Єднаймося, бо не вистоїмо!
Голодоморгеноцид у світлі
цифр і документів

Україна
на шахівниці
в Женеві

Чиї мільярди? Ахметова!

Шантаж Росії
приречений
на поразку

Попри демонстративний тиск
влади, статки «опального»
олігарха торік зросли у
півтора раза
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■ РИМА ТИЖНЯ

І що на хліб
намажемо?
В аграрній Україні планують запровадити продуктові картки

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,509 грн
1 € = 31,172 грн
1 рос. руб. = 0,367 грн

З поверненням!
Олександр ІРВАНЕЦЬ

» стор.

2

Ми зовсім, було, розгубилися,
Ми вже й гінців виряджали
Дізнатися, де загубився
В ці дні очільник держави?
Та він у прекрасному стані!
Ніщо йому світу не застить.
Він передає вітання
І друзям, і тим, хто заздрить.
Знімки являють охочим
До ладу в рідній державі,
Що він — за столом робочим,
А не у фітнес-залі!
(Дарма, що знімки датовані,
Ще минулоріч заготовані...)
Він з нами всіма щомить!
За нас йому серце щемить!
Він весь — енергії згусток,
Й нітрохи він не поправився.
Та до нових відпусток
Наснаги він вже набрався!

❙ Талони, купони, черги, розподільники: ми це вже проходили...
❙ Фото з сайту dnpr.com.ua.

До 18 січня можна передплатити «Україну молоду» на лютий

стор. 11
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УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 13 СІЧНЯ 2022

ІнФорУМ

«Борги населення за житлово-комунальні послуги зросли з 65,597 млрд
гривень у жовтні до 72,7 млрд грн на початок грудня».
Державна служба статистики

■ ХАРЧІ

Тарас ЗДОРОВИЛО

І що на хліб
намажемо?
В аграрній Україні планують
запровадити продуктові картки
Тарас ЗДОРОВИЛО
«Епоху бідності», яку Зе-влада обіцяла звести нанівець, як показало життя, змінила «епоха зубожіння»: через рекордні ціни на енергоносії українців очікує значне здорожчання харчових продуктів. От в офісі президента й готують
варіанти антикризових заходів та не виключають запровадження продуктових карток.
Радник президента з економічних питань
Олег Устенко днями заявив, що насамперед мають отримати підтримку найбільш уразливі та
незахищені верстви населення. «Це можуть бути
і додаткові виплати для компенсації зростання
цін, і запровадження food stamps у системі «Дія»
— так званих «продуктових чеків», як це практикується в США», — пояснив чиновник, додавши, що на такий крок можуть піти «у разі необхідності». Пан Устенко, згадуючи досвід США,
мав на увазі, що там діє програма продовольчих
чеків SNAP й щомісячні дотації можуть отримати ті, хто їх потребує.
Нагадаємо, що раніше в НАН України назвали найбідніший в нашій державі прошарок населення. Ним соціологи називають сім’ї з двома-трьома дітьми: народження другої дитини
— найбільш серйозний ризик збідніти, вважають фахівці.
І як тут не згадати досвід СРСР, коли наприкінці 1970-х у «країні розвинутого соціалізму»
на тлі дефіциту окремих промислових товарів
почала спостерігатися гостра нестача продуктів харчування. Як наслідок, в окремих містах
були введені так звані «запрошення», що фактично встановлювали норми продажу на окремі
товари. У 1980—1981 роках талони на масло, окремі види м’ясних продуктів діяли в містах середнього Уралу. А в середині 1980-х років і в окремих містах радянської України з’явилися картки («запрошення») на вершкове масло, цукор,
мийні засоби тощо. Наприкінці 1980-х, на зорі
майбутньої приватизації, коли інфляція призвела до товарного голоду, були введені картки на
м’ясні продукти, цукор, крупи, олію та інше. Непродовольчі товари також почали продавати за
талонами, але громадяни купували в основному
продукти.
Суть талонної системи полягає в тому, що для
купівлі дефіцитного товару необхідно не тільки
заплатити гроші, а й передати особливий талон,
що дозволяє купівлю даного товару. Талони на
продукти харчування і деякі товари народного
споживання видавали за місцем прописки (або
гуртожитку — для студентів ВНЗ), за місцем
роботи (зазвичай, у профкомі). Також були організовані поширення деяких продуктів і промтоварів, отриманих при натуральному обміні
між підприємствами — бартер.
Причиною виникнення талонної системи був
дефіцит деяких товарів широкого споживання.
Згодом повсюдно талони були впроваджені на багато продуктів харчування і деякі інші товари
(тютюнові вироби, горілка, ковбаса, мило, чай,
крупи, сіль, цукор, у деяких, вкрай рідкісних,
випадках, у віддалених місцевостях — хліб,
майонез та ін.). Прихованою формою карткової (талонної) системи можна вважати існування так званих «столів замовлень», де громадяни,
які мають відповідну прописку, могли з певною
періодичністю і в обмеженій кількості купувати
певні товари, які зникли з вільного продажу.
У незалежній Україні талонна система зійшла
нанівець з початку 1992 року, в зв’язку з «відпущенням» цін і поширенням вільної торгівлі. ■

На Донбасі, незважаючи на хитке затишшя, знову втрати: 10 січня під час
виконання бойового завдання на замінованій ділянці місцевості внаслідок підриву двоє військовослужбовців Об’єднаних
сил отримали поранення,
несумісні з життям.
Упродовж доби 11 січня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
У бік Новотошківського
противник відкривав вогонь із великокаліберних
кулеметів та стрілецької
зброї. Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення, несумісне з
життям.
Українські захисники
відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та
змусили противника припинити обстріл.
Станом на 7-му годину
ранку 12 січня порушень

■ НА ФРОНТІ

Контроль за «контролерами»
Росіяни перешкоджають роботі міжнародних
спостерігачів на окупованих територіях України
режиму припинення вогню
з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Головне управління розвідки Міністерства оборони
України 11 січня поінформувало, що командування
ЗС РФ продовжує утримувати в готовності до застосування з’єднання і частини оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово
окупованій території в Донецькій та Луганській областях. Зокрема, з 10 січня за єдиним планом підготовки ЗС РФ у 1 (Донецьк)
та 2 (Луганськ) армійських
корпусах розпочаті заходи тижня бойової та мобілізаційної готовності, у рамках яких заплановані збори з резервістами. Також

відпрацьовуються питання
доукомплектування військових частин оперативного угруповання російських
окупаційних військ мобілізаційними ресурсами, здійснюється перевірка роботи
розгорнутих пунктів прийому особового складу та
військової техніки.
Водночас силові структури окупаційних адміністрацій в посиленому режимі
здійснюють розшукові заходи осіб, які вважаються як приписний особовий
склад районних військових
комісаріатів та ухиляються
від проходження зборів.
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні в
період із вечора 5-го до вечора 9 січня в Донецькій області зафіксувала 152 пору-

шення режиму припинення
вогню, зокрема 38 вибухів.
За цей же період у Луганській області Місія зафіксувала 791 порушення режиму
припинення вогню, зокрема 213 вибухів.
Свободу
пересування СММ і далі обмежували, зокрема на блокпостах
збройних формувань поблизу непідконтрольних
урядові Старомихайлівки,
Горлівки й Олександрівки в Донецькій області, а
також на блокпосту Збройних сил України біля підконтрольного урядові Болотеного Луганської області. БПЛА Місії неодноразово зазнавали впливу
перешкод сигналу GPS (за
оцінкою, унаслідок імовірного глушіння). ■

■ «ПОКРАЩЕННЯ»

А може, вам ще й ключ від квартири,
де гроші лежать?
Практика конфіскації житла за борги
з «комуналки» набирає обертів
Наталя НАПАДОВСЬКА
Борги населення за
житлово-комунальні послуги злетіли з 65,597 млрд
гривень у жовтні до 72,7
млрд грн на початок грудня — повідомила Державна служба статистики. Та й
платіжна дисципліна продовжує падати: сплачено
менше 70% від нарахованих сум, хоч у жовтні цей
показник був 75,2%.
Парадокс у тому, що українці заплатили за «комуналку» майже на 4 млрд.
більше, ніж у жовтні —
16,2 млрд. грн. Борги за
постачання теплової енергії та гарячої води вперше
за темпами зростання перевищили борги за газ —
23,3 млрд. грн. (19,3 млрд
грн — у жовтні). Хоч найбільша заборгованість, як
і раніше, склалася у населення за постачання та розподіл природного газу —
29,2 млрд грн (26,1 млрд
грн — у жовтні).
Ще з березня до вересня
оплата комунальних послуг
з урахуванням боргів минулих періодів перевищувала
100%, та, зважаючи лише
на офіційну 10-відсоткову

інфляцію майже на всі товари й послуги, нові платіжки
за тепло і газ громадяни не
«потягнули». Питання вибору між харчами і платіжками поставити неможливо, адже продовольча група
в українському споживчому кошику більш ніж вагома — майже 50%.
Пришвидшення інфляції у 2021 році було загальносвітовою тенденцією, зокрема через порушеня ланцюгів постачання, пов’язаних
із карантинними обмеженнями, що призвело до здорожчання енергоносіїв, сировини та комплектуючих.
Уряд кожної країни вибирав свій шлях боротьби з інфляцією, і це були, як правило, комплексні програми.
В нашій «країні простих рішень» 9 січня радник президента Олег Устенко написав
у фейсбуці про те, що в Україні з’явиться власна програма підтримки незахищених верств населення,
а саме електронні талони.
Адже прогнозований 20%й ціновий шок за продовольчою сировинною групою
може призвести до чергового інфляційного стрибка. До
речі, оновлений макроеко-

❙ Між їжею і «комуналкою» українці обирають їжу.
❙ Фото з сайту slovoidilo.ua.
номічний прогноз, зокрема
й щодо інфляції на 2022—
2024 роки, буде оприлюднено 20 січня 2022 року під
час пресбрифінгу за підсумками рішення Правління
Національного банку.
Що ж, прикро, що в Україні, яка є могутньою агродержавою, думають вводити талони на продукти,
але, зважимо, така практика існує в багатьох країнах. Утім є й інша складова
обов’язкових витрат громадян — ЖКГ. А в Кабміні
спрогнозували, що тарифи
у 2022 році зростуть на газ
+20%, на електроенергію
+17,5%, на гарячу воду та
опалення +16%. Аналітики зараз навіть не можуть
спрогнозувати, якою буде
поведінка споживачів, а от
поведінка постачальників
житлово-комунальних послуг уже відома. З 20 серпня
2021 року в Україні знову
дозволили відключати населення від ЖКП за умо-

ви наявності боргів за ці
послуги, тобто без тепла й
електрики можна опинитись тепер на цілком законних підставах. Теплові мережі саме зараз розгорнули
активну кампанію з подання позовів до суду (до речі,
періоди заборгованості часом перевищують строки
позовної давності).
На жаль, випадки, коли
за рішенням суду забиратимуть житло, почастішають.
Згідно із законом «Про примусове виконання рішень»,
заборгованість у такому
разі має перевищувати 10
мінімальних зарплат — 65
тисяч гривень (станом на 13
січня мінімальна зарплата
становить 6,5 тис. грн). Держава, звісно, здатна «підгодувати» уразливі верстви населення за допомогою продовольчих талонів,
але перспектив того, що її
громадяни стануть безхатченками, уникнути не зможе. ■
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отриманих за
у вигляді не
зернона Івано-Франківщині
перейшло до ПЦУ пісвакцинацію, українці вже витратили — спожитих на свята продуктів українці вики- вих культур експортувала Україна минулого одночасно заспівав колядку «Нова радість стала», ля Об’єднавчого собору Православної
найбільше купували книги та квитки в дають на звалище, повідомили в Центрі уп- року, розповіли в Міністерстві аграрної полі- встановивши новий український рекорд, йдеться на церкви України в грудні 2018 року, заравління відходами.
кіно, поінформував Урядовий портал.
тики та продовольства.
сайті Книги рекордів України.
явив предстоятель ПЦУ Епіфаній.

ІнФорУМ
Валентина САМЧЕНКО
Понад сто років тому
активований композитором Миколою Леонтовичем інтерес до слів «Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка» продовжує набувати
нових форм. Лише п’ять
днів у великому просторі
Музею кіно у столичному Довженко-Центрі показуватимуть мультимедійну інсталяцію від
Photinus studio про шлях
української мелодії від
фольклорної пісні до відомого на весь світ різдвяного гімну. Ця виставка відбувається в рамках масштабної кампанії «Щедрик:
магія Різдва / Shchedryk:
celebrating
Christmas
magic». Проєкт реалізується за підтримки Посольства США в Україні
та Western NIS Enterprise
Fund (WNISEF) — першого в Україні та Молдові регіонального фонду прямих інвестицій, заснованого урядом США
через Агентство США з
міжнародного розвитку
(USAID). Авторкою наративу кампанії стала дослідниця знакового для
України «Щедрика», загалом культурної дипломатії уряду УНР, — Тіна
Пересунько, засновниця
ГО «Інститут Леонтовича».
Запустило мультимедійну виставку 11 січня Міністерство закордонних справ України.
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■ СИМВОЛИ

■ ЗАРАЗА

Дипломатія «Щедрика»

Після Санти
прийде «омікрон»

Український різдвяний гімн звучав у 75 фільмах, а
відтепер відтворений у масштабній мультимедійній
інсталяції
На відкритті виконуюча
обов’язки керівниці Довженко-Центру Олена Гончарук констатувала, що,
за підрахунками інституції, мелодія українського
«Щедрика» з варіацією
з англійським текстом
Carol of the Bells звучала
в міжнародному кінематографі у 75 (!) фільмах.
Однак уперше глядачі
чули виконання саме українською мовою — в музичній кінострічці «Пісня полум’я» (Song of the
Flame) 1930 року.
Перед тим, як зануритися у звуки та образи
мультимедійної інсталяції «Щедрик», була змога почути різдвяні пісні у
виконанні камерного хору
«Київ». Заснований понад
три десятки років тому колектив Миколи Гобдича
під його керівництвом не
припиняє зачаровувати
віртуозністю.
Використовуючи
проєкції, анімацію, кінетичні об’єкти — засоби сучасного медіамистецтва, про історію
«Щедрика» розповіли

Катерина БАЧИНСЬКА

❙ Хор Кошиця, який доніс «Щедрик» усьому світу,
❙ у 1921 році. Барселона.
❙ Фото ЦДАВОВ.
Георгій Потопальський
— автор саундтреку до
мультимедійної виставкової інсталяції, Олексій Сай — автор графіки та Діма Міхєєв, який
створював архітектурне
рішення. І в результаті
перед глядачами оживають українські символи
від язичницьких, б’ють
дзвони, рухається потяг,
возвеличується Тризуб...
Музичними партнерами
стали Національний заслужений академічний
український народний
хор України імені Григорія Верьовки, надавши оригінальний саунд-

■ РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Харківський гамбіт
Підліток, який на шаленій швидкості
влаштував смертельне ДТП, може розділити
вину з водієм, що не мав жодного шансу
уникнути його удару
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Микола Харківський, який у
свої 16 років вже встиг розстріляти з пневматичного пістолета людину і не раз потрапляв до поля
зору поліції через лихацтво на дорогах, може уникнути заслуженого покарання. Днями його адвокатка Інна Данилова звернула
увагу слідства на те, що загиблий
в ДТП 58-річний Ігор Носов у момент аварії перебував у стані алкогольного сп’яніння.
На її думку, попри визнання провини хлопця, цей факт є важливим
для справи, оскільки водій Chevrolet
у такому стані не міг повноцінно стежити за ситуацією на дорозі. «Буду
акцентувати на цьому увагу, бо
цивільні позови, заявлені потерпілими, дуже великі, — сказала пані
Данилова. — Моєму підзахисному
16 років, тому він їх ніколи в житті не виплатить, бо це два мільйонні
позови. З урахуванням того, що діти
загиблого вже були повнолітні, про
втрату годувальника не йдеться».

На початку лютого в Україні
прогнозують нову хвилю зараження
на коронавірус

Адвокат потерпілих Ігор Черняк теж підтвердив наявність експертизи, якою виявлено у крові
загиблого 3,65 проміле алкоголю. Якщо вірити цим даним, то
Ігор Носов перед тим, як сісти за
кермо, випив дві пляшки горілки.
«Але справа в тому, що будь-яких
інших доказів сп’яніння водія
Chevrolet просто не існує, — поставив він під сумнів висновки експертів, оскільки ці дані з’явилися
досить несподівано. — Стан можливого алкогольного сп’яніння не
згадується у матеріалах ніде. У
тому числі і в свідченні медиків,
які констатували смерть на місці ДТП, і в співробітників ДСНС,
й у поліції. Не було ні характерного запаху алкоголю, нічого. Все аж
надто підозріло».
Відреагувала на заяву захисту
підозрюваного і донька загиблого
Анастасія Носова. Вона каже, що
батько захоплювався музикою, літературою та спортом і ніколи не
зловживав спиртним. «Тато того
вечора виїжджав з дому, — повідо-

трек «Щедрик», та U.S.
Air Force Band in Europe,
котрий надав оригінальний саундтрек Carol of
the Bells.
Варто згадати, що
нинішнього року виповниться 100 літ, відколи
відбулася прем’єра «Щедрика» у Сполучених Штатах Америки у виконанні Хору Олександра Кошиця — 5 жовтня 1922
у Карнегі-холі. У планах
МЗС України — немало
заходів вшанування таланту Миколи Леонтовича та українського різдвяного гімну, який підкорив світ, у США. ■

мила вона. — На його столі ми побачили недопитий чай, у холодильнику — судочки з їжею на роботу,
в кімнатах був військовий порядок. У мене немає жодного приводу брати під сумнів його тверезий
стан. Ну хіба що сама смерть йому
наливала. До того ж дані експертизи не змінять ступінь вини Миколи, як не верти. Але нехай повертять, забруднюючи душу вбитого.
Чого вже там».
За словами Ігоря Черняка,
спростувати висновки експертів
наразі може лише ексгумація тіла
загиблого. Але в її проведенні немає жодної потреби, оскільки комплексна автотехнічна експертиза показала, що у водія Chevrolet
не було жодного шансу уникнути зіткнення. «З моменту перетину автомобілем Infinity стоп-лінії
перехрестя до моменту зіткнення з автомобілем Chevrolet минуло 0,7 секунди, — пояснив ситуацію він. — При цьому мінімальний час для реакції водія у подібній ситуації складає 1,2 секунди.
Але швидкість Миколи Харківського не залишала жодних шансів
ні Ігорю Носову, ні будь-кому, хто
опинився б на його місці. Це означає, що наявність у крові загиблого алкоголю з правової точки зору
не впливає, власне, ні на що».
До речі, у ході розслідування
цього ДТП, правозахисники виявили обставини, які дозволяють висунути Миколі підозру, пов’язану
з «незаконним заволодінням автотранспортом». Адвокати потерпілих вже направили до прокуратури відповідну заяву. ■

В Україні можуть дозволити ковід-вакцинацію для
дітей від п’яти років — орієнтовно з квітня, анонсував
головний санітарний лікар країни Ігор Кузін. Він додав, що щеплення є безпечними для дітей та запобігають смертності. Особливо на тлі тяжких соматичних захворювань. Нині в Україні дозволено вакцинувати від
ковіду дітей від 12 років. За словами головного санітарного лікаря, наразі імунізували понад 140 тисяч неповнолітніх.
А от на Львівщині суттєво знизились темпи вакцинації від коронавірусу. Натомість зростає рівень захворюваності. Медики пов’язують це з нехтуванням громадянами карантинних заборон під час новорічно-різдвяних
свят та перервами в роботі центрів вакцинації. Нині в
регіоні двома дозами щеплено 46 відсотків мешканців.
Цього, наголошують фахівці, для формування колективного імунітету замало. За попередню добу в Україні
підтвердили майже 5,5 тис. випадків зараження на коронавірус. Госпіталізували понад 900 пацієнтів. Більше
200 хворих померли. Найбільше нових інфікованих зафіксували в Києві. Лідерами за поширенням ковіду також є Полтавська, Харківська та Донецька області. Тим
часом за кілька тижнів в Україні очікують нову хвилю ковіду. Про це розповів головний санітарний лікар.
Зростання захворюваності прогнозують з кінця січня.
У цей час домінуватиме штам «омікрон». Скільки триватиме чергова хвиля «корони» та як багато людей перехворіє — залежатиме від дотримання карантину та
рівня вакцинації. «Пік припаде на лютий з поступовим
спаданням аж до квітня. Ми не очікуємо, що 2022 рік
буде гіршим, ніж 2021-й, за кількістю нових випадків
заражень або смертей», — припустив Ігор Кузін. ■

■ ДО РЕЧІ
Штаму коронавірусу «дельтакрон» не існує. Таку заяву зробила
глава технічної групи ВООЗ Марія ван Керкхове. «Дельтакрон» — це
всього лише забруднення зразка в лабораторії. Також експертка наголошує, що не є новим штамом і «флурон». Натоміть це одночасне зараження організму ковідом і грипом. Тому просить людей не вживати
ці терміни. Нагадаємо, що про «дельтакрон» уперше розповіли вчені
на Кіпрі. Вони виявили його у 25 людей.

■ ПИЛЬНУЙ!
Управління з організації пожежно-профілактичної діяльності у державних установах ГУ ДСНС у м. Києві:
Шановні громадяни! Управління з організації пожежно-профілактичної діяльності у державних установах ГУ ДСНС України у м. Києві звертається до
вас із проханням дотримуватися основних правил користування різними обігрівальними приладами.
Під час експлуатації електрообігрівальних приладів слід:
• перед увімкненням обігрівального пристрою переконатись, що він не має механічних ушкоджень;
• не вмикати одночасно багато електроприладів у
подовжувач, адже електромережа може не витримати перевантаження;
• не розміщувати обігрівач поблизу легкозаймистих предметів;
• не накривати радіатор електроприладу та не використовувати обігрівач для сушки одягу;
• не обігрівати житло газовими, саморобними та
несправними електрообігрівачами;
• не залишати ввімкненими електрообігрівальні
пристрої, коли виходите з будинку.
Пам’ятайте, що виконання цих рекомендацій стане гарантією безпеки для Вас та Ваших близьких. У
разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної події
негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером «101». ■

■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА
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в Україні повинні стати
запустило «Укргазвидобуванпопулярнішим на YouTube було
топ-книг від ветеранів російсьінфляція
на військовий облік згідно з новим законом, ня» минулоріч, звітували в пресслужбі НАК новорічне звернення п’ятого президента України у минулому році, за даними ко-української війни визнана книга з нотатка«Нафтогаз».
Петра Порошенка, ніж чинного — Володимира Держстату.
звернув увагу адвокат Олександр Климчук.
ми «кіборга» Олександра Терещенка «Життя
Зеленського, про що свідчать дані сервісу.
після 16:30», зазначає АрміяInform.
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■ ГАРЯЧА ТЕМА

Браво,
Венді!
Шантаж Росії
приречений на поразку
Василь БОГДАН, експерт
з питань безпеки,
генерал-лейтенант,
публіцист
Спостерігаючи за перебігом перемовин 10 січня між представниками РФ і США у Женеві, не можна не
віддати належне американській стороні за тверду і непохитну позицію
у відстоюванні цінностей як світової демократії, так і оборонно-безпекових інтересів української сторони.
Українська держава і нація повинні
бути щиро вдячні главі американської делегації пані Венді Шерман за
блискучу, принципову, в дусі найкращих традицій союзницьких і партнерських зобов’язань відсіч російському імперіалісту Рябкову стосовно нахабних намагань РФ обмежити
свободу вибору суб’єктів міжнародних відносин та встановити нову «залізну завісу» між автократичними режимами і колективним Заходом шляхом розподілу Світу на сфери впливу.
Попри різні прогнози, Венді Шерман чітко заявила кремлівському візаві, що трансатлантичне партнерство «не дозволить нікому стати на
заваді політики відкритих дверей
НАТО». Наголосила, що США не збираються дослівно виконувати вимоги
Росії, і категорично відкинула вимогу
РФ скоротити кількість американських військ у Східній Європі. Вказала лише, що США готові обговорити
розгортання ПРО в Європі та взаємне
скорочення військових навчань у регіонах спільної зацікавленості.
За свідченнями наближених до
обох сторін джерел, росіяни, попри попередні заяви, не очікували такої твердої позиції американців і виглядали дещо розгубленими. Відзначається також, що цьому сприяло й
усвідомлення ними одностайності
поглядів на обговорювані питання
США та їхніх союзників і партнерів,
до яких належить і Україна.
Посланці узурпатора збентежилися тим, як В. Шерман безапеляційно відкинула закиди росіян стосовно неприпустимості членства України в Альянсі, оскільки це начебто загрожує безпеці РФ. І закликала
Росію стати на шлях деескалації на
кордоні з Україною та вкотре зазначила, що США визнають суверенітет
і територіальну цілісність України у
міжнародно визнаних кордонах.
Незважаючи на те, що цими днями
продовжувались переговори у форматах Рада Росія—НАТО та ОБСЄ у Відні, вже є підстави вважати, що шантаж Росії приречений на поразку і колективний Захід має інструментарій
для приборкання російського ведмедя.
Більше того, ультиматуми Путіна матимуть для нього самого досить
небажані результати. Оскільки Захід, відчувши загрозу з боку РФ, уже
консолідувався і готується не лише до
стримування, а й до відсічі Кремлю, в
тому числі й з урахуванням суверенних інтересів України.
Важливо, щоб партнери діяли на
випередження і не лише вже тепер надали Україні необхідне озброєння у
контексті ПРО і ППО тощо, а й спільно з офіційним Києвом вжили вичерпних заходів із недопущення подальшої агресії Росії вглиб України та спонукали Кремль деокупувати частину
Донбасу та український Крим. ■
Продовження теми — 5 стор.

Олег ГАНСЬКИЙ
Головна медійна новина
періоду новорічних свят —
черговий переділ телевізійного ринку. Так, власником 4
канала став депутат від фракції «Слуга народу» Олексій Ковальов, який придбав
цей канал у його попереднього власника, ексдепутата
Дмитра Добродомова. Таким
чином, відбувається формування своєрідного пулу пропрезидентських телеканалів,
до якого, окрім державних
«Дому» і «Ради», може ввійти ще і 4 канал.
Як повідомив сайт «Новое
время», Олексій Ковальов
був на новорічному корпоративі 4 канала, де його представили колективу як нового
власника. Також нардеп під
час корпоративу підписав
із менеджментом угоду про
невтручання у редакційну
політику. «Згідно з відкритими даними ТОВ ТРК «Інтеррадіо», засновником юридичної особи є Олексій Ковальов,
частка її власності — 100%.
Сума статутного фонду вказана 4,36 млн грн, — повідомляє ресурс. — Кінцевими
бенефіціарними власниками
телеканала, які «мають прямий вирішальний вплив», є
Іван та Наталія Ковальови.
Ймовірно, йдеться про батьків «слуги».
Видання також нагадує:
Дмитро Добродомов став
співвласником та директором канала в лютому 2021
року. Найближчим же часом
креативним директором мовника стане Олексій Семенов,
а шеф-редактором — Наталія
Яструбенко.
Також «Новое время» цитує коментар Дмитра Добродомова, опублікований на
його сторінці у фейсбуці, що
йому з партнерами та колективом знадобилося чотири
роки, «щоб сьогодні 4 канал
можна було вважати певним
явищем на медійному ринку
України».
«Три телекамери, маленька кімнатка-студія та кілька
десятків працівників на початку — і укомплектований
колектив з майже двохсот
професійних працівників, дві
повноцінні студії з сучасним
обладнанням та повне національне покриття мовлення
— це нинішній результат»,
— написав він, додавши, що
наступний етап розвитку телеканала вимагає «значних
вкладень, які готовий взяти
на себе новий власник».
На його думку, проукраїнський та збалансований контент 4 канала досить
швидко знайшли свого глядача, кількість яких лише
за останній рік збільшилась
уп’ятеро, а сам канал посів
своє місце у когорті національних інформаційних мовників.
«Вболіватиму за подальші успіхи цього чудового колективу, всім працівникам
якого хочу подякувати за ці
неперевершені роки нашої
спільної праці», — резюмував Добродомов.
Сайт «Українська правда» з посиланням на фейсбук
Ковальова додає: народний
депутат від «Слуги народу»
заявив, що його сім’я купила 4 канал, аби надати йому
нові можливості та зробити одним із лідерів на ринку
медіа. Також, за словами Ковальова, 4 телеканал — єдиний серед приватних мовни-

■ МЕДІА ДЛЯ МАС

ЗМІ під ялинку
4 канал, який, як підозрюють у пресі, раніше фінансувала
ОПЗЖ, тепер увійшов в орбіту Володимира Зеленського

❙ 4 канал долучається до неформального пулу каналів президента Володимира Зеленського.
❙ Фото з сайту detector.media.
ків в Україні, рівновіддалений від усіх політичних та
олігархічних груп.
«Переконаний, що таких медіа дуже не вистачає
в Україні, адже телеканали, які обслуговують винятково власних господарів, завдають значної шкоди нашій
державі та українському народові, — написав депутат
від «Слуги народу». — Відтак наша сім’я вирішила
придбати телеканал і зробити його ще більш якісним,
потужним і популярним. Є
плани на швидкий розвиток, а репутація та професіоналізм команди плюс нові
додаткові можливості забезпечать 4 каналу можливість
дуже швидко стати одним із
лідерів серед інформаційних
каналів».
Олексій Ковальов також пообіцяв зберегти проукраїнський вектор канала.
«Вважаю, що телеканал має
бути чіткіше спрямований на
посилення об’єднавчих процесів в українському суспільстві. Це ще одне наше завдання у найближчій перспективі», — додав він.
Як повідомляє сайт «Ліга.
Бізнес» із посиланням на телеграм-канал
Pavlovsky
NEWS, «операція планувалася близько року. Спершу
був монолог із власниками,
які не поспішали з продажем, а далі вже розпочався
діалог. Сума угоди не розголошується. У канал планують інвестувати гроші, але
поки що немає точних цифр,
оскільки ведуться переговори. Ковальов стверджує, що
телеканал — самоокупний».
Також, за словами джерела,
канал буде інформаційнорозважальним. Детальніше
питаннями телеканала нардеп планує зайнятися вже
після новорічних свят.
Тим часом сайт Thepage
уточнює: народний депутат від партії «Слуга народу» вніс у декларацію купівлю телеканала як подарунок
від батьків. Згідно з декла-

рацією, 24 грудня Ковальов
отримав по 50% у статутному капіталі ТОВ «ТРК Інтеррадіо» від Івана та Наталії
Ковальових (ймовірно, батька та матері народного обранця). Вартість кожного «подарунка» складає 2,18 млн грн.
Понад це, того ж дня Іван Ковальов подарував Олексієві
Ковальову ще й 39% у ТОВ
«Ар Ті Ай продакшн». Вказана вартість — 195 тис. грн.
За даними YouControl, компанія займається компонуванням кіно - та відеофільмів
та телепрограм, а також виданням звукозаписів.
Сайт 24-го канала зазначає: «Провладних телеканалів в Україні побільшало. До телеканалів «Дом» і
«Рада» додається тепер ще й
4 канал. Однак записали цей
канал на людей, про яких
ніхто б і не подумав». «Серед
талантів пана Добродомова головним є фінанси. Річ у
тім, що невідомо де, але 4 канал знаходив чималі гроші на
утримання, а на це було потрібно щонайменше по кілька
мільйонів гривень щомісяця,
— пише джерело. — І ці гроші точно рекламою не заробиш, зважаючи, що особливої популярності та рейтингів
цей маленький телеканал не
мав — це означає, що рекламодавцям він був узагалі нецікавий. Утім гроші на його
утримання десь бралися. Злі
язики кажуть, що гроші були
чи то від бандитів, чи то від
ОПЗЖ, але ж то були нічим
не підтверджені припущення».
Також видання стверджує: справжня ціна подібного канала в українських
реаліях — це не 4 мільйони гривень, а 4 мільйони доларів. На думку видання, канал потрібен «слузі» Ковальову з політичних мотивів.
«Ба більше, цей пан Ковальов може бути лише номінальним власником цього канала, — пише сайт. — Радше
за все, він той, хто просто погодився, щоб канал записа-

ли на його батьків. Відповідь
очевидна — це Банкова. Найімовірніше, нинішня Банкова
восени серйозно запанікувала, коли олігархи оголосили Зеленському медіавійну
і на підконтрольних олігархам телеканалах розпочали
справжнє цькування. Щоб
можна було нейтралізовувати медіаатаки олігархів, Банкова й узялася створювати
власну медіаімперію. Переформатували канали «Дом»
та «Рада», а тепер от купили
4 канал. Справжньому покупцеві направду канал цікавий хіба частотами мовлення, на яких незабаром організують щось узагалі інше,
аніж те, що транслювалося
там за часів колишнього вже
власника Добродомова. А як
ставитися до придбання Банковою цього 4 канала — залежить винятково від ваших
політичних уподобань».
Ще один подарунок від Зевлади отримала газета «Урядовий кур’єр»: у Державному бюджеті на 2022 рік на
утримання редакції передбачено виділити 60 млн гривень. При тому, що торік на
ці ж потреби газета отримала 12 млн гривень. Таке суттєве зростання, утім, імовірно, не відчують ні журналісти, ні технічний персонал
редакції, бо кошти, як передбачається, використають на
так звані спецвипуски-агітки
про «підвищення вмісту жирів у маслі» та інші здобутки уряду Дениса Шмигаля
під дбайливим керівництвом
президента України Володимира Зеленського.
І робитимуть це за кошти платників податків, тобто
за наші з вами гроші. Хоча,
за законодавством України,
всі друковані засоби масової
інформації мали бути роздержавлені і не користуватися
грішми з державного бюджету. Адже такий підхід є абсолютно несправедливий і ставить конкуруючі видання у
нерівні умови, продовжуючи корупційні моделі. ■

СВІТ
Ігор ВІТОВИЧ
Ціни на автомобільний газ у
Казахстані, що з 1 січня підскочили відразу на 100 відсотків,
стали тією вибуховою сумішшю, яка спричинила небачений досі бунт у країні. Першими на вулиці вийшли жителі
міст Актау та Жанаозен, що на
заході Казахстану, де 90 відсотків усіх авто працюють на зрідженому газі. На мітингах протестувальники вимагали повернути колишні ціни на автогаз до
50 тенге (10 євроцентів) за літр.
А вже 5 січня масові мирні антиурядові протести переросли
в збройні сутички з правоохоронцями. Ні відновлення урядом старої ціни на зріджений
газ, ні відставка кабміну вже
не змогли вгамувати протести.
Виступи в Казахстані з його
авторитарним режимом досі
були рідкісним явищем. Останні події є найбільшою кризою
для президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва, котрий
у 2019 році змінив на президентській посаді багаторічного
державного лідера Нурсултана
Назарбаєва. 81-річний Назарбаєв i надалі має статус єлбаси
(глави народу), хоча з посади голови Ради безпеки Токаєв з початком протестів його усунув.
Президент Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на всій території країни до
19 січня з комендантською годиною з 23-ї до 7-ї години. Протестувальників він назвав «терористами» і звернувся по допомогу до Організації Договору
з колективної безпеки (ОДКБ),
яка перебуває під повним контролем Москви і до складу якої
входять, крім Казахстану, також Білорусь, Вірменія, Таджикистан та Киргизстан.
Росія не забарилася і відразу
відрядила до Казахстану своїх
десантників як частину контингенту ОДКБ. Першими з росіянами прибули до Казахстану
також вірмени, яких відрядив
прем’єр-міністр Нікол Паши-
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■ БУНТ

Пручання в щупальцях
кремлівського спрута
Повстання в Казахстані було заздалегідь приречене на поразку,
оскільки країна — в російській «зоні впливів»

❙ Будівля мерії в Алмати.
нян. Останній уже забув, що і
сам прийшов до влади внаслідок народного повстання проти попереднього режиму. Але
Пашинян негайно склав присягу на вірність Кремлю і тепер є
його відданим васалом.
Наприкінці минулого тижня президент Казахстану Токаєв віддав правоохоронним
органам та армії наказ відкривати вогонь на ураження без попередження по «бандитах і терористах», тобто учасниках акцій протесту. А вже наступного

Ігор ВІТОВИЧ

У Женеві 10 січня розпочалися американсько-російські переговори на платформі «Стратегічного діалогу з безпеки». Їх провели спеціально сформовані
делегації. Американську делегацію очолила заступниця держсекретаря США
Венді Шерман, а російську — заступник
міністра закордонних справ Росії Сергій
Рябков. Перший раунд переговорів у понеділок тривав близько восьми годин.
Наразі мало інформації про зміст обговореного в Женеві. Американці спершу
хочуть повідомити подробиці перемовин
своїм союзникам, а росіяни підшукують
слова, щоб подати поїздку до Женеви як
свою чергову перемогу.

Лисиця обороняється від курей
Державний секретар США Ентоні
Блінкен та деякі інші високопосадовці
США виклали позицію США на переговорах з Росією в Женеві стосовно України. «Не думаю, що ми станемо свідками
якихось проривів наступного тижня, —
заявив Блінкен, виступаючи напередодні
на телеканалі Сі-Ен-Ен. — У нас буде можливість викласти свої міркування. Росіяни зроблять те саме, і ми подивимося, чи
є підстави для руху вперед».
Блінкен пояснив вихідну позицію делегації США перед переговорами в Женеві: «Кремль стверджує, що це Україна загрожує Росії, що це Україна прагне
спровокувати конфлікт, і що нарощування російських військ, танків та важкої артилерії біля українських кордонів має суто оборонний характер. Це
те саме, якби лисиця пояснювала, що
вона повинна напасти на курник, тому
що його мешканці якимось чином становлять загрозу для неї. Ми вже бачили

дня оголосив національну жалобу за вбитими на 10 січня.
У Казахстані в сутичках
між протестувальниками та
поліцією загинули щонайменше 164 особи, повідомило казахське міністерство охорони
здоров’я 9 січня. Понад 100 загинуло в найбільшому місті Казахстану — Алмати. Правозахисники наголошують на тому,
що правоохоронці діють брутально і мають дозвіл президента стріляти у протестувальників. У місцевих лікарнях орієн-

товно перебуває близько 2 тисяч
поранених осіб. Міністр внутрішніх справ Єрлан Турґумбаєв
заявив попервах, що правоохоронці затримали 5 тис. 135 осіб,
у тому числі іноземців. А вже 10
січня МВС Казахстану заявило,
що у зв’язку із заворушеннями
затримано вже 7 тис. 939 людей,
повідомляє Orda.kz. І кількість
затриманих щодня зростає.
10 січня відбувся позачерговий онлайн-саміт ОДКБ, під
час якого президент Токаєв заявив, що у Казахстані мала міс-
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це спроба державного перевороту за участю «терористів, зокрема закордонних бойовиків»,
дії яких «координували з одного центру». Звідки до Казахстану прибули «терористи» і
хто координував їхні дії, він не
уточнив. Токаєв також запевнив, що силовики взяли ситуцію в країні під контроль. Тлумачення подій у Казахстані як
боротьбу влади з мирними демонстрантами він назвав «абсолютною дезінформацією». «Ми
ніколи не застосовували і не
будемо застосовувати збройну
силу проти мирних демонстрантів», — заявив він. Він подякував ОДКБ за швидку реакцію та
відправку миротворчих сил, заявивши, що події в Казахстані є
«спільними для всього простору
колективної безпеки», і закликавши «і надалі зміцнювати потужний потенціал ОДКБ».
На саміті президент Росії
Володимир Путін додав, що організатори заворушень використали елементи «майданних технологій». Як стверджує президент Росії, «використовувалися добре організовані та чітко
керовані групи бойовиків, зокрема терористів, які, очевидно, пройшли підготовку в таборах за кордоном». Сили ОДКБ,
за словами Путіна, перебуватимуть у Казахстані «стільки,
скільки потрібно», але після завершення місії весь контингент
виведуть iз країни. Путін також
висловив упевненість, що події
в Казахстані — це «не перша і
не остання спроба втрутитися
ззовні», і запевнив, що ОДКБ не
дозволить «впроваджувати сценарії кольорових революцій». У
партії Путіна «Єдина Росія» заговорили про «приєднання» Казахстану до Росії. Зокрема, прозвучала пропозиція провести референдум, бо, мовляв, навіть казахський президент розмовляє
російською мовою. Нічого дивного, Росія ж закінчується там,
де закінчується російська мова.
А «захищати» «своїх» — то відомий пунктик імперії зла. ■

■ КОНТАКТИ

Україна на шахівниці в Женеві
До підсумків першого раунду переговорів між США та РФ
це раніше. Коли Росія вторглася до України у 2014 році, вона заявила, що Україна є агресором, щоб виправдати заздалегідь сплановані воєнні дії. І сьогодні ми
знову бачимо значні зусилля щодо пропаганди проти України, НАТО та Сполучених Штатів».
Блінкен виклав українську позицію,
можливо, навіть краще, ніж це зробили
б представники України: «У 2014 році
український народ обрав для себе демократичне та європейське майбутнє. У
відповідь на це Росія спровокувала кризу та здійснила вторгнення до країни.
З того часу Росія окупувала українську
територію в Криму та організувала війну в східній частині України — за участю сил, які вона очолює, навчає, постачає та фінансує. Внаслідок цього загинуло близько 14 тисяч людей, кордони України були перекроєні в силовий
спосіб.
Крім військової агресії, Москва також
прагне підірвати демократичні інститути
України. Вона втручалася в політику та
вибори в Україні; блокувала постачання
енергоресурсів та торгівлю, щоб залякати її лідерів та чинити тиск на її громадян; використовувала пропаганду та дезінформацію, щоб посіяти недовіру; здійснювала кібератаки на критично важливу інфраструктуру країни.
Потім, починаючи з березня минулого
року і продовжуючи до осені, Росія поча-

ла масоване, нічим не спровоковане нарощування збройних сил і техніки на кордоні України — майже 100 тисяч військовослужбовців перебувають там сьогодні, а з планами мобілізації це може бути
вдвічі більше за дуже короткі терміни.
Адже саме Росія вторглася в Україну
майже вісім років тому, саме Росія є окупантом частини України, Криму, саме
Росія досі розпалює війну на сході України, саме Росія не виконала жодного зі
своїх мінських зобов’язань, більше того
— активно порушує багато з них і відмовляється визнати себе стороною конфлікту. Саме Росія неодноразово брала під приціл українську демократію. І
саме Росія вкотре спрямовує війська до
кордону України».

Путін хоче діалогу на рівних
Стосовно цілей Кремля, то їх найбільш влучно, як видається, виклав в
інтерв’ю RFI французький політолог,
професор університету Париж-VIII та
співробітник Французького інституту геополітики Андре Філлер: «Перше,
чого Володимир Путін намагається досягти від американців, — це просто щоб
американці погодилися вести з ним діалог на рівних. «Через голову» України,
якщо можна так сказати. Але також відтісняючи Європу. Володимир Путін намагається повернути Росії статус великої держави, і його головний співрозмов-

ник — це, зрозуміло, Вашингтон. Тому
однією з головних цілей цієї ескалації
напруженості і було прагнення домогтися прямого діалогу між Москвою та Вашингтоном як «володарями світу».
Якщо залишатися реалістами — так,
Україна — це лише привід чи, якщо хочете, шахівниця, на якій розігрується
велика партія. Питання України може
стати по-справжньому геополітичною
ставкою для Росії (і підштовхнути її до
масштабних військових дій, чого, ми
сподіваємося, не станеться), якщо російське керівництво отримає впевненість у
тому, що в ході цієї військової кампанії
воно зможе розділити Україну навпіл та
створити нову «державну освіту» — так
звану «Новоросію» — від нинішніх сепаратистських «республік» Донецька
та Луганська до Придністров’я, забезпечивши панування Росії в усьому басейні
Азовського моря та на значній частині
узбережжя Чорного моря».
Зустріч у Женеві була однією з кількох, що проходять цього тижня у трьох
європейських містах і присвячені вимогам Москви укласти безпекову угоду
та нарощуванню російських сил поблизу України. У Брюсселі вже відбулося
засідання Комісії Україна—НАТО, яке
скликав генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Воно передувало запланованим переговорам Росія—НАТО,
призначених на 12 січня. ■
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■ НАШІ ГРОШІ

Чиї
мільярди?
Ахметова!
Попри демонстративний
тиск влади, статки
«опального» олігарха торік
зросли у півтора раза
Олег ГАНСЬКИЙ
На початку січня низка видань зазвичай публікують рейтинги найбагатших людей світу. Журналісти вирішили, зокрема, дізнатися, хто є найбагатшою людиною у світі на початок 2022
року за даними «Форбс», оскільки свій
перелік найзаможніших людей видання
публікує у квітні. Так, за даними, на сьогоднішній день найбагатшою людиною
є Ілон Маск, засновник Tesla та SpaceX,
який вирвався в лідери, випередивши
керівника Amazon Джеффа Безоса. Свій
відрив у 100 млрд доларів він наростив
упродовж 2021 року, а загальні статки
Маска на початок нинішнього року становили 302 млрд доларів.
Друге місце — за Бернаром Арно
та його сім’єю, його статки у 2022 році
оцінюються у 202,6 млрд доларів. Третє
місце — у засновника Amazon Джефа
Безоса з показником $196,3 млрд. До
першої десятки рейтингу увійшли мільярдери, статки яких також перевалили за 100 млрд доларів. Серед них
засновник Microsoft Білл Гейтс (137,6
млрд доларів), Ларрі Пейдж, акціонер
Google—Alphabet (123,7 млрд доларів),
засновник корпорації Oracle Ларр іЕллісон (122,6 млрд доларів), засновник
Facebook Марк Цукерберг (121,1 млрд
доларів) тощо.
За даними іншого рейтингу,
Bloomberg Billionaires Index, суттєво
зросли статки одного з вітчизняних багатіїв — Ріната Ахметова, проти якого
влада нібито застосувала суворі санкції.
Як повідомив економіст Олександр Гончаров, за минулий 2021 рік Рінат Ахметов посів 190-те місце з 500 у глобальному рейтингу мільярдерів світу, ставши багатшим у 1,5 раза: вартість його
активів у минулому році зросла на 55%
(або на 4,14 млрд доларів) і становить
сьогодні 11,7 млрд доларів.
«Що ж, Володимиру Зеленському зараз саме робити ставки, з яким новим рекордним рівнем капіталізації завершать
і цей 2022 рік підприємства фінансовопромислової групи Ріната Ахметова. А
також посперечатися, чи вдасться уряду та Раді масштабувати не лише енергетичну, а ще й українську боргову кризу,
оскільки вже всім очевидно: на відміну
від приватного капіталу, чинне держуправління замішане на тупості і цинічній жадібності», — написав Гончаров
на своїй сторінці у «Фейсбуці».
На його думку, ці дані американського агентства Bloomberg іще раз підтверджують той факт, що криза має не
тільки небезпеку, а й нові можливості.
«На жаль, але в умовах коронакризи
зовнішні та внутрішні сили впливу використовують Кабмін Шмигаля по-різному, як способи та засоби досягнення
власних цілей. Адже наші топчиновники самостійно мислити не вміють, тим
більше не здатні розробляти національні програми та стратегії виходу з кризи, — вважає Гончаров. — Упевнений,
і в 2022 році уряд і Верховна Рада знову оброблятимуть довірливий і терплячий український народ, витрушуючи
дрібницю з кишень звичайних платників податків. Щоправда, якщо ще кілька років тому «слуги народу» постійно
твердили, що український народ наймудріший і найдалекоглядніший, то тепер про це вже жодного слова, навіть у
текстах святкових вітань».

Олег ГАНСЬКИЙ
Займатися агробізнесом
в Україні стає все вигідніше:
ціни на зерно на світовому
ринку торік стрімко зросли,
що дозволило суттєво збільшити прибуток. Так, із початку 2021/2022 маркетингового
року станом на початок січня
2022 року Україна експортувала 33,2 млн тонн зернових
та зернобобових культур, що
на 6,79 млн тонн більше, ніж
торік. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, вже експортовано
16,1 млн тонн пшениці, 10,8
млн тонн кукурудзи, 5,1 млн
тонн ячменю, 59,3 тис. тонн
борошна.
У попередньому маркетинговому році, для порівняння, експорт пшениці становив 16,64 млн тонн, кукурудзи — 11,5 млн тонн, ячменю
— 5,1 млн тонн, борошна —
59,6 тис. тонн. У 2019/2020
маркетинговому році наша
держава експортувала 56,72
млн тонн зернових та зернобобових культур.
Також у Мінагрополітики
заявили: минулоріч Україна завершувала збір урожаю
зернових, зернобобових та
олійних культур рекордним
обсягом у 106 млн тонн. Таким чином ми маємо черговий рекорд, адже у 2020 році
вітчизняні аграрії зібрали
83,8 млн тонн основних сільськогосподарських культур.
Зокрема, торік зернових та
зернобобових культур у нас
намолотили 65,4 млн тонн з
площі 15,3 млн га.
Всього ж за минулий рік
Україна експортувала зернових культур на 12,35 млрд
доларів, що на 31,1% більше показників за 2020 рік,
у тому числі кукурудзи було
експортовано на 5,89 млрд
доларів, пшениці — на 5,07
млрд доларів, ячменю — на
1,28 млрд доларів.
Таким чином українські
аграрії отримали змогу максимально заробити на експорті своєї продукції, адже
за підсумками 2021 року
ціна на зернові досягла максимального рівня з 2012 року
та на 27,2% перевищила поОлег ГАНСЬКИЙ
На світовому енергетичному ринку може визріти чергова криза: у той час, як у Європі планують визнати атомну енергію зеленою, тобто
чистою, вартість урану почала зростати. Причина цього —
протести у Казахстані, країні,
яка володіє 40% запасів цієї
сировини.
Так, днями ціна на уран
зросла майже на 8% — до
45,25 долара за фунт із 42 доларів напередодні. При цьому не лише зростають ціни, а
й можуть виникнути перебої у
поставках, що здатне спричинити дефіцит урану або навіть
зупинки АЕС. Станом на сьогодні атомні електростанції
продовжують працювати, навіть якщо поставки затримуються, оскільки багато з них
накопичили запаси за останні кілька років.
Зокрема, спільне підприємство з видобутку НАК «Казатомпром» та французька
Orano не зупиняють роботу.
Проте акції «Казатомпрому»,
найбільшого видобувного урану підприємства в Казахстані,
впали на 10% за останні два
дні на Лондонській біржі.

■ ХЛІБ І ДО ХЛІБА

Мільйони у полі
Світова кон’юнктура дозволила українським хліборобам
продавати зерно на третину дорожче, ніж рік тому
казник 2020 року. Як повідомили у Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН, при цьому ціни на
кукурудзу зросли на 44,1%,
на пшеницю — на 31,3%,
водночас ціни на рис знизились на 4%.
«У грудні 2021 року ціни
на основні продукти харчування трохи знизилися, проте за підсумками минулого
року вони виявилися значно
вищими, ніж у 2020 році», —
заявили в організації, додавши, що загалом індекс продовольчих цін ФАО порівняно з листопадовим показником у грудні знизився на
0,9% та становив 133,7 пункта. Значення цього індексу,
який дозволяє відслідковувати коливання світових цін на
найбільш ходові продовольчі
товари, виявилося на 23,1%
вищим за показник грудня
2020 року.
За підсумками 2021 року
середнє значення Індексу
продовольчих цін ФАО склало 125,7 пункта, що на 28,1%
вище за показник 2020 року.
«У звичайних умовах
високі ціни ведуть до збільшення обсягів виробництва, однак зростання цін
на ресурси, глобальна пандемія, що продовжується, і
все більш непередбачувані
погодні умови практично
не залишають надій на стабілізацію ситуації на ринку
в 2022 році», — заявив старший економіст ФАО Абдулреза Аббассян.
За даними ФАО, у грудні 2021 року ціни на зернові
знизилися на 0,6% порівняно з листопадовим рівнем.
Цьому сприяло зниження
експортних котирувань пшениці внаслідок покращення
ситуації з пропозицією за

❙ У нинішньому році зернові на світовому ринку й надалі
❙ встановлюватимуть нові цінові рекорди.
❙ Фото з сайту agroreview.com.
підсумками збирання врожаю в Південній півкулі, що
дозволило з лишком компенсувати підвищення цін на
кукурудзу.
«У грудні на тлі млявого
міжнародного попиту дещо подешевшала олія, проте за 2021
рік її середня ціна збільшилася на 65,8 відсотка порівняно з
2020 роком», — додали в ФАО,
зазначивши, що при цьому наприкінці минулого року у світі
подешевшав цукор. «Ціни на
м’ясо у грудні практично не

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Дешевше за найдешевшу…
Вартість еталонних українських чорноземів, які цьогоріч дозволили продавати, виявилася суттєво нижчою, ніж навіть гектар найдешевшої ріллі серед країн-членів Євросоюзу.
Так, найдорожча сільськогосподарська земля в країнах Євросоюзу коштує
в 120 разів дорожче за українську. Найдорожчою землею в Європі є землі на
Канарських островах (Іспанія). Тут один гектар упродовж 2020 року коштував
у середньому понад 120 тис. євро. Далі за рейтингом ідуть земля у Нідерландах (69 тис. євро за гектар) та Італії (майже 60 тис. євро).
Найдешевшою виявилась європейська сільгосподарська земля в Болгарії,
яка коштує всього 2 тис. євро за гектар. Для порівняння: середньозважена
ціна одного гектара землі в Україні становить трохи більше тисячі євро — 32
тис. 633 грн.

■ ЕНЕРГІЯ АТОМА

Ядерна весна
У світі може знову виникнути мода на
атомну енергетику і водночас з’явиться
дефіцит уранової сировини
Агенція Bloomberg зазначає: протести в Казахстані можуть призвести до більшої залежності ринку з інших постачальників. Це, ймовірно,
призведе до різкого зростання акцій уранових компаній
у Північній Америці та Австралії. За словами експертів,
ринок реагує на той факт, що,
можливо, ми не можемо покладатися на одного великого
виробника у зв’язку з протестами в Казахстані.
Адже ціни, зважаючи на
фактичний монополізм одного з виробників, зростали
і раніше. Так, у вересні 2021
року ціни на ядерне паливо
піднялися на 24% за місяць.
Подібні стрибки можуть бути
і надалі, адже інвестори роблять ставку на ядерну енер-

змінилися, водночас за підсумками 2021 року вони виявилися на 12,7% вищими, ніж
у 2020 році. Вартість вершкового масла та молока у грудні
зросла внаслідок зниження обсягів їх виробництва у Західній
Європі та Океанії. При цьому
сир став трохи дешевшим. Але
загалом за підсумками 2021
року середнє значення індексу
цін на молочну продукцію виявилося на 16,9% вищим за рівень 2020 року», — резюмували в ООН. ■

гетику, бо уряди розвинених
держав один за одним відмовляються від викопного палива. А атомна енергія найближчим часом може бути
визнана екологічно безпечною у ЄС. Єврокомісія у новорічний день 1 січня направила державам-членам Євросоюзу відповідний проєкт ухвали.
Згідно з цим документом, атомна енергія класифікується як екологічна. Крім
того, газ із деякими застереженнями також пропонується вважати «зеленим» джерелом енергії. Відповідно, інвестиції в атомні електростанції
слід вважати стійкими, якщо
вони забезпечують захоронення радіоактивних відходів, а
їх будівництво було схвалено

до 2045 року.
Що стосується електростанцій, що працюють на
природному газі, вони зможуть отримати «зелене» маркування, якщо їх будівництво було дозволено до 2030
року. Крім того, їм потрібно
буде замінити застарілу техніку та утримувати обсяг викидів СО2 у рамках встановленої норми.
На визнанні Єврокомісією
екологічної атомної енергії
наполягають Франція, Польща та шість інших східноєвропейських країн. Їхні аргументи полягають у тому, що
без використання енергії атома ЄС не вдасться стати нейтральним щодо впливу на клімат до 2050 року, чого вимагають міжнародні зобов’язання.
Натомість Німеччина різко
розкритикувала цю ініціативу.
У такій ситуації певний
шанс з’являється в України,
оскільки ми володіємо 4% світових запасів уранової руди
— це найбільший показник
у Європі. Але досі її видобутку не приділялось необхідної
уваги, що штовхало галузь у
кризу. Втім сьогодні ситуація
може стрімко змінитися. ■
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Дім на краю світу
Як живеться людям у селах на кілька хат
Ганна ЯРОШЕНКО

До Полтавської територіальної
громади приєднали з десяток
так званих неперспективних сіл.
Спершу вирушаємо до села Бершацьке, що належить до Чорноглазівської сільської ради.
Цим населеним пунктом не
пролягає жоден маршрут громадського транспорту. Згідно з
останнім переписом населення,
кількість жителів тут становить
13 осіб. Нині ж їх можна перерахувати на пальцях обох рук. По
суті, село живе лише завдяки
колишнім і нинішнім дачникам.

«Якби депутати хоч місяць
спробували прожити на
пенсію таких, як ми, стариків»
«Таких, котрі живуть тут
постійно, щонайбільше 9-10 осіб,
не рахуючи матушки й усіх, хто
мешкає при церкві, — запевняє
74-річний Микола Олійник і починає перераховувати. — Ми з
дружиною, мій старший брат Володимир, сусідка Галина Олейнікова, Надія Токар...»
Я застала Миколу Івановича
за облаштуванням огорожі для
десятка курей, яка місцями почала завалюватися. Раніше чоловік жив і працював у Полтаві,
а до села навідувався тільки влітку. Коли ж вийшов на заслужений відпочинок, дача стала місцем його постійного проживання.
«Улітку сюди автобус підвозить дачників, то й місцеві
ним користуються. Коли ж закінчується теплий сезон, аби вибратися звідси, треба чимчикувати два кілометри до села Глухове, де зупиняється «маршрутка», — описує принади життя в
неперспективному селі Микола Олійник. — Та навіть магазину тут нема, найближча торгова
точка — за два кілометри, в Чорноглазівці».
Миколу Івановича виручає
власний транспорт. Раз на тиждень вони з дружиною їздять скуповуватися за 18 кілометрів до
Полтави — усе тому, що разом із
продуктами купують і ліки. «Тут
же аптеки ніде немає, — скаржиться мій співрозмовник. —
Звичайно ж, можна було б у тій
же Чорноглазівці відкрити хоча
б аптечний кіоск. Бо є люди, неспроможні добратися до обласного центру. Добре, коли діти медикаменти привезуть. А якщо нема
кому? Про людей нині, на жаль,
ніхто не думає. Тож кожен виживає, як може».
Після короткої мовчанки Микола Олійник нарікає на «убиті»
дороги: «Три роки тому в засобах
масової інформації було повідомлення, що відремонтують автошлях від Чорноглазівки до Гожулів. А насправді відремонтували лише невеликий відрізок.
Кілька разів викликав дружині
«швидку», то, слава Богу, приїжджала. І це, вважай, справжнє диво. От якби ви записали
моє побажання: хай би влада
зобов’язала місцевих фермерів
відремонтувати дороги, щоб не
було отих страшних ям. Бо це
саме вони, возячи фурами зерно,
їх розбивають».
Цікавлюся, як подружжя
опалює свою оселю. «Маємо і
плиту, і газовий котел, тож для
опалення використовуємо і природний газ, і дрова. Щоправда,

❙ Анатолій та Олександра Верчики не знають нинішніх цін на продукти,
❙ бо їх купує й привозить їм син.

❙ Микола Олійник подає пропозицію владі зобов’язати місцевих
❙ фермерів відремонтувати дороги.
газ подають дуже неякісний, —
стверджує чоловік. — Найдужче
ж мене непокоїть питання його
транзиту. Бо ми провели газопровід за власний кошт, а тепер
із нас деруть гроші за доставку
блакитного палива нашими трубами — у середньому 60 гривень
на місяць. Я вважаю, це дуже
дорого. У мене пенсія 3,5 тисячі
гривень, а в дружини — 1 тисяча 700 гривень. Усі гроші витрачаємо на харчі, ліки й «комуналку». От якби депутати хоч місяць
спробували прожити на пенсію
отаких, як ми, стариків».

«Тут нічого хорошого не було
й не буде»
У сусідки пана Миколи — 67річної Галини Олейнікової — невеликий будинок із двох кімнат.
Із димаря струменить дим. «Я
тут живу давно — їй-Богу, уже
навіть не знаю, скільки. Зять у
мене рукастий, то зробив у кімнатах ремонтик. Донька й він
проживають у місті. Хоч газ нашою вулицею й провели, із метою економії топлю грубку. Здорове дерево зламалося, тож ми
його спиляли й пустили на дрова. По продукти ходжу пішки до
магазину в Чорноглазівку — два
кілометри в один бік, а то зять на
вихідні привозить усе, що замовляю. Мені тут подобається тиша
і спокій, відсутність міської суєти. Якби ще й транспорт сюди
курсував, то взагалі все було б
добре. Хоч із моєю пенсією в 1
тисячу 900 гривень особливо не
наїздишся. Самій вечорами, звісно, страшнувато. Добре, що Микола Іванович поряд живе. До
того ж, як бачите, маю двох сторожів», — показує жінка на псів,
що розгулюють по двору.
Як виявилося, на сусідній
сільській вулиці газогін уже відсутній. «Тільки на отому боці
села його провели, — уточнює
72-річний Володимир Піддубний. — Та ми через це не страждаємо. Якщо і блакитне паливо
дороге, і дрова недешеві, то яка
різниця, чим топити?»
Володимир Васильович мешкає в садибі покійних тестя з тещою. «Після їхньої смерті це
була наша з дружиною дача. Та
от уже понад 10 років мешкаємо
тут постійно. Звісно, міг би сісти
в міській квартирі на другому поверсі, скласти руки й виглядати
у вікно. І скільки б я отак протягнув? — розмірковує чоловік. —
А тут увесь час рухаюся — отак і
продовжую собі життя. Звичай-

но, без автомобіля в селі, куди
взагалі не курсує громадський
транспорт, як без рук. Вам уже
казали, що найближчі магазини
за два кілометри в Чорноглазівці
й за п’ять кілометрів у Байраку,
якщо їхати навпростець? За цей
час, що тут живу, звик до доріг,
де яма на ямі, — потихеньку вбиваю автівку, щось постійно в ній
міняю. Узимку ж як замете, то
звідси взагалі нікуди не виїдеш.
Зазвичай, коли розчищають від
снігу дорогу до церкви, просимо, щоб заодно й нас звільнили
зі снігового полону. Тоді й діти
можуть до нас доїхати».
У 68-річної Меланії Зьоми
— схожа історія. Тільки самотня жінка мешкає в батьківській
оселі. Пригадує: вісім років доглядала за хворою матір’ю, а коли
її не стало, так і лишилася тут
жити. На родинному кладовищі, що межує з її садибою, поховала й свого чоловіка. «Пропрацювавши в Полтаві 32 роки, заробила мізерну пенсію — 2,5 тисячі гривень. Як гадаєте, можна
в місті на такі гроші прожити?
— ставить риторичне запитання
Меланія Олексіївна. — Завдяки
тому, що діти допомагають, узагалі нічого не купую. Як правило, пишу їм список усього необхідного, а вони закуповують і
привозять. Щоб порубати дрова,
наймаю людину — слава Богу,
тут є такі чоловіки, які хочуть
підзаробити».
За словами Володимира Піддубного, живучи в малому селі,
він не почувається відірваним від
світу. «Так телевізор же стоїть посеред хати, — пояснює, — онук на
моє 70-річчя подарував. Тож постійно стежу за новинами».
Від приєднання до Полтавської територіальної громади жителі села Бершацьке нічого не
чекають. «Звісно, ми воліли б,
аби хоча б дорогу зробили, та хто
до нас дослухається? Тут нічого
хорошого не було й не буде», —
песимістично заявляють в один
голос.

«Ми, українці, уміємо
пристосовуватися
до будь-яких умов»
Опісля їдемо до ще одного малого села Носівка (орган місцевого самоврядування — та ж Чорноглазівська сільська рада). Висипана щебенем дорога на спуску
до балки, де й розлігся цей населений пункт, переходить у нерівну грунтову. Водій відмовляється
їхати далі, тож спускаюся поло-

❙ Микола Кас’яненко з двох потриманих позашляховиків зібрав один,
❙ аби мати змогу їздити по сільському бездоріжжю за будь-якої погоди.
❙ Фото Ганни ЯРОШЕНКО.
гим схилом пішки. На жаль, життя й тут не вирує: можна пройти
всією вулицею й не зустріти жодної живої душі. Втім, мені щастить. 72-річна місцева жителька Олександра Верчик якраз порається у квітнику — зрізає пожухлі квіти. Охоче пригадує, що
колись у селі було десятків шість
хат, дві череди корів. Тепер чимало осель стоять запустілі, а
подвір’я заросли чагарями. «На
оцьому місці, де ми з чоловіком
побудувалися, розташовувалася
початкова школа, яку ми з братом відвідували. І магазин був, і
медпункт, і ферма, — перераховує жінка. — Тепер нічого цього немає. Після розпаду колгоспу розпочався занепад села».
За словами Олександри Павлівни, постійних жителів нині в
Носівці всього п’ятеро. «Ми з чоловіком жили в Полтаві. Коли ж
вийшли на пенсію, то квартиру
лишили сину, а самі перебралися сюди. І так живемо отут уже
21 рік. Тримаємо курочок, качечок, кроликів — і для себе, і для
дітей. Увесь час у праці, хоч сили
вже на межі».
Природний газ до цього населеного пункту не підведений, незважаючи на те, що зовсім поряд
пролягає газогін. «Та хто ж його
тягнутиме до неперспективного села? — приєднується до розмови чоловік пані Олександри
— 78-річний Анатолій Верчик,
який саме вийшов із хати. —
Утім, може, це й на краще, що немає газу, якому ніяк не складуть
ціни. Досить того, що в місті діти
платять за нього шалені гроші».
Цікавлюся, як подружжя обходиться без магазину. «Якби
він був, звісно, скуповувалася б
сама. А так усе необхідне замовляю сину. Коли щось із продуктів псується, Андрій, бува, навіть дорікає: якби ви, мовляв,
знали нинішні ціни, то ставилися б до харчів більш бережливо.
Самих хлібин він привозить 5—
7, щоб вистачило на тиждень, а
то й два. Зберігаю їх у холодильнику — так вони й не черствіють,
і пліснявою не покриваються. На
зиму роблю деякий запас борошна, макаронів тощо на той випадок, якщо до нас неможливо буде

доїхати», — розповідає про життя-буття в глибинці Олександра
Павлівна.
Десь метрів за 300 від садиби
Верчиків мешкає в батьківській
хаті брат пані Олександри — 68річний Микола Кас’яненко. Він
теж повернувся до рідного села,
вийшовши на заслужений відпочинок. «У Полтаві мені нічого
робити», — говорить пенсіонер.
На Зелену неділю на його
обійсті збираються вихідці з цього села. Миколу Павловича жартома називають його старостою.
По сільському бездоріжжю він
пересувається на крутому радянському позашляховику, який
у народі нарекли «Волинянкою»
або «Волинкою». Свого часу купив два такі потримані автомобілі й зібрав із них один. «Зробив
це для того, аби мати змогу вибиратися з Носівки за будь-якої погоди, — пояснює. — Раз на місяць
обов’язково їжджу на поштове
відділення до Чорноглазівки, аби
заплатити за електрику. Ліки ж
можу придбати хіба що в Полтаві.
Усі ми тут займаємося самолікуванням, бо медицини в селі нема
ніякої. А от у магазині не маю нагальної потреби. Адже всі продукти в мене свої. Тримаю качок-шипунів, курей, кролів, тож завжди
з м’ясом. От бачите, наквасив капусти й собі, і доньці. Гарбуз запік
у духовці. Навіть хліб печу сам у
хлібопічці. Цукру не визнаю, замість нього споживаю мед».
Микола Кас’яненко, окрім
усього, має ще й пасіку, хоч останнім часом і скоротив її до 8—
10 вуликів. Говорить, що бджільництвом займався ще його дід,
який заразив цим увесь рід.
«Тільки що навідувався в гості
молодий пасічник Леонід Пікалов, який купив у Носівці дачу й
розводить тут українську степову
породу бджіл. Так у нього пасіка
зі ста вуликів. Я йому кажу: ти,
мовляв, навіть мого діда перевершив. Тут, можна сказати, немає
людей, та загалом у нас близько 200 сімей бджіл. Іще один чоловік займається виноробством
— навіть таке є в Носівці. Ми, українці, вміємо пристосовуватися
до будь-яких умов», — резюмує
Микола Павлович. ■
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ІСТОРІЯ

«Цифра 10,5 мільйона не є несподіваною. Бо перші оціночні цифри —
звісно, це не підрахунки, — західні дипломати, як, наприклад, німецький
консул Отто Шиллер, називали вже під час Голодомору. І ці цифри
жертв були суттєво більші, ніж 3,9 мільйона».

Андрій Козицький
кандидат історичних наук, автор книжки «Геноцид та політика
масового винищення цивільного населення у XX ст.»

■ ТОЧКА ЗОРУ

Єднаймося, бо не вистоїмо!
Голодомор-геноцид у світлі цифр і документів
■ ПРО АВТОРА

Георгій ЧОРНИЙ,
заслужений діяч науки і техніки України,
кандидат технічних наук

Георгій Чорний — заслужений діяч науки і техніки України, кандидат технічних
наук, краєзнавець, письменник, лауреат літературної премії імені Михайла Чабанівського (2015), лауреат Державної премії України в
галузі науки і техніки (2018). Автор книг «Київ
досвітній» (про прадавню історію Києва та України) та «Стародавня Україна і ранній Київ».
Також Георгія Чорного вважають «хрещеним
батьком» столичної станції метро «Дорогожичі», оскільки саме він обґрунтував цю літописну назву та відстояв із допомогою громадськості. Георгій Петрович також автор багатьох
публікацій у пресі, зокрема й в «Україні молодій».
Спостерігаючи за дискусією довкола теми
втрат унаслідок Голодомору-геноциду 1932—
1933 років, що розгорілася наприкінці минулого року, він виклав своє бачення проблеми. Його лист, який ми сьогодні публікуємо,
надійшов на адресу газети «Україна молода»
електронною поштою. Також копії листа автор
відправив Асоціації дослідників голодоморів
в Україні, Національному музею Голодомору-геноциду та Українському інституту національної пам’яті.

Шановні учасники дискусії про кількість
жертв Голодомору!
Років десять тому, аналізуючи офіційні
дані про два суміжні переписи населення
1926 і 1937 років, я дійшов висновку про
те, що жертвами Голодомору-геноциду
1932—1933 років стали 11 мільйонів ненароджених і знищених голодом українців. Обґрунтування цього висновку я подав
у своїй книзі Київ досвітній. — К.: Гамазин,
2014. — С. 69-71.

Ефект «пляшкового горла»
Аналіз переписів населення я проводив з метою вивчення поведінки етносу і змін його генетики в екстремальних умовах існування, це перевірка підкинутої кимось тези, що нібито народ
так само, як і окрема людина, має свій
кінцевий вік, проходячи моменти народження, розквіту, старості й смерті.
Насправді ж, як показали генетичні дослідження авторитетних учених світу,
окремій популяції (народу) загрожує не
старість, а вкрай несприятливі умови її
існування, несумісні з нормальним життям, під дією яких чисельність народу
стрімко зменшується, виникає так званий ефект «пляшкового горла», через
яке не може «протиснутись» значна частина спадкового генофонду нації. В разі
тривалої дії таких несприятливих умов
генофонд народу може збідніти настільки, що, дійсно, може настати не тільки
його похилий вік, а й кінець існування,
його смерть, як це траплялося з тисячами етносів, що раніше існували на нашій
планеті, але зникли, не вистоявши у виснажливій боротьбі з ворогами і природними катастрофами.
Підступну
спробу
влаштувати
«пляшкове горло» для генофонду українців було зроблено в РадянськомуСоюзі під час насильницьки створеного
Голодомору 1932— 1933 років, про що
говорять статистичні дані переписів населення СРСР, проведених у 1926 і 1937
роках. Результати перепису 1937 року
за наказом Сталіна було знищено, а його
організаторів — розстріляно. Але якимось дивом одна з копій перепису збереглася, і через пів століття замовчування результати перепису були опубліковані (Жиромская В. Б. и др. Полвека
под грифом «секретно»: Всесоюзная перепись населения 1937 года. — М.: «Наука», 1996. — Таблица 14. С. 88).
Розгляньмо наведені у цій книзі відомості в частині, що стосується трьох найчисельніших національностей: росіян,
українців і білорусів, котрі в 1926 році
становили майже 78% населення СРСР
(див. таблицю).
Достатньо розглянути наведені в таблиці цифри, щоб переконатися в тому,
що це була не «спільна трагедія народів
СРСР», як заявляють російські та деякі
українські політики, а ретельно спланований геноцид (винищення) українців,
Перепис
1926 року,
млн

Перепис
1937 року,
млн

❙ Голодомор — це не була «спільна трагедія народів СРСР», а ретельно спланований
❙ геноцид українців.
кількість яких усупереч законам природи раптово зменшилась на 15% у той
час, як у росіян залишився нормальний
природний приріст — понад 20%.
Якби не було Голодомору, відносне,
процентне збільшення числа українців не було б меншим, ніж у росіян (що
й спостерігалося перед Голодомором),
а отже, кількість українців з 31 млн у
1926 році мала б зрости не менше, ніж
на 20%, досягши рівня 37 млн у 1937
році. Натомість отримали результат перепису — 26 млн, недорахувавшись 11
мільйонів ненароджених і знищених голодною смертю українців.
Модель, яку я вибрав для розрахунків втрат українців від Голодомору, нагадує модель оцінки об’ємів води, що протікає через два рознесені між собою пункти течії ріки. Верхній пункт ріки — це
рік 1926-й, нижній — рік 1937-й. Об’єм
води, що вливається через притоки ріки,
розташовані між цими пунктами, — це
приріст від народжуваності. Об’єм води,
що випаровується та поглинається дном
і берегами ріки, — це втрати від природних смертей. За законом природи, об’єм
води, що проходить через нижній пункт,
має бути більшим за відповідний об’єм
верхнього пункту на величину різниці
між об’ємом, що вливають притоки, і
об’ємом втрат через ґрунт і повітря. Для
умовної ріки росіян так воно і є — баланс
зберігається. Але для умовної ріки українців баланс катастрофічно порушено
— між двома пунктами їхньої ріки величезний об’єм води вилився в неприродне, штучно утворене провалля, не надійЗбільшення (зменшення) населення
порівняно з 1926 роком
Абсолютне, млн

Відносне, %

СРСР, в т. ч.

146,637

161,753

15,116

10,3

Росіяни

77,791

93,933

16,142

20,75

Українці

31,195

26,421

— 4,774

— 15,3

Білоруси

4,739

4,874

0,135

2,85

шовши до нижнього пункту.
Така модель, за допомогою якої
порівнюються результати переписів верхнього і нижнього пунктів умовної народної ріки, претендує на об’єктивність,
оскільки враховує все, що відбувалося в
інтервалі між пунктами-переписами: і
факт нормального рівня народжуваності
дітей до Голодомору, і вкрай низький рівень після Голодомору, і результати перепису українців за межами УСРР, і записи українців як росіян, і факти пере-

росіян збільшилася на 20%. Цієї фрази,
яка чітко показує факт геноциду українців, ви теж не знайдете у пресрелізі. Натомість там є інша фраза, яка звучить
як підсумок цього догоджального документа, а саме: «Не оминув голод і інші
республіки Радянського Союзу. Втрати
України становлять 3 млн 942,5 тисячі,
втрати Росії — 3 млн 265,1 тисячі осіб».
Мовляв, який же тут геноцид? Усім дісталося, всі постраждали. І ні слова про
те, що до російських втрат у пресрелізі
зараховано мільйони знищених голодом українців, які проживали компактними групами на території Росії. Саме
цей висновок пресрелізу став ведмежою
послугою, яка дала можливість зрадни-

Основний наслідок Голодомору-геноциду виражається короткою і
зрозумілою фразою, а саме: кількість українців зменшилася на 15%,
у той час, як кількість росіян збільшилася на 20%.
селення в Україну росіян замість померлих українців тощо.
Розрахунки, проведені за цією моделлю, дозволили оцінити втрату 11
мільйонів ненароджених і знищених голодною смертю українців на тлі природного збільшення за той самий час кількості росіян на 16 мільйонів. До Голодомору росіян було у 2,5 раза більше,
ніж українців (77,791/31,195), після
Голодомору їх стало більше у 3,5 раза
(93,933/26,421).

Коли формулювання туманні...
Звертаю вашу увагу на те, що в книзі
В. Б. Жиромської однозначно йдеться
про українців як етнос,чого ви не знайдете у пресрелізі Інституту демографії ім.
М. В. Птухи, який послуговується терміном «людські втрати в Україні». Ще туманніше сказано у Постанові Апеляційного суду міста Києва від 13 січня 2010
року, в якому йдеться про «геноцид частини української національної групи»,
а не про українців узагалі. Завуальовані формулювання в обох українських
документах мають завдання відволікти
читача від усвідомлення основного наслідку Голодомору-геноциду, який виражається короткою і зрозумілою фразою, а саме: кількість українців зменшилася на 15%, у той час, як кількість

ку В. Януковичу заявити на весь світ,
на сесії ПАРЄ, про те, «що неправильно
і несправедливо називати Голодомор геноцидом одного конкретного народу».
То чиї ж інтереси відстоює Український інститут національної пам’яті, наполягаючи на збереженні сумнівних
висновків Інституту демографії імені
М. В. Птухи та Апеляційного суду Києва? Чи не варто дослухатися до доводів
тих, хто обстоює втрати в 10,5 млн, і разом з ними шукати істину? До того ж,
мабуть, зовсім не випадково цифра 10,5
млн майже збігається з результатом 11
млн осіб згідно з моїм висновком, хоча
методики аналізу й інформаційні бази
у нас були різними. Один і той самий
результат, отриманий двома різними
способами, вартий уваги, бо він підказує, що істина знаходиться десь поблизу. Треба тут розбиратися, а не зупиняти поширення книг Національного
музею Голодомору-геноциду. А ще порозумітися з учасниками Асоціації дослідників голодоморів в Україні, які у
своїй заяві (газета «Україна молода»
від 21-22 грудня 2021 р.) пропонують
об’єднатися, підготувати спільний збірник статей, колективну монографію про
Голодомор-геноцид та інше.
Українці, єднаймося, бо не вистоїмо! ■

ПОСТАТЬ
Валентина СТРІЛЬКО-ТЮТЮН,
лауреатка премії імені Є. Чикаленка,
членкиня Національної спілки
краєзнавців України, кандидатка
педагогічних наук

Слова великого нашого Пророка
Тараса Шевченка «славних прадідів
великих правнуки погані» якнайкраще характеризують мою розповідь
про вшанування пам’яті видатного
українського діяча, мецената, одного з ініціаторів та засновників Української Центральної Ради Євгена
Харлампійовича Чикаленка в його
рідному селі Кононівка на Черкащині.
Саме тут, де стояв невеликий маєток успішного і багатого землевласника, який не шкодував ні сил, ні
здоров’я, ні великих коштів на Українську державу, побувала ледь не
вся українська еліта на початку ХХ
століття.

Міг стати першим президентом
України
Важко навіть перерахувати всіх українських діячів. Варто назвати лише найвидатніших,
що приїздили до Євгена Чикаленка по мудру пораду і в колі яких
обговорювались доленосні питання утворення й утвердження Української держави. Це Михайло
Грушевський, Володимир Винниченко, Симон Петлюра, Павло
Скоропадський, Сергій Єфремов,
Дмитро Яворницький, Микола
Міхновський, Микола Лисенко,
Панас Тобілевич, Володимир Самійленко, Микола Саксаганський, Олександр Олесь, Василь Симиренко, Володимир Леонтович,
Дмитро Дорошенко та інші.
Окрім цих видатних діячів,
до Євгена Чикаленка приїздило
багато інших українських патріотів. Так, неодноразово його
садибу відвідував Василь Костащук, директор Бориспільської
української гімназії імені Павла
Чубинського, науковець і громадський діяч.
В Україні немає іншого такого
села, де б побувала така кількість
видатних українських діячів, які
переймались проблемами розбудови Української Народної Республіки. Всі вони глибоко шанували Євгена Чикаленка, який був
для них не просто мудрим наставником, а й великим авторитетом у
складних питаннях боротьби проти московсько-більшовицької навали. Євген Чикаленко став для
всіх взірцем доброчесності, самовідданого служіння українській
справі та безмежної любові до України.
На початку ХХ століття і
в часи Української революції
1917—1921 років він діяв як менеджер українського культурного руху, дбав про становлення української мови, української книжки, української газети. Це Євген Чикаленко платив
М. Коцюбинському 10 тисяч золотих карбованців на рік. Інших
письменників також матеріально заохочував, щоб ті писали українською мовою. Фінансував
творчу діяльність М. Грушевського, В. Винниченка, І. Франка,
О. Кобилянської та інших українських діячів.
Це він викупив землю в Алупці, щоб збудувати там пансіон для
хворих українських письменників. Євген Харлампійович заснував грошову премію за найкращий твір з історії України. Він
ощадно витрачав кошти на себе,
але, не задумуючись, міг запросто продати свою землю, коли бракувало грошей на випуск щоденної, єдиної в Україні україномовної газети «Рада». Меценат збудував Академічний дім у Львові
для комфортного проживання
там студентів.
Євгену Чикаленку пропону-
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■ НЕСВЯТКОВІ РОЗДУМИ

«Славних прадідів великих...»
Як на Черкащині «вшанували» пам’ять Євгена Чикаленка
вали стати першим президентом
УНР, але він вважав, що Михайло Грушевський буде кращим
очільником Української держави, і викликав його для великої
місії в Україні із Санкт-Петербурга.
Помер меценат в еміграції у
великих злиднях, бо всі свої багатства віддав для української
справи. Він любив повторювати,
що Україну треба любити до глибини своєї кишені. Будучи вже
тяжко хворим, Євген Чикаленко
писав у своєму щоденнику: «Хотілося б ще трохи пожити, щоб побачити, чим скінчиться доля України, про яку я весь свідомий вік
клопотався і про яку дбав. Всі зайві гроші, що зоставалися від мого
скромного життя, я віддавав на
українські справи... Ось чому я
не склав собі запасу на старість».

Курник у родинному маєтку
Нагадаємо, 21 грудня 2021
року виповнилося 160 років від
дня народження українського
патріота (про це «УМ» писала в
номері від 21.12.2021). Минулої
весни я вирішила поцікавитись,
як вшановують пам’ять видатного земляка в його рідній Кононівці. Поїхала і була шокована побаченим. Вулиці імені Євгена Чикаленка в селі немає. В Кононівській
школі в так званому музеї історії
села серед суцільної радянської
символіки та написів російською
мовою «Мир — народам, земля
— крестьянам, фабрики — рабочим», а також силуета Володимира Леніна — убогий стенд із декількома світлинами родини Євгена Чикаленка. Директор школи поспішив проінформувати, що
ніколи в цей музей ніхто і не ходить, бо там немає світла. Справді, він схожий на темне та брудне
підсобне приміщення.
Ще напередодні приїзду до
Кононівки стало зрозуміло, що
директору школи Сергію Стригунову абсолютно байдуже, хто
такий Євген Чикаленко, бо на
моє запитання по телефону «Що
написано на пам’ятному знаку,
який встановлений на території
школи?» — він відповів, що не
знає. Не знав він про зміст напису, повз який ходить не один рік,
і в день мого приїзду. Убивча байдужість очільника школи красномовно говорить про його невідповідність займаній посаді.
День перебування в Кононівці був інформаційно насиченим.
Староста села Іван Хіхло провів
мене до місця садиби Євгена Чикаленка на околиці села, від якої
залишились лише уламки фундаменту. Він розповів, що у маєтку аж до 1982 року була школа.
А коли збудували нове шкільне
приміщення, то колгоспне керівництво вирішило в будинку Чикаленків зробити... колгоспний
курник!
Гори курячого посліду складувались у колись затишному парковому саду Чикаленків, а сморід
огортав ледь не ціле село. Таке
осквернення святого історичного місця тривало і після проголошення Незалежності України аж
до 2005 року.
Саме тоді вирішив відвідати
Кононівку його внук Євген Іванович Чикаленко. Він приїхав, щоб
за кошти Ліги українських меценатів огородити територію садиби свого славного діда, очистити
її від гною та сміття і встановити

пам’ятний знак біля Кононівської школи. Той знак, напис на
якому за багато років так і не прочитав директор школи пан Стригунов.
Подарував нащадок роду Чикаленка школі та сільській раді
деяку літературу початку ХХ
століття з бібліотеки свого діда.
Але з часом вона десь зникла, як
роса на сонці.
Ось така невесела історія. На
моє запитання до старости села
«Що будете робити в селі до 160-ї
річниці від дня народження Євгена Чикаленка?» — Іван Хіхло
лише знизав плечима, переводячи стрілки на «вищестояще» начальство.
Повернулась додому з важким
серцем і вирішила звернутись з
офіційними листами до того «вищестоящого», розуміючи, що в
селі Кононівка говорити немає
з ким. Написала рекомендовані
листи голові Шрамківської сільської ради Анатолію Кулі, в межі
якого входить село Кононівка, та
голові Черкаської облради Анатолію Підгорному. Пропонувала
до ювілею Чикаленка провести
конкретні заходи, зокрема:
— присвоїти одній із вулиць
Кононівки ім’я Євгена Чикаленка;
— створити в Кононівській
школі музей мецената;
— провести в листопаді-грудні науково-практичну конференцію на базі Кононівської школи,
присвячену Євгену Чикаленку;
— видати матеріали конференції та передати в усі шкільні,
сільські та міські бібліотеки;
— встановити на місці садиби Євгена Чикаленка пам’ятник
або пам’ятний знак та облаштувати на земельній ділянці мецената
парк його імені;
— у школах Черкащини та
Шрамківської сільради провести
уроки пам’яті Євгена Чикаленка;
— встановити при в’їзді в
Кононівку рекламний щит або
пам’ятний знак про те, що в цьому селі проживав Великий Українець Євген Чикаленко.
Зателефонувала і до голови
Черкаської обласної організації Спілки письменників України Володимира Поліщука з пропозицією спільно з Міжнародним освітнім фондом імені Ярослава Мудрого, який я очолюю,
провести Всеукраїнську наукову конференцію та видати її матеріали. Ефективність такого заходу могла бути досить високою,
бо Володимир Трохимович — завідувач кафедри української літератури та компаративістики Черкаського національного університету, доктор філологічних наук,
професор, фахівець з історії української літератури, дослідник
письменницького епістолярію.
Здавалось, кому, як не такому
маститому професорові, провести наукову конференцію і дослідити велику епістолярну спадщину Євгена Чикаленка та його
родини? Але, як з’ясувалось пізніше, пана Поліщука ця тема не
зацікавила.

Шанувати святі істини і святі
імена
До ювілею, який постановою
ВРУ №1092-ІХ від 16 грудня 2020
року визнаний державним заходом, залишалось сім місяців.
Йшли дні, місяці. Голова Чер-

❙ Пам’ятник Євгену Чикаленку в селі Мардарівка Куяльницького
❙ району Одеської області.
каської облради Підгорний узагалі не надав відповіді. Декілька
моїх спроб поговорити з ним по
телефону не увінчались успіхом.
Від Шрамківської сільради отримала відповідь наприкінці липня
2021-го, в якій мене запевнили,
що всі мої пропозиції обов’язково
будуть виконані. Як з’ясувалось
пізніше, це була чистісінька брехня!
У вересні почала цікавитись,
як іде підготовка до відзначення ювілею Чикаленка. Начальник управління освіти і культури
Шрамківської сільської ради Віктор Головко повідомив, що все ще
тільки планується, але ім’я Євгена Чикаленка одній із вулиць в
Кононівці ще не було присвоєно.
Неодноразово говорила з директором Кононівської школи про створення в школі музею Євгена Чикаленка в одній із класних кімнат. Але Сергій Стригунов категорично відмовився це зробити,
шукав якісь недолугі причини,
які «заважали» створенню музею. Коли пропонувала свою допомогу, бажання щось зробити
все одно не виникало. Сказав як
відрізав, що в школі проведуть
лише виховну годину про Євгена
Чикаленка.
Зробивши багато дзвінків у
різні кабінети Шрамківської сільської ради, мала розмову з працівницею відділу культури, молоді і
спорту Оленою Буряченко, яка
спочатку хотіла мені збрехати,
що музей Чикаленка у Кононівській школі є, а коли дізналась, що
я там була, то обґрунтовувала неможливість створення музею відсутністю коштів та небажанням
учителів робити це без грошей.
Обіцяла, що вулиця Євгена
Чикаленка в Кононівці буде. Розмова відбувалась наприкінці жовтня, а вже 18 листопада отримала від неї «План заходів щодо відзначення 160-ї річниці з дня народження Євгена Чикаленка»,
затвердженого (без дати) рішенням виконавчого комітету (назви
не вказано). Він складався з шести пунктів, куди входили проведення виховних годин у школах,

виставки книжок у шкільних бібліотеках, проведення в Кононівці «панахиди за померлим», висвітлення цих заходів на офіційному вебсайті Шрамківської сільської ради.
Усі ці так звані «великі» заходи планували провести 21 грудня,
в день народження Євгена Чикаленка. Але один захід щодо встановлення пам’ятного знаку на
місці садиби запланували провести в листопаді. Я просила терміново повідомити точну дату цієї
події, бо хотіла в ній узяти участь.
Моє прохання прочитали, але відповіді не надіслали.
21 грудня зателефонувала до
старости села Івана Хіхла і поцікавилась, що зроблено до ювілею
земляка. З’ясувалося, що вулиця Євгена Чикаленка в селі так і
не з’явилась, ніякого пам’ятного
знака на території садиби Чикаленка не встановлено, в школі
ніякого музею немає. Пояснив,
що немає коштів і від нього нічого не залежить...
На завершення варто додати,
що в Україні все ж відбулись деякі заходи із вшанування пам’яті
Євгена Чикаленка:
— в селі Мардарівка на
Одещині відкрито бронзовий
пам’ятник видатному українському діячу;
— в Харківському національному університеті імені В. Каразіна проведено наукову конференцію, присвячену Євгену Чикаленку;
— Інститут археографії та
джерелознавства імені М. Грушевського НАН України організував онлайн-конференцію;
— Український інститут національної пам’яті зняв документальний короткометражний
фільм «Меценат України Євген
Чикаленко».
Але чи цього достатньо, аби
українська нація і українська
влада нарешті усвідомили, що
немає важливішої місії, ніж берегти і шанувати святі істини і
святі імена? Що тут скажеш, окрім «славних прадідів великих
правнуки погані»... ■
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ТБ-ПОНЕДІЛОК

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 13 СІЧЕНЬ 2022
UA: Перший

06.00 Геолокація: Волинь
06.30 М/с «Пінгвіненя Пороро»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 0.05, 2.25,
5.25 Новини
07.05 «Девід Рокко. Індія на

17 січня
КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,

09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2021»

09.05 Т/с «Місячний камінь»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

10.00 Д/ф «Тваринна зброя»

14.45 «Міняю жінку»

11.00 Прозоро: про соціальне
12.00, 18.20 «По-людськи»
13.10, 1.45 Прозоро: про

17.10 Мелодрама «Крила
кохання»
20.35 Бойовик «Форсаж-6»

актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10 Спорт (оригінал)
15.20 Наталя Фаліон та
«Лісапетний батальйон».
Великий різдвяний
концерт

03.30 Х/ф «Екіпаж машини
бойової»
04.50, 4.45 «Телемагазин»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок із

Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

«Стосується кожного»
12.25 Х/ф «Дуже поганий

01.20 Фантастика «Світ

16.05 «Чекай на мене. Україна»
17.40 «Новини»

юрського періоду-4»

20.00, 3.05 «Подробиці»

03.35, 5.30 «Життя відомих

21.00 Т/с «Провінціал»

людей»

00.45 Х/ф «Гроші на двох»

02.45 Я зняв!

15.30, 0.30 Час «Ч»

22.00 Час-Time

16.10, 1.10 Д/с «Війна Вінстона

03.10, 4.10 М/ф

05.25 Еврика!

06.30 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок

Сьогодні

09.10, 19.20 Надзвичайні новини
09.00 Зірковий шлях
10.45 Т/с «Мама моєї доньки»

з Костянтином Стогнієм
10.05 Антизомбі
11.05, 13.25 Х/ф «Злочинець»

14.50, 15.30 Т/с «Виклик»
20.10 «Говорить Україна»

татусь»
14.25, 15.20 «Речдок»

23.05 Бойовик «Швидкість»

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00

21.00 Т/с «Надія»

12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 17.45 Т/с «Дільничний із
ДВРЗ-2»
14.50, 16.25, 21.25 Т/с «Пес»

23.10, 2.00 Т/с «Зниклі сліди»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

01.30 Телемагазин

20.20, 2.00 Прихована небезпека
22.45 Свобода слова

02.40 Гучна справа
03.35 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 7.50 «Kids time»
06.05 М/ф «Том і Джеррі:
Віллі Вонка і шоколадна
фабрика»
07.55 «Орел і решка»
10.00 Т/с «Мерлін»
11.55 Х/ф «Поклик пращурів»
13.50 Х/ф «Полювання на
Санту»
15.55, 20.00 «Хто зверху?
Спецвипуски»
18.00 Т/с «Будиночок на щастя»
22.00 Х/ф «Жахливий
директор, або Школа
№5»
00.45 Х/ф «Дівчина з Джерсі»
02.35 Х/ф «Скарб Великого
каньйону»
04.05 «Служба розшуку дітей2022»
04.10 «Зона ночі»
04.50 «Абзац!»

05.15 Скарб нації

05.35 Громадянська оборона

«Інтером»
10.05, 18.00, 19.00, 3.45

ICTV

05.30 Служба розшуку дітей
Україною

05.20, 23.00 «Слідство вели... з
16.45, 19.30, 4.30 ТСН

смак»
08.05, 0.40 Т/с «Шетланд»

ІНТЕР

00.00 Х/ф «Клітка»

16.30, 3.35 Д/ф «Дикі тварини»
5 канал

17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф «Суперчуття»
20.00 «Африка. Звір на звіра»

06.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

06.30 Історія для дорослих
07.10, 8.10, 20.50 Актуально.

09.00 Підсумки тижня з Анною
Мірошниченко

21.35, 0.30, 2.50, 5.50 Спорт
21.45 «Зворотний відлік»
23.30 Перша шпальта

16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
21.00, 23.00, 0.00, 1.00,

07.15 Д/с «Повітряні воїни»

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

08.15 Д/с «Спецназ: ближній бій»

03.05 Енеїда
04.00 Д/ф «Вона та війна»
НТН
05.00, 4.45 «Top Shop»

20.15, 22.50 Т/с «Татусі»
01.20 «Хата на тата»
ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

бойової»
09.10 Х/ф «Найостанніший

12.00, 13.00, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.45

день»
11.00, 18.00, 3.25 «Випадковий

«Репортер». Новини
09.10, 10.10, 11.10, 12.10

свідок»
11.40, 13.00, 21.15 Т/с
«Менталіст»
12.30, 16.30, 19.00, 2.55 «Свідок»
13.55, 23.00 Т/с «Примари»
15.40, 17.00, 19.30 Т/с «CSI:
Маямі»

«Новини країни»
13.15 «Обідня перерва»
14.10 «Великий день»
16.10 «Час пік»
17.10 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Про політику»

01.00 Х/ф «Поза підозрою»

22.00 «Спецтема»
23.00 «Перша передача»

НЛО-ТБ
06.15 Телемагазин

КАНАЛ «2+2»

07.20 М/ф «Темний плащ»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

08.15 М/ф «Качині історії»

06.30 Т/с «Ментівські війни.

09.30 Т/с «Друзі»

Харків-2»

11.30 Мама реготала

10.20 Х/ф «Король Артур»

14.30 Т/с «Громада»

12.55 Х/ф «Геркулес»

15.30 Т/с «Суперкопи»

14.50, 19.25 «Загублений світ»

17.50 Т/с «Швидка»

17.55, 2.05 «Секретні матеріали»

20.00 Т/с «Поліція Гаваїв»
22.00 Т/с «Елементарно»
23.40 Мама реготала. Найкраще
СТБ

08.10 «Архентинос» — «Рівер
Плейт». 1/8 фіналу. Кубок
Лібертадорес

06.30 «Вартість життя»
08.00 Х/ф «Екіпаж машини

Економіка. Політика. Соціум

18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАІ»
20.15 Т/с «Звонар»
22.15 Т/с «Перевізник»
00.15 Т/с «CSI: місце злочину»

10.15 «Аталанта» — «Венеція».
1/8 фіналу. Кубок Італії
12.00 «Утрехт» — «Аякс».
Чемпіонат Нідерландів
13.50 Огляд 2-го ігрового дня.
Відбір до ЧС-2022
15.00, 19.00, 22.30 Футбол NEWS
15.20 «Хатайспор» —
«Галатасарай». Чемпіонат
Туреччини
17.10 «Гронінген» — «ПСВ».
Чемпіонат Нідерландів
19.20 Огляд 1/8 фіналу. Кубок
19.50 Yellow
20.00 «Сівасспор» —
«Трабзонспор». Чемпіонат
Туреччини
22.00 Огляд матчу. Суперкубок
Італії
22.50 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
23.45 Португалія — Франція.
Ліга націй УЄФА
01.30 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру
02.10 «Наполі» —
«Фіорентина». 1/8 фіналу.
Кубок Італії
04.00 «Атлетіку Паранаенсі»
— «Фламенгу». 1/2

03.05 «Відеобімба-2»

фіналу. Кубок Бразилії

05.15 Т/с «Комісар Рекс»

04.20 «Заручники правосуддя»

07.00, 11.50 «Битва

05.30 Телемагазини

новини»
12.10, 14.50 Т/с «Сліпа»

22.15, 23.15 Х/ф
11.00 Огляд 1/8 фіналу. Кубок
Італії
11.30 «Бешикташ» —
«Газіантеп». Чемпіонат
Туреччини
13.15, 15.40 «Перша ONLINE»
13.55 «Волинь» —

05.10 Д/с

Черчилля»
19.40, 2.00 «5 копійок»
13.50 Таємниці людського мозку

10.20 Затишна дача

14.50, 19.50 Друге життя

10.50 Дача бороданя

звичайних речей
15.50, 20.50 Ретро автомобілі:
великі й малі
16.50, 23.50 Як влаштований

11.20, 20.40 Удачний проєкт
13.00, 17.10, 0.40, 3.40 Корисні
поради
13.20 Магія солодощів

Всесвіт
17.50, 0.50 Їжа богів

14.30 Правила виживання

України. Перша ліга

18.50 Код доступу

16.30 Будьте здоровi

21.50 Таємниці глибин із

18.00 Зіркові долі

16.00 Огляд матчу. Суперкубок

Джеремі Вейдом

Італії
16.30, 23.50 Yellow
16.40 «Наполі» —

22.50 Таємниці тихоокеанського
півдня
04.00 Довідник дикої природи

Кубок Італії

04.55 Судіть самі

19.25 «Утрехт» — «Аякс».
Чемпіонат Нідерландів
21.15 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру
1/8 фіналу. Кубок Італії
00.00 «Фортуна» — «АЗ
Алкмаар». Чемпіонат
Нідерландів
02.00 «Архентинос» — «Рівер
Плейт». 1/8 фіналу. Кубок
Лібертадорес
04.00 «Спортінг КС» — «Реал
Солт-Лейк». 1/2 фіналу.
MLS CUP

22.10 Готуємо разом

01.40 Формула любові
03.20 Арт-простір

К1

Огляд туру. Прем’єра

19.00 Шість соток

23.50 Реальний секс

«Фіорентина». 1/8 фіналу.

04.10 М/ф

06.30 «Top Shop»
ТЕТ

08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.40 М/ф «Сельма в місті
привидів»

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.35 Х/ф «Кіт у чоботях»

10.15, 20.00 «Орел і решка.
Навколо світу»
13.10, 21.00 «Інше життя»
14.10 Х/ф «Джим Ґудзик і
машиніст Лукас»
16.10 Х/ф «Неймовірні
пригоди Факіра»

09.45 Х/ф «Доктор Дуліттл»
11.30 Х/ф «Доктор Дуліттл-2»
13.30, 16.00, 2.30 Панянкаселянка
14.30, 5.00 Зірки, чутки та
Галлівуд

18.00 «Орел і решка. Дива світу-2»

17.00 Супержінка

22.00 Т/с «Межа»

18.00 Богиня шопінгу.

00.00 Х/ф «Мій хлопець
— кілер»

Екстремальний сезон
19.00, 20.30 Одного разу під

01.40 Т/с «Три сестри»
МЕГА

ФУТБОЛ-2

«Найекстримальніший»

«Прикарпаття». Чемпіонат

22.00 «Мілан» — «Дженоа».

04.15 Т/с «Коли ми вдома»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

13.10, 14.10, 17.30, 18.10,

18.30 Чемпіонат Нідерландів.

Італії

02.20 Т/с «Рекс-2»

екстрасенсів»

10.10, 11.10 Д/с

02.45 «Нічне життя»

Полтавою
19.30, 21.00 Танька і Володька

06.00 Містична Україна
К2

20.00, 21.30 Сімейка У

06.00, 1.45, 3.45 Топ-матч

06.50 Правила виживання

06.10 «FAN TALK»

08.40, 3.00 Скептик

06.30, 8.00 Телемагазин

06.00, 8.00, 10.00, 21.50 Топ-матч

08.00, 10.25 «УПЛ ONLINE»

09.40, 1.50 Речовий доказ

07.30 Салат-бар

23.00 Країна У-2

06.10 «Антальяспор» —

08.40 «Минай»

10.50 Створення бренду

08.20, 13.30 Світ їжі. Новорічні та

00.00 Казки У. Кіно

ФУТБОЛ-1

15.45, 18.05 Т/с «Слід»

«Фенербахче». Чемпіонат

— «Чорноморець».

11.50 Підроблена історія

19.05 «Супермама»

Туреччини

Чемпіонат України

12.50 Заборонена історія

різдвяні страви
09.20 Майстри ремонту

22.00 Т/с «Бібліотекарі»

01.00 Вечірка
05.50 Корисні підказки

ТБ-ВІВТОРОК

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 13 СІЧЕНЬ 2022

18 січня
UA: Перший
06.00 Геолокація: Волинь
06.30 М/с «Пінгвіненя Пороро»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
21.00, 23.35, 2.10, 5.10
Новини
07.05 «Девід Рокко. Індія на
смак»
08.05, 0.25 Т/с «Шетланд»
09.05 Т/с «Місячний камінь»
10.00 Д/ф «Тваринна зброя»
11.00 Прозоро: про соціальне
12.00, 19.30 «По-людськи»
13.10 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.45
Спорт
15.20 Наталя Фаліон та
«Лісапетний батальйон».
Великий різдвяний
концерт
16.40, 3.30 Буковинські загадки
16.45 Навечір’я богоявлення
ПЦУ
20.20 Д/ф «Суперчуття»
22.00 Полюси
23.00 Бігус Інфо
01.30 Д/ф «Кіноперформанс.
Народний Малахій!»
03.00 Енеїда
03.35 Д/ф «Малевич»
НТН
06.20 «Вартість життя»
07.50, 10.30, 18.00, 2.55
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.25
«Свідок»
09.00 Х/ф «Поїзд поза
розкладом»
11.45, 13.00, 21.15 Т/с
«Менталіст»
13.55, 23.00 Т/с «Примари»
15.40, 17.00, 19.30 Т/с «CSI:
Маямі»
01.05 «Легенди карного
розшуку»
04.45 «Top Shop»
НЛО-ТБ
06.15
07.20
08.15
09.30
11.30
14.30
15.30
17.50
20.00
22.00
23.30

Телемагазин
М/ф «Темний плащ»
М/ф «Качині історії»
Т/с «Друзі»
Мама реготала
Т/с «Громада»
Т/с «Суперкопи»
Т/с «Швидка»
Т/с «Поліція Гаваїв»
Т/с «Елементарно»
Мама реготала. Найкраще
СТБ

04.55 Т/с «Комісар Рекс»
06.40, 11.50 «Битва
екстрасенсів»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
12.00, 14.50 Т/с «Сліпа»
15.35, 18.05 Т/с «Слід»
19.05 «Супермама»
20.15, 22.50 Т/с «Татусі»
01.25 «Хата на тата»
ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.45
«Репортер». Новини
09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.15
«Новини країни»
14.10 «Великий день»
16.10 «Час пік»
17.10 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 зі Світланою Орловською
22.00 «Спецтема»
23.00 «Війна за незалежність»

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 4.30 ТСН

ІНТЕР
05.15, 23.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»

людей-2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок із

07.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини

Україною

12.25 Х/ф «Татусі без

09.00 Зірковий шлях

14.30, 15.30 «Речдок»

11.00 Історія одного злочину

17.10 Мелодрама «Крила

16.25 «Речдок. Особливий

14.50, 15.30 Т/с «Виклик»

20.35 Бойовик «Форсаж-7»
23.05 Бойовик «Швидкість-2:

06.05 «М/с Том і Джеррі-шоу»
07.45 «Орел і решка»

оборона

09.50 Т/с «Мерлін»
11.45 «Де логіка?»

21.00 Т/с «Надія»

13.50 Х/ф «Темні уми»

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

16.00, 20.00 «Хто зверху?

з Костянтином Стогнієм
10.10 Прихована небезпека
11.10, 13.25 Х/ф «Той, хто
біжить по лезу»

Спецвипуски»
17.55 Т/с «Будиночок на щастя»

12.45, 15.45 Факти. День

22.00 Х/ф «Махач учителів»

14.05, 16.25, 22.45 Т/с «Нюхач»

23.55 Х/ф «Американський

23.10, 2.00 Т/с «Зниклі сліди»

16.40, 21.25 Т/с «Пес»

01.30 Телемагазин

17.45 Т/с «Дільничний із ДВРЗ-2»

02.00 «Вар’яти»

02.40 Гучна справа

18.45, 21.05 Факти. Вечір
00.40 Х/ф «Монстро»

03.00 «Зона ночі»

04.45 «Телемагазин»

03.35 Реальна містика

02.50 Я зняв!

04.50 «Абзац!»

06.30 Історія для дорослих

08.15, 17.10 Д/с «Спецназ:

13.10, 14.10, 17.30, 18.10,

19.40, 2.00 «Дійові особи»

кожного»

круїз під контролем»

20.00, 2.50 «Подробиці»

01.45 Бойовик «Форсаж-5»

21.00 Т/с «Провінціал»

03.50, 5.30 «Життя відомих

00.45 Х/ф «Здоровань»

людей»

20.10 «Говорить Україна»

17.40 «Новини»
18.00, 19.00, 3.45 «Стосується

06.00, 7.40 «Kids time»

04.20 Еврика!

08.45 Факти. Ранок

шкідливих звичок»

випадок»

04.10 Скарб нації

06.30 Ранок у великому місті

Сьогодні

14.45 «Міняю жінку»

кохання»

НОВИЙ КАНАЛ

04.50, 20.20, 2.05 Громадянська

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00

10.00, 11.00 «Корисна програма»

ICTV

04.25 Факти

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»

09.25, 10.20 «Життя відомих

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

11

пиріг-2»

5 канал
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00, 0.00,
1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час
новин
КАНАЛ «2+2»
06.00, 0.20 Т/с «CSI: місце
злочину»
07.50 Х/ф «Бенджамін Фальк
і примарний кинджал»
09.50, 20.15 Т/с «Звонар»
11.50, 19.25 «Загублений світ»
17.55, 2.10 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАІ»
22.20 Т/с «Перевізник»
02.25 Т/с «Рекс-2»
03.10 «Відеобімба-2»
04.20 «Заручники правосуддя»
05.30 Телемагазини
ФУТБОЛ-1
06.00 «Хатайспор» —
«Галатасарай». Чемпіонат
Туреччини
07.45, 21.25 Огляд 1/8 фіналу.
Кубок Італії
08.15 «Інтернасьйонал»
— «Олімпія». 1/8 фіналу.
Кубок Лібертадорес
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Футбол
NEWS
10.20 «Мілан» — «Дженоа».
1/8 фіналу. Кубок Італії
12.10, 1.55 Топ-матч
12.25 «Фортуна» — «АЗ
Алкмаар». Чемпіонат
Нідерландів
14.15 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру
15.20 «Бешикташ» —
«Газіантеп». Чемпіонат
Туреччини
17.10 «Утрехт» — «Аякс».
Чемпіонат Нідерландів
19.20, 23.55 Yellow
19.35 «Антальяспор» —
«Фенербахче». Чемпіонат
Туреччини
21.55 LIVE. «Ювентус»
— «Сампдорія». 1/8
фіналу. Кубок Італії
00.05 Швеція — Хорватія. Ліга
націй УЄФА
02.10 «Аталанта» — «Венеція».
1/8 фіналу. Кубок Італії
04.00 «Атлетіку Мінейру»
— «Форталеза». 1/2
фіналу. Кубок Бразилії

ближній бій»

07.10, 8.10, 20.50 Актуально.

09.15 Д/с «Секретно. Холодна
Економіка. Політика. Соціум
07.15 Д/с «Повітряні воїни»
ФУТБОЛ-2
06.00, 23.45, 3.45 Топ-матч
06.10 «FAN TALK»
08.00, 10.25 «УПЛ ONLINE»
08.40 «Інгулець» — «Колос».
Чемпіонат України
10.50 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру
11.30 «Сівасспор» —
«Трабзонспор». Чемпіонат
Туреччини
13.15, 15.55 «Перша ONLINE»
14.10 «Оболонь» —
«Металіст». Чемпіонат
України. Перша ліга
16.40 Огляд 1/8 фіналу. Кубок
Італії
17.10 «Аталанта» — «Венеція».
1/8 фіналу. Кубок Італії
18.55 LIVE. «Фатіх Карагюмрюк»
— «Бешикташ».
Чемпіонат Туреччини
20.55, 1.50 Yellow
21.05 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
22.00 «Наполі» —
«Фіорентина». 1/8 фіналу.
Кубок Італії
00.00 «Гронінген» — «ПСВ».
Чемпіонат Нідерландів
02.00 «Інтернасьйонал»
— «Олімпія». 1/8 фіналу.
Кубок Лібертадорес
04.00 «Колорадо Репідз»
— «Портленд Тімберс».
1/2 фіналу. MLS CUP
МЕГА
06.00 Містична Україна
07.00 Правила виживання
09.15, 3.00 Скептик
10.15, 1.50 Речовий доказ
11.25, 21.50 Таємниці глибин із
Джеремі Вейдом
12.20 Підроблена історія
13.15 Заборонена історія
14.10 Таємниці людського мозку
15.05, 19.50 Друге життя
звичайних речей
16.05, 20.50 Ретро автомобілі:
великі й малі
17.00, 23.50 Як влаштований
Всесвіт
17.55, 0.50 Їжа богів
18.50 Код доступу
22.50 Таємниці тихоокеанського
півдня

війна»
10.10, 11.10 Д/с

К1
«Top Shop»
М/с «Юху та його друзі»
«Ух ти show»
Т/с «Дикий янгол»
«Орел і решка. На краю
світу»
10.40, 20.00 «Орел і решка.
Навколо світу»
11.45, 18.00 «Орел і решка. Дива
світу-2»
13.50, 21.00 «Інше життя»
14.40 Х/ф «Неймовірні
пригоди Факіра»
16.20 Х/ф «Римські
побачення»
22.00 Т/с «Межа»
01.50 Т/с «Три сестри»
02.50 «Нічне життя»

22.00 Час-Time

15.30, 0.30 Час «Ч»

03.10, 4.10 М/ф

16.10, 1.10 Д/с «Війна Вінстона

05.10 Д/с
«Найекстримальніший»

Черчилля»

04.00 Довідник дикої природи
04.55 Судіть самі

06.30
08.00
08.25
09.00
09.50

19.15, 22.15, 23.15 Х/ф

К2
06.30, 8.00 Телемагазин
07.30 Салат-бар
08.20, 13.30 Світ їжі. Новорічні та
різдвяні страви
09.20 Майстри ремонту
10.20 Затишна дача
10.50 Дача бороданя
11.20, 20.40 Удачний проєкт
13.00, 17.10, 0.40, 3.40 Корисні
поради
13.20 Магія солодощів
14.30 Правила виживання
16.30 Будьте здоровi
18.00 Зіркові долі
19.00 Шість соток
22.10 Готуємо разом
23.50 Реальний секс
01.40 Формула любові
03.20 Арт-простір
04.10 М/ф

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.35 Х/ф «Нове вбрання
короля»
09.45, 22.00 Т/с «Бібліотекарі»
10.45 Х/ф «Хроніки Нарнії:
підкорювач світанку»
12.45 4 весілля
14.00, 16.00, 2.30 Панянкаселянка
15.00, 5.00 Зірки, чутки та
Галлівуд
17.00 Супержінка
18.00 Богиня шопінгу.
Екстремальний сезон
19.00, 20.30 Одного разу під
Полтавою
19.30, 21.00 Танька і Володька
20.00, 21.30 Сімейка У
23.00 Країна У-2
00.00 Казки У. Кіно
01.00 Вечірка
05.50 Корисні підказки

■ ПЕРЕДПЛАТА-2022

Інтернет для всіх — газета
для обраних
Найближчим часом можна передплатити «Україну молоду» на лютий
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колегижурналiсти оцiнюють як головну нацiональну
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i
вашої уваги, шановнi читачi.
З наступного року «Україна молода» виходитиме з іншою періодичністю і в новому форматі — тижневика обсягом 24 шпальти.
Сподіваємось, за таких умов Укрпошта зрештою зможе вчасно доставляти газету передплатникам до вихідних, щоб вони мали можливість
прочитати найцікавіші новини та статті за тиждень і ознайомитись із програмою телебачення
на наступний тиждень.
Хто з вас, шановні читачі, не встиг оформити передплату на 2022 рік, це можна зробити найближчим часом — до 18 січня, і ви
отримуватимете газету з лютого. Оформити
передплату можна у відділеннях поштового
зв’язку, в операційних залах поштамтів, у
пунктах приймання передплати, на сайті ПАТ
«Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua, як за електронною версією Каталогу видань України «Преса поштою», так і
за друкованим Каталогом видань «Преса поштою».
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте «Україну молоду» — порадьте передплату i
своїм родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2022 рiк:
на місяць — 57 грн. 08 коп.,
на два місяці — 114 грн. 16 коп.,
до кінця півріччя — 285 грн. 40 коп.,
до кінця року — 627 грн. 88 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй,
юридичних осiб:
на місяць — 72 грн. 08 коп.,
на два місяці — 144 грн. 16 коп.,
на півріччя — 360 грн. 40 коп.,
до кінця року — 792 грн. 88 коп.
Передплатний iндекс — 01555
«Укрпошта» додатково за
саму процедуру оформлення передплати бере: на місяць — 4 грн. , на
два–три місяці — 9 грн., на чотири–шість місяців — 11 грн., на
сім–дванадцять місяців — 15 грн.
30 коп.

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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06.00 Відтінки України
06.30 М/с «Пінгвіненя Пороро»
07.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 2.10,
5.35 Новини
07.05 «Девід Рокко. Індія на
смак»
08.05, 0.05 Т/с «Шетланд»
09.00 Божественна літургія ПЦУ
11.30, 16.30 Д/ф «Дикі тварини»
12.00, 18.20 «По-людськи»
13.10, 1.05 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10 Спорт
15.20 Концерт «Твоя музика.
Ольга Сумська і Віталій
Борисюк»
16.25 Буковинські загадки
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф «Суперчуття»
19.35 Д/ф «Боротьба за
виживання»
20.00 «Африка. Звір на звіра»
21.25 Чемпіонат Європи УЄФА з
футзалу-2022. Нідерланди
— Україна
23.05 Перша шпальта
01.50 Невідомі Карпати
02.35 Енеїда
03.05 Д/ф «Гідра»
04.20 Д/ф «З України до
Голлівуду»
НТН

19 січня
КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,

ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.15, 23.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

10.00, 11.00 «Корисна програма»

самотніх»
15.00, 15.50 «Речдок»

17.10 Мелодрама «Крила

16.30 «Речдок. Особливий

20.35 Бойовик «Форсаж-8»

випадок»
17.40 «Новини»

09.00 Зірковий шлях

майбутнє»
01.30 Бойовик «Форсаж-6»
03.45, 5.30 «Життя відомих
людей»

кожного»
20.00, 2.45 «Подробиці»
21.00 Т/с «Провінціал»

11.00 Історія одного злочину
14.50, 15.30 Т/с «Виклик»
20.10 «Говорить Україна»

23.10, 2.00 Т/с «Зниклі сліди»
01.30 Телемагазин
02.40 Гучна справа
03.35 Реальна містика

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

06.30 Історія для дорослих

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

07.10, 8.10, 20.50 Актуально.

новин
19.05 «Супермама»

ближній бій»
09.15 Д/с «Секретно. Холодна

19.00, 21.00, 23.00, 0.00,
1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час

08.15, 17.10 Д/с «Спецназ:

Економіка. Політика. Соціум

війна»
10.10, 11.10 Д/с

08.15 «Флуміненсе» — «Серро

11.30 «Фатіх Карагюмрюк» —

06.20 «Вартість життя»
07.55, 10.35, 18.00, 3.00

01.25 «Хата на тата»

Кубок Лібертадорес

Туреччини

10.00, 15.00, 19.45, 22.45 Футбол

«Випадковий свідок»
ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

NEWS
10.20, 2.10 «Ювентус» —

09.00 Х/ф «До мене, Мухтар!»

12.00, 13.00, 14.00,

«Сампдорія». 1/8 фіналу.

11.40, 13.00, 21.15 Т/с

16.00, 17.00, 18.00, 18.50

Кубок Італії

13.55 Т/с «Примари»
15.40, 17.00, 19.30 Т/с «CSI:

«Репортер». Новини
09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.15
«Новини країни»
14.10 «Великий день»

Маямі»
23.00 Х/ф «Збиток»
01.10 «Легенди карного

16.10 «Час пік»
17.10 «Ситуація»
18.10 «Ексклюзив»

розшуку»
04.45 «Top Shop»

19.00 «Велика середа»
22.00 «Спецтема»

НЛО-ТБ
06.15 Телемагазин
07.20 М/ф «Темний плащ»
08.15 М/ф «Качині історії»
09.30 Т/с «Друзі»
11.30 Мама реготала
14.20 Т/с «Громада»
15.20 Т/с «Суперкопи»
17.50 Т/с «Швидка»
21.00 Т/с «Поліція Гаваїв»
22.00 Т/с «Елементарно»
23.45 Мама реготала. Найкраще

23.00 «Новини від Христини»

12.05 Yellow
12.15 «Гронінген» — «ПСВ».
Чемпіонат Нідерландів
14.05, 20.55 Чемпіонат
Нідерландів. Огляд туру
15.20 «Фатіх Карагюмрюк» —
«Бешикташ». Чемпіонат
Туреччини
17.10 «Лаціо» — «Удінезе». 1/8
фіналу. Кубок Італії
18.55 LIVE. «Трабзонспор»

КАНАЛ «2+2»
06.00, 0.20 Т/с «CSI: місце
злочину»
07.50 Х/ф «Пік Данте»
09.55, 20.15 Т/с «Звонар»
11.55, 19.25 «Загублений світ»
17.55, 2.10 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАІ»
22.15 Т/с «Перевізник-2»
02.25 Т/с «Рекс-2»

— «Гіресунспор».
Чемпіонат Туреччини
21.55 LIVE. «Інтер» —
«Емполі». 1/8 фіналу.
Кубок Італії
00.25 Швейцарія — Іспанія. Ліга
націй УЄФА
04.00 «Фламенгу» — «Атлетіку
Паранаенсі». 1/2 фіналу.

04.55 Т/с «Коли ми вдома»

04.45 «Заручники правосуддя»
05.30 Телемагазини

07.00, 11.50 «Битва
екстрасенсів»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
12.00, 14.50 Т/с «Сліпа»
15.35, 18.05 Т/с «Слід»

10.10, 13.30 Х/ф «Той, хто
12.45, 15.45 Факти. День
16.35, 21.25 Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Дільничний із ДВРЗ-2»

11.50 «Де логіка?»
14.00 Х/ф «Геракл:
народження легенди»
16.00, 20.00 «Хто зверху?
Спецвипуски»
17.55 Т/с «Будиночок на щастя»
22.00 Х/ф «Училка»
23.55 Х/ф «Американський
пиріг: знову разом»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

02.10 «Вар’яти»

20.20, 2.30 Секретний фронт

02.55 «Служба розшуку дітей-

00.40 Х/ф «Вулиця Монстро,

2022»
03.00 «Зона ночі»

03.15 Я зняв!

04.50 «Абзац!»

13.10, 14.10, 17.30, 18.10,

19.40, 2.00 «Велика політика»

ФУТБОЛ-2

ФУТБОЛ-1
06.00 «Сівасспор» —

16.10, 1.10 Д/с «Війна Вінстона

05.10 Д/с

16.05 Ретро автомобілі: великі й
малі
Всесвіт

20.50 Еволюція зброї
22.50 Невідома Африка

Кубок Італії

04.00 Довідник дикої природи

19.45 Yellow

08.00, 10.20 «УПЛ ONLINE»
08.30 «Маріуполь»

фіналу. Кубок Італії
22.45 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру
23.30 «Утрехт» — «Аякс».
Чемпіонат Нідерландів
01.45 «Флуміненсе» — «Серро
Портеньйо». 1/8 фіналу.
Кубок Лібертадорес
03.30 «Філадельфія»
— «Нешвілл». 1/2 фіналу.
MLS CUP

К1

19.00 Шість соток

01.40 Формула любові

06.30 «Top Shop»

03.20 Арт-простір

08.00 М/с «Юху та його друзі»

04.10 М/ф

09.00 Т/с «Дикий янгол»
09.50 «Орел і решка. На краю
світу»
10.40, 20.00, 1.30 «Орел і решка.
Навколо світу»
11.35, 18.00 «Орел і решка. Дива

МЕГА

України

14.05 Таємниці людського мозку
15.05, 19.50 Друге життя
звичайних речей

09.45, 22.00 Т/с «Бібліотекарі»
10.45 Х/ф «Божевільне

14.35 Х/ф «Римські

13.30, 16.00, 2.30 Панянка-

побачення»
16.15 Х/ф «Чи вмієш ти
22.00 Т/с «Межа»
03.20 «Нічне життя»

селянка
14.30, 5.00 Зірки, чутки та
Галлівуд
17.00 Супержінка
18.00 Богиня шопінгу.
Екстремальний сезон

К2

10.10, 1.50 Речовий доказ

12.15 Підроблена історія

08.35 Х/ф «Осляча шкура»

12.30 4 весілля

07.00 Правила виживання

Джеремі Вейдом

06.00 ТЕТ Мультиранок

13.40, 21.00 «Інше життя»

02.25 Т/с «Три сестри»

11.20, 21.50 Таємниці глибин із

ТЕТ

побачення»

світу-2»

зберігати секрети?»

Туреччини

Суперкубок Італії

18.00 Зіркові долі

08.25 «Ух ти show»

20.55 «Лаціо» — «Удінезе». 1/8

13.10 Заборонена історія

11.00, 16.45, 1.15 Огляд матчу.

16.30 Будьте здоровi

23.50 Реальний секс

18.55 LIVE. «Фенербахче»
Туреччини

14.30 Правила виживання

22.10 Готуємо разом

04.55 Судіть самі

Чемпіонат Нідерландів
— «Алтай». Чемпіонат

поради
13.20 Магія солодощів

«Сампдорія». 1/8 фіналу.
17.10 «Феєнорд» — «Вітесс».

11.20, 20.40 Удачний проєкт
13.00, 17.10, 0.40, 3.40 Корисні

17.00, 23.50 Як влаштований

09.10, 3.00 Скептик
06.00, 10.50 Топ-матч

«Найекстримальніший»

18.50 Код доступу

— «Шахтар». Чемпіонат

Суперкубок Італії

03.10, 4.10 М/ф

ліга
15.00 «Ювентус» —

22.00 Час-Time

15.30, 0.30 Час «Ч»

17.55, 0.50 Їжа богів

«Трабзонспор». Чемпіонат
07.45, 23.55 Огляд матчу.

22.15, 23.15 Х/ф

Чемпіонат України. Перша

06.00 Містична Україна

06.10 «FAN TALK»

05.20 Т/с «Комісар Рекс»

13.15 «Нива» (Т) — «Полісся».

Кубок Бразилії

03.10 «Відеобімба-2»
СТБ

з Костянтином Стогнієм

Черчилля»

07.15 Д/с «Повітряні воїни»

«Бешикташ». Чемпіонат

«Менталіст»

08.45 Факти. Ранок

5 канал

Портеньйо». 1/8 фіналу.

«Свідок»

10.00 Т/с «Мерлін»

10»

20.15, 22.50 Т/с «Татусі»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30

07.55 «Орел і решка»

04.50 Громадянська оборона

14.00, 16.25, 22.45 Т/с «Нюхач»
21.00 Т/с «Надія»

шпигунські пристрасті»

04.25 Факти

біжить по лезу 2049»

00.45 Х/ф «Недоторкані»
04.45 «Телемагазин»

06.05 М/ф «Том і Джеррі:

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

18.00, 19.00, 3.40 «Стосується
23.05 Комедія «Назад у

06.00, 7.50 «Kids time»

04.15 Еврика!

06.30 Ранок у великому місті

12.25 Х/ф «Планета

14.45 «Міняю жінку»

кохання»

Сьогодні

НОВИЙ КАНАЛ

04.05 Скарб нації
04.20 Служба розшуку дітей

07.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини

16.45, 19.30, 4.35 ТСН

ICTV

06.30, 8.00 Телемагазин
07.30 Салат-бар
08.20, 13.30 Світ їжі. Новорічні та
різдвяні страви

19.00, 20.30 Одного разу під
Полтавою
19.30, 21.00 Танька і Володька
20.00, 21.30 Сімейка У
23.00 Країна У-2

09.20 Майстри ремонту

00.00 Казки У. Кіно

10.20 Затишна дача

01.00 Вечірка

10.50 Дача бороданя

05.50 Корисні підказки
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20 січня
UA: Перший
06.00 Відтінки України
06.30 М/с «Пінгвіненя Пороро»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.30, 2.10,
5.10 Новини
07.05 «Девід Рокко. Індія на
смак»
08.05, 0.25 Т/с «Шетланд»

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 4.40 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2021»

ІНТЕР
05.15, 23.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини

«Інтером»
10.00, 10.55 «Корисна програма»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

12.25 Х/ф «Планета самотніх-2»

10.10 Д/ф «Тваринна зброя»

14.45 «Міняю жінку»

14.55, 15.45 «Речдок»

17.10 Мелодрама «Крила

16.30 «Речдок. Особливий

12.00, 18.20 «По-людськи»
13.10, 1.25 Прозоро: про
актуальне

кохання»
20.35 Бойовик «Перевізник»

14.00 UA:Фольк. Спогади
15.15 Біатлон на «Суспільному».
Кубок світу. VII етап.
Індивідуальна гонка,
20 км, чоловіки
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф «Боротьба за
виживання»

22.15 Комедія «Назад у
майбутнє-2»

випадок»

18.00, 19.00, 3.55 «Стосується
кожного»
20.00, 3.00 «Подробиці»

02.55 Комедія «Стоянка»

21.00 Т/с «Провінціал»

04.15, 5.35 «Життя відомих

00.45 Х/ф «Tри дев’ятки»
04.50 «Телемагазин»

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
11.00 Історія одного злочину
14.50, 15.30 Т/с «Виклик»
20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Надія»

06.00, 7.30 «Kids time»

04.20 Еврика!

06.05 М/ф «Том і Джеррі:
повернення в країну Оз»

04.50 Громадянська оборона

07.35 «Орел і решка»

06.30 Ранок у великому місті

09.45 Т/с «Мерлін»

08.45 Факти. Ранок

11.40 «Де логіка?»

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

13.45 Х/ф «Джек — убивця

з Костянтином Стогнієм

11.10, 13.25 Х/ф «Зіткнення з
безоднею»
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.30, 22.50 Т/с «Нюхач»
16.40, 21.25 Т/с «Пес»

23.10 Слідами 2021 р.
23.50, 2.00 Т/с «Зниклі сліди»

17.45 Т/с «Дільничний із ДВРЗ-2»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20, 2.20 Антизомбі

01.30 Телемагазин
02.20 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

04.10 Скарб нації

10.10 Секретний фронт

20.00 «Африка. Звір на звіра»
21.40, 0.05, 2.45, 5.45 Спорт

ICTV

04.25 Факти

17.40 «Новини»

00.25 Бойовик «Форсаж-7»

людей»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

09.05 Т/с «Знедолені»
11.00 Прозоро: про соціальне

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
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велетнів»
16.00, 20.00 «Хто зверху?
Спецвипуски»
18.00 Т/с «Будиночок на щастя»
22.05 Х/ф «Відпадний
препод»
00.35 Х/ф «Відпадний
препод-3»
02.35 «Вар’яти»
02.55 «Служба розшуку дітей2022»

00.45 Х/ф «Точка обстрілу»

03.00 «Зона ночі»

03.05 Я зняв!

04.50 «Абзац!»

13.10, 14.10, 17.30, 18.10,

22.00 Час-Time

5 канал
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

06.30 Історія для дорослих

08.15, 17.10 Д/с «Спецназ:

21.55 Полюси
23.00 Схеми. Корупція в деталях

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

03.00 Енеїда
03.30 Д/ф «Вибір»
04.35 Д/ф «Олександр
Довженко: одеський

19.00, 21.00, 23.00, 0.00,

НТН

Економіка. Політика. Соціум
07.15 Д/с «Повітряні воїни»

12.05, 14.50 Т/с «Сліпа»

ФУТБОЛ-1

06.20 «Вартість життя»

15.40, 18.05 Т/с «Слід»

06.00, 8.00, 14.50 Топ-матч

07.55, 3.05 «Випадковий свідок»

19.05 «Супермама»

06.10 «Фатіх Карагюмрюк» —

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.35

20.15, 22.50 Т/с «Татусі»

«Свідок»

01.25 «Хата на тата»

09.00 Х/ф «Мене звуть
11.40, 13.00, 21.15 Т/с
«Менталіст»
13.50 Х/ф «Збиток»
15.45, 17.00, 19.30 Т/с «CSI:

Навколо світу»
23.00 Х/ф «Літак президента-2»
00.45 «Легенди карного
розшуку»

ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00 «Репортер».
Новини

НЛО-ТБ
06.15 Телемагазин

09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.15
«Новини країни»
14.10 «Великий день»

17.10 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
19.45 «П’ята колонка»

07.20 М/ф «Темний плащ»

20.15 «Про політику»

08.15 М/ф «Качині історії»

22.00 «Спецтема»

09.30 Т/с «Друзі»
11.30 Мама реготала

17.50 Т/с «Швидка»

КАНАЛ «2+2»
06.00, 0.25 Т/с «CSI: місце

07.50 Х/ф «Тринадцятий воїн»

21.50 Т/с «Елементарно»

09.55, 20.15 Т/с «Звонар»
11.55, 19.25 «Загублений світ»
17.55, 2.15 «Секретні матеріали»

СТБ
04.55 Т/с «Коли ми вдома»
05.45 Т/с «Комісар Рекс»
07.35, 11.50 «Битва
екстрасенсів»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»

18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАІ»

04.40 «Заручники правосуддя»
05.30 Телемагазини

15.30, 0.30 Час «Ч»

війна»

08.20 «Шахтар» — «Верес».
Чемпіонат України
10.40, 22.45 Чемпіонат
Нідерландів. Огляд туру
11.30 «Фенербахче»
— «Алтай». Чемпіонат
Туреччини
13.15 «Металіст» —
«Ужгород». Чемпіонат

19.40, 2.00 «Прямим текстом з

05.10 Д/с

12.15 Гордість України
13.10 Заборонена історія

10.20 Затишна дача

звичайних речей
16.00 Ретро автомобілі: великі й

Туреччини. Огляд туру
13.00 «Феєнорд» — «Вітесс».
Чемпіонат Нідерландів
15.20 «Трабзонспор» —
«Гіресунспор». Чемпіонат
Туреччини
17.10 «Сассуоло» — «Кальярі».
1/8 фіналу. Кубок Італії
19.20 Огляд матчу. Суперкубок

Чемпіонат Нідерландів
18.30 Чемпіонат Туреччини.

16.55, 23.50 Як влаштований
Всесвіт

Чемпіонат Нідерландів
1/8 фіналу. Кубок Італії
00.35 Італія — Польща. Ліга
націй УЄФА
02.20 «Лаціо» — «Удінезе». 1/8

22.50 Невідома Африка
04.00 Довідник дикої природи
04.55 Судіть самі

06.30 «Top Shop»

Туреччини

08.00 М/с «Юху та його друзі»

18.10 Зіркові долі
19.00 Шість соток
22.10 Готуємо разом
23.50 Реальний секс

04.10 М/ф
ТЕТ

08.40 «Ух ти show»

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.00 Т/с «Дикий янгол»

08.35 Х/ф «Дівчинка з

Кубок Італії

09.40 «Орел і решка. На краю

23.40 «Феєнорд» — «Вітесс».
01.30 Топ-матч

10.40, 20.00 «Орел і решка.
Навколо світу»

01.45 «Сан-Паулу» —
«Палмейрас». 1/4 фіналу.
Кубок Лібертадорес
03.30 «Нью-Інгленд Революшн»
— «Нью-Йорк Сіті». 1/2
фіналу. MLS CUP

11.35, 18.00 «Орел і решка. Дива
13.30, 21.00 «Інше життя»
14.25 Х/ф «Чи вмієш ти
зберігати секрети?»
16.10 Х/ф «Хлопчик у

07.00 Правила виживання

03.20 «Нічне життя»

09.10, 3.00 Скептик

12.45 4 весілля
селянка
15.00, 5.00 Зірки, чутки та
Галлівуд
17.00 Супержінка
18.00 Богиня шопінгу.
19.00, 20.30 Одного разу під
Полтавою
19.30, 21.00 Танька і Володька
20.00, 21.30 Одного разу в Одесі

К2

10.10, 1.50 Речовий доказ
Джеремі Вейдом

високосний рік»

Екстремальний сезон

22.00 Т/с «Межа»

Кубок Бразилії

11.20, 21.50 Таємниці глибин із

10.45 Х/ф «Вийти заміж у

14.00, 16.00, 2.30 Панянка-

світу-2»

дівчинці»
МЕГА

сірниками»
09.45, 22.00 Т/с «Бібліотекарі»

світу»

01.25 Т/с «Три сестри»

07.50, 10.10 «УПЛ ONLINE»

16.30 Будьте здоровi

«Сампдорія». 1/8 фіналу.

06.00 Містична Україна

06.00 «FAN TALK»

14.30 Правила виживання

03.20 Арт-простір
К1

Мінейро». 1/2 фіналу.

ФУТБОЛ-2

поради

01.40 Формула любові

«Гіресунспор». Чемпіонат

фіналу. Кубок Італії
04.05 «Форталеза» — «Атлетіку

20.50 Еволюція зброї

19.10 «Трабзонспор» —

Чемпіонат Нідерландів

19.50 «Утрехт» — «Аякс».

11.20, 20.40 Удачний проєкт

13.20 Магія солодощів

Огляд туру

21.00 «Ювентус» —

10.50 Дача бороданя
13.00, 17.10, 0.40, 3.40 Корисні

малі

18.50 Код доступу

12.20, 23.55 Чемпіонат

різдвяні страви

15.00, 19.50 Друге життя

15.00 «Інтер» — «Емполі». 1/8
16.45 «Утрехт» — «Аякс».

08.20, 13.30 Світ їжі. Новорічні та
09.20 Майстри ремонту

10.20, 21.45 Yellow

фіналу. Кубок Італії

«Найекстримальнійший»

14.05 Таємниці людського мозку

17.50, 0.50 Їжа богів

10.30 «Інтер» — «Емполі». 1/8

Черчилля»
03.10, 4.10 М/ф

Юрієм Луценком»

10.10, 11.10 Д/с

01.10 Д/с «Війна Вінстона

16.10 Таємниці війни

України. Перша ліга

22.25 Т/с «Перевізник-2»
02.30 «Відеобімба-2»

19.15, 22.15, 23.15 Х/ф

NEWS

21.55 LIVE. «Рома» — «Лечче».
злочину»

20.00 Т/с «Поліція Гаваїв»
23.30 Мама реготала. Найкраще

10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Футбол

Італії

14.15 Т/с «Громада»
15.10 Т/с «Суперкопи»

Кубок Лібертадорес

фіналу. Кубок Італії

16.10 «Час пік»

04.45 «Top Shop»

Туреччини
«Палмейрас». 1/4 фіналу.

Маямі»
18.00 «Випадковий свідок.

«Бешикташ». Чемпіонат
08.10 «Сан-Паулу» —

Арлекіно»

ближній бій»
09.15 Д/с «Секретно. Холодна

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час
новин

світанок»

07.10, 8.10, 20.50 Актуально.

23.00, 1.00, 2.00 Країна У-2

06.30, 8.00 Телемагазин

00.00, 1.30 Казки У. Кіно

07.30 Салат-бар

05.50 Корисні підказки

14

ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 13 СІЧЕНЬ 2022
UA: Перший

06.00, 4.35 Відтінки України
06.30 М/с «Пінгвіненя Пороро»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.20, 2.00,
5.10 Новини
07.05 «Девід Рокко. Індія на
смак»
08.05 Т/с «Шетланд»
09.05 Т/с «Знедолені»
10.10 Д/ф «Тваринна зброя»
11.00 Прозоро: про соціальне
12.00, 18.20 «По-людськи»
13.10, 0.15 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.15 Біатлон на «Суспільному».
Кубок світу. VII етап.
Індивідуальна гонка,
15 км, жінки

21 січня
КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
14.45 «Одруження наосліп»
17.10 Мелодрама «Крила
кохання»
20.15 Бойовик «Перевізник-2»
22.05 Комедія «Назад у
майбутнє-3»
00.25 Комедія «Назад у
майбутнє-2»
02.35 Комедія «Назад у
майбутнє»
04.30 Фентезі «Грінч —
викрадач Різдва»
06.00 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.20, 23.20 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

«Інтером»
10.00, 11.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Планета самотніх-3»

09.00 Зірковий шлях
10.00, 15.30 Т/с «Кладове життя»

14.30, 15.30, 1.00 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий

18.00 Т/с «Виклик»

випадок»
17.40 «Новини»
18.00 «Стосується кожного»

20.10 «Говорить Україна»
21.00 Свобода слова. Савік

20.00, 2.50 «Подробиці»
21.00 Х/ф «Постріл у
безодню»
03.20 «Орел і решка. Шопінг»
04.05 «Орел і решка. Дива

Шустер
00.00, 2.00 Т/с «Зниклі сліди»
01.30 Телемагазин

світу»
05.15 «Телемагазин»

04.15 Реальна містика

17.00, 1.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф «Боротьба за
виживання»
20.00 «Африка. Звір на звіра»
21.40, 23.55, 2.35 Спорт
21.55 «НЛО: загублені

02.50 «Зворотний відлік»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

06.30 Історія для дорослих

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00, 0.00,

07.10, 8.10, 20.50 Актуально.

22.50 «Мій секрет. Актори

ФУТБОЛ-1

06.20 «Вартість життя»

серіалу «Кріпосна»

06.00, 8.00, 23.40, 1.45, 3.45
Топ-матч

свідок»

ПРЯМИЙ

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.40

06.10 «Інтер» — «Емполі». 1/8
фіналу. Кубок Італії

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

08.10 «Олімпія» —

12.10 Гордість України

08.40 «Олександрія» —

13.05 Заборонена історія

«Новини країни»
13.15 «Обідня перерва»

23.00 Х/ф «Замкнутий
ланцюг»
00.55 «Легенди карного

14.10 «Великий день»
16.10 «Час пік»
17.10 «Підводимо підсумки»
18.30 «Влада реготала»
19.00 «Моя країна»

розшуку»

NEWS
10.20 «Рома» — «Лечче». 1/8
фіналу. Кубок Італії
12.05 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
13.00 «Галатасарай» —
«Касимпаша». Чемпіонат
Туреччини
14.50 Yellow

04.45 «Top Shop»

22.00 «Запорєбрик NEWS»
22.15 «Українські вісті»

НЛО-ТБ

22.30 «WATCHDOGS»

06.15 Телемагазин
07.20 М/ф «Темний плащ»

КАНАЛ «2+2»
06.00 Т/с «CSI: місце злочину»

11.30, 23.00 Мама реготала

07.50 Х/ф «Ліга видатних

17.50 Т/с «Швидка»
19.05 Х/ф «Мумія. Гробниця
імператора драконів»
21.10 Х/ф «Цар скорпіонів»

джентльменів»
09.55 Т/с «Звонар»
11.55 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15, 2.15 «Спецкор»
18.50, 2.45 «ДжеДАІ»

СТБ
05.00 Т/с «Коли ми вдома»
05.20 Т/с «Комісар Рекс»
10.55, 11.50, 14.50, 18.05 Т/с
«Сліпа»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
19.45 «Мій секрет. Слава
Камінська»

Чемпіонат Нідерландів
17.10 «Ювентус» —
Кубок Італії
19.20 «Фортуна» — «АЗ

09.30 Т/с «Друзі»

15.30 Т/с «Суперкопи»

15.20 «Утрехт» — «Аякс».

«Сампдорія». 1/8 фіналу.

08.15 М/ф «Качині історії»

14.30 Т/с «Громада»

15.55 Х/ф «Махач вчителів»
17.45 Х/ф «Дівчина з Джерсі»
19.55 Х/ф «Кучерява Сью»
22.00 Х/ф «Ми — Міллери»
00.30 Х/ф «Татусь мимоволі»
02.10 «Вар’яти»
02.40 «Служба розшуку дітей2022»
02.45 «Зона ночі»

19.25 Х/ф «Прометей»
21.55 Х/ф «Чужий: заповіт»
00.15 Т/с «Рекс-2»
01.15 «ДжеДАІ. Дайджест-

Алкмаар». Чемпіонат
Нідерландів
21.00 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру
21.40 LIVE. «Рейнджерс»
— «Стерлінг Альбіон».
Кубок Шотландії
23.50 Бельгія — Англія. Ліга
націй УЄФА
01.55 «Сассуоло» — «Кальярі».

03.15 «Цілком таємно-2017»

11.30 «Трабзонспор» —

13.15 «Волинь» — «Поділля».

звичайних речей
15.55 Таємниці тихоокеанського
півдня
Всесвіт
17.50, 0.50 Їжа богів

ліга

18.50 Код доступу

15.00 «Рома» — «Лечче». 1/8
фіналу. Кубок Італії
16.45 «Гронінген» — «ПСВ».
Чемпіонат Нідерландів

20.50 Еволюція зброї
22.50 Невідома Африка

Туреччини
20.30 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
21.25 «Інтер» — «Емполі». 1/8
фіналу. Кубок Італії
23.25 «Фенербахче»
— «Алтай». Чемпіонат
Туреччини
01.15 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру
02.00 «Олімпія» —

К1

06.10 «FAN TALK»

14.30 Правила виживання
16.30 Будьте здоровi
18.00 Зіркові долі

01.40 Формула любові
03.20 Арт-простір

08.00 М/с «Юху та його друзі»

04.10 М/ф

08.25 «Ух ти show»
ТЕТ

09.15 Т/с «Дикий янгол»
10.00 «Орел і решка. На краю
світу»

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.35 Х/ф «Диявол з трьома

11.00, 20.00 «Орел і решка.
Навколо світу»
12.00 «Орел і решка. Дива світу2»
15.00 Х/ф «Хлопчик у

золотими волосинами»
09.45 Т/с «Бібліотекарі»
10.45 Х/ф «За бортом»
12.55 4 весілля
14.00, 16.00, 3.15 Панянкаселянка

дівчинці»

— «Реал Солт-Лейк.

16.50 М/ф «Планета 51»

Фінал. MLS CUP

18.25 М/ф «Астерікс: земля

15.00, 5.00 Зірки, чутки та
Галлівуд
17.00 Супержінка

богів»
23.50 Х/ф «Сомнія»

18.00 Богиня шопінгу

01.40 Т/с «Три сестри»

20.00 Х/ф «Супернянь»

02.45 «Нічне життя»

21.30 Х/ф «Супернянь-2»
23.15 Х/ф «Прибулець Павло»

К2

10.05, 1.50 Речовий доказ
Джеремі Вейдом

13.20 Магія солодощів

06.30 «Top Shop»

Кубок Лібертадорес

11.15, 21.50 Таємниці глибин із

поради

23.50 Реальний секс

14.00, 21.00 «Інше життя»

МЕГА

11.20, 20.40 Удачний проєкт

22.10 Готуємо разом

«Фламенгу». 1/4 фіналу.
04.00 «Портленд Тімберс»

10.50 Дача бороданя

04.55 Судіть самі

09.05, 3.00 Скептик

05.30 Телемагазини

різдвяні страви

19.00 Шість соток

«Касимпаша». Чемпіонат

07.00 Правила виживання

06.00, 11.05, 3.45 Топ-матч

08.20, 13.30 Світ їжі. Новорічні та

04.00 Довідник дикої природи

18.40 «Галатасарай» —

Фінал. Кубок Бразилії

03.40 «Відеобімба-2»

війна»

13.00, 17.10, 0.40, 3.40 Корисні

16.55, 23.50 Як влаштований

Чемпіонат України. Перша

06.00 Містична Україна

ФУТБОЛ-2

03.10, 4.10 М/ф

10.20 Затишна дача

— «Атлетіко Паранаенсі».
2018»

22.00 Час-Time

14.55, 19.50 Друге життя

10.55, 18.30, 23.15 Yellow

1/8 фіналу. Кубок Італії
03.55 «Атлетіку Мінейру»

19.30, 2.00 «Час за Гринвічем»

09.20 Майстри ремонту

Туреччини

Навколо світу»

09.50 «Шахраї в мережах»

14.00 Таємниці людського мозку

Кубок Лібертадорес

18.00 «Випадковий свідок.

07.55 «Орел і решка»

України

17.00 «Репортер». Новини

Маямі»

форсаж»

«Маріуполь». Чемпіонат

11.45, 13.05, 21.15 Т/с

15.40, 17.00, 19.30 Т/с «CSI:

06.05 М/ф «Том і Джеррі:

05.10 Д/с «Таємнича світова

08.00, 10.30 «УПЛ ONLINE»

«Гіресунспор». Чемпіонат

13.55 Х/ф «Літак президента-2»

16.10, 1.10 Д/с «Війна Вінстона

16.35 Невигадані історії

«Фламенгу». 1/4 фіналу.
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол

19.15, 22.15, 23.15 Х/ф

10.10, 11.10 Д/с

12.00, 13.00, 14.00, 16.00,

09.10, 10.10, 11.10, 12.10

13.10, 14.10, 17.30, 18.10,

Черчилля»

09.00 Х/ф «34-й швидкий»
«Менталіст»

06.00, 7.50 «Kids time»

15.30, 0.30 Час «Ч»

війна»
07.15 Д/с «Повітряні воїни»

07.50, 10.30, 3.05 «Випадковий

ближній бій»

Економіка. Політика. Соціум

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час
новин

08.15, 17.10 Д/с «Спецназ:

09.15 Д/с «Секретно. Холодна

НТН

«Свідок»

НОВИЙ КАНАЛ

5 канал

свідчення»
22.50 Д/ф «Дикі тварини»

ICTV
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25, 1.20 Факти
04.50 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10.10, 20.05 Дизель-шоу
11.50, 13.10 Т/с «Вижити за будьяку ціну»
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 «На трьох»
14.45, 16.15 Т/с «Пес»
17.35 «На трьох». Прем’єра
18.45 Факти. Вечір
22.55, 1.45 «На трьох»
00.00 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну-2»
02.50 Я зняв!

01.15, 2.15 Країна У-2

06.30, 8.00 Телемагазин

01.45, 2.45 Казки У. Кіно

07.30 Салат-бар

05.50 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 13 СІЕНЬ 2022

22 січня
UA: Перший
06.00, 4.35 Енеїда
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 18.00,
21.00, 0.05, 3.45, 5.35
Новини
07.15 М/ф «Як козаки у футбол
грали»
07.30 М/ф «Як козаки у хокей
грали»
07.50 М/ф «Як козак щастя
шукав»
08.05 Невідомі Карпати
08.25 Відтінки України
09.05 #ВУКРАЇНІ
09.40 Х/ф «Авраам:
охоронець віри»
11.25 Т/с «Хадсон та Рекс»
13.50 Біатлон на «Суспільному».
Кубок світу. VII етап.
Масстарт, 15 км, чоловіки
14.40 10 днів незалежності
України. День соборності:
як об’єдналися дві частини
України
15.10 Концерт «Кобза»
16.00 Біатлон на «Суспільному».
Кубок світу. VII етап.
Естафета 4х6 км, жінки
17.20 Концерт. Наталія
Валевська
18.15 Д/ф «Тваринна зброя»
19.20 Т/с «Паризькі таємниці»
21.25 «Африка. Звір на звіра»
23.10 «НЛО: загублені
свідчення»
00.30 Х/ф «Легенда про
княгиню Ольгу»
02.40 Д/ф «Норильське
повстання»
04.10 Країна пісень
НТН
05.50 Х/ф «Ще до війни»
08.25 Х/ф «Було у батька три

КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР
05.45 «Орел і решка. Дива

07.00, 6.00 «Життя відомих

світу»
06.50 М/ф

людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт»

07.00 Х/ф «Пенелопа»

20.15, 3.25 «Вечірній квартал»

17.00, 21.00 Т/с «Трикутник долі»

незвичайний крос»
13.20, 20.30 Т/с «Провінціал»

20.00 Головна тема

майбутнє-3»
01.45 Фентезі «Грінч —

22.10 «Всі зірки в Юрмалі»
00.30 Х/ф «Принцеса на

доньки»

04.45 Х/ф «Чотири нуль на
викрадач Різдва»

користь Тетянки»

01.30 Телемагазин

06.00, 7.00, 8.45, 10.00, 12.00,

01.10 Д/с «Війна Вінстона

09.00, 10.10, 19.00 Х/ф

20.10, 2.10 Рандеву

00.40 Є сенс

16.40, 23.30 «Хата на тата»

02.35 «Відеобімба-2»

01.50 «Інтер» — «Емполі». 1/8

02.00 «Рівер Плейт»

19.00 «МастерШеф. Битва

03.50 «Цілком таємно-2017»

сезонів»

Економіка. Політика. Соціум

05.30 Телемагазини

ПРЯМИЙ

10.10 «Соціальний статус»

13.15 «П’ята колонка»
13.45 «Запорєбрик NEWS»
14.15, 16.15 Концерт

ФУТБОЛ-1

фіналу. Кубок Італії
03.55 «Атлетіку Паранаенсі»

ФУТБОЛ-2
06.10, 15.20 «Рома» — «Лечче».
1/8 фіналу. Кубок Італії
08.10 «Трабзонспор» —
«Гіресунспор». Чемпіонат
Туреччини
10.00, 15.00, 18.45, 22.55 Футбол
NEWS
10.30 «Рейнджерс» —
«Стерлінг Альбіон». Кубок
Шотландії

06.15 Телемагазин

20.30 «Війна за незалежність»

07.20 Чекін. Україна

21.00 «Прямий доказ»

08.20 М/ф «Месники: найбільші

21.30 «Влада реготала»
22.00 «THE WEEK»
23.00 «Вата-шоу»

12.20, 17.10 Чемпіонат
Туреччини. Огляд туру
13.00 «Єні Малатьяспор» —
«Бешикташ». Чемпіонат
Туреччини
14.50, 21.45 Yellow
17.55 LIVE. «Істанбул

10.10 М/ф «Аладдін»
КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2018»
07.10 Прем’єра! «ДжеДАІ-2021»
08.15 «Загублений світ»
12.20 Х/ф «Прометей»
14.55 Х/ф «Чужий»

Башакшехір»
— «Гезтепе». Чемпіонат
Туреччини

Огляд туру
20.55 LIVE. «АЗ Алкмаар»

17.10 Х/ф «Чужі»

— «Камбюр». Чемпіонат

20.00 Х/ф «Довга ніч»

Нідерландів

05.00 Т/с «Коли ми вдома»

21.45 Х/ф «Ікар»

06.10, 10.55 Т/с «Татусі»

23.20 Х/ф «Кінець світу»

09.30 «Неймовірна правда про

01.50 «ДжеДАІ. Дайджест2018»

23.15 Огляд 1/8 фіналу. Кубок
Італії
23.45 «Окінлек Толбот» —
«Гартс». Кубок Шотландії

К2

— «Атлетіку Мінейру».

06.30 Телемагазин

1/4 фіналу. Кубок

07.30 Сенсації екрана

Лібертадорес

10.20 Правила життя

04.00 «Філадельфія» — «НьюЙорк Сіті. Фінал. MLS CUP

12.00 Затишна дача
12.50 Дача бороданя
13.50 Удачний проєкт

06.00, 13.20, 3.45 Топ-матч
МЕГА

06.10 «FAN TALK»

15.30 Майстри ремонту

08.00, 10.25 «УПЛ ONLINE»

06.00, 1.50 Містична Україна

17.10 Один за 100 годин

08.40 «Минай» — «Львів».

07.00 Випадковий свідок

18.50 Шість соток

09.15 Речовий доказ

22.10 Будьте здоровi

10.25, 17.05 У пошуках істини

23.30 Реальний секс

12.20, 23.50 Їжа богів

00.40, 0.50, 3.40 Корисні поради

13.20 Заборонена історія

01.40 Формула любові

14.20, 21.00 Золото Гітлера

03.20 Арт-простір

16.10, 22.50 Загадкові злочини

04.10 М/ф

Чемпіонат України
10.50, 23.30 Чемпіонат
Туреччини. Огляд туру
11.30 «Галатасарай» —
«Касимпаша». Чемпіонат
Туреччини
13.30 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
14.25 LIVE. «Окінлек Толбот»

середньовіччя
ТЕТ

19.00 Невідома Африка

— «Гартс». Кубок

00.50 Природа сьогодення

06.00 ТЕТ Мультиранок

Шотландії

02.40 Правда життя

09.05 М/ф «Король-Лев»

15.15, 20.30 Yellow

10.45 М/ф «Мадагаскар-3»

16.25 Огляд 1-го ігрового дня.
К1

Відбір до ЧС-2022
17.25 «Рейнджерс» —

06.30 «Top Shop»

12.30, 14.00, 15.30, 16.30 Одного
разу під Полтавою

«Стерлінг Альбіон». Кубок

08.00 М/с «Кротик і Панда»

13.00, 16.00, 23.35 Сімейка У

Шотландії

08.30 «Ух ти show»

13.30, 15.00, 23.05, 0.05 Танька і

19.10 Огляд 1/8 фіналу. Кубок
19.55 Чемпіонат Нідерландів.

Черчилля»

«Найекстримальніший»

Топ-матч

17.15 «Не наша Russia»

20.00 «Культурна політика»

Фінал. Кубок Бразилії

06.00, 8.00, 10.20, 1.35, 3.40

18.00 «Анатомія тижня»

СТБ

02.35 «Зона ночі»

06.30 Історія для дорослих

11.15, 12.15 «Акценти»

Книга мертвих»

02.15 Я зняв!

05.10 Д/с

23.00 Х/ф «Закатати в

21.00 Х/ф «Цар скорпіонів-3:

01.05 «Вар’яти»

00.10 Гончаренко рулить

10.40 «Перша передача»

сходження воїна»

23.45 Х/ф «Володар бурі»

18.00 «Час за Гринвічем»

21.05 Х/ф «Медальйон»

18.50 Х/ф «Цар скорпіонів:

поліцейський»

08.00 Форшмак

5.00 Час новин

Новини

17.00 Х/ф «Цар скорпіонів»

21.25 Х/ф «Форпост»

22.55 Х/ф «Дитсадковий

03.10, 4.10 М/ф

19.30 Х/ф «Королева

11.00, 23.10 Мама реготала

спецзавдання»

18.45 Факти. Вечір

21.30 Вікно в Америку

16.00, 17.00 «Репортер».

09.15 М/ф «Вартові Галактики»

21.00 Х/ф «Лиса нянька:

15.15 Індійський фільм

0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00,

19.00, 3.10 «Свідок»

герої землі»

16.05 Х/ф «Служителі

21.15 Стоп-реванш

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

НЛО-ТБ

19.00 Х/ф «Мій шпигун»

12.20, 14.10, 22.00 Концерт

14.50 Т/с «Смерть у раю»

04.45 «Top Shop»

13.35 Х/ф «Втікач»

07.50, 8.35, 21.25 Актуально.

14.00, 15.00, 20.00, 21.00,

09.00 «Щасливе інтерв’ю»

розшуку»

16.45 Х/ф «Ми — Міллери»

21.10 Вечірній преЗЕдент

13.00, 3.40 «Випадковий свідок»

02.00 «Легенди карного

14.55 М/ф «Лелеки»

11.40 Медекспертиза

08.45 «Щасливий сніданок»

асфальт»

обстрілу»

07.10 Д/с «Повітряні воїни»

11.00 Х/ф «Пам’ятай ім’я

бензоколонки»

11.00 «Орел і решка. Чудеса

5 канал

— «Атлетіку Мінейру».

своє»

Беверлі-Хіллз-2»

свiту»

19.10 Х/ф «Найманець»

бобах»
02.50 Х/ф «Дама з папугою»

ціну»

закону»
23.00, 2.00 Т/с «Мама моєї

08.15 Х/ф «Чихуахуа з

10.00, 12.00 «Орел і решка»

12.45 Факти. День

20.00 «Подробиці»
23.15 Комедія «Назад у

06.50 Т/с «Вижити за будь-яку

11.35, 13.00 Х/ф «Точка

13.00 Х/ф «Самогонники»
22.15 Комедія «Дикі», с. 1, 2

08.10, 9.55 «Kids time»

04.50 Факти

08.00 Т/с «Вижити за будь-яку
08.50, 15.20 Т/с «Ангеліна»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Хто проти блондинок?»

ціну-2»

Попелюшки»

сини»

зірок»

07.30, 3.30 Реальна містика

10.00 «Корисна програма»

12.50 Х/ф «Пес Барбос та

04.30 Скарб нації

05.15, 9.55 «На трьох»

09.00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»

ICTV

04.40 Еврика!
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

11.00 Х/ф «Три горішки для
19.30, 5.15 ТСН

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

15

Італії. Прем’єра
19.40 LIVE. «Вітесс» —

09.20 «Орел і решка. Шопінг»
11.10 М/ф «Планета 51»

14.30 Одного разу в Одесі

12.50 М/ф «Астерікс: земля

17.00 Х/ф «Уяви собі»

«Гронінген». Чемпіонат
Нідерландів
21.40 «Рома» — «Лечче». 1/8
фіналу. Кубок Італії

Володька

богів»
14.25 «Орел і решка. Навколо
світу»

19.00 Х/ф «Дев’ять життів»
20.45 Х/ф «Місіс Даутфайр»
00.35, 1.35 Країна У-2

00.00 Х/ф «Секс за обміном»

01.05, 2.05 Казки У. Кіно

— «Гезтепе». Чемпіонат

01.35 Т/с «Три сестри»

02.35 Панянка-селянка

Туреччини

02.40 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки

00.10 «Істанбул Башакшехір»

16

ТБ-НЕДІЛЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 13 СІЧЕНЬ 2022
UA: Перший

23 січня
КАНАЛ «1+1»

06.00 Вікно в Америку
06.30 Історія для дорослих

06.20 М/ф
07.00 «Життя відомих людей»

07.00, 8.00, 8.45, 12.00, 15.00,
16.00, 17.00, 20.00, 0.00,

08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00, 3.15 «Світ навиворіт»

07.50, 21.25 Актуально.

08.10 Невигадані історії
09.00 Божественна літургія ПЦУ
11.00, 12.05 Божественна літургія

Дайджест»
19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

09.10 Т/с «Ангеліна»
17.00, 21.00 Т/с «Вибачити себе»

час»

19.00 Сьогодні. Підсумки з

Вічера»

21.00 «Голос країни-12»

22.00 Х/ф «З життя

23.00, 2.00 Т/с «Всупереч долі»

розшуку»

01.30 Телемагазин

23.55 Х/ф «Нічна подія»
01.55 Комедія «Стоянка»

01.50 «Речдок»

05.00 Еврика!

06.50, 8.30 «Kids time»
06.55 М/ф «Том і Джері. Політ

05.30, 8.10 Антизомбі

03.40 Гучна справа

20.10 Машина часу

на Марс»
08.35 Х/ф «Флаббер»

оборона
07.10 Прихована небезпека

10.10 М/ф «Лелеки»

09.10 Секретний фронт

12.00 М/ф «Феї»

11.05, 13.00 Х/ф «Зіткнення з

13.40 М/ф «Феї: загублений

безоднею»

13.45 Т/с «Нюхач»
18.45 Факти тижня
20.55 Х/ф «Всесвітня війна Z»

начальника карного
23.15 Бойовик «Форсаж-8»

05.50, 0.55 «Вар’яти»

12.45 Факти. День
Олегом Панютою

НОВИЙ КАНАЛ

04.50 Скарб нації

06.20, 10.05 Громадянська

20.00 «Подробиці тижня»

з Анною Мірошниченко
19.00 Х/ф

06.50, 4.35 Реальна містика

18.00 Х/ф «Підозри містера

16.10, 17.10, 22.00 Концерт
18.00, 2.00, 5.10 Підсумки тижня

10.00, 10.55, 11.50 «Інше життя»

ICTV

05.05 Факти

13.40 «Речдок. Випереджаючи

УГКЦ
12.50, 15.15 Індійський фільм

Попелюшки»

05.50 Сьогодні

09.00 «Готуємо разом»
18.30 «Світське життя-2022.

Економіка. Політика.
Соціум

07.00 Х/ф «Самогонники»
07.20 Х/ф «Три горішки для

07.10 Д/с «Повітряні воїни»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.45 Х/ф «Пес Барбос та
незвичайний крос»

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час
новин

ІНТЕР

23.05 Х/ф «Костянтин»

скарб»
15.00 Х/ф «Мій шпигун»
17.00 Х/ф «Лиса нянька:
спецзавдання»
18.55 Х/ф «Канікули»

01.35 Х/ф «Клітка»

21.00 Х/ф «Війна з дідусем»

03.15 Я зняв!

22.55 «Improv Live Show»

19.00 Х/ф

21.30 Вечір з Яніною Соколовою

20.10 Машина часу

00.30 Феєрія мандрів

20.35 Стоп-реванш

01.10 Д/с «Війна Вінстона

5 канал

20.35 Стоп-реванш
21.00 Час новин. Підсумки дня

06.00 Вікно в Америку

21.20 Вечірній преЗЕдент

06.30 Історія для дорослих

21.30 Вечір з Яніною Соколовою

07.00, 8.00, 8.45, 12.00, 15.00,

00.30 Феєрія мандрів
01.10 Д/с «Війна Вінстона
Черчилля»
03.10, 4.10 М/ф
НТН
05.20 Х/ф «Богдан-Зиновій
Хмельницький»
07.40 «Випадковий свідок.
Навколо світу»
10.00 Т/с «Смерть у раю»
14.00 Х/ф «Медальйон»
15.55 Х/ф «Королева
бензоколонки»
17.25 Х/ф «Тривожна неділя»
19.00 Х/ф «Мерседес» тікає
від погоні»
20.30 Х/ф «Акція»
22.10 Х/ф «Сліди апостолів»
00.30 Х/ф «Закатати в
асфальт»
03.25 «Легенди карного
розшуку»
НЛО-ТБ
06.15 Телемагазин
07.20 Чекін. Україна
08.20 М/ф «Месники: найбільші
герої землі»
09.15 М/ф «Вартові Галактики»
10.10 М/ф «Аладдін»
10.50, 23.00 Мама реготала
16.50 Х/ф «Цар скорпіонів-3:
Книга мертвих»
19.00 Х/ф «Цар скорпіонів-4.
Втрачений трон»
21.00 Х/ф «Цар скорпіонів:
Книга душ»
СТБ
04.50 Т/с «Коли ми вдома»
05.15 Т/с «Татусі»
08.30 «МастерШеф. Битва
сезонів»
13.10 «Супермама»
18.00 «Слідство ведуть
екстрасенси»
20.05 «Один за всіх»
23.35 «Таємниці ДНК»

16.00, 17.00, 20.00, 0.00,

07.10 Д/с «Повітряні воїни»
07.50, 21.25 Актуально. Економіка.
Політика. Соціум
08.10 Невигадані історії

новин

09.00 Божественна літургія ПЦУ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
17.00 «Репортер». Новини
09.10 «Медексперт»
10.10 «Про особисте»
11.15, 12.15 «Акценти»
13.10 «Запорєбрик NEWS»
13.30 «П’ята колонка»
14.00, 15.30
Концерт
17.15 «Не наша Russia»
18.00 «Анатомія тижня»
20.00 «Прямий доказ»
20.20 «Новини від Христини»
20.45 «Sound.ЧЕК»
21.00 «Великі новини»
22.00 «Влада реготала»
22.30 «Щасливий день із
політиком»
23.00 «Вата-шоу»
КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2018»
07.30 «ДжеДАІ-2020»
09.10, 1.15 «Загублений світ»
13.10 Х/ф «Чужий: заповіт»
15.45 Х/ф «Чужий-3»
17.55 Х/ф «Чужий-4:
воскресіння»
20.00 Х/ф «Атака кобри»
22.15 Х/ф «Спадок»
00.15 Т/с «Рекс-2»
02.15 «Відеобімба-2»
05.25 «Найкраще»
05.30 Телемагазини
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 12.20, 17.20 Топ-матч
06.10 «Ювентус» —
«Сампдорія». 1/8 фіналу.
Кубок Італії
08.10, 4.05 АЗ «Алкмаар»
— «Камбюр». Чемпіонат
Нідерландів
10.00, 15.00, 18.45, 22.30 Футбол
NEWS

УГКЦ
12.50, 15.15 Індійський фільм

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час

ПРЯМИЙ

11.00, 12.05 Божественна літургія

10.20, 15.20 Yellow
10.30, 2.20 «Рома» — «Лечче».
1/8 фіналу. Кубок Італії
12.30 «Істанбул Башакшехір»
— «Гезтепе». Чемпіонат
Туреччини
14.20, 21.45 Чемпіонат
Туреччини. Огляд туру
15.30 «Інтер» — «Емполі». 1/8
фіналу. Кубок Італії
17.30 Огляд 1/8 фіналу. Кубок
Італії
17.55 LIVE. «Галатасарай»
— «Трабзонспор».
Чемпіонат Туреччини
19.55 «Аллоа Атлетік» —
«Селтік». Кубок Шотландії
22.50 «ПСВ» — «Аякс».
Чемпіонат Нідерландів
00.35 «Рейнджерс» —
«Стерлінг Альбіон». Кубок
Шотландії
ФУТБОЛ-2
06.00 Топ-матч
06.10 «FAN TALK»
08.00, 10.30 «УПЛ ONLINE»
08.40 «Рух» — «Динамо».
Чемпіонат України
11.00, 21.30 Огляд 1/8 фіналу.
Кубок Італії
11.25 «Окінлек Толбот» —
«Гартс». Кубок Шотландії
13.10 LIVE. «НЕК» —
«Феєнорд». Чемпіонат
Нідерландів
14.00, 17.00, 23.50 Yellow
15.10 «Аллоа Атлетік» —
«Селтік». Кубок Шотландії
17.10 «Ювентус» —
«Сампдорія». 1/8 фіналу.
Кубок Італії
19.00 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру
19.40 «Істанбул Башакшехір»
— «Гезтепе». Чемпіонат
Туреччини

16.10, 17.10, 22.00 Концерт
18.00, 2.00, 5.10 Підсумки тижня
з Анною Мірошниченко
22.00 «Рейнджерс» —
«Стерлінг Альбіон». Кубок
Шотландії
00.00 «Галатасарай» —
«Трабзонспор». Чемпіонат
Туреччини
01.30 «Флуміненсе» —
«Барселона». 1/4 фіналу.
Кубок Лібертадорес
03.30 «Портленд Тімберс»
— «Нью-Йорк Сіті. Фінал.
MLS CUP
МЕГА
06.00, 1.50 Містична Україна
07.00 Випадковий свідок
09.15 Речовий доказ
10.25, 17.05 У пошуках істини
12.15, 23.50 Їжа богів
13.15 Заборонена історія
14.15, 21.00 Золото Гітлера
16.05, 22.50 Загадкові злочини
середньовіччя
19.00 Невідома Африка
20.00 Дика Бразилія
00.50 Природа сьогодення
02.40 Бандитський Київ

21.00 Час новин. Підсумки дня
21.20 Вечірній преЗЕдент
К1

Черчилля»
03.10, 4.10 М/ф
00.40, 3.40 Корисні поради

06.30 «Top Shop»

01.40 Формула любові

08.00 М/с «Кротик і Панда»

03.20 Арт-простір

08.30 «Ух ти show»

04.10 М/ф

09.00 «Орел і решка. Шопінг»
10.00 М/ф «Морська бригада»

ТЕТ

11.50 Х/ф «Джунглі
кличуть! У пошуках

06.00 ТЕТ Мультиранок

Марсупіламі»

08.05 М/ф «Втеча з джунглів»

13.45, 1.50 «Орел і решка.
Навколо світу»
00.00 Х/ф «Сомнія»
02.50 «Нічне життя»

09.45 М/ф «Осляча шкура»
11.00, 12.30, 14.00, 15.00 Одного
разу під Полтавою
11.30, 14.30, 0.00 Сімейка У

К2
06.30 Телемагазин

12.00, 13.30, 23.30, 0.30 Танька і
Володька

07.30 Сенсації екрана

13.00 Одного разу в Одесі

09.30 Ідеї ремонту

15.30 М/ф «101 далматинець»

10.20 Один за 100 годин

17.00 М/ф «Думками навиворіт»

12.00 Правила життя

18.45 Х/ф «Флірт зі звіром»

13.40 Правила виживання
14.40 Шість соток
18.00 Удачний проєкт

20.45 Х/ф «Ванільне небо»
01.00 Країна У-2

20.30 Дача бороданя

01.30 Вечірка

22.10 Будьте здоровi

03.00 Панянка-селянка

23.30 Реальний секс

05.50 Корисні підказки

www.umoloda.kyiv.ua

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 13 СІЧНЯ 2022

Я ВАМ ПИШУ...
■ ГЛАС НАРОДУ

■ СЛОВО — ЗБРОЯ

/

Хто скаже «па-па» безграмотності
та мавпуванню на радіо?
Суспільне — значить українська!
Олександр КОСОВЕЦЬ,
ліквідатор аварії на ЧАЕС ІІ категорії,
член ученої ради Українського
географічного товариства
Київ
Давно збирався звернути увагу свідомих
українців на незадовільний, на мій погляд,
стан суспільного радіо, яке суттєво деградувало з часу створення. Останньою краплею,
яка змусила написати цього листа, був спосіб,
у який оцінювали «Диктант національної єдності». Виявляється, щоб визначити переможців написання згаданого диктанту, суспільне радіо провело тендер, переможцем
якого стала організація українських учителів
з чудернацькою назвою, яка була оголошена... англійською мовою. Невже в Україні закрили катедри української філології у вищих
навчальних закладах, академічні інститути з
української мови і літератури, де працюють
сотні фахових філологів? Навряд.
Про текст диктанту — окрема мова: яку національну єдність мав нести безглуздий зміст
— мені незрозуміло. А те, що він пропагує порушення природоохоронного законодавства, —
то очевидно. Оскільки поява «невеликих груп
мисливців» у парку — це явне безглуздя. Адже
парк — це частина населеного пункту, а полювання в нас дозволено у мисливських угіддях, і
то тільки в обмежені у часі періоди.
Текст диктанту в умовах гібридної війни з
Росією має бути патріотичним, а не безглуздим.
В Україні є десятки письменників і журналістів,
які були учасниками бойових дій на сході і здатні написати дійсно патріотичний текст.
Узагалі автор тексту — знаний письменник, а не фахівець у царині філології. Оскільки диктант — це письмова робота для
перевірки грамотності, то й диктанти мають
виголошувати фахівці з української мови з
відповідною дикцією, а не письменники зі
своєю манерою читання.
Якщо існує суспільне радіо, яке фінансується за кошти платників податків, то
громадськість має мати на нього визначальний вплив. Бо несміливі спроби деяких слухачів покритикувати огріхи ведучих цього радіо
грубо перериваються колегами. Тож, завершуючи з диктантом, який, мабуть, випадково написала без помилок учителька з Волині,
закликаю повернутись до диктування його
професійним філологом. І хай надалі будуть
сотні переможців, які без помилок напишуть
зрозумілий текст і засвідчать таким чином достатню грамотність нашого населення.
В умовах війни, в яких Україна живе останніх сім років, несерйозна вранішня програма на суспільному радіо чи взагалі доцільна?
Відсутність будь-якого контролю за тематикою

програми «Вдосвіта», зокрема, призводить до
рекламування недостовірної інформації, яку
надає окрема фірма. Завдяки її аматорським
спостереженням майже рік українців дезінформують, надаючи повідомлення про забруднення міст дрібнодисперсним пилом. Наприклад, у першій половині грудня в лідерах
часто був... Хмельницький. Місто, в якому ніколи не було великих забруднювачів повітря, в
принципі не може бути брудним! Невже знаменитий оптовий базар псує повітря в цьому затишному місті? Дані, які щоденно звучать по
радіо, не корелюються з результатами спостережень на стаціонарних постах гідрометеослужби, які загалом охоплюють 22 інгредієнти. Згідно з ними, лідерами із забруднення в Україні
залишаються Маріуполь, Дніпро, Кам’янське,
в яких працюють потужні стаціонарні джерела забруднення. Безумовно, дрібнодисперсний
пил не додає здоров’я людям, однак ігнорувати інші забруднювачі повітря неприпустимо.
Більш небезпечними є фенол і формальдегід,
перевищення гранично допустимих концентрацій із них спостерігаються у згаданих містах, а
також у Кривому Розі та Одесі.
Для дохідливості поясню, що оцінювати рівень забруднення за одним інгредієнтом — те саме, що оцінювати стан погоди
за... напрямом вітру, ігноруючи температуру
повітря, вологість, атмосферний тиск.
До кінця не позбувшись русифікації, про
що буде сказано нижче, суспільне радіо пропагує англійські словечка на кшталт «кейс»,
«о’кей», «месидж», «вай» тощо. Невже «кейс
проблем» звучить дохідливіше, ніж просто
«проблеми», а слова «гаразд», «добре» витиснуті англійським «о’кей», які напівграмотні ведучі вставляють не вгаваючи.
Про ведучих вранішньої програми
«Вдосвіта» можна писати безкінечно. Один
із ведучих без упину звертається до слухачів
«друзі», а, прощаючись, його
колежанка го/
ворить неоковирне «па-па?». У/ якому словнику вони вичитали оте «па-па», — невідомо. А хіба безграмотний ведучий може бути
моїм чи вашим другом? Навряд. Принагідно
зверну увагу на безглуздий вислів «менше з
тим», яким послуговуються кілька працівників суспільного радіо. До того ж їх кількість
із часом зростає! Про наголос у слові «граблі», який звучить на російський манер, можна і не згадувати.
Ось у новинах із Харкова звучить бадьора інформація про новорічну ялинку, а для її
характеристики вжито вислів «довжина складає 40 метрів». Невже її поклали на бруківку
майдану Свободи, а не поставили? Якщо поставили, то в неї є висота, а не довжина.
Окремо зупинюсь на повторах передач,
деякі з яких з’являються по кілька разів уп-
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родовж доби, а за місяць — десятки разів.
При цьому ніколи не попереджують слухачів, що передача звучить у запису. На колись популярному «Радіо Ера-FM» при
повторі завжди попереджали — передача
звучить у повторі.
Якщо немає чим заповнити етер, то чому
зняли з прямої трансляції вранішні й вечірні виступи синоптиків Українського гідрометеоцентру, які розпочались іще в радянські часи? Чомусь і кліматичні параметри по
Києву, які з 2011 року щорічно передавала
безкоштовно Центральна геофізична обсерваторія, останні два роки не звучать щоденно на суспільному радіо. А хіба слухачам це
було нецікаво? Більше того, через безглузду
рекламу часто не вистачає часу на оголошення ведучим повного прогнозу погоди, і прогноз по столичному регіону випадає з етеру.
Окремо звертаю увагу на тривалу русифікацію на суспільному радіо, де до етеру
запрошують так званих «експертів», які не
можуть донести свою думку українською мовою. 22 грудня звучало у вранішньому етері
інтерв’ю з фахівцем із кіберспорту, який говорив винятково російською мовою. Про спортивних функціонерів не можу не згадати, бо
вони практично всі послуговуються російською мовою. І ніхто їх не пробує перекладати.
Радує, що молоді спортсмени поступово послуговуються українською мовою. Але невже
в Україні досі немає достатньої кількості україномовних фахівців, що запрошують російськомовних? Російськомовні мають отримати навічно «червону картку» на суспільному
радіо!
Щоденний огляд соціальних мереж у
програмі «Вдосвіта» мені здається зайвим,
бо вони не є джерелом об’єктивної інформації, а хто ними цікавиться, може зробити це
самостійно. А от про новини моєї рідної Київщини я ніколи не чув від суспільного радіо.
Більше того, раніше у Білій Церкві працював окремий кореспондент київського радіо,
який регулярно повідомляв про новини цього 200-тисячного міста. Суспільне радіо має
інформувати про регіональні новини, бо про
них дізнатись нізвідки. Тому «Новини Київщини» мають щоденно звучати, як «Аграрний щоденник».
А про таку популярну суботню програму,
як «Обрії», та її фахових ведучих згадую з
ностальгією. Бо і сам був її учасником десятки разів.
Тож пора на 31-му році незалежності
врешті-решт покласти край безграмотності
і бездумному вживанню англіцизмів на суспільному радіо, яке, навіть маючи статус державного у радянські часи, було взірцем грамотності і патріотизму. ■

На острові Хортиця, що в Запоріжжі, відсвяткували Різдво по-своєму: тут провели «Козацьку коляду». Це вже 9-й фестиваль
козацьких забав, розваг, лицарських турнірів, шабельних боїв. Ну і, звісно ж, вертепів.

А що ти зробив
для незалежності
Батьківщини?
Мало говорити — потрібно діяти
Антон КАДЕНЮК
Житомир
Відсвяткувавши 30-річчя незалежності України,
хочеться звернутися до тієї «біомаси», як її назвав
батько президента Зеленського, тих виборців, які голосували за «зелену» команду в 2019 році. Вдумайтесь, виборці, не патріоти, а «хохли», як їх назвав
Герой України народний артист Анатолій Паламаренко, що ви наробили? Піддавшись хитрій наживці у вигляді Голобородька, ви хотіли отримати красиве життя, а насправді отримали урок на все життя.
Тридцять років — це зрілий вік, тому вже можна оглянути пройдений шлях і оцінити внесок кожного в
розбудову держави.
Ось і моя улюблена газета — «Україна молода»
— до свого 30-річчя підбила підсумки проробленого. Оцінюючи роль друкованого слова, президент України Віктор Ющенко зауважив, що «Україна молода» як газета — це не лише засіб для інформування
українців про перебіг життя держави, а й справжній
літописець історії України. Так воно і є. Дійсно, я
згадую перші номери газети, яку я почав передплачувати і читати понад 20 років, наскільки питання,
які порушувала газета, збігалися з моїми поглядами,
а в період виборчої президентської кампанії Віктора
Ющенка інформація, яку надавала «УМ», я і офіцери-активісти нашої команди широко використовували як агітаційний матеріал. На сьогоднішній час я і
мої однодумці статті з «України молодої» також доносимо до загалу.
Про авторитет газети, зацікавленість в інформації, яку вона надає, свідчить такий випадок із мого
життя. Днями працівниця пошти, вручаючи мені
свіжий номер газети, сказала, що вона з великим інтересом прочитала газету, поки доставляла її мені.
Але газету не читає «біомаса», яка, на жаль, вирішує долю країни на даний момент. Вітаючи з 30-річчям «УМ», президент Віктор Ющенко зазначив, що
«... небагато нині є видань, які змогли утримати читача впродовж багатьох десятиліть і залишитися цікавими й об’єктивними. Газеті «Україна молода» це
вдалося». Вважаю, що ці слова президента України
визначили підсумки й успіх газети до її ювілею.
Упродовж усього періоду дiяльностi колектив
«України молодої» всі свої помисли й діла направляв на розбудову держави, яка також відсвяткувала
своє тридцятиріччя. Понад 90% населення України
в 1991 р. проголосувало за незалежність країни, про
яку споконвіку мріяли попередні покоління, але Україна, на превеликий жаль, не стала українською. І
тут проблема в тому, що до влади незалежної України
прийшли люди, які не змогли оцінити той дар, який
їм надали історія і народ. Керувати державою мали
патріоти, а не вчорашні комуністи, але робилося все,
щоб цього не сталося. За допомогою радіо, телебачення компартійна номенклатура всіляко паплюжила
патріотів. Потрібно було знищити їх не лише морально, а й фізично, що й зробили з В’ячеславом Чорноволом. Згодом була спроба знищити й Віктора Ющенка
— на щастя, невдала.
Пригадується той період, коли товариш Кравчук,
уже не будучи на посту президента, обирався до Верховної Ради, як він за будь-яку ціну намагався скомпрометувати депутатів «Нашої України» й особисто
керівника фракції Віктора Ющенка. У парламенті
з цією метою навіть було створено блок «НеТак», у
якому перший президент України відіграв найважливішу роль.
А який внесок у розбудову незалежної України
зробив за два терміни президентства Леонід Кучма?
Спочатку він породив «героя» України Володимира
Литвина, потім створив «ЗаЄдУ», щоб, знову ж таки,
не допустити патріотів України до влади.
Та в єдиному Кучма мав рацію — Україна не Росія.
В час загрози нашій незалежності і навіть нашого існування на захист України виступили патріоти: поряд зі «Свободою» з’явився «Правий сектор», масово почали виникати волонтерські організації. Проте
є ще українці, які сподіваються на манну кашу з небес, які обирають собі за президента Голобородька з
телеекрана.
Через вашу і нашу газету — «Україну молоду» —
хотілося б достукатися до виборців України і сказати, щоб вони також підсумували свій внесок у розвиток нашої Батьківщини. ■
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Юлія КРУК

Вікові зміни в організмі, які
медики називають клімактеричними, «за визначенням»
довгий час стосувалися лише
жіночої статі. Однак лікарі
стверджують: це фізіологічне явище не оминає нікого, і
гендерна відмінність можлива лише в деталях — у прояві
чи перебігу клімактеричного
періоду. Тож таке словосполучення, як «чоловічний клімакс», уже не сприймають як
щось дивне. Медики нагадують, до яких випробувань має
бути готова «сильна» стать,
аби пройти цей відтинок життя
без збитків для нервів.

■ МАЙТЕ НА УВАЗІ

Під пресом вікових змін
Чоловічий клімакс важко діагностувати, а зарадити проблемі допоможе психотерапія,
збалансоване харчування і помірна фізична активність

Сексуальний потяг
зникає або стає нетиповим
«Чоловікові набридла дружина, і він починає шукати
втіх на стороні. Мовляв, настала криза, потрібен новий
життєвий імпульс, втомила
одноманітність», — розповідає лікар-андролог Юрій Засєда. Такі історії, за словами
лікаря, він змушений вислуховувати в своїй лікарській
практиці ледь не щодня. Фахівець iз чоловічого здоров’я
знає, як шукати вихід із таких глухих кутів, які його
пацієнти нерідко плутають
із кризою середнього віку. А
насправді, стверджує Юрій
Ігоревич, причиною «чорної
смуги» в житті пацієнта часто
стає чоловічий клімакс, або
андрогенний дефіцит. Цей
андрогенний дефіцит вливає не тільки на інтимну сферу життя — він згубно діє на
весь організм. Проявляється втома, роздратованість,
погіршується пам’ять. Водночас знижується інтерес до
сексу. «Але чоловік сприймає
це як втому від партнерки. Не
розуміє, що лібідо знизилося
через гормональні причини
— зменшення тестостерону,
а не тому, що набридла дружина», — пояснює лікар.
Клімакс, за словами лікарів, — один із закономірних етапів людського життя. Людина народжується,
проходить стадії дитинства,
юності, зрілості, приблизно
після 45 років починається
середній вік, а потім настає
старість, яку може супроводжувати таке явище, як клімакс.
Клімакс може бути фізіологічний, а може набувати
й патологічного характеру.
Фізіологічний клімакс зустрічається у чоловіків приблизно в 60-70% випадків.
При фізіологічному клімаксі відбувається збалансоване, запрограмоване природою
згасання функцій організму. Цей період починається приблизно в 50-55 років,
і його супроводжує поступове «зменшення обертів»: змінюється інтелект, зменшується здатність критично мислити, слабшає працездатність.
Згасає фізична витривалість,
сексуальна активність, дітородна функція. Однак при
фізіологічному клімаксі ці
функції уповільнюються поступово і збалансовано.
Якщо процес фізіологічний — ніхто з рідних, близьких і навіть сам чоловік не
завважать чогось дивного
— адже всі процеси відбуваються в контексті загального
в’янення організму. Чоловік
може жити до 90 років, і жодних проблем у нього не буде.
Щодо сексуальної функції,
то насамперед послаблюєть-

❙ Щоб попередити патологічний клімакс, про здоров’я важливо дбати замолоду.
❙ Фото з сайту liveinternet.net.
ся бажання мати статеве життя, чоловік не проявляє такої
ініціативи, як замолоду.
Натомість при патологічному клімаксі відбувається незбалансоване згасання окремих функцій. Скажімо, сексуальна функція може
повністю зникнути, лібідо
(сексуальний потяг) або зникає, або набуває збоченого характеру, виникає гормональний дисбаланс. «Фактично
відбувається дисбаланс усього організму — одні функції
можуть зовсім «випадати»,
інші нетипово зростати, тому
людина з патологічним клімаксом — хвора», — стверджує Юрій Засєда.

Серце страждає,
тривожить напруга
При патологічному клімаксі чоловіка турбують
психічні порушення, перебої в роботі вегето-судинної і
нервової систем. Можуть докучати «приливи», відчуття жару, перепади тиску, починається гіпертонія або гіпотонія, часом розвивається
ожиріння.
«Сексуальна функція при
патологічному клімаксі може
розбалансуватися, — додає лікар-сексолог Ігор Горпинчен-

■ ДО РЕЧІ
При клімактеричних змінах в організмі дієтологи радять збагачувати
раціон морепродуктами. Устриці, мідії, омари та інші дари моря — багаті
на білок і різні мікроелементи, які здатні попередити рак простати. Лосось, тунець, сардини, оселедець, які є джерелом жирних кислот омега-3,
знижують рівень холестерину. Крім того, ці продукти належать до афродизіаків — страв, які стимулюють сексуальні бажання. Відварна скумбрія
або камбала, раки і креветки посилюють потенцію в літньому віці. Ефективний вплив на чоловічу силу мають горіхи, особливо в поєднанні з медом.
Капуста броколі, яка містить багато вітаміну С, бета-каротину, калію і
суперфосфату, має антиканцерогенну дію — попереджає рак простати і
товстого кишечнику. Для здоров’я передміхурової залози дуже корисний
гранат. А відновлювати гормональну рівновагу допомагають речовини, які
містяться у різних видах цибулі (ріпчастій, зеленій). Тому свіжу зелену
цибулю корисно додавати чоловікові до всіх салатів.
Зрозуміло, що клімакс у таких випадках перетворюється на страждання».
Лікарі звертають увагу на
таку особливість патологічного клімаксу, як збої в роботі
серця. Чоловік приходить до
кардіолога, а той тільки розводить руками: очевидних
причин порушення серцевої
діяльності не знаходить. Але
серце далі болить. За словами Ігоря Горпинченка, патологічний клімакс може дати
старт таким недугам, як цукровий діабет, гіпертонія, депресія, атеросклероз, ожиріння. «І пацієнти роками хо-

максі вона «розхитується» —
одних гормонів виділяється
більше, ніж потрібно, інших
— менше. «Наше тіло — дуже
складна система, і якщо кількість одного гормону збільшується — він блокує якусь
певну функцію, а ця функція
порушує ще одну — так виникає дисбаланс», — зауважує
лікар.

Просто час перепочити і...
зіграти в шахи
Ліки при клімаксі сильно
не зарадять. Щоб пом’якшити
синдроми клімактеричного
синдрому і покращити само-

Одна з проблем у тому, що більшість представників сильної статі
не здогадуються, що така недуга, як патологічний клімакс, узагалі існує.
ко. — Іноді виникає підвищене бажання. Або несподівано
чоловік проявляє пожвавлений інтерес до партнерів, що
значно молодші віком (скажімо, бажання сексуального контакту з молоденькими
дівчатами). Може виникати і
патологічне напруження статевого члена, коли ерекція
триває кілька діб поспіль. Буває навпаки — повна втрата
пружності статевого члена.

дять до терапевтів, кардіологів, урологів, психіатрів, не
розуміючи, що вихід слід шукати з іншим фахівцем — лікарем-андрологом».
Основна причина клімаксу, на думку пана Горпинченка, — у розладі функцій головного мозку, насамперед
гіпофізу і гіпоталамусу, які
регулюють вироблення гормонів. Зазвичай система діє
збалансовано. Однак при клі-

почуття, набагато дієвіше —
просто змінити спосіб життя.
Наприклад, відмовитися від
шкідливих звичок, організувати активне дозвілля, помірні фізичні навантаження
та здорове харчування. Варто вилучити з раціону жирне та борошняне або хоча б
намагатися зменшити кількість такої їжі. Лікарі радять
вживати більше кисломолочних продуктів, овочів і фрук-

тів. Кількість цукру бажано
зменшити або взагалі від нього відмовитися. Додавайте в
чай мед. Так само корисно
зменшити кількість солі в
стравах. Важливо дотримуватися режиму харчування, не
наїдатися на ніч. Корисніше
прогулятися перед сном, подихати свіжим повітрям.
Фізичні навантаження, за
словами лікарів, мають бути
відповідними до віку. А ось
розумові навантаження при
клімаксі тільки на користь
— грайте в шахи, розв’язуйте
кросворди, взагалі знайдіть
будь-яке цікаве заняття.
Майте на увазі: краще організувати турпохід, податися на
риболовлю, аніж годинами
стовбичити перед телевізором. «Головне для чоловіка
на цьому етапі — зацікавитися життям. Будь-яке хобі
стане щитом від тривоги і депресії. Важливо повноцінно
відпочивати, висипатися»,
— стверджує Юрій Засєда.
Клімакс — це не «зупинка на вимогу», а потреба перепочити, переглянути ставлення до власного здоров’я.
Лікарі рекомендують «втомленим чоловікам» хвойні
ванни, які заспокоюють нервову систему. Доцільно також пити заспокійливі чаї, а
при загальній слабкості приймати вітаміни групи В, С, А,
Е. Щоправда, курс вітамінів
краще розпочинати після
консультації з лікарем.

Здоровий спосіб життя —
надійний контрудар
Аби неприємна ситуація
не застала вас зненацька,
дбайте про здоров’я не тоді,
коли опинитеся на порозі
клімаксу i зміни в організмі
вже невідворотні, а заздалегідь. Чоловіки, які постійно
ведуть здоровий спосіб життя, мають більше шансів не
потрапити під «прес» вікових змін.
Одна з проблем у тому, що
більшість представників сильної статі не здогадуються, що
така недуга, як патологічний
клімакс, узагалі існує. Тому,
якщо чоловік помітив, що після 45 років якісь функції організму змінилися, йому слід
звернутися до лікаря-андролога. Це лікар, який стежить
за здоров’ям чоловіка впродовж всього життя. За словами Ігоря Горпинченка, навіть
не всі лікарі знають про існування такого явища і часто
пов’язують проблеми з іншими захворюваннями, не підозрюючи, що все це — наслідок
патологічного клімаксу.
Єдиного рецепту, як позбутися такої проблеми, немає.
Завдання лікаря — зробити все, аби зменшити неприємні прояви клімаксу. Лікування має бути комплексним.
Це і психотерапія, і спеціальне харчування, адекватна фізична активність, корекція
гормональних порушень. Такий комплекс заходів якщо і
не вилікує клімакс повністю,
то має шанс звести до мінімуму його неприємні прояви. ■

СМАЧНЕ ЖИТТЯ
Олена ЧЕРКАСЕЦЬ

Пахощі з домівки Мордовиних, що
в мальовничому містечку Деражня на Хмельниччині, напередодні
новорічних свят линуть з самісінького ранку. Аромат тушкованих
грибочків, смаженої ковбаски та
свіжої випічки стоїть чи не на всю
вулицю. Господиня Ольга порядкує на кухні: крутить голубці, нарізає салати та чаклує над кутею з
узваром. Це ж бо головні обрядові наїдки. Та головною стравою,
окрім куті й узвару, є пампушки.
Пишні та запашні, з різними начинками. Без них не буває ні Щедрого вечора, ні Маланки.
«Ними пригощаємо родичів,
гостей, малих колядників. А
коли йдемо родиною у гості до
батьків, серед гостинців мають
обов’язково бути
свіжоспечені
рум’яні пампушечки», — розповідає господиня.
Скільки ж тих смаколиків зварено чи спечено Ольгою — уже й
не злічити! «Я щаслива й багата
людина: маю гарну і щиру родину
— чоловіка Сергія, сина Олександра. Маю батьків та бабусю, яка
і навчила мене усіх кулінарних
хитрощів, — каже жінка. — А ще
люблю свою роботу — впродовж
22 років працюю у дошкільному
закладі «Берізка» старшою медичною сестрою. Щасливі оченята дітей та їхні усмішки — це для
мене справжня втіха».

Із бабусиного записника
Згадані вище пампушки Ольга Мордовина готує за прадавнім
рецептом, що дістався ще від бабусі з її старого записника. «Процес приготування пампушок потрібно починати з молитви, з гарним настроєм та добротою в душі.
Адже це святкові різдвяні пампушки», — каже господиня.
Візьміть 450 г теплого молока, додайте до них 50 г дріжджів,
5 жовтків та одне яйце зі 150 г цукру. Всипте пів чайної ложки солі,
1,5 столової ложки горілки чи
коньяку, розтоплене, ледь тепле
масло і 200 г пересіяного борошна (всього знадобиться 1,2 кг). Перемішати усе ложкою, накрити
рушничком та відставити на 3040 хвилин.
Далі додайте ваніль та частинами підсипте решту борошна.
Тісто має бути негусте, воно не міситься, а виминається — ніби вибивається. Головне — тісто має
липнути до рук.
Знову накриваємо рушником і
ставимо на 1 годину, щоб підійшло.
Стіл і руки змащуємо олією,
викладаємо тісто, підсипаємо борошно, якщо потрібно, і виробляємо пампушки. «Я розкачую
тісто, витискаю вирубкою, кладу всередину начинку і гарно заліплюю, щоб вона не втекла. Начинка може бути будь-яка: макова, сирна, ягідна. Виліплені
пампушки залишаю постояти на
дощечці хвилин на 15, щоб добре
«підросли».
Секрет, як виявилося, криється в олії: наливаємо у каструлю з
товстим дном приблизно 700 мл
олії, одразу вливаємо 1 столову ложку горілки і тільки після
цього ставимо її на маленький вогонь, щоб підігрівалася. Завдяки спиртному тісто не вбиратиме
надміру олії.
А тепер, увага, найголовніше: у
гарячу олію занурюємо пампушки
низом вверх — той бік, що лежав
на дощечці, має опинитися зверху.
«Тоді вони будуть у гарної форми і
зліплений шов не розійдеться», —
наголошує пані Ольга.
Смажимо, допоки наші пампухи не стануть золотистого
рум’яного кольору. Готові пампушки щедро притрусіть пудрою
з додаванням ваніліну.
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■ СВЯТА ТРИВАЮТЬ

У Деражню на пампушки!
Родинні рецепти від Ольги Мордовиної з Хмельниччини

❙ Торт виходить вагою 2,5 кг.

❙ Пампушки: залишилося
❙ притрусити цукровим «снігом».

❙ Ольга Мордовина.
Грудочку кашки, кільце
ковбаски
А освоювати кулінарне
мистецтво Ольга Мордовина розпочала ще в дитинстві. Готувати вчилася у своєї бабусі Марії:
частенько спостерігала, як вона
вправно чаклує над стравами.
Якось на Великдень Оля, ще малим дівчам, попросила місити
паску. Вимішувати тісто дитячим рученятам було важко, але
дівчинка не здавалася. Це була
перша найсмачніша випічка у її
житті. Відтоді й почалося.
Аби здивувати батьків, Оля
виробляла спочатку простеньке печиво, а потім взялася і за
справжні кулінарні шедеври. Тепер головні дегустатори страв молодої господині — чоловік Сергій
та син Олександр.
«Старий Новий рік для нашої сім’ї — одне з головних
свят. Усі бажають один одному здоров’я, щастя, і головне
— дуже тішиться моя бабуся,
їй, до слова, скоро виповниться
83 роки, оскільки уся рідня збирається за святковим столом»,
— розповідає Ольга.
Оскільки вечір напередодні
Старого Нового року, називають
Щедрим, святковий стіл, відповідно, теж має бути багатим,
ситним і смачним. І чим більше
різноманітних страв на столі, тим
щедрішим буде наступний рік.
Одна з головних прикрас святкового застілля — домашня ковбаска. «Готувати її дуже просто, —
каже пані Ольга,— але як же це
смачно! Жодна магазинна не зрівняється із тією, що приготували
вдома.
Мій рецепт розрахований на
1,5 кг м’яса. Зазвичай беру 1 кг
жирненької свинини, 0,5 кг яловичини та 0,5 кг курячого філе.
Проте ви можете взяти м’ясо будьяке і будь-яку кількість, залежно
від того, скільки колечок хочете
зробити. Тоді лишень необхідно
вирахувати правильну пропорцію інгредієнтів».
Отже, перекрутіть м’ясо на
м’ясорубку або наріжте кубиками, це уже за вашим бажанням.
Додайте 0,5 чайної ложки мускатного горіха, 1 чайну ложку
меленого перцю, 5 зубчиків часнику, 1-2 столові ложки приправи до ковбаси або м’яса, 4 чайні
ложки солі, 250 мл холодної води
та добре усе вимішайте.
Залиште м’ясце на 20 хвилин,
щоб «відпочило», а тим часом під-

готуйте кишечки, м’ясорубку та
насадки для ковбаси. Можна начинити у вигляді сардельок, а
можна й кільцями, головне —
проколоти голкою у багатьох місцях.
Перекладаємо ковбаски в окріп, що ледь булькає, і варимо 10
хвилин. Потім обережно витягаємо і запікаємо у духовці до готовності на середньому вогні. Впевнена, що ви також приготуєте цю
домашню смакоту.

Не просто канапки
«Якщо канапки вам уже набридли, а бутерброди вважаєте
досить буденною стравою, приготуйте незвичайну закуску, наприклад, на чипсах, — рекомендує Ольга, — це досить проста,
але дуже смачна й оригінальна
страва, яку можна готувати як
для фуршетів та банкетів, так і
для домашніх посиденьок».
Отже, заздалегідь підготуйтеся і придбайте велику пачку
чипсів. На тертушку натріть 2
відварені яйця та плавлений сирок, вичавіть 2 зубчики часнику та додайте трохи майонезу.
Добре перемішайте, викладіть у
чипсинки та присипте натертим
твердим сиром. Зверху покладіть
шматочок помідора чері та оливку. Викладаємо на тарілку й прикрашаємо зеленню.
Також можна зробити оригінальну закуску на огірках. Візьміть 150-200 грамів крабових паличок та 100 грамів твердого сиру
і натріть на крупну тертушку.
Дрібно нашинкуйте зелену цибулю, додайте майонез і все добре перемішайте. Для основи вам
знадобиться 2-3 огірки, наріжте
їх кружальцями, викладіть крабову масу у вигляді кульки. На
шпажку надіньте оливку і протикніть усередину.

Риба з цибулею й аджикою
А яке ж святкове меню без
рибки? Її можна посмажити, потушкувати, запекти. Проте найкраща — маринована, переконує
Ольга Мордовина. «Повірте, таку
скумбрію ви не купите в магазині.
Яка ж то смакота, особливо цибуля! І не лякайтеся, що знадобиться багато оцту. Рибка не кисла, головне — дати їй настоятися», —
заохочує господиня.
Знадобиться дві рибини, це
приблизно 1 кг. Але спочатку
зробіть маринад: візьміть 100
грамів оцту, 150 грамів олії, 1

❙ Канапки без хліба.

❙ Маринована скумбрія —
❙ красива і смачна.
чайну ложку солі, 1,5 чайної
ложки цукру та 2 столові ложки магазинної аджики. Доводимо суміш до кипіння і повністю
охолоджуємо.
Тим часом напіврозморожену рибку чистимо, миємо та не
дуже тонко нарізаємо. 0,5 кг
цибулі ріжемо кільцями, частину викладаємо окремо в посудину, частину — на рибу.
Зверху посипаємо коріандром,
кладемо кілька лаврових листочків і виливаємо половину
холодного маринаду. Далі знову викладаємо рибу, залишок
цибулі та заливаємо рештою
маринаду. Накриваємо кришкою і ставимо на ніч у холодильник. Але, щоб рибка добре просолилась, треба періодично її перемішувати. На ранок смакота готова.

Солодкий поцілунок
Та жодне свято в родині Мордовиних не відбудеться без смачних пляцків. «Ніжний поцілунок» — це та смакота, що ніколи
не проїдається.
Я запевняю вас, — каже Ольга, — не прогадаєте, якщо спечете цей неймовірний десерт. Перевірено: його їдять навіть ті, хто не
любить тортиків, а спечені коржі
можуть лежати у сухому місці до
2 тижнів».
Зверніть увагу, пляцок не містить яєць. Отже, для тіста вам знадобиться 400 г сметани, 200 г цукру, 80 г масла, 600-650 г борошна,
1 чайна ложки соди та оцет.
Розмішайте сметану з цукром, всипте дрібку солі та ваніль.
Додайте розтоплене масло, соду,
погашену оцтом і замісіть тісто.
Одразу поділіть на 12 рівних частинок.
Візьміть тарілку діаметром 23
см, таким буде завбільшки тортик. Утім, якщо немає 23, підійде й інша, трохи більша чи мен-

❙ Домашня ковбаска: до запікання
❙ готова!
ша. Розкотіть кожну частинку
на пергаменті, підсипаючи борошно, але не вирізайте під форму тарілки. Це ви зробите аж тоді,
коли корж спечеться. Випікайте
до зарум’янення усі 12 коржів.
Обрізки вам знадобляться на посипку.
Тепер зробимо ягідне желе.
Звісно, ви можете взяти «хімічне» з пакета, однак пані Ольга радить зробити з натуральних ягід.
Візьміть 300 грамів ягід малини,
додайте цукор. Скільки? То уже
як ви любите. І все проваріть, перетріть на ситечко, додайте 1 чайну ложку желатину та 40 грамів
води. Дочекайтеся, поки маса
охолоне, й перекладіть її в кондитерський мішечок.
А тим часом займіться приготування крему. Торт великий,
коржів багато, тож і сметани треба багато. При цьому вона має
бути 33-36%. Якщо взяти меншої жирності, доведеться додати загущувач. Отже, 1,2 кг сметани збийте з 2,5 склянки цукру
та ваніллю до густої маси. Все.
Наш крем готовий.
А тепер збираємо наш
«Поцілунок». На кожний корж
кладемо 2 ложки крему та з кондитерського мішечка хаотично
видавлюємо малинове желе. І так
до останнього коржа.
Боки змастіть кремом і присипте подрібненими обрізками
коржів. Верх — то уже ваша фантазія. Можна просто посипати
крихтою, як боки. Торт виходить
м’якенький, вагою 2,5 кг. Вистачить на всіх.
Смачного вам святкування! ■
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■ АРТ-ПРОСТІР

Футуромарення йде до вас
Як поєднали Давида Бурлюка, Олександру Екстер,
Михайля Семенка і Тараса Шевченка у виставці, тур якою
можна зробити онлайн
Валентина САМЧЕНКО
До кінця січня у Мистецькому арсеналі в Києві можна з приємністю дослідити зовсім безпечну, за метафоричним визначенням поета Михайля Семенка,
«бацилу футуризму». Вона зародилася в Італії і поширилася світом на початку ХХ століття. Проєкт простежує шлях зародження
нового мистецтва в 1910-х в Одесі,
Києві, Херсоні, Миколаєві до закріплення його у Харкові в 1920-х
стараннями того ж Михайля Семенка.
Виставка «Футуромарення»,
яку відкрили ще 15 жовтня, займає чотири тисячі квадратних
метрів. Загалом представлено
майже пів тисячі експонатів у
дев’яти залах: багатьма впізнавані і маловідомі твори із 19 державних інституцій культури
(музеїв, архівів, бібліотек, дослідницьких центрів) та 8 приватних колекцій, архівні документи, фотографії, ігрові та
хронікальні кінострічки. Як понад сто років тому, відвідувачів зустрічає прикріплений до
стелі рояль як символ авангардної мистецької течії, творці якої
за правило вважали перевернути
все догори дригом, протилежно
звичним станам.
Футуристи встановлювали
культ ігнорування мистецьких
норм попередників, проголошували домінантами урбаністику та
стрімкий рух. У футуристичному
маніфесті 1913 року один із основоположників течії італійський
художник Карло Карра писав:
«З точки зору форми: є звуки,
шуми і запахи ввігнуті й опуклі,
еліпсоїдні, довгасті, конічні, сферичні, спіральні та інші. З точки
зору кольору: є звуки, шуми і запахи зелені, жовті, червоні, індигові, небесно-блакитні і бузкові».
Основними методами мистецьких практик стали експерименти і провокації.

Для футуристів Україна —
коли йдеться про коло яскравого
художника Давида Бурлюка —
була вільною територією творчості, що асоціювалася з античною міфологією Скіфії та міфом
бунтівного козацтва, переконують творці міждисциплінарного
проєкту «Футуромарення». Куратори Вікторія Величко та Ігор
Оксаметний працювали над проєктом понад два роки, досліджуючи архіви та фонди українських музеїв. Улітку 1910 року в
селі Чорнянка біля Херсона, де
мешкала родина Бурлюків, було
утворено товариство «Гілея», лідером якого став Давид Бурлюк
— уродженець Слобожанщини,
який відрекомендовувався «татарсько-запорозьким футуристом», а далі за ним ідеологічно закріпили статус «батька російського футуризму»; хоча зрозуміло, що йдеться про часи, коли
Україну вже кілька століть тримали у складі Російської імперії.
Назву взяли з «Історії» Геродота
(«Мельпомена»), де так названо
лісисту частину Скіфії за гирлом
Дніпра. На тій території був маєток графа Мордвінова, управителем якого був батько братів-футуристів Бурлюків. Представники
«Гілеї» називали себе футуристами (послідовниками Марінетті,
ідеї якого були добре відомими)
або «будетлянами» (від російського «будет»). Ідеологом групи
був Велемир Хлєбнiков. До неї у
різний час належали Володимир
Маяковський, Борис Пастернак,
Володимир і Микола Бурлюки,
інші. Представники групи заперечували культурну спадщину,
закликаючи «скинути Пушкіна,
Достоєвського, Толстого та ін. з
корабля Сучасності».
У межах «Футуромарення»
у Києві представлені численні
роботи Давида Бурлюка, в чиїй
творчості виділяють японський
і тривалий американський періоди, з колекції Дніпровського ху-

дожнього музею. Найвідоміша
картина «Час». Тлом для портрета загадкової жінки є теми, характерні для мистецтва футуризму в цілому: динаміка, рух, урбанізм, індустріалізація, які зображені будинками, вагонетками,
рейками... А використання техніки колажу було популярним
у футуристів як спосіб синтезу
різних матеріалів і різних видів
мистецтва. Загадковості образу
надає те, що ліве око перекрите
чорним променем. Ця деталь відсилає глядачів і до біографії Давида Бурлюка: художник у дитинстві втратив ліве око і потім
замінив його скляним протезом. Митець наголошував, що
ця особливість формувала в нього специфічне сприйняття світу,
форм та кольорів.
Поряд з братами Бурлюками в мистецькій залі на значно
збільшеній фотографії 1912 року
— яскрава амазонка авангардизму Олександра Екстер, частина
життя якої пов’язана з Києвом та
Україною. Серед різноманітних
мистецьких експериментів, до
яких вдавалися футуристи, була
актуалізація народної творчості,
зокрема й співпраця з кустарною
майстернею Наталії Давидової у
селі Вербівка нинішньої Черкащини. У 1915 році головною художницею артілі стала Ніна Генке, яка запросила до співпраці Олександру Екстер, Казимира Малевича та інших учасників
групи «Супремус». У рамках
«Футуромарення» танцівники
з Києва і Нью-Йорка під керівництвом хореографки Стефанії
Нолл (США) показали імерсивний перформанс «Екстер. Live» і
презентували видання українською Георгія Коваленка про всесвітньо відому авангардистку.
Експонати кожного залу «Футуромарення» — це контексти і
багато окремих історій про Вадима Меллера, Олександра Богомазова, Марію Синякову, Бо-

❙ Мультидисциплінарний проєкт «Футуромарення».
❙ Колаж Валентини САМЧЕНКО.
риса Косарева, Василя Єрмилова, Віктора Пальмова, Євгена Деслава та багатьох інших. Навіть
Олександра Довженка, який ні
в кого не асоціюється з футуризмом. Михайль Семенко, який
відомий провокацією з «Кобзарем», — поруч з афішами 1914
року про ювілейні святкування
пам’яті Тараса Шевченка. Щоби
нагадати, що і понад сто років
тому митці закликали «скинути
кожуха» з найшанованішого українського поета і пророка, тобто
не іконізувати його, а показувати
справжнім.
Окрема експозиція — про часопис «Нова генерація», 36 номерів якого вийшли друком із
жовтня 1927 року до грудня
1930-го. Це видання називають
вершиною футуристичного руху
в Україні. Відповідальним редактором був Михайль Семенко,
для якого це була нарешті вдала,
п’ята, спроба заснування періодичного видання
«Попри спільнокореневу єдність конструктів футуризму,
його національні історії були
надто різними, а пасіонарний посил проявлявся індивідуально в
кожній країні. Це дозволяє нам
говорити про український футуризм як самодостатній феномен,
що став частиною «лівого» націєтворчого проєкту в Україні.
Він формувався як відповідь
на виклики для національної
культури, що тривалий час пе-

ребувала у стані оборони власної ідентичності. В запеклій полеміці з росіянами, які вважали
українців епігонами їхніх власних концептів, українці досить
гостро відстоювали своє право
вільного творення. Михайль Семенко повсякчас підкреслював:
«Ми всі вірні Україні, ми революціонери і так далі, але ніхто
нам не буде диктувати, як писати». З сьогоднішньої перспективи це звучить особливо наївно. Проте у фіналі історії «імперія завдала удару», а представники новаторських течій були
упокорені тоталітаризмом», —
читаємо в кураторському тексті Вікторії Величко та Ігоря Оксаметного. Вони підкреслюють,
що від самого початку некоректна суперечка щодо національної
приналежності космополітичного за своєю природою футуризму, водночас і українська його
лінія мала свої яскраві сторінки
й особливості.
Аудіогід до виставки «Футуромарення» доступний у всіх дев’яти
залах Старого арсеналу (українською та англійською мовами), скористатися яким можна, відсканувавши QR-коди в просторі. Кожен
у будь-якому куточку може познайомитися з експонатами у форматі 3D-туру, який розміщено на
сайті https://artarsenal.in.ua/
vystavka/futuromarennia/. На
ютуб-каналі закладу багато тематичних відеолекцій. ■

■ ВИСТАВКА

Вітання від козаків і повстанців,
або Трохи ялинкових прикрас із фабрики, де раніше працювали 1 тис. 400 осіб
Роман ЯКЕЛЬ
Тернопільська область
У музеї-майстерні, який, по суті, є комунальною
установою Теребовлянської міської ради, представлено понад 50 поштових конвертів, листівок та марок до новорічно-різдвяних свят. Більшість цих експонатів з’явилися вже в незалежній Україні, а також у 1990—1991 роках, коли тоталітарний режим
послабшав і в Україні були легалізовані церкви різних християнських конфесій.
Представлено і так звані «першоднівки» з марками, які Укрпошта випускає невеликим тиражем до
визначних дат, здебільшого для колекціонерів. Зображено свято Нового року, Різдва Христового, східний календар.
«Цінними на виставці є повстанські листівки,
особливо оригінальна, надрукована у 1952 році в Німеччині закордонним представництвом Української
головної визвольної ради, — розповідає директор
музею Ярослав Ярошевський. — На ній напис: «Купуючи листівку — допомагаєш воюючій Україні»,
державна марка і марка Української підпільної пошти. Поряд із цією — три копії повстанських листівок.
На всіх цих листівках зображені воїни УПА з гвин-

тівками, біля багаття, також є тризуб і Вифлеємська
зірка. Ці листівки-копії мешканцям Теребовлянщини присилали родичі з Канади, і частину з них вони
передали в 1970—1990-х роках у колишній районний історико-краєзнавчий музей».
Оригінальну повстанську листівку віддав у музей мешканець села Семенів Ігор Слободян.
Частину експонатів надіслала українська діаспора з Канади. Наприклад, батьки пана Ярослава отримали канадські марки, видані у 1998 році до 1000ліття хрещення Русі-України. На них зображені Богородичні ікони зі Східної Європи та різних міст Країни Кленового Листя.
Декілька марок присвячені народженню Ісуса Христа. Поряд — конверт-«першоднівка» зі спеціальним штампом і малюнком тризуба. На виставку
потрапили і різдвяні листівки з гуцульськими мотивами, які теж любили зображати канадські українці.
На виставці є німецькі та чеські рідзвяні листівки. Особливу увагу привертає поштівка зі столиці
Чилі Сантьяго, датована груднем 1966 року і написана польською мовою. Син звертався до матері, турбуючись про її здоров’я, і сповіщав, що працює в
тому коледжі, що й раніше, уже як професор.
Директор музею доповнив виставку двома де-

сятками поштових марок з власної колекції. Вони видані в різних країнах — Бельгії, Швеції, США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії і навіть в острівній
державі Антигуа і Барбуда.
Поруч і «Козаки» — перша українська марка з
доповненою реальністю. Вона містить QR-код. Якщо
його відсканувати смартфоном і запустити, то названі персонажі оживають і вітають глядача з Різдвом.
Виставці додають розмаїття святкові «оздоби», більшість з яких походить з відомої колись в
Україні Теребовлянської фабрики ялинкових прикрас. Вона зародилася ще наприкінці 1940-х років
із цеху розфарбовування іграшок при райпобуткомбінаті й до 1980-х переросла у потужне підприємство, де працювало 1 тис. 400 осіб. Приватизація у
«лихі дев’яності» поховала фабрику, і нині від неї
залишилися самі руїни.
На виставці екзотичним є скляне ялинкове намисто із зірочками, яке випускали на фабриці ще
у 1960 — на початку 1970-х років. А різнокольорові бомби (частина — із заглибленнями), бурульки,
звірята — це ті прикраси, без яких пізніші покоління не уявляли собі новорічної ялинки. Живу історію
ялинкових прикрас підсилюють світлини працівни-

❙ Майже 70-літня повстанська
❙ поштова листівка, видана
❙ закордонним представництвом УГВР у
❙ Німеччині в 1952 році.
❙ Фото Романа ЯКЕЛЯ.
ків фабрики в різні періоди її історії.
Окрім скляних іграшок, підприємство випускало Дідів Морозів, Снігурок та ялинки. «Ось цього
Діда Мороза мені вдалося викупити в інтернеті на
аукціоні, — розповідає директор музею-майстерні
Ярослав Ярошевський. — Цінним є те, що він придбаний з рідною коробкою, на якій проштампована дата — 1960 рік. А Снігурка — із 1982 року. На
її коробці, крім дати, є навіть прізвище пакувальника — Кіцак. І поряд — штучна ялинка випуску 1992
року з рідною коробкою. З інструкції для складання ялинки видно, що вона дійсно випущена на Теребовлянській фабриці ялинкових прикрас».
Виставка у Теребовлянському музеї-майстерні
діятиме до 21 січня. ■
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■ НОМІНАНТ

■ КОРОТКІ СПИСКИ: КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Анархістдержавник:

Далі публікуємо Короткі списки кращих видань сезону-2021, визначені наприкінці грудня експертами Всеукраїнського рейтингу «Книжка року». Шорт
листи подано за абеткою – лавреатів буде названо наступного місяця.

Жанрова література
Ян ВАЛЕТОВ. Не время умирать. – Х.: Фоліо, 384 с. (п)
Юрій ВИННИЧУК. Вілла Деккера; Аґент Лилик. – Х.: Фабула, 304+288 с. (п)

на ідейній гойдалці

Володимир ДАНИЛЕНКО. Ніч із профілем жінки; Маски Діани Стогодюк. – К.:
Академія, 224+256 с. (п)
Володимир ЄШКІЛЄВ. Малх. – Х.: Фоліо, 512 с. (п)

Костянтин РОДИК

Владислав ІВЧЕНКО. Три битви з Левіафаном. – К.: Темпора, 400 с. (п)

Владислав Івченко вміє здивувати літературною сміливістю. Починаючи від першої книжки про Івана Карповича, де по-забіяцькому пересміяв тодішнього топперсонажа, акунінського Фандоріна. Івченкові відповіді на письменницькі виклики завжди асиметричні — він
залюбки зіштовхує різні жанри, часом антагоністичні. Ефект «Найкращого сищика...»,
приміром, полягає у поєднанні статечної, сказати б, мізансцени ретродетективу та комічних — з перспективи сьогодення — оцінок минулого. Ба більше: він телепортує туди
нинішніх упізнаванців, як-от: «Народний письменник... славетний Кока Огірковський».

Андрій КУРКОВ. Самсон і Надія. – Х.: Фоліо, 380 с. (п)

Юрій Камаєв, співавтор Івченка у першій книжці про Івана Карповича, у
своїй ранішій індивідуальній збірці «Мед з дікалоном» (К.: KM Publishing,
2009) має оповідання про
бій красноармійців з українськими повстанцями.
Один з московитів щиро
нетямиться: «Вот люді,
бля, протів нас даже за сумасшедшим пойдут...». Тепер, по виході семи книжок
із циклу про «найкращого
сищика» (не кажучи вже
про романи з сьогоднішнім
антуражем), добре видно,
що хитросплетіння жанрів потрібне Івченкові задля розв’язання плутанини смислів. По-сучасному
кажучи, все, що пише пан
Владислав, — про медіаграмотність. Ю. Камаєв щойно
наведеною цитатою поставив риторичне запитання:
як нормальна людина може
вірити в ідеологічну маячню? В. Івченко щоразу відповідає на це конкретно: через своє невігластво.
Ось, до прикладу, письменник зазначає: «Місцевий баламут на прізвище
Махно» (Найкращий сищик та помста імперії. —
К.: Темпора, 2017). Це пародіювання минулого чи
теперішнього? А що означає Івченкова відверта нелюбов до запорожців, що
просто вибухнула у «Химерах Дикого поля» (Х.:
Клуб сімейного дозвілля,
2014)? Навряд чи для нього козаки — всуціль чорна фарба. Так, вони багато
чим завинили державі Україна (тут можна було б згадати й кількох популярноіменитих істориків з такою
ж поставою), але ж і на її користь зробили чимало. Івченка у цій історичній дилемі цікавить лише одне:
у який спосіб спільнота перетворюється на зграю?
Найкраще, гадаю, Івченків письменницький фокус
ілюструє діалогічна цитата
з Льюїса Керролла: «— Та
в мене й думки не було... —
У цьому й уся біда!» (Аліса
в Задзеркаллі. — К.: А-БАБА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2005).
Відсутність думання,
самої потреби в цьому —
сюжетотворний стрижень
усього Івченка, про що б він
не писав: від чорних рад до

фейсбук-істерій. Навіть у
такому комфортному жанрі, як ретро. Якщо найбільший літературний майстер
цього жанру, Юрій Винничук, намагається алхімічно
оживити ті часи, а найбільший жанровий сибарит,
Андрій Кокотюха, застосовує ретро як вазелін для
самого процесу оповіді, то
Владислав Івченко використовує ностальгійні декорації винятково для урозуміння сьогодення.
Причому,
здається,
діти-онуки нинішніх читачів так само сприйматимуть
Івченкові твори за актуальні. Бо він пише фактично
про перспективи на завтра.
Тобто про гіпотетичне майбутнє, яке можна обрати чи
знехтуватиним.Ітутнарешті приступимо до новинки
— «Три битви з Левіафаном» (К.: Темпора, 2021).
Під цією обкладинкою —
роман і дві повісті. У коротенькому вступі письменник обумовлює авторський
термін «режим внутрішньої окупації», джерелом якого є «торгівля законністю»
і проти котрого наразі немає
легітимного способу, окрім
«партизанки».
Фабула роману «Чемпіонський бій Мері Дяків»:
олігарх обласного розливу
довідується, що під «його»
землею ховаються економічно привабливі копалини. А що просто над тими
покладами стоїть село —
то його треба прибрати. Феодальний загін бандюків
перекриває єдиний шлях
до села, вимагаючи за прохід гроші, непідйомні для
пенсіонерів, що тільки й
лишилися на хуторі. Паралельно обробляють селян
— психологічно і конкретними тортурами, — аби переписали свої маєтки «на
дядю». В однієї з затятих
селянок виявляється успішна донька у столиці.
Вона їде на малу батьківщину після майже двадцяти
років перерваних контактів
і наче впадає у середньовіччя. Не йме тому віри, аж
поки не опиняється у цілком офіційних поліційних
кайданках на ритуальному
стовпі — яко показова жертва, аби односельцям дійшло: немає ніякого «Києва»,
пан тут один.

Доля Жанни д’Арк
нашу героїню врешті обходить. Ні, це не детективи
НАБУ наскочили і не «Альфа» з неба впала. Її випадково — хоч як крути — звільняє одурманений натовп
односельців. Авжеж, це ж
Івченко: про що ж у нього,
як не про опіум для народу?
Та найцікавіше — в кінці:
героїня повертається з глухомані, де й мобільного покриття немає, і бачить, що до
столиці не пробилася жодна достовірна інформація
про кілька десятків жертв
(включно з народним депутатом, начальником райвідділу поліції, легендарним
злодієм та посполитими
різного рівня активности). Натомість «інцидент»
інтерпретовано в медіях
як... трейлер майбутнього
кіноблокбастера. Талановитий режисер цього фейку втовкмачує потерпілій:
«Хто повірить, що криваві
танці в Кутах відбулися
насправді, а влада це проігнорувала? Навіть якщо
журналісти зможуть докопатися, то як вони пояснять це своїм редакторам?
Розумієш, це як сказати,
що зустрів прибульця! За-

Юрій ЩЕРБАК. Час тирана. Прозріння 2084 року. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА,
544 с. (п)
* номінувалося 52 видання

надто. Тебе радше вважатимуть божевільним,
аніж повірять! Тому ніхто ні про що не довідається. Це надто фантастична історія, щоб сприйняти
її поза межами кіно».
А тепер абстрагуймося.
Хіба не така сама фантастична історія із два роки
поспіль проваленим оборонним бюджетом у країні,
що перебуває у стані війни? Хіба не так само «кінематографічно» нам намагаються впарити підкилимне
знищення розвідувальнодиверсійної структури в
ЗСУ? А використання президентом військового гвинтокрила для провідування
родини на відпочинку —
як дбання про країну?
Загалом, цей роман —
коли його розглядати як
антиутопію-алегорію —
про Майдан. Котрий мусив
би насамперед ліквідувати
(так, дуже бажано — в легітимний спосіб) призвідців
революції і завчасно розпізнати-нейтралізувати
майбутніх колаборантів.
Івченко відштовхується від
реалій: не ліквідували і не
розпізнали. А вони — знову
на чолі «правоохоронної»

системи. І що тепер робити? Єдина надія — на Робінгуда. Тобто на Мері Дяків.
«Хоч кіно про неї знімай».
До речі, про кіно. Ну,
так, «Найкращого сищика» вже дивимося. Не зразкове відтворення, але й не
провальне. А що ж до решти Івченкових творів, чи
не кожен з яких — готовий сценарій; з фіксацією
мізансцен і розкадровкою епізодів? От візьмемо
повість «Накохалися» з рецензованої книжки. Це про
свінгерів — людей, які шукають додаткової насолоди у спільному сексуальному досвіді двох подружніх
пар. Здавалося б, автор запрошує на якусь осучаснену «Грецьку смоковницю»,
— аж ні. Між учасниками
взаємоприємного паті раптом виникає суперечка за
кодом «свій-чужий» (тобто
українець-ватник). Зрештою виявляється, що ця
ідентифікація здатна пересилити не лише основний
інстинкт, а й... кримінальників. Так, наприкінці усе
трохи кумедно, ніби у фільмі «Один удома», але зрештою зводиться до того самого наскрізного Івченкового
висновку: немає у нас іншої надії, аніж як на власний український ку-клуксклан. «Це не ідеальний
шлях, але іншого, на жаль,
немає».
Так, увесь Івченко —
то протиментівська робінгудіада. «Толерантність»
і «політкоректність» — це
геть не про нього. Але відколи ці поняття набралися
прокурорських функцій,
мусимо зважати на голоси адвокатів спротиву. І їх
доволі у третій повісті під
назвою «Лисиця і Ніч» (за
воєнними позивними дівчат-персонажок). Власне,
за структурою це і є суцільний допит, перехресний
допит, очні ставки. І — «це
суд. Ми заслухали свідків,
ти не розкаюєшся, тож
далі вирок... Ви так переконалися у власній безкарності, що пустилися берега, давно вже пустилися
берега. Так от, Боров, настав час повертати вас на
грішну землю. І зробити це
можна тільки одним шляхом: перебравши на себе
функції суду».

Повість «Лисиця і Ніч»
— антитеза романові «Чемпіонський бій Мері Дяків»:
там «вони» полюють, тут —
на «них». Але обидва твори
— «щоб подати приклад
іншим. Що не треба чекати на справедливість від
держави, не варто сподіватися, що вона сама знайде
і покарає винних. Хочете
справедливости — беріть
зброю і самотужки вчиняйте по справедливості. Так
і тільки так... Може, хоча
б страх приватного покарання примусить вас зупинитися». Ні, В. Івченко не
анархіст-терорист. Навпаки, він прихильник сильної
держави, тому й зневажає
Махна та січовиків. Але як
чинити, коли при владі всілякі перевертні? Тож випадає бути радикальнішим
за РНБО з обличчям Данілова, за «круглим столом»
якого неможливо уявити незгоду з якимось силовим очільником. А в Івченка — можна: «— Я з СБУ!
— Я знаю. Тому ти і тут»,
— каже Лисиця затягнутому на підвал баризі з посвідченням.
До речі, в Івченка є глибокодумна формула впливу
на олігархів та їхній обслуговуючий держперсонал:
«Конфіскація їхнього майна для компенсації шкоди,
завданої державі та суспільству». Нехай і неконвенційно, але цілком «за
Даніловим». Тож «нехай
люди дізнаються про наявність такої опції».
За поверховим мерехтінням жанрів, якими
жонглює Івченко, проглядає стабільне тло: роман
ідей. В сучасній українській прозі він відродився у
прозі Валерія Шевчука і
згодом розквітнув у двох
романах Оксани Забужко.
А недавно зблиснув тетралогією Дмитра Корчинського. Цей осібний жанр
можна висновувати ще з
«Фауста» Ґьоте. За всієї
формальної різниці романи ідей об’єднані спільним
знаменником-післясмаком: якщо продав душу —
начувайся. ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk.kostyantyn@gmail.com
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Григорій ХАТА
Зимова відпустка клубів
Української
прем’єр-ліги
добігає кінця. Окремі з них,
як одеський «Чорноморець»,
уже навіть розпочали тренувальні збори. У грудні на тренерський місток «моряків»
знову став Роман Григорчук,
і знаний наставник, у прагненні якнайшвидше познайомитися з командою, разом iз
підопічними вже відбув до Туреччини. А перед відльотом до
Анталії Роман Йосипович дав
пресконференцію, на якій
окреслив свої найближчі завдання на тренерському посту одеського колективу.
На зимову перерву «Чорноморець» пішов у статусі 13-ї
команди ЧУ-2021/2022, відтак усі зусилля нового-старого наставника «синьо-чорних» будуть зосереджені на
збереженні командою прописки в еліті. Водночас у наступному сезоні разом iз «моряками» Григорчук обіцяє поборотися за місце в єврокубках.
Нагадаємо, що в 2010—2014
роках він уже стояв біля керма одеської команди й двічі зі
своїми вихованцями змагався
в Лізі Європи.
Нині в «Чорноморця» нові
власники, котрі, як і їхні попередники, бажатимуть своїй
команді успіху на міжнародній арені.
Один із представників нової управлінської команди
одеського клубу Володимир
Генінсон, до слова, колишній
президент УПЛ, розповів, що
першочерговим його завданням є стабілізація ситуації в
клубному житті. Однак знаний менеджер не приховує,
що нові власники клубу ма-

СПОРТ
■ ФУТБОЛ

Курс — на Туреччину
Під час зимової паузи клубам вітчизняної прем’єр-ліги організують міжнародний турнір
за кордоном
ють великі плани щодо його
розвитку. Володимир Генінсон вказав на те, що уряд України та Українська асоціація
футболу виказали свою готовність підтримувати «моряків»
на їхньому новому шляху.
У «Чорноморці» готуються
до активної роботи на трансферному ринку. Обіцяють
прихід до клубу низки легіонерів. Проте, за словами головного тренера, головним у
кадровiй політицi має стати
залучення до «основи» молодих гравців клубної академії
та юних футболістів з одеського регіону. Водночас на перший тренувальний збір «Чорноморця» до Туреччини полетіла й низка орендованих
у «Динамо» футболістів. Не
виключено, що комусь із них
новий тренер теж довірить
місце в основному складі.
Власне, зовсім скоро до Туреччини злетяться практично
всі клуби УПЛ.
Частина ж iз них візьме
участь у новоствореному турнірі Winter Cup 2022. Цікаво,
що ідея з його започаткуванням належить керівництву українських каналів «Футбол».
Керівник цього проєкту Олександр Денисов розповів, що
участь у змаганнях, які триватимуть 10 днів, планують узя-

❙ Із новим наставником «Чорноморець» сподівається досягти відчутного прогресу.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
ти клуби УПЛ та вітчизняної
Першої ліги. «Це будуть команди, що динамічно розвиваються, й колективи, які пе-

реживають свою масштабну
реорганізацію. Нам дуже цікаво зробити цю зимову паузу
більш яскравою. На турнірі всі

учасники зіграють один проти
одного. Старт заплановано на
початок лютого», — деталізував Денисов. ■

■ ФУТБОЛЬНА ЄВРОПА

На межі провалу
Шевченко — на межі відставки з «Дженоа»,
а Миколенко вдало дебютував за «Евертон»
Олексій ПАВЛИШ
Перший повноцінний футбольний
тиждень у Європі після різдвяних канікул вийшов різним для представників
української національної збірної.
Після насиченого грудневого графіка в АПЛ команди з Туманного Альбіону перейшли на поєдинки Кубка: клуби
з Прем’єр-ліги грали переважно проти
команд із нижчих дивізіонів. Зокрема,
проти «Халла» з Чемпіоншипа довелося грати «Евертону»: за «ірисок» дебютував лівий фулбек Віталій Миколенко.
Ліверпульці не змогли перемогти менш
іменитого суперника в основний час, і
лише красень-гол ексхавбека англійської збірної Таунсенда в овертаймі подарував підопічним Рафаеля Бенітеса
путівку до наступного раунду.
Миколенко, до речі, відіграв усі 120
хвилин, а авторитетний портал SofaScore
навіть визнав його одним із найкращих
у складі «Евертона» (разом з уже згаданим Таунсендом). Похвалив якісний дебют 22-річного українця і Бенітес. «Він
не тренувався 15 днів, а тепер приїхав
сюди та відіграв напружений матч у
Кубку. Приємно бачити його настрій. Я
гадаю, що він добре провів свою першу
гру», — сказав іспанський фахівець.
Набагато простіше пройшли у четвертий раунд Кубка «Вест Хем» Андрія
Ярмоленка та «Ман. Сіті» Олександра
Зінченка, але українці безпосередньої
участі у цих успіхах не брали. Захисник
«городян» пропускав гру через COVID, а

Ярмола вийшов на поле за 20 секунд до
фінального свистка.
Значно більше приводів для радості мали кандидати до лав нашої збірної,
які грають в Іспанії. Голкіпер мадридського «Реала» Андрій Лунін нарешті
зіграв свій перший матч у сезоні — у Кубку (і знову, як і рік тому, проти «Алькояно» з третього дивізіону). Але, на відміну
від сенсаційної поразки у 2021-му, цього разу «галактікос» виграли «на класі»,
хоча без пропущеного м’яча не обійшлось. Головний тренер «Реала» Карло
Анчелотті визнав, що Луніну для прогресу треба грати частіше, та додав, що
Андрій ще може отримати шанси і в Кубку, і в Ла Лізі. Хай там як, але в останньому турі чемпіонату у воротах традиційно стояв перший номер мадридців Тібо
Куртуа. Зважаючи на обмежений ігровий час, привабливими можуть бути чутки про зацікавлення Луніним iз боку нідерландського гранда — «Аякса». За даними ЗМІ, амстердамці шукають заміну своєму воротарю Андре Онана, який
улітку перейде до «Інтера», та планують
орендувати українського голкіпера на
один-два сезони. Утім ніякої офіційної
інформації поки немає.
Добре себе проявили і Василь Кравець
iз Богданом Миловановим, які виступають за хіхонський «Спортинг» у Сегунді.
Спочатку гол Милованова допоміг хіхонцям сенсаційно здолати у Кубку чинного переможця ЛЄ «Вільярреал», а згодом
уперше у сезоні відзначився голом-красенем і Кравець.

❙ Перша клубна робота у тренерській кар’єрі Шевченка може закінчитись достроковим звільненням.
❙ Фото з сайту football.ua.
На мажорній ноті розпочав для себе
футбольний 2022 рік і Руслан Маліновський. Його «Аталанта» відкрила рік
розгромом над «Удінезе», а Руслан до
асисту додав і гол (у його активі — уже
5 голів у цьогорічній Серії А). Після карантину у зв’язку з позитивним тестом на
COVID нарешті повернувся на поле хавбек «Аталанти» Віктор Коваленко, який,
щоправда, цього сезону грає в оренді за
«Спецію». Віктор вийшов на заміну та допоміг «орлятам» утримати перемогу над
«Дженоа» Андрія Шевченка.
А от у «грифонів» на чолі з українським тренером справи зовсім кепські.
Шевченко вдруге за два тижні здав позитивний COVID-тест, а підопічні без
його присутності на лавці програли
«матч життя» «Спеції». Тепер «Дженоа» йде передостаннім, а до рятівної
17-ї сходинки — уже п’ять пунктів. Невдала серія без перемог (3 нічиї та 6 по-

разок) і відверто провальна гра у першому таймі проти «Спеції» знову активізували у пресі чутки про можливу відставку Шевченка. Раніше керівництво
клубу висловлювало підтримку нашому тренеру, у січні з’явились і обіцяні
трансфери, але, як переконують місцеві
ЗМІ, можливість звільнення Андрія Миколайовича доволі висока. Якщо Шевченку цього разу вдасться утриматися
на тренерській посаді, результати однозначно потрібно поліпшувати. А далі
календар у «грифонів» не найпростіший
— «Мілан» у Кубку та «Фіорентина» у
Серії А, яка щосили бореться за єврокубки. На тлі розмов про дострокове припинення роботи у Генуї підливають масла у
вогонь і чутки про бажання Польського
футбольного союзу запросити Шевченка
очолити збірну. Ситуація з його майбутнім, подейкують, має вирішитися вже
найближчим часом. ■
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СПОРТ
Андрій Міхнов
форвард ХК «Сокіл» (Київ)

Григорій ХАТА
Після того, як хокейний чемпіонат
України залишила половина його учасників і в команд УХЛ різко зменшилося ігрове навантаження, задля «компенсації» втрачених матчів «регулярки»
керівництво ФХУ запропонувало колективам національної першості на початку
нового року поборотися за Кубок України.
Проте грати турнір вирішили не за
класичним кубковим сценарієм. Замість
поєдинків навиліт четвірці колективівучасників, аби визначити фіналістів
КУ-2022, довелося зіграти одноколовий мінітурнір. Попри те, що до нового року в національному чемпіонаті під
егідою ФХУ змагалася п’ятірка клубів,
на старт кубкових баталій вийшло лише
чотири команди. Згодом з’ясувалося,
що напередодні кубкових змагань харківський «Рулав Одд» повідомив ФХУ
про свій вихід з УХЛ, тож участь у Кубку взяли «Сокіл», «Кременчук», «Дніпро» та БСФК.
Дві кращі команди регулярного сезону ЧУ — зі столиці та Полтавщини —
підтвердили свій клас і в груповому турнірі кубкових перегонів. Київський «Сокіл» цей кваліфікаційний етап узагалі
пройшов без втрат. Власне, його перемогою завершилося й повторне побачення з
«Кременчуком», яке відбулося вже у фіналі КУ.
«Ми заслужили на цей трофей,
вигравши всі чотири поєдинки. Причому важко було не лише в зустрічах проти «Кременчука». Чотири гри впродовж чотирьох днів — це дуже важко.
На гравцях лежить велике фізичне навантаження. Навіть на чемпіонатах світу після двох ігрових днів команди мають день паузи. Після гри у хлопців було
зневоднення організму. Навіть сил, щоб
кричати й радіти перемозі, не залишилося. На льоду ми віддали все, що є. Добре, що ми виграли. Дякую всім хлопцям
за віддачу. І нашим уболівальникам. Їх
підтримка впродовж усіх чотирьох днів
нам дуже допомогла. Вони постійно гнали нас уперед. Це наш спільний кубок»,
— розповів про деталі знакової перемо-
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«Ми заслужили на цей трофей, вигравши всі чотири поєдинки кубкового турніру.
Причому важко було не лише в зустрічах проти «Кременчука». Чотири гри
впродовж чотирьох днів — це дуже складно. Після фіналу у хлопців не залишилося
сил, щоб кричати й радіти перемозі».

■ ХОКЕЙ

Зі столичним колоритом
Лідер регулярного чемпіонату України здобув перемогу в швидкоплинному
Кубку країни

❙ Попри перевагу домашнього льоду «Кременчуку» не вдалося подужати «Сокіл» у фіналі Кубка України.
❙ Фото з сайту topnews.pl.ua.
ги ветеран «Сокола» Андрій Міхнов.
Відзначимо, що на вирішальну зустріч київський колектив виходив у статусі гостей, утім цей факт не завадив команді Олега Шафаренка впевнено виграти фінал — 4:1 — у господарів кубкового
турніру, непоступливої команди з Кременчука. Сподівання місцевих хокеїстів,
що домашні трибуни допоможуть їм залишити престижний трофей удома, не
виправдалися. На думку Андрія Міхнова, хокеїсти «Сокола» виявилися краще

готовими фізично за своїх опонентів, що
в підсумку й дозволило столичному клубу вдруге в своїй історії стати володарем
національного Кубка.
Надалі ж фіналісти Кубка продовжать боротьбу за перемогу в національному чемпіонаті, де наразі, переважаючи на два очки «Кременчук», лідирує
«Сокіл». Примітно, що третім у турнірному протоколі ЧУ-2021/2022, який
розміщений на сайті ФХУ, стоять «Харківські берсерки». За повідомленням

пресслужби федерації, цей колектив
прийшов на зміну ХК «Рулав Одд». Утім
в самому «Рулав Одді» наголошують, що
ніякої зміни назви клубу не відбувалося, а сам колектив iще 3 січня вийшов зі
складу УХЛ.
Словом, із приходом нового року проблеми в українському хокеї нікуди не зникли. І другий за короткий проміжок часу
візит президента Міжнародної федерації
хокею на льоду Люка Тардіфа до України
— яскраве тому підтвердження. ■

■ БІАТЛОН

Поважний
результат
Після п’ятого етапу Кубка світу в активі українських
біатлоністів з’явилася перша нагорода
Григорій ХАТА
До виступів української біатлонної збірної в нинішньому сезоні прикута надзвичайно велика увага. Команда
вітчизняних біатлоністів та біатлоністок — одна з небагатьох, від якої Україна можна очікувати олімпійської
медалі на зимових Іграх у Пекіні. А початок сезону в «синьо-жовтих» відверто не вдався. Дивлячись на їхні посередні результати, уболівальники, наставники та функціонери почали з острахом
думати про майбутню Олімпіаду. Однак
поруч iз хвилюванням жевріє й медальна надія.
А те, що не все так безнадійно, як
може здатися на перший погляд, свідчить виступ української одиночної естафети на п’ятому етапі Кубка світу,
котрий відбувся в німецькому Обергофі.
Дует у складі Артема Тищенка та Дар’ї
Блашко завершив цей сингл-мікст на
третьому місці.
«Якщо подивлюся на сьогоднішній
результат — дуже поважаю цю бронзову

медаль. Сьогодні була дуже важка гонка,
тому що ситуація на стрільбищі мінялася кожну секунду. Сказав би, що це була
хороша командна робота. Артем виглядав краще на трасі, але не дуже виходило так зi стрільбою. Даша добре працювала на стрільбищі, проте трохи не встигала
на трасі», — оцінив здобуток українського тандему старший наставник чоловічої
збірної України Юрай Санітра.
Однак, виказуючи захоплення результатом одного свого підопічного, словацький тренер бідкається щодо готовності іншого. «Дмитро Підручний сьогодні — знову один iз кращих на трасі —
програв тільки 40 секунд Тар’єю Бьо на
лижні. Але зі стрільбою треба щось робити. Потрібно нам прийняти якесь радикальне рішення і зробити щось, щоб не
було стільки промахів. Тому що фізично
він добре готовий, але зi стрільбою, починаючи з Хохфільцена, не може упоратися», — таким був коментар Санітри
щодо шести промахів капітана чоловічої
збірної України в гонці переслідування в
Обергофі. Із такою стрільбою, в підсум-

❙ Ексбілоруска Дар’я Блашко допомогла українській збірній відкрити лік нагородам
❙ на цьогорічному Кубку світу.
❙ Фото з сайту xsport.ua.
ку, Підручний завершив «персьют» на
38-й позиції, при тому що двоє його колег по команді — Богдан Цимбал та Антон Дудченко — фінішували на 23-му та
26-му місцях відповідно.
Так само проблемна стрільба не дає
спокою й наставнику жіночої збірної
України. Після гонки переслідування
Урош Велепець відверто зізнався, що
для прогресу його підопічним потрібно
і добре стріляти, й добре бігти.
При цьому головною проблемою дівчат словенець називає перший рубіж.
«Нерви, а може, ще щось. Потрібно розбиратися. Але якщо добре проходиш стартовий рубіж, потім можна вже спокійно

працювати», — зауважує Велепець.
Власне, як і у чоловіків, у гонці переслідування кращою позицією вітчизняних біатлоністок було місце в третьому десятку. Водночас у спринті двоє
представників української збірної змогли заскочити до другого десятка (Валя
Семеренко стала 13-ю, Цимбал — 19-м).
А традиційну змішану естафету, в якій
Україну представляли Артем Прима,
Дмитро Підручний, Валя Семеренко та
Юлія Джима, синьо-жовта команда завершила десятою.
«Потрібно ще працювати й працювати», — підбив підсумок п’ятого етапу КС
Антон Дудченко. ■

Читайте
в наступному
номері:

24

Старі Санжари розлучаються з Новими
Жителі цього села порушують питання про вихід iз Новосанжарської територіальної громади

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 13 СІЧНЯ 2022

■ ТРАГЕДІЯ

Суїцид —
це спадковість?
Легендарна співачка втратила сина
Дара ГАВАРРА

❙ Шинейд О’Коннор.
ких реформаторських церков — Тридентинської.
Та навіть на цьому пошуки істини пані
О’Коннор не завершилися (недарма ж вона
з юності була прихильницею однієї з найрадикальніших ірландських партій —
ІРА). З 2018 року Шинейд прийняла іслам
і змінила ім’я на Магду Давітт, а через рік
— на Шухада Давітт.
Попри це жінка чотири рази виходила заміж (не рахуючи побіжних романів),
народила четверо дітей. Та, мабуть, емоційна неврівноваженість матері, її де-

пресії передалися і її сину Шейну. Нещодавно співачка записала публічне звернення в соцмережах із закликом до 17річного сина, який утік з лікарні (юнак уже
двічі пробував накласти на себе руки), що
любить його і просить повернутися додому. На жаль, через кілька днів після цього
співачка записала на своїй сторінці: «Мій
прекрасний син, Невіїм Неста Алі Шейн
О’Коннор, вирішив покінчити зі своєю земною боротьбою, і тепер він з Богом. Нехай
покоїться з миром і нехай ніхто не наслідує його приклад». ■

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 17 до 23 сiчня
Овен (21.03—20.04). Знайдуться ті,
кому захочеться перешкодити і нашкодити
вам. Остерігайтеся неправдивих обіцянок та
обов’язків.
Дні: спр. — 18; неспр. — 19.
Телець (21.04—21.05). Вашiй енергії
можна позаздрити. Прислухайтеся до прояву
різних симптомів свого організму, це вбереже
від багатьох проблем .
Дні: спр. — 17; неспр. — 18.
Близнюки (22.05—21.06). Не критикуйте свою половинку, не маючи для цього
серйозних підстав. У вас з’явиться можливість
зробити дорогу покупку.
Дні: спр. — 19; неспр. — 21.
Рак (22.06—23.07). В особистому житті
вас чекають величезні зміни. Усе перевернеться
з ніг на голову. Вихiднi проведiть iз друзями.
Дні: спр. — 22; неспр. —23.

Лев (24.07—23.08). Вам випаде можливість помандрувати. Будуть відрядження
і невеликі приватні поїздки. Дехто з вас займеться професійним розвитком.
Дні: спр. — 19; неспр. — 21.
Діва (24.08—23.09). Доля відкриє перед вами нові професійні горизонти. Приймаючи важливі рішення, проявляйте обачність.
Дні: спр. — 20; неспр. — 22.
Терези (24.09—23.10). Ваше самопочуття залежатиме від емоційного стану. Захистіть себе від зайвих переживань і нервових перевантажень.
Дні: спр. — 18; неспр. — 20.
Скорпіон (24.10—22.11). У вас не буде
проблем зi здоров’ям, якщо ви самi собi не нашкодите. Контролюйте свій раціон, займіться
спортом.
Дні: спр. — 19; неспр. — 21.

Стрілець (23.11—21.12). Не варто впадати в депресію. У професійних і кар’єрних починаннях вас супроводжуватиме приголомшливий успіх.
Дні: спр. — 17; неспр. — 18.
Козеріг (22.12—20.01). Ваше завзяття
помiтить керівництво i достойно оцiнить його.
Власний бізнес буде успішним і принесе пристойний прибуток.
Дні: спр. — 20; неспр. — 22.
Водолій (21.01—19.02). Ви заводите
нові знайомства з неймовірною легкістю. Але
водночас по-справжньому цiнуєте безпеку і
щастя своєї сім’ї.
Дні: спр. — 19; неспр. — 20.
Риби (20.02—20.03). Ви ніколи не
йдете на конфлікт. Вас можна назвати миротворцями, якi цінують чесних і відкритих
людей.
Дні: спр. — 22; неспр. — 23.

■ ПОГОДА

По горизонталі:
1. Художник, друг Тараса Шевченка, який допоміг викупити його
з кріпацтва. 5. Стихійне лихо, яке
пережив тільки Ной з родиною. 8.
Стиль музики, характерною рисою
якого є імпровізація. 9. «Посада»
матері князя Володимира при дворі
княгині Ольги. 11. Рослина, корінь
якої, за легендою, схожий на людину. 12. Відомий живописець, художник-передвижник, майстер портретів, історичних і релігійних полотен. 14. Півлітровий кухоль, який
часто використовують любителі
пива. 15. Ім’я відомої американської співачки українського походження, яка завоювала «Оскар» за краще виконання пісні у фільмі. 17. Кім
Чен ... — колишній північнокорейський лідер, батько Кім Чен Ина. 18.
Кругле віконечко в літаку чи на судні. 21. Постскриптум. 22. Палиця, на
якій зроблені позначки для рахунку,
лічби. 24. Хімічна речовина, якої, за
повір’ям, багато в пеклі. 25. Спосіб
морської атаки, коли два судна стають борт до борту, а нападники перестрибують на палубу атакованого.
По вертикалі:
1. Біблійне місто, покаране Богом за розпусту. 2. Розривний артилерійський снаряд, начинений дрібними кулями, для ураження живої
сили ворога. 3. Мистецький стиль,

основою якого є оголена натура.
4. Військовий маневр, який полягає в оточенні міста і перекритті усіх
шляхів постачання води, провізії та
військової допомоги. 5. Сало з прошарком м’яса, зняте з живота свині.
6. Пряна рослина, насіння якої додають до хліба та іншої випічки. 7.
Село, поблизу якого відбулася «Битва під Берестечком». 10. Російська
назва території, яку займають Литва,
Латвія, Естонія і, частково, Калінінградська область та район Санкт-Петербурга. 13. Німецький футбольний
клуб. 14. Міжнародна екологічна організація. 16. Фігове дерево. 19. Роман Юрія Мушкетика. 20. Тварина, що
є символом 2022 року за Китайським
гороскопом. 23. Стародавня китайська стратегічна настільна гра.■
Кросворд №1
від 6 січня

■ ПРИКОЛИ

14—15 сiчня за прогнозами синоптиків
Київ: хмарно, невеликий мокрий снiг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі -4...-6, удень
-1...+1. Пiслязавтра вночі -1...-3, удень -1...+1.

сонячно

Північ
мінлива
хмарність

Захід

хмарно

Курорти Карпат: хмарно, невеликий мокрий снiг. Славське: вночі -1...-3, удень 0...+2. Яремче: -4...-6, удень 0...+2.
Міжгір’я: вночі -6...-8, удень 0...-2. Рахів: уночі -6...-8, удень
-1...-3.

дощ

0...-5
+2...-3

00…00
+1...-5
00…00
0...+5

0...-5
-2...+3

00…00
-3...-9
00…00
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Схід
Центр

00…00
-3...-9
00…00
+2...-3
0...-5
+2...-3

00…00
-8...-13
00…00
0...-5

-7...-12
0...-5

сніг

00…00
Південь -3...-9
00…00
-2...+3
дощ,
гроза
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Сварка в родині. Дружина б’є
чоловіка. Нещасний залiз під ліжко.
Дружина намагається дістати його
шваброю:
— Вилазь!
— Не вилізу.
— Вилазь!
— Хто в домі господар? Казав
не вилізу — значить не вилізу.
***
Допомагаючи вчитися своїм
дітям, я отримав iще одну вищу,
одну неповну вищу і ще три середні
шкільнi освіти.
***
Зараз пучок зеленої цибулі

коштує стільки, що з ним буде не
соромно прийти до дівчини на 8 Березня.
***
Коли вранці Циля продала подарований їй увечері букет, Абрам
зрозумів: це таки його жінка.
***
В операційній під час важкої
операції анестезіолог звертається
до пацієнта, який лежить на операційному столі:
— Час наркозу вже пройшов.
Ви продовжувати будете? Якщо так,
тодi заплатiть.
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55-річну ірландську співачку Шинейд
О’Коннор сміливо можна назвати найбільшим бунтарем на музичному олімпі. Жінка з неземною красою в молоді роки, розкішними величезними очима та чудовими
вокальними даними з роками перетворила
ці дари природи на своє прокляття, адже
власноруч провокувала несприйняття публікою своєї поведінки. Почалося з того,
що після реактивного злету на вершини
таблоїдів із кавер-версією трека Прінса
Nothing Compares у 1990-му Шинейд стала мегапопулярною, від чого дівчині просто-таки знесло дах. Вона могла вимагати
не виконувати гімн США перед концертом, що обурювало американців, чи порвати портрет Папи Римського Іоанна Павла ІІ в прямому ефірі телебачення, закликавши «боротися зі справжнім ворогом».
Це, звісно ж, призвело до падіння її популярності, зриву виходу її нових альбомів і,
відповідно, забуття. У свою чергу, це стало причиною затяжної депресії, а далі дівчина «вдарилася» в релігію і навіть стала,
будучи, як і всі ірландці, католичкою, священнослужителем однієї з розкольниць-

