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Тимко ІІІ
рятує природу
Харківський віщун став символом створення на Слобожанщині
природного парку «Східні степи»

❙ Бабак прогнозує прохолодну і нестабільну весну за розкладом.
❙ Фото з сайту fakty.ua.

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 28,318 грн
1 € = 31,887 грн
1 рос. руб. = 0,369 грн

■ РИМА ТИЖНЯ

Привітальна Тигрові!
Олександр ІРВАНЕЦЬ
Театр життєвий — це не цирк,
Але й сюди приходить Тигр.
До тих, хто встиг і хто не встиг, —
До нас усіх приходить Тигр!
І до худих, і до товстих —
До всіх, до всіх приходить Тигр.
Хтось галасує. Хтось притих.
Й до тих, й до тих приходить Тигр.
Змінімо ритм куплетів цих,
Щоб зрозуміти, хто цей Тигр
Надію сховаймо собі до сердець —
Це все ж таки Тигр — це ще не Песець!

» стор.
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УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 3 ЛЮТОГО 2022

ІнФорУМ

«Добрі новини. На моє прохання Рада міністрів схвалила рішення щодо
допомоги Україні. Ми надамо найсучасніше польське обладнання — переносні
зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси»

Маріуш Блащак
міністр оборони Польщі

■ НОВИНИ ПЛЮС

■ НА ФРОНТІ

«Слугу» наздогнали

Агітбригади окупантів працюють

Через понад п’ять місяців після ДТП за участі нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна — після оприлюднення 1 лютого інтернет-виданням «Українська правда» відео, на якому депутат звертається до поліцейського «давай я тихенько в ліс піду» й
обіцяє «поговорити» з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, — уже 2 лютого щедро посипалися реакції на зафільмоване нахабство. Миттєво Трухіна виключили з партії «Слуга народу». Генпрокурор Ірина Венедіктова відкрила ще одне кримінальне
провадження щодо ДТП за участю народного депутата Олександра
Трухіна і доручила його розслідувати НАБУ. Державне бюро розслідувань прозвітувало, що проводить усі необхідні експертизи та
інші слідчі дії.
Дорожньо-транспортна пригода сталася після відвідин Трухіним
Полтави у День прапора 23 серпня 2021-го дорогою в Київ, уже на
Бориспільській трасі. ЗМІ відразу заявляли, що нардеп був напідпитку. Прикметно, що наприкінці серпня близько 30 медіа прибрали свої повідомлення про цю аварію, в якій постраждали шестеро
осіб.

ДБР «газує»
Слідчі Державного бюро розслідувань навідалися до приватного будинку колишнього керівника НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, який оприлюднив у соцмережі відео з камер спостереження, на яких видно, як силовики перелізали через паркан. Власник обійстя, за словами, у той час гостював у
Чернігівській області, але примчав, щойно отримав повідомлення від охоронців будинку.
Слідчі ДБР підозрюють Андрія Коболєва в тому, що два роки
тому, перебуваючи на посаді очільника «Нафтогазу України»,
він протиправно підписав документи, які дали змогу вивести з
власності держави понад 300 мільйонів кубів газу. Вони пішли
на сплату боргів приватним компаніям, яким держава заборгувала ще на початку 2000-х. Збитки слідчі оцінюють у понад два мільярди гривень.

Тарас ЗДОРОВИЛО
Упродовж доби першого дня лютого з
боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. У напрямку Мар’їнки та Пісків окупанти
відкривали вогонь iз ручних протитанкових
гранатометів та стрілецької зброї. Вранці наст упного дня російські збройні формування
обстріляли КПВВ «Гну тове» на Донеччині.
Тим часом Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що команд ування ЗС РФ посилює заходи щодо запобігання зниженню укомплектованості особовим складом з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських
корпусів. Зокрема, з другої половини січня
збільшено кількість агітаційних команд від
підрозділів противника для проведення рекру тингових заходів серед населення тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях.
Водночас представники військових комісаріатів російських окупаційних адміністраЛариса САЛІМОНОВИЧ

■ COVID-19

Він прийшов —
захисту нема
Розпрощатися з життям від
ковіду невакциновані мають
у 10 разів більше шансів,
аніж щеплені
Тарас ЗДОРОВИЛО
Безпечність українців не перестає дивувати: на тлі щоденного катастрофічного зростання числа хворих із коронавірусом більша частина співгромадян не зробила жодного щеплення. Не переконує навіть те, що, згідно зi статистикою, померти від ковіду невакциновані
мають у 10 разів більше шансів, аніж щеплені.
За добу 1 лютого в Україні зафіксовано нових 35 тис. 14 підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей —
4 тис. 190, медпрацівників — 940). Наразі добовий показник захворюваності посідає друге місце серед найбільших за весь час пандемії
з березня 2020 року.
За майже два роки в Україні, за даними МОЗ, захворіло понад
4 млн українців, а понад 100 тис. — померло. У світі майже 380 млн людей
хворіли чи хворіють, а померло від коронавірусу близько 6 мільйонів.
На сьогодні понад 350 тисяч українців зробили бустерне щеплення проти короназарази. У застосунку «Дія» вже з’явилися COVID-сертифікати, які це засвідчують. Новим цифровим документом можна
користуватися як усередині країни під час введення карантинних обмежень, так і за кордоном. Український COVID-сертифікат після бустерної дози буде чинним в Україні з дня вакцинації, а в країнах, які
входять до Довірчої мережі, — з 14-го дня від дати щеплення.
Сертифікат генерується за умови будь-якої з дозволених схем
поєднання вакцин, визнаних в Україні. Для бустерної дози рекомендовано надавати перевагу м-РНК-вакцинам — Moderna або Comirnaty.
Окрім COVID-сертифіката, українці, які отримали бустер, зможуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Документ
видається за місцем щеплення чи в сімейного лікаря та буде чинний 270 днів. ■

■ ДЕКЛАРАЦІЯ

РФ розміщує на раніше окупованих територіях
десятки одиниць військової техніки

На біостанції Харківського національного університету імені Каразіна вже
2 лютого увісімнадцяте розбудили природного синоптика Тимка, аби він за традицією склав прогноз погоди на найближче майбутнє.
Незважаючи на те, що бабак не побачив власної тіні
— весна буде прохолодною
і нестабільною, утім прийде
за розкладом.
Прикметно, що цього
року харківський віщун
виступив у ролі громадського діяча, ставши красномовним символом створення Національного природного парку «Східні степи».
«Фахівці зараз спостерігають за ділянками, де живуть бабаки, — повідомив
декан біологічного факультету Юрій Гамуля. — Навесні ці ділянки будуть розорані, відповідно до нових
законів. Зникне не лише
середовище цих тварин, а й
величезна кількість інших
червонокнижних видів,

цій активізували робот у з приписним складом
щодо вст упу на військову службу за контрактом та серед колишніх військовослужбовців
окупаційних військ — для поновлення їх на
військовій службі. Контроль проведення зазначених заходів здійснюють представники
командування Південного військового округ у ЗС РФ, які прибули на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях для перевірки стану комплект ування особовим складом з’єднань і частин 1 та 2 АК.
Українська сторона Спільного центру з
контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування
сторін повідомила про чергові фак ти порушень Мінських домовленостей з боку збройних формувань РФ на тимчасово окупованих
територіях Луганської та Донецької областей. Наприкінці січня додатково виявлено та
зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 70 одиниць військової техніки збройних формувань РФ з порушенням
Мінських домовленостей. ■

■ ПРОГНОЗИ

Тимко ІІІ рятує природу
Харківський віщун став символом створення на
Слобожанщині природного парку «Східні степи»
унікальні ділянки території». Аби цього не сталося, фахівці Каразінського університету ініціюють
створення згаданого парку
і вже опублікували на сайті президента відповідну
петицію.
За словами хранителів
Тимка ІІІ, харківські бабаки, окрім весняного віщування, добре знаються на
методиці виходу зі стресу,
який цієї зими побив усі рекорди присутності. Таких
рятівних методів у їхньому арсеналі два — солодкий тривалий сон і смачна їжа. І якщо з першим
усе більш-меш зрозуміло,
то визначення страви-антистресу потребує суттєво-

■ КРИМІНАЛ

Пісок між пальцями
Збитків на 14 мільйонів зазнала
Канівська громада від розкрадання надр
Людмила НІКІТЕНКО
На Черкащині, в Канівській
громаді, Служба безпеки України

Президент Володимир Зеленський у Верховній Раді 1 лютого підписав указ про першочергові заходи щодо зміцнення
обороноздатності України. Документ із формулюваннями «вжити в установленому порядку заходів» та «забезпечити підготовку та внести на розгляд Верховної Ради України» декларує
збільшення виплат усім військовим до рівня не нижче трьох
мінімальних зарплат, розробку
концепції забезпечення військових житлом, збільшення протягом наступних трьох років чисельності ЗСУ на 100 тисяч осіб.
Один із заявлених очікуваних
законопроєктів — «щодо запровадження моделі інтенсивної
системи військової підготовки як
можливої альтернативної форми
проходження строкової служби
та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року».

викрила багатомільйонну схему
розкрадання корисних копалин. Як
повідомила «Україні молодій» Катерина Дрога з управління СБУ в

❙ Тимко ІІІ напророкував прохолодну і нестабільну весну
❙ за розкладом.
❙ Фото з сайту 2day.kh.ua.
го уточнення. Отож для вибору віщуну запропонували одразу три гордості національної кухні: борщ iз
пампушками, сало з чорним хлібом і зеленню, а та-

кож вареники, засмажені
цибулею. Тимко спочатку
розгубився, але зрештою
таки обрав... сало з хлібом.
Вочевидь є сенс узяти його
вибір собі на замітку. ■

області, за даними слідства, керівник одного з комунальних підприємств регіону, до обов’язків якого
входить збереження раніше видобутих корисних копалин, організував незаконну реалізацію природних ресурсів.
«На території Канівської ОТГ
директор не здійснював облік видобутого піску на території кар’єру загальною площею майже 3 гектари.
Необліковані надра посадовець незаконно реалізовував оптовими партіями комерсантам», — розповіла
Катерина Дрога.

Встановлено, що спритнику вдалося під виглядом списаного майна продати щонайменше 120
тисяч кубометрів піску. В результаті
було завдано збитків державним інтересам у сфері надрокористування
на понад 14 млн грн.
Наразі екскерівнику комунального підприємства повідомлено
про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила
тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного
заходу. ■

■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА

35 млн

фунтів

33,4 млн

гривень

стерлінгів від завитратили
хідних партнерів отримає Україна на від- на закордонні візити Зеленського торік,
новлення Донбасу, повідомила пресслужба констатували в Державному управлінні
Міністерства з питань реінтеграції тимчасо- справами (ДУСі).
во окупованих територій України.

2 млн 952 тис. 577 2,9 млн

українців

До 2,5 млн українців

потребує
мають одночасміжнародної допомоги, наголосив но ще й російське громадянство, більшість із них
осіб
становила чисельність зареєстрованого населення в Києві прессекретар генерального секре- проживає в окупованих Криму та на Донбасі, каже
на 1 грудня 2021 року, зазначили в Головному управлін- таря ООН Стефан Дюжаррік.
завідувачка відділу Національного інституту страні статистики Києва.
тегічних досліджень Оксана Маркєєва.

ІнФорУМ
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Сьогодні «Українське
радіо. Харків», яке транслює оповіщення Департаменту цивільного захисту
ХОДА, можуть чути жителі
лише обласного центру і міста Первомайське. Решті населених пунктів області доступні програми винятково
столичної редакції вітчизняного суспільного мовника.
Отож у разі ворожої агресії
або терактів надходження необхідної інформації від місцевих служб порятунку і територіальної оборони тут буде
досить проблематичним.
Як з’ясувалося, Харкову та Первомайському з сигналом з обласного центру пощастило тому, що його передачу забезпечив приватний оператор зв’язку. «А
ось в Ізюмі, в Куп’янську,
Краснокутську, Кегичівці, Зачепилівці, у Великому Бурлуці трансляцію першого радіоканала країни
здійснює державний «Концерн РРТ». І він чомусь не в
змозі забезпечити трансляцію з увімкненнями з Харкова, — повідомив у фейсбуці громадський активіст і
учасник АТО-ООС Іван Купрін. — Просто беруть сигнал
iз супутника, де, зрозуміло,
йде чистий київський ефір, і
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■ НЕБЕЗПЕКА

Скажіть, куди бігти
Харківське радіо працює лише у
двох містах регіону, тому сигнали
оповіщення у випадку надзвичайної
ситуації почують не всі
все. Мовляв, навіщо заморочуватись?»
Позаминулого року Національна суспільна телерадіокомпанія направляла
на вежі згаданого концерну
фахівців підрядної організації, аби ті проклали канали
доставки сигналу з увімкненнями харківської студії і Департаменту ХОДА. Але тоді
спеціалісти не були допущені до обладнання. Принаймні саме таку відповідь
отримав депутат Харківської обласної ради Сергій
Жуков від Державного комітету телебачення і радіомовлення, коли спробував
змінити ситуацію. Минулого року цю ж проблему намагався вирішити і колишній виконуючий обов’язки
голови облдержадміністрації Олександр Скакун. І

Валентина САМЧЕНКО
На великій сцені Національної музичної академії імені Петра Чайковського в Києві відбулася прем’єра постановки сучасної опери «Одержима» українського композитора Мирослава
Волинського, за однойменною поемою
Лесі Українки. Цей музичний твір був
написаний ще 1989 року на конкурс камерних опер, який відбувався в Німеччині. Тоді був зроблений також переклад тексту німецькою мовою. Сюжет
композитору підказала дружина Анна,
якій і присвячено оперу.
Загалом Мирослав Волинський
має у творчому доробку шість опер.
Його зацікавила для інтерпретації
не лише «Одержима» Лесі Українки. Першою була «Лісова пісня», яку
представляли на фестивалі «Опера в
мініатюрі» в Кам’янці-Подільському.
За понад три десятиліття, по суті, це було єдине сценічне втілення. І, на жаль,
така ситуація — не виняток, а правило:
пробитися на сцени цьому жанрові авторства сучасних вітчизняних композиторій в Україні вкрай складно.
«Одержиму» представили на сцені
Оперної студії Національної музичної
академії в інтерпретації Марини Рижової, яка прагне займатися режисурою
саме українських творів. Постановниця відійшла від релігійного трактування дії та персонажів. Глядачам показують життєву драму жінки, що оживає
в листах Лесі Українки.
Ідея виникла 2019 року. Спочатку
планувалася вистава в супроводі фортепіано. У будь-якому варіанті постановки опери у Великій залі потрібен
був дозвіл кафедри, тож Марина Рижова прийшла з партитурою до головного диригента Сергія Голубничого.
І завдяки його підтримці «Одержима»
зазвучала в оркестровому виконанні,
отримавши в одній особі диригентапостановника, музичного керівника
та куратора проєкту.
«Головна героїня має характер жін-

теж не склалося.
А тим часом відсутність
доступу саме до місцевих
каналів оповіщення наразi
сприймається як порушення
громадянських прав. Адже у
випадку реальної військової
агресії люди просто не знатимуть, куди їм бігти. «На
Сумщині, Дніпропетровщині, Житомирщині і в інших областях цю проблему
вже вирішено», — пишуть
у коментарях на радіофорумі «Ефірне телебачення і
радіомовлення» його учасники. А ось у прикордонному регіоні, що постійно згадується як один iз напрямків можливого нападу, все й
далі по-старому.
Фахівці звертають увагу також на ту суттєву деталь, що в умовах гібридної війни інформацію ворог

постійно використовує як
зброю. Отож, на думку конфліктолога Богдана Петренка, людям треба чітко пояснити, які конкретно джерела оповіщення передаватимуть дані місцевих органів
влади. «У цьому списку не
повинно бути соціальних
мереж, — каже він. — Адже
там цілеспрямовано можуть
написати, що росіяни вже
наступають та захоплюють
міста. Тобто умисно сіятимуть паніку й створюватимуть хаос».
Цю проблему детально
вивчали недавно також працівники Східної правозахисної групи, перевіряючи стан
систем оповіщення та бомбосховищ на Донбасі, у Запорізькій, Одеській та Харківській областях. Результати виявилися невтішними.
«На жаль, мушу констатувати те, що на сьогоднішній
день тут не готові бомбосховища і немає планів евакуації, — повідомила в інтерв’ю
Вільному радіо голова організації Віра Ястребова. —
Взагалі з населенням не проводять жодних роз’яснень
чи навчань iз цього приводу.
Складається ситуація, яка у
подальшому через незнання
може призвести до загибелі
людей. І ми вважаємо, що це
потрібно виправляти». ■

■ ВИСОКА НОТА

Одержимість молодих
Через 32 роки показали постановку опери
Мирослава Волинського за твором Лесі Українки

❙ Опера «Одержима» нарешті на сцені.
❙ Фото надане організаторами.
ки-воїна, протягом всієї опери вона постійно змінює свої думки та настрій, що
яскраво втілено в музиці. Технічно та
психологічно складна партія Міріам
тримає в напрузі від перших нот, —
прокоментував Сергій Голубничий
музичному інтернет-виданню The
Claquers. — Яскрава драматичність
вистави є одним із серйозних викликів
для всієї творчої команди під час репетиційного процесу, проте водночас ця
виразна емоційність є безперечною перевагою опери «Одержима» Мирослава Волинського».
Опера є результатом роботи творчого об’єднання Art.razom, ідея створення якого належить режисерці Марині
Рижовій. Молоді ентузіасти перед цим,
зокрема, вже поставили камерні опери
Ірини Губаренко «Ведмідь» та Solaris,

монооперу «Щоденник Анни».
Головну жіночу партію Міріам
в «Одержимій» виконують яскрава
солістка Київської опери Анастасія
Поліщук та магістрантка І року навчання Марія Антоневська. Їхні сценічні партнери — студенти НМАУ Владислав Федоряка, Володимир Щур, Владислав Фоміних, В’ячеслав Крижановський, Владислава Жукова, солістка
Оперної студії Тетяна Бондарь та артист хору Національної опери України Сергій Дерун. Другою прем’єрною
виставою 16 лютого диригуватиме молода диригентка Наталія Стець.
За словами ректора НМАУ Максима Тимошенка, в наступних планах
консерваторської талановитої молоді
— нові оперні постановки українських
композиторів. ■

■ ГАМАНЕЦЬ

Солодко
не буде,
або Як вижити пенсіонерам
Олена ЧЕРКАСЕЦЬ
Бабуся Галина прийшла до крамниці, аби
придбати найнеобхідніше. Купує хліб, цукор, 5
яєць. Зважується таки й на гречку, яка й начисто спустошила гаманець пенсіонерки. І таких, як
бабця Галина, — пів села. Заходять до крамниць
рідше, купують менше. І живуть від пенсії до
пенсії.
Стрімке здорожчання практично всіх продуктів турбує українців уже не один день, люди навіть не встигають запам’ятовувати цінники. Й
експерти прогнозами не тішать: солодко споживачам не буде; незабаром харчі зростуть чи не на
20% ще.
На тлі прогресуючого здорожчання з’явилися
два резонансні вогники для виходу з тунеля зубожіння. Уряд розпочинає регулювання цін на
«соціальні» продукти. А радник президента з економічних питань Олег Устенко повідомив, що невдовзі в Україні планують запровадити талони на
харчі для найуразливіших категорій.
В. о. очільника «Економічного дискусійного
клубу» Олег Пендзин наголошує, що ціни на продукти зростатимуть i надалі. І пояснень цьому
є щонайменше три. «По-перше, складні погодні умови минулого року, відповідно аграрії недоотримали очікуваний урожай, по-друге, шокуючі тарифи на газ i здорожчання продовольства у
світі на 32%. Звісно, що всі ці фактори в комплексі не могли не відобразитися й на українському ринку.
Досить серйозно додав у вартості борщовий набір: буряк, цибуля більш ніж на 100%, капуста,
морква — приблизно на 60 — 70%», — зазначає
економіст. Та і на інші продукти ціни ростуть, як
на дріжджах: цукор додав у вартості на третину,
хліб та яйця — на п’яту частину. Та рекордсменом стала соняшникова олія. Попри те, що Україна виробляє її у 12 разів більше, аніж споживає,
ціна на «золотий» продукт зросла чи не вдвічі. А
все через те, що майже всю олію експортують за
кордон. Та й виробники «не соромляться», встановлюючи на продукт світову вартість. Тож і виходить: олія українська, ціни — заморські.
Олег Пендзин зазначає, що експерти, прорахувавши вартість 23 продуктів, з’ясували, що середня продовольча інфляція за рік становить майже 20%. А ось відсоток індексації пенсій — лише
11%.
А тим часом пекарі наводять жаху, наголошуючи, що країна вже через місяць ризикує залишитися без хліба. «Враховуючи витрати на енергоносії й сировину, реальна вартість батона мала б
становити не менше 25 гривень, — говорить Владислав Самохатка — власник Шишацької пекарні, що на Полтавщині, — дорожнечу газу ми відчули на собі вже в перший місяць, проте якось iще
борсалися. Але коли тарифи злетіли майже до 40
гривень, довелося закрити виробництво».
З початком року уряд спробував пригальмувати інфляцію, встановивши максимальну торгову
надбавку 10% на борошно, хліб, молоко, гречку,
макарони, цукор, яйця. Та продавці говорять, що
в цьому немає необхідності, бо на соціальних продуктах націнки й так мінімальні. «Ніхто фіксувати цін не буде, — говорить економіст Олег Пендзин, — уряд увів обмеження на торгівельну надбавку, не влізаючи в собівартість. Тому ціни як
росли, так і будуть рости, можливо, трішечки
повільнішими темпами».
Продуктові картки, говорять експерти, — це
не українське «ноу-хау», вони запроваджені в багатьох країнах світу. Середня допомога від держави становить 280 доларів. Українська бабця Галина теж отримала трохи більше 200 доларів — це
її та чоловіка пенсії. Тому й чухають пенсіонери
потилицю, як же примудритися розподілити свої
копійки, щоб i за «комуналку» заплатити, і щоб
залишилося на ліки та харчі. ■

■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА

131, 103 тис. 11,372 тис.

заяв,

96,3 %

військових

64%

українців

На

35-му

місці

які містять
підтримують вступ України до
Україна, сеЗСУ
українців
звинувачення проти Української держави, чека- – вакциновані, заявив міністр оборони НАТО, згідно з проведеним Українським інсти- ред 39 країн Європи, за рівнем спожиподали заявку на пробне ЗНО, прозвітувало ють на вирішення в Європейському суді з прав Олексій Резніков.
тутом майбутнього спільно з компанією «Нью вання алкоголю, поінформували у Всеслюдини, згідно зі щорічним звітом ЄСПЛ.
Міністерство освіти.
Імідж Маркетинг Груп» соціологічним дослід- вітній організації охорони здоров’я.
женням.
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Тетяна ПАРХОМЧУК

У сьогоднішніх драматичних зовнішньополітичних подіях довкола
війни в Україні всередині держави
продовжуються бої гаранта з опозицією; незручними для Зе-влади,
проте дружніми Заходу політиками; гіпотетичними й реальними
конкурентами за вершину української влади...
Окрім суду над п’ятим президентом України Петром Порошенком,
що його прихильники в середині
країни та міжнародні партнери називають політичною розправою,
продовжуються перманентні вибивання з мерського крісла столиці Віталія Кличка.
Водночас опоненти вже назвали програшем Зеленського останнє рішення Печерського суду
щодо Порошенка про «особисте
зобов’язання», а не очікуваний
владою щонайменше — «домашній арешт».
Щодо Віталія Кличка, то на цей
раз Банкова вирішила суттєво
послабити його руками Кабміну.

■ СТОЛИЦЯ

Кличко vs Зеленський:
боксерський режим несумісності

Райрадами обмежити владу
Зе-голів РДА
24 січня уряд змінив порядок
призначення керівників районних державних адміністрацій
так, що представлення президенту кандидата на посаду глави РДА в Києві має вносити
прем’єр-міністр Денис Шмигаль
без згоди мера Віталія Кличка.
По суті, мера позбавили права
впливати на процедуру призначення керівника райдержадміністрації.
Одразу, через два дні після
прийняття згаданого розпорядження, уряд узгодив звільнення
керівників Дарницької, Шевченківської, Дніпровської РДА.
Крок у відповідь Київради можна вважати «відповіддю
Чемберлену»: мерія підготувала
для розгляду Київської міськради проєкт рішень, котрі відновлюють районні ради в столиці.
Документи опублікували на сайті Київської міськради. Там указано день виборів — 30 жовтня.
Проєктом рішення також передбачається утворення районних департаментів виконавчого органу Київради. Нагадаємо,
райради в Києві було ліквідовано в 2010 році тодішнім мером
Леонідом Черновецьким.
Сесія для прийняття згаданого рішення запланована на 3
лютого.
Таким чином мер Києва Віталій Кличко гіпотетичних Зеглав столичних районних адміністрацій вводить у невизначеність і підвішений стан. Адже,
як зазначається в Конституції,
дві третини голосів районної
ради цілком можуть висловити недовіру главі РДА. Ймовірно, хід конем — главою РДА —
поза затвердженням мера Києва Банкова зробила для того, аби
пом’якшити ставлення Віталія
Кличка до майбутнього закону
про столицю, проти якого він
активно виступає. Цей закон мають приймати у парламенті після голосування за адмінреформу на місцях — впровадження
посади префекта, про що «УМ»
уже писала.

Бій з тінню — 2, 3, 4...
А тим часом, доки у Києві
відбудуться згадані вибори,
що мають повернути обличчя
столичної міськради до демократії і відновити райради, Кабмін може придумати ще пару
хаотичних сценаріїв для столиці. Тим паче, що це перманентний стан взаємин влади центральної з міською — «наїзди»
Банкової на Кличка почались
не сьогодні.

❙ Кличко — Зеленському: підвісимо твоїх голів голосуванням райрад.
❙ Фото з сайту censor.net.
Нагадаємо, жорстке протистояння між мером та ОП за
контроль над столицею почалося ще в 2019 році.
Щойно новостворений тодішній Кабінет Міністрів Гончарука приступив до роботи, як уже
ініціював розділення посади
мера Києва та керівника Київської міської держадміністрації,
тобто звільнення Кличка з останньої.
У відповідь Віталій Кличко звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) з проханням визнати
протиправними дії уряду щодо
внесення президенту України

Тоді ж на Банковій почали
серйозно замислюватись про дострокові вибори в столиці...
Але коли на горизонті
з’явився помічник президента Андрій Єрмак, маховик, запущений проти Кличка, почав
зменшувати оберти. З висоти
сьогоднішнього дня вбачається, що, ймовірно, тодішній помічник президента Єрмак, ставши на захист мера Києва Віталія
Кличка, з одного боку, вирішив,
про всяк випадок, порозкладати
яйця в різні кошики. З іншого
— підготуватись до наступу поіншому.
Далі загострення стосунків зі

Зе-коронавірусна лихоманка
підім’яти владу Києва
Попри зрослу для ОП потребу розгойдати й опустити позиції Віталія Кличка, можливості,
котрі сьогодні надає посада мера
великого міста, а тим більше
столиці, перевищують доступне
будь-якому міністру.
Причому не після результатів, а в ході процесу. Недаремно ж бажання відібрати кермо Києва у Кличка не проходить
у ОП, а лише переходить з однієї
форми в іншу, як коронавірус.
А чому б і ні? Відчай із часом лише посилюється: життя
проходить, а тут величезні гро-

Поміж прокремлівських засланих козачків Зеленський почувається значно
впевненіше й комфортніше, ніж у реаліях поточного життя, а тим більше — в
усвідомленій перспективі України як незалежної, звільненої від російської окупації
держави.
подання від 4 вересня 2019 року
про його звільнення з посади голови КМДА.
Зацікавлені чекали подальшої розв’язки конфлікту. Однак Окружний адміністративний суд відклав розгляд справи
по суті за позовом Віталія Кличка до Кабінету Міністрів України та тодішнього глави уряду Олексія Гончарука, нібито з
ініціативи самого ж позивача.
Одразу ж виникло запитання
про корінь причин відтягування
розгляду справи, настільки важливої для української столиці.
Звісно, що бої у владі за владу під корінь підрубали судову
гілку влади, а разом з нею підривають і, власне, самі засади держави. А це вже катастрофічний факт. Однак мова — про
конкретику іншого характеру.
Ще на початку своєї каденції, але вже з упевненістю у
власній всемогутності — наприкінці липня 2019 року —
тодішній глава ОПУ Андрій
Богдан пішов на відкриту конфронтацію з чинним мером столиці та главою КМДА Віталієм
Кличком. І саме Андрія Богдана аналітики називали ініціатором зміщення Кличка і розділення посади мера Києва та
керівника КМДА. Мета вбачалась цілком зрозуміла й тоді, і
сьогодні — призначення туди
людини президента.

сценарієм залучення правоохоронців відбулось у 2021 році.
Отже, два тижні столицю лихоманило обшуками у всьому,
що стосується діяльності міського голови Києва Віталія Кличка та його команди.
Зокрема, обшуки відбулися в Київзеленбуді, в КП
«Спецжитлофонд», у Киїавтодорі, в Київському інституті земельних відносин, Київміськсвітлі, у департаментах земельних ресурсів і соціальної політики.
Також правоохоронці відвідали вдома й главу виконавчого комітету політичної партії УДАР, близького соратника
мера Києва Віталія Кличка Артура Палатного.
Обшук проводився й у будинку, де мешкає Віталій Кличко, хоча тоді в СБУ журналістів
запевняли, що цей слідчий «візит» стосується не мера столиці,
а його сусідів.
Сам Віталій Кличко назвав
усі обшуки тиском на столичну
владу й особисто на нього, придушенням місцевого самоврядування.
Мер тоді зазначав, що обшуки пов’язані з тим, що Київ вивчає питання про введення виконкомів, «коли суспільство й
управління містом не залежить
від вказівок і волі Банкової».

шища перед носом плавають іншими курсами. Чимало хто був
би радий навіть без парасольок
вистрибнути зі своїх високих
кабінетів просто в крісло глави
КМДА.
От і доводиться меру Кличку
вкотре серйозно ставати в боксерську позицію. Для Банкової
проблема ще й у тому, що мер
столиці, який за першої каденції заручився підтримкою іншого машиніста — тоді президентом був Петро Порошенко, — на
останніх виборах мав заліковку,
яка вже працювала на нього.
Однак для багатьох опозиційних сил стала незрозумілою
відсутність Віталія Кличка на
Форумі з безпеки «Єдність народу. Захист демократії. Оборона
держави», де були представлені
опозиційні демократичні партії,
що відбувся 22 січня. За підсумками обговорення експрем’єрміністр Арсеній Яценюк закликав владу зупинити тиск на опозицію.
Між іншим, зрозуміло, чому
проігнорував захід президент
Володимир Зеленський і представники «Опозиційної платформи — За життя». А от чому
проігнорувала партія Кличка
«Удар» — стало наразі головоломкою.
Однак, повертаючись до теми
протистояння, питання «оптимізації керівного складу ор-

ганів місцевого самоврядування Києва» народилось не сьогодні, а з перших днів приходу Зевлади в президентські, урядові,
парламентські кабінети.

Політичний ринг за столицю
На період 2021 року в Кличка було два варіанти: воювати і
спробувати стати всеукраїнським політиком чи домовлятися і, з великою часткою імовірності, програти.
У 2022-му він вирішив почемпіонськи — воювати.
Рік тому Віталій Кличко заявив, що його партія «Удар»
уже готується до наступних
парламентських виборів. Робота, спрямована на відродження
осередків у всіх областях, також
почалася ще в минулому році.
Окрім майбутніх парламентських виборів, Кличко Зеленському дуже незручний ще й як
можливий кандидат на посаду
президента.
Зауважимо, Кличко відносно
тривалий час тримається за рахунок молодого виборця, якого під
себе значною мірою підібрав Зеленський. У тому числі в Києві.
Зважаючи на розчарування Зеленським у середовищі саме молодих виборців, і за умови вірно
вибудованої виборчої стратегії, і
за вияв сили в боротьбі за столицю — 60-мільярдний бюджет —
головний трофей мера столиці.
Кличко зможе в якості кандидата в президенти повернути
собі втрачену симпатію цієї категорії електорату. Чи справді
Віталій націлився на посаду президента, чи просто піде спарингпартнером з більш рейтинговим
кандидатом від демократичних
сил, аби забрати у Зеленського свій молодіжний електорат,
— ми неодноразово задавались
цим питанням. Час покаже. За
будь-яких позицій і в першому,
й у другому випадках Кличко
дуже невигідний Зеленському.
І позиції сил та сюжет подальших подій залежатиме від
того, наскільки правильними
та адекватними в протистоянні з Банковою будуть подальші
кроки мера Віталія Кличка.
Овації може отримати кожен. І прихильників може додатись кожному. Але у Зеленського важливий козир — всеохопна
влада.
І, на жаль, нинішній парламент не здатний повернути гаранта в правові рамки. А
йому так подобається самоорганізоване безмежне поле свого суб’єктивного права. Усе, що
можуть чинні депутати, — це організовувати художній свист як
супровід рішень президента Володимира Зеленського.
І що активніше він носиться зі своїми законодавчими
ініціативами, тим чіткіше проглядається непорозуміння — і
не лише в тих, хто апріорі суті
цих цілеспрямованих турбот
як не розумів, так і не розуміє.
Занадто помітно, що поміж прокремлівських засланих козачків
Зеленський почувається значно впевненіше й комфортніше,
ніж у реаліях поточного життя,
а тим більше — в усвідомленій
перспективі України як незалежної, звільненої від російської окупації держави. Свіжий
доказ цьому — спіч перед іноземними журналістами, де у
війні з РФ Зеленський звинувачує увесь цивілізований світ,
бо, мовляв, прогресивні країни нагнітають паніку, тільки
не Путін — власне, єдиний і основний корінь сьогоднішніх наших величезних людських та територіальних втрат. Не той, хто
в агонії марить задушити українську незалежність. ■

СУСПІЛЬСТВО
Олег ГАНСЬКИЙ
Черговий скандал із «прозеленським» оновленим телеканалом
«Рада» збурив українську громадськість. Працівниця канала Поліна Шишкіна заявила, що ненавидить українську мову. «Я ненавиджу українську мову... Прапор? До
речі, такий собі, могли б дизайн
інший зробити, нормальний, тому
що це п***», — каже дівчина, відповідаючи на запитання хлопця з
камерою.
Після широкого розголосу дівчина записала відео з вибаченням
— причому... українською мовою.
«Шишкіна заявила, що вона донька учасника АТО і не мала права говорити такі слова, «особливо з огляду на нашу геополітичну ситуацію».
Втім унаслідок скандалу канал
«Рада» все одно звільнив Шишкіну», — повідомляє телеграм-канал
«Київ INFO».
«Вважаю, що це було неправильно... Я, як мінімум, не мала на це
права. Повністю усвідомлюю свою
помилку і закликаю не повторювати її», — сказала дівчина. Як зазначається, дівчина починала свою
кар’єру на «1+1», потім понад рік
працювала на телеканалі Live.
«Активіст Сергій Стерненко розповів, що на сторінці Шишкіної у
соцмережі зазначено: дівчина обіймає посаду асистентки головного редактора на державному каналі Рада.
Раніше вона працювала на проросійському каналі UkrLive, який належав Нестору Шуфричу», — пише
сайт «24 канала».
Таким чином канал «Рада» продовжив серію епічних помилок, які
надовго запам’яталися його глядачам. «11 січня в ефірі телеканала
«Рада» фото спікера Верховної Ради
Руслана Стефанчука з’явилося поряд із написом «Раптово помер».
Напис стосувався президента Європарламенту Давида Сассолі, але на
екрані це виглядало так, ніби йдеться про смерть Стефанчука. Річ у тім,
що спікер захворів на коронавірус, і
багато хто подумав, що його не стало через хворобу».
Після цього спікер на своїй
сторінці у фейсбуці повідомив про
своє благополучне «воскресіння»
та опублікував пісню гурту «Чайф»
«Не поспішай ти нас ховати». Стефанчук зазначив, що це адресовано телеканалу «Рада». Ще раніше
під час трансляції доповіді прем’єрміністра Дениса Шмигаля співробітниця телеканала заглушила
главу уряду дитячою лічилкою про
зайчика.
«Поки Денис Шмигаль офіційним тоном озвучував цифри, на тлі
жіночий голос вимовив: «Вийняли і засунули наново, давайте спробуємо». Згодом голос порахував до
шістнадцяти. Раз, два, три, чотири, п’ять, вийшов зайчик погулять.
Потім жіночий голос сказав, що
ймовірно «йде велика затримка».
На цьому тлі було чутно, як Денис
Шмигаль продовжує засідання», —
уточнює «24 канал».
При цьому, як зазначають ЗМІ,
парламентському
телеканалу
«Рада» значно збільшили бюджетне фінансування. Видання Apnews
повідомляє, що в 2022 році обсяг фінансування парламентського телеканала «Рада» зріс у 7 разів. Так,
якщо ще минулими роками витрати на ЗМІ становили близько 50
млн грн, то цього року на нього планують витратити вже 378 млн грн.
«При цьому кількість працівників
станом на початок та кінець минулого року була незмінною — 78 осіб. Їм
із початку року нарахували зарплати на загальну суму 22,6 млн грн.
Тобто щороку було нараховано в середньому по 290 тисяч гривень, що
становить близько 26 тисяч гривень
на місяць на кожного працівника»,
— пише видання.
Але новий державний рупор,
який дорого коштує платникам по-
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«Рада» — проти України

Розжилися на
академіку

Телеканал, який влада створює за рекордні
суми платників податків, постійно демонструє
антиукраїнську риторику

Дочка Петра Тронька вже кілька
років добивається повернення їй
незаконно відчуженого житла
Тарас ЗДОРОВИЛО

❙ Працівники «Ради» не лише ображають світових лідерів, а й щиро ненавидять
❙ все українське.
❙ Фото з сайту segodnya.ua.
датків, відзначається не стільки
непрофесійністю, скільки антиукраїнською позицією. Що виглядає
особливо тривожно на тлі загострення протистояння з державою-агресором — Російською Федерацією.
Сказане стосується, зокрема,
кадрового потенціалу «Ради». «Серед ведучих «Ради» — журналісти
з медведчуківських ЗМІ, — стверджує «24 канал». — Із оприлюдненого проморолика оновленого телеканала стає зрозуміло, що там працюватимуть колишні ведучі «112
Україна» Вадим Колодійчук та
Анастасія Красницька, ексведучий
ZIK Назар Довгий, ведучий канала
Live Максим Зборовський, Лариса
Богданова та Наталія Андрощук».
Але найодіозніший серед них —
політтехнолог Володимир Петров,
навколо особи якого спалахував уже
не один скандал. Петров, як переконує в розмові з DW головред «Детектор медіа», давно працює на владу.
«Їм віддали прайм, і вони почали
з першого дня займатись тим, для
чого все це було організовано: мочити Ахметова та інших ворогів Банкової. Очевидно, що тепер функція
канала — не висвітлювати роботу
парламенту, а піарити владу та просувати її порядок денний», — каже
Довженко.
«Коли команда президента Зеленського вирішила «модернізувати» канал «Рада», одразу дві речі
яскраво свідчили про її справжні наміри. Ролик, що починався з
критики опозиції, та залучення Володимира Петрова. В інфопросторі
Петров відомий насамперед як «чорний політтехнолог». Тобто людина,
яка працює не з піаром політиків, а
з чорним піаром проти їхніх опонентів. Чи, як пояснює сам маестро, «я
ніколи не веду кандидатів, щоб вони
виграли. Якщо консультую політика, то я консультую тільки як уї*
конкурента», — пише сайт «Детектор медіа».
Видання стверджує, що методи роботи медіакілера доволі жорсткі. «Під час однієї з акцій 2013 року виник термін «тітушка». За іншу
його досі судять. Та й від ефіру канала «Рада» ведучого відсторонили (хоча й ненадовго) вже на другий
день, коли він порівняв Ангелу Меркель зі свинею, — пише «Детектор
медіа». — Власне, всю свою публічну репутацію чорного політтехнолога Володимир Петров заробив між
2009 та 2014 роками. Це був золотий період його творчості, коли разом із колегами Олексієм Дурнєвим,
Олександром Барабошком та інши-

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Помилка друзів президента
Студія «Квартал 95» — вихідцем якої є
чинний український президент Володимир
Зеленський, що, за словами учасників студії,
досі контролює контент і навіть не видалився зі службових чатів — через новий серіал
потрапила в мовний скандал. У стрічці під назвою «Дикі» побачили пропаганду «русского
міра».
Як стверджує сайт «24 канала», у серіалі
герої спілкуються російською. Крім того,
офіційна документація, написи на дверях чиновників, книги та титри також мовою окупанта. «Серіал просто пахне «русским міром».
Стаття 23 закону про мову, яка набула чинності ще 16 липня 2021 року, зобов’язує телеканали демонструвати фільми винятково державною мовою», — нагадують активісти групи «Відсіч».
ми він влаштовував скандал за скандалом. Вони поводилися як щось середнє між гопниками та рокзірками. Власне, такими були й методи
Петрова. Не тонкі вишукані маніпуляції, а одразу...».
Така ситуація спричинила невдоволення політичних противників пропрезидентських сил. «Опозиція звинувачує Банкову в спробі «захопити «Раду» в рейдерський
спосіб» і «перетворити канал на
джерело пропаганди». Фракції «Голос», «Батьківщина» і ОПЗЖ нарікають на незбалансованість ефіру та
його узурпацію провладною «Слугою народу», а «Європейська солідарність» навіть підготувала лист
до Ради Європи «щодо порушення
владою Зеленського зобов’язань України щодо роздержавлення медіа».
За результатами наради керівників
фракцій щодо канала в «Слузі народу» визнали «певні порушення» і
запропонували ввести квотний принцип ефірного часу для різних політсил у залежності від їх величини»,
— зазначає «Дойче Велле».
«Усе інше, що там хотіли — провокації, які скандали зробити і так
далі, — перетворити це в найгірші
часи умовно пропагандистських каналів, це неможливо, і так не має
бути, крапка, — цитує голову фракції «Голос» Ярослава Железняка
сайт «5 канала». — І тим часом —
перевіряти, як і на що були витрачені кошти».
«Коли 404 мільйони гривень
виділили, і невідомо кому, а ми вже
знаємо, де купувалась ця техніка.
Ви будете шоковані, сказала співголова «Європейської Солідарності»
Ірина Геращенко. ■

У Києві в Печерському суді відбулося чергове засідання в резонансній справі щодо права власності в центрі столиці на дві квартири Лариси Тронько — доньки відомого академіка Петра Тронька,
за ініціаціативи якого було відновлено Успенський собор Києво-Печерської лаври, Михайлівський собор, Золоті ворота в Києві, музейзаповідник «Козацькі могили» на Рівненщині та національний заповідник на Хортиці.
«УМ» про «справу Тронька» детально писала в червні 2017 року
в статті «Псевдомузей у центрі Києва: аферисти обібрали родину видатного академіка Петра Тронька».
Відомий письменник, народний депутат України І-ІІІ скликань
Дмитро Чобіт розповів, що до квартирних оборудок причетний заслужений журналіст України, який, до речі, це звання отримав за сприяння
академіка Тронька, Анатолій Сєриков, який є громадянином Федеративної Республіки Німеччина. А також його друг — громадянин Російської
Федерації Валерій Гриценко. «Саме вони удвох робили всю ту «кухню»:
оформили нотаріальні довіреності, які дають їм право розпоряджатися всім рухомим і нерухомим майном родини академіка», — емоційно
резюмував правдолюб Дмитро Чобіт.
Наразі відповідачем у справі Тронька є громадянин РФ Валерій
Гриценко. Суть справи полягає в тому, що в той час, коли позивачка
(Лариса Тронько) перебувала на Кіпрі або в літаку, який прямував на
острів, — нотаріус саме в період її відсутності посвідчив два договори купівлі-продажу квартир, одна з яких (чотирикімнатна) — поблизу метро Арсенальна, на вулиці Грушевського, 34-а.
Редакція «УМ» звернулася до адвоката Лариси Тронько —
Руслани Юхименко, яка розповіла, що ця справа тягнеться ще з
2017 року. Два роки суд узагалі нічого не слухав — просто знімав
з розгляду цю справу.
Лариса Тронько на суддю Олексія Соколова за складання сфальшованих документів писала в Вищу раду правосуддя, але там сказали, що... все нормально. «Ми з’являлися на судові засідання, але суд
щоразу знімав з розгляду цю справу, складаючи довідки, що нібито ніхто не з’являвся. І так було десь п’ять разів, — розповідає нотаріус. — Лише нещодавно почали слухати нашу справу й заслуховувати сторони: в 2021 році були вже засідання — восени. В цьому
році на минулому тижні представник відповідача заявив відвід судді
Соколову через нібито упереджене ставлення представника Феміди
до нього. Це було зроблено для затягування справи. Але суддя відмовив у відводі й переніс засідання».
Захисниця постаждалої сторони додала, що у висновку експертизи сказано, що нібито Лариса Тронько таки підписувала договори,
але ж це нонсенс — вона апріорі не могла їх підписати.
Лариса Петрівна лише через кілька років дізналася, що квартири «продані». Причому квартири були оцінені в 3-4 рази дешевше
від їх ринкової вартості. Звернення в поліцію нічого не дали — багато років правоохоронці нічого не роблять для розслідування, хоча докази зібрали, але до суду справу не передають.
«Сєріков і Гриценко, коли Лариса Тронько була на дачі з хворою мамою, за її згодою оселилися в квартирі на Грушевського, —
продовжує пояснювати Руслана Юхименко. — Причому використовували гроші Тронька, повикрадали багато різного майна, яке в подальшому в ході обшуку було знайдено в селі у будинку Сєрікова,
й він нічого не міг пояснити. Тобто були явні докази того, що вчинено злочин.
Ми запитали в адвоката: яка перспектива справи? «Швидко вона
закінчитися не може, бо треба досліджувати докази, витребувати документи й допитати свідків, — каже юристка. — І не відомо, чи ті
свідки, яких ми заявили три роки тому, ще живі (зокрема, мова про
водія та одну з літніх жінок)».
«До речі, Гриценка вже давно ніхто не бачив, й викликає сумніви
договір, на підставі якого його адвокат бере участь у засіданнях. Адвокат Гриценка зайняв позицію таку, що, мовляв, не знає де він проживає й що з його клієнтом.
Наразі ми перебуваємо на стадії вступних промов і ще навіть не
дійшли до відповідача: виступила я плюс мені суддя задавав запитання. На жаль, з нашими судами важко чогось добитися, а особливо
у Печерському суді...» — резюмувала адвокат.
Залишається лише додати, що перенесене судове засідання у
«справі Тронька» на 18 січня у Печерському суді так і не відбулося,
адже за збігом обставин у понеділок 17 січня пан суддя Олексій Соколов розглядав іншу, резонанснішу, «справу Петра Порошенка» (який,
за іронією долі, й підписав свого часу указ про призначення цього судді на посаду — довічно) й провів у нарадчій кімнаті п’ять годин —
переніс і цю справу. Тож поки пан суддя Соколов виносив вердикт по
Петру Порошенку (за нібито дежзраду) — згідно з буквою закону до
«справи Тронька» він братися не міг.
Ось так у нашій країні добитися справедливості не може навіть донька знаменитого батька й під завісу життя літня людина замість душевного спокою живе у постійному стресовому стані: з одного боку, нарікаючи на своїх кривдників, а з іншого — картаючи
себе за певну дитячу наївність, довірливість і віру в добрі наміри
сторонніх людей.
То чи може розраховувати в Україні на правосуддя звичайна людина, яка стала жертвою шахраїв та аферистів? ■
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СВІТ

■ ОТАКОЇ!

■ ГОСТІ

Виборча
трагікомедія
по-італійськи

«Вторгнення стане поразкою Путіна»

У 60-мільйонній країні
не знайшли гідного кандидата
на президента, тому залишили
попереднього
Олег БОРОВСЬКИЙ
Італію цілий тиждень лихоманило від
президентських виборів. Семирічний термін повноважень чинного президента, 80річного Серджіо Маттарели, сплив, і цей
заслужений та шанований політик, ко- Серджіо Маттарела.
лишній суддя Верховного суду Італії у новорічному зверненні попрощався з народом та повідомив, що збирається повернутися на Сицилію, звідки він родом,
та там у спокої доживати віку.
Італією править парламент та уряд, а першою особою в країні вважається прем’єрміністр. Але в президента також достатньо
повноважень. Зокрема, він призначає главу
уряду та оголошує дострокові вибори. Але головне, що в Італії президент є арбітром між різноманітними, часто ворогуючими політичними силами. Відомо, що в цій країні уряди та
прем’єри змінюються мало не щороку. А президент у періоди таких політичних криз виступає
гарантом стабільності, посередником між партіями. Бо ж є незмінним на своїй посаді впродовж семи років.
Проте до цієї посади ставляться як до церемоніальної і главу держави обирають у парламенті. Спільно, депутати і сенатори, а також
представники регіонів. Разом — 1 тис. 9 виборників. Виборникам не пропонують конкретного кандидата чи кандидатів. Вони самі записують у бюлетені прізвище особи, яку вважають
гідною обійняти посаду президента. Але самодіяльності також немає, бо різні політичні групи висувають свого кандидата, зазвичай відому
в країні політичну фігуру.
Тож вибори розпочалися у понеділок, 24 січня, і обернулися тижневим виборчим марафоном. Відомо, що на президентську посаду претендували кілька колишніх прем’єр-міністрів,
зокрема і 85-річний (!) Сильвіо Берлусконі, а
також значно молодші Маттео Сальвіні та Джузеппе Конте. Втім лідером виборчих перегонів
вважався чинний прем’єр Маріо Драгі.
Маріо Драгі — центрист. І він не приховував,
що не проти пересісти з хиткого прем’єрського
крісла у стабільне президентське на сім років.
Але проти такого його бажання ополчилися не лише його політичні противники, а й...
найвідданіші прибічники. Рiч у тiм, що Драгі
був призначений главою уряду 13 лютого 2021
року після кількох років суцільної політичної
кризи, впродовж якої чергові уряди очолювали чергові популісти-нездари. І за неповний рік
продемонстрував чудові результати. Країна почала виходити з економічно-політичної кризи.
Як наслідок — його попередні та останні досягнення... стали перепоною на шляху до президентського крісла. І вороги, і друзі Драгі вирішили, що краще для країни буде, якщо він і
далі очолюватиме уряд.
Відтак у першому турі більшість виборників, прицінюючись, вкинули в урни порожні
бюлетені. У наступних ситуація була не кращою — жодна з пропонованих кандидатур
не набирала потрібних для обрання 505 голосів виборників. Тож після семи турів без результату провідні політичні сили відрядили
до «відставного» Серджіо Маттарели делегацію, яка «впала йому в ноги» і вмовила залишитися президентом ще на один термін. Мабуть, уже довічний... Вже у восьмому турі за
Маттарелу віддали голоси 759 виборників при
505 необхідних для обрання. Головуючий оголосив результат під гучну овацію самих голосуючих та полегшене зітхання італійців перед
телевізорами... ■

❙

У Києві прем’єр
Великобританії Борис
Джонсон закликав Росію
відступити та обрати
шлях дипломатії

■ А ТИМ ЧАСОМ...
У вівторок у Києві побував також прем’єрміністр Польщі Матеуш Моравецький. Життя по-сусідству з Росією він порівняв із життям біля підніжжя вулкана і наголосив, що
весь світ повинен сьогодні об’єднатися навколо цінностей, таких як суверенітет, незалежність і непорушність кордонів, оскільки ці цінності є не лише українськими, а й європейськими та світовими. Перед від’їздом до Києва
Моравецький заявив ЗМІ, що Польща готова
передати Україні військову допомогу, зокрема боєприпаси, ПЗРК «Гром» і дрони різного
типу.
А от офіційне оголошення про створення нового військово-політичного союзу України, Польщі та Великої Британії, яке планувалося в ці дні, довелося перенести через хворобу глави британської дипломатії Ліз Трасс,
яка захворіла на коронавірус

Інна СТЕПАНЧУК
Важливим кроком міжнародної
підтримки України в цей непростий
час став приїзд до Києва у вівторок
прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Розвідувальні дані, які
має уряд Великобританії, свідчать про
продовження концентрації російських
військ біля кордонів України, заявив
британський гість. Він попередив, що
у Великобританії є пакет санкцій та інших заходів, готових до застосування,
якщо Росія зважиться на вторгнення.
«Подальше вторгнення Росії в Україну було би політичною та гуманітарною катастрофою. Мені видається,
що це було б і військовою катастрофою
як для Росії, так і для світу. Потенційне вторгнення було би поразкою і для
президента Путіна», — заявив Борис
Джонсон на спільній з президентом України пресконференції.
Він наголосив, що в останні тижні провів численні переговори з європейськими лідерами і всі вони підтримують позицію, що Україна має право
сама визначати свій політичний курс і
до якої організації приєднуватися. «Зараз життєво важливо, щоб Росія зробила крок назад і обрала шлях дипломатії.
І ми будемо залучатися до діалогу. Але
санкції готові і ми надаємо військову
підтримку (Україні) і прагнемо посилити співпрацю в галузі економіки»,
— додав він.
У свою чергу Володимир Зеленський розповів, що обговорив із Джонсоном комплекс дій для стримування

❙ Борис Джонсон і Володимир Зеленський.
❙ Фото з сайту president.gov.ua.
Росії. Президент України наголосив,
що в боротьбі з російською агресією потрібно діяти «до», а не «після», а також
подякував Великій Британії за підготовку санкцій проти Росії.
Зеленський додав, що Велика Британія виділяє ще майже 2 мільярди
фунтів стерлінгів на реалізацію спільних з Україною проєктів. Зокрема,
йдеться про інфраструктуру та енергетику. Водночас Борис Джонсон заявив
про виділення Україні додаткової допомоги на суму 88 мільйонів фунтів, яка
«допоможе захистити країну від російського впливу».
Після поїздки до Києва Борис Джонсон мав намір поговорити з Володимиром Путіним. На середу була запланована їхня телефонна розмова. Проте, коли
цей номер готувався до друку, результати перемовин ще не були відомі.
Тим часом 1 лютого Путін уперше
за тривалий час публічно прокоментував кризу, викликану масовим нарощу-

ванням російських військ біля кордону
з Україною. Кремль «ретельно аналізує
письмові відповіді, отримані від Сполучених Штатів і НАТО», сказав Путін.
Він додав: «Уже ясно, що фундаментальні побоювання Росії зрештою були
проігноровані» (раніше Росія вимагала
обіцянки не брати Україну до НАТО).
Відтак російський президент зізнався,
що основна причина гри м’язами на українських кордонах є... можлива війна
України за Крим. «У доктринальних
документах самої України написано,
що вони збираються повернути Крим,
зокрема військовим шляхом», — сказав Путін. «Уявімо, що Україна є членом НАТО, напхана зброєю, стоять сучасні ударні системи, як у Польщі та
Румунії, — і починає операцію в Криму, зараз не говорю навіть про Донбас.
Уявимо, що Україна — країна НАТО і
починає ці військові операції. Нам що,
воювати з блоком НАТО? Хоч хтось про
це хоч щось подумав? Схоже, що ні», —
заявив Путін, вдаючи, що Росія захищається, а не збирається нападати. ■

■ ВІЙСЬКОВА МІЦЬ

Набираємо сили
В останньому рейтингу найсильніших
армій світу Україна посіла 22-ге місце
Ігор ВІТОВИЧ
Україна піднялася на
три сходинки у щойно оприлюдненому світовому
рейтингу військової сили
та посідає 22-ге місце зі 140
найпотужніших армій світу. Торік українська армія була на 25-му місці.
Про це свідчать дані американського рейтингу Global
Firepower Index 2022 (див.
сайт globalfirepower.com).
За попередній рік Україна
поліпшила так званий «індекс сили» (PwrIndx). У
2022 році він складав 0,3266
(ідеальною вважається оцінка 0,0000, а далі чим вищий індекс, тим слабкіша
армія). У 2021 році індекс
України становив 0,4396, у
2020 році — 0,4457.
Усі інші країни-сусіди України, за винятком
Російської Федерації, мають слабші позиції в цьому
рейтингу. Польща посіла
24-те місце, Румунія — 38,
Білорусь — 52, Угорщина
— 56, Словаччина — 60, а
Молдова — 105.
Україна також посіла

шосте місце в рейтингу військової сили серед 35 європейських країн. Торік вона
була сьомою. У військовому
плані найпотужнішою в Європі є Франція, за нею йдуть
Велика Британія, Італія,
Німеччина та Іспанія.
Global Firepower Index
функціонує з 2006 року та
враховує понад 50 чинників, зокрема чисельність
збройних сил, рівень технічної оснащеності, фінансування, використання
сучасних технологій та логістичні можливості. Єдине, ядерні можливості країн
залишаються поза увагою.
Укладання цьогорічного індексу базується на даних на
1 грудня 2021 року.
Стосовно
найсильніших армій світу, то до першої десятки ввійшли армії
таких країн (від першої до
десятої позицій з їх індексами): США (0,0453), Росія
(0,0501), Китай (0,0511),
Індія (0,0979), Японія
(0,1195), Південна Корея
(0,1261), Франція (0,1283),
Велика Британія (0,1382),
Пакистан (0,1572) та Бра-

❙ Серед армій країн НАТО українське військо виглядає дуже гідно.
зилія (0,1695).
Сусідами України в рейтингу є Тайвань (21-ше місце) та Канада (23-тє місце).
За військовою міццю з усіх
країн НАТО (окрім США,
Франції та Великої Британії з першої десятки) Україну випереджають лише
три інші країни з другої
десятки: Італія (11-те місце), Туреччина (13-те місце) та Німеччина (16-те місце). Армії інших 24 країнчленів НАТО є слабкішими
за українську. Сильнішою
за українську залишається армія маленького Ізраїлю — 18-те місце з індексом
0,2621. Зi 140 врахованих у
рейтингу армій найслабкішими є збройні сили Сомалі
(11,8854), Косово (13,9136)
та Бутану (35,8958).
За винятком Росії, Україна була найсильнішою в
економічному і військовому відношенні з республік,
які здобули незалежність

з розпадом СРСР. Однак її
величезний військовий потенціал зруйнувався впродовж наступних 23 років
внаслідок політичних та
економічних пертурбацій.
Ментальність змінилася з
російською агресією проти
України та окупацією Криму, а також з початком війни на Донбасі, яка триває
донині.
Унаслідок цих подій,
а також постійної загрози подальших російських
нападів — скорочення чисельності та оснащення
українських сухопутних
військ було припинено. Але
варто визнати, що Україна
надалі покладалася лише
на трохи модернізовану пострадянську зброю. Лише загроза наступної військової
інтервенції Росії змусила
останнім часом окремі країни Заходу та Туреччину розпочати поставки нам більш
сучасних озброєнь. ■
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■ СЕКТОР ГАЗУ

Тиждень від пострілу
У випадку воєнних дій газу в Україні залишиться на 7 днів —
влада домовилася про допомогу з Угорщиною та Хорватією
Олег ГАНСЬКИЙ

Рівень запасів газу в підземних
газосховищах Європи опустився нижче 40-відсоткової позначки. Як пояснили експерти,
витрата газу зі сховищ у січні
2022 року на третину більша,
ніж у середньому за попередні
п’ять років. За даними ж західноєвропейських ЗМІ, попри відносно теплу погоду, власники
запасів вирішили використати
запаси газу для захисту від високих цін. Адже в багатьох контрактах із постачальниками використовується біржовий індекс
«на місяць вперед» і зараз ціна
його виконання перебуває на історичному максимумі. В середньому в грудні 2021 року газ на
німецьких хабах продавали по 1
тис. 310 доларів за тисячу кубометрів із максимальним значенням до 2 тис. 138 доларів.

Сховища наполовину повні
Така поведінка імпортерів
серйозно знизила фізичний
імпорт газу в Європу. Так, за
першу половину січня експорт «Газпрому» в далеке зарубіжжя впав на 40%, і, як зазначають галузеві аналітики,
існують всі причини очікувати збереження цього тренду на
весь місяць.
Тим часом в українських
підземних газових сховищах є
близько 11,5 мільярда кубічних метрів блакитного палива. Також національна акціонерна компанія «Нафтогаз
України» планує у першому
кварталі 2022 року отримати близько 3,3 мільярда метрів кубічних газу власного видобутку. За словами прем’єрміністра України Дениса
Шмигаля, він також очікує,
що «Нафтогаз» цього року
зламає тренд з падіння видобутку, який розпочався з 2018
року. «Це один із головних показників ефективності, які ми
ставимо перед керівництвом
державної компанії «Нафтогаз», — сказав він.
Ще оптимістичніше налаштований президент України Володимир Зеленський,
заявивши громадянам, що
наша держава спокійно пройде цей опалювальний сезон. У
своєму відеозверненні він сказав: «Передумов, щоб ствер-

джувати це, є достатньо. Газу
в підземних сховищах України достатньо, запасів вугілля достатньо, на електростанціях і в портах вони вже перевищили 1 млн тонн». І додав,
що завдяки ритмічним постачанням, зокрема залізницею
та морем, обсяги газу та вугілля зростають.
«Словом, приводів для оптимізму достатньо. Чи є щось,
чого недостатньо? Є! Це причини для паніки. Їх немає», — наголосив Зеленський.
За даними Укртрансгазу,
закачування в газові сховища
припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але
станом на сьогодні закачування не відновлено. На початок
опалювального сезону 20212022 років у підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб. м газу.
У НАК «Нафтогаз України» заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного
проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій,
які зіткнулися з проблемою недостатнього запасу вугілля на
складах.
Але при цьому «Нафтогаз»
пішов далі, і запаси газу в українських підземних сховищах
станом на початок 2021 року
становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

Угорщина нам допоможе
Проте райдужною ситуація
виглядає тільки на перший погляд. Як зазначає агенція «Рейтер», у разі військового конфлікту з РФ запасів газу в Україні
вистачить на тиждень. Торік, за
підрахунками фахівців, Україна спожила 27,3 млрд кубометрів газу при внутрішньому видобутку близько 19,8 млрд кубометрів. Імпорт склав 2,6 млрд
кубометрів, а з підземних сховищ було взято 4,9 млрд кубометрів газу.
Близько 32% споживаного
газу припало на домогосподарства, 24% — на виробників тепла та 44% — на промисловість,
армію та інших споживачів.
У холодну пору року Україна

споживає близько 140—150
млн кубометрів газу на добу, з
яких 55 млн кубометрів — частка власного видобутку. «За
словами джерел, знайомих із
ситуацією, у разі припинення транзиту чи руйнування газопроводів Україна зможе забезпечувати газом населення
та об’єкти критичної інфраструктури протягом лише 5—
7 діб, залежно від погодних та
інших умов. У разі припинення
транзиту тиск у системі почне
знижуватися, і Україна не матиме достатніх обсягів газу у
сховищах для підтримки тиску
та подачі газу споживачам», —
стверджує «Рейтер».
Заміна ж газу іншим видом
енергії — наприклад, електрикою — можлива лише частково, оскільки для виробництва
електроенергії країна теж використовує газ і не має достатніх запасів вугілля для своїх
вугільних електростанцій.
А тому українська влада
намагається запобігати можливим проблемам. Держкомпанія «Оператор ГТС України»
та угорська FGSZ домовилися
про продовження гарантованих потужностей для транзиту газу до України до 30 вересня нинішнього року. Це має
полегшити закачування газу
до українських підземних сховищ наступного опалювального сезону. Україна та Угорщина також уперше домовилися про квартальні гарантовані
потужності для імпорту газу.
Наразі замовники послуг можуть бронювати необхідні потужності для імпорту в Україну на квартальних аукціонах.
Поки що домовленості діють у
тестовому режимі.
«З 1 січня 2022 року ми
збільшили гарантовані потужності для імпорту газу в Україну майже на 30% та відкрили
доступ до нових джерел природного газу, в тому числі до
терміналу скрапленого природного газу на о. Крк у Хорватії»,
— розповів гендиректор ВДТСУ Сергій Макогон.
«Нафтогаз» погодився з необхідністю відновити покупку
імпортного газу, яку було зупинено у жовтні 2021 року. При
цьому в планах НАК у лютому та березні закупити близько 300 млн кубометрів. ■

■ ПРОГНОЗИ

«Омікрон» на тлі агресії
Новий штам коронавірусу та загроза масштабного
воєнного конфлікту в Європі суттєво пригальмують
відновлення світової економіки
Інф. «УМ»
Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання світової економіки на 0,5 відсоткового пункту, до 4,4%,
через поширення «Омікрону» та зростання цін на енергоносії. У звіті Фонду
вказують на те, що світ розпочав 2022
рік у гіршому стані, ніж очікувалося:
адже поширення чергового штаму ко-

ронавірусу спричиняє нові карантинні
обмеження. Водночас подальше зростання цін на енергоносії та перебої у ланцюгах постачання призводять до більшого
за очікуване зростання інфляції — зокрема, у США та країнах, що розвиваються. У МВФ також побоюються кризової
ситуації з ринком нерухомості у Китаї та
повільного відновлення споживання.
Перша заступниця керуючого дирек-

❙ Українські підземні газосховища заповнені менш ніж на половину —
❙ у випадку форс-мажору цього може виявитися мало.
❙ Фото з сайту kor.ill.in.ua.
■ ДО РЕЧІ
Епоха дорогого палива
Нацбанк підвищив прогноз середньорічної ціни на природний газ на хабі ТТF у Нідерландах та на нафту марки Brent. Так, газ, імовірно, буде дорожчим на 80,2% — з
нинішніх 475,1 долара за тисячу кубів він подорожчає до 856,3 долара за тисячу кубів.
А Brent підніметься в ціні на 10,7%: з 67,1 долара до 74,3 долара за барель.
«Очікується, що ціни на газ залишатимуться на поточному рівні в першому кварталі 2022 року, а надалі — на рівні, вищому, ніж допандемічний», — йдеться у
звіті НБУ. Водночас регулятор прогнозує зниження ціни на залізну руду з 169,4 долара за тонну до 111,3 долара за тонну.

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Запах власного газу
У Богородчанському районі Івано-Франківської області планують збудувати дві свердловини для пошуку газових покладів у баденських відкладах неогену та мезозою. Будівництвом свердловин №12-Саджавська та №13-Саджавська
Ділянки Угнівська 6 (Саджавська) займатиметься ТОВ «Велл Ко». Підключення свердловин до встановлення підготовки газу «УПГ-Грабівка» здійснюватиметься на відстань до 10 тисяч метрів. Максимальна глибина свердловин — до
4 тисяч метрів.
Спосіб буріння — роторний, передбачається кріплення стовбура свердловин високогерметичними обсадними трубами. Очікуваний обсяг видобутку газу становить
20 — 80 тисяч кубометрів на добу.

■ ПРОТЕКЦІОНІЗМ
260 найближчих
Понад дві з половиною сотні виробників беруть участь у торгах з продажу газу
власного видобутку для підприємств, які виробляють соціально значущі продовольчі продукти. «Ці структури мають можливість закуповувати газ на біржі по цінах від
11 тис. до 18 тис. грн за тис. кубометрів», — пояснив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, додавши, що така ціна є нижчою від ціни на міжнародному ринку і це
дозволяє виробникам не підвищувати ціни на свою продукцію.

■ ТОЧКА ЗОРУ
Метод проти «Газпрому»
Президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар стверджує:
«Якщо європейці захочуть провчити «Газпром», вони зможуть це зробити». На його
думку, будь-які затримка та гальмування цього проєкту є позитивом. Але я не думаю, що це 100% стримує Росію від нової хвилі агресії проти України».
«Північний потік-2» має значення, але не настільки велике. Це лише один з інструментів. Росія має достатньо потужностей для того, щоб створювати маніпуляції на європейському газовому ринку. У Білому домі дещо хибне уявлення про «Північний потік-2». Чомусь їм здається, що це має максимально стримати Росію», —
стверджує Гончар.
За його словами, частка російського газу в Європі збільшилася. У 2012 році
в загальному імпорті до ЄС вона становила 30%. За перше півріччя 2021 року —
46,8%. «Через це й стали можливими маніпуляції «Газпрому» на європейському газовому ринку. Росія стала домінуючим гравцем, тому використовує ринок у своїх інтересах», — стверджує Гончар і зазначає, що європейські та американські санкції
мають бути введені не після того, як Росія розпочне вторгнення в Україну, а до.
«Це має бути превентивною дією. З Білого дому та багатьох європейських столиць
іде така риторика — у випадку якщо Росія знову вторгнеться в Україну, то послідують
санкції. В Кремлі бачать, які методи до цього вводились, їх не раз уже ними лякали.
Вони вважають, що Захід не наважиться на дуже жорсткі санкції, тому що Європа залежить від постачань російських енергоресурсів», — резюмує експерт.

тора МВФ Гіта Гопінат також зауважила, що російська агресія щодо України,
ймовірно, призведе до ще більших цін на
енергію. Як наслідок, високі темпи інфляції триватимуть довше... Втім, на її думку, наразі ситуація навколо військового
протистояння дуже відрізняється від тієї,
що була в 2014 році, коли Росія анексувала Кримський півострів України і ціни на
енергоносії досить різко впали на тлі низького попиту та достатніх запасів сланцевого газу. Нинішня криза розгортається
взимку, коли запаси природного газу в Європі є набагато меншими.
Але при цьому вже до кінця нинішнього року зростання цін може уповільнитися — завдяки жорсткішій політиці найбільших центробанків світу. У
2023 році зростання світової економіки
уповільниться до 3,8%. Фонд поліпшив
прогноз на 0,2 відсоткового пункту, але
це пов’язано передусім з погіршенням
прогнозу 2022 року. МВФ сподіваєть-

ся, що нинішні загрози розвитку економіки втратять вплив наприкінці 2022
року. Передумовою до цього є поліпшення рівня вакцинації у світі та зростання
ефективності лікування коронавірусу.
Головним ризиком для світу залишається поява нових штамів «Ковід19». Крім того, логістична криза, волатильність цін на енергоносії та тиск на
заробітну плату означають, що невизначеність щодо інфляції є високою. МВФ
наголошує, що підвищення облікових
ставок провідними центробанками спричиняє ризик щодо фінансової стабільності та потоку капіталу для ринків, що
розвиваються. Особливо в умовах високого рівня боргу на тлі пандемії.
Інші глобальні ризики можуть реалізуватися внаслідок високої геополітичної напруженості. Натомість кліматична надзвичайна ситуація означає високу ймовірність великих природних катаклізмів. ■
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■ ГЕРОЯМ – СЛАВА!

Майор і виноградна лоза
Найстарший у районі учасник АТО/ООС і після
демобілізації носить військову форму, аби нагадувати
іншим, що в країні триває війна
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Учорашній учасник АТО/ООС із селища Диканька — майор Олександр Юренко, якому виповнилося 62 роки, в батьківській садибі вирощує виноград. Розповідає, що
його батько, Павло Юренко, зайнявся виноградарством, повернувшись із війни, де
був тричі тяжко поранений. Самовіддано допомагала йому в цьому мати «АТОвця» — колишня фронтова медсестра Марта Юренко, котра, як і її чоловік, пройшла
всю німецько-радянську війну аж до Берліна. А пан Олександр почав освоювати цю
справу вже в пам’ять про рідну людину.
«Батька не стало 1995 року. Я щойно закінчив аспірантуру в Києві, зайнявся наукою.
Ось бачите «Енциклопедію історії України», — гортає сторінки видання історик і соціолог за фахом Олександр Юренко. — Вона вийшла в 10 томах, і в кожному з них
є кілька моїх статей. Окрім того, маю понад сто опублікованих наукових праць, зокрема й книг. Підготувати їх — то дуже забарна робота. Потім довелося все кидати
і їхати до Диканьки доглядати за хворою матір’ю. І тут мене, як кажуть, «пробило»
на цей виноград. У нашому регіоні саме з’явилися ентузіасти-виноградарі, які мали
нові сорти. Я почав спілкуватися з корифеями любительського виноградарства, купував у них живці, саджанці. Хотілося посадити якомога більше сортів — це так
захоплює! А потім в один час зупинився. Зараз маю близько трьох десятків різних
сортів і розумію, що гонитва за якомога більшою кількістю їх — ознака дилетантства. Коли виходиш із розряду початківців, усвідомлюєш, що є якісь межі й що
традиційні сорти кращі».
У саду біля батьківської хати нині ростуть близько 40 кущів винограду — і цього,
вважає пан Олександр, навіть забагато. Адже коло них чимало роботи. «Формую їх,
підв’язую до шпалер. До того ж обприскую щадними препаратами проти хвороб.
Восени виноград обрізаю, а потім укриваю на зиму. Доходу він не дає ніякого, в основному його роздаю. Скажімо, минулого року роздав кілограмів 150, — стверджує
Олександр Юренко. — Хоч загалом виноград був не на першому місці. Бо паралельно понад 15 років я займався вирощуванням сортової картоплі — мабуть, немає
жодної області, куди б її не відправляв. А потім в усе це втрутилася війна».

Готовий був іти на фронт рядовим
бійцем
Пан Олександр — найстарший учасник АТО/ООС із колишнього Диканського району. Навесні 2014 року, коли в
Донецькій та Луганській областях почалося захоплення міст сепаратистами, він
пішов до місцевого райвійськкомату проситися на фронт. «У мене військове звання — майор, та я готовий був іти рядовим
бійцем, — запевняє Олександр Юренко.
— Ходив до військкомату кілька разів,
але там зі мною й розмовляти не хотіли.
Тим часом війна набирала обертів, гинули
люди. А тоді почали створюватися добровольчі батальйони. Додзвонився в один —
перше ж запитання, яке прозвучало: скільки вам років? Мені на ту пору мало виповнитися 55, а це граничний для них вік».
А потім чоловіку пощастило — в серпні 2014 року він вийшов на зв’язок із добровольчим батальйоном «Айдар», і йому
сказали: приїжджайте. Зібравшись, наш
земляк прибув до місця його дислокації під
містом Старобільськ Луганської області.
«Ось погляньте на фото вже 2016
року, — показує Олександр Юренко. —
На ньому праворуч від мене стоїть Валентин Лихоліт (позивний — «Батя») —
колишній «афганець», героїчна людина, один з організаторів «Айдару», був у
ньому начальником штабу (значна частина добровольців вважала його командиром батальйону, попри те, що офіційним комбатом був Сергій Мельничук).
От він і взяв мене в батальйон. Як зараз,
пам’ятаю: «Батя» давав інтерв’ю журналістам «Радіо «Свобода». Черговий на
КПП доповів йому: ось тут, мовляв, приїхав доброволець із Полтавщини — офіцер. Валентин Лихоліт подивився на
мене колючим поглядом і прорік: «У нас
є для вас одна посада — заступник командира батальйону з тилового забезпечення». Відверто кажучи, я був заскочений
зненацька: це зовсім не те, чого хотів».
Оскільки батальйон був повністю на
народному забезпеченні, волонтери з
усіх куточків України весь час привозили туди харчі, обмундирування, спорядження. За словами мого співрозмовника, розвантажувати все це доводилося й
удень, і вночі, а тоді десь складувати, давати всьому цьому лад.
«На місці дислокації добробату були
суцільні купи сміття, тож я розпочав із

прибирання. Добившись того, аби нам
виділили вантажівку, ми стали вивозити непотріб. Потім побачив у великій котельні звалені картоплю, консервацію,
крупи в мішках — усе вперемішку, —
пригадує доброволець. — Почав організовувати тиловий підрозділ, і ми стали
розчищати оті завали. Робив своїми руками все, що міг, — мусив показувати іншим власний приклад. Вийшло так, що я
весь час був неоформленим — таких у батальйоні називали волонтерами. До речі,
немало з них загинуло. А загалом там усе
було не так просто. Адже туди прийшли
різні люди. Більшість із них воювала й
проливала кров, а незначна меншість
займалася мародерством, грабежами, насиллям щодо мирного населення (я зустрічав і таких). Панували такі собі плутанина, хаос. Якось бачив, як хлопці розбиралися з одним негідником. Що дивно
— навесні 2015-го він загинув. Іще раз
наголошую, основна маса «айдарівців»
— ідейні люди, самовіддані патріоти України, немало з яких прийшли на війну з
Майдану. Свою відданість Батьківщині
вони довели власною кров’ю: 140 із них
віддали за неї своє життя — це найбільша кількість жертв серед усіх наших добровольчих і кадрових батальйонів. Я потоваришував з бійцями одного з підрозділів на чолі з «майданівцем-УНСОвцем»
Михайлом «Бородою», які воювали на
передовій під селищем Металіст, що на
Луганщині, і хотів туди перейти. Домовлявся про це з «Бородою» та його заступником Олександром Скибою («Термінатором»). Останній тоді ще запитав у мене:
«А ти знаєш, що тебе тут можуть убити?»
Та вже за кілька днів загинув сам. 5 вересня (це найчорніший за всю війну день батальйону) на трасі між населеними пунктами Металіст і Щастя бійці того підрозділу потрапили в засідку бойовиків під
виглядом блокпоста з українським прапором. І ті відкрили вогонь із гранатометів — понад 20 наших бійців тоді загинули, двоє потрапили в полон і були закатовані в Луганську».

Надзвичайно важкий обов’язок
Служба в «Айдарі» закінчилася для
Олександра Юренка досить швидко й
несподівано: восени він дуже захворів.
Поліз на дах котельні, де зберігалася провізія, щоб закрити дірки чим можна було,

❙ Олександр Юренко вирощує виноград у пам’ять про батька.
❙ Фото автора та з особистого архіву Олександра Юренка
і добряче промокнув під дощем. А мешкав чоловік у бетонній комірці без вікон
розміром два на два метри, де не мав навіть постелі. Тож уже на ранок відчув ознаки хвороби. Була підозра на запалення
легень, а оскільки в лікарні Старобільська не було й матраців на ліжках, за порадою новоприбулого і єдиного на той час у
місці дислокації батальйону медика вирішив їхати додому й підлікуватися. У добробаті то було звичним: одні туди прибували, а інші вибували.
«Додому ще з горем пополам добрався, а тоді зліг — настільки мені було кепсько. Та, вичухавшись, знову пішов до
військкомату, — продовжує свою розповідь Олександр Юренко. — Мені роздратовано казали: ви вже списані, чого
ви сюди ходите? Але тут якраз розпочалася 4-та хвиля мобілізації — то був початок 2015 року. Аби підстрахуватися,
став «пробивати» собі мобілізацію і з Диканського, і з Полтавського військкоматів. А в підсумку вийшло так, що обидва надіслали мені повістки майже одночасно. Спочатку я мав мобілізаційну
підготовку в Києві: 2015 року у військах
запровадили нову посаду офіцера-психолога. Коли нас запитали, куди б ми хотіли потрапити, відповів: однозначно на
фронт. Отак потрапив до однієї з кращих
бойових частин — 72-ї окремої гвардійської механізованої бригади. Нас, трьох
офіцерів, було призначено туди офіцерами-психологами. Щоправда, з усіх трьох
на цій посаді втримався тільки я. Із перших днів і до кінця служби за мобілізацією на мене були покладені й обов’язки
заступника командира батальйону з роботи з особовим складом (а це на ту пору
— близько 500 військовослужбовців). І
хоч значився тимчасовим виконувачем
обов’язків, ніс це службове навантаження майже рік. Та це було потім. А спершу
ми прибули до міста Волноваха. Іще дорогою розговорився із солдатами. Кому
й можна було довіряти, то це насамперед
їм. Тож завжди старався триматися подалі від начальства — жив разом із солдатами: спав, їв, дружив. Знаючи, що нас,
офіцерів, розподілять по батальйонах,
завів розмову з одним із них. Той повідомив, що біля села Гранітне Донецької області дислокується 2-й батальйон — і там
триває справжня важка війна».
Прибувши в розпорядження 72-ї бригади, диканчанин і попросився саме туди
в заступника командира Олександра Са-

марського. А наступного ранку був уже
там. Тоді, у травні 2015-го, то була одна з
найбільш «гарячих» точок.
«Коли я прибув, у батальйоні якраз
загинув сержант Тарас Шевченко з ІваноФранківська. Хлопець підірвався на «розтяжці». І от мені кажуть: оскільки ви психолог, телефонуйте й повідомте родині. А
тоді мені довелося ще й везти його тіло на
батьківщину, брати участь у церемонії поховання. Потім відбував це не раз і не два.
Це надзвичайно важкий обов’язок. Був
випадок, коли в батальйоні загинули старший лейтенант Іван Віхтюк і прапорщик
Віталій Олійник: їдучи в автомобілі, вони
вже прибули на свою позицію «Буран»,
коли з ворожого танка прилетів снаряд і
розірвався якраз перед «уазиком» хлопців. У мене лишився на пам’ять шматочок
обгорілого металу з цього авто, — дістає
його зі сховку пан Олександр. — Від одного з військовослужбовців лишився лише
обгорілий череп. А іншого — Івана (35річного красеня з обличчям кіногероя) —
викинуло вибухом з автівки. Він теж був
обгорілим і помер уже в лікарні Волновахи. І от мені довелося везти його в Летичівський район Хмельницької області
й там дивитися у вічі чотирьом поколінням його родини. Та це лихо дуже зблизило мене з родичами Івана — пізніше бував у них не раз. У 2018-му в нас загинув
доброволець, снайпер Артур Безсмертний
— громадянин Латвії. А поховали його у
Дніпропетровській області — на батьківщині батька».
Після року несення служби неподалік
Гранітного взимку 2016 року 2-й батальйон
перевели на позиції за 8 кілометрів від нього. Тут уже було дещо спокійніше — це вважалося другою лінією оборони.
«Тільки-но обжилися в якихось покинутих сараях без вікон, без дверей, утеплили їх, чим змогли, як нас знову перекинули на передову, але цього разу вже
в район селища Новотроїцьке. Там наші
бійці зайняли позиції на териконах, —
продовжує учасник російсько-української війни. — З одного з териконів стріляли по нас, з іншого — стріляли ми, потихеньку зближуючись із противником. То
був повзучий наступ, як тоді говорили.
Хоч термін мого контракту наближався
до завершення, я мав намір іще служити.
Та й комбат був упевнений, що залишуся
в армії. Однак втрутилися особисті обставини: мусив владнати проблеми власного
«тилу» — домовитися, аби хтось нагля-

ЛЮДИНА. РЕГІОНИ
дав за моїм обійстям надалі. Тобто конче мав на кілька
днів з’їздити додому, начальство мені обіцяло, але не
відпускало. Тож я пішов на принцип і демобілізувався — майже останнім із призваних у наш батальйон у
межах 4-ї хвилі мобілізації».

«Найважче було не втратити честі й гідності»
Минуло кілька місяців — аж тут до Олександра
Юренка приходять представники Диканського райвійськкомату. «Павловичу, ви ж патріот, — заявляють, — треба поїхати на навчання на полігон «Широкий Лан», що в Миколаївській області». То були перші бригадні навчання з резервістами.
«А тоді, в серпні 2016 року, обстановка була непевною, і я подумав, що це прихована мобілізація, —
зізнається пан Олександр. — Приїжджаю на полігон —
і потрапляю у свою бригаду з тими ж командиром і заступниками, у свій 2-й механізований батальйон. Після навчань мої побратими повертаються на Донбас, у
зону бойових дій. Кажу: «Так і я з вами». Мені зразу ж
оформили контракт. Але річ у тому, що контракт про
проходження військової служби особами офіцерського складу затверджує Міноборони».
Та неповоротка військово-бюрократична машина знову пригальмувала контракт майора Олександра Юренка. Йому висували аргумент: беремо, мовляв,
лише офіцерів до 40 років. Хоч закон дозволяє до 60ти. Аби вирішити це питання, він двічі їздив до Києва
й записувався на особистий прийом до міністра оборони, щоправда, замість нього зустрічався з його заступником — генералом Олегом Шевчуком. І двічі, незважаючи на запевнення генерала позитивно вирішити
питання, згодом одержував від високих бюрократичних інстанцій відмову.
«І раптом наприкінці літа 2017-го мене запрошують до Диканського райвійськкомату, де показують
листа, що містить прохання за можливості призвати
в армію таких-то людей, серед них і моє прізвище. Телефоную заступнику командира нашого батальйону з
позивним «Збруч», а того вже призначили командиром зенітно-ракетного дивізіону. І він, не роздумуючи, говорить: я б тебе, мовляв, узяв на посаду заступника командира зенітно-ракетної батареї. Вирушаю
потягом на війну. Позаторік зняли документальний
фільм «Поїзд «Київ — Війна». Сідаєш на нього в Полтаві й через якихось три години ти вже в Костянтинівці — невеликому промисловому місті сходу України.
Наш підрозділ прикриття стояв на 2-й лінії оборони.
Знайомлюся зі станом речей. Там п’ять офіцерів, із
них троє — добре питущі, а точніше — справжні «алкаші». До таких у нашому війську міцно прилипло найменування «аватари». Пиятика у збройних силах — то
було справжнє зло, і нам доводилося вести ще й внутрішню війну.
Ми стояли в селі Зелене Поле Донецької області неподалік Авдіївки. Ночували в наметах. Була вже пізня осінь, пробирав холод, але гріло душу відчуття, що
ти серед своїх. Я жив разом із солдатами, ми розуміли
одне одного, багато чим ділилися. Невдовзі наша військова частина повернулася на місце постійної дислокації до міста Біла Церква. А після пів року навчань
на місцевому, а також Гончарівському (на Чернігівщині) полігонах знову вирушили на охоплену вогнем
війни Донеччину. Із поверненням у зону ООС, на першу лінію оборони, мене призначили заступником командира окремої розвідувальної роти своєї ж 72-ї механізованої бригади, яка з 2017-го зветься почесним і
славним іменем Чорних Запорожців, а її девіз — «Україна або смерть!». Цього разу ми базувалися неподалік міста Світлодарськ, а наші спостережні пункти
були розставлені вздовж лінії оборони. Обстрілювали
й нас, у червні був навіть один обстріл із «градів», хоч
2018-го то вже було рідкістю. Командний пункт був у
«бункері», і ми мали весь час доповідати у штаб бригади, що де відбувається. Чергування були в основному
ночами. Приходиш, було, о 4-й ранку, а о 8-й уже мусиш стояти в строю на шикуванні й потім виконувати
штатні обов’язки».
Демобілізувався Олександр Юренко 1 листопада
2018-го — за кілька місяців до свого 60-річчя, загалом
прослуживши в ЗСУ під час війни понад два роки, із
них 1,5 року — на першій лінії оборони. Після фронту
пан Олександр спить не на ліжку, а просто на підлозі у
спальному мішку. Пояснює: йому так чомусь спокійніше. «Після оцих нічних чергувань і тривог важко
спати ночами, постійно переслідує якась внутрішня
напруга, — ділиться чоловік. — Кожен день і кожна
мить, проведені на фронті, живуть у мені. Таке відчуття, ніби й не повернувся з війни. Постійно ходжу у військовій формі — не тому, що нема чого носити, а щоб
нагадувати іншим, що в країні триває війна. Знаю, що
моє прізвище є в усіх російських базах даних. Знайшов
себе на їхньому сайті «Трибунал» навіть у списку «фашистського карального батальйону «Айдар». Я був готовий покласти життя за Україну, бо твердо переконаний: це велика честь, яка випадає далеко не кожному.
Але вийшло так, що навіть не поранений чи контужений. Букет хвороб, які приніс із фронту, не рахується. Участь у цій російсько-українській війні вважаю
своєрідним підсумком свого життя. Тож часто запитую себе, що там було найважчим. Може, це й пафосно звучить, але найважче було не втратити честі й гідності. Сподіваюся, мені це виявилося під силу». ■

Тарас ЗДОРОВИЛО
Прагнення України до вступу в ЄС
— незаперечне, але чи готові ми стати в один ряд з цивілізованими країнами, адже для цього потрібно дотримуватися певних критеріїв, зокрема
в ставленні до пам’яток архітектури.
На жаль, наразі Україна демонструє
варварське ставлення до історичних
будівель і пальму першості тут тримає... Київ. Лише з 2001 року в столиці було безповоротно втрачено 35
пам’яток архітектури, а шість будівель — понівечено.
Тільки за минулий рік у столиці втрачено такі історичні будівлі,
як прибутковий будинок Уткіна (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) на вул.
С. Петлюри, 29 та броварню Карла
Шульца (1880-ті роки) на Голосіївському проспекті, 8. А ще дві будівлі —
понівечено: «Квіти України» (1985)
на вул. Січових Стрільців, 49 та садибу Барбана (кінець ХІХ ст.) по вул.
Обсерваторна, 6.
Причому частково зруйновану
садибу Барбана в Києві ще можна
врятувати, але ж ні — її новітні варвари збираються остаточно демонтувати. Цими днями на ділянку знову
завезли техніку: КАМАЗи вивозили якісь речі з напівзруйнованої історичної садиби. На захист історичної пам’ятки стали небайдужі містяни — активісти заблокували техніку
й побудували барикаду.
Депутатка Київради Аліна Михайлова повідомила, що Шевченківський районний суд скасував арешт на земельну ділянку, на якій розташована ця садиба. «Як зазначається в рішенні суду, скасування арешту
на цю земельну ділянку зумовлене
відсутністю в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання в правомірне
володіння земельною ділянкою та будинком», — повідомила вона.
Як виявилося, за пів року не було
проведено ніяких слідчих дій і протокольне доручення депутатки щодо
внесення садиби в перелік об’єктів
культурної спадщини проігноровано,
а проєкт рішення про розірвання договору оренди вже місяць як комісії
не виносять на розгляд.
Нагадаємо, що влітку 2021 року
забудовник зруйнував флігель поряд
із будинком і частково розібрав основну будівлю попри протистояння з місцевими мешканцями й активістами.
Щоправда, наразі головний фасад і
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■ ВАНДАЛІЗМ

«Велике руйнівництво»
Садибу Барбана в Києві збираються остаточно
демонтувати

❙ Архітектурні пам’ятки минулого швидко зникають з вулиць столиці.
половина будинку ще вціліли.
Після цього в серпні Рада нацбезпеки України постановила відновити
напівзруйновану садибу Барбана, а у
вересні в КМДА пообіцяли відреставрувати будівлю.
Зауважимо, що садиба Барбана —
одноповерхова будівля ХІХ століття,
прикрашена неокласичним оздобленням (русти, лиштви, складний карниз), роком побудови вважається
1891-й. Власниками садиби до 1917
року були титулярний радник Олександр Барбан, потім дворянин Іван
Гореславський, за ним — провізор
В’ячеслав Геращеневський.
У радянські часи будівлю націоналізували. У 1944–1945 роках тут
мешкав голова комітету в справах
мистецтв при Раднаркомі УРСР, академік, драматург Олександр Корнійчук. Потім особняк Барбана віддали
дитячій соматичній лікарні. Починаючи з 1970-х pоків у будівлі розташовувалися різні установи, зокрема редакція газети «Культура і життя».
У 2015 році Науково-дослідний
інститут пам’яткоохоронних досліджень пропонував внести цей будинок до Переліку щойно виявлених
об’єктів культурної спадщини як
«рідкісний взірець одноповерхового
садибного будинку, цінну пам’ятку
культурного надбання міста Києва».

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Шевченківський районний суд повторно, 26 січня, наклав арешт на частково
зруйновану садибу Барбана в центрі Києва: відповідна ухвала передбачає заборону
будь-яких будівельних та земляних робіт.
Але попри арешт, як повідомляють активісти, забудовник продовжує руйнувати
будівлю: люди забудовника відбили шматок стіни й зачинилися всередині будівлі.
«Над барикадами висить камера забудовника, і він дивиться кіно про те, чи стоять
люди «на стрьомі». Техніка стоїть за кілька
кварталів на Тургенєвській», — написали в
соцмережі активісти.
Додамо, що 20 серпня 2021 року садибу почали зносити так само — о 5-й ранку.
Із 2020 року власником будівлі є
ТОВ «Інформаційна група «Агентство столичних повідомлень», керівником якої є Тетяна Недельська-Табачник (дружина ексрегіонала Яна
Табачника). Останнім часом забудовник неодноразово намагався почати демонтаж пам’ятки заради спорудження на її місці 12-поверхового
житлового комплексу. І ось позов
фірми-власника нещодавно задовольнив Шевченківський райсуд,
скасуваши арешт, накладений на
садибу Барбана. ■

■ УПІЙМАВСЯ!

Прислужився москалям
Першокурсника з коледжу, який «мінував»
у Черкасах та Смілі школи під керівництвом
росіян, затримали
Людмила НІКІТЕНКО
На Черкащині оперативники СБУ встановили мережу псевдомінерів, які дев’ять разів «мінували» школи в Черкасах та Смілі через закриті телеграм-чати, що керуються з території
Росії. Коли школи перевели в онлайн-режим,
«терористи» взялися за черкаські коледжі. Але
таки попалися.
Як повідомляє «Україні молодій» Катерина
Дрога з Черкаського обласного управління СБУ,
наразі встановлено, що виконував замовлення
росіян з мінування різних об’єктів студент-першокурсник одного з місцевих коледжів. Протягом
січня через закритий телеграм-канал він «мінував» школи, коледжі, житлові будинки та торговельно-розважальні центри Черкащини.
«Крім цього, «анонімний терорист» створив власний телеграм-канал. Там він розміщував фото- та відеоматеріали про результати «замінувань», також отримував замовлення від інших осіб на чергові об’єкти. Наразі встановлено,
що трьом «замовникам» удалося реалізували
свій злочинний намір. Відомо, що через цей канал він отримував завдання щодо псевдоміну-

вань від російських кураторів, а також оплату за
їх виконання», — говорить пані Катерина.
За її словами, за результатами обстеження вказаних у повідомленнях приміщень та прилеглих територій не було виявлено жодних вибухових предметів та речовин. Але завдяки проведеним цілодобовим розшуковим заходам правоохоронці таки встановили особу псевдомінера й
затримали його в навчальному закладі.
«Він зізнався у вчиненні анонімних повідомлень та мотивував свою діяльність тим, що хотів
збільшити рейтинг власного телеграм-канала й
отримати прибуток за «замовлення» мінувань»,
— деталізує Катерина Дрога.
Вона каже, що під час обшуків за місцем проживання студента-мінера вилучено комп’ютерну
техніку та мобільний телефон, на яких є докази
протиправної діяльності, зокрема й листування та
отримання замовлень від російських кураторів.
Як зазначають у СБУ, до поширення хвилі
псевдомінувань залучають громадян України,
яким куратори з РФ обіцяють анонімність та надають чіткі інструкції. Найчастіше зловмисники
не усвідомлюють до кінця всі можливі наслідки
від блокування діяльності роботи різних об’єктів

❙ Студента-першокурсника, який
❙ мінував у Черкасах та Смілі
❙ школи та ТРЦ під
❙ керівництвом росіян, затримали.
соціальної сфери.
«Наразі за фактом здійснення неправдивих
повідомлень про замінування відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (завідомо
неправдиве повідомлення про загрозу безпеці
громадян, знищення чи пошкодження об’єктів
власності, вчинене повторно) Кримінального кодексу України», — зазначають у СБУ.
Нині оперативники перевіряють факт причетності «мінерів» до скоєння інших аналогічних злочинів на території України.
Заходи з викриття зловмисників проводили співробітники СБУ в Черкаській області та Національної поліції під процесуальним керівництвом
Черкаської окружної прокуратури. ■
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UA: Перший

7 лютого
КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок

06.00, 10.50, 18.20 XXIV зимові

з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,

Олімпійські ігри 2022 р.

16.45, 19.30 ТСН
09.25 «Життя відомих людей-

(Пекін, Китай)

2022»
людей»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

ігри

14.45 «Одруження наосліп»
17.10 Мелодрама «Крила

18.00, 21.00, 0.00, 5.30 Новини
21.30 Доба Олімпійських ігор
21.45 «Зворотний відлік»
23.30 Перша шпальта
00.30 Д/ф «Тваринна зброя»

кохання»
20.35 Комедія «Папік»

04.45, 4.55 «Телемагазин»
05.15, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини
«Інтером»
10.05, 18.00, 19.00, 3.10
«Стосується кожного»
12.25 Х/ф «Моє блискуче
розлучення»
14.10, 15.05 «Речдок»

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.30 Т/с «Від кохання до
ненависті»
14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Водна
поліція»
20.10 «Говорить Україна»

17.40 «Новини»

21.00 Т/с «Надія»

20.00, 2.40 «Подробиці»

Бобринських»

21.00 Т/с «Провінціал»

дня»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

16.05 «Чекай на мене. Україна»

21.50 Комедія «Дім
22.50 «ТСН. 10 вражаючих подій

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

02.45 Х/ф «Другорядні люди»

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

10.20, 5.30 «Життя відомих
10.20, 17.00 Студія Олімпійські

ІНТЕР

23.45 Х/ф «Підозри містера
Вічера: за межами

23.00 «Твій вечір-2022»

пристойності»

00.00 «Голос країни-12»

01.35 Т/с «Той, хто не спить»

02.30 «Вражаючі історії ТСН»

04.05 М/ф

23.10, 2.00 Т/с «Сонячний
листопад»
01.30 Телемагазин
02.45 Гучна справа
03.40 Реальна містика

01.25 Д/ф «Світ дикої природи»
01.55 Земля, наближена до неба

06.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,

06.30 Історія для дорослих

08.15, 17.10 Д/с «Спецназ:

07.10, 8.10, 20.50 Актуально.

ближній бій»

Економіка. Політика. Соціум

02.25 Д/ф «Гідра»
16.00, 17.00, 19.00, 0.00,

07.15, 11.10, 0.10 Д/c

03.40 UA:Фольк. Спогади

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час

«Найнебезпечніші

04.35 Енеїда

новин

польоти»

05.00, 4.45 «Top Shop»

23.05 Т/с «Доньки-матері»
01.40 «Хата на тата»

09.00 Х/ф «Очікування
полковника Шалигіна»
10.40 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 2.50 «Свідок»
13.00, 18.00, 3.20 «Випадковий
свідок»
14.10, 21.15 Т/с «Менталіст»
15.50, 17.00, 19.30 Т/с «CSI:
Маямі»
23.00 Т/с «Віртуози»
01.10 Х/ф «Драконові оси»

ПРЯМИЙ

06.15 Телемагазин
07.20 М/ф «Темний плащ»
08.15 М/ф «Качині історії»
09.30 Т/с «Друзі»
11.30 Мама реготала
14.15 Т/с «Куратори»
15.20 Т/с «Суперкопи»
17.50 Т/с «Швидка»

«Чорноморець». Winter
10.15 «Аякс» — «Гераклес».

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.00, 18.00,

12.00 «Полісся» — «Верес».

19.45 «Репортер». Новини

Winter Cup

09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.15

13.50 Огляд 1-го ігрового дня.

«Новини країни»

Відбір до ЧС-2022

06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.15 «Орел і решка»
09.15 Т/с «Мерлін»
10.05 Х/ф «Пірати
Карибського моря: на
дивних берегах»
13.00 Х/ф «Пірати
Карибського моря:
помста Салазара»
15.40 Т/с «Будиночок на щастя»
20.00 «Хто зверху?»
22.00 Х/ф «Пікселі»
00.10 Х/ф «Пташка на дроті»
02.35 «Служба розшуку дітей»
02.40 «Зона ночі»

01.10, 5.10 Д/с

Мірошниченко
10.10, 16.10, 23.15 Д/с «Таємнича
світова війна»
08.40 «Шахтар» — «Десна».
Чемпіонат України
Чемпіонат Нідерландів

19.40, 2.00 «5 копійок»
21.00 Час новин. Підсумки дня

03.10, 4.10 Гра долі

14.55 Довідник дикої природи

08.20 Світ їжі. Новорічні та

15.55 Глобальна наука
16.55, 23.40 Як влаштований
Всесвіт

10.50 Дача бороданя

«Касимпаша». Чемпіонат

18.55 Прихована реальність

11.20, 20.40 Удачний проєкт

Туреччини

19.50, 22.40 Шукачі

15.00 «ПСВ» — «АЗ Алкмаар».
Чемпіонат Нідерландів

20.50 Синя безодня
00.35 Мисливці на нацистів

Cup

03.45 Земні катаклізми

Туреччини

22.00 «Спецтема»

17.30 Передмова до 1/4 фіналу.
Кубок Італії. Прем’єра
18.00, 19.45, 20.55 «Winter Studio.

КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2019»
06.25 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»
10.10 Х/ф «Старскі та Гатч»
12.10 Х/ф «П’ятий елемент»
14.50 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»

MatchDay»
18.55 LIVE. «Полісся»

Огляд туру
22.50 «ПСВ» — «АЗ Алкмаар».
Чемпіонат Нідерландів
00.35 «Фенербахче» —

02.20 «Портленд Тімберс»

00.10 «Дубинізми»

— «Міннесота». Плей-оф.

00.30 Т/с «CSI: місце злочину»

MLS CUP

03.15 «Відеобімба-2»

04.05 «Феєнорд» — «Спарта».
Чемпіонат Нідерландів

05.45 Телемагазини
ФУТБОЛ-2

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 10.00, 17.20 Топ-матч
06.10 «Бешикташ» —

19.05 «Супербабуся»

«Антальяспор». Чемпіонат

20.15, 22.50 Т/с «Татусі»

Туреччини

Огляд туру. Прем’єра
22.10 «Бешикташ» —
Туреччини

21.30 Чемпіонат Нідерландів.

06.00, 12.45, 14.45, 16.45, 5.30
Топ-матч
06.10 «Полісся» — «Верес».
Winter Cup
08.00, 10.30 «УПЛ ONLINE»

05.20 Ілюзії сучасності

00.00, 2.40 «Winter Studio.
MatchDay»
00.55 «Полісся» —
«Чорноморець». Winter
Cup

К1

Кубок Італії
03.40 «КРБ» — «Палмейрас».
Кубок Бразилії

13.30 Солодка дача
14.30 Правила виживання

19.00, 21.20 Шість соток

22.10 Готуємо разом
23.50 Реальний секс

08.00 М/с «Юху та його друзі»

01.40 Формула любові

08.45 М/ф «Кіт Грім і

03.20 Арт-простір

зачарований дім»

04.10 М/ф

10.15 «Орел і решка. Дива
світу»

ТЕТ

12.30, 20.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
13.30, 21.00 «Орел і решка.
14.25 Х/ф «Пастка для
привида»
16.10 Х/ф «Особливо
небезпечна»
18.00 «Орел і решка.

МЕГА

13.20 Ланчбокс

06.30 «Top Shop»

Морський сезон»

03.10 Передмова до 1/4 фіналу.

поради

19.50 Один за 100 годин

Чемпіонат Нідерландів
21.30 Чемпіонат Туреччини.

13.00, 16.30, 0.40, 3.40 Корисні

18.00 Зіркові долі

04.40 Судіть самі

19.40 «Аякс» — «Гераклес».

Cup

20.20 Т/с «Булатов»

08.50, 11.50 «Битва

Огляд туру. Прем’єра

«Антальяспор». Чемпіонат

23.30 Мама реготала. Найкраще

02.20 Т/с «Рекс-2»

18.45 Чемпіонат Нідерландів.

— «Чорноморець». Winter

Чемпіонат Туреччини

05.50 Т/с «Комісар Рекс»

17.00 «Металіст» —

неприємностей

15.30 «Аланьяспор» —

20.00 «Про політику»

09.20 Майстри ремонту
10.20 Затишна дача

17.10 «Ситуація»

«Галатасарай». Чемпіонат

різдвяні страви

17.55 Крила війни

13.00 «Трабзонспор» —

02.45 Академік Корольов

18.15 «Ехо України»

«Найекстримальніший»

22.00 Час-Time

«Чорноморець». Winter

19.25 Прем’єра! «Гроші-2022»

15.45, 18.05 Т/с «Слід»

15.30 Час «Ч»

15.20 Yellow

21.50 Т/с «Елементарно»

13.10, 14.50 Т/с «Сліпа»

22.15 Д/с «Апокаліпсис»

16.10 «Час пік»

«Істанбул Башакшехір».

новини»

13.10, 14.10, 17.30 Х/ф

15.00, 22.30 Футбол NEWS

18.50 «ДжеДАІ»

екстрасенсів»

06.00, 7.10 «Kids time»

14.10 «Великий день»

20.00 Т/с «Поліція Гаваїв»

СТБ

05.15 Скарб нації
05.25 Еврика!
05.30 Служба розшуку дітей
05.35, 10.05 Громадянська
оборона
06.30 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.10, 19.20 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10.45 Х/ф «Максимальний
ризик»
12.45, 15.45 Факти. День
13.15, 16.25 Т/с «Коп із
минулого»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20, 1.45 Прихована небезпека
21.25 Т/с «Пес»
22.40 Свобода слова
00.00 Х/ф «Примарний
шторм»
02.45 Я зняв!

09.00 Підсумки тижня з Анною

11.00 «Феєнорд» — «Спарта».

Чемпіонат Нідерландів

23.00 «Перша передача»
НЛО-ТБ

08.10 «Металіст» —
Cup

05.55 «Вартість життя»
07.25 Х/ф «Проєкт «Альфа»

НОВИЙ КАНАЛ

5 канал

12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

НТН

ICTV

Навколосвітня подорож»

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.35 Х/ф
«Румпельштільцхен»
09.30 Х/ф «Оптом дешевше»
11.20 Х/ф «Оптом дешевше2»
13.15 Х/ф «А ось і Поллі»
15.00, 5.00 Зірки, чутки та
Галлівуд

06.15, 12.15 Містична Україна

23.00 Т/с «Межа»

16.00, 2.30 Панянка-селянка

07.05 Правила виживання

00.45 Х/ф «Бабій»

17.00, 0.00 Супержінка

09.05 Страх у твоєму домі

02.30 Т/с «Три сестри»

18.00, 1.00 Богиня шопінгу. Батли

10.00, 1.35 Речовий доказ

03.25 «Нічне життя»

19.00 Одного разу під Полтавою

11.10 Дика Бразилія
К2

13.10 Заборонена історія
14.05, 21.50 Герої будівельного
майданчика

за патли

22.00 Т/с «Бібліотекарі»

06.30,8.00 Телемагазин

23.00, 2.00 Країна У-2

07.30 Салат-бар

05.50 Корисні підказки

ТБ-ВІВТОРОК

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 3 ЛЮТОГО 2022

8 лютого
UA: Перший
06.00, 10.25, 18.20, 22.00 XXIV
зимові Олімпійські ігри
2022 р. (Пекін, Китай)
09.50, 17.00 Студія Олімпійські
ігри
18.00, 21.00, 0.30, 5.25 Новини
21.40 Доба Олімпійських ігор
00.00 Бігус Інфо
01.05 Д/ф «Тваринна зброя»
02.00 Д/ф «Світ дикої природи»

КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

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, 4.25 ТСН
09.25 «Життя відомих людей2022»
10.20, 5.30 «Життя відомих
людей»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
14.45 «Одруження наосліп»
17.10 Мелодрама «Крила
кохання»
20.35 Комедія «Папік»
21.50 Комедія «Дім
Бобринських»
22.50 «ТСН. 10 вражаючих подій
дня»
23.00 «Твій вечір-2022»
00.00 Комедія «Сусіди: на
стежці війни»
01.55 «Вражаючі історії ТСН»

05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Інше життя»
12.25 Х/ф «Французський
жиголо»
14.25, 15.25 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий
випадок»
17.40 «Новини»
18.00, 19.00, 3.10 «Стосується
кожного»
20.00, 2.40 «Подробиці»
21.00 Т/с «Провінціал»
23.45 Х/ф «Код 8»
01.30 Т/с «Той, хто не спить»
04.05 М/ф
04.50 «Телемагазин»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

06.30 Історія для дорослих

08.15, 17.10 Д/с «Спецназ:

07.10, 8.10, 20.50 Актуально.

ближній бій»

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

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

03.45 Скарб нації

06.00, 7.35 «Kids time»

03.55 Еврика!

06.05 М/ф

04.00 Факти
04.35, 20.20, 2.20 Громадянська

Сьогодні
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06.10 М/с «Том і Джеррі»

оборона

09.00 Зірковий шлях

06.30 Ранок у великому місті

07.40 «Орел і решка»

11.15 Історія одного злочину

08.45 Факти. Ранок

09.50 Т/с «Мерлін»

14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Водна
поліція»
20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Надія»
23.10, 2.00 Т/с «Сонячний

09.15, 19.20 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10.10 Прихована небезпека
11.45, 13.25 Х/ф «Колонія»

14.05 Х/ф «Дракула»

12.45, 15.45 Факти. День

16.00, 20.00 «Хто зверху?»

14.10, 16.25, 22.40 Т/с «Нюхач»

18.00 Т/с «Будиночок на щастя»

16.45, 21.25 Т/с «Пес»

22.10 Х/ф «Однокласники»

17.50 Т/с «Коп із минулого»

листопад»

12.45 «Діти проти зірок»

00.25 Х/ф «Однокласники-2»

02.45 Гучна справа

18.45, 21.05 Факти. Вечір
00.45 Х/ф «Лейк Плесід:
озеро страху»

03.40 Реальна містика

03.05 Я зняв!

02.45 «Зона ночі»

13.10, 14.10, 17.30, 19.15 Х/ф

22.15 Д/с «Апокаліпсис»

01.30 Телемагазин

02.20 «Вар’яти»

02.25 Земля, наближена до неба

5 канал
02.40 Д/ф «Війна на нульовому

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
кілометрі»

Економіка. Політика. Соціум
15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00

«Найнебезпечніші

04.30 Енеїда

Час новин

польоти»

НТН
06.20 «Вартість життя»
07.50, 13.00, 18.00, 3.30
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 3.00
«Свідок»
09.00 Х/ф «Вірність»
10.45 Т/с «Коломбо»
14.10, 21.15 Т/с «Менталіст»
15.50, 17.00, 19.30 Т/с «CSI:
Маямі»
23.00 Т/с «Віртуози»
01.15 «Легенди карного
розшуку»
04.45 «Top Shop»
НЛО-ТБ
06.15
07.20
08.15
09.30
11.30
14.15
15.20
18.00
20.00
21.50
23.30

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

05.20 Т/с «Коли ми вдома»
06.15 Т/с «Комісар Рекс»
09.30, 11.50 «Битва
екстрасенсів»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
13.10, 14.50 Т/с «Сліпа»
15.40, 18.05 Т/с «Слід»
19.05 «Супербабуся»
20.15, 22.50 Т/с «Татусі»
23.05 Т/с «Доньки-матері»
01.40 «Хата на тата»
ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.45
«Репортер». Новини
09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.15
«Новини країни»
13.00 «Репортер». Новини
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 «2+2»
06.00, 0.10 Т/с «CSI: місце
злочину»
07.45 Х/ф «Ультиматум
Борна»
09.55 Т/с «Звонар-2»
12.00 «Загублений світ»
17.55, 2.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАІ»
19.25 Прем’єра! «ДжеДАІ-2021»
20.20 Т/с «Булатов»
02.15 «Відеобімба-2»
05.45 Телемагазини
ФУТБОЛ-1
06.00 «Трабзонспор» —
«Касимпаша». Чемпіонат
Туреччини
07.45, 14.30, 21.30 Передмова до
1/4 фіналу. Кубок Італії
08.15 «ПСВ» — «АЗ Алкмаар».
Чемпіонат Нідерландів
10.00, 15.00, 22.45 Футбол NEWS
10.20, 13.00, 18.00, 19.45, 20.55
«Winter Studio. MatchDay»
11.15 «Полісся» —
«Чорноморець». Winter
Cup
13.35 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
15.20, 23.55 Yellow
15.30 «Аякс» — «Гераклес».
Чемпіонат Нідерландів
17.20 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру
18.55 LIVE. «Металіст»
— «Верес». Winter Cup
21.55 LIVE. «Інтер» — «Рома».
1/4 фіналу. Кубок Італії
00.05 «Бешикташ» —
«Антальяспор». Чемпіонат
Туреччини
01.55 Топ-матч
02.10 «Спортінг КС»
— «Ванкувер Вайткепс».
Плей-оф. MLS CUP
04.00 «Твенте» — «Вітесс».
Чемпіонат Нідерландів

ФУТБОЛ-2
06.00, 12.45, 14.45 Топ-матч
06.10 «Твенте» — «Вітесс».
Чемпіонат Нідерландів
08.00, 10.10 «УПЛ ONLINE»
08.25 «Інгулець» — «Верес».
Чемпіонат України
10.35 Передмова до 1/4 фіналу.
Кубок Італії
11.00 «Аланьяспор» —
«Галатасарай». Чемпіонат
Туреччини
13.00 «Феєнорд» — «Спарта».
Чемпіонат Нідерландів
15.00 «Бешикташ» —
«Антальяспор». Чемпіонат
Туреччини
16.50, 19.35, 23.55, 2.40 «Winter
Studio. MatchDay»
17.45 «Полісся» —
«Чорноморець». Winter
Cup
20.05 «ПСВ» — «АЗ Алкмаар».
Чемпіонат Нідерландів
21.55 LIVE. «Монако»
— «Ам’єн». 1/4 фіналу.
Кубок Франції
22.45 Yellow
00.50 «Металіст» — «Верес».
Winter Cup
03.10 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру
03.50 «Васко да Гама»
— «Боавіста». Кубок
Бразилії
МЕГА
06.20, 12.15 Містична Україна
07.15 Правила виживання
09.15 Страх у твоєму домі
10.10, 1.35 Речовий доказ
11.20, 20.50 Синя безодня
13.10 Заборонена історія
14.10, 21.50 Герої будівельного
майданчика
15.05 Довідник дикої природи
16.05 Глобальна наука
17.05, 23.40 Як влаштований
Всесвіт
18.05 Крила війни
19.05 Прихована реальність
19.55, 22.40 Шукачі
неприємностей
00.35 Мисливці на нацистів

01.10, 5.10 Д/с

19.40, 2.00 «Дійові особи»

війна»

07.15, 11.10, 0.10 Д/c

03.35 UA:Фольк. Спогади

15.30 Час «Ч»

09.30 Д/с «Секретно. Холодна
10.10, 16.10, 23.15 Д/с «Таємнича
світова війна»
02.45
03.40
04.40
05.20

Зворотний бік Місяця
Земні катаклізми
Судіть самі
Ілюзії сучасності
К1

06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35, 23.00 Т/с «Межа»
10.10, 18.10 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
12.15, 20.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
13.10, 21.00 «Орел і решка.
Морський сезон»
14.10 Х/ф «Особливо
небезпечна»
16.00 Х/ф «2067: петля часу»
00.45 Т/с «Я — зомбі»
01.30 Т/с «Три сестри»
03.25 «Нічне життя»

21.00 Час новин. Підсумки дня

«Найекстримальніший»
03.10, 4.10 Гра долі

22.00 Час-Time
К2
06.30,8.00 Телемагазин
07.30 Салат-бар
08.20 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, 16.30, 0.40, 3.40 Корисні
поради
13.20 Ланчбокс
14.00 Люблю готувати
14.30 Правила виживання
18.00 Зіркові долі
19.00 Один за 100 годин
21.20 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 «Король
Дроздовик»
09.45, 22.00 Т/с «Бібліотекарі»
10.45 Х/ф «Хочу бути тобою»
13.15 4 весілля
14.05, 16.00, 2.30 Панянкаселянка
15.00, 5.00 Зірки, чутки та
Галлівуд
17.00, 0.00 Супержінка
18.00, 1.00 Богиня шопінгу. Батли
за патли
19.00 Одного разу під Полтавою
23.00, 2.00 Країна У-2
05.50 Корисні підказки

■ ПЕРЕДПЛАТА-2022

Інтернет для всіх — газета
для обраних
Найближчим часом можна передплатити «Україну молоду» на березень
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і
читачi — як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють
як головну нацiональну газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги.
Хто з вас, шановні читачі, не встиг
оформити передплату на 2022 рік, це
можна зробити найближчим часом — до
18 лютого, і ви отримуватимете газету з
березня. 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 — 228 грн. 32 коп.,
до кінця року — 570 грн. 80 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй,
юридичних осiб:
на місяць — 72 грн. 08 коп.,
на два місяці — 144 грн. 16 коп.,
до кінця півріччя — 288 грн. 32 коп.,
до кінця року — 720 грн. 80 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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ТБ-СЕРЕДА

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 3 ЛЮТОГО 2022
UA: Перший

9 лютого
КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок

06.00, 10.50, 18.20, 22.00 XXIV

з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,

зимові Олімпійські ігри

16.45, 19.30, 4.25 ТСН
09.25 «Життя відомих людей-

2022 р. (Пекін, Китай)
10.10, 17.00 Студія Олімпійські

10.20, 5.30 «Життя відомих
людей»
14.45 «Одруження наосліп»

18.00, 21.00, 0.30, 5.25 Новини

17.10 Мелодрама «Крила
кохання»

21.40 Доба Олімпійських ігор

20.35 Комедія «Папік»
21.50 Комедія «Дім

00.00 Перша шпальта

Бобринських»
22.50 «ТСН. 10 вражаючих подій

01.05 Д/ф «Тваринна зброя»
02.00 Д/ф «Світ дикої природи»

дня»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.20, 22.00 «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
«Інтером»
10.00 «Корисна програма»

2022»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

ігри

ІНТЕР

11.00 «Інше життя»
12.25 Х/ф «Просто щоб
упевнитись»

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00

випадок»

11.15 Історія одного злочину
14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Водна
поліція»

кожного»

23.45 Х/ф «Хранитель»

23.00 «Твій вечір-2022»

01.30 Т/с «Той, хто не спить»

00.00 Комедія «Сусіди-2»

04.05 М/ф

01.50 «Вражаючі історії ТСН»

04.45 «Телемагазин»

06.00, 7.20 «Kids time»

03.55 Служба розшуку дітей

06.05 М/ф
06.15 М/с «Том і Джеррі»
07.25 «Орел і решка»

оборона
06.30 Ранок у великому місті

09.30 Т/с «Мерлін»

08.45 Факти. Ранок

12.20 «Діти проти зірок»

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

13.55 Х/ф «Однокласники»

з Костянтином Стогнієм

20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Надія»
23.10, 2.00 Т/с «Сонячний

20.00, 2.40 «Подробиці»
21.00 Т/с «Провінціал»

НОВИЙ КАНАЛ

03.50 Еврика!

04.35, 10.10 Громадянська

09.00 Зірковий шлях

17.40 «Новини»
18.00, 19.00, 3.10 «Стосується

03.40 Скарб нації

04.00 Факти
Сьогодні

14.30, 15.30 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий

ICTV

листопад»
01.30 Телемагазин

11.10, 13.25 Х/ф «Втеча задля
порятунку»
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.20, 22.45 Т/с «Нюхач»

15.55, 20.00 «Хто зверху?»
18.00 Т/с «Будиночок на щастя»
22.00 Х/ф «Змішані»

16.40, 21.25 Т/с «Пес»

00.30 Х/ф «Війна наречених»

17.50 Т/с «Коп із минулого»

02.20 «Вар’яти»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
02.40 «Служба розшуку дітей»

02.45 Гучна справа

20.20, 2.45 Секретний фронт

03.15 Реальна містика

00.55 Х/ф «Біла імла»

02.45 «Зона ночі»

13.10, 14.10, 17.30 Х/ф

22.15 Д/с «Апокаліпсис»

02.25 Земля, наближена до неба

5 канал
02.40 Д/ф «Заміновані

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

вірністю»

08.15, 17.10 Д/с «Спецназ:

07.10, 8.10, 20.50 Актуально.

ближній бій»

Економіка. Політика. Соціум
15.00, 16.00, 17.00, 19.00,

03.35 UA:Фольк. Спогади
04.30 Енеїда
НТН
06.20 «Вартість життя»
07.50, 13.00, 18.00, 3.30
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 3.00
«Свідок»

«Найнебезпечніші

Час новин

польоти»

13.10, 14.50 Т/с «Сліпа»
15.45, 18.05 Т/с «Слід»
19.05 «Супербабуся»

14.10, 21.15 Т/с «Менталіст»
15.55, 17.00, 19.30 Т/с «CSI:
Маямі»

01.10 «Легенди карного
розшуку»

Кубок Франції

ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.00, 18.00,

09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.15
«Новини країни»

17.10 «Ситуація»
18.10 «Ексклюзив»
19.00 «Велика середа»
22.00 «Спецтема»

08.15 М/ф «Качині історії»
09.30 Т/с «Друзі»

23.00 «Новини від Христини»

КАНАЛ «2+2»

15.15 Т/с «Суперкопи»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

17.50 Т/с «Швидка»

06.15, 0.00 Т/с «CSI: місце

20.00 Т/с «Поліція Гаваїв»

злочину»

21.50 Т/с «Елементарно»

08.00 Х/ф «Спадок Борна»

23.30 Мама реготала. Найкраще

10.40 Т/с «Звонар-2»
12.50, 19.25 «Загублений світ»

СТБ

17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»

05.45 Т/с «Комісар Рекс»

18.50 «ДжеДАІ»

08.45, 11.50 «Битва

20.15 Т/с «Булатов»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

MatchDay»
11.15 «Металіст» — «Верес».
Winter Cup

01.50 Т/с «Рекс-2»

15.30 Час «Ч»

01.10, 5.10 Д/с

09.30 Д/с «Секретно. Холодна
19.40, 2.00 «Велика політика»

війна»
10.10, 16.10, 23.15 Д/с «Таємнича
світова війна»

21.00 Час новин. Підсумки дня

«Найекстримальніший»

22.00 Час-Time

03.10, 4.10 Гра долі

08.00 «УПЛ ONLINE»

11.20, 20.50 Синя безодня

09.20 Майстри ремонту

08.25 «Ворскла»

13.10 Заборонена історія

10.20 Затишна дача

— «Чорноморець».
Чемпіонат України
10.10 «EXTRA TIME»
11.00 «Монако» — «Ам’єн». 1/4
фіналу. Кубок Франції
12.50, 22.00 Yellow
13.00 «Полісся» —
«Чорноморець». Winter
Cup

14.10, 21.50 Герої будівельного
майданчика
15.00 Довідник дикої природи
16.00 Глобальна наука
17.00, 23.40 Як влаштований

10.50 Дача бороданя
11.20, 20.40 Удачний проєкт
13.00, 16.30, 0.40, 3.40 Корисні
поради
13.20 Ланчбокс

Всесвіт
18.00 Крила війни

13.30 Солодка дача

19.00 Прихована реальність

14.30 Правила виживання

19.55, 22.40 Шукачі

18.00 Зіркові долі

неприємностей

15.00 «Монтевідео Сіті Торке»

00.35 Мисливці на нацистів

19.00 Один за 100 годин
21.20 Шість соток

— «Барселона». Кубок

02.45 Полювання на НЛО

13.30 Огляд 2-го ігрового дня.

Лібертадорес

03.35 Земні катаклізми

22.10 Готуємо разом

Відбір до ЧС-2022

16.50, 19.35 «Winter Studio.

04.35 Судіть самі

23.50 Реальний секс

05.20 Ілюзії сучасності

01.40 Формула любові

14.20 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру
17.05 Yellow
17.15 «ПСВ» — «АЗ Алкмаар».
Чемпіонат Нідерландів
19.20 «Полісся» —
«Чорноморець». Winter

21.00 «Winter Studio»
21.55 LIVE. «Мілан» — «Лаціо».
1/4 фіналу. Кубок Італії
00.05 «Бержерак» —
«Версаль». 1/4 фіналу.
Кубок Франції
01.50 «Філадельфія» — «НьюЙорк РБ». Плей-оф. MLS

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

екстрасенсів»

10.20, 13.00 «Winter Studio.

Cup

11.30 Мама реготала
14.15 Т/с «Куратори»

10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Футбол
NEWS

16.10 «Час пік»

07.20 М/ф «Темний плащ»

08.10, 4.10 «Інтер» — «Рома».
1/4 фіналу. Кубок Італії

04.45 «Top Shop»

06.15 Телемагазин

06.10, 15.20 «Монако»

23.05 Т/с «Доньки-матері»

14.10 «Великий день»

НЛО-ТБ

06.00, 8.00, 23.55 Топ-матч

— «Ам’єн». 1/4 фіналу.

18.50 «Репортер». Новини

23.00 Т/с «Віртуози»

ФУТБОЛ-1

20.15, 22.50 Т/с «Татусі»

01.40 «Хата на тата»

10.45 Т/с «Коломбо»

07.15, 11.10, 0.10 Д/c

0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00

09.00 Х/ф «Вовча зграя»

новини»

06.30 Історія для дорослих

MatchDay»
17.45 «Металіст» — «Верес».

20.10 «Інтер» — «Рома». 1/4
фіналу. Кубок Італії
22.10 LIVE. «Ніцца» —
«Марсель». 1/4 фіналу.
Кубок Франції
00.10 «Winter Studio»
01.05 «Трабзонспор» —
«Касимпаша». Чемпіонат
Туреччини
02.55 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
03.50 «Атлетіку Мінейру»
— «Ремо». Кубок Бразилії

CUP

ФУТБОЛ-2

03.20 Арт-простір
К1

Winter Cup

04.10 М/ф

06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
ТЕТ

08.35, 23.00 Т/с «Межа»
10.25, 18.10 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
12.15, 20.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.35 Х/ф «Зоряні таляри»
09.45, 22.00 Т/с «Бібліотекарі»
10.45 Х/ф «Тисяча слів»

13.15, 21.00 «Орел і решка.
Морський сезон»
14.10 Х/ф «2067: петля часу»
16.20 Х/ф «Орбіта 9»
00.40 Т/с «Я — зомбі»
01.30 Т/с «Три сестри»
03.25 «Нічне життя»

МЕГА

К2

12.45 4 весілля
14.00, 16.00, 2.30 Панянкаселянка
15.00, 5.00 Зірки, чутки та
Галлівуд
17.00, 0.00 Супержінка
18.00, 1.00 Богиня шопінгу. Батли
за патли

06.00, 14.45 Топ-матч

06.20, 12.15 Містична Україна

06.30,8.00 Телемагазин

06.10 «Фенербахче» —

07.15 Правила виживання

07.30 Салат-бар

03.40 «Відеобімба-2»

«Істанбул Башакшехір».

09.15 Страх у твоєму домі

08.20 Світ їжі. Новорічні та

05.45 Телемагазини

Чемпіонат Туреччини

10.10, 1.35 Речовий доказ

різдвяні страви

19.00 Одного разу під Полтавою
23.00, 2.00 Країна У-2
05.50 Корисні підказки

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 3 ЛЮТОГО 2022

10 лютого
UA: Перший

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок

06.00, 11.10, 18.20, 22.00 XXIV

з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,

зимові Олімпійські ігри
2022 р. (Пекін, Китай)

21.00 Новини (повтор від 21.00)

«Інтером»

2022»
людей»

17.10 Мелодрама «Крила
кохання»
20.23 «Чистоnews-2022»
20.30 Комедія «Папік»

21.40 Доба Олімпійських ігор

21.45 «Право на владу-2022»
00.45 «ТСН. 10 вражаючих подій

00.00 Схеми. Корупція в деталях

жахів»
02.45 «Вражаючі історії ТСН»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

03.55 Еврика!

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00

04.00 Факти

Сьогодні
09.00 Зірковий шлях

11.00 «Інше життя»

11.15 Історія одного злочину

16.25 «Речдок. Особливий
випадок»
17.40 «Новини»

14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Водна
поліція»
20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Надія»

кожного»
20.00, 3.20 «Подробиці»

медіаімперії. Дім

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00

03.35 UA:Фольк. Спогади
Час новин
06.30 Історія для дорослих

04.30 Енеїда
НТН

07.10, 8.10, 20.50 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум
07.15, 11.10, 0.10 Д/c
«Найнебезпечніші
польоти»
08.15, 17.10 Д/с «Спецназ:
ближній бій»

13.10, 14.50 Т/с «Сліпа»

ФУТБОЛ-1

15.40, 18.05 Т/с «Слід»

06.00, 8.00 Топ-матч

07.55, 13.00, 3.30 «Випадковий

19.05 «Супербабуся»

06.10 «Бержерак» —

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 3.00
«Свідок»

20.15, 22.50 Т/с «Татусі»

«Версаль». 1/4 фіналу.

23.05 Т/с «Доньки-матері»

Кубок Франції

01.40 «Хата на тата»

09.00 Х/ф «Лише одна ніч»
10.45 Т/с «Коломбо»

ПРЯМИЙ

18.00 «Випадковий свідок.
Навколо світу»
23.00 Т/с «Віртуози»
01.10 «Легенди карного
розшуку»
04.45 «Top Shop»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

«Репортер». Новини
09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.15

17.50 Т/с «Швидка»
20.00 Т/с «Поліція Гаваїв»
21.50 Т/с «Елементарно»
23.35 Мама реготала. Найкраще

12.15 «Діти проти зірок»
з Костянтином Стогнієм

думка»

13.55 Х/ф «Однокласники-2»
15.55, 20.00 «Хто зверху?»
18.00 Т/с «Будиночок на щастя»

12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.20, 22.40 Т/с «Нюхач»

22.00 Х/ф «Великий Стен»
00.30 Х/ф «Подружки
нареченої»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
02.50 «Служба розшуку дітей»

20.20, 2.55 Антизомбі

01.55 Реальна містика

00.45 Х/ф «Денне світло»

02.55 «Зона ночі»

16.10 Таємниці війни

01.10 Д/с

09.30 Д/с «Секретно. Холодна
війна»

19.40, 2.00 «Прямим текстом з

10.10, 23.15 Д/с «Таємнича

Юрієм Луценком»

світова війна»

21.00 Час новин. Підсумки дня
22.00 Час-Time

15.30 Час «Ч»

22.15 Д/с «Апокаліпсис»

08.00, 10.30 «УПЛ ONLINE»

13.15 Заборонена історія

09.20 Майстри ремонту

08.40 «Маріуполь» —

14.10, 21.50 Герої будівельного

10.20 Затишна дача

«Динамо». Чемпіонат
України
11.00 «Бержерак» —
«Версаль». 1/4 фіналу.
Кубок Франції
13.00 «Металіст» — «Верес».
Winter Cup
15.00 «Мілан» — «Лаціо». 1/4
фіналу. Кубок Італії

фіналу. Кубок Італії

20.15 «Про політику»
22.00 «Спецтема»

19.20 «Металіст» — «Верес».
Winter Cup

КАНАЛ «2+2»
06.00, 0.00 Т/с «CSI: місце
злочину»
07.45 Х/ф «Бої в
бронежилетах»
09.40 Т/с «Звонар-2»
11.40 «Загублений світ»
17.55, 1.50 «Секретні матеріали»

20.55 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру

фіналу. Кубок Італії

21.00 «Winter Studio»
21.55 LIVE. «Ювентус»
— «Сассуоло». 1/4
фіналу. Кубок Італії
23.55 «Монако» — «Ам’єн». 1/4
фіналу. Кубок Франції
01.40 «Сіетл Саундерз»

16.05 Суперзаводи

13.00, 16.30, 0.40, 3.40 Корисні

17.05, 23.40 Як влаштований
Всесвіт

21.55 LIVE. «Нант» — «Бастія».
1/4 фіналу. Кубок Франції
23.55 «Winter Studio»
00.50 «Депортіво Лара»
— «Болівар». Кубок
Лібертадорес
02.40 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до ЧС-2022
03.35 «Крісіума» —

19.00 Прихована реальність
19.55, 22.40 Шукачі
неприємностей

14.30 Правила виживання
18.00 Зіркові долі
19.00 Один за 100 годин
21.20 Шість соток
22.10 Готуємо разом

05.15 Ілюзії сучасності

23.50 Реальний секс
01.40 Формула любові

К1
06.30 «Top Shop»

03.20 Арт-простір
04.10 М/ф

08.00 М/с «Юху та його друзі»
ТЕТ

08.35, 23.00 Т/с «Межа»
10.10, 17.50 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
12.10, 20.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
13.00, 21.00 «Орел і решка.

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.35 Х/ф «Троє дітей
короля»
09.45, 22.00 Т/с «Бібліотекарі»
10.45 Х/ф «Брехун, брехун»

Морський сезон»
14.00 Х/ф «Орбіта 9»
15.50 Х/ф «Поза часом»
00.45 Т/с «Я — зомбі»

Кубок Бразилії

01.30 Т/с «Три сестри»
03.25 «Нічне життя»

МЕГА

18.15 «Спецкор»

13.30 Шеф-повар

04.35 Судіть самі

«Флуміненсе». 1/8 фіналу.

Плей-оф. MLS CUP

поради
13.20 Ланчбокс

18.00 Крила війни

03.35 Земні катаклізми

18.55 LIVE. «Аталанта»

10.50 Дача бороданя
11.20, 20.40 Удачний проєкт

16.55 «Ніцца» — «Марсель».
1/4 фіналу. Кубок Франції

«Найекстримальнійший»

15.05 Довідник дикої природи

02.45 Бізнес на залякуванні

17.10 «Ситуація»

17.05 «Інтер» — «Рома». 1/4

майданчика

16.45, 19.45, 22.45 Yellow

— «Фіорентина». 1/4

Cup

05.10 Д/с

13.10, 14.10, 17.30, 19.15 Х/ф

15.20 «Полісся» —
«Чорноморець». Winter

«Найекстримальніший»
03.10, 4.10 Гра долі

14.50, 18.50 Yellow

— «Реал Солт-Лейк».
СТБ

09.25 Т/с «Мерлін»

01.25 Телемагазин

16.10 «Час пік»

09.30 Т/с «Друзі»

15.20 Т/с «Суперкопи»

Огляд туру

Чемпіонат Нідерландів

07.20 М/ф «Темний плащ»

14.20 Т/с «Куратори»

12.05 Чемпіонат Нідерландів.

14.10 «Великий день»

19.45 «П’ята колонка»

11.30 Мама реготала

1/4 фіналу. Кубок Франції

13.00 «Аякс» — «Гераклес».

18.15 «Ехо України»

08.15 М/ф «Качині історії»

10.20 «Ніцца» — «Марсель».

«Новини країни»

НЛО-ТБ
00.15 Телемагазин

10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Футбол
NEWS

14.00, 16.00, 17.00, 18.00

Маямі»

08.10, 4.10 «Мілан» — «Лаціо».
1/4 фіналу. Кубок Італії

14.10, 21.15 Т/с «Менталіст»
15.50, 17.00, 19.30 Т/с «CSI:

06.30 Ранок у великому місті

17.50 Т/с «Коп із минулого»
23.50 Т/с «Сонячний листопад»

23.45 Х/ф «Крізь сніг»

06.20 «Вартість життя»

свідок»

07.15 «Орел і решка»

5 канал

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
02.40 Д/ф «Перехрестя Балу»

04.35 Громадянська оборона

16.35, 21.25 Т/с «Пес»

02.00 Д/ф «Світ дикої природи»
02.25 Земля, наближена до неба

06.05 М/с «Том і Джеррі»

10.20, 13.25 Х/ф «Особлива

23.10 Слідами президентської

04.50 «Телемагазин»

06.00, 7.10 «Kids time»

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

18.00, 19.00, 3.55 «Стосується

02.10 Т/с «Той, хто не спить»

НОВИЙ КАНАЛ

08.45 Факти. Ранок

12.25 Х/ф «Без комплексів»
14.30, 15.30 «Речдок»

ICTV
03.45 Скарб нації

10.00 «Корисна програма»

21.00 Т/с «Провінціал»

дня»
00.55 Х/ф «Білосніжка. Казка

01.05 Д/ф «Тваринна зброя»

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

14.45 «Одруження наосліп»

18.00, 0.30, 5.25 Новини

Леонідом Каневським»

16.45, 19.30 ТСН

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
ігри

05.15, 22.00 «Слідство вели... з

09.25 «Життя відомих людей10.20, 5.30 «Життя відомих
10.40, 17.00 Студія Олімпійські

ІНТЕР

13

12.45 4 весілля
14.00, 16.00, 2.30 Панянкаселянка
15.00, 5.00 Зірки, чутки та
Галлівуд
17.00, 0.00 Супержінка

05.25 Т/с «Коли ми вдома»
06.20 Т/с «Комісар Рекс»
08.25, 11.50 «Битва
екстрасенсів»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»

18.50 «ДжеДАІ»
19.25 «Воїни доріг»
20.20 Т/с «Булатов»
02.05 «Відеобімба-2»
05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-2
06.00, 12.45, 14.45, 18.45, 5.25
Топ-матч
06.10 «Аякс» — «Гераклес».
Чемпіонат Нідерландів

06.20, 12.15 Містична Україна

К2

18.00, 1.00 Богиня шопінгу. Батли
за патли

07.15 Правила виживання

06.30,8.00 Телемагазин

09.10 Страх у твоєму домі

07.30 Салат-бар

19.00 Одного разу під Полтавою

10.10, 1.35 Речовий доказ

08.20 Світ їжі. Новорічні та

23.00, 2.00 Країна У-2

11.20, 20.50, 0.35 Синя безодня

різдвяні страви

05.50 Корисні підказки
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ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 3 ЛЮТОГО 2022
UA: Перший

11 лютого
КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок

06.00, 10.50, 18.20, 22.00 XXIV

з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,

зимові Олімпійські ігри
2022 р. (Пекін, Китай)

ігри
18.00, 0.00, 5.25 Новини
21.00 Новини (повтор від 21.00)
21.40 Доба Олімпійських ігор

06.00, 7.10 «Kids time»

03.50 Еврика!

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

03.55 Служба розшуку дітей

09.00 Т/с «Дерев’яний

04.00, 1.20 Факти

10.00 «Корисна програма»
11.00 «Інше життя»
12.25 Х/ф «Момо»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

14.10, 14.55, 0.55 «Речдок»

14.45 «Одруження наосліп»

15.40 «Речдок. Особливий

17.10 Мелодрама «Крила
кохання»

випадок»
17.40 «Новини»

20.15 «Чистоnews-2022»

18.00 «Стосується кожного»

20.20 Трилер «Післязавтра»

20.00, 3.30 «Подробиці»

22.55 Трилер»Вулкан»

21.00 Х/ф «Відчайдушний

03.05 Комедія «Дім
Бобринських»

хід»

гребінець»
13.00, 15.30 Т/с «З почуття
обов’язку»
18.00 Т/с «Водна поліція»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

20.10 «Говорить Україна»

10.10, 20.05 Дизель-шоу

21.00 Свобода слова. Савік

11.45, 13.10, 23.55 Т/с «Вижити

Час новин
06.30 Історія для дорослих

07.50, 13.00, 3.25 «Випадковий
свідок»

Шустер

20.15, 22.50 Т/с «Відпустка у
сосновому лісі»

ПРЯМИЙ

Медічі»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00

15.50, 17.00, 19.30 Т/с «CSI:

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

Маямі»
18.00 «Випадковий свідок.
Навколо світу»
23.00 Т/с «Віртуози»
01.10 «Легенди карного
розшуку»

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

04.45 «Top Shop»

22.00 «Запорєбрик NEWS»
22.15 «Українські вісті»

НЛО-ТБ

08.15 М/ф «Качині історії»
09.30 Т/с «Друзі»

22.30 «WATCHDOGS»

15.30 Т/с «Суперкопи»
17.40 Х/ф «Тихоокеанський
рубіж: повстання»

КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2019»
06.10 Т/с «CSI: місце злочину»
07.55, 0.05 Х/ф
«Незнайомець»
09.45 Т/с «Звонар-2»
11.50 «Загублений світ»

20.00 Х/ф «Мачо і ботан»

17.55 «Секретні матеріали»

22.10 Х/ф «Мачо і ботан-2»

18.15, 1.55 «Спецкор»

00.30 Мама реготала. Найкраще

18.50, 2.30 «ДжеДАІ»

00.00, 2.00 Т/с «Сонячний
листопад»

17.30, 22.55, 1.45 «На трьох»

00.30 Х/ф «Щасливий день
смерті»

22.15 Д/с «Апокаліпсис»

21.45 Х/ф «Швидкість-2»

08.15, 17.10 Д/с «Спецназ:
ближній бій»

Економіка. Політика. Соціум

08.50 Натхнення
09.30 Д/с «Секретно. Холодна

«Найекстримальніший»
19.40, 2.00 «Час за Гринвічем»
03.10, 4.10 Гра долі

«Найнебезпечніші
польоти»
ФУТБОЛ-1

10.10, 16.10, 23.15 Д/с «Таємнича
світова війна»
11.00 «Аталанта» —

21.00 Час новин. Підсумки дня

05.10 Д/с
«Найекстримальнійший»

22.00 Час-Time
15.05 Довідник дикої природи

10.20 Затишна дача

06.00, 8.00, 14.50, 21.30 Топ-матч

«Фіорентина». 1/4 фіналу.

16.05 Суперзаводи

10.50 Дача бороданя

06.10, 22.50 «Ніцца» —

Кубок Італії

17.05, 23.40 Як влаштований

11.20, 20.40 Удачний проєкт

«Марсель». 1/4 фіналу.

08.10, 0.35 «Ювентус» —

Кубок Італії
10.00, 15.00, 22.30 Футбол NEWS
10.20, 22.20 Yellow
10.30 «Нант» — «Бастія». 1/4
фіналу. Кубок Франції
12.20, 21.40 Чемпіонат
Туреччини. Огляд туру
13.00 «Металіст» — «Верес».
Winter Cup
15.20 «Аталанта» —
«Фіорентина». 1/4 фіналу.
Кубок Італії

Огляд туру

MatchDay»
18.55 LIVE. «Полісся»
— «Металіст». Winter Cup
02.20 «Нешвілл» — «Орландо
Сіті». Плей-оф. MLS CUP
04.05 «ПСВ» — «АЗ Алкмаар».

13.00 «Бержерак» —

18.00 Стежина війни
19.00 Прихована реальність

15.00 «Депортіво Лара»
— «Болівар». Кубок
Лібертадорес
16.55 «Ювентус» —

06.10 «Інтер» — «Рома». 1/4
фіналу. Кубок Італії

неприємностей
02.50 Ліліпути

Огляд туру

К1

19.25 «Нант» — «Бастія». 1/4

23.00 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
23.55, 2.40 «Winter Studio.
MatchDay»
00.50 «Полісся» — «Металіст».
Winter Cup
03.10 Огляд 2-го ігрового дня.
Відбір до ЧС-2022
04.00 «Фламенгу» — «АБС».
1/8 фіналу. Кубок Бразилії

06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 Т/с «Межа»

21.20 Шість соток

23.50 Реальний секс
01.40 Формула любові
03.20 Арт-простір
04.10 М/ф

10.10 «Орел і решка.
ТЕТ

Навколосвітня подорож»
12.15, 20.15 «Орел і решка.
Перезавантаження»
13.15, 21.15 «Орел і решка.
Морський сезон»
14.15 Х/ф «Поза часом»
16.15 Х/ф «Листи до
Джульєтти»

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.35 Х/ф «Принц-ведмідь»
09.45 Т/с «Бібліотекарі»
10.45 Х/ф «Більше, ніж секс»
12.45 4 весілля
14.00, 16.00, 3.05 Панянкаселянка

18.15 Х/ф «Любий Джон»
00.10 Х/ф «В обіймах брехні»

06.15, 12.05 Містична Україна

14.30 Правила виживання

22.10 Готуємо разом

18.45 Чемпіонат Туреччини.

фіналу. Кубок Італії

13.30 Солодка дача

19.00 Один за 100 годин

05.25 Ілюзії сучасності

21.15 «Мілан» — «Лаціо». 1/4

13.20 Ланчбокс

18.00 Зіркові долі

Кубок Італії

фіналу. Кубок Франції

поради

03.40 Земні катаклізми
04.40 Судіть самі

02.00 Т/с «Три сестри»
03.00 «Нічне життя»

15.00, 4.55 Зірки, чутки та
Галлівуд
17.00, 0.05 Супержінка
18.00 Богиня шопінгу

07.10 Правила виживання
К2

09.00 Страх у твоєму домі
10.00, 1.40 Речовий доказ

06.30,8.00 Телемагазин

11.10, 20.50, 0.40 Синя безодня

07.30 Салат-бар
08.20 Світ їжі. Новорічні та

08.00, 10.30 «УПЛ ONLINE»

13.05 Заборонена історія

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

03.40 «Відеобімба-2»

08.40 «Рух» — «Олександрія».

14.05, 21.50 Герої будівельного

Чемпіонат України

19.55, 22.40 Шукачі

«Сассуоло». 1/4 фіналу.

МЕГА

матч

13.00, 16.30, 0.40, 3.40 Корисні

Кубок Франції

Чемпіонат Нідерландів

ФУТБОЛ-2

Всесвіт

«Версаль». 1/4 фіналу.

03.05 «Цілком таємно-2017»

05.45 Телемагазини

01.10 Д/с

15.30 Час «Ч»

війна»

05.00, 11.50 Т/с «Комісар Рекс»

новини»

13.20, 16.15 Т/с «Пес»

13.10, 14.10, 17.30, 19.15 Х/ф

07.10, 8.10, 20.50 Актуально.

06.00, 12.45, 14.45, 16.45 Топ19.25 Х/ф «Швидкість»

СТБ

22.00 Х/ф «Хроніки Ріддіка»

12.45, 15.45 Факти. День

02.25 «Зона ночі»

18.00, 19.45, 20.55 «Winter Studio.

11.30 Мама реготала
14.30 Т/с «Куратори»

патруль»

02.45 Я зняв!

17.05 Чемпіонат Нідерландів.

06.15 Телемагазин
07.20 М/ф «Темний плащ»

20.00 Х/ф «Примарний

04.20 Реальна містика

«Сассуоло». 1/4 фіналу.

10.45 Т/с «Коломбо»
14.10, 21.15 Т/с «Менталіст»

18.00 Х/ф «Пікселі»

04.50 «Телемагазин»

Кубок Франції

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.55

09.00 Х/ф «Скринька Марії

хлопця за 10 днів»

02.20 «Служба розшуку дітей»

13.15, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»

01.10 «Детектор брехні»

«Свідок»

за будь-яку ціну»

15.45 Х/ф «Як позбутися

18.45 Факти. Вечір

0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00

06.20 «Вартість життя»

з Костянтином Стогнієм

12.30 Т/с «Будиночок на щастя»

01.30 Телемагазин

15.00, 16.00, 17.00, 19.00,

03.35 UA:Фольк. Спогади

НТН

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

09.20 «Шахраї в мережах»

04.00 «Орел і решка. Шопінг»

07.15, 11.10, 0.10 Д/c

04.30 Енеїда

08.45 Факти. Ранок

07.15 «Орел і решка»

5 канал

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
02.25 Д/ф «Вибір»

04.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті

01.30 Д/ф «Світ дикої природи»
02.00 Земля, наближена до неба

НОВИЙ КАНАЛ

03.40 Скарб нації

«Інтером»

людей»

ICTV

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

09.25 «Життя відомих людей2022»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

Леонідом Каневським»
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

01.05 Х/ф «Серце дракона»
00.35 Д/ф «Тваринна зброя»

05.20, 23.10 «Слідство вели... з

16.45, 19.30 ТСН

10.20, 6.05 «Життя відомих
10.20, 17.00 Студія Олімпійські

ІНТЕР

майданчика

різдвяні страви
09.20 Майстри ремонту

20.00 Х/ф «Дуплекс»
21.45 Х/ф «Божевільна
парочка»
01.05 Одного разу під Полтавою
01.35 Країна У-2
05.50 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА
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12 лютого
UA: Перший
06.00, 10.50, 22.20 XXIV зимові

КАНАЛ «1+1»
07.00, 6.05 «Життя відомих

Олімпійські ігри 2022 р.
(Пекін, Китай)
10.20, 17.00 Студія Олімпійські

людей»

18.15 Дайджест «Гримерка

08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт»

учасника від України на
Міжнародний пісенний

Еквадор»

21.30 Національний відбір

19.30, 5.10 ТСН
20.15 «Чистоnews-2022»

конкурс «Євробачення-

10.00 «Корисна програма»
закоханий»

08.25 Натхнення

16.30 «Небайдужа»

01.10 Невигадані історії

09.00, 10.10, 14.10, 15.15,

18.00 «Час за Гринвічем»

01.40 Є сенс

20.10, 2.10 Рандеву

03.10, 4.10 Гра долі

11.40 Медекспертиза

21.15 Особливий погляд

05.10 Д/с

07.30, 4.00 Реальна містика
09.20, 15.20 Т/с «Спадкоємці»
17.40, 21.00 Т/с «Можеш мені
вірити»

15.45 Х/ф «Діамантова рука»
17.45, 20.30 Т/с «Провінціал»

20.00 Головна тема

20.00 «Подробиці»
22.30 «Концерт Олени Ваєнги»

22.15, 4.20 Комедія «Дикі»

00.15 Т/с «Голос із минулого»
03.50 Х/ф «Самотня

23.20 «Світське життя-2022»
00.25 Х/ф «Серце дракона»

23.25, 2.00 Т/с «Від кохання до
ненависті»

жінка бажає
познайомитись...»

2022». Фінал, ч. 2
22.00 Доба Олімпійських ігор

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

01.30 Телемагазин

04.35
04.45
04.50
05.15
06.55

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Хто проти блондинок?»

13.00 Х/ф «Покровські

20.20, 2.25 «Вечірній квартал»

учасника від України на
Міжнародний пісенний

кухня»

ворота»

конкурс «Євробачення2022». Фінал, ч. 1

07.20 Х/ф «Скупий»

ICTV
Скарб нації
Еврика!
Факти
«На трьох»
Т/с «Вижити за будь-яку
ціну-2»
08.05 Т/с «Дільничний із ДВРЗ»
12.10, 13.00 Х/ф «Денне
світло»
12.45 Факти. День
14.50 Х/ф «Примарний
вершник»
16.55 Х/ф «Примарний
вершник-2: дух помсти»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Нестримні»
21.05 Х/ф «Нестримні-2»
23.00 Х/ф «Нестримні-3»
01.25 Х/ф «Колонія»
03.05 Я зняв!

світу»

11.00 Х/ф «Шалено
17.30, 18.30 «Світ навиворіт-13.

Євробачення»
18.30 Національний відбір

05.20 «Орел і решка. Дива

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

09.00 «Готуємо разом. Домашня

ігри
18.00, 21.00, 0.00, 5.35 Новини

ІНТЕР

15

08.10, 10.00 «Kids time»
08.15 Х/ф «Бетховен-2»
10.05 «Орел і решка. Робота
мрії»
12.00 «Орел і решка»
15.10 М/ф «Кіт у чоботях»
17.00 М/ф «Шрек Третій»
19.00 Х/ф «Джон Картер: між
двох світів»
21.15 Х/ф «Воркрафт:
початок»
23.55 Х/ф «З міркувань
совісті»
02.35 «Зона ночі»

5 канал
06.00, 7.00, 8.45, 10.00, 12.00,

07.10 Д/c «Найнебезпечніші

00.25 Д/ф «Світ дикої природи»
01.50 Д/ф «Северин Наливайко.
Остання битва!»
03.20 Геолокація; Волинь

14.00, 15.00, 21.00, 0.00,
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00
Час новин

польоти»
07.50, 8.35, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум

19.00 Х/ф

03.45 UA:Фольк. Спогади
04.40 Енеїда
НТН
06.10 Х/ф «Єдина дорога»
08.05 Х/ф «Викликаємо
вогонь на себе»
14.20, 3.20 «Випадковий свідок»
15.30 Х/ф «Розплата»

06.30 Історія для дорослих

08.00 Форшмак

12.15, 22.00, 0.10 Концерт

21.30 Вікно в Америку

07.55 «Неймовірна правда про

15.50 Х/ф «Раптова смерть»

21.30 Огляд 1-го ігрового дня.

20.55 LIVE. «Вітесс» — «ПСВ».

зірок»

18.00 Х/ф «Фортеця впаде»

Відбір до ЧС-2022

17.00 «Хата на тата»

19.50 Х/ф «Мистецтво війни»

19.00 «МастерШеф. Битва
сезонів»
00.30 «Звана вечеря»

17.10 Х/ф «Ласкаво просимо
в джунглі»
19.00, 2.50 «Свідок»
19.30 Х/ф «Кримінальний
талант»

22.05 Х/ф «Хижак»

«Кайсеріспор». Чемпіонат

00.10 Х/ф «Галактика

Туреччини

Юрського періоду»
01.45 Т/с «Рекс-2»

ПРЯМИЙ

02.40 «Відеобімба-2»

00.20 Х/ф «Заражена»
02.10 «Легенди карного

08.45 «Щасливий сніданок»
09.00 «Щасливе інтерв’ю»

05.45 Телемагазини

Новини
10.10 «Соціальний статус»

06.10, 22.50 «Нант» — «Бастія».
1/4 фіналу. Кубок Франції

11.15, 12.15 «Акценти»

08.10 «Аталанта» —

13.15 «П’ята колонка»

«Фіорентина». 1/4 фіналу.

13.45 «Запорєбрик NEWS»

Кубок Італії

НЛО-ТБ
14.15, 16.15 Концерт

10.00, 15.00, 22.30 Футбол NEWS

17.15 «Не наша Russia»

10.20, 13.00, 18.00, 19.45, 20.55

08.20 М/ф «Месники: найбільші
18.00 «Анатомія тижня»
герої землі»
20.00 «Культурна політика»
09.15 М/ф «Вартові Галактики»

18.20 Х/ф «Ордер на смерть»
20.10 Х/ф «Кіборг»

20.30 «Війна за незалежність»
21.00 «Прямий доказ»
21.30 «Влада реготала»
22.00 «THE WEEK»
23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»
06.00 «Зброя»

СТБ

«Winter Studio. MatchDay»
11.15 «Полісся» — «Металіст».
Winter Cup

Cup

02.50 «Нічне життя»

К2
06.30 Телемагазин

03.40 «Сан-Паулу» — «Васко
да Гама». 1/8 фіналу.

07.30 Інстагламур
10.20 Правила життя

Кубок Бразилії
12.00 Затишна дача
12.50 Дача бороданя
МЕГА
06.10 «Мілан» — «Лаціо». 1/4
фіналу. Кубок Італії

13.50, 18.50 Удачний проєкт
06.25, 2.00, 5.30 Містична Україна
07.20 Випадковий свідок

08.00, 10.30 «УПЛ ONLINE»

08.50 Речовий доказ

08.40 «Колос» — «Львів».

10.00, 17.05 Правда життя

15.30 Майстри ремонту
17.10 Один за 100 годин
22.10 Будьте здоровi
23.30 Реальний секс

Чемпіонат України

12.05 Заборонена історія

11.00 «Ніцца» — «Марсель».

14.05, 21.00 Суперзаводи

07.00 «ДжеДАІ-2021»

1/4 фіналу. Кубок Франції
13.00 «Аталанта» —
«Фіорентина». 1/4 фіналу.
Кубок Італії
14.45, 17.25, 23.55, 2.40 «Winter

01.40 Формула любові
19.10 Синя безодня
00.00 Топ-10: таємниці та

02.55 Таємниці кримінального
ТЕТ

світу

Studio. MatchDay»
15.40 «Полісся» — «Металіст».
фіналу. Кубок Італії

06.00 ТЕТ Мультиранок
К1

Winter Cup
15.20 Yellow
15.30 «Ніцца» — «Марсель».

17.30 Огляд 1/4 фіналу. Кубок
Італії. Прем’єра
18.55 LIVE. «Верес» —

05.30 Т/с «Коли ми вдома»

09.00 «Загублений світ»

«Чорноморець». Winter

06.00, 10.55 Т/с «Татусі»

14.00 Х/ф «Інферно»

Cup

17.55 LIVE. «Галатасарай»
— «Кайсеріспор».

03.20 Арт-простір
04.10 М/ф

загадки

13.30 «Мілан» — «Лаціо». 1/4

1/4 фіналу. Кубок Франції

22.00 Х/ф «Різники»
00.30 Мама реготала. Найкраще

01.50 Т/с «Три сестри»

00.40, 3.40 Корисні поради

07.20 Check-in Україна

13.00 Мама реготала. Найкраще

найкращого друга»

«Чорноморець». Winter

06.00, 12.45, 5.30 Топ-матч
06.00, 8.00, 17.20 Топ-матч

00.00 Х/ф «Дівчина мого

00.50 «Верес» —

ФУТБОЛ-2

04.45 «Top Shop»

11.00 Т/с «Сишиш-шоу»

Плей-оф. MLS CUP

Відбір до ЧС-2022

ФУТБОЛ-1

16.00, 17.00 «Репортер».

10.40 «Перша передача»

10.00 М/ф «Аладдін»

— «Атланта Юнайтед».

22.55 Огляд 2-го ігрового дня.

Чемпіонат Нідерландів

розшуку»

06.15 Телемагазин

02.20 «Нью-Йорк Сіті»

04.05 «Вітесс» — «ПСВ».
03.40 «Цілком таємно-2017»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

22.40 Х/ф «Полонені сонця»

00.35 «Галатасарай» —

Чемпіонат Нідерландів

«Найекстримальніший»

06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Кротик і Панда»

10.30 М/ф «Геркулес»
12.15, 22.50 Одного разу під
Полтавою

08.45 «Ух ти show»

17.15 М/ф «Лоракс»

18.45, 21.45 Yellow

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

18.50 Х/ф «Ігри з вогнем»

19.55 Чемпіонат Туреччини.

09.50 Х/ф «Як вийти заміж за

20.40 Х/ф «Так, можливо»

Чемпіонат Туреччини

Огляд туру
20.30, 3.10 Огляд 1/4 фіналу.
Кубок Італії

мiльярдера»

23.50, 0.20, 1.20, 1.50 Країна У-2

11.40 Х/ф «Любий Джон»

02.20 Панянка-селянка

13.40 «Орел і решка. Дива світу-2»

05.50 Корисні підказки
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13 лютого
КАНАЛ «1+1»

07.00 «Життя відомих людей»

закоханий»

06.50, 4.15 Реальна містика
08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 11.55, 12.50 «Інше

10.00, 1.45 «Світ навиворіт»

09.15 Т/с «Спадкоємці»

життя»
13.45 «Речдок. Випереджаючи

18.30 «Світське життя-2022»

час»

06.00 «Вар’яти»

18.05 Х/ф «Підозри містера
Олегом Панютою
19.30, 4.50 «ТСН-тиждень»

Вічера»
20.00 «Подробиці тижня»

21.00, 0.25, 5.05 Тиждень на

23.00, 2.00 Т/с «Поранене серце»

23.25 Трилер «Післязавтра»

01.30 Телемагазин
02.10 «Речдок»

05.35 Секретний фронт

07.05 М/ф «Кіт у чоботях»

06.40 Антизомбі

09.05 Т/с «Будиночок на щастя»

08.35 Громадянська оборона

12.05 М/ф «Шрек Третій»

09.35 Х/ф «Викрадена-2»

13.55 Х/ф «Джон Картер: між

11.15, 13.00 Х/ф «Від колиски

двох світів»

12.45 Факти. День

16.35 Х/ф «Воркрафт:

13.35 Т/с «Нюхач»

початок»

16.45 Т/с «Пес»
20.55 Х/ф «Морський бій»
23.30 Х/ф «Життя»

22.00 Х/ф «Діамантова рука»
00.00 Х/ф «Дежа вю»

«Суспільному»

07.00, 9.00 «Kids time»

18.45 Факти тижня

18.00 Новини
21.00 «Голос країни-12»

05.10 Факти

до могили»
19.00 Сьогодні. Підсумки з

конкурс «Євробачення2022». Фінал

04.55 Скарб нації

НОВИЙ КАНАЛ

07.40 Прихована небезпека

17.00, 21.00 Т/с «Ляльковий дім»

учасника від України на
Міжнародний пісенний

05.50 Сьогодні

07.20 Х/ф «Момо»

ігри
15.25 Національний відбір

ICTV
05.05 Еврика!

2022 р. (Пекін, Китай)
10.20, 14.15 Студія Олімпійські

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.25 Х/ф «Шалено

06.00, 10.50, 18.15, 22.15 XXIV
зимові Олімпійські ігри

ІНТЕР

01.25 Х/ф «Лейк Плесід:
озеро страху»

19.00 Х/ф «Принц Персії:
піски часу»
21.15 Х/ф «Реальна сталь»
23.50 «Improv Live Show»

02.50 Я зняв!

02.45 «Зона ночі»

08.25 Натхнення

16.10, 17.10, 22.00 Концерт

20.10 Машина часу

09.00 Божественна літургія ПЦУ

18.00, 2.00, 5.10 Підсумки тижня

03.15 Гучна справа

21.55 Доба Олімпійських ігор

5 канал
00.00 #@)??$0 з Майклом
06.00 Вікно в Америку
Щуром

06.30 Історія для дорослих

01.20 Д/ф «Світ дикої природи»

16.00, 17.00, 21.00, 0.00,

03.20 UA:Фольк. Спогади

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час

04.15 Енеїда

новин

05.20 Х/ф «Ні пуху, ні пера»
06.35 «Випадковий свідок.
Навколо світу»
08.30 Т/с «Смерть у раю»
12.40 Х/ф «Полонені сонця»
14.20 Х/ф «Кримінальний
талант»
17.25 Х/ф «Одиночне
плавання»
19.15 Х/ф «Особливо
важливе завдання»
22.00 Х/ф «Незаперечний-3»
23.55 Х/ф «Ласкаво просимо
в джунглі»
01.45 «Легенди карного
розшуку»

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»

НЛО-ТБ
06.15 Телемагазин
07.20 Чекін. Україна
08.20 М/ф «Месники: найбільші
герої землі»
09.15 М/ф «Вартові Галактики»
10.00 М/ф «Аладдін»
11.00 Т/с «Сишиш-шоу»
12.40 Мама реготала. Найкраще
18.00 Х/ф «Подвійний удар»
20.10 Х/ф «Нема куди тікати»
22.10 Х/ф «Козирні тузи-2:
бал смерті»
00.00 Х/ф «Кривавий спорт»
01.55 Мама реготала. Найкраще
СТБ
05.50, 18.40 «Щасливі за сім
днів»
08.15 «МастерШеф. Битва
сезонів»
13.50 «Супербабуся»
20.55 «Один за всіх»
22.05 «Таємниці ДНК»
ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
17.00 «Репортер». Новини

польоти»

07.00, 8.00, 8.45, 12.00, 15.00,

02.10 Д/ф «Якого любили всі»

НТН

07.10, 0.10 Д/c «Найнебезпечніші

06.00 «Зброя»
07.00 «ДжеДАІ-2020»
09.15, 0.45 «Загублений світ»
14.10 Х/ф «Людина
президента»
16.05 Х/ф «Людина
президента-2»
17.55 Х/ф «Великий солдат»
19.50 Х/ф «Іноземець»
22.00 Х/ф «Четвертий»
02.55 «Відеобімба-2»
05.40 «Найкраще»
05.45 Телемагазини

20.35 Особливий погляд
21.30 Вечір з Яніною Соколовою

07.50, 21.25 Актуально. Економіка.
Політика. Соціум

11.00, 12.05 Божественна літургія
УГКЦ

19.00 «Прямим текстом з Юрієм

08.10 Невигадані історії

12.50, 15.15 Індійський фільм

13.30 «Галатасарай» —

16.25 Огляд 2-го ігрового дня.
Відбір до ЧС-2022
17.40 LIVE. «Аякс» — «Твенте».
Чемпіонат Нідерландів
20.15 «Верес» —
«Чорноморець». Winter
Cup
22.10 «Уніон» — «Рівер
Плейт». Кубок Аргентини
23.55 «Winter Studio»
00.50 «Трабзонспор» —
«Коньяспор». Чемпіонат
Туреччини
02.40 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до ЧС-2022
03.35 «Флуміненсе» —
«Крісіума». 1/8 фіналу.
Кубок Бразилії

«Кайсеріспор». Чемпіонат
Туреччини
15.20, 22.00 Огляд 1/4 фіналу.
Кубок Італії
15.50 «Еннан Атлетік»
— «Рейнджерс». Кубок
Шотландії
17.45, 20.50 Yellow
17.55 LIVE. «Трабзонспор» —
«Коньяспор». Чемпіонат
Туреччини
19.55 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
21.00 «Winter Studio»
22.50 «Аякс» — «Твенте».
Чемпіонат Нідерландів
00.35 «Арброт» — «Гіберніан».
Кубок Шотландії
02.20 «Спортінг КС» — «Реал
Солт-Лейк». 1/2 фіналу.
MLS CUP
04.05 «Валвейк» — «Феєнорд».
Чемпіонат Нідерландів
ФУТБОЛ-2

з Анною Мірошниченко

06.25 Випадковий свідок
08.50, 2.55 Речовий доказ
10.00, 17.20 Правда життя
12.20 Заборонена історія
14.20, 21.00 Суперзаводи
19.10 Синя безодня
20.05 Дикі Кариби

«Найекстримальніший»
03.10, 4.10 Гра долі

Луценком»
00.00 Топ-10: таємниці та
загадки

12.00 Правила життя
13.40 Правила виживання

02.00 Містична Україна

14.40 Шість соток
18.00 Удачний проєкт

К1

20.30 Дача бороданя

06.30 «Top Shop»

22.10 Будьте здоровi

08.00 М/с «Кротик і Панда»

23.30 Реальний секс

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

00.40, 3.40 Корисні поради

09.50 Х/ф «Мері

01.40 Формула любові

Шеллі та монстр

03.20 Арт-простір

Франкенштейна»

04.10 М/ф

12.00 Х/ф «Листи до
ТЕТ

Джульєтти»
14.00 «Орел і решка. Дива світу2»

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.00 Х/ф «Дора і загублене

17.10 «Орел і решка. Дива
світу»

місто»
12.00, 1.30 Одного разу під

00.30 Х/ф «В обіймах брехні»
МЕГА

01.10 Д/с

Полтавою

02.15 Т/с «Три сестри»

17.00 Х/ф «Їжак Сонік»

03.15 «Нічне життя»

18.50 Х/ф «2+1»
21.00 Х/ф «1+1»

К2

23.10 Х/ф «Божевільна

06.30 Телемагазин

парочка»

07.30 Інстагламур

02.00 Країна У-2

09.30 Ідеї ремонту

03.00 Панянка-селянка

10.20 Один за 100 годин

05.50 Корисні підказки

06.00, 5.25 Топ-матч
06.10 «Ювентус» —
«Сассуоло». 1/4 фіналу.
Кубок Італії
08.00 «Олександрія»

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 17.40 Топ-матч
06.10 «Полісся» — «Металіст».
Winter Cup
08.10 «Гіресунспор» —
«Фенербахче». Чемпіонат
Туреччини
10.00, 15.00, 18.45, 22.30 Футбол
NEWS
10.20, 13.00 «Winter Studio.
MatchDay»
11.15 «Верес» —
«Чорноморець». Winter
Cup

— «Металіст 1925 р.».
Чемпіонат України
09.50 «УПЛ ONLINE»
10.15, 19.45 Огляд 1/4 фіналу.
Кубок Італії
10.45 «Галатасарай» —
«Кайсеріспор». Чемпіонат
Туреччини
12.35 «Вітесс» — «ПСВ».
Чемпіонат Нідерландів
14.25 LIVE. «Арброт»
— «Гіберніан». Кубок
Шотландії
15.15, 22.00 Yellow

www.umoloda.kyiv.ua

НАУКА
Микола ПЕТРУШЕНКО

Чому «веселішають» бур’яни
Аби це була казка, то звучало
б приблизно так. Забур’яненим
полем, вибиваючись із сил, тягне плуга латаний-перелатаний
трактор. Метр за метром він примножує ріллю, аби вирощували
там врожай. Багато його колег
давним-давно подалися за бугор
у пошуках легкого хліба.
— А ти чого тут надриваєшся? — запитують ветерани.
— Бо це моя земля, якщо не
я її рятуватиму, то хто?
І ось іздалеку почувся голос
того, кого в полі і біля трактора
ніхто не бачив. І все ж трактор
укотре подумав, можливо, хоча
б на пальне грошей виділять.
Тоді стільки додаткової роботи
зроблю...
Натомість почулось: «Велю
подати звук, то всі проблеми
розв’яжу помахом руки. А щоб
усі це почули, знайдіть кошти його зробити якомога гучнішим».
Писці зирк у бухкниги: де ж
гроші брати? Побачили трактора, який піднімав цілину. Є донор, заволали. І кинулись до
трактора. Один пальне викачує,
інший колесо знімає.
— Ти й на трьох колесах вистоїш, а нам звук творити треба.
Зрозумій, головне — правильно
візію визначити.
Роздягли, опустошили, та
й побігли. Зупинився трактор.
Як вижити, думає. Бур’яни повеселішали, плуга вже не бояться. «Візія, візія» наспівують...
Так було б у казці, якби автор узяв за основу для сюжету
дві цифри з держбюджету-2022.
Вони й дають відповідь, що ж таке
«візія». За словником, це — марево. В реальному житті — теж. Бо
на будівництво президентського
університету бюджет передбачає
500 млн гривень, а на дослідження
в усіх наукових установах України — 105 млн. Де логіка?
Давайте виходити з того, що
прийняттю кожного рішення
має передувати аналіз. Отже,
новий університет. А чи цікавився хто, яка ситуація нині в
уже діючих? Дуже складна.
З усього комплексу глобальних проблем візьмемо найактуальнішу: затребуваність випускників на ринку праці. Незначна.
Бо економіка не розвивається.
Звідси ще одне запитання: «Чи
узгоджують профільні міністерства спільний план дій хоча
б на кілька років»? Ні. Так звані
реформи проводять по-відомчому. А чи бачили ви, приміром,
дерево, в якого корінь росте окремо, а крона — сама собою? І
(увага!) підсумок такій політиці зробили випускники Київського національного університету технологій та дизайну (він
входить до ТОП-100 найкращих дизайнерських шкіл світу!), які продовжували навчання за кордоном. Вони стверджують: у КНУТД навчають краще,
ніж за кордоном (невипадково
Китай запросив цей університет
відкрити Український інститут
у Піднебесній), але реалізувати
себе легше за межами батьківщини. Який висновок з усього
цього напрошується? Відкривати ще один університет за рахунок оббирання уже діючих? Абсурд. Треба створювати умови
для розвитку економіки, а це, у
свою чергу, стимулюватиме розвиток науки і освіти, бо попит
народжує пропозицію.

Освіта — категорія економічна
Якщо на державному рівні до цього не додумались, то
державну місію в одній галузі

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 3 ЛЮТОГО 2022
взяв на себе Київський національний університет технологій та дизайну.
Цьому університету виповнилось дев’яносто років. Найважчий період у його житті — останні двадцять років. Причина
проста: образно кажучи, держава махнула рукою на легку промисловість, для якої КНУТД готує кадри. А немає виробництва,
кому потрібні спеціалісти? Тож і
йшло до того, що університет не
матиме майбутнього.
У найскрутніший період колектив обрав ректором доктора економічних наук Івана Грищенка. Він — один з авторів концепції, що освітня діяльність —
вид економічної. От її і почав
втілювати на практиці.
Не виживати, а розвиватись.
Для цього не чекати змін, а творити їх — девіз не просто ректора, а антикризового менеджера.
Виходив з того, що дуже
складно як університету, так і
тим ентузіастам, які намагалися
зберегти залишки галузі. Вихід
вбачав один: об’єднати зусилля.
Оскільки університет технологічний, значить, мав дати виробничникам інновації і кадри,
здатні втілювати їх у життя. Колектив упорався. Свідчення цього — чотири Державні премії в
галузі науки і техніки, яких
удостоєні вчені КНУТД за останні вісім років.
Не менш важливе інше: виробничники скористались напрацюваннями вчених. Сьогодні ті, хто їх використовує, успішно конкурує з найпрестижнішими зарубіжними фірмами.
Забезпечивши
піднесення
підприємств-ентузіастів,
Іван Грищенко піднімає планку вище: вивести з прориву всю
галузь. Робити це мають випускники КНУТД. Щоб приходили
на виробництво всебічно підготовленими до розробки навчальних програм, залучили керівників підприємств — хто, як не
вони, найкраще знає вимоги до
спеціалістів?

■ КОЛІЗІЇ

Гальмуючи локомотив,
рух не пришвидшиш
Чому бюджет-2022 стимулює в науці візію, а не системну роботу

❙ На виставці «Зброя та безпека». КНУТД — головний розробник технологій екіпірування Збройних сил України.
документ, досвід КНУТД до уваги не брав. А суть його для розвитку держави і освіти та науки,
зокрема, потребує поширення.
Лише завдяки наполегливості та ентузіазму, без будь-якої
підтримки КНУТД зумів проявити освітній, науковий, організаційний і впроваджуваний потенціал, він мобілізував і повів за собою галузь. І от замість того, щоб
його стимулювати та заохочува-

Перспектива є. Її треба
творити
Протиставлення в держбюджеті-2022 фінансування майбутнього університету уже діючим науково-дослідним установам свідчить про незнання реального стану у вищій школі і
академічних інститутах, їх напрацювань і можливостей. Ми
згадали доробок лише КНУТД.
Своя фішка є в кожному універ-

Чи допоможе розв’язати проблему президентський університет майбутнього, який
отримав у п’ять разів більше коштів, ніж усі науково-дослідні установи України,
разом узяті, наступного року? Звісно, ні.
Плідна співпраця науковців
і виробничників, організатором
якої виступив університет, обумовила те, що працівники легкої
промисловості визнали КНУТД
лідером галузі.
Вчені оперативно відповідають на виклики часу не лише в
галузі, а й в усій державі. Постало питання зміцнення обороноздатності країни. Здавалось, де
індустрія моди і де потреби армії? Аж ні. Сьогодні університет
— головний розробник технологій поліпшення екіпірування Збройних сил. Його продукція тримає оборону в окопах Донбасу.
Лідерські якості вченого й
організатора Іван Грищенко
проявив іще в одному. Сьогодні болюча проблема держави —
оперативність впровадження інновацій виробництва. Аби впоратись із цим завданням, Іван
Михайлович ініціював створення Київського освітнього науково-виробничого кластеру легкої
промисловості. Крім університету, до нього ввійшли провідні
підприємства легкої промисловості столиці та Київська міськдержадміністрація. Кластер
працює, дає продукцію, яка
здатна, крім усього, успішно замінити аналоги імпортної.
Яке відношення все це має
до держбюджету-2022? Біда в
тому, що всі ті, хто ухвалював
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ти, виділяючи кошти на наукові
дослідження, інноваційного лідера ігнорують. А він забезпечує
віддачу вже зараз. І на такому
рівні, які обіцяють у майбутньому університеті, кошти на будівництво якого відбирають в уже
діючих. Де логіка?
Далі. Окрема розмова про
кластер. Чого нам бракує як у
суспільстві, так і в економіці?
Згуртованості, і саме кластерна форма організації праці допомагає об’єднанню зусиль науки, освіти, бізнесу і влади. У
світі це давно зрозуміли, і саме
кластери у розвинутих країнах виробляють левову частку
продукції.
У нас кластери — непіднята
цілина. Вчені КНУТД не лише
створили перший у Києві, а й видали наукову працю, в якій узагальнюється світовий та власний досвід, запропоновані шляхи розв’язання проблеми.
Практика роботи Київського
кластеру показала, що саме влада
— найслабша ланка в роботі кластеру. Аби вона працювала, в державі бракує відповідної нормативно-правової бази. Схоже, на це
найвищі управлінські структури
уваги не звертають. Тому й бюджет не передбачає розвитку кластерної системи організації праці.
А кошти на її пропаганду і впровадження ой як потрібні.

ситеті. Коли цього не бачать ті,
хто повинен спиратись на науку
в плануванні соціально-економічного розвитку держави, це
вже трагедія. Найбільшим її
проявом є відтік українських
учених за кордон. Мотивація
убивча: не бачать перспективи
на рідній землі.
Київський національний університет технологій та дизайну
показав, що перспектива є, якщо
її не чекати, а творити. Все зроблене ним на ентузіазмі. Але ж,
погодьтесь, він не безмежний, у
державі має бути системна робота з підтримки тих, хто забезпечує інноваційний розвиток.
До речі, творці держбюджету-2022 забули ще одне: саме
в легкій промисловості здійснюється найшвидший обіг капіталу. Тому преференції мали
передбачатись не торгівлі ношеним зарубіжним одягом та
взуттям, а вітчизняній легкій
промисловості. При цьому слід
було б знати і таке: саме індустрія моди може забезпечити зростання експорту — на думку зарубіжних експертів, молоді українські дизайнери можуть
стати законодавцями моди в Європі. А щоб творили вони не за
кордоном, а в Україні, творці
держбюджету мали зробити висновки зі слів студентів: «Навчають краще в КНУТД, ніж за кор-

доном, але реалізувати себе легше в інших країнах, ніж в Україні».
Чи допоможе розв’язати цю
проблему президентський університет майбутнього, який отримав у п’ять разів більше коштів,
ніж усі науково-дослідні установи
України, разом узяті, наступного
року? Звісно, ні. А от КНУТД докладає для цього всіх зусиль. Знову ж — на ентузіазмі.
***
За законами жанру, казка
повинна мати щасливий кінець.
Його нам обіцяють. Почекаємо.
Тим більше, що при затвердженні бюджету-2022 з трибуни Верховної Ради пролунало: науку
та освіту постараються визнати
пріоритетом... у 2023 році.
Ось так! У розвинутих країнах
постійно, бо це ж двигун прогресу, а в Україні — через рік. Скоріше, схоже на трагікомедію.
Реальне життя — не казка. Сидячи на печі з калачем у
руці, багато не зробиш. А тому
справжні науковці-державотворці, які змушені прокладати шлях прогресу на тракторі з
трьома колесами і без пального,
продовжують піднімати цілину.
Вони роблять усе для того, аби в
Україні не лише вчили краще,
ніж за кордоном, а й називали
себе випускниками університетів удома, а не десь. Кластер
цьому сприятиме.
І на завершення. Творці
бюджету не помічають здобутків вітчизняних учених, люблять їздити по досвід за кордон,
особливо в Америку.
Дивно, що буваючи там,
вони не знають, що ще в 1880ті роки Рокфеллер саме завдяки
кластеру (хоча й не знав цього
слова) започаткував міць США.
Тож треба не лише їздити, а й
бачити потрібне в Україні і робити відповідні висновки. Якщо
творці бюджету на це не здатні,
то повинні звертатись по допомогу до науковців. Бо бюджет
— не цифри. Лакмусовий папірець на вміння управління державою. ■
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ІСТОРІЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 3 ЛЮТОГО 2022

Валентина СТРІЛЬКО-ТЮТЮН, президентка Міжнародного освітнього
фонду імені Ярослава Мудрого, кандидатка педагогічних наук

Моя розповідь — про резидентів Москви, які вісім десятків років
тому боролися не з німецькими окупантами, а з українськими
патріотами, що прагнули відновити Українську державу. Ці «герої» радянського союзу виявились по-гадючому живучими. Їх, на
жаль, ще й сьогодні вшановують у деяких школах, державних та
громадських установах. І в цьому велика небезпека для України.
В час, коли той самий кривавий московський ворог забрався на
нашу землю.

Кого вшановують?
У місті Києві є 181-ша школа
імені Івана Кудрі, а в Бориспільському районі на Київщині ще й
досі стоять три пам’ятники Герою Радянського Союзу Івану
Кудрі: в місті Бориспіль, в селі
Проців, де він народився, та на
подвір’ї Ревненської школи в
селі Ревне на Київщині.
На свята до цих споруд кладуть квіти. Особливо «зворушливою» була картина, коли 9 травня 2021 року до погруддя І. Кудрі поклав квіточки бориспільський міський голова Володимир
Борисенко, що вважає себе українським патріотом.
Поодинокі вигуки «Ганьба» в його бік молодих людей не
викликали в нього жодної реакції. Люто лише налетіла на них
заступниця міського голови
Людмила Бистра, в минулому
— дружина першого секретаря
Бориспільського райкому партії, історик за фахом, і зневажливо, по-радянськи, крикнула:
«Не розпалюйте ворожнечі!».
То хто ж такий Іван Кудря,
якого свято оберігають деякі державні мужі і державні мужички на Бориспільщині та в Україні?!
Я не полінувалась, узяла в архіві СБУ 17 томів кримінальної
справи «Максим» про діяльність
Івана Кудрі в місті Києві в 1941—
1942 роках [Галузевий державний архів СБУ, Особливий фонд
86699]. Тут є детальна, власноруч написана автобіографія Івана Кудрі. Привертає увагу те,
що він з 1934 року служив у прикордонних військах НКВС у Західній Україні, згодом перейшов
на службу в 5-й відділ Головного
управління державної безпеки
НКВС СРСР у Москву. Основна
його робота полягала в боротьбі з
українським «націоналістичним
підпіллям», тобто з організаціями українського національного
руху, особливо з західних областей України.
Ось що згадував керівник
радянської диверсійно-терористичної служби, начальник
4-го управління НКВС генерал П. Судоплатов: «Група Кудрі мала проникнути в українське націоналістичне підпілля,
на яке німецьке командування
робило серйозну ставку. Останні роки після закінчення прикордонної школи Кудря боровся з українськими націоналістами і добре знав особливості
та специфіку цього руху. Маючи досвід роботи в складі нашої
оперативної групи у Львові, він
займався розробкою зв’язків
українських націоналістів з німецькими розвідувальними органами».
За спогадами історика Миколи Килимишина, 30 серпня
1941 р. в Житомирі було організовано вбивство двох лідерівмельниківців — Омеляна Сеника і Миколи Сціборського (операція «Каїн»). Це була провокація НКВС-НКДБ, спрямована на
розвал національно-визвольного руху України. Організував це
вбивство на той час начальник
Особливої групи Першого управління (розвідка і диверсії) НКДБ
генерал Судоплатов, а безпосередньо керував цією кривавою
акцією через свого агента К. По-

■ ЯК ЦЕ БУЛО

Резидент «Максим»
Правда з 17 томів кримінальної справи з архіву СБУ
про діяльність Івана Кудрі в 1941—1942 роках у Києві

луведька спеціаліст з українських націоналістичних питань
Іван Кудря. Після загибелі двох
провідних мельниківців їхнє
вбивство вдало повісили на бандерівців і довгі десятиліття бандерівці і мельниківці ворогували між собою.

Боролися з українськими
патріотами
Кримінальна справа «Максим» про діяльність Івана Кудрі
— яскраве підтвердження тому,
як він у Києві в часи нацистської окупації боровся не з німецькими окупантами, а саме з українськими патріотами: дуже
вже боялись радянські енкаведисти проголошення незалежності України під протекторатом Німеччини.
Уже в першому томі цієї
кримінальної справи в «Плане
создания и работы нелегальной
резидентуры НКГБ УССР в городе Киеве на случай занятия последнего немецкими войсками»
від 17 липня 1941 року записано
першим пунктом: «Основной задачей резидентуры является выполнение специальных заданий
руководства Наркомата, а также
разведывательная деятельность
по вскрытию действий немцев и
украинских буржуазных националистов на Украине и в частности в Киеве» [Галузевий державний архів СБУ, особливий
фонд 86699, том 1, стор. 2].
До роботи в окупованому
Києві Іван Кудря готувався заздалегідь: поселився в місті
Києві весною 1941 року, зняв
форму енкаведиста і став «щирим українським патріотом»,
відростив вуса, став носити вишиванку, змінив прізвище на
Кондратюк, за легендою проживав зі своєю нареченою, сексоткою НКВС, Груздовою Марією
Іллівною (кличка «Ост»), а також сховав дві рації, кошти,
зброю, вибухівку.
Головним завданням для
членів групи резидента «Максима» було влаштуватись на роботу в українські організації, зайняти там керівні посади і діяти
відповідно до вказівок НКВС.
У разі необхідності, знищувати лідерів українських націоналістів. Для цього в них були
спеціальні бойові групи.
До резидентури «Максима»
входило багато агентів. Читаючи в розсекреченій кримінальній справі довідки на них,
дивуєшся з того, як близько
«сєкрєтниє сотруднікі» були
біля найвпливовіших українських лідерів.
Короткі виписки з довідок на
них, що складені енкаведистами, варто подати мовою оригіналу. Всі вони друкувались російською мовою під грифом «Совєршенно сєкрєтно».

«СПРАВКА
на агента «Богун»
«Богун» — Федак Стефан Стефанович, 1894 года рождения, уроженец города
Львова, украинец, беспартийный, холост,
с незаконченным высшим образованием,
учился во Львовском университете. Отец
его известный в Галиции адвокат, украинский националист, умер, примерно в 19301932 годах.
Сестра «Богуна» — Ольга, была замужем за Евгением КОНОВАЛЬЦЕМ, до вой-

❙ Раїса Окіпна.
❙ Архівні фото.

❙ Іван Кудря.
ны проживал в Берлине. Вторая его сестра
была замужем за полковником А. МЕЛЬНИКОМ, проживал в Риме. Мать «Богуна»
в 1939 году через советско-германскую комиссию из Львова выехала в Берлин.
В 1918—1920 годах «Богун» служил
в чине сотника в сичевых стрельцах галицийской армии, в бригаде полковника /фамилию не помню/, с которым остался близким другом до последнего времени.
Указанный полковник проживал в городе Кракове и был консультантом от немецкого правительства при проводе ОУН.
Являлся активным участником УВО в
1921 году, «Богун» по заданию Львовской
экзекутивы УВО покушался на приезжавшего во Львов Пилсудского, в результате
чего ранил Львовского воеводу.
Как исполнитель террористического акта, «Богун» был осужден к смертной
казни, но в результате ходатайства его отца
перед Пилсудским, с коим он с давних пор
был в приятельских отношениях, решение
к смертной казни было отменено и после
трех— или четырехлетнего нахождения в
тюрьме «Богун» из-под стражи был освобожден и выслан в Германию.
В Берлине «Богун» проживал шесть
лет, работал рабочим гаража, а впоследствии шофером такси.
После чего «Богун» возвратился в Галицию, где работал директором маслозавода в м. Журавно, Дрогобычской области.
В 1940 году «Богун» как украинский
националист УНКВД по Дрогобычской области был подвергнут аресту, под стражей
находился около года.
Проведенным следствием материалов,
подтверждающих его контрреволюционнонационалистическую деятельность, добыто
не было, и он из под стражи был освобожден и завербован.
Вербовкой «Богуна» преследовалась
цель вывести его по авторитетным ОУНовским каналам за кордон, с последующим
использованием его по разработке ОУНовской верхушки.
Зам. Нач. 2-го отдела 1-го Управления
НКВД УССР
лейтенант Госбезопасности
ЗАВОД
26 декабря 1941 года.
ВЕРНО: /подпись/»
[Галузевий державний архів СБУ,
справа 86899, том 1, стор. 29-32]
«Агент «Малый»
Товстолес Николай Ильич, профессор
мелиоративного института, сын крупного
помещика, сам бывший помещик в Черни-

говской области.
Бывший подпоручик царской, а затем
деникинской армии. Был связан с Освагом,
выдал контрразведке большевика-офицера. При вербовке сам об этом рассказал.
Родной дядя «Малого» — бывший секретарь при Гетьмане, репрессирован органами НКВД в 1938 году.
За время связи с нами «Малый» дал
ряд ценных материалов о контрреволюционной деятельности лиц из его окружения, которые НКВД УССР были репрессированы.
Зам. нач. 1-го отдела 3-го Управления
НКВД УССР
лейтенант Госбезопасности /подпись/
ВОЛОШИН
22.12.1941 год».

Хто доносив на Григорія
Косинку та Сергія Єфремова
Про наступного агента слід
сказати, що він активно доносив на молодого талановитого
письменника з Борисполя Сергія Жигалка та багатьох його
побратимів, зокрема Григорія
Косинку, Сергія Єфремова та
інших, які згодом були розстріляні.

«СПРАВКА
на агента «Литератора»
«Литератор» — Постоев Александр
Павлович, 1917 года рождения, украинец, беспартийный, гражданин СССР, студент 5-го курса Киевского госуниверситета,
проживает в городе Киеве, улица Тарасовская №5 (общежитие КГУ).
Отец «Литератора» в 1937 году был
арестован органами НКГБ как активный украинский националист и в том же году был
осужден к ВМН.
«Литератор» в 1938 году был близок к лицам, причастным к молодежному
контрреволюционному националистическому формированию, на основе чего был завербован. После разработки этого контрреволюционного формирования (осуждено 8
человек) выполнял другие наши задания.
После других нескольких агентурных
дел, по которым «Литератор» успешно работал, он в 1940 году по заданию НКГБ
УССР внедрился в контрреволюционное
подполье в городе Львове, расположив
к себе основного руководителя контрреволюционного антидержавного подполья
Шептицкого, проник в это подполье, окончил богословский институт, после чего получил от Шептицкого задание осесть в Кие-

ве и ждать дополнительных распоряжений
для выполнения в дальнейшем обязанностей миссионера.
В 1941 году, в начале июня месяца,
успешно был легендирован в разработку
лиц, подозрительных в причастности к молодежным контрреволюционным националистическим организациям.
К концу 1941 года участники этого
формирования (6 человек) были подвергнуты аресту и дали показания о принадлежности к антисоветской молодежной националистической организации.
«Литератор» может быть использован для выполнения любого диверсионнотеррористического задания. Способности к
этому имеет.
Нач. отделения 1-го Управления
сержант Госбезопасности
/КОРЕШКОВ/
Без даты»
[Галузевий державний архів СБУ, Особливий фонд 86699, том 1, стор. 97-98]
«Агент «Ост» — Яруш Мария
Ильинична (за легендою — наречена Івана Кудрі. — Авт.) — украинка, преподаватель украинского языка средней школы.
Муж «Ост» Яруш был писателем-прозаиком, в 1938 году арестован за контрреволюционную деятельность как украинский
националист и расстрелян.
За время работы в СПУ НКВД УССР
«Ост» зарекомендовала себя как серьезный и ценный агент. Используя прошлые
связи своего мужа, она вела успешно разработку ряда украинских националистов.
Зам. народного комиссара
Внутренних дел УССР
полковник
САВЧЕНКО
6 декабря 1941 года».
[Галузевий державний архів СБУ, Особливий фонд 86699, том 1, стор. 115-116]

«СПРАВКА
На протяжении 1939—1940 годов в Киеве по линии 3-го управления НКВД УССР у
меня находился на связи агент «Левко».
«Левко» — Линкевич Бронислав Михайлович, 47-48 лет, из семьи служащего,
украинец, бывший член УСДРП, семейный,
беспартийный, до войны работал бухгалтером Наркомзема УССР, сотрудничает с органами ГПУ—НКВД с 1925 года, в нашей
работе из-за болезни имел трехлетний перерыв (1930—1933 года).
«Левко» женат на бывшей жене украинского художника-националиста Нарбута,
который до революции, а также при правительстве Петлюры и Скоропадского был в
почете. После прихода советской власти на
Украину он вскоре умер (неточно).
От этой жены детей «Левко» не имел.
Однако воспитывал 20-22 летнего пасынка,
который был судим в 1936 или 1937 году
за недоносительство о наличии в известной ему молодежной группы, проявляющей
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родственников не имеется.
Начальник 2-го Управления
МГБ УССР, полковник
МЕДВЕДЕВ
июнь 1947 года»
[Галузевий державний архів СБУ,
Особливий фонд 86699, том 1, стор. 9597]

«СПРАВКА
«Лилия» — осведомитель 3-го Управления НКВД УССР. Завербована мною
в июле 1941 года для освещения работы
оперного театра, но в связи с прекращением работы в театре связь с ней была прекращена.
«Лилия» — Окипная Раиса Николаевна, примерно 28-29 лет, украинка. Артистка оперного театра города Киева. Отец
ее Окипный Николай якобы до 1933-1934
года был служителем культа и однажды
был арестован нашими органами (подробности этого «Лилии» неизвестны). В связи с военными действиями под Киевом в
июле месяце и поспешностью вербовки
подробных установочных данных на «Лилию» в личном деле не получено.
Зам. нач. 2-го отделения
СПО УНКВД Львовской области
сержант Госбезопасности
ЕЛИЗАРОВ
2 февраля 1942 года»
[Галузевий державний архів СБУ,
Особливий фонд 86699, том 1, стор. 3334]

❙ Одна з київських шкіл усе ще носить ім’я Івана Кудрі.
❙ Фото зі сторінки закладу.
террористические тенденции, огнестрельного оружия. В 1940 году, после отбытия
срока наказания, неродной сын его возвратился домой к родным, при нашем содействии в «темную» был приписан на право
проживания в Киеве и устроен художникомдекоратором в украинский театр им. Франко. От первой жены, кто она — не интересовался, «Левко» имел замужнюю дочь, муж
её был военнослужащий. Жила она отдельно от жены агента.
Наличие у «Левко» жены с фамилией Нарбут представляло ему возможность
систематически вращаться в Киеве среди
украинских националистов старой формации; семьями: проф. Беляшевского, Черняховского, братьев-художников Кричевских, Василия и Федора, Гаккебуш, Василько и других и вести их разработку.
Кроме того, «Левко» занимался разработкой лиц, являющихся выходцами из
украинских контрреволюционных политпартий (боротьбистов, членов УКП, УПСР,
УСДРП и т. п.)
По его данным, за время сотрудничества было выявлено и арестовано целый ряд
украинских националистов.
Незадолго перед войной им агентурно была разработана и в последствии нами
арестована за контрреволюционную деятельность бывшая укапистка — жена видного писателя, бывшего члена ЦК УКП —
Антонович-Давиденко, который ныне находится в ссылке. «Левко» с Антоновичем хорошо были знакомы.
В это же время «Левко» вел активную
разработку антисоциалистической националистической группы, руководимой Литвином — бывшим петлюровцем, восстановившим связь с националистами Западной Украины. В целях контрреволюционной
пропаганды он привозил из Львова националистическую литературу. Это лицо в первые дни войны окажется арестовано органами НКВД.
В 1940 году была заагентурена его
жена, через которую облегчало «Левко»
посещение интересующих нас связей.
«Левко» должен хорошо меня помнить.
Ст. оперуполномоченный
1-го Управления НКВД УССР
лейтенант Госбезопасности /подпись/
ДАНЬКО
14 июня 1942 года
Город Старобельск».
[Галузевий державний архів СБУ,
Особливий фонд 86699, том 1, стор. 8-9]

квартира 55.
Завербован в 1937 году бывшим отделом УГБ НКВД УССР для разработки бывших членов украинской социал-демократической рабочей партии.
Сотрудничал с органами НКГБ, на работе себя оправдал, перепроверенный и
ценный агент.
Хорошо усвоил методы чекистской
работы, конспиративен, проявляет инициативу.
Пользуется авторитетом среди украинской контрреволюции и прочего антисоветского элемента, быстро входит в доверие и
может расположить по отношению к себе
любого человека.
Жена «Левко» — НАРБУТ Вера Павловна — является агентом «Надежда», которая завербована в 1940 году для разработки украинских националистических кругов, среди которых располагает интересными в оперативном отношении связями.
Как «Левко», так и «Надежда» о сотрудничестве с органами НКГБ друг друга
знают.
Агент «Левко» в случае вынужденного отхода частей Красной Армии остается в
Киеве с задачей:
1. Совершение поджогов и диверсионных актов на территории, занятой противником.
2. Выявление лиц, активно выступающих против Советской власти и их физическое уничтожение путем совершения террористических актов.
3. Привлечении агента «Левко» для
обеспечения оружием и взрывчатыми веществами диверсионно-террористической
и разведывательной группы, созданной и
возглавляемой «Гауптманом».
Это мероприятие проводится в строгом
соответствии с планом мероприятий по использованию агента «Гауптмана».
Для связи негласного оперативного
работника с «Левко» установить пароль
«Самостийная Украина», ответ «Шевченко 22».
Зам. нач. 3-го отдела Управления
НКГБ УССР,
лейтенант Госбезопасности
ШАРОВ
Без даты»
[Галузевий державний архів СБУ,
Особливий фонд 86699, том 1, стор. 3]

Не ті «Надія» та «Лілія»
«СПРАВКА

«СПРАВКА
на агента «Левко»
Агент «Левко» — Линкевич — Левченко Бронислав Михайлович, украинец,
бывший член УСДРП, работает главным
бухгалтером в Наркомземе УССР, проживает в городе Киеве, площадь Калинина, 6,

на агента «Надежда»
Агент «Надежда» — Нарбут Вера Павловна, домохозяйка, проживает в Киеве,
площадь Калинина, 6, квартира 55.
Завербована бывшим 2-м отделом
УГБ НКВД УССР в 1940 году для разработки украинских националистов среди ху-

дожников и писателей старой генерации
города Киева.
Исполнительный и добросовестный
агент, усвоивший формы и методы конспирации, инициативный.
Муж «Надежды» Линкевич-Левченко
Бронислав Михайлович является агентом
НКГБ под псевдонимом «Левко», располагающий большими связями среди украинской контрреволюции и прочего антисоветского элемента.
О сотрудничестве с органами НКВД
«Левко» и «Надежда» друг о друге знают.
«Надежда» намечается к использованию для прикрытия «Левко» и внедрения
в контрреволюционное подполье существующее среди украинской интеллигенции,
на территории, занятой противником.
Зам. нач. 3-го отдела 3-го Управления
НКГБ УССР
лейтенант Госбезопасности
ШАРОВ
Без даты»
[Галузевий державний архів СБУ,
Особливий фонд 86699, том 1, стор. 4]

«СПРАВКА
на агента 2-го Управления МГБ
УССР — «Сирень»
Агент «Сирень» — Жудро Мария,
1897 года рождения, уроженка города Киева, украинка, гражданка СССР, из семьи
рабочего, с низким образованием, владеет польским языком, по профессии косметичка, работает по специальности в артели
парикмахером, проживает в Киеве по улице Михайловская, 24, квартира 17.
«Сирень» завербована в 1938 году
для разработки иностранцев и подозрительных связей из числа своей клиентуры,
с которыми она имела непосредственный
контакт во время работы в гостинице «Интурист» («Континенталь»).
Проверкой «Сирени» и её родственников установлено, что третий муж Дудкин Георгий Николаевич, будучи оставленным в тылу противника, оказался предателем и разыскивается 4-м Управлением
МГБ УССР как провокатор, выдавший немцам резидентуру «Максима», оставленную в Киеве НКГБ УССР со специальным
заданием.
Зная о предательстве Дудкина со слов
некоторых его сослуживцев, «Сирень» все
же пытается представить его как советского патриота, погибшего в застенках Гестапо.
В 1940 году в беседах с оперативным
работником, у которого «Сирень» находилась на связи, последняя делилась о том,
что ее отчим и сестра враждебно настроены к Советской власти.
Других данных компрометирующего характера в отношении «Сирени» и её

Можна ще називати прізвища багатьох агентів резидента
«Максима», але варто зупинитися на їхній діяльності в окупованому Києві в 1941—1942
роках.
Вражає те, що, як засвідчують матеріали, Іван Кудря практично майже нічого і не зробив: з
вересня аж до нового 1942 року
він на зв’язок із Москвою не виходив нібито через відсутність
рації внаслідок підриву будинку. А після Нового року, боячись провалу, агент «Максим»
(І. Кудря) вирішив йти за лінію
фронту до своїх керівників, хоч
до нього тричі з центру присилали сім зв’язкових, а зустрівся
він лише з двома першими в січні, яких відразу відправив назад до Москви.
Слід сказати, що вся епопея
«подвигів» резидента НКВС Івана Кудрі та його агентів у Києві
— суцільна детективна історія.
Вже з 5-го тому (15 липня 1943
року) енкаведисти Москви починають розслідувати провал
усієї групи резидента «Максима»: сотні сторінок допитів і висновок слідчих: резидент «Ост»
(Яруш Марія Іллівна, наречена
Івана Кудрі) — перевербована
німецькою розвідкою, найближчий товариш і соратник Кудрі — Дудкін Георгій Миколайович — «состоял в числе агентов немецкой разведки» [Галузевий державний архів СБУ,
Особливий фонд 86699, том 8,
стор. 384].
Перевербованими німецькою розвідкою виявились і останні зв’язкові Івана Кудрі
«Дніпро» та «Ільєнко».
Викликає багато запитань,
де ж все-таки подівся Іван Кудря, адже в кримінальній справі
констатується лише факт арешту резидента «Максима» та агента «Лілії» (Окіпної Раїси Миколаївни) 5 липня 1942 року.
Далі сліди цих резидентів
губляться. Через рік, 15-17 липня 1943 року, проходять масові
арешти багатьох агентів резидента «Максима», більшість із
яких розстріляли. Ці показові
каральні операції відбувалися
на тлі переможного наступу радянських військ, унаслідок чого
вже у вересні була звільнена лівобережна Україна.
На довгих майже 20 років
про провальну справу резидента «Максима» забувають.
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Загадки Раїси Окіпної
Нового розвитку і змісту
справа набирає в 1961 році після
побутового конфлікту між полковником радянської армії Сєргєєвим та матір’ю Раїси Окіпної (агент «Лілія») Капшученко Анастасією Павлівною. Причиною стала прописка Сєргєєва
в комунальну квартиру Капшученко А. П., якою була дуже незадоволена мама Раїси Окіпної.
Сєргєєв оприлюднив факт отримання Капшученко А.П. посилок та листів від своєї дочки —
Окіпної Раїси — зі США. Це був
шок для всіх, особливо працівників Комітету державноїбезпеки СРСР, які зробили з Івана
Кудрі та Раїси Окіпної «відважних» борців із гітлерівськими
окупантами.
Завершився цей конфлікт
позбавленням Капшученко А.П.
персональної пенсії та вимогою
повернути державі 5 тисяч незаконно виплачених карбованців.
В 11-му томі справи «Максим» на 124-й сторінці в довідці
прокурора міста Києва А. Лєднікова від 21 червня 1961 року
записано ще один факт, який
спростовує «героїчну» смерть
Р. Окіпної: «Из пенсионного
дела гражданки Капшученко
А. П. видно, что пенсия ей назначена по извещению Сталинского райвоенкомата города Киева от 27 ноября 1945 года о том,
что боец Окипная Р.Н. погибла в июне 1942 года. В то время
сама Капшученко А.П. заявляет, что её дочь была в это время
актрисой оперного театра». [Галузевий державний архів СБУ,
Особливий фонд 86699, том 11,
стор. 124]
Але ще більшою несподіванкою було присвоєння Івану
Кудрі 9 травня 1965 року звання Героя Радянського Союзу,
а 10 травня 1965 року відзначення цілої групи його агентів
різними державними нагородами.
У тому числі орденом Вітчизняної війни І ступеня нагородили «за мужність і відвагу» агента німецької розвідки Дудкіна
Георгія Миколайовича, агента
німецької розвідки Бремер Євгенію Адамівну та Окіпну Раїсу
Миколаївну [Галузевий державний архів СБУ, Особливий фонд
86699, том 7, стор. 384-385, том
13, стор. 343, том 11 стор 137].
Окрім того, медаллю «За
відвагу» відзначено Жарка Володимира Кузьмовича, який,
згідно з довідкою голови Комітету Держбезпеки при Раді
Міністрів УРСР від 30 грудня
1963 року, 30 січня 1943 року
«осуждён на 5 лет лишения свободы» за зраду Батьківщині [Галузевий державний архів СБУ,
Особливий фонд 86699, том 8,
стор. 24] і відсидів повний термін.
У кримінальній справі
«Максим» є багато документів, які датовані різними роками і засвідчують, що вищеназвані нагороджені особи — агенти «АБВЕРА».
Для чого радянська влада з
негідників зробила своїх героїв
через 32 роки?
Відповідь для мене очевидна:
московія як тоді, так і зараз не
може жити без брехні. Адже всю
провальну операцію «Максим»
готували саме енкаведисти, які
так ганебно програли німецькій
розвідці.
Виникає природне запитання: кого вшановують у
181-й школі міста Києва і на Бориспільщині?! І чи не стають ті,
хто не знають української історії, мимовільними ворогами
України?! ■
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Костянтин РОДИК

Чорт також має право на мемуари, чи не так? Ба більше: читацький
ажіотаж зазвичай спостерігаємо саме навколо спогадів персонажів із таким статусом. В Арсена Авакова завжди є інтрига в рукаві.
Чергова його книжка — про причини керівного організаційного
хаосу першого місяця по Революції гідности. І про першу перемогу в російсько-українській війні (яка до Іловайська такою ще не
усвідомлювалася): жорсткий штурм Харківської облдержадміністрації раннім ранком 8 квітня 2014-го. «Того дня ми зламали хребет
«ХНР» і вперше дали відсіч російській агресії», — зазначає А. Аваков (2014. Миттєвості харківської весни. — Х.: Фоліо, 2020).
Зрозуміло, що головною літерою будь-яких мемуарів є
«Я». Але природний авто-PR
Арсена Авакова — витончена
штука. Вищенаведена цитата
— єдина, вважай, пряма самооцінка на всю книжку. І то —
із займенником «ми». Те саме
спостерігаємо і в ранішій книжці «Добробати» (Х.: Фоліо,
2016), офіційно ініційованій
радником міністра внутрішніх
справ А. Геращенком — важко уявити, що той рукопис не
проглядав патрон. Припускаю
навіть, що міністр пройшовся по ньому червоним олівцем,
викреслюючи славослов’я на
свою адресу. Там немає кричущих замовчувань, але дивним чином «історія подвигу
батальйонів, що врятували Україну» (такий підзаголовок винесено на обкладинку) в читача
«Добробатів» асоціюється насамперед з Аваковим.
Так, він чи не першим у верхах зрозумів: добровольчий рух
— єдине, що може протиставитися агресії; і водночас усвідомлював неабиякі державні ризики розвитку «ініціативи знизу».
Тож — очолив процес: запропонував добровольцям увійти до
складу МВС та Нацгвардії (дисциплінарна перспектива) в обмін на гарантоване постачання
зброї, усього тилового постачання та демобілізаційного забезпечення. Зрештою, йому вдалося.
Та повернімося до «харківської весни». З сьогоднішньої перспективи ясно, що тодішніми
пріоритетами Путіна були Харків, Дніпро і Донецьк. Можливо, Харків був навіть першим
із них — проголосити в ньому
столицю «Новоросії», як колись «столицю УССР». Дніпро, зрештою, захистив Коломойський; натомість Ахметов
здав Донецьк. Хоч як крути —
Харків урятував Аваков. Хай
там як умовно звучать такі означення. За всіма цими персонажами — як і, скажімо, за Порошенком, тягнеться шлейф,
м’яко кажучи, недержавницьких вчинків, але звинувачувати їх у «зраді» (окрім, хіба, досі
фаворитного Ріната Леонідовича) — популістська маячня.
Навесні 2014-го росіяни
«розкачували» Харків чи не
потужніше за Донецьк: захоплень державних установ бєлгородськими «тітушками» тут
було чи не більше. В обох містах уже на початку березня сталися вбивства українців заїжджими «демонстрантами». В
останній книжці А. Авакова
чимало місця віддано свідченням учасників тих подій; одна

з них — фотокореспондентка
Інна Петрикова: «Поняття
«закон» для міліції не існувало, а існувало поняття — «як
старший скаже»… Міліція ніколи не втручалася… Міліція
пропустила «тітушок», і вони
добивали євромайданівців уже
там, у метро… Страшно, бо ти
розумієш: тебе, окрім тебе, ніхто не захистить». Такою була
диспозиція перед рішенням
РНБО командирувати міністра
внутрішніх справ Авакова до
Харкова задля нормалізації.
Сталося це після сумнозвісного «мітингу», зорганізованого керівниками міста/області
1 квітня. Ще раз — слово Інні
Петриковій: «Ось така прекрасна неділя: Кернес, Добкін, заповнена триколорами площа…
Я вилізла на самісіньку сцену (треба ж зробити знімки),
опускаю очі і бачу свого близького друга — стоїть із триколором. Я думаю — пи***ць Харкову! Адекватні люди, котрих ти
знаєш усе життя, вийшли на
цей мітинг! Мені просто стало
цікаво — я почала робити крупні плани людей (ці фото є у книжці — і вони справді промовисті)…
Юрбу вже заводять години дві, і
тут Гепа каже: «Давайте підемо і покажемо цим бандерівцям,
хто тут влада!». Інша «учасниця» книжки, активістка-волонтерка Євгенія Левінштейн, розповідає, що поза центральною
харківською площею вже відбувається криваве насильство і
«виявляється, Геннадій Адольфович у цей час плигав перед натовпом, мовляв — давайте їм
покажемо, друзі!».
Звісно, будівлю ОДА захопили без перешкод. «І тут
з’являється міліція. Коли будівлю вже захоплено — міліціонери заходять в обладміністрацію разом із цими хлопцями з
триколорами» (І. Петрикова).
За кілька днів, 6 квітня, тут
зібралися самозвані «депутати» і проголосили «Харківську народну республіку». Саме
в цих декораціях і з’являється
тут Арсен Аваков. Йому слово:
«На той момент у мене не було
жодної гарантії, що харківські
міліцейські сили адекватні до
підпорядкування… Неодноразові захоплення будівель впродовж попередніх тижнів не
могли б статися за адекватної роботи міліції».
Уявіть собі: міністр МВС не в
силі керувати власними підрозділами. Він викликає до Харкова один з трьох своїх спецназів
(два інші вже задіяні на Донеччині) — вінницький «Ягуар».
«Того часу доводилося не тільки
і не стільки командувати — не-

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

* номінувалося 43 видання
** Короткі списки трьох інших підномінацій «Обріїв» див. тут:

https://www.facebook.com/knyzhkaroku

обхідно було ще й умовити, перевірити мотивацію, моральну
готовність бійців виконати задачу, проконтролювати, чи вірно зрозуміли». З «Ягуаром» це
було, як-то кажуть, за повною
програмою: бійці цього підрозділу знущалися над козаком
Гаврилюком на Майдані. Аваков перед строєм пообіцяв неупереджене розслідування того
злочину, бійці погодилися.
Але штурмової групи було
замало для гарантованого успіху, треба було надійно блокувати і будівлю, і середмістя. СБУ?
«Начальник обласного управління СБУ, в якому служили
близько тисячі офіцерів… розпорядився вивезти всю зброю
на склади в Лозову, щоб не захопили, як в Луганську… Залишив усю свою структуру беззбройною і використовує це як
привід, щоб самоусунутися від
виконання задач державної безпеки!». Вдалося умовити полк
військових спецпризначенців,
що прилетів до харківського
аеропорту о третій ночі 8 квітня,
але полковник відмовився брати
участь у штурмі, навіть патрулювати будівлю ОДА після операції («командир полку потім
гідно воював на сході, тому не
хочу називати прізвище»).
Аваков з «Ягуаром» опинився сам на сам з терористами. «Я
вийшов до бійців і особисто озвучив наказ: у разі спротиву — застосовувати зброю на ураження, це моя відповідальність, я
буду тут!». Обійшлося, як відомо, без жертв: 17 фахових хвилин штурму, і «ХНР» припинила існування. Але не минулося
й без ложки дьогтю: «За десять
хвилин до початку штурму Моторола, Гіві та інші головні фігури вискочили через ліве крило, яке ми не контролювали…
Хтось їх попередив».
Отой Аваків наказ «на ураження», як на мене, — матриця
спротиву «русскому міру». По
тому, як Путін публічно озвучив свою тактику тиску на українських військовиків за допомогою заручників («пусть
попробуют стрєлять в женщін
і дєтєй»), стало ясно, що маємо
справу з терористами. Росія недаремно завжди ігнорувала всі
міжнародні угоди з обмежень
у застосуванні сили на війні та
в окупації — зрозуміло, що ті
конвенції навряд чи є ефективним запобіжником насиллю,

але вони бодай окреслювали кодекс воїна. Кодекс російських
вояків просто не сумісний з честю. Саме вони «рекомендували»
сепаратистам залучати жінок та
дітей до перебування у захоплених приміщеннях у передбаченні ймовірного штурму.
А ось попередній епізод, кількома тижнями раніше: колона наших БТРів іде
на допомогу десанту спецназу у Слов’янську, захопленому Гіркіним-Стрєлковим. Розмова міністра з командиром:
«— Чому БТРи зупинилися? —
Попереду барикади… — Ну то
зносьте! — Не можемо — там
цивільні… — Так поговоріть!
— Так почали розмовляти —
під’їхав автомобіль, розвернувся бортом, відкрився кулемет
і по нас пустили кілька черг…
— А ви? — А ми не будемо їхати на цивільних!». Далі А. Аваков пише: «Я читав про досвід
Хорватії, де була схожа ситуація, коли такі само екзальтовані тітки з числа цивільних
лізли на танки. Виявляється, там знайшли такий вихід:
пару-трійко разів цих тіток
розстріляли, а далі встановили
таке правило: перший постріл
у повітря, а якщо не слухаєтеся — стріляємо на ураження».
Так, контраверсійне судження. Але у світі досі не вироблено іншої тактики супроти терористів, які цинічно рекрутують
бездумних жінок. А. Аваков
аналізує ситуацію після демонстративного штурму Харківської ОДА: на Донеччині навесні
2014-го (і в Луганську) притихли. Так звані «сепаратисти»
вдалися до тактики перемовин.
Але ж відомо, що єдина мета переговорів з терористами, причому для обох сторін, — виграти
час. До захопленої будівлі Донецької ОДА притягли бочки з
бензином — мовляв, підірвемо
в разі штурму. «Якоїсь миті я
думав, ну що тепер — давайте
підірвемо! Ну що, будівлі шкода? Сепаратистів цих шкода?
Але це ж люди, думав я тоді…
Згодом, уже у травні і тим
паче влітку, я був упевнений,
що треба було підривати, не рахуючись із втратами! Так, ми
б отримали 50 загиблих, нехай
Бог простить, але не десятки
тисяч, як тепер».
Те саме нерозуміння, що перед тобою не «люди», а терористи без ознак людяности, зумовило постання «ЛНР». «Ми
приймали рішення про штурм
в Луганську, в тому числі я
звідси, з Києва, давав команду. І вже наші сили рушали на
штурм… Але, на жаль, остан-

ньої миті звідти знову пішли
сигнали: не потрібно кровопролиття, вони готові домовитися. І… штурм було скасовано.
Не я приймав рішення, не я вів
там переговори… Але й роки по
тому так само вважаю: потрібно було нанести по цій будівлі жорсткий удар». Обізнаний
мемуарист Володимир Філенко,
маючи на увазі фатальні «переговори» у Донецьку та Луганську, пише: «Шкода, що в нас не
було ще двох Авакових у ті дні»
(Партитура революції. — Х.:
Фоліо, 2021).
Проте навіть у новітніх
книжках трапляються дивні
інтерпретації тих подій. Приміром, Михайло Винницький, позиціонований видавцем як аналітик, пише лише
про «харківський епізод» і вважає, що в Харкові на тоді «не
було жодних чинників» для успіху сепаратизму: «Мовчазної
поступливості, якщо не відвертої підтримки місцевих еліт;
мінімальної масової активности промайданівських сил; присутність багатьох людей, яких
привезли з Росії» (Український
Майдан, російська війна. Хроніка та аналіз Революції Гідности. — Л.: Видавництво Старого Лева, 2021). Як на мене, це
словоблуддя упереміш з непоінформованістю. Натомість
варто взорувати на компетентність корінного харків’янина
В. Філенка: «Серйозні електоральні, ментальні, економічні передумови для можливого
формування «ХНР» були». А з
втручанням в ситуацію Авакова — «стався перелом».
Я не є фанатом Авакова і навіть поділяю тривоги аналітиків щодо нього. Та водночас не
схильний перекреслювати всього зробленого через конкретні
ситуативні переступи. Авжеж,
це про мухи і котлети. Тож лишаюся прихильним до висловленої Миколою Рябчуком (із
приводу антибандерівської кампанії у Польщі) думки: «Українці можуть знаходити в провідниках ОУН і деякі інші чесноти,
крім авторитаризму, подібно до
того, як американці шанують
Джорджа Вашинґтона зовсім
не за рабовласництво, а англійці поважають Черчілля зовсім
не за те, що він зрадив усю Східну Європу Сталінові» (Від Малоросії до України: парадокси
запізнілого націєтворення. —
К.: Критика, 2000). ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk.kostyantyn@gmail.com
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■ МАЙТЕ НА УВАЗІ

Юлія КРУК

Коли ми говоримо про варикоз, то насамперед пов’язуємо це з не дуже привабливим
естетичним виглядом. Ще б пак: набряклі,
випуклі вени на ногах, часто з «вузлами»,
доповнені «зірочками» й сіточками… Перше бажання — приховати таку картину під
одягом. Але річ у тім, що проблема не обмежується лише зовнішніми нюансами. Варикозні вени докучають хронічним болем у
ногах, втомлюваністю, судомами, що посилюються вночі. Як уберегтися від такої «напасті» і чи можна кардинально позбутися
хвороби?

«Лакмусовим папірцем» може стати
вагітність
Варикозні вени небезпечні для
здоров’я. Адже йдеться про хронічну венозну недостатність. Якщо хвороба прогресує, це може призвести до набряку стоп
і гомілок, потемніння шкіри, запалення і
навіть трофічних виразок — якщо йдеться про задавнені випадки.
Дослівно латиною варикоз означає
«вузол», а проявляється збільшенням
довжини та форми вен, утворенням патологічних вузлів. Лікарі-флебологи (фахівці, що займаються здоров’ям судин) наголошують: хвороба здатна ушкодити вени
в будь-якій ділянці тіла, та найчастіше
— на ногах, адже там найбільші навантаження. Варикозні вени можна виявити одразу: вони мають вигляд набряклих
вузлуватих мотузок. Така судина перестає
виконувати свої функції, і її слід негайно
лікувати.
Набряки свідчать про проблеми з венозними клапанами — кров застоюється у венах, під дією тиску вони перекручуються (стають вузлуватими) і збільшуються. Часто розширення вен лікарі виявляють під час вагітності. У групі ризику
також люди з генетичною схильністю до
варикозу, гормональними змінами, зайвою вагою.

І частіше піднімайтесь на носочках
Як свідчить медична статистика,
хронічні захворювання нижніх кінцівок
і вен найбільше поширені серед жінок. Ускладнення разом із супровідними недугами (дерматит, целюліт, кровотеча, тромбоз і трофічні виразки) часто призводять
до тривалої втрати працездатності, іноді
навіть спричиняють інвалідність. Фахівці-флебологи вирізняють кілька причин
виникнення варикозу, розібратися в яки-

Коли ноги — у «вузлах і візерунках»
Гормональні зміни, зайва вага і генетичні фактори провокують варикоз. Чим
загрожує хронічна венозна недостатність?
ми може лише судинний хірург.
«Попередити розвиток хвороби допоможе активний спосіб життя: виконуйте
фізичні вправи, плавайте, більше ходіть,
менше сидіть, — радить Лариса Олексієнко, фахівець із судинних захворювань. —
Активніше працюйте м’язами гомілки,
бажано більше тримати ноги у горизонтальному положенні, ніж у вертикальному. Стежте за своєю вагою — додаткове навантаження на ноги спричинює проблеми з судинами».
Коли «візерунки» на ногах — це лише
косметична проблема, лікарі рекомендують носити спеціальні еластичні колготи. Аби попередити недугу, пані Лариса
радить уникати роботи, яка вимагає тривалого перебування на ногах, а домашні справи рекомендує виконувати сидячи, поклавши прямі ноги на стілець. «Не
сидіть довго в одній позі — рухатися потрібно щопівгодини, — застерігає лікарка.
— Вживайте менше солі, яка спричиняє
набряки. Також робіть регулярну гімнастику для поліпшення кровообігу в ногах:
ставайте на носочки, відриваючи п’яту від
підлоги, — це дуже корисна вправа. Ще
можна купити машинку з функцією гідромасажу. Зробивши з її допомогою масаж,
відчуєте легкість у втомлених ногах».

Уникайте солоного і пийте чай із
шипшини
Аби попередити проблеми з венами, а
також полегшити стан, коли варикоз уже
набирає обертів, лікарі радять уникати
гострих, солоних і копчених страв. Натомість варто їсти більше овочів і фруктів.
До речі, є думка, що найменше схильні до
варикозу люди, які не їдять м’яса.
З рослинних продуктів варто віддавати
перевагу листовому салату, зелені, моркві, волоським горіхам. З олій найкорисніша оливкова. Дуже помічний часник, бо
очищує і зміцнює стінки судин.
Звісно, обмеження в харчуванні не означає, що доведеться сісти на жорстку дієту. Навпаки — список дозволених продук-

❙ Якщо вени на ногах починають вас турбувати — порадьтеся з лікарем.
❙ Фото з сайту daily-med.com.ua.
тів розмаїтий. Зміцнити вени допоможуть
такі смачні й корисні страви, як овочеві
рагу, салати з городини, страви з морських
продуктів, яловича печінка, яєчні жовтки, горох, квасоля. З напоїв лікарі рекомендують компоти, зелений чай, настій

шипшини, фруктові й овочеві соки, морс.
А ось від м’ясних бульйонів, борошняних
виробів і солодощів, кави та алкоголю бажано відмовитися. Допоможіть своєму організму правильним, здоровим харчуванням — і він відповість взаємністю. ■

■ ДО РЕЧІ
* Зміцнити вени можна з допомогою настою шишок хмелю. Столову ложку трави слід залити склянкою
окропу і потримати на водяній бані 15 хвилин. Настій пити тричі на день упродовж шести тижнів.
* Щодня відпочивайте 15–20 хвилин, поклавши ноги на подушку чи інше підвищення. У такому положенні
дивіться телевізор, читайте. Під час сну ноги також мають бути на підвищенні.
* Не носіть вузьких штанів, тісного взуття — вони стискають вени ніг, порушують циркуляцію крові.
* Обливайте ноги прохолодною водою. Несильним струменем із шланга «пройдіться» від пальців до п’ят, після
цього вгору по гомілці до колінної впадини. Теплої пори року корисно ходити по воді, високо піднімаючи ноги.

■ ВИХІД Є!
Методів лікування варикозного розширення вен нині багато: хірургічне видалення хворих судин, лазеротерапія, склеротерапія («склеювання» проблемних вен), народна медицина. Ще недавно все зводилось
до найбільш кардинального — видалення вен. Проте хворобу таким чином вдавалося усунути лише частково, а замість «рельєфів» пацієнту після операції доводилося ховати під штанами шрами. Нині операції
проводять більш лагідними методами, а саме втручання є ще й ефективною профілактикою тромбозу.

■ НА ЧАСІ

Пострибайте, але... не дуже активно
Аби уникнути переохолодження, в морозну погоду не виходьте з
дому голодними та уникайте перевтоми
Леся ХОРОЛЬСЬКА

Обморозитись при «плюсах»? Досить легко!
Затяжних сильних морозів цієї зими ми ще не мали, однак проблема переохолоджень і навіть обморожень усе ж таки залишається актуальною.
Лікарі застерігають, що постраждати від переохолодження можна навіть
за плюсової температури. Погодні умови, коли температура нижча +7°С,
уже вважають такими, що можуть спричинити проблеми зі здоров’ям.
«Насамперед холодна температура згубно впливає на дрібні кровоносні
судини людини, зокрема судини кінцівок рефлекторно звужуються, щоб
зберегти тепло, — пояснює сімейний лікар Ігор Олексієнко. — Саме за
рахунок цього приплив крові до внутрішніх органів збільшується, підтримуючи внутрішню температуру тіла стабільною, а циркуляція крові в кінцівках уповільнюється. Тому спочатку мерзнуть пальці рук і ніг, а також
вуха й ніс — вони найменше захищені, адже їх жировий прошарок дуже
тонкий. Замерзає шкіра, потім підшкірний шар, судини, м’язи, нерви й
навіть кістки. При переохолодженні температура тіла знижується до 35°С
і нижче. І для цього не потрібно наднизької температури.

Запасний одяг і термос із чаєм
Як запобігти переохолодженню? Лікар каже, що взимку
краще одягатися багатошарово:
кілька легких кофт замість однієї теплої. Це попередить небезпечне на морозі потіння. Якщо
стане жарко, одну з кофт завжди
можна зняти. Одяг має бути вільним. Крім того, важливо захищати відкриті ділянки шкіри. Одягайте рукавички, ніс і вуха захи-

щайте шапкою, шарфом, піднімайте комір.
«Якщо плануєте провести цілий день надворі, беріть запасний
одяг, — радить фахівець. — Щоб
уникнути
переохолодження,
іноді достатньо змінити мокрий
одяг на сухий. Виходьте на мороз
ситими, зранку добре поснідайте
чимось калорійним. Якщо змерзли — відразу поїжте».
Людям, які змушені цілий

день перебувати надворі, медики
рекомендують щогодини заходити в тепле приміщення. За можливості беріть із собою термос із
гарячою кавою, чаєм або супом.
«Працюйте руками або рухайте ними, щоб посилити кровообіг
у судинах, які мерзнуть. Так само
рухайте пальцями ніг. Можна
пострибати з ноги на ногу, злегка
потанцювати — тільки не дуже
енергійно, інакше можете ушкодити замерзлі тканини, — додає
Ігор Олексієнко. — А також уникайте перевтоми. Зморена людина швидше піддається переохолодженню. Як правило, люди,
відчувши, що починають замерзати, рухаються дуже активно.
При цьому швидко витрачають
енергію й виснажують сили. Тому
рухайтеся, але не інтенсивно».

Ніяких грілок і теплих ванн!
Людина, яка зазнала переохолодження, може помилково вважати, що це мине саме по собі.
Але будьте уважні до себе. Щойно виявили тривожні симптоми — воскові плями й оніміння
шкіри — негайно зайдіть у теп-

❙ Відкриті ділянки шкіри взимку закривайте шарфом, не забувайте про
❙ шапку, рукавички і... теплий чай!
❙ Фото з сайту pon.org.ua.
ле приміщення. Перша допомога
при переохолодженні нескладна:
зігрійтеся, посидьте у теплій кімнаті кілька годин, поїжте.
Якщо уникнути обмороження не вдалося — негайно йдіть
до лікаря. Якщо такий візит наразі неможливий, щонайменше
треба переодягтися: зняти мокрий одяг і вкутатися теплими
ковдрами. Не можна торкатися
обморожених ділянок тіла.

У жодному разі не намагайтеся зігріти уражені місця теплою
водою чи грілкою. Це лише ускладнить ситуацію. Краще накласти термоізолюючі пов’язки (ватно-марлеві, бавовняні тощо).
Обов’язково пийте якнайбільше рідини — будь-які теплі напої: чаї, компоти, молоко.
Вони нормалізують температуру тіла й поліпшать циркуляцію крові. ■

■ МАЙТЕ НА УВАЗІ
Чого категорично не можна робити на морозі, так це торкатися металу. Метал
добре проводить тепло, тож миттєво забирає його у вас, а на місці контакту може
виникнути обмороження. Те саме стосується бензину — він може швидко обморозити шкіру. Під час роботи з такими матеріалами на морозі неодмінно використовуйте водонепроникні рукавички. Лікарі застерігають від вживання алкоголю на холоді. Міцні напої розширюють судини на поверхні тіла, що пришвидшує втрату тепла. Крім того, алкоголь ослаблює ваш контроль над ситуацією. Курити на морозі також небажано: нікотин згубно впливає на стінки судин.
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■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Налаштовані на результат
Вітчизняні гранди готуються до запеклої боротьби в другій частині чемпіонату
Григорій ХАТА
Підготовка до рестарту сезону в УПЛ — у розпалі. Команди активно грають контрольні поєдинки та вирішують проблемні кадрові питання.
Не так давно ставши на тренерський місток «Шахтаря»,
Роберто Де Дзербі взявся до
поступової перебудови та омолодження «гірницького» колективу.
У літнє міжсезоння, щойно італієць прибув до України,
власник донецького клубу не
наважився фінансувати серзойні трансфери, однак, коли вперше за десять років його команді не вдалося пробитися до весняної частини єврокубків, Рінат Ахметов одразу розпочав
серйозні фінансові вливання в
клуб.
Бразильський
новачок
«Шахтаря» Давид Нерес,
який у попередні роки непогано проявляв свій бомбардирський хист у нідерландському «Аяксі», забивши 37
м’ячів, уже відзначився першими голами за «помаранчево-чорних». У товариському поєдинку проти сербської
«Црвени Звєзди» Нерес зробив
«дубль» і допоміг на мажорній
ноті своїй новій команді завершити першу частину турецького тренувального збору.
Після нетривалого перепочинку в Києві підопічні Робер-

❙ Під час січневої частини навчально-тренувального збору футболісти «Динамо» продемонстрували
❙ високу результативність.
❙ Фото з сайту fcdynamo.com.
то Де Дзербі знову повернуться на Середземноморське узбережжя Туреччини, де зіграють
iще одну серію контрольних
матчів. Під час січневого збору
«гірники» мали три «товарняки». Зустріч з «Маріуполем» завершилася «сухою» нічиєю, натомість переможно були завершені протистояння з австрій-

ським «Вольфсбергером» (4:1)
та сербськими «армійцями»
(3:2).
«Це перший збір, не все виходить, але ми рухаємося в цьому напрямі. Головний тренер
хоче реалізувати свої тактичні ідеї, тому було чимало теоретичних занять», — ветеран
«Шахтаря» Андрій П’ятов роз-

повів про особливості січневої
роботи команди.
У матчі проти непоступливої «Црвени Звєзди» «гірникам» видалося несолодко. Ведучи перед з різницею в два
м’ячі, підопічні Де Дзербі розгубили комфортну перевагу,
проте на «мирову» вирішили
не погоджуватися.

«Так, справді, гра давалася
непросто, але ми показали себе
з найкращого боку, дотиснули
суперника й досягли перемоги»,
— сказав ще один новий донецький бразилець Вінісіус Тобіас.
Якщо у «гірників» на найближчі дні запланований відпочинок, то інший вітчизняний гранд уже розпочав другу частину зимового навчально-тренувального збору. Трохи
перевівши подих після насиченого фізичними навантаження іспанського збору, «Динамо» перебралося до Туреччини
й у контрольному поєдинку №5
розгромило болгарський «Лудогорець» — 4:1
«Підсумковий рахунок відображає нашу налаштованість
на гру», — зазначив після перемоги 19-річний динамівський
захисник Костянтин Вівчаренко. До слова, окрім нього, на зимовому зборі з першою командою «Динамо» працюють іще
двоє представників клубного
резерву — Антон Боль та Олександр Яцик. Усіх їх називають
майбутнім столичного клубу.
А от у Владислава Супряги
та Еріка Раміреса справи в «Динамо» не пішли — обох днями
відправили в оренду до італійської «Сампдорії» та хіхонського «Спортинга» відповідно. При
цьому, як повідомляють деякі
ЗМІ, динамівський клуб зі своєї
кишені продовжуватиме платити хлопцям заробітну платню. ■

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА

Європейський курс
Ще двоє українців поїхали грати до топчемпіонатів
Олексій ПАВЛИШ
У кінці січня-на початку лютого європейські клуби мають невелику паузу — в цей час активно дограють відбір
на ЧС збірні у Латинській Америці, а в
Африці визначають нового короля континенту. Утім ігрову паузу клуби компенсують гарячою боротьбою на трансферному ринку, прагнучи в останній момент перехопити у конкурентів потрібних футболістів.
Саме на «прапорці» такого вікна нарешті отримала розв’язку епопея з призначенням Андрія Шевченка на пост
тренера збірної Польщі. Раніше ЗМІ
писали, що чи не єдиною перепоною
для укладання угоди є контракт нашого
фахівця з «Дженоа». Зрештою, Андрій
Миколайович, схоже, так і не домовився
з генуезцями про дострокове припинення співпраці, адже поляки, як і обіцяли,
31 січня офіційно назвали свого нового
тренера — ним став екснаставник «Легії» Чеслав Михневич.
Шевченко ж, як переконують медіа,
і надалі отримуватиме зарплатню в
«Дженоа». Можливо, йому варто почекати з пошуками варіантів для продовження тренерської кар’єри до літа:
саме по завершенні нинішнього сезону
клуби формуватимуть плани на майбутнє, та й про фактор передсезонних
зборів (чого у Шеви не було у Генуї) не
варто забувати.
Вирішальні місяці сезону в АПЛ
під орудою нового тренера почне новачок «Евертона» Віталій Миколенко.

«Іриски» домовились з англійською легендою Френком Лемпардом, який рік
тому пішов із «Челсі». Із появою нового
наставника ліверпульцям приписують
й інтерес до атакувальних виконавців:
в оренду з «МЮ» має прийти Донні Ван
де Бек, а деякі ЗМІ навіть пишуть про
спроби купити українського нападника
Романа Яремчука, який з минулого літа
забив за «Бенфіку» 7 голів.
Поки доля Яремчука ще не вирішена, до топліг точно їдуть молоді українці, які вже найближчим часом мають
стукати у двері збірної. «Динамо», продавши Миколенка, нарешті завершило і
сагу з переїздом Владислава Супряги до
Серії А: нападника на пів року орендувала «Сампдорія», яка цікавилась ним
iще влітку. Після провалу в Києві (лише
3 голи у 37 матчах) Владислав має чудовий шанс проявити себе в Італії та навіть
залишитись там надовше («Сампа» має
право викупу). Ще раніше «біло-синіх»
покинув Богдан Лєднєв, який також мав
обмаль ігрової практики, але угорський
«Фехервар» важко назвати представником топчемпіонату.
Також ЗМІ пишуть, що до Європи
може поїхати і Артем Шабанов (після
відновлення Дениса Попова він, iмовірно, буде в «Динамо» запасним) — Артемом цікавляться у Франції («Страсбур»), Туреччині та Угорщині.
Постійно серед трансферних чуток і
персона Віктора Циганкова. Подейкують, віцекапітан киян відмовився від
оренди в «Монако», але президент «Динамо» Ігор Суркіс не раз говорив, що від-

❙ Після поневірянь у Києві Владислав Супряга таки перейшов до Серії А.
❙ Фото з сайту dynamo.kiev.ua.
пустить його за наявності хорошої пропозиції.
Відправляє свою молодь набиратися
європейського досвіду і «Шахтар». Так,
допомагатиме французькому «Бордо»
залишитись у Лізі 1 півзахисник Данило Ігнатенко, який останні пiвтора року
провів у «Дніпрі-1». Оренда розрахована
до кінця сезону, а французи мають право викупу.
Водночас до Німеччини поїде Данило Сікан, який цього сезону встиг
дебютувати і навіть забити за збірну.
До літа нападник гратиме за «Ганзу»
з Другої німецької Бундесліги, яка гарантує йому постійну ігрову практику.
При цьому «Шахтар» розраховує на Сікана у майбутньому: влітку він повер-

неться до складу «гірників».
Має покинути Україну іще один
представник «Шахтаря», який свого
часу відіграв 4 сезони (різні за успішністю) у Європі, — Євген Коноплянка.
Останній його рік у «Шальке» був провальним, не вийшло у Жені повернутися
на свій зірковий рівень і в УПЛ: лише 5
голів загалом і обмаль матчів у 2021-му
зокрема.
Коноплянка планує розірвати угоду з «гірниками» і, подейкують, уже домовився про пiвторарічний контракт з
австрійським «ЛАСКом». Також серед
можливих варіантів — турецькі клуби,
які завжди раді запросити на хорошу
зарплату вікових та зіркових у минулому футболістів. ■
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«Сподіваюсь, що відсутність Юрая Санітри поруч з нами ніяк не вплине на
наші результати. Через свого помічника він з нами постійно на зв’язку».

■ ОЛІМПІЗМ

З ефектом несподіванки
Наставник чоловічої збірної України з біатлону потрапив в ізоляцію через коронавірус
Григорій ХАТА

У Пекіні в п’ятницю стартує XXIV зимова Олімпіада. Столиця КНР
— перше в історії місто, котре слідом за літніми приймає й «білі»
Олімпійські ігри. Для учасників ОІ-2022 господарі звели одразу
три олімпійські селища, поруч з олімпійськими кластерами — в
Пекіні, Яньцині та Чжанцзякоу. Так, у столичному олімпійському
містечку квартирують майстри хокею, ковзанярського спорту, фігурного катання, керлінгу. Українська олімпійська команда тут має
дуже скромну кількість учасників, бо представлена лише спортсменами з фігурного катання та шорт-треку.
Розташований у гірській місцевості Яньцин — місце розселення
олімпійців, які спеціалізуються на гірськолижному спорті, бобслеї, скелетоні та санному спорті. Водночас кластер у Чжанцзякоу є
точкою концентрації лижних дисциплін. Тож тут, у зведеному олімпійському селищі, мешкають представники фристайлу, біатлону,
лижних гонок, стрибків на лижах з трампліна, лижного двоєборства та сноуборду.
Загалом містечко, в якому для олімпійців спорудили дев’ять житлових багатоквартирних будинків, стане найбільш людним, адже
тут проживатимуть дві третини всіх учасників Ігор. У цілому учасниками XXIV зимової Олімпіади мають стати близько трьох тисяч
спортсменів, які боротимуться за 109 комплектів нагород у 15 видах змагальних дисциплін.

На дистанційному керуванні
Щойно прибувши до місця призначення, олімпійці відзначають комфортні умови проживання. Водночас кажуть про
дуже суворі обмежувальні заходи, пов’язані з дотриманням коронавірусних обмежень. Перш
за все йдеться про регулярні
(щоденні) ПЛР-тестування на
коронавірус, дотримання маскового режиму та дистанції.
«Всі виконують норми ковідпротоколів, але дискомфорту не
відчуваємо», — каже вітчизняний саночник Антон Дукач.
А от команда українських
біатлоністів уже відчула незручності, пов’язані з вірусом. Словацький наставник чоловічої команди Юрай Санітра по прильоті
в КНР здав позитивний ПЛР-тест
і тепер сім днів перебуватиме на
самоізоляції в спеціально призначеному для таких випадків
готелі. Шеф-місії олімпійської
збірної команди України Анна
Сорокіна дещо розповіла про історію, що склалася: «Ми перебуваємо на постійному зв’язку
з Юраєм. У готелі простора кімната, є вайфай, телевізор, усе необхідне для комфортного перебування. Якщо прослідковуватиметься позитивна динаміка, то
навіть можна відвідувати тренажерний зал з урахуванням усіх
ковід-протоколів. Самоізоляція
триватиме 7 днів, закінчиться
вона лише після того, як будуть
здані 2 щоденні негативні тести. Але ми всі віримо, що Юрай
швидко одужає і повернеться до
нас. Вся команда цього прагне».
А згодом коронавірусну хворобу підтвердили у капітана жіночої збірної України Олени
Білосюк, і тепер, не виключено, вона не зможе виступити на
Олімпіаді. Їй на заміну вже летить до Пекіна Анастасія Меркушина.

Умови для всіх рівні
Головна особливість зимової Олімпіади в Пекіні — відсутність у спортсменів можливості попереднього знайомства
з олімпійськими об’єктами. Неможливість провести на них традиційні передолімпійські старти китайська сторона обґрун-

❙ Господарям ОІ-2022 є чим здивувати учасників змагань.
❙ Фото з сайту olympics.com.

❙ Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Білосюк —
❙ в олімпійському селищі в Чжанцзякоу.
❙ Фото з сайту noc-ukr.org.
тувала світовій спортивній
спільноті тим, що в країні несприятлива епідемічна ситуація з коронавірусом. До слова,
за декілька днів до старту Ігор у
Пекіні оголосили черговий антикоронавірусний локдаун. Українська лижниця Марина Анцибор поділилася з пресслужбою НОК цікавим спостереженням: «Коли їхали з аеропорту до
Олімпійського селища в Чжанцзякоу, то звернули увагу, що на
шляху нашого прямування нам
не було жодної машини, жодної
людини. Незвичне явище».
Відсутність доступу до олімпійських об’єктів поставила усіх
спортсменів (окрім, мабуть, місцевих) у рівні умови. «Траса для
всіх нова. Зазвичай перед зимовими Олімпійськими іграми проводяться змагання Кубка світу,
щоб усі змогли перевірити свої
сили на олімпійській трасі, а тут

через ковідні обмеження такої
можливості ні в кого не було. Всі
будуть в однакових умовах», —
зауважив вітчизняний гірськолижник Іван Ковбаснюк.
За таких обставин дехто з
учасників Ігор, використавши ефект несподіванки, може
здивувати своїх конкурентів.
«Хочу достойно виступити і
прославити Україну на міжнародній арені», — каже скелетоніст Владислав Гераскевич.
На своїй дебютній Олімпіаді,
чотири роки тому в Пхенчхані,
він посів 12-те місце. Перед Пекінськими іграми 23-річний киянин відзначає, що з моменту
олімпійського дебюту він став
упевненiшим, навчився краще
контролювати емоції.«Хочу
отримати задоволення від своїх
заїздів та щоб таке ж задоволення отримали мої вболівальники», — наголосив Гераскевич.

Щодо реальних медальних сподівань, то вони більшою
мірою покладені на збірні з фристайлу (лижної акробатики) та
біатлону. Саме в них присутні одразу чотири олімпійські чемпіони: біатлоністки Олена Білосюк
(Підгрушна), Юлія Джима, Валентина Семеренко та фристайліст Олександр Абраменко,
Загалом же на пекінській
Олімпіаді 45 українських спортсменів змагатимуться в 12 спортивних дисциплінах: уже згаданих біатлоні, фристайлі, а також
бобслеї, гірськолижному спорті,
лижному двоєборстві, лижних
гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках
на лижах з трампліна, фігурному катанні та шорт-треку.

Як повідомляє пресслужба
НОК України, вперше в історії
зимових Ігор Україна буде представлена у змаганнях змішаних
команд з фристайлу та в жіночому бобслеї (монобоб). Водночас
після перерви у два олімпійськi цикли до складу української
олімпійської збірної повернулися представники шорт-треку,
фігуристи у командних змаганнях та естафетна команда лижниць. При цьому після 12-річної паузи на олімпійський старт
вийдуть вітчизняні стрибуни з
трампліна.
Відзначимо, що церемонія
відкриття Ігор-2022 в Пекіні,
як і літньої Олімпіади-2008,
відбудеться на стадіоні «Пташине гніздо». ■

■ ХРОНІКА
Шахи
На початку лютого Міжнародна федерація опублікувала оновлений світовий рейтинг гросмейстерів. Особливих змін у плані розстановки вітчизняних шахістів та шахісток у табелі про ранги не відбулося. Як і раніше, в «топ-10» жіночого протоколу ФІДЕ
перебувають Марія та Ганна Музичук, посідаючи шосте (2539) та дев’яте (2531) місце
відповідно. Третя за рейтингом шахістка України — Юлія Осьмак — у листі ФІДЕ посідає 35-те місце (2432), а на кілька позицій нижче за неї (42-га, 2423) — Ганна Ушеніна
При цьому кращий у чоловічому рейтингу український шахіст — Антон Коробов —
обіймає 42-й щабель (2693). При цьому двоє наступних за рейтингом українських гросмейстерів — Павло Єльянов та Юрій Криворучко — мають рівну кількість статусних
очок (2683) і перебувають на сусідніх — 49-му та 50-му — щаблях відповідно.
Зауважимо, що наприкінці минулого року чоловіча збірна українських шахістів (Коробов, Андрій Волокітін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко та Володимир Онищук) уперше в історії виборола статус чемпіонів Європи. Водночас команда вітчизняних шахісток
у складі Анни Ушеніної, Ганни Музичук, Юлії Осьмак, Наталії Букси, Інни Гапоненко та
Наталії Жукової той чемпіонат завершила на четвертій позиції. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Незалежнiсть та особистiсть
Пам’ятi Олександра Омельченка

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 3 ЛЮТОГО 2022

■ ПЕРЕБОРЩИЛИ

Можна втекти
з пампасів, але...
Співачка з Тринідад і Тобаго Ніккі Мінаж
не позбулася своїх первісних звичок
Дара ГАВАРРА
Скандали — олива в багаття популярності, проте іноді тої оливи буває аж
занадто. Ось і популярна американська
співачка Ніккі Мінаж, родом з острівної країни Тринідад і Тобаго, не встигає
погасити пожежу, що розгорілася у ЗМІ
навколо її чоловіка. Нагадаємо: Кеннет
Петті був засуджений за спробу зґвалтування 16-річної дівчини, а минулого
року потерпіла подала заяву в суд через
залякування з боку останнього. Та нещодавно знову виник новий скандал — тепер уже звинувачують обох у нападі на
службу охорони.
Інцидент трапився в березні 2019
року, коли співачка виступала з концертами в Німеччині. На сцену під час виступу Ніккі вийшов слухач, що неймовірно
розлютило співачку. Вона тут-таки висловила своє невдоволення жінці зі служби охорони, до того ж у дуже некоректній
формі, обізвавши її нецензурними словами. Заплакану охоронницю помітив її начальник — Томас Вайденмюллер, відтак

вирішив втрутитися в скандал, зайшовши після концерту в гримерку до Мінаж.
Співачка тут-таки накинулася на нього з криками: «Як
ти думаєш, ти хто такий?» — і
запустила в нього туфлею, проте промахнулася. Тут у скандал
втрутився чоловік Ніккі, Кеннет, — і вдарив охоронця кулаком в обличчя, зламавши щелепу. Як стверджує пан Вайденмюллер, у результаті інциденту йому довелося зробити
вісім (!) операцій, адже ударом було пошкоджено кістку і йому наклали п’ять
пластин, а ще планується
шість пластичних операцій. Тож Томас звернувся до суду, щоб співачка відшкодувала йому
збитки за лікування.
Поки що представники
Мінаж не коментують ситуацію. ■
Ніккі Мінаж.

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №5

❙

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
Овен (21.03—20.04). Овнам варто чітко організувати свою роботу і бути обережними. Як кажуть, не щастить у картах, пощастить
у коханнi.
Дні: спр. — 9; неспр. — 10.
Телець (21.04—21.05). Будьте уважними з фiнансовими документами, можлива аудиторська перевiрка. Вельми корисною буде
дружня допомога.
Дні: спр. — 7; неспр. — 12.
Близнюки (22.05—21.06). Останнiм
часом доводиться працювати над багатьма
проєктами, але не випускайте з уваги зміни у
справi, якою ви займаєтеся.
Дні: спр. — 12; неспр. — 13.
Рак (22.06—23.07). У компанії ви тримаєтеся весело й невимушено, але на перше місце
завжди ставите власні інтереси.
Дні: спр. — 8; неспр. — 9.

Лев (24.07—23.08). Зазвичай ви душа
компанії та організатор якого-небудь заходу.
Однак за емоціями ховаєте розважливий розум,
а за зовнішньою відкритістю — «друге дно».
Дні: спр. — 11; неспр. — 12.
Діва (24.08—23.09). Ви звикли все тримати під контролем і, взявшись за справу, не
збираєтеся відступати. Радимо якомога більше подорожувати.
Дні: спр. — 10; неспр. — 12.
Терези (24.09—23.10). Ви завжди покладаєтеся лише на себе. Попереду приємнi сюрпризи, але поставтеся до них з пересторогою.
Дні: спр. — 9; неспр. — 10.
Скорпіон (24.10—22.11). Скорпiони
— чудовi співрозмовники, вміють вислухати
і дати цінну пораду. Ви допоможете друзям не
тільки словом, а й ділом.
Дні: спр. — 10; неспр. — 12.

Стрілець (23.11—21.12). Вам удасться
легко завоювати довіру людей i використати
їх у своїх особистих цілях. Але дехто з них стануть учасниками ваших таємних задумів.
Дні: спр. — 9; неспр. — 11.
Козеріг (22.12—20.01). Ви завжди думаєте про майбутнє. Це відображається в цілях, які ви ставите перед собою. Вдасться досягти неабияких успiхiв.
Дні: спр. — 11; неспр. — 12.
Водолій (21.01—19.02). Нерідко турботи про завтрашній день приводять до створення запасів на чорний день. Завдяки цьому ви
зможете допомогти друзям.
Дні: спр. — 7; неспр. — 8.
Риби (20.02—20.03). При виборі професії ви найчастіше надаєте перевагу тій галузi, де потрібно працювати не руками, а головою. Дехто з вас шукатиме нову роботу.
Дні: спр. — 12; неспр. — 13. ■

■ ПОГОДА

Кросворд №4
від27 січня

■ ПРИКОЛИ

4—5 лютого за прогнозами синоптиків

сонячно

Північ

Київ: хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах ожеледи- мінлива
хмарність
ця, вiтер пiвнічно-західний, 5-10 м/с. Температура вночi -7...-9,
удень -2...-4. Післязавтра вночі -4...-6, удень 0...+2.

Захід

хмарно

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий сніг.
Славське: вночі -7...-9, удень 0...-2. Яремче: вночі -6...-8,
удень 0...-2. Міжгір’я: вночі -4...-6, удень -1...+1. Рахів: уночі
-5...-7, удень -1...+1.

дощ

-4...-9
+2...-3

00…00
-6...-11
00…00
+2...-4

+2...-3
-2...+3

00…00
-5...-10
00…00
+1...-6

Схід
Центр

00…00
-4...-10
00…00
0...-5
-3...-8
+2...-3

00…00
-1...-7
00…00
+2...-3

-4...-9
0...-5

сніг

00…00
Південь -1...-6
00…00
-2...+3
дощ,
гроза
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ва ягода. 5. «І все на світі треба пережити, бо кожен фініш — це, по
суті, ...» (Ліна Костенко). 6. Формений знак на головному уборі, переважно у військових чи службовців. 7. Розпорядник лісових угідь на
рівні держави. 12. Ім’я колишнього
прем’єр-міністра Камбоджі (тоді ще
— Кампучії). 14. Найвища вершина українських Карпат. 15. Давньогрецький поет і драматург. 17. Подарунок на згадку. 18. Квітка, що стала символом пам’яті про загиблих у
війні. 19. Пристрій на даху будинку,
що вказує напрямок вітру. 21. Фарба чи клей, нанесені на поверхню
спеціальними пристроями. 22. Ім’я
блазня з трагедії Шекспіра «Гамлет». 23. Круча. ■

-3...-8
+1...+6

Відділи:
економіки — wagmer@ukr.net
культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua
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Коли Роза Львівна каже: «що?»
— це зовсім не означає, що вона не
почула, просто вона дає шанс змінити сказане.
***
— Ви холостий чи одружений? —
запитує кравець замовника
— Одружений
— Тоді допишемо: «потайну кишеню в підкладці піджака».
***
— Ну як, любий, смачно? — запитує молода дружина свого чоловіка після першого приготовленого нею обіду.
— Непогано! Однак надалi не забудь до солі додати трохи супу.

***
Чоловік лає дружину:
— У будинку брудно, на кухні теж,
стелі не побілені.
— А ти візьми і сам усе зроби!
— Мені нiколи — то дні народження, то весілля, то поминки. Треба
людей поважати.
— А ти не ходи, — радить жінка.
— Ага! Раз не піду, другий, а
там і запрошувати не будуть.
***
— Ісаак, у тебе все з рук валиться.
Ти непрацездатний?
— Працеспроможний. Із працездатністю проблеми.
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з 7 до 13 лютого

По горизонталі:
1. Поплавець на якорі (вночі зі
світлом), що встановлюється на річках та озерах для позначення фарватеру і небезпечних місць. 5. Київський хокейний клуб. 8. Хутряний чобіт
народів Півночі. 9. Німецький вчений, іменем якого названо винахід
Івана Пулюя. 10. Український історик і композитор, автор опери «Катерина» за однойменною поемою Тараса Шевченка. 11. Гостре запалення червоподібного відростка сліпої
кишки. 13. Місто мрії Остапа Бендера. 14. Глиняний посуд для молока
та інших рідких продуктів. 16. Відбиток зображення на папері чи тканині, зроблений самим художником
або гравером. 20. Роман Григорія
Тютюнника. 21. Ватажок козацького повстання проти польської шляхти 1594—1596 років. 24. Рослина родини хрестоцвітих, яка є чудовим сидератом. 25. Гроші, отримані
за одноразову роботу (журналістський матеріал чи виступ артиста). 26.
«Слався» по-латині. 27. Перевірка звітності та загальної діяльності
компанії. 28. Відгалуження річки.
По вертикалі:
1. Повстяний безрукавний плащ
або накидка з козячої вовни (переважно на Кавказі). 2. «Один в ...»
— популярний український гурт. 3.
Народна назва календули. 4. Лісо-

