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ІТ-кластер Харкова самостійно 

створює середовище 

для розвитку технологічного 

бізнесу в області

стор. 3»

Що відзначають 

молодь 

і торгівля в ніч 

на 1 листопада

Хелловін як епідемія

стор. 14»

З такого безпілотника наші захисники знищили російську гаубицю.
Фото з сайту eadaily.com.
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Кохання в міру 

— в оповіді про 

переможну битву над 

московитами

РИМА ТИЖНЯ

Осінній етюд
Олександр ІРВАНЕЦЬ

■

стор. 2»

 Жовту, помаранчеву, червону — 
Уживає фарби тільки три, 
І під кожну карантинну зону 
Підбирає осінь кольори. 
Листя жовте тріпотить на вітрі, 
В небо синє лет — його призна-
чення. 
Зелені немає на палітрі. 
Багряніє осінь помаранчево...

Таємниці 
«Конотопа»

Управління 
реальністю

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,371 грн 

1 € = 302,644 грн

1 рос. руб. = 0,376 грн

Даєш вогонь 
у відповідь!

Наші захисники 
вперше 
застосували 
проти окупантів 
ударний 
безпілотник 
«Байрактар»
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«Ми закликаємо свідомих батьків захистити своїх дітей і зробити їм 
щеплення».

Ігор Кузін
головний санітарний лікар України

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень

становить обсяг тіньової оренди 
землі в Україні щорічно, повідомили в 
Мінекономіки. 

70 млрд гривень
— за стіль-

ки продали на аукціоні столичний завод «Біль-
шовик», поінформували у пресслужбі холдин-
гу UFuture.

гривень
із фонду бо-

ротьби з COVID-19 не розкрадено — 
цьому запобігла СБУ, заявили у ві-
домстві.

тонн
вантажів пере-

везено залізницею цьогоріч, зазначили в 
Держстаті України.

людей
в Україні вжива-

ють наркотики, заявила генеральна прокурор-
ка Ірина Венедіктова.

1,43 млрд 230 млн 1,5 млн1 млрд
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

COVID-19

Досягаємо 
«червоних» вершин
Два наступні тижні — хоч би вижити

■

НОВОВВЕДЕННЯ 

 Цього тижня стало відомо, що  ще 13 жовтня МОЗ затвердив наказ про вакци-
націю дітей. Згідно з рекомендаціями, враховуючи дані з безпеки та ефективності 
єдиної дозволеної для дітей вакцини Pfizer, їх можна щеплювати з 12 років. Вакци-
націю мають проводити лише за згоди батьків і лише за їх присутності. Спочатку 
батьки мають отримати направлення у свого педіатра або сімейного лікаря і з ним 
іти до пункту щеплення. 
 Вакцинацію проводять за схемою — 2 дози по 0,3 мл з інтервалом між першою 
та другою дозами 21-28 діб. Варто пам’ятати, що є протипоказання, і не легковажи-
ти рішенням. Ковід-сертифікати діти поки що отримувати не зможуть, бо вони пот-
ребують верифікації й Дія-підпису, які не можуть отримати особи до 18 років.
 Ще фахівці радять дотримуватися 14-денного інтервалу між вакциною проти 
covid-19 та іншими щепленнями. Вакцинацію від коронавірусу дітям проводять у 
Великій Британії, США, ЄС та ще у багатьох країнах. З червня від Covid-19 щеплю-
ють дітей в Ізраїлі.

■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Новий сумний рекорд має-
мо в Україні: 26 тис. 071 новий 
підтверджений випадок covid-
19 за добу 27 жовтня. Лідери 
за поширенням — Одещина та 
Дніпропетровщина. Там дода-
лося понад дві тисячі ковід-хво-
рих. Майже тисяча сімсот — на 
Житомирщині. Близько пів-
тори тисячі — у Харківській, 
Львівській, Запорізькій облас-
тях та в Києві. 576 людей помер-
ли. Госпіталізовані майже 5 400 
пацієнтів. 
 І новий рекорд щеплень: 
за добу вакцинувалися майже 
292 тис. українців. Водночас в 
Україні почав вирувати новий 
штам коронавірусу. Утворився 
він від мутації штаму «Дельта». 
У РНБО кажуть, що зараз біль-
шість випадків захворюван-
ня на новий штам фіксується 
у Західній Україні. За словами 
Олексія Данілова, зараз країна 
заходить у пік захворюваності, 
тож най ближчі два тижні «бу-
дуть складними».
 Якщо ситуація з розповсюд-
женням вірусу буде загострюва-
тися і далі — нас очікує тоталь-
ний локдаун. Міністр охорони 
здоров’я Віктор Ляшко розповів: 
станеться це, якщо всі регіони 
потраплять до «червоної» зони 
карантину. На сьогодні там уже 
перебувають 6 областей, а від 30 
жовтня доєднається ще сім: Жи-
томирська, Івано-Франківська, 
Київська, Луганська, Львівсь-
ка, Хмельницька та Чернігівсь-
ка області. 
 Обмеження «червоного» рів-
ня не будуть застосовуватися за 
умови наявності у всіх відвідува-
чів, працівників та організаторів 
масових заходів (у тому числі 
релігійних), працівників кіно-
театрів, театрів, музеїв, ТРЦ, 
ресторанів, кафе, ринків, спорт-
залів та басейнів ковід-сертифі-
кату. Школи та інші заклади ос-
віти у «червоній» зоні також пра-
цюватимуть, лише якщо 100% 
працівників мають «зелений» 
сертифікат вакцинації.

 Ситуація в лікарнях дуже 
напружена. Переповнені пала-
ти, пацієнти у тяжкому стані на 
кисневій підтримці. У реаніма-
ційному відділенні лікарні 
швидкої допомоги у Дніпрі, де 
лікують хворих на коронавірус, 
щодоби лікарня приймає до 30 
нових пацієнтів. І переважна 
більшість із них — невакцино-
вані. 
 Саме відмова від щеплень, 
за словами лікарів, і провокує 
стрімке розповсюдження ін-
фекції. При цьому з кожною 
новою хвилею, наголошують 
медики, коронавірус стає аг-
ресивнішим. А до ускладнень 
хвороби додались і суттєві нев-
рологічні розлади, розповіда-
ють лікарі. 
 Тим часом в одеських кліні-
ках, де лікують інфікованих на 
коронавірус, критична ситуа-
ція з киснем. Позаминулої ночі 
медикам одного із закладів на-
віть довелось евакуйовувати 
тяжких хворих до іншого. Пе-
ребої з постачанням кисню і на 
Волині. Напередодні медпра-
цівникам луцької коронавірус-
ної лікарні довелось терміново 
переміщати десятьох хворих в 
обласний госпіталь. У лікарні 
залишили тільки тяжких па-
цієтів. Щоб поповнити запаси 
кисню, його довелось купувати 
в Польщі. Придбати в Україні 
не вдалося. 
 А Держдепартамент США 
рекомендував своїм громадя-
нам утриматися від поїздок 
до України. Американський 
Центр з контролю захворю-
вань зарахував Київ до місця 
подорожей четвертого рівня, 
де існує високий ризик зара-
ження коронавірусом. Також 
напередодні стало відомо, що 
Болгарія закриє в’їзд для ук-
раїнців з 30 жовтня. Потрапи-
ти туди зможуть лише ті особи, 
які мають статус постійного чи 
довгострокового проживання. 
Водночас у ЗМІ повідомляють, 
що Україна ще на два тижні 
лишиться у «зеленому» спис-
ку Євросоюзу. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 На сході України збройні 
формування РФ укотре про-
довжують ігнорувати режим 
припинення вогню. Так, 26 
жовтня ворог гатив з артилерії 
не по позиціях ЗСУ, які мали 
б бути, за їхньою логікою, у 
Старомар’ївці. Обстрілювали 
не Старомар’ївку, а село Граніт-
не. Пошкоджено півдесятка до-
моволодінь. 
 Унаслідок артилерійсько-
го обстрілу під час виконання 
бойового завдання під селом 
Гранітне загинув український 
воїн – майстер-сержант 93-ї 
окремої механізованої бригади 
«Холодний Яр» Георгій Халі-
ков. Захиснику України був 
51 рік, він уродженець села Бе-
резине Тарутинського району 
Одеської області, але останнім 
часом мешкав на Полтавщині. 
У Георгія залишилося троє 
синів.
 Того дня ЗСУ вперше засто-
сували ударний дрон «Байрак-
тар» TB2 проти ворожої арти-
лерії, знищивши російську гау-
бицю  саме в районі Гранітного 
на Донеччині. Так захисники 
помстилися ворогу за смерть 
побратима. 
 Наразі на озброєнні ук-
раїнських військових є вже 12 
турецьких ударно-розвідуваль-
них БПЛА «Байрактар» TB2. У 
2021—2022 роках Україна пла-
нує придбати ще чотири комп-
лекси «Байрактар» TB2 (24 дро-
ни).
 Нагадаємо, що 26 жовтня го-
ловнокомандувач Збройних сил 
України Валерій Залужний ди-
рективою дозволив військовим 
у зоні бойових дій на Донбасі 
відкривати вогонь у відповідь 
по російських бойовиках без 
узгодження з вищим керівниц-
твом. Командири на місці мо-
жуть самі ухвалювати рішення 

— залежно від ситуації.
 Упродовж доби середи з боку 
російсько-окупаційних військ 
зафіксовано п’ятнадцять по-
рушень режиму припинення 
вогню, три з яких із застосу-
ванням забороненого Мінськи-
ми домовленостями озброєн-
ня. Ворог обстрілював позиції 
ЗСУ поблизу Гранітного, Лу-
ганського, Новотошківського, 
Новолуганського, Лебединсь-
кого, Зайцевого, Широкиного 
та Кряківки. Били по наших 
захисниках з артилерії каліб-
ру 122 мм та мінометів каліб-
ру 120 мм, гранатометів різ-
них систем, великокаліберних 
кулеметів та іншої стрілецької 
зброї.
 А біля Гранітного російсь-
кі найманці за допомогою без-
пілотного літального апара-
та здійснили скидання невідо-
мих вибухових пристроїв. Крім 
того, на Донеччині зафіксовано 
проліт ворожого безпілотника 
з перетином лінії зіткнення. 
Внаслідок ворожих дій один 
військовослужбовець отримав 
поранення, несумісне з жит-
тям. Наші захисники відкрива-
ли вогонь у відповідь та змуси-
ли противника припинити об-
стріли. 
 Станом на ранок 28 жовт-
ня зафіксовано одне порушен-
ня режиму припинення вогню. 
Поблизу Луганського окупан-

ти здійснили обстріл зі станко-
вих протитанкових гранато-
метів і великокаліберних ку-
леметів. 
 Додамо, що російські бо-
йовики обстріляли БПЛА ма-
лого радіуса дії спеціальної 
моніторингової місії ОБСЄ не-
подалік від окупованого сели-
ща Мінеральне Донецької об-
ласті. «Перебуваючи за 1,3 км 
на північний захід від н. п. Мі-
неральне (непідконтрольний 
урядові, 10 км на північний 
схід від Донецька) та керуючи 
безпілотним літальним апара-
том (БПЛА) малого радіуса дії, 
про політ якого повідомляло-
ся завчасно, спостерігачі чули 
два постріли та одну чергу зі 
стрілецької зброї на відстані 
близько 1,5 км на північний за-
хід», — йдеться у повідомленні 
місії ОБСЄ в Україні.
 Згідно з оцінкою Місії, оку-
панти вели вогонь по безпілот-
нику, який пролітав неподалік 
позицій незаконних зброй-
них формувань РФ орієнтовно 
за 1,7 км на північний захід. 
Представники місії приземли-
ли БПЛА та виїхали з цього 
району. 
 Ситуація в районі проведен-
ня операції Об’єднаних сил за-
лишається контрольованою. 
Українські підрозділи продов-
жують виконувати визначені 
завдання за призначенням. ■

НА ФРОНТІ

Даєш вогонь 
у відповідь!
Наші захисники вперше застосували проти 
окупантів ударний безпілотник «Байрактар»

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Ще десяток нових шкільних 
автобусів поїхав у громади Чер-
кащини. Всі — місцевого вироб-
ництва. Ключі представникам 
навчальних закладів та учням 
передав очільник області Олек-
сандр Скічко.
 І це не останній автобусний 
транш для шкіл регіону. Зага-
лом за цей рік спільно з грома-
дами придбають 22 шкільні ав-
тобуси.
 За словами Олександра Скіч-
ка, за останні три роки це найбіль-
ша кількість автобусів для пере-
везення школярів, яка надійшла 
у громади Шевченкового краю.
 «Довезення учнів і вчителів із 
віддалених сіл до шкіл має бути 
безпечним і комфортним. А в нас 
цього потребують майже 13 ти-
сяч дітей і понад 1 тис. 500 осві-
тян. Але тут важливий іще один 
момент — дороги, якими їздять 
шкільні автобуси. І цьому пи-
танню ми теж приділяємо особ-
ливу увагу», — зазначив Олек-
сандр Скічко.
 За нинішній рік в області від-
будовується понад 360 кіломет-
рів доріг.

Нові шкільні автобуси вже у громадах області.
Фото пресслужби Черкаської ОДА.

❙
❙

ТРАНСПОРТ

Сам виробляю — 
дітей доставляю
На Черкащині автопарк шкільного 
транспорту поповнився ще 10 автобусами

■
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Хелловін як 
епідемія
Що відзначають молодь і 
торгівля в ніч на 1 листопада
Олена ЧЕРКАСЕЦЬ

 Уже кілька тижнів на полицях мага-
зинів горами лежать кажани, чорні кішки, 
павутиння, страшненькі маски вампірів, 
привидів, скелетів та інший тематичний 
декор. Хто-хто, а торгівля грунтовно підго-
тувалася до відзначення Хелловіну, який і 
цьогоріч примандрує у ніч із 31 жовтня на 
1 листопада. 
 Молодь розмалює себе жахливим гри-
мом, із захопленням перевтілиться у чак-
лунів, відьом та іншу нечисть. А перед тим 
побіжить на бабусині грядки у пошуках 
кругленького гарбуза, аби зробити з нього 
страшну пику з вирізаними очима, ротом і 
палаючою свічкою всередині. Таким прийш-
ло це свято і до нас в Україну. Звідки взяли-
ся такі химерні звичаї та чи по-християнсь-
ки виряджатися в костюми нечистої сили?
 Традиція містичної та страшної ночі, 
коли вулиці повняться нечистю, яка гала-
сує, сміється і лякає перехожих, була за-
початкована в давні часи. У цей день кель-
ти відзначали свято Самхейна — князя 
смерті, поминали померлих та відзнача-
ли кінець збирання врожаю. Вони вірили, 
що в цю ніч відкриваються ворота в потой-
біччя і встановлюється контакт із душами 
померлих. Тож, аби задобрити Самхейна 
і він дозволив мерцям спуститися на зем-
лю й відвідати свої домівки, люди пере-
одягалися у різну нечисть. Головним ат-
рибутом Хелловіну є потворна гарбузова 
голова, так званий світильник Джека — 
символ неприкаяних душ, що блукають 
на землі.
 Утім який стосунок отой Джек має до 
українців? Не хочуть відставати від моди, 
тож радо впустили в своє життя чуже не-
зрозуміле свято. 
 «Більшість молоді, з якою я товари-
шую, підтримують святкування Хеллові-
ну, адже це щось нове, цікаве та незвичне, 
— каже 17-річна студентка з Полтави Яна 
Штельмах. — Я добре ставлюся до цього 
свята і цьогоріч його також відзначатиму, 
навіть вигадала собі костюм. Хочу пере-
творитися на зомбі. Я зазвичай проводжу 
цей день у компанії друзів. Ми або йдемо 
на вечірки, або весело святкуємо в когось 
удома». 
 «Вважаю Хелловін нісенітницею, — 
каже Оксана Чипенко, 44 роки. — Навіщо 
ми переймаємо розваги американців, якщо 
в нас дуже багато цікавих традицій, знако-
вих днів? Своє й треба плекати та пропагу-
вати». 
 «Останнім часом Хелловін в Україні на-
був характеру епідемії: день нечистої сили 
масово відзначають не тільки в кафе й рес-
торанах, а й у навчальних закладах, — ко-
ментує протоієрей Олександр, клірик цер-
кви Різдва Пресвятої Богородиці. — Хел-
ловін — це свято зла, яке прославляє сата-
ну, пропагує жорстокість, ідолопоклонство, 
розпусту, сатанинські ритуали. Тому став-
лення православної церкви до такого «свя-
та» вкрай негативне. Ми мусимо розумі-
ти, що молитва — це розмова з Господом, а 
святкування Хелловіну — поклоніння тем-
ним силам. Церква закликає людей до спіл-
кування з Богом у молитві. Темні ж сили 
хочуть використовувати його у спотворено-
му вигляді». 
 Погодьтеся, значною мірою це свято нам 
нав’язали кіноіндустрія та торгівля, які 
знають безліч способів витягнути з покуп-
ця гроші. ■

■Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Адвокати Миколи Хар-
ківського, з вини якого заги-
нув 58-річний водій Chevrolet 
Aveo і троє молодих людей 
потрапили до лікарні, про-
сили для нього запобіжний 
захід у формі домашнього 
ареш ту. Втім Київський рай-
суд Харкова не задовольнив 
це клопотання, залишив-
ши підозрюваного на два мі-
сяці у СІЗО. Начальник об-
ласного управління поліції 
Сергій Чиж прокоментував: 
«Він на допиті нічого не гово-
рить, посилаючись на статтю 
63 Конституції України. Це 
його законне право. Проте 
слідство розцінює це як неба-
жання співпрацювати. Мож-
ливо, таку лінію захисту об-
рали його адвокати. Але я 
хочу повідомити, що доказів 
наразі достатньо».
 За словами очільника 
поліції, у 16-річного «гон-
щика» взяли біологічні зраз-
ки і призначили експертизу 
для визначення його стану в 
момент трагедії. Слідство та-
кож врахує той факт, що Хар-
ківський вже притягувався 
до відповідальності за стрі-
лянину у супермаркеті, яку 
влаштував два роки тому. Як 
стало відомо лише тепер, зі 
зброєю у руках він прийшов 
на розбірки з матір’ю та бра-
том своєї колишньої дівчи-
ни. Родичам не сподобалися 
образи на її адресу, тому вони 
вирішили приструнити крив-
дника. Натомість 14-річний 
підліток вихопив травматич-
ний пістолет і буквально роз-

стріляв їх на місці. 
 За цю провину знахаб-
нілий тінейджер отримав... 
два роки умовно, а його бать-
ки навіть не покрили всі вит-
рати на лікування потерпі-
лих. «Мати дівчини тоді ви-
магала 27 тисяч компенсації 
матеріальних збитків і 250 
тисяч — моральних, — пові-
домив у мережах юрист Ігор 
Черняк. — Але суд стягнув, 
відповідно, менше 10 і 15 ти-
сяч. Мовляв, достатньо і так. 
Ну підстрелив, ну подумаєш. 
Витрати на титанові пласти-
ни та операцію доведені у роз-
мірі 18 тисяч, то вистачить з 
них і 15».
 У день аварії батько пі-
дозрюваного, Михайло Хар-
ківський (адвокатка відреко-
мендувала його як «просто-
го м’ясника на базарі»), теж 
узявся захищати сина, при-
пускаючи в інтерв’ю жур-
налістам, що за кермом їх-
нього Infiniti міг бути хтось 
інший. Свідки також чули, 
як сам водій наставляв тяж-
ко травмовану пасажирку 
свого авто вказати на когось 
із двох хлопців, що були в са-
лоні. Зі схожим підтекстом 
коментує цю ситуацію й ад-

вокатка Миколи Інна Дани-
лова. «Він наразі перебуває 
у настільки шоковому стані, 
що багато чого не пам’ятає, 
— повідомила вона вчора 
пресі. — Каже, що пам’ятає 
лише сильний удар. Але 
якщо з’ясується, що саме 
він був за кермом, то гото-
вий відповісти за скоєне». 
 До речі, у родині Хар-
ківських уже з’явилася і від-
повідь на запитання, чому 
вони дозволили неповноліт-
ньому синові сісти за кермо. 
Як повідомила пані Дани-
лова, власницею іномарки є 
мати підозрюваного. Жінка 
нібито попросила повноліт-
нього друга Миколи забрати 
цю автівку з ремонту, а сама 
поїхала до Німеччини. Хлоп-
ці поїхали і забрали... Тоб-
то версія, що Харківські на-
разі шукають когось на роль 
цапа-відбувайла, не позбав-
лена сенсу. 
 Гіпотетично таким може 
стати хтось із двох 19-річних 
пасажирів, які наразі пере-
бувають у лікарні. В одного з 
них закрита черепно-мозкова 
травма, струс мозку, забиття 
голови, вивих плеча та забит-
тя тулуба. В іншого — закри-

та черепно-мозкова травма, 
струс мозку, забиття голови 
та шиї, закритий перелом лі-
вої ключиці. У тяжкому стані 
перебуває і 16-річна пасажир-
ка, яка перенесла одну опера-
цію і чекає на другу. Дівчина 
через соціальні мережі звер-
нулася до друзів з проханням 
зібрати кошти на лікування, 
оскільки її родині такі вит-
рати не по кишені. Про ком-
пенсацію з боку родини Хар-
ківських поки що нічого не 
відомо. 
 Цікаво, що хлопець став 
«зіркою ютуба» ще задовго 
до цієї аварії. Він постійно 
виставляв у соціальних ме-
режах відео зі своїми «под-
вигами» на дорогах. А також 
розміщував численні діало-
ги з правоохоронцями, де від-
верто вихвалявся власною фі-
нансовою спроможністю за-
лагодити будь-яку провину. 
«Моя куртка коштує дорож-
че, аніж вся твоя сім’я», — 
глузливо відповідає він в од-
ному з роликів чоловікові у 
формі. А в іншому сюжеті на-
зиває і чинний у Харкові та-
риф за так звану «відмазку». 
Йдеться усього лише про 100-
200 доларів. ■ 

РЕЗОНАНС

Про цапа і сина м’ясника
16-річного нахабу, якого підозрюють винуватим 
у смертельній аварії, відправили під варту на 60 діб без 
права внесення застави

■

Анастасія СЕРГІЄНКО

 Дитинство 6-річної Ані Гнатишин 
із прикарпатського села Угринів систе-
матично проходить у лікарняних сті-
нах. У дівчинки інвалідність від наро-
дження — під час пологів був розірва-
ний нерв від мозку до спини. Через це у 
неї не розвивається одна ручка. Діагноз 
— парез Дюшена-Ерба. Мама Валенти-
на досі згадує народження дитини з бо-
лем та сльозами на очах.
 Перші дні життя крихітки та самої 
мами були важкими. Лікарі казали, що 
дитина може не дожити навіть до трьох  
місяців. А якщо житиме, то травма 
може потягнути за собою параліч пра-
вої частини тіла... Ураження нерва за-
чепило навіть ніжки — до піврічного 
віку вони не розгиналися. Аня почала 
ходити в півтора року.
 «Це були найтемніші дні. Життя 
поділилось на до і після. Аннуся росла, 
розвивалася, а ручка — ні. Вона вважа-
ла її рукавом — штовхала, кусала, але 
не відчувала болю», — ділиться мама 
Ані.
 Врешті-решт малечу з мамою від-
правили на домашнє лікування, з ре-
комендацією подальших реабілітацій. 
Їх дівчинка проходить раз на 3 міся-
ці. Без лікування настає регрес і втра-

чаються раніше досягнуті результати. 
Зараз Аня, хоч і з великими зусилля-
ми, може ворушити пальчиками.
 Родина живе дуже скромно — всі 
гроші йдуть на лікування дівчинки. 
Валентина з донькою майже сам на 
сам у боротьбі за здорове майбутнє. 
Батько не цікавиться життям Анюти 
та її сестрички Маринки. Триває су-
довий процес щодо стягнення алімен-
тів. Для сім’ї, яка всі кошти віддає на 
лікування дитини, ще донедавна роз-
кішшю були навіть умови помитися у 

теплій воді. Бо жили у будинку без во-
допроводу. Доки одні діти мріяли про 
ґаджети, ляльки, подорожі — малень-
ка Анюта мріяла про елементарні побу-
тові зручності, влітку з мамою збираю-
чи хмиз, щоб зігрітися взимку. Купи-
ти дрова сім’ї було не по кишені. Воду 
для приготування їжі та ванних проце-
дур мама Ані набирала у сусідів, носи-
ла важкі відра.
 Ще наприкінці минулого року іс-
торію Ані та її мрію про теплий будинок 
розповіли під час благодійного телема-
рафону до Дня Святого Миколая у ран-
ковому ефірі «1+1». Тоді ведуча Люд-
мила Барбір закликала усіх допомогти 
родині. Кошти надійшли від глядачів 
благодійного рекламного блоку телека-
нала; аукціону кубків від переможців 
шоу «Танці з зірками» та небайдужих, 
які просто передавали гроші. 
 А нещодавно, до холодів, Анюта з 
мамою та сестричкою нарешті заїхали 
до свого оновленого затишного будин-
ку! Тепер є тепла водичка у крані, а  ще 
— нові вікна, двері, підлога з підігрі-
вом, прибудова-котельня, проведено 
нову систему опалення й електрики, во-
допровід. Встановлено твердопаливний 
котел і резервний електричний. Прид-
бано нові меблі. З нуля зроблено ван-
ну кімнату. Зовні відновили фасад, ґа-
нок. 
 Поки тривав ремонт, Аннуся з ро-
диною жила в готельному комплексі 
неподалік Івано-Франківська. Пере-
їзди, проживання та харчування за-
безпечив благодійний проєкт «Здійс-
ни мрію». Зустріч із його авторкою та 
кураторкою Лідією Таран — як мрія-
ла 6-річна дівчинка — теж відбулася. 
А позитивні емоції, усі знають, завж-
ди зцілюють. ■

ДОБРА СПРАВА

Зцілення турботою
6-річна дівчинка, яка бореться за життя, тепер живе 
в теплій оселі

■

Аня Гнатишин із Лідією Таран та рідними.
Фото надане каналом «1+1».

❙
❙

щеплень
проти covid 

зробили в Україні 27 жовтня, що на 692 щеплен-
ня більше, ніж рекорд, встановлений днем рані-
ше, поінформувало МОЗ.

291 тис. 985 дітей
перебувають 

на інклюзивному навчанні у школах 
України, констатували у Міністерстві 
освіти і науки.

одиниць
вогнепальної 

зброї правоохоронці вилучили з незакон-
ного обігу цьогоріч, повідомив Голова На-
ціональної поліції України Ігор Клименко.

кримінальних 
справ

за держзраду, шпигунство і тероризм відкрили 
цьогоріч в Україні, констатували в СБУ.

історичних об’єктів
культурної спадщини в рамках 

програми «Велика реставрація» відновлять в Ук-
раїні наступного року, пообіцяв міністр культури та 
інформаційної політики Олександр Ткаченко.

25 тис. 2,5 тис. Понад 100 100
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Не повідомили, 
але спростували...
 Як пишуть журналісти «Де-
тектор медіа», цілком і повніс-
тю проігнорували цю тему ка-
нали Віктора Пінчука. Інші ж 
олігархічні канали переверну-
ли новину з ніг на голову, при-
діливши основну увагу статкам 
мало цікавих українцям пер-
сонажів на зразок короля Йор-
данії. 
 Інститут масової інформа-
ції оперативно склав перелік 
онлайн-видань, які всупереч 
інформаційному порядку де-
нному 4 жовтня (саме тоді ви-
бухнула інформаційна бомба) 
проігнорували розслідування 
про Зеленського: ТСН, «Сегод-
ня», УНІАН, «Укрінформ» та 
«РБК-Україна». Перші три на-
лежать до великих олігархіч-
них медіагруп Ахметова та Ко-
ломойського, причому перше 
— демонстративно лояльне до 
влади, друге мало свої причини 
не згадувати про розслідуван-
ня, адже воно значною мірою 
зосереджене на звинуваченні 
Ігоря Коломойського в розкра-
данні грошей «Приватбанку». 
Однак канали цих груп про роз-
слідування все ж згадали, хоч і 
з маніпулятивними акцентами 
та дуже стисло.
 Два телеканали Віктора 
Пінчука, які входять до вибір-
ки «Детектора медіа», не пові-
домляли про PandoraPapers 
узагалі і про розслідування 
щодо офшорів Зеленського в 
новинах також. Навіть більше, 
ICTV, щоби не розповідати про 
скандал, навіть... скасувала 
випуск новин, замінивши його 
документальним фільмом. А 
також зняла з ефіру передачу 
«Свобода слова», яка, за логі-
кою, мала би бути присвяченою 
головній темі дня — офшорам 
Зеленського. 
 Канал «Україна» зосере-

дився на міжнародних масшта-
бах розслідування: «У списку 
тих, хто уникав сплати подат-
ків, експрем’єр Британії Тоні 
Блер, очільник Кремля Во-
лодимир Путін, голова уряду 
Чехії Андрей Бабіш», — пові-
домляв канал. Проте в підвод-
ці явно бракує згадки про най-
цікавішого аудиторії «очільни-
ка» — Володимира Зеленсько-
го. Про його роль у скандалі в 
сюжеті не сказали нічого. Од-
нак дали коментарі на його за-
хист. У тому числі генерально-
го прокурора Ірини Венедікто-
вої, а також радника керівни-
ка офісу президента Михайла 
Подоляка, який очолює піар-
службу Володимира Зеленсь-
кого. Що виглядало, на думку 
дослідників, доволі дивно: ав-
тори спростовували щось, про 
що глядач не знав. 

«Плюси» забули про 
Коломойського
 Аналогічний підхід застосу-
вав канал «Інтер»: наголосили 
на масштабах розслідування та 
високопосадовцях-фігурантах 
на зразок «короля Йорданії». 
Утім ілюстрували цей перелік 
вже відеорядом із Зеленським, 
Шефіром та іншими українця-
ми. Після переліку сказали, що 
над українською частиною роз-
слідування працював «ресурс 
«Слідство.інфо», «Зокрема, до-
сліджували діяльність «Приват-
Банку» і відмивання коштів ви-
щим керівництвом країни». З 
відповідей дали коментар Ірини 
Венедіктової, а у вечірньому ви-
пуску — ще й коментар народно-
го депутата Данила Гетманцева 
зі «Слуги народу». І, звісно ж, 
Михайла Подоляка. 
 А завершився сюжет знову 
розповідями про зарубіжних 
політиків та наслідки, які мало 
для них розслідування. Таким 
чином «Інтер» продемонстру-

вав компромісний підхід — не 
розповів подробиць розсліду-
вання про Зеленського, але при-
наймні підказав глядачам, де їх 
треба шукати.
 А от «1+1» поступив ще кре-
ативніше. Власник «1+1» Ігор 
Коломойський є чи не головним 
негативним героєм стрічки «Оф-
шор 95», однак його канал не 
замовчував цю історію в нови-
нах. Утім висвітлив її зі своїми 
специфічними акцентами. Сю-
жет у новинах «1+1» навіть міс-
тить згадки про Коломойсько-
го. Втім, як і на інших каналах, 
найважливіша для українських 
глядачів інформація тут захова-
на в обгортці міжнародної сен-
саційності («найбільший витік 
офшорних даних в історії: таєм-
не стає явним»). 
 А перелік українських фі-
гурантів розслідувань вигля-
дає так: «Найбагатші люди 
країни — Рінат Ахметов, Олек-
сандр Ярославський, Геннадій 
Боголюбов, Ігор Коломойський, 
нардеп Олександр Герега, голо-
ва адміністрації експрезидента 
Порошенка Ложкін, оточення 
нинішнього президента — Сер-
гій Шефір та Іван Баканов. І сам 
Зеленський».
 «Дивний порядок, чи не 
так? — стверджують журналіс-
ти «Детектор медіа». — За ал-
фавітом було б — Ахметов, Бо-
голюбов, Герега, Коломойсь-
кий, Ложкін, Ярославський. 
За статками — Ахметов, Коло-
мойський, Боголюбов, Герега. 
Чи випадково Ярославського і 
Боголюбова поставили раніше 
за Коломойського? Забігаючи 
вперед: у чому конкретно зви-
нувачують Коломойського, у 
сюжеті не сказали».
 А ось і вся суть викриття Зе-
ленського: «У 2012 році він з 
оточенням створив мережу оф-
шорних компаній, що нині во-
лодіє нерухомістю в Лондоні 
на мільйони доларів США. Пе-
ред першим туром президентсь-

ких виборів, згідно з розсліду-
ванням, його частка в централь-
ному офшорі на Віргінських ос-
тровах безоплатно перейшла 
партнерові — Шефіру». І тут 
же «для балансу»: «Коменту-
ючи нинішнє розслідування, 
офіс президента нарікає на ко-
рупцію за часів Януковича, яка 
ділових українців до неї приму-
шувала».
 Своєрідно про Зеленського 
згадали на каналі «2+2», який 
входить до групи «1+1». Там 
ця згадка виглядала так: «Крім 
Путіна та низки російських чи-
новників, там згадують, зок-
рема, чеського та британсько-
го прем’єрів, президентів Чор-
ногорії і Чилі, родину азербай-
джанського лідера Алієва, 
короля Йорданії та президента 
України Володимира Зеленсь-
кого, який декларував повний 
відхід від бізнесу». 

Маніпуляція як вона є
 Історію з піар-фільмом 
президента «Детектор медіа» 
порівнював із цензурою тем-
ників; логічно буде провести 
цю паралель і зараз, адже цен-
тральні телеканали, прикри-
ваючи Зеленського та його ото-
чення (або навпаки — викрива-
ючи його у вигідному для своїх 
власників ключі), використа-
ли всі ті самі прийоми, які ви-
користовувались для маніпуля-
цій та приховування незручних 
новин за часів Кучми. Тут і то-
тальна мовчанка (канали Пін-
чука, які «затулили» головну 
подію дня дражливою темою 
Бабиного Яру), і «повідомлен-
ня» про подію у форматі спро-
стування («Україна», «Інтер»), 
і виривання з контексту окре-
мих фактів та замовчування ін-
ших («1+1»). Жоден із телека-
налів олігархічних груп не пові-
домив про ймовірне виведення 
грошей «Приватбанку» через 
офшори Зеленського. Загалом 
роль Коломойського в біль-

шості матеріалів олігархічних 
каналів не розкрита.
 Можливе припущення, що 
центральні канали просто не 
хотіли «піарити роботу конку-
рентів» («Слідства.інфо»), во-
чевидь хибне, адже ці самі ка-
нали запакували скупі згадки 
про Зеленського в багатослівні 
розповіді про викриті офшори 
«королів Йорданії» — персона-
жів, яких рідко згадують навіть 
у міжнародних новинах. Спро-
ба подати офшорну історію Зе-
ленського як малозначущий 
елемент у переліку гучних 
викриттів — безперечна мані-
пуляція, адже для українських 
глядачів саме ця історія є най-
важливішою.
 Ще аномальніша, з погля-
ду здорових теленовин поведін-
ка — цитування Михайла По-
доляка, всього лише радника, 
себто навіть не посадової осо-
би офісу президента як однієї 
зі сторін конфлікту. Телекана-
ли задовольнилися політтехно-
логічною відпискою Подоляка, 
не спробувавши добути ексклю-
зивні коментарі ані самого пре-
зидента, ані хоча б посадовців 
його офісу.  
 Дивує й набір нардепів від 
«Слуги народу», чиї коментарі 
потрапили в новини: якщо Да-
нило Гетманцев пов’язаний з 
податковою політикою, то Ми-
хайло Радуцький і Микита По-
тураєв — це далеко не лідери 
партії. Без заперечень залиши-
лась маніпулятивна теза Подо-
ляка, що скандал не стосуєть-
ся державних грошей. Адже 
відмиті навіть 2012 року гроші 
«Приватбанку» — це гроші, які 
нібито були виведені з України 
в незаконний спосіб, а це, без-
перечно, стосується економіки, 
податків, бюджету. Виведення 
грошей з «Приватбанку» зреш-
тою довело його до стану, в яко-
му його довелося націоналізува-
ти та рятувати бюджетним кош-
том. ■

Олександр БРИТВИЧ

 Голова фракції «Слуга народу» Да-
вид Арахамія не впізнав одне з найвідо-
міших висловлювань українського філо-
софа Григорія Сковороди — «Світ ловив 
мене, та не спіймав». Про це він заявив 
на одному телеканалі. Ведуча запитала 
в Арахамії, чи знає він, кому належить 
цей вислів та що він може означати.
 Спочатку політик відповів, що «по-
няття не має», хто може бути автором 
фрази. Та додав, що згадав про Леонар-
до ді Капріо у фільмі «Впіймай мене, 
якщо зможеш» режисера Стівена Спіл-
берга. Тоді ведуча пояснила, що ця хрес-
томатійна цитата належить мандрівно-
му філософу Сковороді.
 «Без поняття, який контекст був у 
Сковороди... Можливо, він хотів щось 
виразити та показати народу, а вони цьо-

го не зрозуміли», — припустив очільник 
монобільшості.
 Крім цього, на тлі нещодавнього 
курйозу з іншим народним депутатом 
від «Слуги народу», Миколою Тищен-
ком, голову фракції запитали, чи орієн-
тується він у теперішніх цінах на про-
дукти. Той щиро зізнався, що ні. «У 
мене цим займається дружина, а я вза-
галі навіть поняття не маю», — додав де-
путат Аарахамія.
 Як повідомляла «Україна молода», 
нардеп «Слуги народу» Микола Тищен-
ко назвав «реальні» ціни на українсь-
кі продукти. Він заявив, що не помі-
тив зростання цін на продукти в Ук-
раїні. Про це народний обранець заявив 
в інтерв’ю журналістам у стінах Верхов-
ної Ради.
 За словами Тищенка, він купує про-
дукти на Бессарабському ринку і любить 

там дегустувати сало. «Перший шматок 
сала коштує від 50 до 200 гривень за кі-
лограм», — сказав він, відповідаючи на 
запитання про вартість продуктів.
 Нардеп також стверджує, що купу-
вав гречку по 12 і 28 гривень за кілог-
рам. Тищенко зізнався, що надає пере-
вагу овочам, а також любить яловичи-
ну, яку він востаннє купував від 50 до 
70 гривень, а «можна було купити і за 
20 гривень».

 На таку «обізнаність» «велюрового» 
депутата відреагували на Бессарабсь-
кому ринку. Продавчині здивувались, 
що Тищенко назвав такі низькі ціни на 
продукти, адже такого немає на жод-
ному ринку. На «Бессарабці» показа-
ли ціни на сало, м’ясо й овочі. Сало тут 
можна купити за 150-500 грн/кг, яло-
вичину — за 200 грн/кг, помідори й ци-
булю — по 100, часник — 250, моркву 
— 50 грн/кг. ■

ПАРАД МАРАЗМІВ

«Не знав та й забув»
Арахамія переплутав філософа Сковороду з актором 
Леонардо ді Капріо

■

Давид Арахамія та Микола Тищенко.
Фото з сайту focus.ua.

❙
❙

МЕДІА ДЛЯ МАС

Хвилина мовчання 
Більшість вітчизняних телеканалів «не помітили» розслідування 
PandoraPapers і звинувачених у зловживаннях Володимира 
Зеленського та інших чільних представників української влади

■Олег ГАНСЬКИЙ 

Міжнародне журналістське розслідування про високопостав-
лених осіб у цілій низці держав, які користуються офшорними 
рахунками, в більшості цих країн спричинило ефект, схожий на 
вибух бомби. І, до речі, в Україні також. Одне зі свідчень цьому 
— падіння рейтингу чинного президента Володимира Зеленсько-
го, який фігурує у розслідуванні, та його політичної партії «Слуга 
народу». 
Але найцікавіше, що падіння рейтингу мало місце не завдяки ши-
рокому висвітленню цієї події в Україні, а всупереч йому: як пока-
зало дослідження журналістів, про розслідування PandoraPapers 
не розповіли головні вітчизняні канали, що належать українсь-
ким олігархам, проти яких, за дивним збігом обставин, нібито 
бореться Володимир Зеленський. 
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Недавно довелося почути суто 
житейську історію від 25-річ-
ного знайомого, який зважився 
«з’їхати від батьків» і шукав од-
нокімнатну квартиру для орен-
ди у спальному районі Харкова. 
Потрібний і вкрай вибагливий 
варіант ріелтор підбирав йому 
кілька місяців, а коли таки 
знайшов, то з’ясувалося, що 
на ці недешеві квадратні мет-
ри є ще один претендент. Втім 
господарі, на радість молодо-
го орендаря, віддали перевагу 
саме йому, оскільки той пра-
цює в ІТ-індустрії. Розрахунок 
тут суто практичний. Саме у цій 
сфері фахівці отримують сьо-
годні одні з найвищих зарплат 
у місті й у разі потреби легко 
знаходять нову роботу. Тобто 
йдеться про одну з небагатьох 
вітчизняних галузей, де сьогод-
ні існує запит на інтелектуальні 
кадри і навіть спостерігається їх 
певний дефіцит.

Успішним можна бути і вдома
 Коли почалася війна на Дон-
басі, в ІТ-спільноті Харкова 
серйозно заговорили про від’їзд 
за кордон. Близькість фрон-
ту і розмови про можливу оку-
пацію сіяли паніку у лавах за-
мовників, тому перспективи ре-
гіону навіювали непереборний 
сум. Зрештою близько 7 відсо-
тків програмістів таки спакува-
ли валізи й поїхали шукати га-
рантовано мирні міста. Ті ж, що 
ризикнули залишитися, швид-
ко прийшли до невтішного вис-
новку: поодинці в нових умовах 
вижити буде вкрай непросто. 
 Так, у шести на той час не 
надто великих компаній ви-
никла ідея створити кластер, 
який опікуватиметься не стіль-
ки виживанням, скільки ор-
ганізацією середовища для роз-
витку сучасного бізнесу. Наразі 
ця спільнота разом із півсотнею 
партнерів уже налічує 140 учас-
ників, які не підлаштовуються 
під мінливий світ, а самі ство-
рюють умови для власного роз-
витку. А з тих 7 відсотків, що 
поїхали тоді за кордон, полови-
на повернулися додому, переко-
навшись у тому, що успішним 
можна бути й у своїй країні. 
 До речі, на «айтішників» 
сьогодні орієнтуються не лише 
власники квартир для найму, 
а й підприємства, що будують 
нове житло, магазини стильно-
го одягу, таксисти, туристичні 
агенції, фірми з доставки гото-
вих обідів. Загалом, кожен ІТ-
фахівець Харкова наразі ство-
рює 3-5 робочих місць, тож за-
вдяки цій потужній спільноті 
постійну роботу додатково ма-
ють майже 160 тисяч людей у 
різних сферах. За даними вико-
навчої директорки харківсько-
го ІТ-кластеру Ольги Шаповал, 
середня зарплата у цьому сек-
торі становить сьогодні 2 тис. 
260 доларів, тому працівники 
спроможні забезпечити собі до-
стойний рівень життя. 
 Статистика зайнятості теж 
не втрачає динаміки. Наразі 
у Харкові активно діють 511 
ІТ-компаній, де мають трудові 
контракти 45 тисяч фахівців. 
«З 2019 року кількість ІТ-спе-
ціалістів міста зросла на 29 від-
сотків, а обсяг галузі, за базо-
вим сценарієм оцінки KPMG, до 
кінця року сягне 1,5 мільяр-
да доларів, — каже пані Ольга. 
— Рівень прибутків у нас виріс 
на 53 відсотки. Загалом ІТ-сек-
тор — велика інтелектуальна 
ніша, потрапити до якої нама-
гається все більша кількість мо-
лодих людей. Нам часто заки-
дають, що виховуємо кваліфі-

ковані кадри для закордону. 
Насправді ж усе навпаки. Ми 
якраз надаємо можливість ін-
телектуальній молоді реалізу-
ватися саме вдома. ІТ — це вже 
не окрема галузь. Це явище, що 
стало одним із найважливіших 
елементів української економі-
ки й уже створило нове поколін-
ня людей з європейським мис-
ленням і цінностями».

Я б в «айтішники» пішов...
 Університети Харкова що-
року випускають близько 2 ти-
сяч фахівців, які суто теоре-
тично можуть поповнити лави 
«комп’ютерників». Але водно-
час у цій сфері на сьогодні, за 
різними даними, бракує від 6 
до 9 тисяч спеціалістів, оскіль-
ки диплом не завжди відпові-
дає рівню заявленої в ньому 
кваліфікації. Подібна пробле-
ма актуальна не лише для цієї 
індустрії, проте саме тут вона 
відчувається найгостріше че-
рез бурхливий розвиток техно-
логій. Те, що у вишах вивчають 
сьогодні, у реальному секторі 
втратило актуальність ще вчо-
ра. 
 Аби вирішити цю проблему, 
харківські ІТ-компанії впер-
ше в Україні почали запрова-
джувати власні освітні програ-
ми, які допомагають виклада-
чам університетів отримува-
ти новітні знання. Наразі цей 
досвід використовується і в ін-
ших регіонах. Але й з новими 
знаннями «академікам» важко 
наздоганяти час. «Вища освіта 

— інерційна і консервативна, 
— каже директор навчально-
наукового інженерно-фізично-
го інституту НТУ ХПІ Олексій 
Ларін. — З іншого боку, ІТ-світ 
змінюється кожні 3-5 років. 
Одна технологія йде на спад, а 
інша починає зростати. Кожно-
му викладачеві потрібно пройти 
аналогічний шлях. Тобто взяти 
новий курс і досконало освої-
ти. Але якщо він вчиться в ІТ-
компанії, то це триває рік. Ще 
один рік потрібен для того, аби 
він зміг застосовувати отримані 
знання на практиці. Тож стовід-
сотково впевнено викладач по-
чувається десь на третій рік, але 
до того часу освоєна ним техно-
логія вже застаріла». 
 Вихід один — узяти за прак-
тику вчитися все життя. Тільки 
так ти можеш бути у цій сфері 
успішним. За словами Олексія 
Ларіна, останнім часом поміт-
но зросла вага саме базової ака-
демічної освіти, оскільки ті про-
блеми, які наразі вирішує ІТ-ін-
дустрія, потребують глибоких 

знань з фізики та математики. 
Багато студентів часто недооці-
нюють значення цих дисциплін 
і вже зі студентської лави про-
бують свої сили в компаніях різ-
ного рівня. Їм часто йдуть на-
зустріч, пропонуючи спеціалі-
зовані курси, але без ґрунтов-
ної теоретичної підготовки вони 
навряд чи зможуть претенду-
вати на високооплачувані ва-
кансії. «З інженера можна зро-
бити «айтішника», а навпаки 
— ні! — запевняє пан Ларін. — 
Це міф, що промисловість у нас 
сьогодні мертва, оскільки там є 
багато працюючих секторів. Ін-
телектуальний і цифровий про-
дукт сьогодні можна продати 
як результат, як думку, як уні-
кальне рішення. Східна Європа 
вже багато працює над цим. Ми 
тільки починаємо. А раз почи-

наємо, значить, є перспектива. 
І її потрібно розвивати». 
 Проблему якісної освіти в 
харківській ІТ-спільноті праг-
нуть вирішувати і в більш ра-
дикальний спосіб. Скажімо, 
«айтішний» сектор, що вхо-
дить до складу бізнес-парку 
високих технологій «Екополіс 
ХТЗ», планує реалізувати пов-
ний цикл освіти — від дитячо-
го садка до власних шкіл і коле-
джів комп’ютерного профілю, 
що стануть одним із найваж-
ливіших елементів «Українсь-
кої Кремнієвої долини» в Хар-
кові. «Ми відчуваємо потребу в 
якісній ІТ-освіті, — прокомен-
тував ситуацію управляючий 
бізнес-парком Віталій Баран-
ников. — Запланувавши будів-
ництво коледжу, ми прагнемо 
вийти на тисячу випускників 
на рік. Паралельно формуємо 
офісний та рітейл-простори, а 
також будуємо медичний центр 
і спортивний комплекс. Зараз 
якраз почали шукати архітек-
турні компанії, які спроможні 

звести житло такого класу, яко-
го ще немає в Харкові». 

Співробітництво з «топами»
 Усі ключові топ-компанії 
ІТ-індустрії (їх на сьогодні 15) 
вже мають свої офіси в Харкові. 
Але останнім часом у цій сфері 
з’явилася і нова форма міжна-
родного співробітництва. 
 Недавно адміністрація 
«Екополісу ХТЗ» та міжнарод-
на компанія AuxBridge зі штаб-
квартирою в Ізраїлі підписали 
меморандум про співробітниц-
тво, який дозволить українсь-
кій стороні стати вітчизняною 
платформою для залучення тех-
норезидентів та венчурних ін-
весторів у сфері ІТ-розробок. 
«У Харкові і в «Екополісі ХТЗ» 
ми бачимо величезний потен-
ціал для реалізації спільних 
проєктів і залучення сюди заці-
кавлених ізраїльських та між-
народних компаній, — проко-
ментував ситуацію засновник 
СЕО AuxBridge Майкл Гірел. 
— Сильна наукова база, велика 
кількість кваліфікованих моло-
дих креативних спеціалістів — 
це, безумовно, привабливі сто-
рони міста та потужної інно-
ваційної екосистеми, яка тут 
створюється. А наш передовий 
досвід у продуктах і техноло-
гіях забезпечить синергію у га-
лузі розробок продуктів та по-
слуг, їх успішну комерціалі-
зацію у міжнародних масшта-
бах». 
 За словами Віталія Баранни-
кова, про свій намір стати рези-
дентами «Української Кремніє-
вої долини» на базі «Екополіс 
ХТЗ» заявили також кілька ін-
ших глобальних hi-tech ком-
паній. Йдеться про ініціати-
ву лідера у сфері розробки об-
ладнання для телеком-сфе-
ри корпорації ZTE Huawei та 
співробітництво зі світовим гі-
гантом ІТ-індустрії Hewlett 
Packard Enterprise, що ство-
рить для харківського бізнес-
парку сучасні R&D-лабораторії. 
Про встановлення партнерства 
з харків’янами заявила також 
відома корпорація Dell. 
 За даними Харківського ІТ-
кластера, головною особливіс-
тю ІТ-ринку міста є різноманіт-

тя компаній різних типів і різ-
ного масштабу — від великого 
та середнього сервісного бізне-
су до представників ІТ-консал-
тингу на кшталт AltexSoft. Ди-
наміка зростання обсягу індус-
трії в грошовому вимірі в цьо-
му секторі значно випере джає 
зростання кількості фа хівців. 
Це свідчить про те, що хар-
ківська ІТ-спільнота реалізує 
складні проєкти зі значною до-
даною вартістю. «Ми не екс-
портуємо сировину, а створює-
мо якісні ІТ-рішення та ІТ-про-
дукти, на які є глобальний по-
пит, — каже голова Наглядової 
ради згаданої організації Олек-
сандр Медовий. — Водночас 
ми постійно інвестуємо у свою 
країну, витрачаючи зароблені 
кошти в Україні та створюючи 
таким чином нові робочі місця 
поза індустрією, системно під-
тримуючи освіту, культуру та 
різноманітні благодійні проєк-
ти».
 І ще одна важлива деталь. 
В Україні наразі на різних те-
левізійних токшоу постійно то-
чаться дискусії навколо гіркої 
долі заробітчан, які змушені 
шукати роботу за кордоном. 
Але водночас фактично ніколи 
не йдеться про позитивний до-
свід вітчизняних компаній, що 
створюють робочі місця вдо-
ма, поповнюючи валютні за-
паси країни розумовою пра-
цею. Тоді як ІТ-галузь за остан-
ні роки стала лідером не тільки 
за обсягами валютної виручки, 
а й за обсягом податкових пла-
тежів. 
 Як свідчать дані KPMG, об-
сяг усіх внесків, що отримає 
держава у 2021 році від діяль-
ності лише ІТ-галузі Харкова, 
сягне позначки майже 12 міль-
ярдів гривень, а до 2026-го ця 
сума за базовим прогнозом має 
збільшитися до 16 мільярдів. 
Щоправда, станеться це за умо-
ви, якщо держава до того часу 
не змінить поточний рівень опо-
даткування ІТ-галузі. Тобто в 
Україні й далі діятиме система 
оподаткування, за якої бюджет 
отримує більше коштів за раху-
нок зростаючої економіки, а не 
через зростання ставок подат-
ків. ■

ПЕРСПЕКТИВА 

Управління реальністю
ІТ-кластер Харкова 
самостійно створює 
середовище 
для розвитку 
технологічного бізнесу 
в області

■

«ІТ — це вже не окрема галузь. Це явище, що стало 
одним із найважливіших елементів української 
економіки й уже створило нове покоління людей з 
європейським мисленням і цінностями».

ІТ-кластер Харкова стає інтелектуальним брендом міста. 
Фото з сайту Kharkiv IT Cluster.

❙
❙



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

14.45 «Одруження наосліп»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

20.43 «Проспорт»

20.45, 21.50, 22.55, 23.55 Т/с 

«Свати»

23.45 «ТСН. 10 вражаючих подій 

дня»

00.05 Трилер «Детоксикація»

02.00 «Танці з зірками-2021»

04.35, 5.35 «Життя відомих 

людей»

ІНТЕР

05.10, 4.30 М/ф

05.15, 22.05 «Слідство вели... З 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»

09.20 Ранок з «Інтером»

10.05, 18.00, 19.00, 3.40 

«Стосується кожного»

12.25 Х/ф «Ягуар»
14.30 Х/ф «Момо»

16.05 «Чекай на мене. Україна»

20.00, 3.10 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Велика справа»

23.50 Т/с «Гарна дружина»

01.30 Т/с «Побачити океан»

02.25 Т/с «Банкірші»

05.05 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок із 

Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Зірковий шлях. Новий 

сезон

10.30 Я везу тобі красу

11.30 Т/с «Виходьте без дзвінка-3»

14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Топтун»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Місце під сонцем»

23.10, 2.00 Т/с «Два життя»

01.30 Телемагазин

02.40 Гучна справа

03.35 Реальна містика

ICTV

04.45 Скарб нації

04.55 Еврика!

05.00 Служба розшуку дітей

05.05 Громадянська оборона

06.00 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.10, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 «На трьох»

10.50, 13.15 Х/ф «Мерлін»

12.45, 15.45 Факти. День

15.10, 16.15 Т/с «Розтин покаже-2»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.20 Прихована небезпека. 

Прем’єра

21.30 Т/с «Пес-6»

22.50 Свобода слова

00.00 Х/ф «Швидше за кулю»

01.55 Прихована небезпека

02.50 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.10 «Kids time»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.15 «Орел і решка»

09.25 Т/с «Надприродне»

12.00 Х/ф «Дитя робота»

14.15 Х/ф «Ворог держави»

17.00 «Хто зверху?»

19.00 «Пекельна кухня»

21.00 Х/ф «Водний світ»

23.50 Х/ф «Ті, що вижили»

01.35 «Вар’яти»

02.30 «Служба розшуку дітей»

02.35 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 0.00, 

1.00, 03.00, 4.00 Час новин

06.10, 8.20, 0.30 Д/с «Секретно: 

Друга світова війна»

07.10, 8.10, 21.30 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 11.10, 16.10 Д/с «Таємнича 

світова війна»

09.00 Підсумки тижня з Анною 

Мірошниченко

10.10, 17.10, 1.10, 5.00 

Д/с «Секретні нацистські 

бази»

13.15, 18.10, 19.15 Х/ф

15.30 Час «Ч»

20.20, 2.00 «5 копійок»

21.40 Час-Time

22.00 Час новин. Підсумки дня

23.10 Д/с «Вирішальні битви 

Другої світової війни»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00, 4.55 «Top Shop»

05.30 «Таємниці світу»

06.40 Х/ф «Сержант міліції»

10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

12.30, 16.30, 19.00, 3.10 «Свідок»

14.45 Х/ф «Братство по 

крові»

17.00, 3.40 «Випадковий свідок»

18.20 «Свідок. Агенти»

23.00 Т/с «Той, що читає думки»

00.50 Х/ф «Афера під 

прикриттям»

04.00 «Речовий доказ»

04.25 «Правда життя. 

Професійні байки»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Темний плащ»

08.15 М/ф «Качині історії»

09.30 Т/с «Друзі»

11.30, 5.10 Мама реготала

14.25 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

15.25 Т/с «Суперкопи»

17.20, 19.00 Т/с «Швидка»

20.15 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.10 Т/с «Елементарно»

00.00 Мама реготала. Найкраще

01.30 Профілактика

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

06.00 Т/с «Комісар Рекс»

08.00, 11.50 «МастерШеф. 

Професіонали»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

12.05, 14.50 Т/с «Сліпа»

15.40, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 «Супермама»

20.15, 22.50 Т/с «Кріпосна. 

Жадана любов»

23.05 Т/с «Невірна»

01.10 Т/с «Провідниця»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 18.00 «Репортер». 

Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.15 «Обідня перерва»

14.10 «Великий день»

16.10 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

19.45 «Десять днів 

Незалежності України»

20.00 «Про політику»

22.00 «Спецтема»

23.00 «Перша передача»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Т/с «Відплата»

10.05 Т/с «Мисливці на реліквії»

11.05 Х/ф «Фантастична 

четвірка»

13.05 Х/ф «Фантастична 

четвірка-2»

14.55 «Загублений світ»

16.55 Прем’єра! «Загублений 

світ»

17.55 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.30 «Спорт Тайм»

19.35 «Гроші»

20.35 Т/с «Янголи»

22.10, 0.25 Т/с «CSI: місце 

злочину»

00.00 «Дубинізми»

02.15 «Відеобімба-2»

04.30 «Зловмисники»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 5.00 Топ-матч

06.10 «Інтер Маямі» — «Нью-

Йорк Сіті». MLS

08.10 «Металіст 1925 р.» 

— «Зоря». Чемпіонат 

України

10.00 «Великий футбол»

11.40 «Галатасарай» 

— «Газіантеп». Чемпіонат 

Туреччини

13.20 «Гераклес» — «Аякс». 

Чемпіонат Нідерландів

15.00, 20.15, 22.30 Футбол NEWS

15.20 «Рух» — «Олександрія». 

Чемпіонат України

17.10 «Орландо» — «Нешвілл». 

MLS

19.00 «УПЛ ONLINE»

19.25 LIVE. «Ворскла» 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України

21.20 «EXTRA TIME»

22.15 Yellow

22.50 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

23.45 «Колос» — «Львів». 

Чемпіонат України

01.30 Профілактика

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.15, 12.30, 15.00 «УПЛ 

ONLINE»

06.25 «Інгулець» — «Верес». 

Чемпіонат України

08.40 «Хатайспор» — 

«Бешикташ». Чемпіонат 

Туреччини

10.30 Yellow

10.40 «АЗ Алкмаар» 

— «Зволле». Чемпіонат 

Нідерландів

13.10 «Шахтар» — «Десна». 

Чемпіонат України

15.25 «Інтер Маямі» — «Нью-

Йорк Сіті». MLS

17.15, 23.45 «Великий футбол»

19.00 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру. Прем’єра

19.55 «Гераклес» — «Аякс». 

Чемпіонат Нідерландів

21.45, 5.00 Топ-матч

21.55 «Маріуполь» — 

«Динамо». Чемпіонат 

України

01.30 Профілактика

МЕГА

06.30 Страх у твоєму домі

07.30 Бандитська Одеса

10.00, 1.45 Речовий доказ

11.10 Дикі Філіппіни Найджела 

Марвіна

12.05 Скарб.UA

13.05 Божевільний світ

14.05 Природа сьогодення

15.05 Повітряні воїни

16.05, 21.50 Як влаштований 

Всесвіт

17.05, 4.35 Сіяя: з нами у дику 

природу

17.55, 0.45 Секретні території

18.55 Місця сили

19.50 Найекстремальніший

20.50 Герої будівельного 

майданчика

22.45 Орел і решка

23.45 Апокаліпсис: Сталін

02.45 Стежина війни

03.45 Чорногорія. Битва за 

православ’я

05.35 Містична Україна

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.40 «Ух ти show»

08.50 Х/ф «Пастка для 

привида»

10.40 «Орел і решка. Шопінг»

11.35 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

13.30, 21.00 «Інше життя»

14.30 Т/с «Беверлі-Гіллз, 

90210»

18.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

20.00 «Мамо, я роблю бізнес!»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

01.25 Т/с «Три сестри»

03.15 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Видатні акторки. Топ

08.20 Знаменитості

09.20 Квартирне питання

10.20 Дача бороданя

11.20, 18.00, 20.30 Удачний 

проєкт

13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради

13.20 Сам собі кухар

13.30 Моя кухня

14.30 Правила виживання

15.30 Дачна відповідь

17.20 Затишна дача

18.50 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

09.30 Х/ф «Білосніжка»

10.40 Х/ф «Форсаж-4»

12.40, 18.00 4 весілля

14.00, 17.00 Богиня шопінгу. 

Батли за патли

15.00, 5.00 Зірки, чутки та 

Галлівуд

16.00, 3.00 Панянка-селянка

19.00, 20.00, 21.00, 22.30 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 22.00 Сімейка У

20.30 Танька і Володька

23.00 Одного разу в Одесі

23.30, 1.00, 2.15 Країна У-2

00.00 Т/с «Євродиректор»

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Геолокація: Волинь

06.30 М/ф «Парасолька на 

модному курорті»

06.40 М/ф «Як Петрик П’яточкін 

слоників рахував»

06.50 М/ф «Як козаки куліш 

варили»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 0.05, 2.20, 

5.25 Новини

07.05 Земля, наближена до неба

07.20 Край пригод

08.05 Т/с «Череп і кості»

09.15 Телепродаж

09.50 Т/с «Серцебиття»

11.35, 18.20 «По-людськи»

12.35 Д/ф «Дикі дива»

13.10, 1.40 Прозоро: про 

актуальне

14.00 Країна пісень

15.10, 0.30, 5.50 Спорт

15.20 Концерт. Пісні про кохання

16.30 Д/ф «Дикі тварини»

17.00 Прозоро: про головне

19.10, 19.35, 19.55, 20.20 Д/ф 

«Дикий світ»

21.35 Спорт (оригінал)

21.45 «Зворотний відлік»

23.30 Перша шпальта

00.40 Т/с «Бальтазар»

02.45 Я вдома

03.20 Х/ф «Богдан-Зиновій 
Хмельницький»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.00 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

14.45 «Одруження наосліп»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

20.43 «Проспорт»

20.45, 21.50, 22.55, 23.55 Т/с 

«Свати»

23.45 «ТСН. 10 вражаючих подій 

дня»

00.05 Бойовик «Різники»

02.30 Жахи «Стікмен»

05.35 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

05.35, 22.05 «Слідство вели... З 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00, 11.00 «Корисна програма»

12.25 Х/ф «Ідеальний голос»

14.40, 15.35 «Речдок»

16.25 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.40 «Стосується 

кожного»

20.00, 3.10 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Велика справа»

23.50 Т/с «Гарна дружина»

01.30 Т/с «Побачити океан»

02.20 Т/с «Банкірші»

04.25 М/ф

05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ

 «УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок із 

Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Зірковий шлях. Новий 

сезон

10.30 Я везу тобі красу

11.30 Т/с «Виходьте без дзвінка-3»

14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Топтун»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Місце під сонцем»

23.10, 2.00 Т/с «Два життя»

01.30 Телемагазин

03.00 Гучна справа

03.55 Реальна містика

ICTV

03.50 Скарб нації

04.05 Еврика!

04.20 Факти

04.40, 20.20, 1.35 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 «На трьох»

10.20, 13.15 Х/ф «Єлена 

Троянська»

12.45, 15.45 Факти. День

14.35, 16.15 Т/с «Пес»

17.45, 22.50 Т/с «Юрчишини-2»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

21.30 Т/с «Пес-6»

23.50 Х/ф «Рембо-4»

02.30 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.10 «Kids time»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.15 «Орел і решка»

09.20 Т/с «Надприродне»

12.55 «Кохання на виживання»

14.55 Х/ф «Учень чаклуна»

17.05 «Хто зверху?»

19.00 «Екси»

20.55 Х/ф «Хроніки Ріддіка»

23.05 Х/ф «Судний день»

01.30 «Вар’яти»

02.40 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 0.00, 

1.00, 03.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.10, 8.20, 0.30 Д/с «Секретно: 

Друга світова війна»

07.10, 8.10, 21.30 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 11.10, 16.10 Д/с «Таємнича 

світова війна»

09.00, 22.00 Час новин. Підсумки 

дня

10.10, 17.10, 1.10, 5.10 

Д/с «Секретні нацистські 

бази»

13.10, 18.10, 19.15 Х/ф

15.30 Час «Ч»

20.20, 2.00 «Дійові особи»

21.40 Час-Time

23.00 Д/с «Фатальний постріл»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

06.20 «Свідок. Агенти»

07.50, 17.00, 3.05 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.35 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Нічний патруль»
10.55, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

14.45, 23.00 Т/с «Той, що читає 

думки»

18.20 «Будьте здоровi»

00.55 «Легенди бандитського 

Києва»

01.55 «Правда життя»

03.35 «Речовий доказ»

04.25 «Правда життя. 

Професійні байки»

04.55 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Темний плащ»

08.15 М/ф «Качині історії»

09.30 Т/с «Друзі»

11.30 Мама реготала

14.45 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

15.50 Т/с «Суперкопи»

17.20, 19.00 Т/с «Швидка»

20.15 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.10 Т/с «Елементарно»

00.05 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

06.05 Т/с «Комісар Рекс»

08.00, 11.50 «МастерШеф. 

Професіонали»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

12.05, 14.50 Т/с «Сліпа»

15.40, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 «Супермама»

20.15, 22.50 Т/с «Кріпосна. 

Жадана любов»

23.05 Т/с «Невірна»

01.10 Т/с «Провідниця»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.15 «Обідня перерва»

14.10 «Великий день»

16.10 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Двобій»

21.00 «Нейтральна територія»

23.00 «Війна за незалежність»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.00 «ДжеДАІ-2020»

07.55 Т/с «Мисливці на реліквії»

09.50 Х/ф «Скелелаз»
12.00 Т/с «Булатов»

15.55 «Загублений світ»

16.55 Прем’єра! «Загублений 

світ»

17.55, 1.55 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25 «Спорт Тайм»

19.30 Прем’єра! «ДжеДАІ-2021»

20.25 Т/с «Янголи»

22.15, 0.05 Т/с «CSI: місце 

злочину»

02.10 «Відеобімба-2»

04.30 «Зловмисники»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 13.50, 20.55, 2.00 

Топ-матч

06.10 «Маріуполь» — 

«Динамо». Чемпіонат 

України

08.10, 21.55 «FAN TALK»

10.00, 15.00, 20.30, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «Шахтар» — «Десна». 

Чемпіонат України

12.10 «Великий футбол»

14.05 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

15.20 «Ворскла» 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України

17.10 «EXTRA TIME»

18.00 Чемпіонат Туреччини. 

Огляд туру. Прем’єра

18.45 «Гераклес» — «Аякс». 

Чемпіонат Нідерландів

20.45, 0.00 Yellow

21.15 «Ніч Ліги чемпіонів»

00.10 «Металіст 1925 р.» 

— «Зоря». Чемпіонат 

України

02.10 «Сіетл Саундерз» 

— «Лос-Анджелес 

Гелаксі». MLS

04.00 «Рух» — «Олександрія». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 «ПСВ» — «Твенте». 

Чемпіонат Нідерландів

07.50, 12.45, 15.15 «УПЛ 

ONLINE»

08.15 «Ворскла» 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України

10.05 «EXTRA TIME»

11.00 «Орландо» — «Нешвілл». 

MLS

13.25 «Маріуполь» — 

«Динамо». Чемпіонат 

України

15.45 «FAN TALK»

17.30, 0.00 Yellow

17.40 «Сіетл Саундерз» 

— «Лос-Анджелес 

Гелаксі». MLS. Прем’єра

19.30, 21.45 «Перша ONLINE»

19.55 «Металіст» — «Альянс». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

22.15 «АЗ Алкмаар» 

— «Зволле». Чемпіонат 

Нідерландів

00.10 «Реал Солт Лейк» 

— «Сан-Хосе». MLS

02.00 Топ-матч

02.10 «Інгулець» — «Верес». 

Чемпіонат України

04.00 «Трабзонспор» 

— «Різеспор». Чемпіонат 

Туреччини

МЕГА

06.30 Страх у твоєму домі

07.30 Бандитський Київ

09.55, 1.45 Речовий доказ

11.05 Дикі Філіппіни Найджела 

Марвіна

12.00 Скарб.UA

13.00 Божевільний світ

14.00 Природа сьогодення

15.00 Повітряні воїни

16.00, 21.50 Як влаштований 

Всесвіт

16.55, 4.35 Сіяя: з нами у дику 

природу

17.55, 0.45 Секретні території

18.55 Місця сили

19.50 Найекстремальніший

20.50 Герої будівельного 

майданчика

22.45 Орел і решка

23.45 Апокаліпсис: Сталін

02.45 Стежина війни

03.45 Небо. Літак. Мрія

05.35 Містична Україна

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.00 Т/с «Дикий ангел»

09.50 «Мамо, я роблю бізнес!»

10.40 «Орел і решка. Шалені 

вихідні»

11.35, 18.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

13.30, 21.00 «Інше життя»

14.30 Т/с «Беверлі-Гіллз, 

90210»

20.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

01.40 «Орел і решка. Шопінг»

02.40 Т/с «Три сестри»

03.30 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Видатні акторки. Топ

08.20 Знаменитості

09.20 Квартирне питання

10.20 Дача бороданя

11.20, 18.00, 20.30 Удачний 

проєкт

13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради

13.20 Сам собі кухар

13.30 Моя кухня

14.30 Правила виживання

15.30 Дачна відповідь

17.20 Затишна дача

18.50 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

09.30 Х/ф «Кіт у чоботях»
10.40 Х/ф «Форсаж-5»
13.00, 18.00 4 весілля

14.00, 17.00 Богиня шопінгу. 

Батли за патли

15.00, 5.00 Зірки, чутки та 

Галлівуд

16.00, 3.00 Панянка-селянка

19.00, 20.00, 21.00, 22.30 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 22.00 Сімейка У

20.30 Танька і Володька

23.00, 2.15 Одного разу в Одесі

23.30, 1.00 Країна У-2

00.00 Т/с «Євродиректор»

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Геолокація: Волинь

06.30 М/ф «Чому зникла шапка-

невидимка»

06.40 М/ф «Черевички»

06.50 М/ф «Як козаки сіль 

купували»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 2.10, 

5.10 Новини

07.05 Земля, наближена до неба

07.40 Край пригод

08.10 Т/с «Череп і кості»

09.15 Телепродаж

09.50 Т/с «Серцебиття»

11.35, 18.20 «По-людськи»

12.35 Д/ф «Дикі дива»

13.10, 1.25 Прозоро: про 

актуальне

14.00 Країна пісень

15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.45 

Спорт

15.20 Концерт. Хорея Козацька

16.30 Д/ф «Дикі тварини»

17.00 Прозоро: про головне

19.10, 19.35, 19.55, 20.20 Д/ф 

«Дикий світ»

22.00 Полюси

23.00 Бігус Інфо

00.25 Т/с «Бальтазар»

03.00 Я вдома

03.30 Х/ф «Лісова пісня»
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Інтернет для всіх — газета 
для обраних
Найближчим часом можна передплатити «Україну молоду» на грудень

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2021 рiк:

на місяць — 79 грн. 81 коп.,

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, 

юридичних осiб:

на місяць — 99 грн. 81 коп.,

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 29 грн. 13 коп.,

Передплатний індекс — 49497

«Укрпошта» додатково за 

саму процедуру оформлен-

ня перед плати бере на мі-

сяць 4 грн. 

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газету 
держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметь-
ся бути гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, 
шановнi читачi.
 Хто з вас, шановні читачі, не встиг перед платити 
«Україну молоду» у нинішньому році або не про-
довжив перед плату на грудень, це можна зробити 
до 18 листопада, щоб отримувати газету з грудня. 
Оформити передплату можна у відділеннях пош-
тового зв’язку, в операційних залах поштамтів, 
у пунктах прий мання пе редплати, на сайті ПАТ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua як за електронною версією Ката-
логу видань України «Преса поштою», так і за 
друкованим Каталогом видань України «Преса 
поштою».
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

ПЕРЕДПЛАТА-2021■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

14.45 «Одруження наосліп»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

20.43 «Проспорт»

20.45, 21.50, 22.55, 23.55 Т/с 

«Свати»

23.45 «ТСН. 10 вражаючих подій 

дня»

00.05 Бойовик «Становлення 

легенди»

02.45 Жахи «Вуаль»

04.20, 5.35 «Життя відомих 

людей»

ІНТЕР

05.30, 22.05 «Слідство вели... З 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00, 11.00 «Корисна програма»

12.25 Х/ф «Ідеальний голос-2»

14.40, 15.35 «Речдок»

16.25 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.35 «Стосується 

кожного»

20.00, 3.05 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Велика справа»

23.50 Т/с «Гарна дружина»

01.30 Т/с «Побачити океан»

02.20 Т/с «Банкірші»

04.25 М/ф

05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Зірковий шлях. Новий 

сезон

10.30 Я везу тобі красу

11.30 Т/с «Виходьте без дзвінка-3»

14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Топтун»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Місце під сонцем»

23.10, 2.00 Т/с «Два життя»

01.30 Телемагазин

03.00 Гучна справа

03.30 Реальна містика

ICTV

03.50 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Факти

04.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 «На трьох»

10.20, 13.15 Х/ф «Ясон та 

аргонавти»

12.45, 15.45 Факти. День

14.40, 16.15 Т/с «Пес»

17.35, 22.50 Т/с «Юрчишини-2»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.20, 1.50 Секретний фронт

21.30 Т/с «Пес-6»

23.45 Х/ф «Патруль часу»

02.45 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 «Kids time»

06.05 М/ф

06.10 М/с «Том і Джеррі»

07.20 «Орел і решка»

09.20 Т/с «Надприродне»

12.55 «Кохання на виживання»

14.50 Х/ф «Принц Персії: 

піски часу»

17.00 «Хто зверху?»

19.00 «Діти проти зірок»

20.40 Х/ф «Ріддік»

23.00 Х/ф «Творець»

01.30 Х/ф «Морган»

02.55 «Служба розшуку дітей»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 0.00, 

1.00, 03.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.10 «Секретно: Друга світова 

війна»

07.10, 8.10, 21.30 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 11.10, 16.10 Д/с «Таємнича 

світова війна»

08.20, 0.10 Д/с «Секретно: Друга 

світова війна»

09.00, 22.00 Час новин. Підсумки 

дня

10.10, 17.10, 1.10, 5.10 

Д/с «Секретні нацистські 

бази»

13.15, 18.10, 19.15 Х/ф

15.30 Час «Ч»

20.20, 2.00 «Велика політика»

21.40 Час-Time

23.00 Д/с «Фатальний постріл»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

06.20 «Будьте здоровi»

07.50, 17.00, 3.05 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.35 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Довга, довга 

справа...»

10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

14.45, 23.00 Т/с «Той, що читає 

думки»

18.20 «Вартість життя»

00.55 «Легенди бандитського 

Києва»

01.55 «Правда життя»

03.30 «Речовий доказ»

04.25 «Правда життя. 

Професійні байки»

04.55 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Темний плащ»

08.15 М/ф «Качині історії»

09.30 Т/с «Друзі»

11.30 Мама реготала

14.50 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

15.55 Т/с «Суперкопи»

17.20, 19.00 Т/с «Швидка»

20.15 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.10 Т/с «Елементарно»

00.05 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.35 Т/с «Комісар Рекс»

08.35, 11.50 «МастерШеф. 

Професіонали»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

12.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

15.35, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 «Супермама»

20.15, 22.50 Т/с «Кріпосна. 

Жадана любов»

23.05 Т/с «Невірна»

01.10 Т/с «Провідниця»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 18.50 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.15 «Обідня перерва»

14.10 «Великий день»

16.10 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.10 «Ексклюзив»

19.00 «Велика середа»

22.00 «Спецтема»

23.00 «Новини від Христини»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.00 «ДжеДАІ-2020»

08.05 Т/с «Мисливці на реліквії»

10.00 Х/ф «Особливо 

небезпечний»

12.05 Т/с «Булатов»

15.55, 19.30 «Загублений світ»

16.55 Прем’єра! «Загублений 

світ»

17.55 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25 «Спорт Тайм»

20.25 Т/с «Янголи»

22.15, 0.05 Т/с «CSI: місце 

злочину»

01.55 «Відеобімба-2»

04.30 «Зловмисники»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 12.50, 22.30 Топ-матч

06.10 «Ворскла» 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України

08.10 «Орландо» — «Нешвілл». 

MLS

10.00, 15.00, 20.30, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20, 19.00 «Ніч Ліги чемпіонів»

11.00, 19.40 «FAN TALK»

13.00 «Металіст» — «Альянс». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

14.50 Yellow

15.20 «АЗ Алкмаар» 

— «Зволле». Чемпіонат 

Нідерландів

17.10 «Шахтар» — «Десна». 

Чемпіонат України

21.40 Чемпіонат Туреччини. 

Огляд туру

23.00 «Маріуполь» — 

«Динамо». Чемпіонат 

України

00.45 «Хатайспор» — 

«Бешикташ». Чемпіонат 

Туреччини

02.30 «Колос» — «Львів». 

Чемпіонат України

04.15 «Сіетл Саундерз» 

— «Лос-Анджелес 

Гелаксі». MLS

ФУТБОЛ-2

06.00 «Спарта» — «Феєнорд». 

Чемпіонат Нідерландів

07.45, 10.15, 12.30, 15.00, 19.50 

«УПЛ ONLINE»

08.25 «Шахтар» — «Десна». 

Чемпіонат України

10.45 «Нью-Йорк РБ» 

— «Монреаль». MLS

13.10 «Колос» — «Львів». 

Чемпіонат України

15.30 «Трабзонспор» 

— «Різеспор». Чемпіонат 

Туреччини

17.15, 0.45 Чемпіонат Туреччини. 

Огляд туру

18.00 «Реал Солт Лейк» 

— «Сан-Хосе». MLS

20.15 «Ворскла» 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України

22.00 «EXTRA TIME»

22.55 «Металіст» — «Альянс». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

01.30 LIVE. «Нью-Йорк РБ» 

— «Атланта». MLS

02.15 Yellow

03.30 MLS. Огляд туру

03.55 «Маріуполь» — 

«Динамо». Чемпіонат 

України

МЕГА

06.30 Страх у твоєму домі

07.30 Бандитська Одеса

10.00, 1.45 Речовий доказ

11.10 Переказана історія

12.10, 5.35 Містична Україна

13.05 Божевільний світ

14.05 Природа сьогодення

15.05, 2.45 Стежина війни

16.05, 21.50 Як влаштований 

Всесвіт

17.00, 4.35 Сіяя: з нами у дику 

природу

18.00, 0.45 Секретні території

19.00 Місця сили

19.50 Найекстремальніший

20.50 Герої будівельного 

майданчика

22.45 Орел і решка

23.45 Апокаліпсис: Сталін

03.45 Судіть самі

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.40 «Ух ти show»

08.50 Т/с «Дикий ангел»

09.40 «Орел і решка. Шалені 

вихідні»

10.35, 20.00 «Орел і 

решка. Рай та пекло»

11.35, 18.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

13.30, 21.00 «Інше життя»

14.30 Т/с «Беверлі-Гіллз, 

90210»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

01.25 «Орел і решка. Шопінг»

02.15 Т/с «Три сестри»

03.15 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Видатні акторки. Топ

08.20 Знаменитості

09.20 Квартирне питання

10.20 Дача бороданя

11.20, 18.00, 20.30 Удачний 

проєкт

13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради

13.20 Сам собі кухар

13.30 Моя кухня

14.30 Правила виживання

15.30 Дачна відповідь

17.20 Затишна дача

18.50 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

09.30 Х/ф «Спляча красуня»

10.40 Х/ф «Форсаж-6»

13.00, 18.00 4 весілля

14.00, 17.00 Богиня шопінгу. 

Батли за патли

15.00, 5.00 Зірки, чутки та 

Галлівуд

16.00, 3.00 Панянка-селянка

19.00, 20.00, 21.00, 22.30 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 22.00 Сімейка У

20.30 Танька і Володька

23.00 Одного разу в Одесі

23.30, 1.00, 2.15 Країна У-2

00.00 Т/с «Євродиректор»

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Антропологія

06.30 М/ф «Чудасія»

06.40 М/ф «Хлопчик з 

вуздечкою»

06.50 М/ф «Тредичіно»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 2.10, 

5.10 Новини

07.05 Енеїда

08.10 Т/с «Череп і кості»

09.15 Телепродаж

09.50 Т/с «Серцебиття»

11.35, 18.20 «По-людськи»

12.35 Д/ф «Дикі дива»

13.10, 1.25 Прозоро: про 

актуальне

14.00 Країна пісень

15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.45 

Спорт

15.20 Концерт

16.30 Д/ф «Дикі тварини»

17.00 Прозоро: про головне

19.10, 19.35, 19.55, 20.20 Д/ф 

«Дикий світ»

22.00 Полюси

23.00 Перша шпальта

00.25 Т/с «Бальтазар»

03.00 Я вдома

03.30 Д/ф «Северин Наливайко. 

Остання битва!»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

14.45 «Одруження наосліп»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

20.36 «Проспорт»

20.38 «Чистоnews-2021»

20.45 Т/с «Свати»

21.45 «Право на владу-2021»

00.45 «ТСН. 10 вражаючих подій 

дня»

00.55 Жахи «Зелена кімната»

02.50 Драма «Тривалість життя»

04.35, 5.35 «Життя відомих 

людей»

ІНТЕР

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

14.45 «Одруження наосліп»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

20.36 «Проспорт»

20.38 «Чистоnews-2021»

20.45 Т/с «Свати»

21.45 «Право на владу-2021»

00.45 «ТСН. 10 вражаючих подій 

дня»

00.55 Жахи «Зелена кімната»

02.50 Драма «Тривалість життя»

04.35, 5.35 «Життя відомих 

людей»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок із 

Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Зірковий шлях. Новий 

сезон

10.30 Я везу тобі красу

11.30 Т/с «Виходьте без дзвінка-

3»

14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Топтун»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Місце під сонцем»

23.10 Слідами українського 

металобрухту. Друга 

частина

23.50, 2.00 Т/с «Два життя»

01.30 Телемагазин

02.30 Реальна містика

ICTV

03.50 Скарб нації

04.00 Еврика!

04.05 Факти

04.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 «На трьох»

10.15, 13.15 Х/ф «Одіссей»

12.45, 15.45 Факти. День

14.35, 16.15 Т/с «Пес»

17.35, 22.50 Т/с «Юрчишини-2»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.20, 2.05 Антизомбі

21.30 Т/с «Пес-6»

23.50 Х/ф «Горець»

03.00 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 «Kids time»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.20 «Орел і решка»

09.20 Т/с «Надприродне»

12.00 «Кохання на виживання»

14.00 Х/ф «Водний світ»

17.00, 19.00 «Хто зверху?»

21.00 Х/ф «Солдат»

23.00 Х/ф «Дитя робота»

01.30 «Вар’яти»

02.35 «Служба розшуку дітей»

02.40 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 0.00, 1.00, 

3.00, 04.00, 5.00 Час новин

06.10, 0.10 Д/с «Секретно: Друга 

світова війна»

07.10, 8.10, 21.30 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 11.10 Д/с «Таємнича 

світова війна»

08.20 Машина часу

09.00, 22.00 Час новин. Підсумки 

дня

10.10, 17.10, 1.10, 5.10 

Д/с «Секретні нацистські 

бази»

13.15, 18.00, 19.15 Х/ф

15.30 Час «Ч»

16.10 Таємниці війни

20.20, 2.00 «Прямим текстом з 

Юрієм Луценком»

21.40 Час-Time

23.00 Д/с «Фатальний постріл»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

06.20 «Вартість життя»

07.50, 17.00, 3.05 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.35 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Розірване коло»

10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

14.45, 23.00 Т/с «Той, що читає 

думки»

18.20, 2.00 «Правда життя»

00.55 «Легенди бандитського 

Києва»

03.35 «Речовий доказ»

04.25 «Правда життя. 

Професійні байки»

04.55 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Темний плащ»

08.15 М/ф «Качині історії»

09.30 Т/с «Друзі»

11.30 Мама реготала

14.45 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

15.50 Т/с «Суперкопи»

17.20, 19.00 Т/с «Швидка»

20.15 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.10 Т/с «Елементарно»

00.05 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

06.05 Т/с «Комісар Рекс»

08.00, 11.50 «МастерШеф. 

Професіонали»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

12.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

15.35, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 «Супермама»

20.15, 22.50 Т/с «Кріпосна. 

Жадана любов»

23.05 Т/с «Невірна»

01.10 Т/с «Провідниця»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 18.00 «Репортер». 

Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.15 «Обідня перерва»

14.10 «Великий день»

16.10 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

19.45 «П’ята колонка»

20.15 «Про політику»

22.00 «Спецтема»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.00 «ДжеДАІ-2020»

08.15 Т/с «Мисливці на реліквії»

10.10 Х/ф «Найкращі серед 

найкращих»

12.10 Т/с «Булатов»

15.55 «Загублений світ»

16.55 Прем’єра! «Загублений 

світ»

17.55, 1.50 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25 «Спорт Тайм»

19.30 «Секретні матеріали-

2021» (дайджест)

20.20 Т/с «Янголи»

22.10, 0.00 Т/с «CSI: місце 

злочину»

02.05 «Відеобімба-2»

04.30 «Зловмисники»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 14.50 Топ-матч

06.10 «Рух» — «Олександрія». 

Чемпіонат України

08.10, 23.00 «Нью-Йорк РБ» 

— «Атланта». MLS

10.00, 15.00, 20.30, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «Ніч Ліги чемпіонів»

11.00 «FAN TALK»

12.50, 22.35 Yellow

13.00 «ПСВ» — «Твенте». 

Чемпіонат Нідерландів

15.20 «EXTRA TIME»

16.10 «Колос» — «Львів». 

Чемпіонат України

17.55, 20.05 «Перша ONLINE»

18.20 «Волинь» — «Полісся». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

20.45 «Металіст 1925 р.» 

— «Зоря». Чемпіонат 

України

00.45 «Інгулець» — «Верес». 

Чемпіонат України

02.30 «Спарта» — «Феєнорд». 

Чемпіонат Нідерландів

04.15 «Ворскла» 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Гераклес» — «Аякс». 

Чемпіонат Нідерландів

07.50, 10.00 «Перша ONLINE»

08.15 «Волинь» — «Полісся». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

10.30 «Інгулець» — «Верес». 

Чемпіонат України

12.20 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

13.15 «Нью-Йорк РБ» 

— «Атланта». MLS

14.55, 19.45 «Ніч Ліги чемпіонів»

15.35, 20.25 «FAN TALK»

17.25, 22.15 MLS. Огляд туру

17.55 «Шахтар» — «Десна». 

Чемпіонат України

22.45 «Рух» — «Олександрія». 

Чемпіонат України

00.30 «Сіетл Саундерз» 

— «Лос-Анджелес 

Гелаксі». MLS

02.15 «Металіст 1925 р.» 

— «Зоря». Чемпіонат 

України

04.00 «Галатасарай» 

— «Газіантеп». Чемпіонат 

Туреччини

МЕГА

06.30 Страх у твоєму домі

07.30 Бандитський Київ

09.45, 1.45 Речовий доказ

10.55 Переказана історія

11.55, 5.35 Містична Україна

12.55 Божевільний світ

13.55 Природа сьогодення

14.55, 2.45 Стежина війни

15.55, 21.50 Як влаштований 

Всесвіт

16.55, 4.35 Сіяя: з нами у дику 

природу

17.55, 0.45 Секретні території

18.55 Місця сили

19.50 Таємниці людського 

мозоку

20.50 Герої будівельного 

майданчика

22.45 Орел і решка

23.45 Коза ностра

03.45 Судіть самі

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.40 «Ух ти show»

08.50 Т/с «Дикий ангел»

09.35 «Орел і решка. Шалені 

вихідні»

10.35, 20.00 «Орел і решка. Рай 

та пекло»

11.35, 18.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

13.30, 21.00 «Інше життя»

14.30 Т/с «Беверлі-Гіллз, 

90210»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

01.25 «Орел і решка. Шопінг»

02.15 «Орел і решка. Навколо 

світу»

03.10 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Видатні акторки. Топ

08.20 Знаменитості

09.20 Квартирне питання

10.20 Дача бороданя

11.20, 18.00, 20.30 Удачний 

проєкт

13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради

13.20 Сам собі кухар

13.30 Моя кухня

14.30 Правила виживання

15.30 Дачна відповідь

17.20 Затишна дача

18.50 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

09.20 Х/ф «Пані Метелиця»

10.30 Х/ф «Форсаж-7»

13.00, 18.00 4 весілля

14.00, 17.00 Богиня шопінгу. 

Батли за патли

15.00, 5.00 Зірки, чутки та 

Галлівуд

16.00, 3.00 Панянка-селянка

19.00, 20.00, 21.00, 22.30 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 22.00 Сімейка У

20.30 Танька і Володька

23.00, 2.15 Одного разу в Одесі

23.30, 1.00 Країна У-2

00.00 Т/с «Євродиректор»

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Антропологія

06.30 М/ф «Що на що схоже»

06.40 М/ф «Тяв та Гав»

06.50 М/ф «Справжній 

ведмедик»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 2.10, 

5.10 Новини

07.05 Енеїда

08.10 Т/с «Череп і кості»

09.15 Телепродаж

09.50 Т/с «Серцебиття»

11.35, 18.20 «По-людськи»

12.35 Д/ф «Дикі дива»

13.10, 1.25 Прозоро: про 

актуальне

14.00 UA:Фольк

15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.45 

Спорт

15.20 Концерт. Дмитро та 

Назарій Яремчуки

16.30 Д/ф «Дикі тварини»

17.00 Прозоро: про головне

19.10, 19.35, 19.55, 20.20 Д/ф 

«Дикий світ»

22.00 Полюси

23.00 Схеми. Корупція в деталях

00.25 Т/с «Бальтазар»

03.00 Я вдома
03.30 Х/ф «Вавилон ХХ»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

14.45 «Одруження наосліп»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

20.13 «Проспорт»

20.15 «Чистоnews-2021»

20.20 «Ліга сміху-2021»

22.40 «Маскарад»

00.25 Комедія «Дівчина без 

комплексів»

02.55 Комедія «Ейс Вентура: 

розшук домашніх тварин»

04.40, 6.00 «Життя відомих 

людей»

ІНТЕР

05.20 «Телемагазин»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00, 11.00 «Корисна програма»

12.25 Х/ф «Родина Бельє»

14.35, 15.30, 0.50 «Речдок»

16.25 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Х/ф «007: квант 
милосердя»

23.00 «Слідство вели... З 

Леонідом Каневським»

03.25 Д/П «Війна всередині 

нас»

04.20 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок із 

Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях. Новий 

сезон

10.00 Т/с «Мій милий знайдеш»

14.35, 15.30 Т/с «Мить, вкрадена 

у щастя»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.00 Т/с «Топтун»

01.30 Телемагазин

02.30 Т/с «Вище лише кохання»

06.40 Реальна містика

ICTV

03.45 Я зняв!

03.55 Еврика!

04.00 Служба розшуку дітей

04.20, 1.20 Факти

04.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Дизель-шоу

11.50, 13.30, 23.00, 1.45 «На 

трьох»

12.45, 15.45 Факти. День

13.50 Т/с «Розтин покаже-2»

14.50, 16.15 Т/с «Пес»

15.40 Т/с «Юрчишини-2»

18.45 Факти. Вечір

20.10 Дизель-шоу. Прем’єра

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.40 «Kids time»

06.05 М/ф

06.25 М/с «Том і Джеррі»

07.45 «Орел і решка»

09.55 «Пекельна кухня»

12.00 «Екси»

13.50 «Діти проти зірок»

15.20 Х/ф «Блейд-2»

17.50 Х/ф «Блейд: трійця»

20.00 Х/ф «Земля після 

нашої ери»

22.00 Х/ф «Гра Ендера»

00.10 Х/ф «Окупація»

02.35 «Служба розшуку дітей»

02.40 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 0.00, 

1.00, 03.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.10, 0.20 Д/с «Секретно: Друга 

світова війна»

07.10, 8.10, 21.30 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 11.10, 16.10 Д/с «Таємнича 

світова війна»

08.15 Форшмак

08.40 Натхнення

08.50 Мультфільм

09.00, 22.00 Час новин. Підсумки 

дня

10.10, 17.10, 1.10, 5.10 

Д/с «Секретні нацистські 

бази»

13.15, 18.10, 19.15 Х/ф

15.30 Час «Ч»

20.20, 2.00 «Час за Гринвічем»

21.40 Час-Time

23.00 Д/с «Фатальний постріл»

00.10 Історія для дорослих

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

06.20, 2.00 «Правда життя»

07.55, 17.00, 3.05 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.35 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Сицилійський 

захист»

10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

14.45, 23.00 Т/с «Той, що читає 

думки»

18.20 «Таємниці світу»

00.55 «Легенди бандитського 

Києва»

03.20 «Речовий доказ»

04.15 «Правда життя. 

Професійні байки»

04.45 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Темний плащ»

08.15 М/ф «Качині історії»

09.30 Т/с «Друзі»

11.30 Мама реготала

14.30 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

15.35 Т/с «Суперкопи»

17.10 Т/с «Швидка»

19.00 Х/ф «Я знаю, що ви 

зробили минулого літа»

21.00 Х/ф «Я досі знаю, що 

ви зробили минулого 

літа»

23.00 Х/ф «Я завжди 

знатиму, що ви зробили 

минулого літа»

01.00 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

06.10, 19.00, 22.50 «Холостячка 

Злата Огнєвіч»

10.35, 23.50 «Як вийти заміж»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

11.50, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»

00.45 «Битва екстрасенсів»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

17.00 «Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.15 «Обідня перерва»

14.10 «Великий день»

16.10 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.00 «Моя країна»

21.00 «Влада реготала»

21.30 «Міністерство правди»

22.00 «Запорєбрик NEWS»

22.15 «Українські вісті»

22.30 «WATCHDOGS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.00 «ДжеДАІ-2020»

09.15 Т/с «Мисливці на реліквії»

10.15 Х/ф «Найкращі серед 

найкращих-2»

12.15 Т/с «Булатов»

15.55 «Загублений світ»

17.55 «Секретні матеріали»

18.15, 2.55 «Спецкор»

18.50, 3.30 «ДжеДАІ»

19.25 «Спорт Тайм»

19.30 Х/ф «Перевізник»

21.15 Х/ф «Перевізник-2»

23.00 Х/ф «Посилка»

00.55 Х/ф «Блекджек»

04.05 «Цілком таємно-2017»

04.35 «Відеобімба-2»

04.55 «Зловмисники»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Колос» — «Львів». 

Чемпіонат України

08.10, 22.50 Волинь» 

— «Полісся». Чемпіонат 

України. Перша ліга

10.00, 15.00, 20.15, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «EXTRA TIME»

11.10 «Ворскла» 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України

13.00 Yellow

13.10 «Нью-Йорк РБ» 

— «Атланта». MLS

15.20 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

16.15 «Металіст» — «Альянс». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

18.00 «Перша ONLINE»

18.30 «УПЛ. Розклад туру»

19.25 LIVE. «Олександрія» 

— «Металіст 1925 р.». 

Чемпіонат України

21.25 «УПЛ ONLINE»

22.00 MLS. Огляд туру

00.35 «Шахтар» — «Десна». 

Чемпіонат України

02.20 «Міннесота Юнайтед» 

— «Спортінг КС». MLS

04.05 «Маріуполь» — 

«Динамо». Чемпіонат 

України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Бока Хуніорс» 

— «Хімназія». Чемпіонат 

Аргентини

07.45, 15.20 «Ніч Ліги чемпіонів»

08.25, 16.00 «FAN TALK»

10.15, 19.45 Yellow

10.25, 4.00 «Сіетл Саундерз» 

— «Лос-Анджелес 

Гелаксі». MLS

12.15, 17.50 Топ-матч

12.25, 14.50, 22.40, 0.50 «Перша 

ONLINE»

13.00 «Волинь» — «Полісся». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

18.00 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

18.55 LIVE. «Газіантеп» — 

«Касимпаша». Чемпіонат 

Туреччини

20.55 «АЗ Алкмаар» 

— «Зволле». Чемпіонат 

Нідерландів

23.05 «Нива» (Т) — «Кривбас». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

01.20 «УПЛ. Розклад туру»

02.15 «Олександрія» 

— «Металіст 1925 р.». 

Чемпіонат України

МЕГА

06.30 Страх у твоєму домі

07.30 Бандитська Одеса

09.45, 1.45 Речовий доказ

10.55 Переказана історія

11.55, 5.35 Містична Україна

12.55 Божевільний світ

13.55 Природа сьогодення

14.55, 2.45 Стежина війни

15.55, 21.50 Як влаштований 

Всесвіт

16.55, 20.50 Герої будівельного 

майданчика

17.55, 0.45 Секретні території

18.55 Місця сили

19.50 Таємниці людського 

мозоку

22.45 Орел і решка

23.45 Коза ностра

03.45 Судіть самі

04.35 Сіяя: з нами у дику 

природу

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.40 «Ух ти show»

09.00 Т/с «Дикий ангел»

09.45 «Орел і решка. Шалені 

вихідні»

10.40, 20.00 «Орел і решка. Рай 

та пекло»

11.35 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

13.30, 21.00 «Інше життя»

14.30 Т/с «Беверлі-Гіллз, 

90210»

18.10 Х/ф «Велике весілля»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

01.25 Т/с «Три сестри»

03.15 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Видатні акторки. Топ

08.20 Знаменитості

09.20 Квартирне питання

10.20 Дача бороданя

11.20, 18.00, 20.30 Удачний 

проєкт

13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради

13.20 Сам собі кухар

13.30 Моя кухня

14.30 Правила виживання

15.30 Дачна відповідь

17.20 Затишна дача

18.50 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

09.20 Х/ф «Король 

Дроздовик»

10.30 Х/ф «Форсаж-8»

13.00, 18.00 4 весілля

14.00, 17.00 Богиня шопінгу. 

Батли за патли

15.00, 5.00 Зірки, чутки та 

Галлівуд

16.00, 3.00 Панянка-селянка

19.00, 20.00, 21.00, 22.30 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 22.00 Сімейка У

20.30 Танька і Володька

23.00 Одного разу в Одесі

23.30, 1.00, 2.15 Країна У-2

00.00 Т/с «Євродиректор»

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Антропологія

06.30 М/ф «Як їжачок шубку 

міняв»

06.40 М/ф «Цап та Баран»

06.50 М/ф «Як метелик вивчав 

життя»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.45, 2.10, 

5.10 Новини

07.05 Енеїда

08.10 Т/с «Череп і кості»

09.15 Телепродаж

09.50 Т/с «Серцебиття»

11.35, 18.20 «По-людськи»

12.35 Д/ф «Дикі дива»

13.10, 0.35 Прозоро: про 

актуальне

14.00 UA:Фольк

15.10, 21.45, 0.20, 2.45, 5.45 

Спорт

15.20 Концерт «Кобза»

16.30 Д/ф «Дикі тварини»

17.00, 1.20 Прозоро: про головне

19.10, 19.35, 19.55, 20.20 Д/ф 

«Дикий світ»

22.00 Х/ф «Обличчя кохання»

03.00 «Зворотний відлік»

04.40 Невідомі Карпати
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КАНАЛ «1+1»

07.00, 6.00 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Світ навиворіт»

18.30 «Світ навиворіт-13. 

Еквадор»

19.30 ТСН

20.13 «Проспорт»

20.15 «Маскарад»

21.55 «Жіночий квартал»

23.30 «Світське життя-2021»

00.30 Драма «Персональний 

покупець»

02.35 Комедія «Ейс Вентура: 

коли природа кличе»

04.15 Комедія «Ейс Вентура: 

розшук домашніх тварин»

ІНТЕР

05.50 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

06.50, 6.10 М/ф

07.15 Х/ф «Жандарм 

одружується»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.00 «Все для тебе»

11.00 «Позаочі»

12.00 Х/ф «Йшов четвертий 

рік війни»

13.40 Т/с «Ні кроку назад-2. На 

лінії фронту»

20.00, 2.35 «Подробиці»

20.30 «Місце зустрічі»

22.10 Т/с «Плата за порятунок»

03.05 Х/ф «Міцний горішок»

04.40 Х/ф «Дачна поїздка 

сержанта Цибулі»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 3.40 Реальна містика

10.40 Т/с «Сурогатна мати»

14.40, 15.20 Т/с «Жити з Надією»

20.00 Головна тема

21.00 Шоу «Маска»

23.30 Що? Де? Коли?

01.00, 2.15 Т/с «Топтун»

01.45 Телемагазин

ICTV

04.50 Скарб нації

05.00 Еврика!

05.05 Факти

05.40 Антизомбі

06.35 Громадянська оборона

07.30 Прихована небезпека

08.35 Т/с «Юрчишини-2»

12.35, 13.00 Х/ф «Подорож до 

центру Землі»

12.45 Факти. День

14.40 Х/ф «Подорож-2: 

таємничий острів»

16.25 Х/ф «Рятувальники 

Малібу»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Місія неможлива-

4: протокол Фантом»

21.50 Х/ф «Місія неможлива-

5: нація вигнанців»

00.30 Х/ф «Рембо-4»

02.05 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 «Вар’яти»

06.05 «Хто проти блондинок?»

08.00, 10.00 «Kids time»

08.05 Х/ф «Північний полюс: 

відкрито на Різдво»

10.05 «Орел і решка. Земляни»

11.00 «Орел і решка. Чудеса 

світу»

12.00 «Орел і решка»

13.00 «Хто зверху?»

15.05 М/ф «Ілля Муромець і 

Соловей Розбійник»

16.45 М/ф «Три богатирі та 

Шамаханська цариця»

18.15 Х/ф «Месники»

21.00 Х/ф «Месники: ера 

Альтрона»

00.05 Х/ф «Творець»

02.20 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 15.00, 20.00, 0.00, 

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 

Час новин

06.10 Д/с «Секретно: Друга 

світова війна»

07.10, 11.10 Д/с «Таємнича 

світова війна»

07.50, 8.50, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

08.00 Гра долі

08.30 Форшмак

08.40 Натхнення

10.10 Навчайся з нами

10.20 Майстри ремонту

12.15, 22.00 Концерт

15.15 Х/ф

17.35, 19.30 Невигадані історії

18.00 «Час за Гринвічем»

19.00 Д/c «Секретно: Друга 

світова війна»

20.10, 2.10 Рандеву

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.35 Вікно в Америку

00.10 Гончаренко рулить

00.40 Є сенс

01.10, 5.10 Д/с «Секретні 

нацистські бази»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.50 Х/ф «Ніагара»

07.35 Х/ф «Вічний поклик»

14.25 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

15.40 Т/с «Коломбо»

19.00, 2.30 «Свідок»

19.30 Х/ф «Обережно, 

бабуся!»

21.15 Х/ф «Невловимі 

месники»

22.50 Х/ф «Зворотний бік 

міста»

00.40 «Хвороби-вбивці»

03.00 «Випадковий свідок»

03.05 «Речовий доказ»

03.50 «Правда життя. 

Професійні байки»

04.50 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/с «Небезпечна зона»

08.40 М/ф «Вартові галактики»

09.20 М/ф «Месники: найбільші 

герої землі»

10.20 М/ф «Аладдін»

11.15 М/с «Сімпсони»

12.50, 15.00 Т/с «Швидка»

17.00 Мама реготала

19.00 Х/ф «Рожева пантера»

21.00 Х/ф «Рожева пантера-

2»

23.00 Т/с «Спецпризначенці»

00.45 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.15 Х/ф «Місіс Даутфайр»

07.50 «Неймовірна правда про 

зірок»

10.55 Т/с «Кріпосна. Жадана 

любов»

19.00 «Україна має талант»

22.00 «МастерШеф»

ПРЯМИЙ

08.45 «Щасливий сніданок»

09.00 «Щасливе інтерв’ю»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

17.15 «Репортер». Новини

10.10 «Соціальний статус»

10.40 «Перша передача»

11.15, 12.15 «Акценти»

13.15, 21.30 «Влада реготала»

13.45 «Новини від Христини»

14.15, 15.30 Концерт

17.00 «Не наша Russia»

18.00 «Анатомія тижня»

20.00 «Культурна політика»

20.30 «Війна за незалежність»

21.00 «Прямий доказ»

22.00 «THE WEEK»

23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.00 «ДжеДАІ-2020»

09.10 Прем’єра! «Віпи і топи»

11.05, 0.50 «Загублений світ»

13.05 Х/ф «Віддача»

15.00 Х/ф «Ліквідатори»

16.55 14-й тур ЧУ з футболу 

«Динамо» — «Ворскла»

19.00 Х/ф «Розправа»

20.55 Х/ф «16 кварталів»

22.55 Х/ф «Акт помсти»

02.50 «Відеобімба-2»

03.30 «Цілком таємно-2017»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 19.55 Топ-матч

06.10, 20.30 «FAN TALK»

08.10 «Інтер Маямі» — «Нью-

Йорк Сіті». MLS

10.00, 15.15, 20.15, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «УПЛ. Розклад туру»

11.10 «Олександрія» 

— «Металіст 1925 р.». 

Чемпіонат України

12.55 «УПЛ ONLINE»

13.25, 4.05 «Газіантеп» — 

«Касимпаша». Чемпіонат 

Туреччини

15.30, 18.45, 22.20 Yellow

15.40 «Нива» (Т) — «Кривбас». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

17.30 «Перша ONLINE»

17.55 LIVE. «Бешикташ» 

— «Трабзонспор». 

Чемпіонат Туреччини

22.50 «Минай» — «Маріуполь». 

Чемпіонат України

00.35 «Міннесота Юнайтед» 

— «Спортінг КС». MLS

02.20 «Чорноморець» — «Рух». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Естудіантес» — «Рівер 

Плейт». Чемпіонат 

Аргентини

07.45 «Ніч Ліги чемпіонів»

08.25, 4.00 «FAN TALK»

10.15 «Газіантеп» — 

«Касимпаша». Чемпіонат 

Туреччини

12.05 «УПЛ. Розклад туру»

13.00, 13.30, 15.55, 19.00, 21.25 

«УПЛ ONLINE»

13.15, 20.15 Футбол NEWS

13.55 LIVE. «Минай» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

16.25, 22.00 Yellow

16.35 «Нью-Йорк РБ» 

— «Атланта». MLS

18.30 MLS. Огляд туру

19.25 LIVE. «Чорноморець» 

— «Рух». Чемпіонат 

України

22.10 «Бешикташ» — 

«Трабзонспор». Чемпіонат 

Туреччини

00.00, 2.00 Топ-матч

00.10 «Олександрія» 

— «Металіст 1925 р.». 

Чемпіонат України

02.10 «Волинь» — «Полісся». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

МЕГА

06.30 Випадковий свідок

08.50 Речовий доказ

10.00 Правда життя

11.00, 18.00 У пошуках істини

12.00, 0.00 Секретні території

13.00 Крила війни

14.00, 21.00 Стрільці: легенди 

Дикого Заходу

17.00 Природа сьогодення

19.00 Герої будівельного 

майданчика

01.00 Левиний рик

01.55, 5.40 Містична Україна

02.55 Прихована реальність

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

09.50 Х/ф «Зломники 

сердець»

11.50 Х/ф «Велике весілля»

13.30 «Орел і решка. Дива 

світу»

00.00 Т/с «Ганнібал»

03.15 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Зіркові неймовірні долі

09.30 Ідеї ремонту

10.20 Правила життя

12.00 Затишна дача

12.50 Дача бороданя

13.50 Майстри ремонту

14.20 Королева декору

17.10 Один за 100 годин

18.50 Шість соток

22.10 Удачний проєкт

23.50 Реальний секс

00.40, 3.40 Корисні поради

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.15 М/ф «Упс! Пригода 

триває»

12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 23.00, 

0.00, 1.00, 2.45 Одного 

разу під Полтавою

13.00, 16.00, 23.30, 1.45 Сімейка 

У

14.30, 17.30, 0.30 Одного разу в 

Одесі

18.00 Х/ф «Сутінки»

20.30 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Молодий місяць»

02.15 Танька і Володька

03.15 Панянка-селянка

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 4.30 Енеїда

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.40, 

2.00, 3.35, 5.35 Новини

07.10 М/ф «Як козаки наречених 

визволяли»

07.30 М/ф «Як козаки на весіллі 

гуляли»

07.50 М/ф «Як козак щастя 

шукав»

08.05 Д/ф «Дикі Дива»

08.25 #ВУКРАЇНІ

09.10 Телепродаж

09.40 Відтінки України

10.10 Х/ф «Поруч з Ісусом: 
Марія Магдалина»

11.50 Х/ф «Поруч з Ісусом: 
Хома»

13.40, 0.05 Х/ф «Обличчя 
кохання»

15.30 Концерт «Кобза»

16.30 Х/ф «Богдан-Зиновій 
Хмельницький»

18.50 Т/с «Пуаро Агати Крісті». 

Смерть лорда Еджвера

21.25 Д/ф «Особливий загін. 

Суперчуття»

22.25, 23.00 Д/ф «Дикий світ»

01.45, 3.20 Земля, наближена 

до неба

02.25 Бігус Інфо

02.50 Перша шпальта

04.00 ВУКРАЇНІ
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КАНАЛ «1+1»

07.00 «Життя відомих людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Світ навиворіт-13. 

Еквадор»

11.00 «Світ навиворіт»

17.30 «Мандруй Україною з 

Дмитром Комаровим»

18.30 «Світське життя-2021»

19.30, 4.50 «ТСН-тиждень»

21.00 «Танці з зірками-2021»

00.00 «Ліга сміху-2021»

02.15 Жахи «Сирена»

ІНТЕР

06.55 Х/ф «007: квант 

милосердя»

09.00 «Готуємо разом»

10.00, 11.00, 12.00 «Інше життя»

12.45 «Речдок. Велика справа»

17.15 Х/ф «007: координати 

«Скайфолл»

20.00 «Подробиці тижня»

22.00 Т/с «Ні кроку назад-2. На 

лінії фронту»

04.10 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50 Сьогодні

06.50, 4.30 Реальна містика

09.15 Т/с «Місце під сонцем»

17.00, 21.00 Т/с «Чесна гра»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.00 Т/с «Сурогатна мати»

01.30 Телемагазин

03.30 Гучна справа

05.30 Т/с «Топтун»

ICTV

05.15 Скарб нації

05.25 Еврика!

05.30 Факти

06.00 Не дай себе обдурити

07.00 Антизомбі

07.55 Секретний фронт

08.55 Громадянська оборона

09.55 Х/ф «Водій для копа»

11.45, 13.00 Х/ф «Розлом 

Сан-Андреас»

12.45 Факти. День

14.20 Т/с «Пес»

18.45 Факти тижня

21.15 Х/ф «Падіння янгола»

23.45 Х/ф «Падіння Олімпу»

02.00 Х/ф «Мерлін»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 0.45 «Вар’яти»

07.00, 9.00 «Kids time»

07.05 Х/ф «Герби: шалені 

перегони»

09.05 М/ф «Ілля Муромець і 

Соловей Розбійник»

10.45 М/ф «Три богатирі та 

Шамаханська цариця»

12.05 Х/ф «Месники»

15.05 Х/ф «Месники: ера 

Альтрона»

18.00 Х/ф «Месники: війна 

нескінченності»

21.00 Х/ф «Месники: фінал»

02.40 «Зона ночі»

5 канал

06.00 Вікно в Америку

06.10, 0.15 Д/с «Секретно: Друга 

світова війна»

07.00, 8.00, 8.50, 12.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 20.00, 0.00, 

1.00, 3.00, 4.00 Час новин

07.10 Д/с «Таємнича світова 

війна»

07.50, 21.25 Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

08.05 Невигадані історії

08.25 Vоїн — це я!

08.35 Натхнення

09.00 Божественна літургія ПЦУ

11.00, 12.05 Божественна літургія 

УГКЦ

12.50, 15.15 Індійський фільм

16.10, 17.10, 22.00 Концерт

18.00, 2.00 Підсумки тижня з 

Анною Мірошниченко

19.00 «Прямим текстом з Юрієм 

Луценком»

20.10 Машина часу

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.30 Вечір з Яніною Соколовою

01.10, 5.00 Д/с «Секретні 

нацистські бази»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.25 Х/ф «Градус чорного 

Місяця»

07.05 Х/ф «Все перемагає 

любов»

08.35 «Слово предстоятеля»

08.40 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

11.10 Т/с «Коломбо»

14.35 Х/ф «Обережно, 

бабуся!»

16.15 Х/ф «Сім старих і одна 

дівчина»

17.45 Х/ф «Невловимі 

месники»

19.20 Х/ф «Знову невловимі»

22.00 Х/ф «Багряні ріки-2»

23.55 Х/ф «Зворотний бік 

міста»

01.40 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/с «Небезпечна зона»

08.40 М/ф «Вартові галактики»

09.20 М/ф «Месники: найбільші 

герої землі»

10.20 М/ф «Аладдін»

11.20 М/с «Сімпсони»

12.40, 15.00 Т/с «Швидка»

17.00 Прем’єра! Мама реготала

19.00 Х/ф «Остін Пауерс: 

шпигун, який мене 

звабив»

21.00 Х/ф «Остін Пауерс: 

голдмембер»

23.00 Т/с «Спецпризначенці»

00.50 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.55 Т/с «Список бажань»

10.00 «МастерШеф»

13.45 «Супермама»

18.40 «Битва екстрасенсів»

21.00 «Один за всіх»

22.10 «Таємниці ДНК»

23.20 «Україна має талант»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

17.00 «Репортер». Новини

09.10 «Медексперт»

10.10 «Про особисте»

11.15, 12.15 «Акценти»

13.10 «П’ята колонка»

13.40 «Запорєбрик NEWS»

14.00, 15.30 Концерт

17.15 «Не наша Russia»

18.00 «Анатомія тижня»

20.00 «Прямий доказ»

20.20 «WATCHDOGS»

20.45 «Sound.ЧЕК»

21.00 «Великі новини»

22.00 «Влада реготала»

22.30 «Щасливий день із 

політиком»

23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.00 «ДжеДАІ-2020»

08.20, 23.50 «Загублений світ»

11.20 Т/с «Перевізник-2»

15.25 Х/ф «Перевізник»

17.15 Х/ф «Перевізник-2»

19.00 Х/ф «Мисливці на 

скарби»

21.15 Х/ф «Миротворець»

01.50 Т/с «Карпатський 

рейнджер»

02.45 «Відеобімба-2»

04.35 «Найкраще»

04.40 «Зловмисники»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 12.50, 1.20, 3.25, 5.30 

Топ-матч

06.10 «Бешикташ» — 

«Трабзонспор». Чемпіонат 

Туреччини

08.10 «Сіетл Саундерз» 

— «Лос-Анджелес 

Гелаксі». MLS

10.00, 13.15, 14.45, 17.45, 20.15, 

23.00 Футбол NEWS

10.20, 23.20 Yellow

10.30 «Чорноморець» — «Рух». 

Чемпіонат України

12.20, 13.00, 13.30, 15.55 «УПЛ 

ONLINE»

13.55 LIVE. «Інгулець» 

— «Дніпро-1». Чемпіонат 

України

16.25, 18.55 «УПЛ ONLINE»

16.55 LIVE. «Колос» 

— «Шахтар.». Чемпіонат 

України

19.25 LIVE. «Львів» 

— «Десна». Чемпіонат 

України

21.20 «Великий футбол»

23.30 «Феєнорд» — «АЗ 

Алкмаар». Чемпіонат 

Нідерландів

01.35 «Фатіх Карагюмрюк» 

— «Галатасарай». 

Чемпіонат Туреччини

03.40 «Аякс» — «Гоу Ехед 

Іглз». Чемпіонат 

Нідерландів

ФУТБОЛ-2

06.00 «Нива» (Т) — «Кривбас». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

07.45, 10.15 «УПЛ ONLINE»

08.25 «Минай» — «Маріуполь». 

Чемпіонат України

10.45 «Бешикташ» — 

«Трабзонспор». Чемпіонат 

Туреччини

12.35 MLS. Огляд туру

13.05 «Нью-Йорк РБ» 

— «Атланта». MLS

14.55 LIVE. «Фатіх Карагюмрюк» 

— «Галатасарай». 

Чемпіонат Туреччини

15.45, 19.40, 21.45 Yellow

16.55 Чемпіонат Туреччини. 

Огляд туру

17.40 LIVE. «Феєнорд» — «АЗ 

Алкмаар». Чемпіонат 

Нідерландів

19.50, 3.00 Чемпіонат 

Нідерландів. Огляд туру

20.45, 0.30 Топ-матч

20.55 LIVE. «Аякс» — «Гоу 

Ехед Іглз». Чемпіонат 

Нідерландів

22.55 LIVE. «Нью-Йорк Сіті» 

— «Філадельфія Юніон». 

MLS

01.00 LIVE. «Колорадо» 

— «Лос-Анджелес». MLS

03.50 «Інгулець» — «Дніпро-

1». Чемпіонат України

МЕГА

06.30 Випадковий свідок

08.50 Речовий доказ

10.00, 3.00 Правда життя

11.00, 18.00 У пошуках істини

12.00, 0.00 Секретні території

13.00 Крила війни

14.00, 21.00 Стрільці: легенди 

Дикого Заходу

17.00 Природа сьогодення

19.00 Герої будівельного 

майданчика

01.0 Сіяя: з нами у дику 

природу

02.00 Містична Україна

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

09.35 Х/ф «Любіть Куперів»

11.35 Х/ф «Зломники 

сердець»

13.30 «Орел і решка. Дива 

світу»

00.00 Т/с «Ганнібал»

03.15 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Інстагламур

09.30 Ідеї ремонту

10.20 Один за 100 годин

12.00 Правила життя

13.40 Правила виживання

14.40 Шість соток

18.00, 22.10 Удачний проєкт

20.30 Дача бороданя

23.50 Реальний секс

00.40, 3.40 Корисні поради

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.20 Х/ф «Снігова королева»

12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 0.00, 

1.00, 2.15 Одного разу під 

Полтавою

13.00, 16.00, 0.30, 2.45 Сімейка У

14.30 Одного разу в Одесі

17.00 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Затемнення»

19.20 Х/ф «Сутінки. Світанок-1»

21.40 Х/ф «Сутінки. Світанок-2»

01.45 Танька і Володька

03.15 Панянка-селянка

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 2.25 Енеїда

07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.55, 

2.00, 3.35, 5.35 Новини

07.10 М/ф «Як козаки у хокей 

грали»

07.30 М/ф «Як козаки 

олімпійцями стали»

07.50 М/ф «Як козаки куліш 

варили»

08.15 Д/ф «Дикі тварини»

09.00 Божественна літургія 

Православної церкви 

України

11.00 Недільна літургія 

Української греко-

католицької церкви

12.30 Недільна свята меса 

римсько-католицької 

церкви в Україні

13.30 Зупини мене, якщо 

зможеш

14.35 Телепродаж

15.10 UA:Фольк. Спогади

16.25 Концерт. Пісні про кохання

17.30 Міста та містечка. Чортків

17.40 Т/с «Пуаро Агати Крісті». 

Смерть лорда Еджвера

19.55, 20.20 Д/ф «Дикий світ»

21.25, 4.00 Т/с «Таємний агент»

23.15 #@)??$0 з Майклом 

Щуром

00.20 Х/ф «Тіні забутих 
предків»

03.20 Земля, наближена до неба
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Варшаво, з 
вас мільйон 
євро щодня 
Суд ЄС оштрафував 
Польщу 
Ігор ВІТОВИЧ

 Суд Євросоюзу 27 жовтня наклав на 
Польщу штраф у мільйон євро на день за 
те, що країна не виконувала рішення цього 
суду. Йдеться про те, що Польща не призу-
пинила дію суперечливих положень щодо 
Дисциплінарної палати, як цього від краї-
ни вимагав ЄС, пояснює Бі-Бі-Сі. Рішення 
суддів у Люксембурзі схвалила більшість 
євродепутатів.
 Раніше в рамках суперечливої су-
дової реформи Польща створила Дис-
циплінарну палату, яка мала право ка-
рати суддів. За задумом польських за-
конодавців з правлячої партії «Право і 
справедливість» («ПіС»), ця палата, яка 
розпочала роботу у 2018 році, мала вико-
нувати дві головні функції: розглядати 
дисциплінарні провини суддів Верховно-
го суду та бути апеляційною інстанцією у 
справах про дисциплінарні провини про-
курорів, адвокатів, нотаріусів, а також 
усіх «звичайних» суддів Польщі. Фак-
тично, судова влада була позбавлена ста-
тусу незалежної. Багато польських суд-
дів розглядають Дисциплінарну палату 
як інструмент, який змушує їх виноси-
ти рішення на користь уряду. Прем’єр-
міністр Матеуш Моравецький заявив Єв-
ропейському парламенту минулого тиж-
ня, що палату буде скасовано, але не на-
звав точних термінів.
 Цим самим лідер «ПіС» Ярослав Ка-
чинський та його політична сила пішли 
на відмову від законодавства ЄС. Час-
тиною європейських аналітиків такі дії 
були розцінені як заявка Польщі про 
«Полекзит», тобто вихід з Європейсько-
го Союзу за зразком британського «Брек-
зіту». Опитування громадської думки по-
казують, що переважна більшість поля-
ків надалі виступає за збереження членс-
тва Польщі в ЄС, тому в першій декаді 
жовтня в країні відбулися масові мiтинги 
за участi сотень тисяч людей iз протеста-
ми проти можливого виходу їхньої країни 
з ЄС. Організатори повідомили, що про-
тести пройшли у понад 100 містах. У сто-
лиці Варшава чисельність демонстрантів 
сягнула 100 тисяч. Побоювання виникли 
після того, як у четвер Конституційний 
суд Польщі вирішив, що польське зако-
нодавство на території країни має пріори-
тет над правом Євросоюзу. Влада ж пере-
конує, що майбутньому Польщі в ЄС нічо-
го не загрожує.
 У Польщі вже відреагували на рішен-
ня ЄС про штрафи, заявивши, що це шан-
таж.  Заступник міністра юстиції Поль-
щі Себастьян Калета написав у твіттері, 
що суд «діяв поза межами своєї компетен-
ції та зловживав інститутом фінансових 
штрафів». Штраф Польща має платити з 
того дня, як їй офіційно повідомлять про 
рішення суду, і до того часу, поки не вико-
нає зобов’язання. Прессекретар польсько-
го уряду Пйотр Мюллер відреагував на це 
такою заявою: «Застосування покарань та 
шантажу щодо нашої країни — це непра-
вильний шлях». Міністерство юстиції на-
звало це «узурпацією».
 Один мільйон євро на день — це ще 
один фінансовий штраф, який наклав Суд 
ЄС на Польщу. У вересні суд на вимогу 
Чехії зобов’язав уряд Польщі виплачува-
ти 500 тисяч євро щоденно за невиконан-
ня наказу про негайне припинення видо-
бутку вугілля на шахті Турув, яка знач-
но погіршує екологічну ситуацію в Чехії. 
Втім Польща не буде сплачувати ці штра-
фи з власного бюджету, а суми штрафів 
можуть вираховуватися з фінансування, 
яке Варшаві спрямовує Брюссель, у тому 
числі з Фонду відновлення після пан-
демії. ■

■Олег БОРОВСЬКИЙ

 Те, що головою Бундес-
тагу стане жінка, не було 
сюрпризом. Сюрпризом ста-
ла кандидатура тієї, хто за-
мінить на цій посаді досвід-
ченого політика Вольфґанґа 
Шойбле. Він є депутатом пар-
ламенту з 1972 року, пише 
«Німецька хвиля». Тради-
ційно найсильніша фракція 
у парламенті пропонує кан-
дидата на цю посаду. На змі-
ну Шойбле прийшла Бер-
бель Бас — маловідома полі-
тикиня, соціал-демо кратка, 
що займається питаннями 
охорони здоров’я. Заступ-
ницю голови фракції соціал-
демократів у Бундестазі Бас 
було обрано на посаду голо-
ви Бундестагу на установчо-
му засіданні у вівторок, 26 
жовтня.
 Соціал-демократи не хо-
чуть і, очевидно, не можуть 
допустити того, щоб три най-
вищі державні посади обій-
мали чоловіки. Федераль-
ний президент Франк-Валь-
тер Штайнмаєр — «номер 
один» у країні. Голова Бун-
дестагу — «номер два» в цій 
ієрархії, цю роль відіграва-
тиме Бербель Бас. І лише 
потім за протоколом слі-
дує канцлер Німеччини — 
«номер три» у цьому спис-
ку. Якщо урядова коаліція 
складатиметься, як наразі 
планується, з соціал-демок-
ратів, «зелених» та вільних 
демократів, уряд, найімовір-
ніше, очолить Олаф Шольц.
 «Німецька хвиля» пові-
домляє, що 53-річна Бербель 
Бас — уродженка Рурської 
області, мешкає в Дуйсбурзі. 
Вона — одна з тих, хто звик 
до прямолінійності, власти-
вої людям з регіону на заході 
Німеччини, в якому колись 
видобували вугілля та ви-

робляли сталь. Після того як 
Бас закінчила середню шко-
лу, вона працювала помічни-
цею в бюро, потім економіс-
ткою в касі медичного стра-
хування та референткою з 
підбору кадрів. Її політична 
кар’єра почалася в СДПН — 
партії, що глибоко вкорени-
лася в її рідній Рурській об-
ласті. З 2009 року Бас є де-
путаткою Бундестагу, а з 
2019-го — заступницею го-
лови фракції соціал-демок-
ратів у парламенті. У її ви-
борчому окрузі в Дуйсбур-
зі вона завжди збирала ре-
кордну кількість голосів на 
користь соціал-демократів. 
І на минулих парламентсь-
ких виборах Бас підтримали 
40,35 відсотка виборців, май-
же вдвічі більше, ніж її кон-
курента з Християнсько-де-
мократичного союзу (ХДС).
 Бербель Бас стане тре-
тьою жінкою у післявоєн-
ній історії Німеччини на по-
саді голови Бундестагу. Її 
попередниці: соціал-демок-
ратка Аннемарі Ренґер, яка 
обіймала цю посаду з 1972 
до 1976 року, й християнсь-
ка демократка Ріта Зюсмут, 
яка очолювала Бундестаг iз 
1988 до 1998 року. Їм обом 
було нелегко обійняти цю по-
саду, на яку завжди претен-
дували чоловіки. У питан-
ні вибору кандидата на по-
саду голови Бундестагу ве-
лику роль, iмовірно, зіграв 
Олаф Шольц. Наразі у фрак-
ції соціал-демократів — 42 

відсотки жінок. Шольц пос-
тійно повторює, що «жін-
кам належить половина вла-
ди». Він хоче, якщо очолить 
уряд, щоби половину мініс-
терських постів обійняли 
жінки.
 Глава Бундестагу головує 
на засіданнях парламенту та є 
господарем у будівлі Рейхста-
гу, очільником його адмініст-
рації, представляє парламент 
за межами країни. На пер-
ший погляд здається, що лю-
дина на цій посаді має мало 
впливу. Але той, хто за фак-
том є «номером два» в ієрар-
хії вищих державних чинів, 
часто виходить на перші ролі 
у суспільному сприйнятті, на-
голошує «Німецька хвиля».
 Бербель Бас доведеться 
керувати наймолодшим, най-
строкатішим та найбільшим 
за складом парламентом у ні-
мецькій історії. У найбільшо-
му парламенті західного сві-
ту майже вдвічі більше депу-

татів, ніж у Верховній Раді 
України. Вмістити всіх ново-
обраних депутатів німецько-
го Бундестагу в сесійній залі 
стало для адміністрації пар-
ламенту справжнім випро-
буванням. У новообраному 
складі головного законодавчо-
го органу країни на перше за-
сідання 26 жовтня зібралися 
736 депутатів. Порівняно з ми-
нулим скликанням Бундестаг 
збільшився на кілька десятків 
народних обранців. У минуло-
му складі парламенту працю-
вали 709 депутатів, хоча пле-
нарну залу розраховували сво-
го часу на 598 депутатів.
 Роздутий німецький пар-
ламент за розмірами посту-
пається лише Національно-
му конгресу Китаю, який 
налічує майже три тисячі де-
путатів. Навіть другий най-
більший парламент Європи 
— британський  з 650 парла-
ментаріями — нині значно 
відстає від німецького. ■

Бербель Бас.❙

ВІДДІЛ КАДРІВ

Бас у Бундестазі 
Німецький парламент очолила жінка

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Правозахисний центр «Меморіал» опублі-
кував 27 жовтня оновлений список російських 
політв’язнів. «Сьогодні у цих свідомо неповних 
списках 420 імен. Рік тому в них були імена 362 
осіб», — повідомили правозахисники, зазначив-
ши, що «реальна кількість політв’язнів у Росії, 
безсумнівно, суттєво вища». Як iдеться у доповіді 
«Меморіалу», із 420 осіб, які потрапили до списку 
політв’язнів, 360 «позбавлені волі у зв’язку з реалі-
зацією права на свободу віросповідання чи релігій-
ної приналежності», 80 — «з інших політичних мо-
тивів».
 «За минулий рік позбавлення волі стало наба-
гато очевиднішим інструментом боротьби з полі-
тичними опонентами влади», — наголошують у 
«Меморіалі». Презентація документа на сайті пра-
возахисного центру закінчується словами: «Ми 
закликаємо всіх небайдужих виявляти солідар-
ність із жертвами політичних репресій. Свободу 
політв’язням!».
 «Зараз у Росії кількість політв’язнів зрівняла-
ся з тією, яка була в пізньому СРСР, доки Горбачов 
їх не звільнив», — додав представник «Меморіалу» 
Сергій Давідіс у коментарі виданню «Медуза». Ви-
дання наголошує, що за п’ять останніх років кіль-
кість політв’язнів у країні зросла майже в 5 разів. 
Публікацію доповіді приурочено до Дня пам’яті 
жертв політичних репресій, що відзначається в 
Росії щорічно 30 жовтня. ■

ТОТАЛІТАРИЗМ

Неугодних — 
за колючий дріт
У Росії кількість політв’язнів 
зрівнялася з «часами пізнього 
СРСР»

■

З таким успіхом «за парєбріком» і Сталіна скоро канонізують...❙

А ТИМ ЧАСОМ...

  Радянський Союз і нацистська Німеччина — вже не одне й те саме

 Державна дума Росії розгляне поправки до Кодексу про адміністративні пра-
вопорушення, що встановлюють відповідальність за заперечення вирішальної 
ролі Радянського Союзу в перемозі над нацистською Німеччиною, за ототожнення 
цілей комуністів та нацистської Німеччини в Другій світовій війні та за невизнання 
гуманітарної місії СРСР при звільненні країн Європи. Заборона на ці дії була ухва-
лена парламентом раніше цього року, закон підписав президент Володимир Путін. 
 Новий документ пропонує штрафувати громадян на суму до п’яти тисяч 
рублів (це майже дві тисячі гривень) або заарештовувати на 15 діб. Штрафи 
для посадових та юридичних осіб становитимуть до 100 тисяч рублів (це май-
же 40 тисяч гривень). Однією з форм покарання є також зупинення роботи 
терміном до трьох місяців. Перед ухваленням закону про заборону заперечен-
ня ролі СРСР та ототожнення цілей комуністів і нацистів документ критикува-
ла частина істориків. Вони вважають, що формулювання закону дозволяють 
обмежити вільну історичну дискусію, зокрема про роль СРСР у розв’язанні 
Другої світової війни, про внесок інших країн у перемогу в війні та про по-
воєнний поділ світу, за якого Москва включила до зони свого впливу країни 
Східної та Центральної Європи, що в багатьох із них розглядається як окупа-
ція Радянським Союзом.

■
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Валентина САМЧЕНКО

Цього року експерти визнача-
ли 100 найкращих українських 
літературних творів. І, можли-
во, доречно, що до нього не 
увійшов «Конотоп» Юрія Тиса. 
Бо місце цій книжці, яка поба-
чила світ у 1959 році у Торонто, 
— в щільнішому списку знако-
вих письменницьких оповідей. 
Особливе її місце перш за все 
тому, що вона — про перемогу 
українців над московитами. І не 
вимріяну, як, скажімо, у сучас-
ному гідному фільмі Валентина 
Васяновича «Атлантида», а здо-
буту в 1659 році. 
Прикметно: навіть літературо-
знавці зі справді енциклопе-
дичним запасом знань згадують 
художній твір із назвою «Ко-
нотоп», утім авторства Василя 
Кожелянка (1957—2008). На-
писана уродженцем Чернівець-
кої області у 1998 році, оповідь 
містить на початку цитати про 
Конотопську битву літописця 
Самовидця та Михайла Гру-
шевського, утім належить до 
прози творення «альтернатив-
ної історії». 

Співпраця з Кліо
 Народжений 27 жовтня 
1904 року Юрій Крохмалюк 
(а саме таке прізвище автора 
«Конотопа», про який 
iдеться; цей письмен-
ник з’явився на світ в 
українській сім’ї у Кра-
кові, Вищу технічну 
школу закінчив у Відні, 
інженером працював у Га-
личині, а після Другої сві-
тової опинився в Німеч-
чині, жив в Аргентині та 
США) для видання книжок 
використовував псевдоніми, 
— називав свій твір про Коно-
топську битву оповіданням. 
Хоча за обсягом і наповнен-
ням маємо повноцінну повість. 
І друга її надзвичайна цінність 
у тому, що це досконалий зра-
зок літературного твору про іс-
торію, вплетену в розповідь про 
різнобічне життя містян, яке у 
мирний час не відгороджено від 
світу. 
 Не оминає автор розповісти 
й про красиву закоханість юних 
дійових осіб. І таке делікатне 
поєднання, без надмірностей, 
виводить книжку з ніші історич-
ної літератури та перетворює її 
від початку на цікавий твір для 
широкого кола читачів. 
 «...Очевидно, найголовні-
ша його, «найтисовіша» кни-
га — це «Конотоп». І не тіль-
ки тому, що тут маємо автори-
тетний витвір його співпраці з 
Кліо — музою історії, підсумок 
багатолітніх історичних студій 
цього натхненного книжни-
ка, який подорожував дорога-
ми минулого свого народу, мов-
би дорогами рідного краю, — 
повсюдно легко орієнтуючись 
і знаючи, звідки й куди веде не 
тільки широкий битий шлях, 
а й чи не кожен дрібний путі-
вець», — так писав Михайло 
Слабошпиць кий у передмові до 
виданої у 2005-му київським 
«Ярославовим Валом», а через 
два роки перевиданої книжки 
Юрія Тиса «Конотоп».
 Видання здійснили коштом 
Ради меценатів Міжнародного 
благодійного фонду «Українсь-
ка родина». Безпосередньо до-
лучався доброчинець Євген 
Сур, який справами вже нема-
ло років опікується деколоні-
зацією України. Зрозуміло, що 
нині примірників у видавниц-
тві не залишилося. Наклади не 
перевищували кількох тисяч. 
На відміну від інших відомих 
творів Юрія Тиса-Крохмалюка 
(1904—1994), тексту його «Ко-

нотопа» немає у вільному до-
ступі в електронних бібліоте-
ках.
 Коли читаєш «Конотоп» 
Юрія Тиса, виструнчується 
сприйняття сучасного прикор-
донного міста Сумської області, 
за 70 км від якого — вже Росія. 
Стає зрозуміло, чому одна зі 
шкіл названа іменем полков-
ника ніжинського, наказно-
го гетьмана сіверського, війсь-
кового начальника Конотопа у 
часи облоги московським вій-
ськом 362 роки тому — Гри-
горія Гуляницького (загалом 
у повісті згадується про 22 Гу-
ляницьких, «мужів один в од-
ного»). Й усвідомлюєш, що 58-
ма окрема мотопіхотна бригада 
ЗСУ, яка там базується і захи-
щає Україну в ООС, може з чес-
тю носити саме ймення гетьма-
на Івана Виговсь-
кого.

«Москва лежала десь на кінці 
світу»
 Конотоп середини XVII 
століття автор показує через 
сприйняття випускника Київсь-
кої академії Павла, який періо-
дично зітхав важко над творами 
Данте і найнявся писарем у міс-
цевого купця Матвія Борсука, а 
ще вів щоденник (діарій). Спо-
чатку місто не надто сподобало-
ся юнакові, бо «тільки про тор-
гівлю мова».
 Відразу у повісті  з’являють-
ся штрихи до характеристики 
сусідньої країни. Як-от: дві бан-
ди спустошили село поблизу і з 
міста проти них вийшла оборо-
на. «Не зловили нікого, лиходії 
поховалися за московську гра-
ницю». 
 А далі: «Москва лежала десь 
на кінці світу, але її кордони ся-
гали лісів, що були видні на об-
рію, а темні полчища насували-
ся невпинно на Україну. Голо-
вні сили стояли все ще біля Пу-
тивля, таки не дуже далеко від 
Конотопа, проте дрібні загони 
входили глибоко аж поза Київ і 
в Полтавщину. Ішли обережно 
і хильцем, як злодії, і плюндру-
вали села та містечка, не побою-
ючись, щоб хто-небудь учинив 
спротив. Бо по містах стояли 
московські залоги, а на людей 
налягало страшне ймення царя, 
який безпощадно карає за опір і 
зневагу його військ».

 І ще одна цитата: «Сунули 
так брудні і бородаті у личаних 
постолах, але сильно збройні і в 
розмовах — незрозумілої висо-
кої думки про себе». Цей ближ-
чий до публіцистики стиль ви-
дає в авторові набутий жур-
налістський стержень, коли у 
короткі тексти вкладається ба-
гато змісту уже образною мо-
вою.
 У повісті про події 1659 року є 
твердження, які без жодних змін 
накладаються на події війни Росії 
проти України на сході, яку агре-
сор підступно веде уже восьмий 
рік. «З Москвою недовго можна 
дружити. Тямущі люди знають, 
що московини ні вольностей, ні 
свобод ніяких не визнають. Ско-
ро хапають за горло». 
 

Або автор вкладає у вуста дру-
га Павла — Тараса — такі сло-
ва: «Ми все-таки є пізні Івани. 
Триста років потрібно було, щоб 
усі об’єдналися проти Польщі. 
Може, стільки ж часу потріб-
но буде, щоб наші земляки зро-
зуміли московську небезпеку».
 Й настав момент, коли пол-
ковник Гуляницький повідо-
мив: «Однині місто Конотоп 
проголошується твердинею». 
Три дні для усіх бажаючих від-
вели, щоби мали змогу виїхати 
чи вислати сім’ю у безпечні міс-
ця. А всі, хто лишався, — мали 
підкорятися законам воєнного 
часу. 
 Твердиня — це означало об-
лога, спочатку сподівалися на 
тиждень-два. 
 Тим часом «князі Трубець-
кой, Ромодановський, По-
жарський та безліч інших вож-
дів московських зібрали сто ти-
сяч війська, щоб раз i назавжди 
звоювати Україну». А в Коно-
топі переповідали слова Гуляни-
цького: «Ми били татар і ляхів і 
не помітили, як виявився третій 
ворог. Він підкрався до нас під-
ступно, зайшов у нашу хату і по-
чав готовити для нас свої випро-
бувані кайдани». А ще полков-
ник пояснював про те, що Мос-
ква постійно ламає договори та 
розсилає шпигів й агентів, які 
розповідають про обіцяні царем 
великі свободи...

 У Конотопі було чотири ти-
сячі добрих воїнів, козаки ні-
жинського і чернігівського 
полків. На стороні гетьмана — 
найкращі когорти хмельни-
чан, полковники та рітмайстри 
Носач, Дорошенко, який стояв 
під Срібним, Гоголь, Лизогуб зі 
своїм полком біля Ніжина, Ха-
ненко у Борзні. Разом усіх ще  
близько 16 тисяч. Ще три ти-
сячі татарської кінноти з Мах-
мет-Гіреєм.
 Облога тривала майже 70 
діб. Московське військо розгро-
мили! 

«В тобі воля України!»
 Якщо думати про подальше 
поширення повісті Юрія Тиса-
Крохмалюка «Конотоп» (в елек-
тронному чи паперовому варіан-
ті), то, напевно, варто більшою 

мірою дотримува-

тися авторської мови. У видан-
ні 1959 року («Гомін України», 
Торонто, ОНТ., Канада), коли 
порівнювати з київським, — 
більше емоційного наповнення.
 Скажімо, коли автор описує 
прощання юної Марини, доньки 
Борсуків, яку відправляють від 
небезпеки у Київ, то після слів: 
«До останньої хвилини сороми-
лася глянути на Павла, і він нама-
гався не показувати свого хвилю-
вання» йде речення, яке об’ємно 
змальовує емоційний стан зако-
ханих молодих людей, що під-
порядковується суспільним пра-
вилам та звичаям: «І так обоє не 
гляділи на себе, але відчували і 
бачили себе, що так якось краще 
було при людях». Утім цей неве-
ликий, але значущий штрих із 
тексту перевидання зник.
 Коли трохи далі у розділі VI 
йдеться про ставлення до різ-
них народних прикмет, у ви-
данні 1959 року в Торонто чи-
таємо: «Правда, великі вчені 
натякали не раз на те, що існу-
ють незнані закони у світі, але 
нічого певного ніхто не знав, і 
тільки дехто починав розчовпу-
вати про те, що на цю тему писа-
ли старинні греки». Тут заміни-
ли «старинні» на «старовинні», 
а колоритне «розчовпувати» — 
на нейтральне «розуміти».
 Або ІХ розділ, коли «Тру-
бецькой сказився. Бажав від-
платити конотопцям за остан-

ні поразки». Вирішив випро-
бовувати оборонців міста, які 
утримували облогу, голодом 
і знущаннями над полонени-
ми, ґвалтуванням. Царські за-
гарбницькі війська підступно 
чекали, щоби козаки відкри-
ли брами та кинулися рятува-
ти переважно жінок і дітей, 
бо більшість чоловіків відра-
зу стратили. Московити людей 
із перев’язаними головами та 
скривавленими грудьми прода-
вали за хліб і сіль. 
 «І враз залунав з гурту по-
лонених високий потужний го-
лос:
 — Не здавайся, Конотопе! В 
тобі воля України!»
 В українському виданні 
у другому реченні цього пал-
кого заклику з’явилося тире, 
що стилістично підсилює ак-
цент на тому, що саме у Коно-
топі — воля України. Утім цей 

розділовий знак порушує 
структуру літературної 
оповіді: не може зране-
на полонена людина ро-
бити нарочито театраль-
ні паузи.
 «Одиноку Маринку» 
змінено на зовсім ней-
тральне за значенням 
«одну» (хай би було хоча 
б «єдину»), «висунувся 
з хати» — на «вийшов», 
«склонився» — на «схилив-
ся», «закрив очі» — на «за-
плющив». Було у першодже-
релі «охляли» — стало «ос-
лабли»; «прогуділи постріли» 
— «почулися». А опис: «ішли 
сакмою (перевіреною доро-
гою. — Ред.), лавами, з муш-
кетами на ременах дужі хло-
паки у тузінкових (з простого 
звичайного сукна. — Ред.) кап-
танах» перетворився на «ішли 
лавами, з мушкетами на реме-
нах дужі хлопці».
 Якщо помріяти: хотілось би 
бачити гарно ілюстроване пре-
зентаційне видання повісті «Ко-
нотоп» Юрія Тиса. І Конотопщи-
на вже має дуже вдалу співпрацю 
з Національною академією образ-
отворчого мистецтва і архітекту-
ри зі створення сучасного Музею 
художника Миколи Сторожен-
ка у селі В’язове неподалік міс-
та. Фантазія може намалювати 
й художнє оформлення книжки 
про Конотопську битву з історією 
життя і кохання містян навіть у 
стилі супрематизму — бо у Коно-
топі кілька років жив Казимир 
Малевич. Дітям, та й дорослим, 
могла би сподобатися книга ко-
міксів за твором Юрія Тиса-Кро-
хмалюка. 
 Усі подібні ідеї можна було б 
чітко сформулювати і реалізува-
ти, наприклад, у рамках гранто-
вої річної програми УКФ «Мала 
культурна столиця». За ниніш-
німи цифрами, які можуть змі-
нюватися з прийняттям черго-
вого держбюджету, мінімальна 
сума гранту — 5 млн грн, мак-
симальна — 10 млн грн. Заяв-
никами можуть бути винятко-
во органи місцевого самовряду-
вання. А головне — якщо про-
довжувати шляхетну справу 
вкорінення самоповаги та роз-
витку туристичної привабли-
вості — дотримуватися балансу 
історичної правди, інтересу для 
широкого кола людей та любові 
в міру, яка окрилює і веде до пе-
ремог. ■

НАЦІЯ

Таємниці «Конотопа»
Кохання в міру — в оповіді про переможну битву над московитами

■

Юрій Тис-Крохмалюк популяризував історію і писав 
художні книги.

❙
❙

«Конотоп» Юрія Тиса: українське і канадське 
видання.

❙
❙
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«Міністерство молоді та спорту заявляє, що ми займаємо чітку позицію 

в боротьбі з допінгом і нікому не дозволимо порушувати антидопінгові 
правила. Реакція на порушення буде миттєвою і жорсткою».

Вадим Гутцайт
міністр молоді та спорту України

УКРАЇНА МОЛОДА

Інф. «УМ»

 Уже тривалий час допінгові 
скандали не залишають у спо-
кої український спорт. Але ос-
танніми днями хмари над ним 
згустилися так сильно, що вар-
то очікувати чогось надзвичай-
ного. На 24 листопада Всесвітня 
антидопінгова агенція скликає 
в Парижі спеціальне засідання 
свого Виконавчого комітету, 
котрий розглядатиме українсь-
ке питання. За словами колиш-
нього міністра молоді та спорту 
України Ігоря Жданова, котрий 
нині входить до ради заснов-
ників ВАДА, на цьо му зібран-
ні, скоріше за все, розпочнеть-
ся процедура визначення від-
повідності України до вимог 
Антидопінгового кодексу, на-
слідком чого — у випадку вияв-
лення грубих порушень — може 
стати відсторонення вітчизня-
них спортсменів від міжнарод-
них змагань.
 А суть справи в тому, що піс-
ля дворічної спецоперації під 
назвою «Геркулес» спеціаліс-
ти ВАДА виявили серйозні по-
рушення в роботі Національно-
го антидопінгового центру Ук-
раїни. Як ідеться в оприлюдне-
ному звіті, впродовж останніх 
дев’яти років НАДЦУ прово-
див допінг-тестування вітчиз-
няних спортсменів, поперед-
ньо повідомляючи їм про дату 
прибуття до них допінгового 
офіцера. Відтак у ВАДА про-
ведені таким чином українсь-
кою лабораторією допінг-тес-
ти називають необ’єктивними, 
а сам НАДЦУ планують визна-
ти таким, що не відповідає ко-
дексу Всесвітньої антидопінго-
вої агенції.
 Якщо так станеться, то, за 
словами Ігоря Гоцула — екс-
очільника Федерації легкої ат-
летики України та колишнього 

першого заступника «спортив-
ного» міністра, український 
спорт чекає дуже болючий удар: 
спортсменам не дозволять бра-
ти участь у міжнародних зма-
ганнях, заборонять проведення 
цих змагань на території Украї-
ни, а визнання результатів на-
ціональних турнірів опиниться 
під питанням.
 Міністр молоді та спорту 
Вадим Гутцайт уже визнав, що 
Національний антидопінговий 
центр України порушив міжна-
родний стандарт тестування, й 
повідомив про відставку бага-
торічного директора НАДЦУ 
Івана Курліщука та його за-
ступника Ярослава Кручека. 
«Міністерство заявляє, що ми 
займаємо чітку позицію в бо-
ротьбі з допінгом і нікому не 
дозволимо порушувати антидо-
пінгові правила. Реакція на по-
рушення буде миттєвою і жорс-
ткою», — наголосив Гутцайт.
 Утім одними лише точкови-
ми відставками ця гучна справа 
навряд чи закінчиться. Цілком 
імовірно, що за своїми масшта-
бами вона може сягнути росій-
ської допінгової історії, котра 
закінчилася позбавленням РФ 
права виступати на олімпіадах 
під національним прапором. 
Керівник РУСАДА Михайло 
Буханов уже побажав НАДЦУ 
стійкості і знову нагадав про 
вибірковість і непослідовність 

підходів у роботі ВАДА.
 Водночас очільник ВАДА 
Вітольд Банька виступив із за-
кликом розробити механізм 
відповідальності за порушен-
ня Антидопінгового кодексу 
для урядів країн, де грають не 
за правилами. На його думку, 

роль урядів у боротьбі з допін-
гом важко переоцінити, адже 
їм належать важелі, котрих не 
має ні спортивна спільнота, ні 
ВАДА. Зокрема, як вважає її 
керівник, вони можуть обме-
жити доступність допінгових 
речовин, посилити прикор-

донний контроль та фінансу-
вати антидопінгові організа-
ції. «Вважаю наразі це най-
слабшою ланкою в системі бо-
ротьби з допінгом. Ми повинні 
продемонструвати рішучість та 
амбіційність у цьому питанні», 
— заявив Банька. ■

ОРГПИТАННЯ

Тести за розкладом
У роботі Національного антидопінгового центру України міжнародна інспекція виявила 
серйозні порушення

■

У ВАДА кажуть, що Національний антидопінговий центр України тривалий час працював з порушенням 
міжнародних стандартів тестування.
Фото з сайту sport.ua.

❙
❙
❙

Григорій ХАТА

 Прима вітчизняного тенісу Еліна Сві-
толіна нині переживає непростий період 
у своїй кар’єрі. Наступного тижня, коли 
оприлюднять оновлений рейтинг WTA, 
вона вперше за чотири з половиною роки 
вилетить із «топ-десятки» найсильні-
ших тенісисток планети. Усе через те, 
що українка не кваліфікувалася на Під-
сумковий турнір і не зможе захистити 
очки, здобуті за участь у попередньому 
фіналі.
 Насправді справи в Еліни не клеять-
ся вже давно, однак завдяки замороже-
ному через пандемію коронавірусу рей-
тингу падіння в табелі про ранги їй вда-
лося трохи затримати. Здобуття олімпій-
ської «бронзи» в Токіо не надто сильно 
збадьорило тенісистку, хоча перемога на 
турнірі в Чикаго дещо прикрасила поз-
бавлений трофеїв 2021 рік.
 Тепер Світоліна спробує переосмис-
лити пройдений за минулі роки шлях, 
на якому їй так і не вдалося підкори-
ти омріяну вершину — один із турнірів 
«Великого шолома». Півфінали Уїмбл-
дону-2019 та Ю-Ес оупен-2019 досі так і 
залишаються найкращими здобутками 
української прими на найбільш престиж-
них турнірах для тенісного бомонду.
 Щойно стало відомо про виліт із «топ-
10» WTA Еліна одразу оголосила про за-
вершення своєї кількарічної спрівпраці 
з британським наставником Ендрю Бет-
тлзом.
 Роботу з цим молодим спеціалістом, 
розпочату в 2019 році, важко назвати аж 
занадто успішною для української тені-
систки. Поодинокі спалахи переможної 
активності — зовсім не те, що звикли ба-
чити у виконанні Світоліної її шануваль-
ники.
 «Я хотіла зіграти краще. У мене були 

шанси виграти партію, але я не змогла 
діяти так, як хотіла. Потрібно було бо-
ротися за кожне очко», — коментар, 
який Еліна дала після важкої перемоги 
в 1/16 фіналу представницького турніру 
в Індіан-Уеллсі над 31-річною румункою 
Сораною Кирстею, лише підтвердив, що 
теніс у її виконанні втратив свою лег-
кість та невимушеність.
 Як і переважна більшість поєдинків, 
зіграних українською примою за остан-
ні два роки, гра проти Кирсті далася їй з 
великими труднощами.
 Вочевидь у найближчому тенісному 
міжсезонні Світоліна спробує провес-
ти емоційну та ментальну перезарядку. 
Фани Еліни сподіваються, що подолати 
ігрову кризу їй допоможе її чоловік Га-
ель Монфіс, з яким українка одружила-
ся в липні. Уже перебуваючи в новому 
статусі, на початку жовтня 34-річний 
француз уперше за півтора року зіграв 
у фіналі турніру АТР.
 Варто сподіватися, що сімейна 
ідилія допоможе покращити ігрові ре-
зультати й Еліні. Однак найближчим 
часом на неї очікує падіння з шостого 
на 14-те місце в рейтингу WTA. Про-
цедура, звісно, не надто приємна, але 
можливостей для повернення до аван-
гарду жіночого тенісу Світоліна має до-
статньо. Головне — віднайти для цього 
бажання. ■

ТЕНІС

Пора для переобліку
В оновленому рейтингу WTA прима вітчизняного тенісу втратить своє місце в «топ-10»

■

Еліна Світоліна не кваліфікувалася на Підсумковий турнір року й тепер опуститься 
одразу на вісім позицій у рейтингу WTA.
Фото з сайту sport.ua.

❙
❙
❙
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мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00
Південь +3...+8
 +10...+15
 0...+5
 +10...+15

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 — Запам’ятайте, що червоне 
вино — до м’яса, біле — до риби.
 — А горілка?
 — Горілка універсальна, вона 
підходить навіть до тортика.

* * *
 — Не економте на собі, за вас 
це вже зробила держава.

* * *
 — А що таке безпечний секс?
 — Це коли жінка не знає ні 
твого прізвища, ні твоєї адреси.

* * *
 — Софочко, а в тебе був хтось 
до мене?

 — Ти дивився на годин-
ник? Сьома година ранку, ще всі 
сплять.

* * *
   Син привів свою наречену до-
дому. Мати покликала його в кух-
ню і каже:
 — Перевір її сумку. Якщо там 
порядок, то одружуйся.
 Син перевірив сумку і каже:
 — Тут таке... Усе в помаді, 
розсипана пудра, купа зім’ятих па-
пірців.
   Мати як зашипить:
 — Дурню, це ж моя сумка!

По горизонталі:
 1. Найменша можлива кіль-

кість. 4. «Глитай, або ...», 
п’єса Івана Карпенка-Каро-
го. 6. Давньогрецький водя-
ний годинник. 8. Перелітна 
пташка, яка селиться біля лю-

дей і вміє копіювати голоси ін-
ших птахів. 9. Відомий вінниць-
кий гурт. 10. Дворянський титул 
Мюнхгаузена. 11. Жіноча при-
краса на голову. 12. Українсь-
кий актор, чоловік Ольги Сумсь-
кої. 13. Захисне «спорядження» 
черепахи чи рака. 15. Волинсь-
кий князівський магнатський рід 
гербу Погоня. 17. Дитинча коби-
ли. 18. Гормон стресу, який до-
дає сил та перехоплює дух. 20. 
Біблійний велетень, якого пере-
міг Давид. 21. Гурт опришків. 
По вертикалі:
 1. Величина пропорційно-
го зменшення розмірів тери-
торії при перенесенні на карту. 
2. Давньогрецьке місто, з якого 
вийшли аргонавти у подорож до 
Колхіди. 3. Перший президент 
Чехословаччини. 4. Дівчина, 
яка суворо дотримується пев-
ного способу мислення, поряд-
ку, певних звичок, надає вели-
ке значення формальній стороні 
справи. 5. Брус або дошка, що 
утворюють опору даху під покрі-
вельне покриття будинку. 6. Ук-

раїнська назва шарманки. 7. Ка-
русель, гойдалка, американські 
гірки та інші розваги. 10. Сто-
лиця Гвінеї-Бісау. 13. Місто на 
Тернопіллі, знамените своєю 
Лаврою. 14. Американська R&B 
і попспівачка, амбасадорка куль-
тури Барбадоса. 15. Старовин-
не річкове гребне або вітриль-
не дерев’яне судно. 16. Довгий 
задній край жіночого плаття, 
який волочиться по землі. 17. 
Пристрій для піднімання людей 
та вантажів на висоту. 19. «Ой у 
полі ... тополі, одна одну перехи-
тує. А в козака ... дівчини, одна 
одну перепитує» (українська на-
родна пісня). ■

Кросворд №95
від 22 жовтня

Дара ГАВАРРА

 У нещодавньому інтерв’ю зірка ле-
гендарної саги «Сутінки» Крістен Стю-
арт зізналася, що, на її думку, з 45-50 
фільмів, у яких знялася 31-річна ак-
триса, справді хороших лише п’ять. 
Серед них «свіженькі» «Зільс-Марія» 
(2014) та «Персональний покупець» 
(2016). Варто зауважити, що рейтинг 
цих стрічок серед глядачів не дуже ви-
сокий — десь 5,9-6 балів (хоча вся кла-
сика кінематографа навряд чи дотягну-
ла б у пересічного глядача й до 5 балів). 
Решту стрічок актриса не назвала, про-
те до них явно можна віднести трилер 
«Тривожна кімната» (2002), драму 
«Тепер я йду у дику далечінь» (2007), 
а також байопік, що тільки готують до 
виходу, — «Спенсер», у якому Крістен 
зіграла «королеву сердець» принцесу 
Діану, в дівоцтві Спенсер. Звісно, тема 
принцеси Діани — завжди виграшний 
варіант, проте й ризиків тут чимало, 
адже кожен глядач у своїй уяві змалю-
вав власний образ улюблениці публіки 
Діани. До того ж після виходу серіалу 
«Корона» світлий образ сердешної «ко-

ролеви» явно потьмянів.
 Мабуть, пані Стюарт трохи 
лукавить, не назвавши серед 
головних стрічок своєї філь-
мографії сагу «Сутінки», яка 
принесла актрисі всесвітню 
славу, чималі статки, кохання 
не лише головного екранного 
героя, а й виконавця його ролі 
— Роберта Паттінсона. Все 
розвивалося так романтич-
но, майже казково, та раптом 
Крістен зійшла на слизьке — 
закрутила роман із режисером 
фільму «Білосніжка і мисли-
вець», у якому тоді знімалася, 
до того ж він був ще й одруже-
ним. Згодом акторка вислови-
ла неймовірний жаль, що розби-
ла серце Робу (так ніжно вона кли-
кала Паттінсона). 
 Відтоді чимало часу пройшло, 
панна Стюарт змінила свою сексу-
альну орієнтацію, почала зустрічати-
ся з дівчатами, проте тривалих сто-
сунків так і не зав’язала. «Сутінко-
ва» смуга затягнулася? ■

з 1 до 7 листопада
 Овен (21.03—20.04). Цей тиждень духов-

ного зростання і самовдосконалення. Викорис-
тайте вільний час для культурного відпочинку.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2.

 Телець (21.04—21.05). Вам удасться 
взяти кредит. Завдяки цьому ви зможете до-
битися процвітання для своєї фірми і самого 
себе.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3. 

 Близнюки (22.05—21.06). Вашому 
здоров’ю нічого не загрожуватиме. Якщо сте-
житимете за собою, тиждень пройде для вас 
продуктивно.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2.

 Рак (22.06—23.07). Переговори з партне-
рами будуть успішними. Не бійтеся кардиналь-
них змін, вони необхідні, щоб змінити життя 
на краще.

 Дні: спр. — 3; неспр. — 5.
 Лев (24.07—23.08). Складатиметься 

враження, що вас недооцінюють. Вірте у свої 
сили, і все буде добре.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Діва (24.08—23.09). Наберіться терпін-
ня — і всі проблеми вирішаться самі по собі. 
Рекомендуємо направити зусилля, щоб зберег-
ти дружбу і довіру колег.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 6.

 Терези (24.09—23.10). Ви будете спов-
нені оптимізму і досягнете поставленої мети. 
Вдасться без проблем отримати банківську 
позику.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 7.

 Скорпіон (24.10—22.11). У того, хто 
працює у сфері мистецтва, кар’єра стрімко піде 
вгору. Визнання публіки вам забезпечені.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Стрілець (23.11—21.12). Ви будете ос-
лаблені фізично, але серйозні захворювання 
не загрожуватимуть. Уникайте перевантажень 
на роботі.
 Дні: спр. — 4; неспр. — не

 Козеріг (22.12—20.01). Зберігайте спокій 
у важкі періоди. Пам’ятайте, що саме друзі під-
тримують одне одного у важку хвилину.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Водолій (21.01—19.02). Ви будете 
схильні до сумнівів, розриватиметеся між ба-
жанням щось змінити в особистому житті та 
бажанням залишити все як є.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 4.

 Риби (20.02—20.03). У вас виникне ба-
жання розірвати пристрасні, але виснажливі 
стосунки. Зберігайте спокій у будь-якій ситу-
ації.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 7. ■

Крістен Стюарт.❙

ОЦІНКИ

Кращі фільми від Крістен 
Стюарт, 
або «сутінкова» смуга затягнулася?

■

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №97■

30—31 жовтня 
за прогнозами синоптиків

Київ: мінлива хмарність, без опадів. Вiтер пiвнічно-захід-
ний, 5-10 м/с. Температура вночi +3...+5, удень +12...+14. 
Пiслязавтра вночi +3...+5, удень +12...+14.

Миргород: без опадів. Уночi +2...+4, удень +11...+13.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +3...+5, удень +13...+15.
Одеса: без опадiв. Уночi +7...+9, удень +12...+14.

Хто-хто в теплій хатці живе?
Як в окремих ОСББ успішно термомодернізовують старі будинки
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