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стор.15»

Вивівши футбольну збірну 

України до «плей-оф» 

планетарної кваліфікації, 

Олександр Петраков став 

повноцінним керманичем 

«синьо-жовтих»
стор. 13»

Росія випробувала 

протисупутникову 

зброю і ледь не вивела 

з ладу Міжнародну 

космічну станцію

Російське божевілля 

стор. 2»

Передплатіть «Україну молоду» на наступний рік                                                                       стор. 7

Харківський бронетанковий 

завод розпочав освоєння 

ремонту БТР-4Е, що призначені 

для виконання бойових завдань 

як на суші, так і на воді

РИМА ТИЖНЯ

Роздуми про плей-оф
Олександр ІРВАНЕЦЬ

■

стор. 2, 4»

Життя нас не вельми тішить. 
В нас мало прямих перемог. 
Чомусь ми значно частіше 
Виходимо у плей-оф. 
Плей-оф же — це гра на виліт, 
Скажемо без прикрас: 
В тій грі невеликий вибір, 
Там — або ми, або нас! 
Холоди майбутні й теперішні 
Хай би кожен із нас зборов. 
За чотири місяці в березні 
Плей-оф нас чекає знов. 
Нелегка перед нами задача — 
Перемог потребуєм аж двох. 
Тут має бути рима «удача», 
Ідеальна до слова «плей-оф»!

Універсальна броня Дуже хочеться в Катар

Разумков пішов, ще й «слуг» із собою прихопив.❙

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,514 грн 

1 € = 29,997 грн

1 рос. руб. = 0,365 грн

З корабля монобільшості тікають депутати

Який мандат — 
така й поведінка?



П’ЯТНИЦЯ, 19 ЛИСТОПАДА 20212 ІнФорУМ
«БТР-4Е — надійна машина. За весь час проведення бойових дій на сході України в цьому 
броньовику не загинув жоден наш військовослужбовець».

Геннадій Гращенков, директор ЖБТЗ

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
іпотечних 

кредитів видали українські банки цьогоріч, 
підрахували в Нацбанку.

6,1 млрд гривень
військово-

го озброєння передала СБУ в Міноборо-
ни, звітували в Службі безпеки.

українців
не прийшли 

по другу дозу вакцини проти коронавіру-
су, констатував міністр охорони здоров’я 
Віктор Ляшко.

українців
відбувають пока-

рання за кордоном, із них половина — жертви 
торгівлі людьми, наголосила уповноважена ВРУ 
з прав людини Людмила Денісова.

чиновників
внесено до реєс-

тру корупціонерів цьогоріч в Україні, поінфор-
мували в Національному агентстві з питань за-
побігання корупції.

На  1 млрд 7 тис. 500 5 тис. 660500 тис.
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Харківський бронетан-
ковий завод готує своє ви-
робництво до ремотори-
зації, модернізації та ка-
пітального ремонту всієї 
лінійки БТР-4Е та інших 
машин, що створені на 
базі цієї моделі. «Перша 
одиниця техніки вже пе-
ребуває на складальній 
дільниці, — повідомив ди-
ректор підприємства Гер-
ман Сметанін. — Це дасть 
змогу забезпечити потре-
би ЗСУ та Національної 
гвардії України у віднов-
ленні такої техніки, а та-
кож збільшить портфель 
замовлень заводу». 
  БТР-4Е — успішна 
розробка Харківського 

КБ імені О. Морозова, що 
пройшла повний цикл від 
«чистого аркуша» до пос-
тановки на озброєння і є 
стовідсотково українсь-
кою моделлю. Зокрема, 
корпуси до машини на-
разі виготовляє Жито-
мирський бронетанковий 
завод. Перша партія цих 
комплектуючих надійде 
до Харкова вже у грудні 
цього року, після чого їх 
почнуть «наповнювати» 
необхідними система-
ми та агрегатами. «БТР-
4Е — надійна машина, 
— каже директор ЖБТЗ 
Геннадій Гращенков. — 
За весь час проведення 
бойових дій на сході Ук-
раїни в цьому броньови-
ку не загинув жоден наш 

військовослужбовець».
 На базі цієї колісної 
моделі харківські конс-
труктори створили ціле 
сімейство машин — ко-
мандирську, командно-
штабну, медичну, ремон-
тно-евакуаційну. А в чер-
вні цього року у військо-
во-морських підрозділах 
пройшли випробування 
ще й БТР-4Е, які здат-
ні плавати на воді. Спе-
цифіка завдань, які ви-
конують морпіхи, вне-
сла деякі конструктив-
ні відмінності до базової 
моделі. Зокрема, такі ма-
шини тепер трохи легші й 
призначені для транспор-
тування особового складу 

морської піхоти та вогне-
вої підтримки у бою. Спус-
катимуть на воду броньо-
вики з десантних надвод-
них кораблів. Ці машини 
здатні цілодобово викону-
вати завдання у зонах по-
мірно-холодного морсько-
го клімату. 
 До речі, в різних умо-
вах можуть працювати і 
сухопутні БТР-4Е. Зокре-
ма, їм під силу виконан-
ня бойових завдань на без-
доріжжі, у будь-який час 
доби, при дуже низьких 
і надвисоких температу-
рах, а також у випадках, 
якщо противник застосує 
зброю масового знищен-
ня. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Українські військові затримали 
бойовика «ЛНР» на лінії розмежу-
вання в Луганській області – 42-річ-
ного Олександра Лопошняка родом з 
Якутії, який мав «посвідку на прожи-
вання» в окупованому Луганську. Чо-
ловік зі спорядженим магазином від 
автомата Калашникова йшов у бік 
українських позицій. Бойовик при-
єднався до «ЛНР» у 2018 році, там 
він був стрілком, а потім — поміч-
ником гранатометника, також брав 
участь в обстрілах підрозділів опера-
ції Об’єднаних сил, зокрема з велико-
каліберного кулемета «Утьос».
 Подібні заблукалі «іхтамнєти» 
російських окупаційних військ уп-
родовж 17 листопада 14 разів пору-
шували режим припинення вогню, 9 
із яких — із застосуванням забороне-
ного Мінськими домовленостями оз-
броєння. Ворог гатив по українських 
позиціях поблизу Невельського, Но-
воолександрівки, Золотого-4, Кря-
ківки, Причепилівки, Кримського, 
Мар’їнки, Лебединського, Шумів з 
артилерії калібру 152 мм, мінометів 
калібрів 120 та 82 мм, станкових про-
титанкових гранатометів та велико-
каліберних кулеметів.
 Крім того, на Луганщині зафіксо-
вано проліт безпілотного літального 
апарата, ймовірно, типу «Орлан-10», 
iз перетином лінії зіткнення.
 Унаслідок ворожих дій четверо 
військовослужбовців Об’єднаних сил 
отримали поранення, ще один зазнав 
бойового травмування. Воїни перебу-
вають у лікувальному закладі. Стан 
здоров’я військовослужбовців – за-
довільний.
 На 7-му годину ранку 18 листопа-
да з боку російсько-окупаційних вій-
ськ зафіксовано одне порушення ре-
жиму припинення вогню. 
 Поблизу Нью-Йорка противник 

вів вогонь з гранатометів різних сис-
тем та великокаліберних кулеметів. 
 Зауважимо, що 16 листопада на-
шими засобами радіоелектронної бо-
ротьби було примушено до посадки 
БПЛА противника, який перетнув 
лінію розмежування на Донеччині. 
Ворожий літальний апарат зовніш-
ніх пошкоджень не зазнав. Українсь-
кі військові вже ідентифікували за-
хоплений безпілотник. Ним виявив-
ся БПЛА, котрий належить до росій-
ського багатоцільового безпілотного 
авіаційного комплексу «Орлан-10», 
що призначений для ведення розвід-
ки та коригування вогню артилерії. 
 «Орлан-10» виробляє російсь-
ке ТОВ «Спеціальний технологіч-
ний центр» у Санкт-Петербурзі, і 
цей комплекс перебуває винятко-
во на озброєнні ЗС Російської Феде-
рації. Крилатий трофей є беззапере-
чним доказом та документальним 
підтвердженням присутності росій-
ських військ, озброєння та техніки 
на території України.
 Черговий злочин російських оку-
паційних військ проти суверенної 
України та мирних мешканців при-
фронтової зони стався 17 листопа-
да близько 15.30-16.00: противник 

здійснив три обстріли важкою арти-
лерією по населеному пункту Коми-
шуваха, що на Луганщині. Обстріл 
вівся прицільно в район нещодавно 
відкритої потужної телевежі, з якої 
здійснюється віщання українських 
телеканалів на тимчасово окуповану 
РФ територію. 
 З огляду на те, що напередодні 
вся стрічка новин з боку окупантів 
рясніла фейковими повідомлення-
ми про нібито обстріл українськими 
військами різних населених пунктів 
саме з Комишувахи, стає очевидним, 
що обстріл телевежі був запланова-
ний російськими артилеристами за-
здалегідь і в медіапросторі против-
ник провів інформаційну підготов-
ку власних дій. 
 У свою чергу безпілотники моні-
торингової місії ОБСЄ зафіксували 
на полігоні поблизу Покровки (36 
км на схід від Донецька) 30 танків і 
одну гаубицю бойовиків, що перебу-
вали поза виділеними місцями для 
зберігання відведеного озброєння.
 Також дві ворожі ББМ (бойова бро-
ньована машина) та радіорелейну стан-
цію було помічено в житловому квар-
талі Безіменнного в непідконтрольно-
му Україні районі Донецької області. ■

ПАРЛАМЕНТ 

Який мандат — 
така й поведінка?
З корабля монобільшості тікають 
депутати 
Інна СТЕПАНЧУК 

 Нинішній тиждень у парламенті позначився кад-
ровими пертурбаціями. Зокрема, оновилася партія 
«Слуга народу»: у вівторок, 16 листопада, склали 
присягу й приєдналися до партії влади новообрані на-
родні депутати Сергій Козир, Віталій Войцехівський 
та Сергій Кострійчук. Козир і Войцехівський вигра-
ли проміжні вибори 31 жовтня в округах №184 (Хер-
сонщина) та №197 (Черкащина). А Кострійчук зай-
няв щойно звільнене крісло Ірини Верещук, яка ста-
ла міністром з питань реінтеграції тимчасово окупова-
них територій.
 Водночас нардепа Артема Дмитрука викинули 
з фракції «Слуга народу» за те, що, за словами гла-
ви фракції Давида Арахамії, «не завжди демонструє 
колегіальну поведінку». Перед цим Артем Дмитрук 
увійшов у міжфракційне об’єднання колишнього спі-
кера парламенту Дмитра Разумкова.
 Власне, створення міжфракційного об’єднання 
під назвою «Розумна політика» стало ще однією нови-
ною цього парламентського тижня. Наразі об’єднання 
налічуватиме 24 нардепи, більшість з яких — «слуги 
народу». Заступник голови фракції «Слуга народу» 
Андрій Мотовиловець заявив, що депутатів, які заба-
жали вступити в міжфракційне об’єднання Дмитра 
Разумкова, вже попередили, що вони будуть змушені 
скласти свої мандати.
 Про погрози на адресу депутатів, які захотіли стати 
частиною «Розумної політика», повідомив і її очільник 
Дмитро Разумков. «Якщо ми говоримо про тиск, є на-
родні депутати, яких уже сьогодні намагаються позба-
вити можливості виконувати їхні функції — я зараз не 
кажу навіть про мандат, це окрема історія, просто люди 
злякалися, зрозумівши, чим це для них завершиться, 
— зазначив він. — Коли опускаються до таких речей, 
які поза межами людської гідності, розповідаючи, що 
ми будемо звільняти твоїх родичів, будемо робити ще 
якісь речі, які неприпустимі не лише в політиці, а й у 
нормальному суспільстві». (Детальнише про «Розум-
ну політику» Разумкова — на 4-й стор.).
 За кадровими розбірками Верховна Рада встигла 
ще й попрацювати. Зокрема, 17 листопада ухвалила 
закон, який передбачає встановлення адміністратив-
ної відповідальності за продаж лікарських засобів ма-
лолітнім особам (до 14 років). За відповідну законодав-
чу ініціативу (проєкт №5123-1) проголосували 315 на-
родних депутатів. Законом передбачено штрафи від 200 
до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
(від 3 400 грн до 5 100 грн) за продаж ліків дітям. 
 А в четвер, 18 листопада, Рада ухвалила закон 
(№5232) щодо вдосконалення порядку використання 
та застосування бойової техніки та зброї українськи-
ми прикордонниками. За словами автора законодав-
чої ініціативи Юрія Здебського, таким чином нардепи 
врегулювали прогалини в законодавстві щодо особли-
востей використання та застосування особовим скла-
дом Держприкордонслужби України заходів приму-
су, бойової техніки, озброєння. 
 Крім того, вчора було прийнято за основу проєкт 
Закону «Про ринок деревини», а також прийнято за 
основу законопроєкт про внесення змін до держбюд-
жету-2021, яким передбачено збільшити на 3 млн грн 
доходи державної казни та спрямувати їх на допомо-
гу застрахованим представникам малого та середньо-
го бізнесу на період карантину (якщо через обмежен-
ня довелося тимчасово призупинити роботу). ■

■

ЗБРОЯ

Універсальна броня
Харківський бронетанковий завод 
розпочав освоєння ремонту БТР-4Е, 
що призначені для виконання бойових 
завдань як на суші, так і на воді

■

НА ФРОНТІ

Вполювати «Орлана»
Безпілотник петербурзького виробництва, 
який наші захисники «примусили до посадки», 
є беззаперечним доказом та документальним 
підтвердженням присутності російських військ, 
озброєння та техніки на території України

■

І у вогонь, і у воду...❙

 Втрачене посвідчення учасника бойових дій, серія УБД, 
№027554, видане на ім’я Політової Ольги Пилипівни, вважати не-
дійсним.

ОГОЛОШЕННЯ■
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нардепів
мають посвідчення про вакци-

націю від COVID-19, заявив голова Верховної 
Ради Руслан Стефанчук.

83% тонн
боєприпасів отримала наша 

країна від американців, розповіли в прес-
службі посольства США в Україні.

українців
потрапили до в’язниць 

ОРДЛО за період перемир’я, повідоми-
ли в РНБО.

українців
підтримують вступ до НАТО, 

свідчить опитування, проведене Соціологічною 
групою «Рейтинг».

суддів
не вистачає в Україні — 

найбільше у великих містах, за даними 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
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РЕЗОНАНС

Вагнергейт, 
Єрмак і 
розвідка
На Банковій вигороджують 
главу офісу президента після 
публікації першої частини 
розслідування Bellingcat
Іван БОЙКО 

 «Єрмак розвідкою не керує!» — так стис-
ло можна передати реакцію Банкової на опри-
люднення першої частини розслідування жур-
налістами видань Bellingcat та The Insiderпро 
те, чому затримання терористів-«вагнерівців» 
українськими спецслужбами так і не відбуло-
ся. 
 За даними джерел міжнародної групи роз-
слідувачів, глава офісу президента Андрій Єр-
мак переніс проведення спецоперації щодо 
«вагнерівців» у липні 2020 року, аби не зірвати 
домовленості з Росією щодо перемир’я на Дон-
басі, яке мало розпочатися 27 липня.
  Зазначається, що тодішній голова ГУР Ва-
силь Бурба та заступник директора СБУ Руслан 
Баранецький не змогли доповісти президенту 
Зеленському про фінальну стадію спецопера-
ції, бо той був зайнятий. Із офіцерами зустрів-
ся саме Єрмак, який «запропонував їм відклас-
ти проведення спецоперації на тиждень».
 Показово, що і Зеленський, і Єрмак проігно-
рували численні питання Bellingcat про перене-
сення спецоперації. Також розслідувачі не мо-
жуть підтвердити, чи дійсно була така розмова 
в ОПУ, і посилаються на слова опитаних ними 
колишніх оперативників ГУР Міноборони. На 
думку останніх, однією з причин зриву операції 
могло стати упереджене ставлення Банкової до 
Бурби, адже «тріумфальне завершення настіль-
ки значущої спецоперації зробило б його героєм 
в очах широкого загалу і додало б йому політич-
ної ваги».
 І хоча після зриву спецоперації Бурба за-
пропонував усім «посвяченим» (крім прези-
дента) пройти тест на детекторі брехні, щоб 
з’ясувати, чи не просочилася інформація до 
білорусів, його одразу усунули від виконання 
своїх обов’язків.
 Водночас радник глави офісу президента Ми-
хайло Подоляк спростовує інформацію джерел 
Bellingcat про роль Єрмака у зриві спецоперації 
і радить українським журналістам краще пере-
кладати матеріали розслідувачів з англійської. 
 «Bellingcat коректно вказує, що не може не-
залежно верифікувати частину ключових пові-
домлень, які подає у тексті. Тобто ці повідом-
лення базуються лише на словах певних від-
ставників... Слова — це завжди тільки слова. 
Прозвучати може все, що завгодно, і ми були 
свідками десятків таких «фантазій про розвід-
ку», які озвучувались в Україні та в Росії впро-
довж більш ніж півтора року», — вигороджує 
свого керівника пан Подоляк. 
 І додає, що «Єрмак ніколи і за жодних об-
ставин не міг навіть пробувати керувати роз-
відкою». Мовляв, це неможливо «з точки зору 
посадових обов’язків Єрмака», ще й керівники 
розвідки нібито «просто не можуть сприймати 
накази чи розпорядження від невідповідних 
осіб».
 На публікацію звіту Bellingcat відреагува-
ла і генпрокурорка Ірина Венедіктова: «Усі ма-
теріали, які проводять журналісти, нами завж-
ди ретельно вивчаються, завжди долучаються 
до справи. Тому — вивчатимуться, долучати-
муться».
 І нагадала, що кримінальні проваджен-
ня щодо «вагнергейту» було відкрито кілько-
ма правоохоронними органами. Вже потім їх 
об’єднали і передали до ДБР. ■

■Наталя НАПАДОВСЬКА

 Верховна Рада під час за-
сідання підтримала у друго-
му читанні та в цілому зако-
нопроєкт №3504 «Про медіа-
цію». Це означає, що в Ук-
раїні запрацює практика 
врегулювання конфліктів без 
судового втручання. 
 Під час такого врегулю-
вання юридичні на фізич-
ні особи користуватимуться 
послугами медіатора— посе-
редника, який допоможе про-
вести переговори та дійти зго-
ди. Як повідомило Міністерс-
тво юстиції України, медіатор 
може допомогти у вирішенні 
громадянських, сімейних (за 
винятком тих, що стосують-
ся дітей), трудових, госпо-
дарських, адміністративних 
конфліктів, а також у кримі-
нальних провадженнях при 
укладанні угод про прими-
рення між потерпілим та пі-
дозрюваним. 
 Фактично це означає, 
що в Україні з’явилася аль-
тернатива суддям. І це дуже 
своєчасно. Адже, окрім того, 
що значна частина спорів 
між сторонами не є суттеви-
ми (але вони змушені зверта-
тися до суду), в країні гостро 
не вистачає суддів.Сьогод-
ні суддівський корпус стано-
вить 5 тис. 333 особи, але ще 
майже третина, а саме 2 тис. 

40 — це вакантні посади. Бо 
Вища кваліфікаційна комісія 
не працювала протягом двох 
років! Найбільша кількість 
незайнятих посад суддів — у 
великих містах, перш за все в 
Києві (232). На кожного суд-
дю припадає 725 справ на рік, 
тож не дивно, що справи роз-
глядаються з величезним за-
пізненням. Очікується, що 
медіація допоможе розванта-
жити судову систему країни. 
 Звісно, і до прийняття за-
кону українці користували-
ся послугами посередників, 
та Закон впроваджує офій-
ні правила: статус медіатора 
може здобути будь-яка фізич-
на особа, яка має вищу освіту 
та пройшла базову підготовку 
у сфері медіації в Україні чи 
за її межами не менш як 90 го-
дин, з яких 45 годин — прак-
тика підготовки. 
 Поки що складно прогно-
зувати, скільки коштувати-

муть послуги медіаторів та 
чи буде це дешевшим за судо-
ві витрати. Але якщо медіа-
ція була успішною, позивачу 
повернуть 60% заплаченого 
судового збору.
 Медіацію проводитимуть 
за взаємною згодою сторін 
та відповідно до принципів 
добровільності, конфіден-
ційності, незалежності, ней-
тральності, неупередженос-
ті медіатора. Головне — доб-
ровільна згода всіх зацікавле-
них у врегулюванні ситуації. 
Якщо сторони не можуть дій-
ти згоди щодо модератора, то 
кожна з них має право запро-
понувати свою кандидатуру, і 
працюватимуть  обидва моде-
ратори. Треба завважити, що 
медіація є гнучким процесом і 
її ведення не затверджено про-
цедурними актами. Завдання 
медіатора — налагодити про-
цес взаємодії сторін, зрозумі-
ти, що важливо для кожної з 

них, та знайти, на чому мож-
на побудувати взаємовигідне 
рішення. Фокус уваги медіа-
тора, на відміну від арбітра 
або юриста, зосереджений на 
інтересах сторін, а не на юри-
дичних нюансах регулювання 
спірного питання. 
 На Заході медіація, особ-
ливо в сімейних справах, є по-
ширеною практикою. Адже ві-
домо, що сімейні суперечки — 
одні з найбільш емоційно на-
пружених, а судові засідання, 
як правило, тривалі і стають 
справжнім випробуванням на 
міцність нервової системи обох 
сторін. Нерідко під час роз-
гляду справи судом конфлікт 
лише загострюється, а судо-
ве рішення не задовольняє або 
одну сторону, або й обидві. 
 Медіатор приділяє увагу 
емоціям сторін, тоді як судді 
вважають, що це не має сто-
сунку до діла. Однак невис-
ловлені емоції та претензії 
слугують основою конфлік-
ту, кожен суддя розкаже про 
десятки справ, у яких сторо-
ни буквально хотіли знищи-
ти одна одну. 
 Важливо: медіатор не ви-
носить та навіть не пропонує 
варіанти рішення спору. Його 
завдання — налагодити про-
цес комунікації між сторо-
нами та створити атмосферу 
довіри, яку було втрачено під 
час конфлікту. ■

ПОСЕРЕДНИКИ

Давай домовимося
Врегулювати конфлікт, не доводячи 
справу до суду, тепер допомагатимуть 
медіатори

■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Понад 20 тисяч випадків 
коронавірусу підтвердили в 
Україні за останню добу. Гос-
піталізували майже чотири 
тисячі пацієнтів. Понад 750 
хворих померли. Найбільше 
нових інфікованих на Дніп-
ропетровщині. Лідерами за 
поширенням ковіду також є 
Київ, Запорізька, Донецька та 
Полтавська області. Водночас 
за останню добу проти covid-
19 вакцинували майже 270 ти-
сяч українців. Загалом, від по-
чатку вакцинальної кампанії 
щеплено понад 21 мільйон лю-
дей, з них повністю імунізовані 
та отримали дві дози майже 9 
мільйонів. У МОЗ підкресли-
ли, що 90 відсотків госпіталізо-
ваних із сovid-19 — невакцино-
вані й не мали жодної дози ан-
тиковідної вакцини. 
 Тим часом у Миколаєві від-
криють окремі пункти ковід-
вакцинації дітей. Про це пові-
домили в міськраді. Пункти 
щеплення планують облашту-
вати на базі поліклінічних від-
ділень міської дитячої лікарні 
номер два. Відповідні докумен-
ти вже подали до Міністерства 
охорони здоров’я. Зазначи-
мо, наразi щеплення від коро-
навірусу в Миколаєві вже от-
римали понад 600 підлітків від 
12 до 18 років. Їх вакцинують 
лише препаратом від Файзер. 
 Натомість в Одесі лікарі 
Обласного клінічного центру 
скаржаться, що не отриму-
ють доплати за роботу з хво-
рими на коронавірус. За сло-
вами медиків, обіцяні уря-
дом 300 відсотків доплат їм 
не виплачують з вересня. В 
Одеській облдержадмініст-
рації вважають у цій ситуації 
винним керівництво медич-

ного закладу. Вони подавали 
неправильну інформацію про 
роботу медиків і доплати в На-
ціональну службу здоров’я. А 
відтак гроші не надходили на 
рахунки лікарні. Затримки, 
за словами лікарів, тривають 
з початку літа. Але тоді був 
спад захворюваності, а вони 
не отримували навіть полови-
ну обіцяних сум. Нині одеські 
лікарні переповнені пацієн-
тами. У Міністерстві охорони 
здоров’я пообіцяли перевіри-
ти медичний заклад. 
 А ось у Дніпрі лікарі попе-
реджають про ускладнення 
від коронавірусу. Кажуть, він 
вражає майже всі системи ор-
ганізму. Медики лікарні Меч-
никова зазначають, що 80% 
пацієнтів, які перехворіли на 

ковід у важкій формі, мають 
проблеми з нирками. Части-
на їх змушена звертатись у 
відділення діалізу. Причи-
ною тяжкого перебігу най-
частіше стає пізнє звернення 
до лікарів та відсутність вак-

цинації. Одиниці з хворих, 
які потрапили до стаціонару, 
мають документи про щеп-
лення. Серед тих, хто перебу-
ває в реанімації, вакцинова-
них немає, вкотре наголошу-
ють медики. ■

ДО РЕЧІ

 Водночас учені встановили, що носіння масок сприяє зниженню захворюваності на коронавірус на 53%. Про 
це йдеться у результатах міжнародного дослідження, опублікованих у журналі The BMG. Науковці з Австралії, Ки-
таю та Великої Британії дійшли висновку, що носіння масок є найефективнішим заходом у боротьбі з поширенням 
COVID-19. Вони також зазначили у дослідженні, що ефективним є дотримання дистанції та миття рук. Так, про-
аналізувавши результати понад 30 окремих досліджень, учені заявили, що носіння масок знижує захворюваність 
на 53%, а дотримання дистанції — на 25%. Дослідники зазначають, що миття рук також є ефективним заходом та 
зменшує захворюваність на понад 50%, проте вказується, що кількість досліджень з цього питання була незначна.  
 Ситуація з коронавірусом погіршується у світі. Європа запроваджує нові коронавірусні обмеження. Зокрема, 
Чехія з понеділка — локдаун для невакцинованих. Відвідувати можна буде лише продовольчі магазини та аптеки. 
В Німеччині останніми днями найбільший приріст нових випадків ковiду. Понад 50 тисяч за добу. Тож Ангела Мер-
кель закликає німців не відкладати щеплення. А от у Франції вже п’ята хвиля. Але французи вакцинуються актив-
но, і в лікарнях зараз уп’ятеро менше пацієнтів із covid, ніж торік. У Бельгії на тлі нової хвилі знову оголосили, що 
носити маски в приміщеннях необхідно всім мешканцям від десяти років. Крім того, компанії за можливості мають 
перевести своїх співробітників на віддалену роботу щонайменше на чотири дні на тиждень.

■

ЗАРАЗА

Гюльчатай, прикрий носика
Учені довели, що носіння масок знижує захворюваність на 
коронавірус на 55%

■

Коронний МАСКАрад.❙
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Обезмандатчення відкладено? 
 Отже, спочатку було бажання забра-
ти в спікера-вигнанця Дмитра Разумко-
ва мандат депутата. 
 30 жовтня голова партії «Слуга на-
роду», перший віце-спікер парламен-
ту Олександр Корнієнко заявляв, що на 
з’їзді, який пройшов 15 листопада, мали 
розглянути питання позбавлення ко-
лишнього голови Верховної Ради Дмит-
ра Разумкова депутатства. 
 За словами Корнієнка, рішення щодо 
можливого позбавлення мандата мали 
ухвалювати «залежно від подальших 
голосувань Разумкова за ті чи ті питан-
ня».
 «Забрати в мене мандат депутата 
може лише народ, — заявив у відповідь 
колишній голова Верховної Ради, поза-
фракційний нардеп Дмитро Разумков, 
— Я не бачу законних підстав для до-
строкового припинення депутатських 
повноважень, про що раніше заявили 
у фракції «Слуга народу». Вибачте за 
сленг, але якщо це станеться, то вони 
підуть «по беспредєлу».
 Однак на нарадах в офісі президента, 
де обговорювалось, як достроково при-
пинити депутатські повноваження Ра-
зумкова, вирішили цей процес поста-
вити на паузу. І анонсованої публічної 
процедури, яка мала проходити на остан-
ньому з’їзді партії СН, не було.

Від об’єднання — до партії?
 Як відомо, Дмитро Разумков ство-
рив міжфракційне об’єднання «Розум-
на політика».  Він заявив, що є окремим 
політиком і не буде сірою масою, як цьо-
го хотіли б його опоненти.
 «Мені дуже хотілося б зробити, щоб 
українська політика була розумною. І я 
зараз не лише про політику, як це спри-
ймається у суспільстві, а щоб наша енер-
гетична політика була розумною, щоб 
економічна політика була розумною, і 
міжнародна політика також повинна 
бути. Медичні реформи також мають 
бути розумними, виваженими, обґрун-
тованими і зрозумілими для людей, тоб-
то куди ми йдемо, навіщо ми це робимо і 
як це ми будемо робити. ...Головна про-
блема сьогоднішньої влади, за оцінками 

наших людей, — це питання якості, про-
фесіоналізму та компетентності в тих чи 
інших галузях. Тому я буду об’єднувати 
людей з фаховими знаннями, із мораль-
ними цінностями і сподіваюся, що їх 
буде достатньо для того, щоб викона-
ти все те, що ми плануємо», — заявив 
Дмитро Разумков.
 Зазначимо, що об’єднання не мають 
таких самих прав, як депутатські групи 
та партії, це радше «клуби за інтереса-
ми», до яких можуть вступати нардепи, 
котрі мають різні політичні погляди, але 
хочуть працювати над якоюсь спільною 
проблемою. 
 Тож чи буде життєздатним депутат-
ське об’єднання Разумкова з перспекти-
вою розбудови політичної партії? 
 У цьому питанні ключову роль 
відіграватиме те, наскільки Дмитро Ра-
зумков контролюватиме голосування 
перших членів свого об’єднання — оп-
рилюднених 25 депутатів. 
 Якщо представлені у списку депута-
ти будуть голосувати так, як каже Ра-
зумков, а не керівники їхніх фракцій 
чи інші фігури, то, незважаючи на між-
фракційний статус цього об’єднання, 
воно зможе стати повноцінною полі-
тичною силою у парламенті з перспек-
тивою трансформації в парламентську 
чи непарламентську політичну партію. 
Про голосування будуть домовлятись із 
Дмитром Разумковим.
 Звісно, це серйозна заявка. Дмит-
ро Разумков розуміє, що увага до ньо-
го громадськості також може перегора-
ти. І якщо сьогодні цю увагу не викорис-
товувати в якусь інституційну структу-
ру, то про нього можуть з часом забути. 
Особливо якщо Дмитро Разумков втра-
тить мандат чи офісу президента вдасть-
ся прибрати Разумкова з ефірів. 
 Але все ж в основному все залежа-
тиме від того, чи зможе Дмитро Разум-
ков організувати голосування і конт-
ролювати голосування депутатів ново-
го об’єднання, тоді можна з упевненіс-
тю констатувати втрату монобільшості 
в парламенті й фактичне утворення де-
путатської групи хоч і без статусу депу-
татської групи. Чи збільшуватиметься 
у майбутньому об’єднання Дмитра Ра-

зумкова, залежатиме й від його рейтин-
гів. Якщо рейтинги Дмитра Разумкова 
та потенційно його політичної сили бу-
дуть рости з нинішніх 5-7%, то й між-
фракційне об’єднання «Розумна політи-
ка» буде розростатись. Якщо рейтинги 
будуть деградувати, це об’єднання буде 
нефункціональним і депутати самостій-
но шукатимуть нові платформи й центри 
впливу, що знову зможуть привести їх у 
парламент. А більшість із цих депутатів 
об’єднує не лише дружба чи орієнтація 
на Дмитра Разумкова, а й те, що нинішні 
їхні політичні проєкти більше не гаран-
тують їм проходження в парламент. Та-
кож багато буде залежати від фінансової 
та медійної підтримки.

Разумков, Смешко, Гройсман — 
на одному гектарі?
 Перший заступник голови Верховної 
Ради Олександр Корнієнко виписав екс-
спікера Дмитра Разумкова на майбут-
ні парламентські вибори на електораль-
не поле Володимира Гройсмана («Ук-
раїнська стратегія Гройсмана») та Ігоря 
Смешка («Сила і честь»). 
 «Соціологія свідчить, що поки що 
вони — у другій лізі. І тому, найімовірні-
ше, вони конкуруватимуть один з одним. 
Поки що потенційний електорат Разум-
кова та Смешка дуже близький. Кожен 
із них публічно заявляв, що він консер-
ватор. І це може привести до того, що 
вони об’єднаються, і на таке об’єднання 
теж буде цікаво подивитися», — сказав 
Корнієнко. 
 Він також одним махом приписав 
Разумкову й конкуренцію з проросій-
ським Євгеном Мураєвим (лідер партії 
«Наші»).
 Лукавить Корнієнко, він як ніхто 
знає, що Разумков небезпечний для Зе-
ленського, і якщо не збавлятиме швид-
кість, то перспективи в нього значно шир-
ші, ніж йому малюють «колишні» СН.

На тинах різнопланові герої 
 Отже, міжфракційне об’єднання в 
стінах Верховної Ради України вже фак-
тично почало функціонувати. 
 Тим часом Дмитро Разумков заяв-
ляє, що будуватиме не політичний про-
єкт, а саме партію. 
 Мовляв, політичних проєктів у нас 
забагато, а партій мало. 
 Однак чимало вбачають у такому 
крокові Дмитра Разумкова спланований 
розвал монобільшості. Хоча сам він від-
кидає ці звинувачення. 

 Нагадаємо, панівна партія СН не 
просто просіла, а якщо екстраполювати 
динаміку — взагалі має шанси пролеті-
ти на чергових виборах. А других поза-
чергових «зеленим» не подарують. Реш-
та претендентів теліпається десь там, се-
ред «вічно третіх», і суттєвої конкурен-
ції скласти не може. 
 Можна було б сказати, що наступ-
не потрясіння, яке несе перерозподіл 
«слуг», розкол монобільшості, дикта-
торська агонія ОП, що з часом лише на-
ростатиме, — могли б бути корисними 
для влади та України загалом. Але чи 
не забагато потрясінь паралельних і пер-
пендикулярних для восьмого року вою-
ючої країни? 
 Україна могла б вийти з нав’язаного 
їй політичного борделю, інтриг і підки-
лимних загострень, але ж хто їй дасть? 
Принаймні зараз. 
 А щодо майбутньої партії Дмитра Ра-
зумкова, аби й вона не поповнила ряди 
аутсайдерів. 
 В умовах, коли політичні партії в 
Україні  отримали монопольне право на 
висунення кандидатів до різних рівнів 
рад, вони майже не залишають шансів 
здоровому розвиткові політичного ланд-
шафту. Політичні проєкти з’являються 
й зникають, як і їх формальні лідери, 
тоді як номер у ЄДРПОУ (єдиний держ-
реєстр підприємств та організацій) — за-
вжди обіцяє його власникові можливий 
прибуток. Якщо, звісно, вдасться ук-
ласти угоду з політиком-бізнесменом, 
котрий підшукує собі готовий офіційний 
політичний човен, який згодом можна 
модернізувати в будь-що.
 І, можливо, Разумкову вдасться ство-
рити щось пристойне, якщо не повто-
рить помилок Зеленського, що були до-
пущені з самого початку: президент не 
створив партію, яка б залучала широкі 
верстви населення до політичного жит-
тя. А саме на партію він і зміг би опира-
тись. 
 Імовірно, далі опоненти говорити-
муть про певні торги довкола політсили 
Разумкова — хто, за скільки, кому від-
дався — якщо не з гарантією, то в «при-
кордонному» варіанті. Ми ж не віримо, 
що пишуть на тинах. Там сьогодні різно-
планові герої. І всі ці прізвища — просто 
слова в традиційній культурі «непаркан-
них» почуттів. Та й дуже хочеться, аби 
на політичній орбіті України з’явилась 
справжня, потужна, проукраїнська пар-
тія з переконливо розумною політикою і 
для людей. ■

КОЛІЗІЇ

Замах на «турборежим»
Чим загрожує «cлугам» «Розумна політика» Разумкова? 

■

Тетяна ПАРХОМЧУК

Отже, «компроміс» іде до зриву. На Банковій до останнього викручують зелені мо-
нояйця навіть там, де їх немає. Так, офіс президента стимулює активізацію спротиву 
розколу монобільшості — входження певної частини слуг в об’єднання Разумкова 
та, як наслідок, усе може бути — ймовірний розпуск парламенту. 
А голосування за позбавлення депутатського мандата ексспікера Дмитра Разумкова 
залишилось у попередніх погрозах. 
Ситуація з відставкою Дмитра Разумкова не розрядилась, не пішла шляхом бодай 
якогось консенсусу, а, навпаки, почала виходити на рубежі, вигідні ексспікеру й 
приводити ОП у стан потрясіння. Над парламентом укотре навис меч кончини. Чи 
може чинний спікер Руслан Стефанчук хоч якось протистояти цьому? Це залежить 
від того, які рішення прийматиме офіс президента. Водночас провладна фракція 
почала розвалюватись на очах.
 А народ уже третій тиждень обговорює резонансну соціологію — свіжі опитування 
КМІС рейтингів провідних політиків та партій показують: чинний президент у стрім-
кому падінні майже зрівнявся з попередником, ідеться про гіпотетичний другий 
тур. 
І з самого початку було зрозуміло, що Разумков піде грати далі й що ця гра надовго. 
Проте Зеленський не побачив для себе загрозу в посиленні (усуненням з посади) 
впливу того, до кого йому далеко. 
Очевидно й те, що підтримка ексспікера зростає і його фан-клуб знищуватиме фанів 
Зеленського. 
А для офісу президента незабаром головною проблемою стане не Порошенко, а 
Разумков. 
Голосування за відставку Дмитра Разумкова вартувало «Слугам народу» розколу 
монобільшості.
Водночас Разумков, розуміючи, що орієнтовані на нього депутати потребують пев-
ної надії, політичної перспективи, створив міжфракційне об’єднання. Адже без цьо-
го люди можуть просто розійтися під інші центри впливу. 
Фактично це ще одна група внутрішньої опозиції, котра, якщо буде синхронно го-
лосувати наперекір позиції керівництва партії, позбавляє «Слугу народу» монобіль-
шості в парламенті де-факто. При цьому де-юре депутати виходити з фракції не 
будуть через ризик втрати мандата. 
Однак варто зазначити, що Україна політично не структурована і в нас немає справж-
ніх політичних партій. Замість них в Україні існують комерційно-політичні товарист-
ва з обмеженою політичною, моральною, кримінальною відповідальністю, такі собі 
ТОВ під прикриттям партійних статутів.

Дмитро Разумков з нардепами «Розумної політики».
Фото з сайту vlada.segodnya.ua.

❙
❙
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Ситуація навколо раптового 
звільнення директора держпід-
приємства «Гарантований поку-
пець» Костянтина Петриковця, 
що трапилася перед минулими 
вихідними, надзвичайно чітко 
показала проблему, яка існує в 
Україні щодо виконання владою 
своїх обов’язків перед інвестора-
ми в «зелену» енергетику. Зе-ко-
манда, як відомо, рвучко поміня-
ла правила під час гри, змінивши 
умови на ринку відновлюваної 
енергетики, — відтак виник бага-
томільярдний борг перед інвесто-
рами, який уже призвів до низки 
судових позовів проти України. 
Наші міжнародні партнери на-
магаються допомогти Україні 
розв’язати проблему, виділяю-
чи необхідні кошти для покрит-
тя боргів, — проте, як показали 
останні події, влада готова йти 
навіть на порушення процедур і 
домовленостей, але не поверну-
ти кошти людям, які розвивають 
вітчизняну енергетику. 

Відставка: чому і за що?
 Очільник Кабміну Денис 
Шмигаль минулої суботи терміно-
во і позачергово зібрав членів уря-
ду — на порядку денному стояло 
одне питання: звільнити керівни-
ка структурного підрозділу Каб-
міну «Гарантований покупець» 
Костянтина Петриковця. Стало-
ся це тоді, коли на рахунки під-
приємства надійшли кошти, не-
обхідні для покриття боргів перед 
інвесторами у «зелену» енергети-
ку — 19,3 млрд гривень. Як пові-
домляють джерела, у телефонній 
розмові Петриковцю наполегли-
во радили не робити цього — тоб-
то не платити гроші структурам, 
яким вони належали. Директор 
відмовився — і наступного дня 
опинився без роботи. Костянтин 
Петриковець очолював ДП «Га-
рантований покупець» від момен-
ту його заснування у квітні 2019 
року. Тим часом кошти були за-
блоковані на рахунках «Ощад-
банку». Щоправда, ненадовго... 
 «Причиною звільнення стало 
те, що я відмовився виконувати 
незаконні вказівки представни-
ків уряду щодо розрахунків ви-
робниками електроенергії з від-
новлюваних джерел. Держпід-
приємство у відповідності до за-
кону спрямувало 19,3 млрд грн 
коштів від НЕК «Укренерго» на 
погашення заборгованості перед 
виробниками. Так вимагає за-
кон, і жодні спроби політичного 
тиску, телефонні дзвінки і погро-
зи не змусять державне підпри-
ємство відступити від норм зако-
ну і використати ці кошти, як за-
манеться політикам», — заявив 
він, додавши, що кошти від єв-
робондів НЕК «Укренерго» в роз-
мірі 19,3 млрд грн, які ДП «Га-
рантований покупець» направи-
ло на розрахунки з виробниками 
електроенергії з відновлюваних 
джерел, поки залишаються у дер-
жавному «Ощадбанку». 
 У Кабінеті Міністрів відповіли 
на обурену заяву директора: мов-
ляв, звільнили Костянтина Пет-
риковця з посади за непрофесіо-
налізм та заподіяння збитків під-
приємству в розмірі понад 500 млн 
грн, а також позовів виробників 
з альтернативних джерел на суму 
близько 1,5 млрд грн. «Причиною 
звільнення є непрофесіоналізм 
та заподіяння збитків підприємс-
тву внаслідок продажу значного 
обсягу електроенергії з боку га-
рантованого покупця за свідомо 
заниженими цінами на користь 
окремих фінансово-промислових 
груп», — йдеться у повідомлен-
ні на сайті уряду.
 У Кабміні заявляють, що тран-
закція, про яку йдеться, мог-
ла завдати шкоди державі у роз-

мірі понад 500 млн грн та при-
звела до зменшення інвести-
цій в «зелену» енергетику. «Це, 
своєю чергою, призвело до по-
зовів виробників з альтернатив-
них джерел до «Гарантованого 
покупця» на суму близько 1,5 
млрд грн і було предметом роз-
гляду профільного комітету Вер-
ховної Ради України з відповід-
ним зверненням про зміну керів-
ника», — заявили в Кабміні.
 Урядовці пообіцяли, що вже 
за кілька днів буде створена ко-
місія для аналізу перелічених 
транзакцій. «Якщо зазначені 
факти знайдуть підтвердження, 
матеріали передадуть правоохо-
ронним органам», — додали пред-
ставники Зе-команди, запевнив-
ши, що зміна керівника не впли-
не на виконання зобов’язань пе-
ред виробниками електроенергії 
з альтернативних джерел.

Експерти: Кабмін обманює
 Галузеві експерти, прочитав-
ши точку зору урядовців, заяви-
ли: влада у своїх аргументах про-
била чергове дно. І насправді, обу-
рившись, що Петриковець відмо-
вився грати у піддавки з командою 
Шмигаля, звільнила непокірного 
керівника, хоча для цього довело-
ся згадати вельми неоднозначну 
справу піврічної давнини. За якою 
провини керівництва «Гарантова-
ного покупця» не виявили. 
 Про те, що уряд намагаєть-
ся ввести в оману громадськість, 
свідчить ще й поспіх звільнення 
Петриковця: відставку директора 
затвердили в суботу, а перевіряти 
інформацію, яка стала причиною 
звільнення, вирішили лише почи-
наючи з понеділка. При цьому вже 
в суботу, на цьому самому екстре-
ному засіданні, було призначено 
виконувача обов’язків директора 
державного підприємства «Гаран-
тований покупець» Вадима Уліду. 
Його представили колективу вже 
на початку тижня. 
 «Першим завданням викону-
вача обов’язків керівника підпри-
ємства буде забезпечення термі-
нових виплат виробникам «зеле-
ної» електроенергії коштів, отри-
маних від продажу «Укренерго» 
«зелених» облігації. Україна ви-
конує свої зобов’язання перед ін-
весторами та сумлінно гасить бор-
ги, як і було обіцяно», — заявив 
міністр енергетики України Гер-
ман Галущенко, шокувавши всіх 
присутніх у залі й енергетичну 
спільноту на загал. Адже вихо-
дить, що новий керівник «Гаран-
тованого покупця» має зробити 
той самий крок, за який звільни-
ли його попередника. 
 Сумнівів не залишилося: за 
вихідні в Україні змінилося дуже 
багато, зокрема позиція влади 
щодо ситуації із звільненням ди-
ректора «Гарантованого покуп-
ця». І така зміна могла бути до-
сягнута лише тиском на українсь-
ку владу з боку Міжнародного 
валютного фонду та інших між-
народних партнерів. 
 Проте сам пан Уліда погодив-
ся, що платити треба. «Всі кошти, 
отримані від продажу «зелених» 
облігацій, будуть спрямовані ви-
нятково на оплату електроенергії, 
виробленої з відновлюваних дже-
рел», — сказав він, наголосивши, 
що виконання зобов’язань перед 
«зеленими» інвесторами є ключо-
вим завданням для підприємства, 

яке має забезпечити повні розра-
хунки за вироблену енергію з від-
новлюваних джерел.
 «Розвиток «зеленої» енерге-
тики країни, особливо на тлі сві-
тової енергетичної кризи, є одним 
із стратегічних напрямів забезпе-
чення енергетичної незалежності 
країни. Тому своєчасні виплати 
виробникам «зеленої» електро-
енергії — це не лише довіра до Ук-
раїни з боку бізнесу, а й стратегіч-
на інвестиція в нашу енергобезпе-
ку», — новопризначений дирек-
тор сказав правильні слова, яких 
від нього чекали. 

Гроші виділили, але... 
 Кошти, через які виник скан-
дал, «з’явилися» ще 3 листопада, 
коли НЕК «Укренерго» здійсни-
ла дебютний випуск п’ятирічних 
«зелених» єврооблігацій сталого 
розвитку на 825 млн дол. із дохід-
ністю 6,875%. Кошти від випуску 
мали бути використані лише для 
погашення заборгованості перед 
ДП «Гарантований покупець», 
який є посередником між вироб-
никами електроенергії з віднов-
люваних джерел та покупцями 
такої електроенергії, також держ-
підприємство купує електроенер-
гію для потреб населення.
 Водночас Європейський банк 
реконструкції та розвитку вирі-
шив інвестувати 75 млн доларів в 
облігації НЕК «Укренерго», щоби 
компанія змогла виплатити борги 
виробникам електроенергії з від-
новлюваних джерел. Як повідо-
мили на сайті банку, ЄБРР інвес-
тує в облігації в спробі вирішити 
платіжну кризу, що охопила сек-
тор відновлюваної енергетики 
країни. Таким чином, в Україні 
зможуть продовжити розвивати 
галузь відновлюваної генерації 
за допомогою конкурентних аук-
ціонів або інших інноваційних 
комерційних механізмів.
 «Ці інвестиції допоможуть 
відновити довіру до українського 
сектору відновлюваних джерел 
енергії і підвищать довіру при-
ватних інвесторів і фінансистів, 
проклавши шлях настільки необ-
хідним інвестиціям для підтрим-
ки переходу країни до «зеленої» 
економіки», — додали в банку. 

Розвал енергетики і втрата 
довіри
 Ситуація, коли Кабмін вирі-
шив «кинути» інвесторів, спри-
чинила шалену критику дій Кабі-
нету Міністрів України під керів-
ництвом Дениса Шмигаля з боку 
галузевих експертів. «Володими-
ру Зеленському тепер уже мож-

на не тільки юриста Галущенка 
запрошувати на посаду міністра 
енергетики, а й офіціантку депу-
татського буфету — керувати га-
луззю вже буде важко, — напи-
сав на своїй сторінці у фейсбуці 
директор Інституту розвитку еко-
номіки України Олександр Гон-
чаров. — Прикро? Дуже. Жаль? 
Ні. І навіть дуже добре, що те-
пер усім очевидно: нам треба го-
туватися до нових випробувань 
та викликів енергетичної кризи, 
оскільки далі буде лише гірше. 
Судіть самі». 
 За його твердженням, на кі-
нець цього тижня 60% енерго-
блоків державних ТЕС не пра-
цюють через відсутність вугіл-
ля, оскільки навантаження не-
суть лише 3 блоки з 23 державних 
ТЕС, що становить 10% їх потуж-
ності. Також для українського біз-
несу насправді платіжки за елек-
троенергію збільшилися майже 
втричі, відповідно ще більше по-
дорожчають хліб, яйця, куряти-
на, тепличні овочі та інше, адже 
у виробників природний газ ста-
новить 60% від енергоспоживан-
ня, електроенергія — 40%.
 Народний депутат Олексій 
Гончаренко вважає, що скандал 
уже вилився в публічну площи-
ну, тому Україна ризикує втрати-
ти доступ до міжнародних інвес-
тиційних проєктів. «З’являться 
проблеми з європейськими бан-
ками, з інвесторами в «зелену» 
енергетику, яких дуже багато є за 
кордоном — це і країни Сканди-
навії, США та Канада та інші роз-
винуті країни. Йдеться про понад 
10 млрд євро інвестицій», — ска-
зав нардеп Гончаренко.
 На його думку, це було від-
повідне зобов’язання українсько-
го уряду, воно було закріплене за-
коном, проголосованим Радою та 
підписаним президентом. «Але, 
на жаль, цього не сталося. Борги 
залишилися у дуже великих об-
сягах, і далі ми довгий час пору-
шували ці питання, а інвестори 
вже почали йти з позовами проти 
України, що, безумовно, знищує 
інвестиційну привабливість дер-
жави. Довгий час нам уряд роз-
повідав, що ми візьмемо ці «зе-
лені облігації», отримаємо гроші 
та розрахуємось. Коли це сталося 
— облігації були випущені, а гро-
ші зібрані — то замість того, щоб 
направити ці гроші на оплату без-
посередньо боргів, уряд почав ро-
бити якісь дивні речі», — додав 
Гончаренко.
 За його словами, йдеться про 
чергове волюнтаристське рішен-
ня, яке матиме дуже серйозні на-

слідки для держави. «Тому що на 
ринку альтернативної енергетики 
склалася глибока криза ще з по-
чатку минулого року. Нагромади-
лися борги в розмірі понад 20 млрд 
грн. І ці борги уряд пообіцяв спла-
тити повністю, він мав це зроби-
ти ще на початку цього року. Це 
були відповіді зобов’язання ук-
раїнського уряду, він був закріп-
лений законом, який проголо-
сувала Верховна Рада і підписав 
президент», — сказав нардеп, до-
давши, що замість того, аби спря-
мувати взяті на Заході гроші на 
оплату безпосередньо боргів, уряд 
спровокував нову кризу.
 «Можливо, уряд має бажання 
закрити якусь іншу «дірку». Але 
це безумовно позначиться на ін-
вестиційному кліматі, це безумов-
но позначиться на кожному ук-
раїнцеві. Я вже мовчу про кліма-
тичні зміни, про екологію, від якої 
Україна теж дуже серйозно страж-
дає, — йдеться і про якість повітря 
і все інше», — підсумував нардеп.
 Зрештою, така ситуація із від-
новлюваною енергетикою суттє-
во суперечить словам президента 
Володимира Зеленського, які він 
сказав під час кліматичної конфе-
ренції у шотландському Глазго. 
«Наші цілі — до 2030 року ско-
ротити викиди парникових газів 
на 75%. І не пізніше 2060 року до-
сягти кліматичної нейтральності. 
Україна підтримує серію ініціа-
тив цієї конференції. Зокрема, 
декларацію про лісо- та землеко-
ристування. Важливим для нас є 
доступ до надійного та довгостро-
кового кліматичного фінансуван-
ня, особливо в рамках Зеленого 
кліматичного фонду. Щоби подо-
лати глобальне потепління, нам 
потрібне «глобальне потепління 
у відносинах держав», де щороку 
тане недовіра», — сказав Зеленсь-
кий під час візиту.
 Щоправда, при цьому його ж 
політична команда робить усе, 
аби тільки породжувати таку не-
довіру. Від цього страждатиме 
екологія, страждатиме держава, 
страждатиме кожен із нас. ■

ЕНЕРГІЯ ПРИРОДИ 

«Кидок» на 19 мільярдів
Кабінет Міністрів, екстрено звільнивши керівництво «ГарПоку», показав, що влада не 
планує виконувати свої зобов’язання перед виробниками «зеленої» енергетики

■

Отримавши гроші для інвесторів у «зелену» енергетику, Кабмін раптом 
наказав... не виплачувати їх.
Фото з сайту itc.ua.

❙
❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Вона зростає, але... 
 Частка «зеленої» енергетики в 
енергобалансі України зросла до 9% за 
10 місяців 2021 року. Ще в 2019 році, 
за даними держпідприємства «Гаран-
тований покупець», на «зелену» енер-
гетику припадало всього 3,7% виробле-
ної в Україні електроенергії. 
 Виробники електроенергії з віднов-
люваних джерел виробили та продали 
«Гарантованому покупцю» 10 023 тисячі 
МВт-год електроенергії за 10 місяців по-
точного року, що на 10% більше, ніж за 
аналогічний період 2020 року. Лише в 
одному місяці з десяти — квітні — ви-
робництво «зеленої» електро енергії цьо-
го року було менше, ніж торік. 
 Незважаючи на зростання генера-
ції з відновлюваних джерел, обсяг ви-
робництва електроенергії не досягнув 
значень, закладених у прогнозному ба-
лансі електроенергії на 2021 рік. За 
плановими розрахунками, генерація з 
відновлюваних джерел має досягти 10 
млн  708 тис. МВт-год.
 Серед видів ВДЕ найбільшу кіль-
кість «зеленої» електроенергії вигото-
вили сонячні станції, на другому місці 
— вітрові. Сумарне виробництво СЕС 
та ВЕС становить понад 90% усієї ВДЕ-
генерації.

■



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, 21.45 Комедія «Джек & 

Лондон»

22.45, 23.55 Т/с «Свати»

23.45 «ТСН. 10 вражаючих подій 

дня»

00.10 Драма «Вікторія та 

Абдул»

02.35 «Танці з зірками-2021»

05.35 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

03.25 Х/ф «Не стріляйте в 
білих лебедів»

04.45, 5.05 «Телемагазин»

05.15, 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»

10.05, 18.00, 19.00, 4.10 

«Стосується кожного»

12.25 Х/ф «Чи вмієш ти 
зберігати секрети?»

14.25 «Речдок»

16.05 «Чекай на мене. Україна»

20.00, 3.40 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Велика справа»

23.50 Х/ф «Джунглі»
02.00 Х/ф «Остання битва»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок із 

Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Мисливці на дива

10.00 Я везу тобі красу

11.00 Т/с «Виходьте без дзвінка-

4»

14.10, 15.30 Т/с «Відважні»

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.10 Т/с «Серце матері»

00.10, 2.00 Т/с «Експрес-

відрядження»

01.30 Телемагазин

02.50 Гучна справа

03.45 Реальна містика

ICTV

05.05 Скарб нації

05.15 Еврика!

05.20 Служба розшуку дітей

05.25, 10.05 Громадянська 

оборона

06.30 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.10, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

11.50, 13.15 Х/ф «Тремтіння 
землі-6»

12.45, 15.45 Факти. День

14.15, 16.15 Т/с «Дільничний із 

ДВРЗ»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Прихована небезпека. 

Прем’єра

21.25 Т/с «Пес-6»

22.45 Свобода слова

00.00 Х/ф «Схильність»

01.50 Прихована небезпека

02.45 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»

12.55 Х/ф «Бар «Бридкий 

койот»

14.55 Х/ф «Розлучення по-

американськи»

17.00 «Хто зверху?»

19.00 «Пекельна кухня»

21.00 Х/ф «Ліга видатних 

джентльменів»

23.10 Х/ф «Клаустрофоби: 

новий рівень»

01.00 «Вар’яти»

02.35 «Служба розшуку дітей»

02.40 «Зона ночі»

04.50 «Абзац»

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 Д/с «Секретно. 

Холодна війна»

07.10, 8.10, 21.30 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 11.10 Д/с 

«Найнебезпечніші 

польоти»

09.00 Підсумки тижня з Анною 

Мірошниченко

10.10 Д/с «Загадки Мердока»

11.40 Д/с «Авіаносці»

13.15, 18.10, 19.15 Х/ф

15.30, 0.30 Час «Ч»

16.10 Д/с «Таємнича світова 

війна»

17.10, 1.10, 5.00 Д/с «Злочин у 

тилу війни»

20.20, 2.00 «5 копійок»

21.40 Час-Time

22.00 Час новин. Підсумки дня

23.10 Д/с «Вердикт історії»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00, 4.55 «Top Shop»

05.55 «Таємниці світу»

07.20 Х/ф «Доживемо до 

понеділка»

09.20 Х/ф «Міцний горішок»

10.50, 21.15 Т/с «Менталіст»

12.30, 16.30, 19.00, 2.35 «Свідок»

13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»

14.40, 23.00 Т/с «Той, що читає 

думки»

17.00, 3.05, 3.55 «Випадковий 

свідок»

18.20 «Свідок. Агенти»

00.45 Х/ф «Викрадений»

03.25 Свідок. Агенти

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»

15.40 Т/с «Суперкопи»

17.20, 19.00 Т/с «Швидка»

20.10 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.10 Т/с «Елементарно»

00.05 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.25 Т/с «Коли ми вдома»

05.55 Т/с «Комісар Рекс»

08.50, 11.50 МастерШеф. 

Професіонали

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Вікна-

новини

12.05, 14.50 Т/с «Сліпа»

15.40, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 Супермама

20.15, 22.50 Т/с «Рідна мачуха»

23.20 Т/с «Наречений»

01.25 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 «ДжеДАІ-2020»

06.30 Т/с «Козирне місце»

10.25 Х/ф «Шпигунка»

12.45 Х/ф «Придорожній 

заклад»

15.00 «Загублений світ»

17.55 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25 Прем’єра! «Гроші-2021»

20.20, 21.20 Т/с «Янголи-2»

22.20, 0.35 Т/с «CSI: місце 

злочину»

00.10 «Дубінізми»

02.25 «Відеобімба-2»

04.45 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «ПСВ» — «Вітесс». 

Чемпіонат Нідерландів

08.10 «Десна» — «Колос». 

Чемпіонат України

10.00 «Великий футбол»

11.40 «Ворскла» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

13.20 «Феєнорд» — «Зволле». 

Чемпіонат Нідерландів

15.00, 20.15, 22.30 Футбол NEWS

15.20 «Чорноморець» 

— «Динамо». Чемпіонат 

України

17.10 «Галатасарай» — 

«Фенербахче». Чемпіонат 

Туреччини

19.00 «УПЛ ONLINE»

19.25 LIVE. «Верес» 

— «Металіст 1925 р.». 

Чемпіонат України

21.20 «EXTRA TIME»

22.15 Yellow

22.50 «Нью-Йорк Сіті» 

— «Атланта Юнайтед». 

Плей-оф. MLS CUP

00.35 «Минай» — «Інгулець». 

Чемпіонат України

02.20 «Аланьяспор» — 

«Бешикташ». Чемпіонат 

Туреччини

04.05 «Львів» — «Зоря». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.25, 12.30, 15.00 «УПЛ 

ONLINE»

06.40 «Минай» — «Інгулець». 

Чемпіонат України

08.55 «АЗ Алкмаар» — «НЕК». 

Чемпіонат Нідерландів

10.40 «Галатасарай» — 

«Фенербахче». Чемпіонат 

Туреччини

13.10 «Шахтар» — «Рух». 

Чемпіонат України

15.25 «Спортінг КС» 

— «Ванкувер Вайткепс». 

Плей-оф. MLS CUP

17.15, 23.50 «Великий футбол»

18.55 LIVE. «Трабзонспор» 

— «Газіантеп». Чемпіонат 

Туреччини

19.45, 23.40 Yellow

20.55 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру. Прем’єра

21.50 «Десна» — «Колос». 

Чемпіонат України

01.35, 3.40 Топ-матч

01.50 «Портленд Тімберс» 

— «Міннесота». Плей-оф. 

MLS CUP

03.55 «Феєнорд» — «Зволле». 

Чемпіонат Нідерландів

МЕГА

06.15, 11.50, 5.45 Містична 

Україна

07.15 Правила виживання

08.15 Страх у твоєму домі

08.45 Бандитська Одеса

09.40, 1.40 Речовий доказ

10.50, 21.50 Ретромобілі: друге 

життя

12.50, 20.15 Топ-10: таємниці та 

загадки

13.50 Дикі тварини

14.20 Сучасні будівлі Лондона

14.50 Дика природа Чилі

15.50 Дикий і живий

16.50, 4.45 Сіяя: з нами у дику 

природу

17.50, 0.40 Секретні території

18.45 Там, де нас нема

19.45 Ремесла за призначенням

20.50 Дике виживання

22.40 Океани

23.40 Крила війни

02.50 Судіть самі

03.50 Україна: забута історія

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.40 «Ух ти show»

08.50 «Орел і решка. Морський 

сезон»

09.50 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

11.50, 21.00 «Інше життя»

12.50 Х/ф «Як вкрасти 

діамант»

14.30 Т/с «Беверлі Гіллз, 

90210»

18.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

20.10 «Мам, я роблю бізнес!»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.45 Х/ф «Голем»

01.50 «Орел і решка. Шопінг»

02.45 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Видатні акторки. Топ

08.20 Інстагламур

09.20 Квартирне питання

10.20 Затишна дача

10.50 Дача бороданя

11.20, 18.00, 20.30 Удачний 

проєкт

13.00, 15.30, 0.40, 3.40 Корисні 

поради

13.20 Салат-бар

13.30 Моя кухня

14.30 Правила виживання

16.10 Дачна відповідь

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 М/ф «Синдбад: легенда 

семи морів»

11.15 Х/ф «Чак і Ларрі 

— тепер одруженні»

13.35 Богиня шопінгу. Батли за 

патли

15.00, 5.00 Зірки, чутки та 

Галлівуд

16.00, 3.05 Панянка-селянка

17.00 Богиня шопінгу. Битва 

блондинок

18.00, 2.15 4 весілля

19.00 Одного разу під Полтавою

22.00 Т/с «Ромео і Джульєтта з 

Черкас»

23.00, 1.00 Сімейка У

00.00 Країна У-2

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Земля, наближена до неба

06.30 М/ф «Пригоди Тайо»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 0.05, 2.20, 

5.25 Новини

07.05 Енеїда

08.10 Т/с «Фаворитка короля»

09.15 Телепродаж

09.50 Т/с «Серцебиття»

11.35, 18.20 «По-людськи»

12.35 Д/ф «Дикі дива»

13.10, 1.35 Прозоро: про 

актуальне

14.00 UA:Фольк. Спогади

15.10, 21.35, 0.30, 2.45, 5.50 

Спорт

15.20 Концерт

16.30 Д/ф «Суперчуття»

17.00 Прозоро: про головне

19.10 Д/ф «Дикі тварини»

19.35 Д/ф «Боротьба за 

виживання»

19.55 «Дика природа 

Аргентини»

21.45 «Зворотний відлік»

23.30 Перша шпальта

00.40 Т/с «Округ Дюрем»

03.00 Антропологія

03.30 Д/ф «Війна на нульовому 

кілометрі»

04.30 Знаряддя війни
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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»

20.43 «Проспорт»

20.45, 21.45 Комедія «Джек & 

Лондон»

22.50, 23.55 Т/с «Свати»

23.45 «ТСН. 10 вражаючих подій 

дня»

00.30 Драма «Френкі та Еліс»

02.40 Комедія «Весілля Вайлд»

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 «Один шанс на 
двох»

14.40, 15.40 «Речдок»

16.25 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 4.15 «Стосується 

кожного»

20.00, 3.45 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Велика справа»

23.50 Х/ф «Бувай, дитинко, 
бувай!»

02.00 Х/ф «Таємниця в їхніх 
очах»

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 Мисливці на дива

10.00 Я везу тобі красу

11.00 Т/с «Виходьте без дзвінка-

4»

14.10, 15.30 Т/с «Відважні»

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.10 Т/с «Серце матері»

00.10, 2.00 Т/с «Експрес-

відрядження»

01.30 Телемагазин

02.50 Гучна справа

03.45 Реальна містика

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Факти

04.40, 20.20, 1.55 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.15 Х/ф «Схильність»

12.10, 13.15 Т/с «Розтин покаже»

12.45, 15.45 Факти. День

14.45, 16.20 Т/с «Пес»

17.35 Т/с «Юрчишини-2»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

21.25 Т/с «Пес-6»

22.40 Т/с «Пес-2»

23.45 Х/ф «Холодна помста»

02.50 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.25 «Kids time»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.30 «Орел і решка»

09.30 Т/с «Надприродне»

12.10 «Кохання на виживання»

14.15 Х/ф «Земля 

майбутнього: світ за 

межами»

16.55 «Хто зверху?»

19.00 «Екси»

21.05 Х/ф «Острів фантазій»

23.30 Х/ф «Таємниці 

райських схилів»

01.10 «Вар’яти»

02.40 «Зона ночі»

04.50 «Абзац»

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 Д/с «Секретно. 

Холодна війна»

07.10, 8.10, 21.30 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 11.10 Д/с 

«Найнебезпечніші 

польоти»

09.00, 22.00 Час новин. Підсумки 

дня

10.10 Д/с «Загадки Мердока»

11.40 Д/с «Авіаносці»

13.10, 18.10, 19.15 Х/ф

15.30, 0.30 Час «Ч»

16.10 Д/с «Таємнича світова 

війна»

17.10, 1.10, 5.10 Д/с «Злочин у 

тилу війни»

20.20, 2.00 «Дійові особи»

21.40 Час-Time

23.00 Д/с «Вердикт історії»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

06.25 «Свідок. Агенти»

07.50, 17.00, 3.10, 3.55 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.40 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Акція»
10.50, 21.15 Т/с «Менталіст»

13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»

14.45, 23.00 Т/с «Той, що читає 

думки»

18.20, 3.25 «Будьте здоровi»

00.55 «Легенди карного 

розшуку»

04.55 «Top Shop»

НЛО-ТБ

00.15 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»

16.00 Т/с «Суперкопи»

17.25, 19.00 Т/с «Швидка»

20.10 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.10 Т/с «Елементарно»

00.10 Мама реготала. Найкраще

СТБ

03.10 Найкраще на ТБ

05.15 Т/с «Комісар Рекс»

08.00, 11.50 МастерШеф. 

Професіонали

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Вікна-

новини

12.05, 14.50 Т/с «Сліпа»

15.40, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 Супермама

20.15, 22.50 Т/с «Рідна мачуха»

23.20 Т/с «Наречений»

01.25 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»

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»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 13.50 Топ-матч

06.10 «Валвейк» — «Аякс». 

Чемпіонат Нідерландів

08.10 «Трабзонспор» 

— «Газіантеп». Чемпіонат 

Туреччини

10.00, 15.00, 20.30, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «Чорноморець» 

— «Динамо». Чемпіонат 

України

12.10 «Великий футбол»

14.05, 21.55 Чемпіонат 

Нідерландів. Огляд туру

15.20 «УПЛ ONLINE»

15.45 «Верес» — «Металіст 

1925 р.». Чемпіонат 

України

17.30 «EXTRA TIME»

18.20 Чемпіонат Туреччини. 

Огляд туру. Прем’єра

19.00 «Ніч Ліги чемпіонів»

19.40 «FAN TALK»

21.45 Yellow

23.00 «Галатасарай» — 

«Фенербахче». Чемпіонат 

Туреччини

00.45 «Десна» — «Колос». 

Чемпіонат України

02.30 «ПСВ» — «Вітесс». 

Чемпіонат Нідерландів

04.15 «Ворскла» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.25, 12.30, 15.00, 22.20 

«УПЛ ONLINE»

06.40 «Львів» — «Зоря». 

Чемпіонат України

08.55 «Філадельфія» — «Нью-

Йорк РБ». Плей-оф. MLS 

CUP

10.40 «ПСВ» — «Вітесс». 

Чемпіонат Нідерландів

13.10 «Ворскла» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

15.25 «Аланьяспор» — 

«Бешикташ». Чемпіонат 

Туреччини

17.15, 19.50 «Перша ONLINE»

18.00 «Альянс» — «ВПК-Агро». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

20.20 Yellow

20.30 «Валвейк» — «Аякс». 

Чемпіонат Нідерландів

22.45 «Верес» — «Металіст 

1925 р.». Чемпіонат 

України

00.30 «EXTRA TIME»

01.20 «Нью-Йорк Сіті» 

— «Атланта Юнайтед». 

Плей-оф. MLS CUP

03.10 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

04.00 «Трабзонспор» 

— «Газіантеп». Чемпіонат 

Туреччини

МЕГА

06.45 Правила виживання

07.45 Страх у твоєму домі

08.40 Бандитський Київ

09.10, 1.45 Речовий доказ

10.20, 21.50 Ретромобілі: друге 

життя

11.20, 5.50 Містична Україна

12.20, 19.35 Топ-10: таємниці та 

загадки

13.20 Сучасні будівлі Лондона

14.30, 20.45 Дика природа Чилі

15.35 Дикий і живий

16.35, 4.50 Сіяя: з нами у дику 

природу

17.35, 0.50 Секретні території

18.35 Там, де нас нема

22.50 Ганг

23.50 Крила війни

02.55 Судіть самі

03.55 Україна: забута історія

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.40 «Ух ти show»

08.50 Т/с «Дикий янгол»

09.35 «Мам, я роблю бізнес!»

10.30 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

11.30, 18.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

13.30, 21.00 «Інше життя»

14.30 Т/с «Беверлі Гіллз, 

90210»

20.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

01.25 «Орел і решка. Шопінг»

02.20 Т/с «Три сестри»

03.15 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Видатні акторки. Топ

08.20 Інстагламур

09.20 Квартирне питання

10.20 Затишна дача

10.50 Дача бороданя

11.20, 18.00, 20.30 Удачний 

проєкт

13.00, 15.30, 0.40, 3.40 Корисні 

поради

13.20 Салат-бар

13.30 Моя кухня

14.30 Правила виживання

16.10 Дачна відповідь

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 «Артур і мініпути»
11.30 Х/ф «Люди Х: остання 

битва»
13.40 Богиня шопінгу. Батли за 

патли

15.00, 5.00 Зірки, чутки та 

Галлівуд

16.00, 3.05 Панянка-селянка

17.00 Богиня шопінгу. Битва 

блондинок

18.00, 2.15 4 весілля

19.00 Одного разу під Полтавою

22.00 Т/с «Ромео і Джульєтта з 

Черкас»

23.00, 1.00 Сімейка У

00.00 Країна У-2

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Земля, наближена до неба

06.30 М/ф «Пригоди Тайо»

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 «Фаворитка короля»

09.15 Телепродаж

09.50 Т/с «Серцебиття»

11.35, 18.20 «По-людськи»

12.35 Д/ф «Дикі дива»

13.10, 1.20 Прозоро: про 

актуальне

14.00 UA:Фольк. Спогади

15.10, 21.45, 0.10, 5.45 Спорт

15.20 Концерт. Дмитро та 

Назарій Яремчуки

16.30 Д/ф «Суперчуття»

17.00 Прозоро: про головне

19.10 Д/ф «Боротьба за 

виживання»

19.55 «Дика природа 

Аргентини»

22.00 Полюси

23.00 Бігус Інфо

00.25 Т/с «Округ Дюрем»

02.45 Антропологія

03.15 Д/ф «Перехрестя Балу»

04.20 Детропія

П’ЯТНИЦЯ, 19 ЛИСТОПАДА 2021
23 листопада
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Інтернет для всіх — газета 
для обраних
Передплатіть «Україну молоду» на наступний рік

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2022 рiк:

на місяць — 57 грн. 08 коп.,

на квартал — 171 грн. 24 коп.,

на півріччя — 342 грн. 48 коп.,

до кінця року — 684 грн. 96 коп

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, 
юридичних осiб:

на місяць — 72 грн. 08 коп.,

на квартал — 216 грн. 24 коп.,

на півріччя — 432 грн. 48 коп.,

до кінця року — 864 грн. 96 коп.

Передплатний iндекс — 01555

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення перед-
плати бере: на місяць — 4 грн. , на 
два–три місяці — 9 грн., на чоти-
ри–шість місяців — 11 грн., на 
сім–дванадцять місяців — 15 грн. 
30 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і 
читачi — як зi столицi, так i з глибинки, 
— i колеги-журналiсти оцiнюють як голо-
вну нацiональну газету держави. Редакцiя 
«УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною 
такої високої оцiнки i вашої уваги, шанов-
нi читачi. 
 З наступного року «Україна молода» ви-
ходитиме з іншою періодичністю і в новому 
форматі — тижневика обсягом 24 шпаль-
ти. 
 Нині триває передплата на «Україну 
молоду» на 2022 рік . Оформити передпла-
ту можна у відділеннях поштового 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 
Каталогу видань України «Преса поштою», 
так і за друкованим Каталогом видань «Пре-
са поштою».
 До наших постiйних читачiв ми тради-
цiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв 
передплачуєте «Україну молоду» — по-
радьте передплату i своїм родичам, друзям, 
сусiдам, знайомим. 

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

20.43 «Проспорт»

20.45 Комедія «Джек & 

Лондон»

21.45, 23.05, 23.55 Т/с «Свати»

23.45 «ТСН. 10 вражаючих подій 

дня»

00.35 Драма «Біля моря»

03.00 «#Гуднайт_клаб»

05.35 «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 «Наречений 

напрокат»

14.40, 15.40 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 4.10 «Стосується 

кожного»

20.00, 3.40 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Велика справа»

23.50 Х/ф «Довіра»

01.45 Х/ф «Людина без 

обличчя»

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 Мисливці на дива

10.00 Я везу тобі красу

11.00 Т/с «Виходьте без дзвінка-

4»

14.10, 15.30 Т/с «Відважні»

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.10 Т/с «Серце матері»

00.10, 3.00 Реальна містика

01.30 Телемагазин

02.00 Гучна справа

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Факти

04.40, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

11.00, 13.25 Х/ф «Холодна 

помста»

12.45, 15.45 Факти. День

13.55 Т/с «Розтин покаже»

14.50, 16.20 Т/с «Пес»

17.45 Т/с «Юрчишини-2»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20, 1.40 Прихована небезпека

21.25 Т/с «Пес-6»

22.45 Т/с «Пес-2»

23.45 Х/ф «Початковий код»

02.40 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.25 «Kids time»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.30 «Орел і решка»

09.35 Т/с «Надприродне»

12.15 «Кохання на виживання»

14.20 Х/ф «Сходження. 

Юпітер»

16.55 «Хто зверху?»

19.00 «Діти проти зірок»

20.40 Х/ф «Воно»

23.35 Х/ф «Вони»

01.25 Х/ф «Північний полюс: 

відкрито на Різдво»

02.35 «Служба розшуку дітей»

02.40 «Зона ночі»

04.50 «Абзац»

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 Д/с «Секретно. 

Холодна війна»

07.10, 8.10, 21.30 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 11.10 Д/с 

«Найнебезпечніші 

польоти»

09.00, 22.00 Час новин. Підсумки 

дня

10.10 Д/с «Загадки Мердока»

11.40 Д/с «Авіаносці»

13.15, 18.10, 19.15 Х/ф

15.30, 0.30 Час «Ч»

16.10 Д/с «Таємнича світова 

війна»

17.10, 1.10, 5.10 Д/с «Злочин у 

тилу війни»

20.20, 2.00 «Велика політика»

21.40 Час-Time

23.00 Д/с «Вердикт історії»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

06.15 «Будьте здоровi»

07.50, 17.00, 3.10, 3.55 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.40 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Зниклі серед 

живих»

10.45, 21.15 Т/с «Менталіст»

13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»

14.50, 23.00 Т/с «Той, що читає 

думки»

18.20, 3.30 «Вартість життя»

01.00 «Легенди карного 

розшуку»

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

14.30 Т/с «Сишиш-шоу»

15.30 Т/с «Суперкопи»

17.25, 19.00 Т/с «Швидка»

20.10 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.00 Т/с «Елементарно»

00.00 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.25 Т/с «Комісар Рекс»

07.20, 11.50 МастерШеф. 

Професіонали

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Вікна-

новини

12.05, 14.50 Т/с «Сліпа»

15.40, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 Супермама

20.15, 22.50 Т/с «Рідна мачуха»

23.20 Т/с «Наречений»

01.20 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 «ДжеДАІ-2020»

08.20 Т/с «Мисливці на реліквії»

10.15 Х/ф «Еон Флакс»

12.05 Т/с «Опер за викликом»

14.55, 19.25 «Загублений світ»

17.55 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

20.20, 21.15 Т/с «Янголи-2»

22.10, 0.00 Т/с «CSI: місце 

злочину»

01.50 «Відеобімба-2»

04.45 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Портленд Тімберс» 

— «Міннесота». Плей-оф. 

MLS CUP

08.10 «Минай» — «Інгулець». 

Чемпіонат України

10.00, 14.45, 20.30, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20, 19.00 «Ніч Ліги чемпіонів»

11.00, 19.40 «FAN TALK»

12.50, 21.45 Чемпіонат 

Туреччини. Огляд туру

13.30, 15.55 «УПЛ ONLINE»

13.55 LIVE. «Минай» 

— «Колос». Чемпіонат 

України

16.25 «Трабзонспор» 

— «Газіантеп». Чемпіонат 

Туреччини

18.10 «EXTRA TIME»

22.30 Yellow

23.00 «Чорноморець» 

— «Динамо». Чемпіонат 

України

00.45 «Феєнорд» — «Зволле». 

Чемпіонат Нідерландів

02.30 «Верес» — «Металіст 

1925 р.». Чемпіонат 

України

04.15 «Філадельфія» — «Нью-

Йорк РБ». Плей-оф. MLS 

CUP

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.25, 19.40, 21.55 «УПЛ 

ONLINE»

06.40 «Ворскла» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

08.55 «Спортінг КС» 

— «Ванкувер Вайткепс». 

Плей-оф. MLS CUP

10.40 «Аланьяспор» — 

«Бешикташ». Чемпіонат 

Туреччини

12.30, 15.00 «Перша ONLINE»

13.10 «Металіст» — «Олімпік». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

15.25 «ПСВ» — «Вітесс». 

Чемпіонат Нідерландів

17.10 «Ніч Ліги чемпіонів»

17.40 «FAN TALK»

19.30, 0.15, 2.15, 4.25, 5.30 

Топ-матч

20.05 «Минай» — «Колос». 

Чемпіонат України

22.25 «АЗ Алкмаар» — «НЕК». 

Чемпіонат Нідерландів

00.25 «Алтай» — «Адана 

Демірспор». Чемпіонат 

Туреччини

02.25 LIVE. «Індепендьєнте» 

— «Бока Хуніорс». 

Чемпіонат Аргентини

03.15 Yellow

04.40 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

МЕГА

06.50 Правила виживання

07.50 Страх у твоєму домі

08.50 Бандитська Одеса

09.20, 1.45 Речовий доказ

10.30, 21.50 Ретромобілі: друге 

життя

11.30, 5.55 Містична Україна

12.30, 19.45 Топ-10: таємниці та 

загадки

13.30 Сучасні будівлі Лондона

14.40, 20.45 Дика природа Чилі

15.45 Дикий і живий

16.45, 4.55 Сіяя: з нами у дику 

природу

17.45, 0.50 Секретні території

18.45 Там, де нас нема

22.50 Ганг

23.50 Крила війни

02.55 Судіть самі

03.55 Україна: забута історія

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.40 «Ух ти show»

08.50 Т/с «Дикий янгол»

09.50, 20.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

10.40 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

11.30, 18.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

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 Інстагламур

09.20 Квартирне питання

10.20 Затишна дача

10.50 Дача бороданя

11.20, 18.00, 20.30 Удачний 

проєкт

13.00, 15.30, 0.40, 3.40 Корисні 

поради

13.20 Салат-бар

13.30 Моя кухня

14.30 Правила виживання

16.10 Дачна відповідь

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 «Артур і помста 

Вурдалака»

11.30 Х/ф «Люди Х: перший 

клас»

14.00 Богиня шопінгу. Батли за 

патли

15.00, 5.00 Зірки, чутки та 

Галлівуд

16.00, 3.05 Панянка-селянка

17.00 Богиня шопінгу. Битва 

блондинок

18.00, 2.15 4 весілля

19.00 Одного разу під Полтавою

22.00 Т/с «Ромео і Джульєтта з 

Черкас»

23.00, 1.00 Сімейка У

00.00 Країна У-2

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Земля, наближена до неба

06.30 М/ф «Пригоди Тайо»

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 «Фаворитка короля»

09.15 Телепродаж

09.50 Т/с «Серцебиття»

11.35, 18.20 «По-людськи»

12.35 Д/ф «Дикі дива»

13.10, 1.20 Прозоро: про 

актуальне

14.00 UA:Фольк. Спогади

15.10, 21.45, 0.10, 5.45 Спорт

15.20 Концерт «Кобза»

16.25 Буковинські загадки

16.30 Д/ф «Суперчуття»

17.00 Прозоро: про головне

19.10 Д/ф «Боротьба за 

виживання»

19.55 «Дикі острови»

22.00 Полюси

23.00 Перша шпальта

00.25 Т/с «Округ Дюрем»

02.45 Візуальний код

03.15 Д/ф «Висота 307.5»

04.20 Круті тітоньки
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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»

20.26 «Проспорт»

20.28 «Чистоnews-2021»

20.35 Т/с «Свати»

21.45 «Право на владу-2021»

00.45 «ТСН. 10 вражаючих подій 

дня»

00.55 Драма «Гіркі жнива»

02.50 «#Гуднайт_клаб»

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 «Кохання з 

перешкодами»

14.40, 15.35 «Речдок»

16.25 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 2.55 «Стосується 

кожного»

20.00, 2.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Велика справа»

23.50 Х/ф «Рекрут»

03.55 М/ф

04.45 «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 Мисливці на дива

10.00 Я везу тобі красу

11.00 Т/с «Виходьте без дзвінка-

4»

14.10, 15.30, 0.50 Т/с «Відважні»

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.50 Т/с «Серце матері»

23.10 Слідами львівського 

сміття. Довгобуд століття

01.50 Телемагазин

02.20 Реальна містика

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Факти

04.40, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.40 Х/ф «Початковий код»

12.30, 13.20 Т/с «Розтин покаже»

12.45, 15.45 Факти. День

14.55, 16.20 Т/с «Пес»

17.45 Т/с «Юрчишини-2»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20, 1.50 Антизомбі

21.25 Т/с «Пес-6»

22.45 Т/с «Пес-2»

23.50 Х/ф «Без компромісів»

02.45 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.25 «Kids time»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.30 «Орел і решка»

09.30 Т/с «Надприродне»

11.15 «Кохання на виживання»

13.25 Х/ф «Темний лицар. 

Відродження легенди»

17.00, 19.00 «Хто зверху?»

21.10 Х/ф «Брайтбьорн»

23.00 Х/ф «Щасливий день 

смерті»

01.00 «Вар’яти»

02.35 «Служба розшуку дітей»

02.40 «Зона ночі»

04.50 «Абзац»

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, 8.20 Д/с «Секретно. 

Холодна війна»

07.10, 8.10, 21.30 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 11.10 Д/с 

«Найнебезпечніші 

польоти»

09.00, 22.00 Час новин. Підсумки 

дня

10.10 Д/с «Загадки Мердока»

11.40 Д/с «Авіаносці»

13.15, 18.00, 19.15 Х/ф

15.30, 0.30 Час «Ч»

16.10 Таємниці війни

17.10, 1.10, 5.10 Д/с «Злочин у 

тилу війни»

20.20, 2.00 «Прямим текстом з 

Юрієм Луценком»

21.40 Час-Time

23.00 Д/с «Вердикт історії»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

06.20 «Вартість життя»

07.50, 17.00, 3.10, 3.55 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.40 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Йшов четвертий 

рік війни...»

10.45, 21.15 Т/с «Менталіст»

13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»

14.45, 23.00 Т/с «Той, що читає 

думки»

18.20, 3.25 «Правда життя»

00.50 «Легенди карного 

розшуку»

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

14.30 Т/с «Сишиш-шоу»

15.35 Т/с «Суперкопи»

17.20, 19.00 Т/с «Швидка»

20.10 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.10 Т/с «Елементарно»

00.05 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.50 Т/с «Комісар Рекс»

08.35, 11.50 МастерШеф. 

Професіонали

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Вікна-

новини

12.05, 14.50 Т/с «Сліпа»

15.40, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 Супермама

20.15, 22.50 Т/с «Рідна мачуха»

23.20 Т/с «Наречений»

01.25 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 «ДжеДАІ-2020»

07.45 Т/с «Мисливці на реліквії»

09.40 Х/ф «Заручниця-3»

11.50 Т/с «Опер за викликом»

14.50, 19.25 «Загублений світ»

16.55 Прем’єра! «Загублений 

світ»

17.55, 1.50 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

20.20, 21.15 Т/с «Янголи-2»

22.10, 0.00 Т/с «CSI: місце 

злочину»

02.05 «Відеобімба-2»

04.15 «Зловмисники»

05.15 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 14.50, 18.00 Топ-матч

06.10 «Аланьяспор» — 

«Бешикташ». Чемпіонат 

Туреччини

08.10 «Львів» — «Зоря». 

Чемпіонат України

10.00, 15.00, 20.30, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «Ніч Ліги чемпіонів»

11.00, 20.55 «FAN TALK»

12.50, 20.45 Yellow

13.00 «Валвейк» — «Аякс». 

Чемпіонат Нідерландів

15.20 «EXTRA TIME»

16.10 «Десна» — «Колос». 

Чемпіонат України

18.10 «Металіст» — «Олімпік». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

20.00 «Перша ONLINE»

23.00 «Минай» — «Інгулець». 

Чемпіонат України

00.45 «АЗ Алкмаар» — «НЕК». 

Чемпіонат Нідерландів

02.30 «Чорноморець» 

— «Динамо». Чемпіонат 

України

04.15 «Портленд Тімберс» 

— «Міннесота». Плей-оф. 

MLS CUP

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.25, 10.45, 13.10 «УПЛ 

ONLINE»

06.40, 21.45 «Шахтар» — «Рух». 

Чемпіонат України

08.55 «Нью-Йорк Сіті» 

— «Атланта Юнайтед». 

Плей-оф. MLS CUP

11.25 «Чорноморець» 

— «Динамо». Чемпіонат 

України

13.40 «Альянс» — «ВПК-Агро». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

15.25 «Індепендьєнте» — «Бока 

Хуніорс». Чемпіонат 

Аргентини

17.10 «Ніч Ліги чемпіонів»

17.40 «FAN TALK»

19.30 «Галатасарай» — 

«Фенербахче». Чемпіонат 

Туреччини

21.15 Огляд плей-оф. MLS CUP

23.30 LIVE. «Матч. 1/2 фіналу. 

MLS CUP

00.20 Yellow

01.35, 3.40 Топ-матч

01.50 «Аланьяспор» — 

«Бешикташ». Чемпіонат 

Туреччини

03.55 «Ворскла» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

МЕГА

06.40 Правила виживання

07.40 Страх у твоєму домі

08.40 Бандитський Київ

09.30, 1.45 Речовий доказ

10.40, 21.50 Ретромобілі: друге 

життя

11.40, 5.55 Містична Україна

12.40, 19.45 Топ-10: таємниці та 

загадки

13.50 Довідник дикої природи

14.50, 20.45 Дика природа Чилі

15.55 Дикий і живий

16.55 Океани

17.55, 0.50 Секретні території

18.55 Брама часу

22.50 Ганг

23.50 Крила війни

02.55 Судіть самі

03.55 Україна: забута історія

04.55 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 янгол»

09.50, 20.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

10.50 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

11.40, 18.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

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 Інстагламур

09.20 Квартирне питання

10.20 Затишна дача

10.50 Дача бороданя

11.20, 18.00, 20.30 Удачний 

проєкт

13.00, 15.30, 0.40, 3.40 Корисні 

поради

13.20 Салат-бар

13.30 Моя кухня

14.30 Правила виживання

16.10 Дачна відповідь

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 «Артур і війна двох 

світів»

11.30 Х/ф «Люди Х: дні 

минулого майбутнього»

14.00 Богиня шопінгу. Батли за 

патли

15.00, 5.00 Зірки, чутки та 

Галлівуд

16.00, 4.00 Панянка-селянка

17.00 Богиня шопінгу. Битва 

блондинок

18.00, 2.15 4 весілля

19.00 Одного разу під Полтавою

22.00 Т/с «Ромео і Джульєтта з 

Черкас»

23.00, 1.00 Сімейка У

00.00 Країна У-2

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Земля, наближена до неба

06.30 М/ф «Пригоди Тайо»

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 «Фаворитка короля»

09.15 Телепродаж

09.50 Т/с «Серцебиття»

11.35, 18.20 «По-людськи»

12.35 Д/ф «Дикі дива»

13.10, 1.20 Прозоро: про 

актуальне

14.00 Країна пісень

15.10, 21.45, 0.10, 5.45 Спорт

15.20 Концерт. Квартет Гетьман

16.25 Буковинські загадки

16.30 Д/ф «Суперчуття»

17.00 Прозоро: про головне

19.10 Д/ф «Боротьба за 

виживання»

19.55 «Дикі острови»

22.00 Полюси

23.00 Схеми. Корупція в деталях

00.25 Т/с «Округ Дюрем»

02.45 Візуальний код

03.15 UA:Фольк. Спогади

04.20 Англійський хірург
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Втрачені диплом бакалавра номер КВ 35259945, 
додаток до диплому про вищу освіту номер 12 КН 
39628012, додаток до диплому про вищу освіту но-
мер 12 ВП 335930, видані Державним вищим нав-
чальним закладом «Київський національний еко-
номічний університет імені Вадима Гетьмана» на 
ім’я Помилуйко Ярослави Валеріїївни, вважати 
недійсними.



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 Х/ф «П’ятий елемент»

23.00 Драма «Погані дороги»

01.45 Драма «Гіркі жнива»

03.40 Д/ф «Рональдо»

ІНТЕР

05.15, 23.15 «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 «Колишня з того 

світу»

14.30, 15.25, 1.05 «Речдок»

16.25 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00 «Стосується кожного»

20.00, 3.00 «Подробиці»

21.00 Х/ф «007: завтра 

ніколи не помре»

03.35 Д/п «Війна всередині нас»

04.30 «Орел і решка. Курортний 

сезон»

05.05 «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

10.30 Т/с «Біглянка-2»

14.20, 15.30 Т/с «Майже вся 

правда»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Свобода слова Савік 

Шустер

00.00 Д/ф «Убивчий кат»

01.45 Телемагазин

02.15 Т/с «Відважні»

04.15 Т/с «Бійся бажань своїх»

ICTV

03.50 Скарб нації

04.00 Еврика!

04.05 Служба розшуку дітей

04.20, 23.50 Факти

04.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10, 20.05 Дизель-шоу

11.40 Т/с «Вижити за будь-яку 

ціну»

12.45, 15.45 Факти. День

13.20 «На трьох»

13.55 Т/с «Розтин покаже-2»

14.55, 16.25 Т/с «Пес»

17.45 Т/с «Дільничний із ДВРЗ»

18.45 Факти. Вечір

00.25 Х/ф «Вихід: боги та 

царі»

03.20 Секретний фронт

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.10 «Kids time»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.15 «Орел і решка»

09.25 «Пекельна кухня»

11.30 «Екси»

13.35 «Діти проти зірок»

15.05 Х/ф «Ліга видатних 

джентльменів»

17.25 Х/ф «Код да Вінчі»

20.25 Х/ф «Янголи і демони»

23.10 Х/ф «Глибинне зло»

01.00 Х/ф «Здобич»

02.45 «Служба розшуку дітей»

02.50 «Зона ночі»

03.00 Х/ф «Вальхалла: 

Рагнарок»
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 Д/с «Секретно. Холодна 

війна»

07.10, 8.10, 21.30 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 11.10 Д/с 

«Найнебезпечніші 

польоти»

08.15, 12.20 Форшмак

08.40 Натхнення

09.00, 22.00 Час новин. Підсумки 

дня

10.10 Д/с «Загадки Мердока»

11.40 Д/с «Авіаносці»

13.15, 18.10, 19.15 Х/ф

15.30 Час «Ч»

16.10 Д/с «Таємнича світова 

війна»

16.35 Невигадані історії

17.10, 1.10, 5.10 Д/с «Злочин у 

тилу війни»

20.20, 2.00 «Час за Гринвічем»

21.40 Час-Time

23.00 Д/с «Вердикт історії»

00.10 Історія для дорослих

00.30 Д/с «Ч»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

06.30 «Правда життя»

07.55, 17.00, 3.00, 3.50 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Тричі про 

кохання»

10.45, 21.15 Т/с «Менталіст»

13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»

14.45, 23.00 Т/с «Той, що читає 

думки»

18.20, 3.20 «Таємниці світу»

00.45 «Легенди карного 

розшуку»

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»

15.55 Т/с «Суперкопи»

17.30 Т/с «Швидка»

19.00 Х/ф «Престиж»

21.45 Х/ф «Острів проклятих»

00.25 Х/ф «V означає 

вендета»

03.00 Т/с «Поліція Гаваїв»

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

06.05, 19.00, 22.50 Холостячка 

Злата Огнєвіч

10.35, 0.00 Як вийти заміж

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Вікна-

новини

11.50, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»

00.55 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»

09.10 Х/ф «Халк»

12.00 Т/с «Опер за викликом»

15.00 «Загублений світ»

17.55 «Секретні матеріали»

18.15, 2.00 «Спецкор»

18.50, 2.35 «ДжеДАІ»

19.25 Х/ф «Чорна вода»

21.25 Х/ф «Універсальний 

солдат»

23.25 Х/ф «Крейсер»

03.10 «Цілком таємно-2017»

03.45 «Помста природи»

04.15 «Зловмисники»

05.15 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Феєнорд» — «Зволле». 

Чемпіонат Нідерландів

08.10 «Шахтар» — «Рух». 

Чемпіонат України

10.00, 15.00, 20.15, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «EXTRA TIME»

11.10 «Трабзонспор» 

— «Газіантеп». Чемпіонат 

Туреччини

13.00 «Нешвілл» — «Орландо 

Сіті». Плей-оф. MLS CUP

14.50, 21.55 Yellow

15.20 «Ніч Ліги чемпіонів»

16.00 «FAN TALK»

17.50 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

18.30 «УПЛ. Розклад туру»

19.25 LIVE. «Маріуполь» 

— «Львів». Чемпіонат 

України

21.25 «УПЛ ONLINE»

22.05 Огляд плей-оф. MLS CUP

22.50 «Альянс» — «ВПК-Агро». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

00.35 «Сіетл Саундерз» 

— «Реал Солт-Лейк». 

Плей-оф. MLS CUP

02.20 «Галатасарай» — 

«Фенербахче». Чемпіонат 

Туреччини

04.05 «Верес» — «Металіст 

1925 р.». Чемпіонат 

України

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.25 «Перша ONLINE»

06.40 «Металіст» — «Олімпік». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

08.55 «Сіетл Саундерз» 

— «Реал Солт-Лейк». 

Плей-оф. MLS CUP

10.40 «Верес» — «Металіст 

1925 р.». Чемпіонат 

України

12.30 «Ніч Ліги чемпіонів»

13.10 «FAN TALK»

15.00 Огляд плей-оф. MLS CUP

15.25 Матч. 1/2 фіналу. MLS 

CUP

17.15 Чемпіонат Туреччини. 

Огляд туру

17.55 «Шахтар» — «Рух». 

Чемпіонат України

19.45 Yellow

19.55 «Трабзонспор» 

— «Газіантеп». Чемпіонат 

Туреччини

21.45 «Індепендьєнте» — «Бока 

Хуніорс». Чемпіонат 

Аргентини

23.35 «УПЛ. Розклад туру»

00.30 «Маріуполь» — «Львів». 

Чемпіонат України

02.20 «УПЛ ONLINE»

02.50 Топ-матч

03.00 «ПСВ» — «Вітесс». 

Чемпіонат Нідерландів

04.50 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

МЕГА

06.55 Правила виживання

07.55 Страх у твоєму домі

08.55 Бандитська Одеса

09.25, 1.45 Речовий доказ

10.35, 21.50 Ретромобілі: друге 

життя

11.35, 5.45 Містична Україна

12.35, 19.45 Топ-10: таємниці та 

загадки

13.40 Довідник дикої природи

14.40, 20.45 Дика природа Чилі

15.45 Левиний рик

16.45 Ганг

17.45, 0.50 Секретні території

18.45 Брама часу

22.50 Ніл

23.50 Крила війни

02.55 Судіть самі

03.55 Україна: забута історія

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.40 «Ух ти show»

08.50 Т/с «Дикий янгол»

09.50 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

10.40 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

11.30 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

13.30, 21.00 «Інше життя»

14.30 Т/с «Беверлі Гіллз, 

90210»

18.00 Х/ф «Лікар. Учень 

Авіценни»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

01.25 Х/ф «Перегони 

століття»

03.15 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Видатні акторки. Топ

08.20 Інстагламур

09.20 Квартирне питання

10.20 Затишна дача

10.50 Дача бороданя

11.20, 18.00, 20.30 Удачний 

проєкт

13.00, 15.30, 23.50, 3.40 Корисні 

поради

13.20 Салат-бар

13.30 Моя кухня

14.30 Правила виживання

16.10 Дачна відповідь

18.50 Шість соток

22.10 Готуємо разом

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Творець ігор»

11.40 Х/ф «Люди Х: початок. 

Росомаха»

13.50 Богиня шопінгу. Батли за 

патли

15.00 Зірки, чутки та Галлівуд

16.00, 1.25 Панянка-селянка

17.00 Богиня шопінгу. Битва 

блондинок

18.00 4 весілля

19.00 Одного разу під Полтавою

22.00 Т/с «Ромео і Джульєтта з 

Черкас»

23.00 Х/ф «Воду слонам»

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 1.55 Земля, наближена 

до неба

06.30 М/ф «Пригоди Тайо»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.30, 2.10, 

5.10 Новини

07.05 Енеїда

08.10 Т/с «Фаворитка короля»

09.15 Телепродаж

09.50 Т/с «Серцебиття»

11.35, 18.20 «По-людськи»

12.35 Д/ф «Дикуни»

13.10, 0.20 Прозоро: про 

актуальне

14.00 Країна пісень

15.10, 21.45, 0.05, 2.45, 5.45 

Спорт

15.20 Д/ф «Бовсунівські бабусі»

16.30 Д/ф «Суперчуття»

17.00 Прозоро: про головне

19.10 Д/ф «Боротьба за 

виживання»

19.55 «Дикі острови»

22.00 «НЛО: загублені 

свідчення»

22.55 Д/ф «Дикі тварини»

01.05 Д/ф «Тваринна зброя»

03.00 «Зворотний відлік»

04.40 Відтінки України
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КАНАЛ «1+1»

07.00, 10.00 «Світ навиворіт»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

17.30 «Світ навиворіт-13. 

Еквадор»

18.30 «Світ навиворіт-13. 

Еквадор»

19.30 ТСН

20.13 «Проспорт»

20.15 Бойовик «Механік»

22.00 Бойовик «Механік: 

воскресіння»

23.55 Драма «Ціна правди»

02.10 Драма «Погані дороги»

04.55, 6.00 «Життя відомих 

людей»

ІНТЕР

06.55 Х/ф «Розправ крила»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.00 «Все для тебе»

11.00 Х/ф «Крістіна»

13.05, 5.00 Х/ф «З тобою і без 

тебе...»

14.50, 3.00 Х/ф «Калина 

червона»

17.00, 20.30 Т/с «Слідчий 

Горчакова»

20.00, 2.30 «Подробиці»

22.05 Т/с «Таїсія»

06.45 М/ф

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30 Т/с «Бійся бажань своїх»

09.00 Зірковий шлях. Новий 

сезон

10.35, 15.20 Т/с «У минулого в 

боргу»

20.00 Головна тема

21.00 Шоу «Маска»

23.30 Що? Де? Коли?

01.00, 2.15 Т/с «Біля причалу»

01.45 Телемагазин

04.50 Реальна містика

ICTV

05.30 Скарб нації

05.40 Еврика!

05.45 Факти

06.15 Секретний фронт

07.50 Громадянська оборона

09.45 Х/ф «Вихід: боги та 

царі»

12.45 Факти. День

13.00 Х/ф «Ефект колібрі»

14.55 Х/ф «Смертельні 

перегони»

16.55 Х/ф «Захисник»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Мумія» 

21.10 Х/ф «Боги Єгипту»

23.40 Х/ф «Правило бою»

01.20 Х/ф «Межа»

03.30 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «Таємниця 

Рагнарока»

07.00 Х/ф «Учень Мерліна»

10.45 Х/ф «Дивовижна 

подорож Мері Браянт»

14.45 Х/ф «Ель Дорадо: храм 

сонця»

16.45 Х/ф «Ель Дорадо: місто 

золота»

18.40 Х/ф «Конг: острів 

черепа»

21.00 Х/ф «Армагеддон»

00.05 Х/ф «Воно»

02.35 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 9.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 15.00, 20.00, 21.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

05.00 Час новин

06.10 Д/с «Секретно. Холодна 

війна»

07.10 Д/с «Найнебезпечніші 

польоти»

07.50, 8.50, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

08.00 Гра долі

08.30 Форшмак

08.40 Натхнення

09.30 Майстри ремонту

10.10, 19.00 Х/ф

11.40 Медекспертиза

12.20, 14.10, 22.00 Концерт

15.15 Індійський фільм

18.00 «Час за Гринвічем»

20.10, 2.10 Рандеву

21.10 Вечірній преЗЕдент

21.15 Стоп-реванш

21.30 Вікно в Америку

00.10 Гончаренко рулить

00.40 Є сенс

01.10, 5.10 Д/с «Злочин у тилу 

війни»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.20 Х/ф «Вінчання зі 

смертю»

06.50 Х/ф «Поїзд поза 

розкладом»

08.20 Х/ф «Тіні зникають 

опівдні»

14.10 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

15.30 Т/с «Коломбо»

19.00, 3.10 «Свідок»

19.30 Х/ф «Холодне літо 53-

го»

21.25 Х/ф «Балада про 

доблесного лицаря 

Айвенго»

23.15 Х/ф «Герой»

01.10 «Втеча. Реальні історії»

02.00 «Легенди карного 

розшуку»

03.45 «Випадковий свідок»

04.50 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.00 Т/с «Поліція Гаваїв»

06.50 М/ф «Вартові Галактики»

07.45 М/ф «Месники: найбільші 

герої землі»

08.40 М/ф «Аладдін»

09.30 Check-In. Україна

15.30 Х/ф «Роккі-3»

17.30 Х/ф «Роккі-4»

19.20 Х/ф «Роккі-5»

21.30 Х/ф «Роккі Бальбоа»

23.30 Х/ф «Роккі»

02.00 Мама реготала. Найкраще

СТБ

03.05 Т/с «Джейн Ейр»

07.05, 10.55 Т/с «Рідна мачуха»

07.50 Неймовірна правда про 

зірок

19.00 Україна має талант

22.00 Т/с «Одне серце на двох»

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, 14.15, 21.30 «Ехо України»

13.45 «Новини від Христини»

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»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Помста природи»

09.00 Прем’єра! «Віпи і топи»

10.55 «Загублений світ»

13.00 Х/ф «Слідопит»

14.50 Х/ф «Врятування 

рядового Райана»

18.10 Х/ф «Падіння Лондона»

20.05 Х/ф «Генеральська 

дочка»

22.2 Х/ф «Еверлі»

00.10 Х/ф «Самоволка»

01.55 «Відеобімба-2»

03.00 «Цілком таємно-2017»

05.15 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 15.55, 0.15 Топ-матч

06.10 Матч. 1/2 фіналу. MLS 

CUP

08.10 «Минай» — «Колос». 

Чемпіонат України

10.00, 14.45, 19.55, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «УПЛ. Розклад туру»

11.10 «Маріуполь» — «Львів». 

Чемпіонат України

13.00, 0.30, 2.55, 5.45 «УПЛ 

ONLINE»

13.30 Огляд плей-оф. MLS CUP

13.55 LIVE. «Минай» 

— «Динамо». Чемпіонат 

України

16.05 «Волинь» — 

«Прикарпаття». Чемпіонат 

України. Перша ліга

17.55 LIVE. «Бешикташ» — 

«Гіресунспор». Чемпіонат 

Туреччини

20.15 «Сіетл Саундерз» 

— «Реал Солт-Лейк». 

Плей-оф. MLS CUP

21.50 LIVE. «Палмейрас» 

— «Фламенгу». Фінал. 

Кубок Лібертадорес

01.10 «Минай» — «Динамо». 

Чемпіонат України

03.55 «Чорноморець» 

— «Десна». Чемпіонат 

України

ФУТБОЛ-2

06.00 «УПЛ. Розклад туру»

06.55, 21.25 «Маріуполь» 

— «Львів». Чемпіонат 

України

08.45, 13.00, 13.30, 15.55, 18.55 

«УПЛ ONLINE»

09.15, 19.25 «Індепендьєнте» 

— «Бока Хуніорс». 

Чемпіонат Аргентини

11.00, 21.15, 1.30, 3.30 Топ-матч

11.10, 23.45 Матч. 1/2 фіналу. 

MLS CUP

13.15, 14.45, 17.45 Футбол NEWS

13.55 LIVE. «Минай» 

— «Динамо». Чемпіонат 

України

16.55 LIVE. «Чорноморець» 

— «Десна». Чемпіонат 

України

23.15 Огляд плей-оф. MLS CUP

01.45 «Бешикташ» — 

«Гіресунспор». Чемпіонат 

Туреччини

03.45 «Палмейрас» — 

«Фламенгу». Фінал. Кубок 

Лібертадорес

МЕГА

06.45 Випадковий свідок

08.55, 3.00 Речовий доказ

10.05 Правила виживання

10.35, 18.05 У пошуках істини

11.05, 0.00 Секретні території

12.05 Крила війни

13.05 Приховані королівства

17.05 Природа сьогодення

19.00 Ганг

21.00 Титанік: наслідки

23.00 Булгаков

01.00, 5.55 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. На краю 

світу»

10.30 Х/ф «Останній легіон»

12.20 Х/ф «Лікар. Учень 

Авіценни»

15.15 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Х/ф «Бабадук»

01.50 Т/с «Три сестри»

02.45 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Затишна дача

10.20 Правила життя

12.50 Дача бороданя

13.50, 22.10 Удачний проєкт

15.30 Майстри ремонту

17.10 Шість соток

00.40, 3.40 Корисні поради

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.30 Х/ф «Артур і помста 

Вурдалака»

12.30 Х/ф «Артур і війна двох 

світів»

14.30 Х/ф «Люди Х: остання 

битва»

16.30 Х/ф «Люди Х: дні 

минулого майбутнього»

19.00 Х/ф «Аватар»

22.15 Х/ф «Форма води»

00.35 Одного разу під Полтавою

03.50 Панянка-селянка

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 4.30 Енеїда
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.00, 2.00, 

3.35, 5.35 Новини
07.05 М/ф «Пригоди Тайо»
07.50 Буковинські загадки
08.05 Д/ф «Дикі дива»
08.25 Відтінки України
09.10 Телепродаж
09.45 Д/ф «Будинок «Слово»
11.10, 1.25 «Скільки жертв 

Голодомору і чи був він 
штучним?»

11.20 «Спогади свідка 
Голодомору: як виживали»

11.30, 22.00 Бабусю, розкажи про 
Голодомор

12.00 Хвилина мовчання
12.01, 21.25 Спецпроєкт «Діти 

великого голоду»
12.35 Біатлон. Кубок світу. I 

етап. Відкриття сезону. 
Індивідуальна гонка, 15 
км, жінки

14.40 Спецпроєкт «Голокост. 
Засвідчений злочин»

15.50 Біатлон. Кубок світу. I 
етап. Відкриття сезону. 
Індивідуальна гонка, 20 
км, чоловіки

18.00 Т/с «Пуаро Агати Крісті»
20.00 Д/ф «Колапс. Як українці 

зруйнували імперію зла»
22.25 «Голодомор. Світ знав, 

але мовчав»
23.00 «НЛО: загублені 

свідчення»
00.25 Д/ф «Іспит на людяність»
01.35 #ВУКРАЇНІ
02.25 Бігус Інфо
02.50 Перша шпальта
03.20 Земля, наближена до неба
04.00 Д/ф «Дикі тварини»
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КАНАЛ «1+1»

07.00 «Життя відомих людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 2.50 «Світ навиворіт»

16.30, 17.30 «Мандруй Україною 

з Дмитром Комаровим»

18.30 «Світське життя-2021»

19.30, 4.50 «ТСН-тиждень»

21.00 «Танці з зірками-2021»

00.20 Х/ф «Росомаха: 

безсмертний»

ІНТЕР

06.55 Х/ф «Війна гудзиків»

09.00 «Готуємо разом»

10.00, 11.00, 12.00 «Інше життя»

13.00 «Речдок. Велика справа»

17.45 Х/ф «007: завтра 

ніколи не помре»

20.00 «Подробиці тижня»

22.00 Х/ф «Пасажир»

00.05 Х/ф «Винуватий»

01.45 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50 Сьогодні

06.50, 4.20 Реальна містика

09.05 Т/с «У минулого в боргу»

17.00, 21.00 Т/с «Крила 

метелика»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.00 Т/с «Бійся своїх 

бажань»

01.30 Телемагазин

03.50 Гучна справа

ICTV

05.00 Скарб нації

05.10 Еврика!

05.15 Факти

05.40, 8.35 Секретний фронт

06.45 Прихована небезпека

07.35 Антизомбі

09.30 Громадянська оборона

10.35 Х/ф «Професіонал»

12.45 Факти. День

13.05 Х/ф «Паркер»

15.25 Т/с «Пес»

18.45 Факти тижня

20.40 Х/ф «Хеллбой-2: 

золота армія»

23.05 Х/ф «Хеллбой: 

відродження кривавої 

королеви»

01.55 Х/ф «Сікаріо-2: проти 

всіх»

03.45 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 23.40 «Вар’яти»

06.50, 8.20 «Kids time»

06.55 М/ф «Як спіймати перо 

Жар-Птиці»

08.25 Х/ф «Пригоди 

Паддінгтона-2»

10.25 Х/ф «Могутній Джо 

Янг»

12.50 Х/ф «Конг: острів 

Черепа»

15.10 Х/ф «Армагеддон»

18.15 Х/ф «Скарб нації»

21.00 Х/ф «Скарб нації: книга 

таємниць»

02.40 «Зона ночі»

5 канал

06.00 Вікно в Америку

06.10 Д/с «Секретно. Холодна 

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 «Найнебезпечніші 

польоти»

07.50, 21.25 Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

08.05 Невигадані історії

08.35 Натхнення

09.00 Божественна літургія ПЦУ

11.00, 12.05 Божественна літургія 

УГКЦ

12.50, 15.15 Індійській 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

20.35 Стоп-реванш

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.30 Вечір з Яніною Соколовою

00.30 Час «Ч»

01.10, 5.00 Д/с «Злочин у тилу 

війни»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.25 Х/ф «Захар Беркут»

07.10 «Слово предстоятеля»

07.15 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

09.45 Т/с «Коломбо»

13.20 Х/ф «Холодне літо 53-

го»

15.15 Х/ф «Балада про 

доблесного лицаря 

Айвенго»

17.05 Х/ф «Це було в 

розвідці»

19.00 Х/ф «Золота міна»

21.45 Х/ф «Напролом»

23.35 Х/ф «Герой»

01.25 «Легенди карного 

розшуку»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/с «Чортовийки»

08.40 М/ф «Вартові Галактики»

09.20 М/ф «Месники: найбільші 

герої землі»

10.20 М/ф «Аладдін»

11.10 М/с «Сімпсони»

12.30 Т/с «Швидка»

16.00 Мама реготала Найкраще

17.00 Мама реготала

19.10 Х/ф «Крід»

22.00 Х/ф «Крід-2»

00.30 Х/ф «Роккі-2»

03.00 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.30 Невідома версія. «Вірні 

друзі»

06.05 Невідома версія. 

«Білоруський вокзал»

07.20 Х/ф «Дачна поїздка 

сержанта Цибулі»

08.55 Х/ф «В бій ідуть лише 

«старики»

10.50 Х/ф «Знахар»

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» з Андрієм 

Полтавою

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.00 «ДжеДАІ-2020»

09.10, 0.40 «Загублений світ»

13.15 Т/с «Перевізник-2»

16.10 Х/ф «Чорний Яструб»

19.00 Х/ф «Ураган»

21.00 Х/ф «Веселі канікули»

22.50 Х/ф «За лінією вогню»

01.55 Т/с «Карпатський 

рейнджер»

02.50 «Відеобімба-2»

04.20 «Найкраще»

04.25 «Зловмисники»

05.15 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.15 «Нешвілл» — «Орландо 

Сіті». Плей-оф. MLS CUP

08.00, 12.40, 1.20, 3.25, 5.30 

Топ-матч

08.10 «Бешикташ» — 

«Гіресунспор». Чемпіонат 

Туреччини

10.00, 13.15, 14.45, 17.45, 20.15, 

23.00 Футбол NEWS

10.20 «Чорноморець» 

— «Десна». Чемпіонат 

України

12.10, 13.00, 13.30, 15.55, 18.55 

«УПЛ ONLINE»

12.50, 23.20 Yellow

13.55 LIVE. «Інгулець» 

— «Шахтар». Чемпіонат 

України

16.55 LIVE. «Рух» — «Металіст 

1925 р.». Чемпіонат 

України

19.25 LIVE. «Колос» 

— «Верес». Чемпіонат 

України

21.20 «Великий футбол»

23.30 «Спарта» — «Аякс». 

Чемпіонат Нідерландів

01.35 «Інгулець» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

03.40 «Геренвен» — «ПСВ». 

Чемпіонат Нідерландів

ФУТБОЛ-2

06.00 «Трабзонспор» 

— «Газіантеп». Чемпіонат 

Туреччини

07.45 «Маріуполь» — «Львів». 

Чемпіонат України

09.30 Матч. 1/2 фіналу. MLS 

CUP

11.20 «Минай» — «Динамо». 

Чемпіонат України

13.10 LIVE. «Спарта» — «Аякс». 

Чемпіонат Нідерландів

14.00, 20.45, 1.20 Yellow

15.10 «Палмейрас» — 

«Фламенгу. Фінал. Кубок 

Лібертадорес

17.10 Чемпіонат Туреччини. 

Огляд туру

17.40 LIVE. «Геренвен» 

— «ПСВ». Чемпіонат 

Нідерландів

19.40, 2.35 Чемпіонат 

Нідерландів. Огляд туру

20.35, 3.30, 5.30 Топ-матч

20.55 LIVE. «Вітесс» — «АЗ 

Алкмаар». Чемпіонат 

Нідерландів

22.55 LIVE. «Росаріо Сентраль» 

— «Рівер Плейт». 

Чемпіонат Аргентини. 2-й 

тайм

00.00 Огляд плей-оф. MLS CUP

00.30 LIVE. Матч. 1/2 фіналу. 

MLS CUP

03.45 «Рух» — «Металіст 1925 

р.». Чемпіонат України

МЕГА

06.25, 2.00 Містична Україна

07.25 Випадковий свідок

08.50 Речовий доказ

10.00, 3.00 Правда життя

11.00 Правила виживання

12.05, 18.00 У пошуках істини

13.00, 0.00 Секретні території

14.00 Крила війни

15.00 Титанік: наслідки

17.00 Природа сьогодення

19.00 Ніл

21.00 Приховані королівства

01.00 Сіяя: з нами у дику 

природу

05.00 Дика природа Чилі

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.35 «Ух ти show»

09.15 «Орел і решка. Шопінг»

10.10 Х/ф «Голос монстра»

12.10 Х/ф «Останній легіон»

14.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Т/с «Ганнібал»

02.30 Т/с «Три сестри»

03.25 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Знаменитості

09.30 Ідеї ремонту

10.20 Майстри ремонту

12.00 Правила життя

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

09.40 Х/ф «Артур і мініпути»
11.35 Х/ф «Творець ігор»
13.30, 0.00 Одного разу під 

Полтавою

16.30 Х/ф «Люди Х: перший 
клас»

19.00 Х/ф «Люди Х: 
апокаліпсис»

21.50 Х/ф «Люди Х: темний 
Фенікс»

03.15 Панянка-селянка

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 4.10 Енеїда

07.00, 8.00, 8.55 Новини

07.05 М/ф «Пригоди Тайо»

07.50 Буковинські загадки

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 «Торговці мріями»

14.35 Біатлон. Кубок світу. I етап. 

Спринт, 10 км, чоловіки

16.20 Студія «Дорога до Пекіна»

16.50 Біатлон. Кубок світу. I етап. 

Спринт, 7,5 км, жінки

18.40 На вістрі ножа

19.45 Міста та містечка

20.00 Д/ф «Колапс. Як українці 

зруйнували імперію зла»

21.00, 0.25, 5.05 Тиждень на 

Суспільному

22.00 Т/с «Пуаро Агати Крісті»

23.55 #@)??$0 з Майклом 

Щуром

01.20 Х/ф «Страчені світанки»
02.55 Д/ф «Якого любили всі»
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Ігор ВІТОВИЧ

 Канцлерка Німеччини Ангела 
Меркель у середу, 17 листопада, 
провела чергову телефонну роз-
мову з білоруським диктатором 
Олександром Лукашенком, пові-
домив речник німецького уряду 
Штеффен Зайберт. Телефонний 
дзвінок, як і попередній у понеді-
лок тривалістю 50 хвилин, сто-
сувався ситуації на польсько-бі-
лоруському кордоні. За словами 
речника, канцлерка наголосила 
на необхідності надання «гумані-
тарної допомоги та повернення» 
нелегалам, які штурмують кор-
дон ЄС (вона назвала їх «жерт-
вами»), за підтримки міжнарод-
них інституцій, таких як Управ-
ління Верховного комісара ООН 
у справах біженців (УВКБ ООН) 
та Міжнародна організація з міг-
рації (МОМ), а також у співпраці 
з Європейською комісією.
 У свою чергу, білоруська дер-
жавна інформагенція БелТА пові-
домила, що Лукашенко і Меркель 
домовилися, що сторони — Біло-
русь та Євросоюз — «негайно поч-
нуть переговори». 

 Телефонна розмова «напів-
легітимної» Меркель, яка відбу-
ває останні дні на посада канц-
лера, і вже зовсім нелегітимного 
Лукашенка здійняла хвилю не-
гативних коментарів, у тому чис-
лі в самій Німеччині. Канцлера 
звинуватили в легітимізації вла-
ди лідера режиму в Мінську та у 
вирішенні питань в обхід Поль-
щі. Таку ж оцінку висловив, се-
ред інших, незалежний білорусь-
кий політолог Валерій Карбале-
вич, який вважає, що завдяки 
переговорам з Меркель «Лука-
шенко досяг того, чого хотів», 
ставши «практично повторно виз-
наним президентом» і законним 
представником білоруського уря-
ду, цитує його німецьке видання 
«Меркур». 
 Омід Нуріпур, речник «зеле-
них» у Бундестазі з питань зов-
нішньої політики, різко розкрити-
кував Меркель за контакт з Лука-
шенком. Він назвав цю подію «ка-
тастрофічною» і підкреслив, що 
«є дуже чітка політика, узгодже-
на на Раді Європи, що Лукашенка 
не визнають законним президен-
том Білорусі». Дії Меркель «пов-

ністю зірвали ці плани, сприяю-
чи визнанню та легітимності вла-
ди Лукашенка». «Ті нечисленні 
люди, які зараз стоять на морозі, 
не є головною проблемою. Пробле-
ма тут у спробах шантажу»,— на-
голосив Нуріпур.
 «Вславилися» не лише Мер-
кель. Верховний представник ЄС 
із закордонних справ Жозеп Бор-
рель також вдруге за три дні роз-
мовляв телефоном із міністром 
закордонних справ Білорусі Во-
лодимиром Макеєм про кризу на 
кордоні цієї країни з Польщею. 
Переговори такого рівня для дик-
татора, який оголосив себе прези-
дентом країни, стали першим кон-
тактом такого рівня з 2020 року. З 

цього приводу був змушений ви-
словитися президент Польщі Ан-
джей Дуда, який наголосив у роз-
мові з президентом Німеччини, що 
«Польща не визнає жодних домо-
вленостей, які будуть зроблені над 
нашими головами».
 Водночас після переговорів із 
Меркель стало частково зрозумі-
ло, яка ж мета організованої Лу-
кашенком міграційної кризи. 
За заявою європейських політи-
ків, Олександр Лукашенко гото-
вий піти на все, аби його визнали 
легітимним президентом, а та-
кож зняли чинні санкції. Про це 
заявила глава МЗС Естонії Ева-
Марія Лійметс, коментуючи під-
сумки телефонної розмови Лука-

шенка з Меркель. «Він хоче, щоб 
санкції було знято, а його визнали 
главою держави і він продовжив 
залишатися при владі», — зазна-
чила Лійметс, виступаючи в ефірі 
програми «Актуальна камера».
 У Німеччині ж запевняють, 
що не визнаватимуть Лукашен-
ка президентом, хоч вже визна-
ли, що діалог із ним необхідний 
для надання допомоги мігран-
там. Про це заявив представник 
кабінету міністрів ФРН Штеф-
фен Зайберт. «Має сенс говорити 
з тими, хто може змінити стано-
вище в Мінську, навіть якщо це 
людина, яку не визнає Європа», 
— сказав політик журналістам. 
Саме тому Меркель вирішила 
піти на телефонну розмову з Лу-
кашенком. Зайберт додав, що міг-
ранти вже почали отримувати до-
помогу.
 І будуть отримувати ще біль-
шу… Європейська комісія ого-
лосила в середу, що виділила 

200 тис. євро на гуманітарну до-
помогу для Міжнародної федера-
ції товариств Червоного Хреста 
і Червоного Півмісяця (МФЧК), 
через яку кошти надійдуть міг-
рантам до Білорусі. ЄС також за-
безпечив додаткові 500 тис. євро 
для цієї мети.
 Тим часом у середу велика 
кількість мігрантів почала пере-
міщення у невідомому напрям-
ку, повідомила в твіттері Прикор-
донна служба Польщі. Лукашен-
ко вдає, що з ним і справді можна 
домовитися. Напередодні, 16 лис-
топада, мігранти вперше здійсни-
ли спробу силового штурму кор-
дону в пункті пропуску Брузги-
Кузниця. ■

Ігор ВІТОВИЧ

Як повідомляє американська 
компанія Seradata, яка відстежує 
рух об’єктів у космосі, внаслідок 
випробування протисупутникової 
зброї 15 листопада росіяни зби-
ли старий радянський супутник 
«Космос-1408» — апарат класу 
«Цілина» («Целина» російською), 
призначений для радіотехнічної 
розвідки. Згідно з інформацією 
американської компанії, цей су-
путник запустили 1982 року. Він 
не працював уже кілька деся-
тиліть. «Після влучення, ймовір-
но, стався вибух, який призвів 
до появи «сміттєвої хмари», яка 
і спровокувала запуск протоколів 
безпеки на Міжнародній косміч-
ній станції (МКС)», — стверджує 
Seradata. 16 листопада повідом-
лення про те, що Росія збила 
«Космос-1408», підтвердило кос-
мічне командування США.

«Російські заяви проти 
мілітаризації космосу нещирі»
 Астронавтам і космонавтам 
на МКС довелося на деякий час 
перейти на свої космічні кораблі 
на випадок евакуації. Офіційний 
представник Державного депар-
таменту США Нед Прайс заявив, 
що Росія провела випробування 
протисупутникової зброї, після 
якого на орбіті Землі утворили-
ся уламки, що становили загрозу 
Міжнародній космічній станції. 
За словами Прайса, Росія за допо-
могою протисупутникової ракети 
збила один зі своїх старих супут-
ників. Унаслідок цього, як він 
повідомив, утворилося 1,5 тис. 
фрагментів космічного сміття, 
рух яких можна відстежити, і со-
тні тисяч дрібніших уламків, які 
«зараз загрожують інтересам усіх 
народів». «Небезпечна та безвід-
повідальна поведінка Росії загро-
жує довготривалій стабільності 
космосу і явно демонструє, що 
російські заяви проти мілітари-
зації космосу нещирі та лицемір-
ні», — сказав Прайс.
 У понеділок російська кос-

мічна агенція Роскосмос повідо-
мила з посиланням на дані аме-
риканського Центру управління 
польотами, що МКС загрожува-
ло зіткнення з космічним сміт-
тям. Через це екіпажу станції 
довелося сховатися в кораблях 
«Союз» та Crew Dragon на випа-
док, якщо доведеться терміново 
евакуюватися. Пізніше Роскос-
мос уточнив, що загроза зіткнен-
ня минула. 
 У вівторок вдень у Міноборо-
ни Росії підтвердили, що 15 лис-
топада було проведено випробу-
вання, внаслідок якого знищи-
ли неробочий російський кос-
мічний апарат, який перебував 
на орбіті з 1980-х років. У росій-
ському відомстві підкреслили, 
що уламки апарата не стано-
вили загрози для орбітальних 
станцій, і нагадали, що раніше 
подібні випробування вже про-
водили Китай, Індія і США. 

У космосі й так забагато сміття
 Науковий кореспондент Бі-
Бі-Сі Джонатан Еймос вважає, 
що випробування протисупут-
никових ракет — це божевілля. 
Проконтролювати цілу хмару 
уламків, які виникають від ви-
сокошвидкісного удару, немож-
ливо. Адже це тисячі уламків, 
частина з яких прямує до Зем-
лі і це небезпечно, але чимало 
переміщається на вищі орбіти, 
де вони довгі роки загрожува-
тимуть орбітальним апаратам, 
включаючи і апарати країни, яка 
здійснює такі випробування. Що 
мали думати російські космонав-

ти на МКС, коли рано-вранці 15 
листопада переховувалися в кап-
сулі «Союзу»? Причиною був ри-
зик, що уламки, які утворилися 
внаслідок випробувань, можуть 
потрапити до їхнього власного 
орбітального будинку.
 Ситуація з космічним сміт-
тям і так швидко погіршуєть-
ся. 64 роки космічної діяльності 
у нас над головами означають, 
що там наразі безконтрольно лі-
тає близько мільйона об’єктів 
розміром від одного до 10 санти-
метрів. Удар будь-якого уламка 
може означати кінець місії жит-
тєвоважливого метеорологічно-
го чи телекомунікаційного су-
путника. Тому людям потрібно 
розчищати космічний простір, а 
не ще більше засмічувати його.
 За словами Прайса, випробу-
вання «значно збільшили ризик 
для астронавтів та космонавтів 
на МКС, як і для інших польотів 
людини в космос». Офіційний 
представник Пентагону Джон 
Кірбі повідомив журналістам, 
що Москва заздалегідь не попе-
редила про випробування Ва-
шингтон. За словами Кірбі, США 
вже давно пропонують розроби-
ти міжнародні норми безпечного 
використання космосу.
 Улітку 2020 року США та 
Велика Британія заявляли, що 
Росія провела випробування 
протисупутникової зброї. У лип-
ні 2020 року після виходу на ор-
біту російського супутника-інс-
пектора «Космос-2543» від ньо-
го у напрямку іншого російсь-
кого супутника відокремився 

невеликий об’єкт. В американсь-
кому космічному командуван-
ні його називають «снарядом», 
але в Росії стверджують, що це 
був «малий космічний апарат», 
який перевіряв роботу іншого су-
путника на орбіті.
 Цей випадок у США 
пов’язують з іншим, який став-
ся у 2017 році. Тоді російський 
апарат, як стверджують у Пента-
гоні, робив маневри поблизу аме-
риканського супутника. У США 
вважають, що в обох випадках 
Росія випробувала протисупут-
никову зброю і що це демонструє 
справжні наміри Росії щодо «не-
розміщення зброї» в космосі.
 Однак подібні технології є не 
лише в Росії. США вперше вип-
робували зброю, спрямовану про-
ти супутників, ще 1959 року. У 
2019 році Індія збила власний су-
путник, який перебував на низь-
кій навколоземній орбіті, і оголо-
сила себе космічною державою. 
Подібні можливості також має 
Китай: у 2007 році країна зни-
щила власний метеорологічний 
супутник, унаслідок чого утво-
рилося понад дві тисячі уламків; 
це сміття заважало не тільки ки-
тайським, а й іншим космічним 
проєктам.
 Сполучені Штати засудили 
Росію за знищення власного су-
путника в рамках випробуван-

ня космічної зброї. Держсекре-
тар США Ентоні Блінкен назвав 
дії Росії небезпечними та без-
відповідальними. Командуван-
ня Космічних військ США пові-
домило, що в результаті збиття 
власного супутника ракетою DA-
ASAT, на орбіті Землі з’явилося 
понад 1500 уламків, які утвори-
лися внаслідок цього безвідпові-
дального випробування, відтак 
загрожуватимуть супутникам та 
іншим об’єктам у космосі. 
 Британський міністр оборо-
ни Бен Уоллес заявив, що РФ 
знехтувала безпекою космічного 
простору та створила загрозу су-
путникам та космічним кораб-
лям. Франція також відреагува-
ла на інцидент. Глава військового 
відомства країни Флоранс Парлі 
в Twitter назвала космос «спіль-
ним благом» і заявила, що його 
«руйнівники» несуть відпові-
дальність за свої дії. 
 У відповідь на подібні твер-
дження речник президента РФ 
Дмитро Пєсков заявив, що Мос-
ква цінує співпрацю з Вашинг-
тоном у космосі і сподівається, 
що не стане жертвою русофобії. 
Побоювання американців він на-
звав абсолютно безпідставними, 
наголосивши, що Москва висту-
пає за мир і співпрацю. Насправ-
ді дії Москви — новий крок у 
мілітаризації космосу. ■

КОСМІЧНИЙ ТЕРОРИЗМ

Російське божевілля 
Росія випробувала протисупутникову 
зброю і ледь не вивела з ладу Міжнародну 
космічну станцію

■

Міжнародна космічна станція. ❙

ТОТАЛІТАРИЗМ

Лукашенко прагне «легітимності» шляхом 
терору сусідів
Тоді як Ангела Меркель не втрачає надії 
«домовитися» з ним

■

Лукашенко готовий на все, аби його визнали легітимним. ❙
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Олексій КОСТЮЧЕНКО

Історія вищої освіти України, 
як відомо, розпочинає свій від-
лік з Острозької академії, якій 
з моменту заснування уже 445 
років. Тож тепер Національний 
університет «Острозька ака-
демія» провів низку заходів, 
приурочених своїй поважній 
даті — першого закладу вищої 
освіти Східної Європи Острозь-
кої слов’яно-греко-латинської 
академії. Зокрема, представи-
ли оновлену експозицію музею 
— результат втілення проєкту 
«Острозька академія: 445 років 
історії вищої освіти в Україні» 
в межах партнерської програ-
ми «Культура. Туризм. Регіо-
ни» Українського культурного 
фонду та Державного агентства 
розвитку туризму. А ключовою 
подією став Острог Forum-2021 
за участі дипломатів та держав-
них очільників різного рівня.
Утім незайве нагадати віхи іс-
торії вищого навчального за-
кладу, який заклав основи якіс-
ної університетської освіти.

Гальшка Острозька — перша 
жінка-меценатка вищої освіти 
 Могутній князь Василь-
Костянтин Острозький у своє-
му стольному граді заснував 
1576 року Академію — першу 
вищу школу всієї Східної Єв-
ропи, яка показала гідний при-
клад і зробила перший крок на 
ниві затвердження освітньої 
традиції на українських тере-
нах. Створення школи вищого 
типу, подібної до західноєвро-
пейських університетів та ака-
демій, дало значний імпульс до 
відродження й оновлення куль-
тури та освіти на руських (від 
назви Русь, тобто українських) 
землях.
 Будучи одним із найбагат-
ших магнатів свого часу, князь 
Острозький опікувався ма-
теріальним забезпеченням на-
укового центру в Острозі. Ва-
гому фінансову допомогу Ака-
демії надала племінниця князя 
— княжна Гальшка Острозька. 
Підтримавши ідею свого дядь-
ка, вона заповіла на розвиток 
Острозької академії «...шість 
тисяч кіп грошей лічби литовсь-
кої», завдяки чому ввійшла в іс-
торію як перша жінка-меценат-
ка вищої освіти в Україні.
 Для навчання студентів 
князь Василь-Костянтин Ост-
розький вперше зібрав учених 
із різних країн Європи, в тому 
числі випускників Ягеллонсько-
го і Падуанського університетів. 
В Острозькій академії вперше в 
українському шкільництві було 
впроваджено викладання ла-
тиною, грецькою та церковно-
слов’янською мовами. 
 Острозькі спудеї перші на 
українських теренах почали 
вивчати сім вільних мистецтв 
— науки, які становили основу 
тогочасної європейської осві-
ти. Знання з граматики, рито-
рики, діалектики, арифметики, 
геометрії, астрономії та музики 
готували студентів до освоєння 
вищих наук — богослів’я, ме-
дицини та філософії. Вихован-
ці Академії ставали вчителями, 
літераторами, друкарями, цер-
ковними діячами, котрі поши-
рювали здобуті в Острозі знан-
ня в Україні та за її межами.

Брат Северина Наливайка – 
викладач, Петро Конашевич-
Сагайдачний — випускник
 Першим ректором Академії 
був Герасим Смотрицький — 
видатний освітній та культур-
ний діяч, педагог, письменник-
полеміст, поет. Викладацькою 
діяльністю тут займалися літе-
ратор Дем’ян Наливайко — брат 

Северина, ватажка козацько-
селянського повстання 1593—
1596 рр.; грецький вчений та 
релігійний діяч, випускник 
Падуанської академії Кирило 
Лукарис (певний час — ректор 
академії, згодом Александрій-
ський, а пізніше — Константи-
нопольський патріарх); астро-
ном, математик, доктор меди-
цини, випускник Краківського 
і Падуанського університетів 
Ян Лятош; грецький вчений та 
релігійний діяч Еммануїл Мос-
хопуло; випускник Падуансь-
кої академії Никифор Парасх-
ос-Кантакузен та інші. 
 Серед випускників Ака-
демії — гетьман війська Запо-
розького Петро Конашевич-
Сагайдачний; перший ректор 
Київської Братської школи 
(з якої постала Києво-Моги-
лянська академія) Іов Борець-
кий; лаврський архімандрит 
Єлисей Плетенецький, котрий 
розвинув книгодрукування в 
Києві; видатний учений, пись-
менник, автор першої грамати-
ки церковнослов’янської мови 
Мелетій Смотрицький; творець 
знаменитої «Палінодії» За-
харія Копистенський; відомий 
церковний і культурний діяч 
Ісакія Борискович. І список до-
стойників можна ще довго про-
довжувати.

Впорядковані за темами в 
алфавітному порядку 
 Для потреб Академії князь 
Василь-Костянтин Острозь-
кий запросив до Острога відо-
мого друкаря Івана Федорови-
ча. Острог став містом гідно-
го застосування його хисту. З 
ініціативи князя разом з Ака-
демією активну діяльність роз-
горнули друкарня й коло вче-
них, які гідно працювали на 
ниві перекладу біблійних тек-
стів церковнослов’янською мо-
вою. Книги, які побачили світ в 
Острозі, були першими у своєму 
сегменті й дуже прогресивними 
на той час.
 Острозький Буквар, 1578 
р., цікавий тим, що був надру-
кований грецькою та церков-
нослов’янською мовами. Крім 
того, він складався з греко-
слов’янської читанки та, влас-
не, Букваря з алфавітом. 
Мистецьке оздоблення титуль-
ного аркуша було застосовано 
вперше саме в Букварі.
 Книга Нового Завіту, 1580 р., 
— це перше серед слов’янських 
видань поєднання в одному томі 
старозавітного Псалтиря і Но-
вого Завіту. Важливо, що кни-
га надрукована в малому фор-
маті й була призначена не для 
церковного, а для домашнього 
вжитку або як книга для нав-
чання у школах.
 «Книжка (книжиця) собра-
ние вещей нужнейших», 1580 
р., — перший в історії кири-
личного книгодрукування ал-
фавітно-предметний покаж-
чик. Цитати з Псалтиря й Но-
вого Завіту впорядковані за те-
мами в алфавітному порядку. 
Така прогресивна на той час 
праця була здійснена одним із 
діячів Острозької академії Ти-
мофієм Михайловичем.
 «Хронологія» Андрія Римші, 
1581 р., — перший друкований 

календар на українських зем-
лях, а також перший друкова-
ний поетичний твір, написаний 
кирилицею. Тут містяться назви 
місяців церковнослов’янською, 
староєврейською та «простою» 
розмовною мовами. Крім того, 
до кожного місяця розміщено 
дворядковий вірш про якусь біб-
лійну подію.
 Острозька Біблія, 1581 р. — 
грандіозна й багатолітня праця 
вчених Острозької академії та 
Івана Федоровича над переклада-
ми текстів Святого Письма була 
завершена 12 серпня 1581 р. Тоді 
світ побачила перша повна дру-
кована Слов’янська Біблія. 
 Острозька Біблія — перше 
в Європі науково-критичне ви-
дання біблійних текстів, під час 
упорядкування якого було ви-
користано надзвичайно багато 
джерел церковнослов’янською, 
грецькою, латинською, староєв-
рейською, польською, чеською 
мовами. Ця книжка — визна-
ний шедевр світового книго-
друкування. Спеціально для 
друку Біблії Іван Федорович ви-
готовив шість шрифтів — чоти-
ри кириличні і два грецькі. Кни-
га багато оздоблена ініціалами, 
заставками та кінцівками, яких 
налічується понад 1400. 
 Острозька Біблія містить 
628 аркушів, тобто 1256 сторі-
нок, де розміщено 3 млн 240 
тис. друкованих знаків без 
жодної помилки. Вірш на герб 
князя Василя-Костянтина Ос-
трозького авторства Герасима 
Смотрицького — перший зра-
зок геральдичної поезії на ук-
раїнських теренах.

Уперше надрукували книжки 
«простою» мовою
 На тлі ідеї Берестейської унії 
значно пожвавішала полеміка 
між Західною та Східною цер-
квами. Першим осередком дис-
кусій став Острог. Праці, які 
вийшли з-під пера острозьких 
учених, започаткували новий 
в Україні жанр полемічної лі-
тератури й піднесли його на 
небувалу височину, відкрили 

нові можливості використан-
ня церковнослов’янської та 
розмовної «руської» мови, яку 
вперше так широко було вико-
ристано в полеміці. 1587 року 
вийшли друком роботи Гераси-
ма Смотрицького «Ключ Царс-
тва Небесного» та «Календар 
римський новий». Твори цього 
автора — перші друковані в Ук-
раїні не церковнослов’янською, 
а «простою» мовою.
 Нормуванням української 
книжної мови займався відо-
мий поет, викладач Острозької 
академії Дем’ян Наливайко. 
Він послідовно супроводжував 
церковнослов’янські тексти 
перекладами українською мо-
вою. В Острозі 1606 року вий-
шов Требник із «предмовою» 
Дем’яна Наливайка «руською» 
мовою, а наступного — дво-
мовний (церковнослов’янсько-
український) збірник «ЛЂкарс-
тво на оспалый умысл чоловЂ-
чий», який включає передмову 
авторства Дем’яна Наливайка. 
 У 1618-1619 роках випус-
кник Академії Мелетій Смот-
рицький опублікував «Грама-
тику». Ця праця значно впли-
нула на розвиток філологічної 
науки різних слов’янських на-
родів. Вона впродовж бага тьох 
десятиліть слугувала основ-
ним посібником для вивчення 
церковнослов’янської мови в 
Україні й Білорусі.

Чому сповна не можемо 
відродити історичну пам’ять
 Свого часу Михайло Гру-
шевський писав, що Острозька 
академія упродовж ХVІ—ХVІІ 
століть була відома як «пер-
ше огнище нової освіти, нового 
шкільництва, нового духовно-
го життя». Ректор Національ-
ного університету «Острозька 
академія», професор Ігор Пасіч-
ник вважає, що історію пишуть 
здебільшого науковці в Києві, 
які ділять її на регіональну 
та столичну. На превеликий 
жаль, потужна історія Острозь-
ких, яких Іван Огієнко нази-
вав найуспішнішими князями, 

та інтелектуальна історія Ост-
розької академії до цього часу 
все ще залишаються в тіні. 
 Ігор Пасічник каже: «Важ-
ливо, що сучасні вчені постій-
но відкривають нові історичні 
імена, нові подвиги, пов’язані з 
історією Острога та Острозької 
академії. Досить згадати пере-
моги військ під проводом кня-
зя Костянтина Івановича Ост-
розького в битвах під Вишнів-
цем (1512 р.) і під Оршею (1514 
р.), перемогу в битві під Хоти-
ном за участю випускника Ос-
трозької академії Петра Ко-
нашевича-Сагайдачного. Він 
фактично створив Українську 
козацьку державу як прообраз 
України. Також не забуваймо і 
про випускника Академії Севе-
рина Наливайка, який мав уні-
кальні військові здібності й міг 
філігранно працювати як шаб-
лею, так і мізками. Саме він був 
головнокомандувачем військ 
князя Василя-Костянтина Ост-
розького. 
 Як на мене, то пам’ятники 
князям Острозьким мають бути 
не лише в Польщі чи Литві, а й 
в інших європейських країнах, 
адже завдяки військам під їх-
нім командуванням не вдалося 
загарбникам пограбувати Євро-
пу. Нації апріорі не може бути 
притаманний патріотизм, якщо 
в неї відбирають перемоги та ін-
телект. 
 За радянських часів нам на-
вмисно ампутували історич-
ну пам’ять про Острозьку ака-
демію, князів Острозьких і зага-
лом про все величне, пов’язане 
з Україною. А насправді Ост-
розька академія стала міцним 
підґрунтям для створення низ-
ки навчальних закладів того 
часу, зокрема й Києво-Моги-
лянської академії, Київської 
Братської школи. До того часу, 
доки історія князів Острозьких, 
Острозької академії та Острога 
як стольного града не буде впи-
сана в загальну українську істо-
ричну канву, ми не можемо го-
ворити про повноцінну історію 
України». ■

ДО ДАТИ

Острозькі спудеї —  перші 
Про граматику, риторику, діалектику, арифметику, геометрію, астрономію, музику та те, 
як княжна Гальшка заповіла на розвиток академії «...шість тисяч кіп грошей»

■

Ректор Національного університету «Острозька академія» Ігор Пасічник із випускниками.
Фото надане закладом.

❙
❙
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«Ми нікого не боїмося. Будемо грати на перемогу, бо хочемо пробитися 
на чемпіонат світу. Хто б нам не дістався, думаю, ми переграємо цього 

суперника й поїдемо до Катару».

Олександр Петраков
головний тренер національної збірної Украї-
ни з футболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Національна футбольна 
збірна України продовжує свій 
похід за путівкою на чемпіо-
нат світу 2022 року. Завдяки 
перемозі над командою Боснії 
та Герцеговини, а також допо-
мозі збірної Франції, котра при-
гальмувала на фініші фінів, ко-
лектив Олександра Петрако-
ва посів у своїй групі другу по-
зицію й пробився до «плей-оф» 
кваліфікації катарського «мун-
діалю».
 На радощах від отримано-
го результату виконком УАФ 
миттєво позбавив наставни-
ка «синьо-жовтих» статусу «в. 
о.» й призначив Петракова го-
ловним тренером збірної Украї-
ни на строк до 30 грудня 2022 
року (тобто до завершення чем-
піонату світу в Катарі) з мож-
ливістю пролонгації контрак-
ту за згодою сторін до 30 липня 
2024 року (до кінця фінальної 
частини Євро-2024).
 Як зазначив очільник УАФ 
Андрій Павелко, Олександр 
Петраков прийняв українську 
національну збірну в непростий 
час — уже після початку відбо-
ру на ЧС-2022 прийшовши на 
зміну Андрію Шевченку, під 
орудою котрого наші збірники 
здобули три нічиї в трьох пер-
ших матчах кваліфікації.
 Однак, незважаючи на 
серйозний психологічний тиск 
та відсутність досвіду роботи з 
дорослими командами, Петра-
ков показав, що може досягати 
результату.
 «Абсолютно переконаний, 
що Олександр Васильович 
своєю роботою та результатами 
повністю заслужив зміну фор-
мального статусу на чолі збір-
ної», — відзначив Павелко.
 Груповий етап відбору на 
ЧС-2022 українська команда 

завершила на мажорній ноті. 
Аби посісти прохідне друге міс-
це, «синьо-жовтим» вистачило 
й двох перемог (ще було шість 
нічиїх).
 Тепер на українську коман-

ду чекає «плей-оф», який скла-
датиметься з двох етапів. Під 
час жеребкування, яке відбу-
деться 26 листопада, визна-
чаться потенційні суперники 
«синьо-жовтих». Збірна Украї-

ни матиме статус несіяної, тож 
у першому раунді її суперни-
ком буде хтось із наступного пе-
реліку — Португалія, Шотлан-
дія, Італія, Швеція, Уельс. За-
значимо, що до когорти сіяних 

також потрапила й збірна Росії, 
проте, за регламентом УЄФА та 
ФІФА, можливості провести 
стикові матчі з Україною в неї 
не буде.
 «Ми нікого не боїмося. Буде-
мо грати на перемогу, бо хочемо 
пробитися на чемпіонат світу. 
Хто б нам не дістався, думаю, 
ми переграємо цього суперни-
ка й поїдемо до Катару», — за-
явив очільник української збір-
ної.
 Ну а Олександр Петраков 
довів, що може досягати пот-
рібного результату, незважаю-
чи на складні обставини.
 Виїзний поєдинок заключ-
ного туру групового раунду — 
проти Боснії та Герцеговини 
— став вельми непростим для 
його команди іспитом. «Трохи 
нервували, щось не вдавалося. 
Але я задоволений грою хлоп-
ців, характером, який вони по-
казали. Такі поєдинки дуже 
тяжко грати. Це була гра на ре-
зультат, і ми його досягли», — 
зазначив Петраков. ■

Григорій ХАТА

 У вітчизняному хокеї знову неспокій-
но. Конфлікт між федерацією та клуба-
ми УХЛ, котрий перед стартом сезону 
вдалося, було, загасити, розгорівся з но-
вою силою.
 Формальним приводом для нового 
протистояння став расистський скан-
дал, який виник між гравцем «Кремен-
чука» Андрієм Денискіним та вже ко-
лишнім темношкірим захисником «Дон-
басу» Джаленом Смереком.
 Після того як дисциплінарний ко-
мітет ФХУ наклав на представника 
кременчуцького клубу доволі скром-
ні штрафні санкції, генеральний мене-
джер УХЛ Євген Количев розкритику-
вав м’якість винесеного вердикту й одра-
зу наразився на гнів очільника федерації 
Георгія Зубка, котрий прийняв рішення 
звільнити свого критика із займаної по-
сади.
 Звісно, з такою позицією в УХЛ не 
погодилися і для початку звернули-
ся до суду з проханням дати оцінку за-
конності прийому ФХУ в склад заснов-
ників УХЛ. Власне, саме завдяки вход-
женню до керівництва ліги пан Зубко 
отримав можливість впливати на її кад-
рову політику. При цьому почесний пре-
зидент ХК «Донбас» Борис Колеснiков 
(як представник одного з клубів-заснов-
ників УХЛ) наголошує: «Керівництво 
нашого та інших клубів не вважає ФХУ 
якоюсь законною організацією. Ми не 
будемо взаємодіяти з приватними осо-
бами. Допоки ж суд розглядає наш по-
зов, узагалі не дуже раціонально пору-
шувати питання порядку денного».
 А яскравим проявом небажання взає-
модіяти з федерацією став демарш цілої 
групи вітчизняних хокеїстів з табору 
національної збірної напередодні її то-

вариських поєдинків з командами Угор-
щини та Італії.
 Відповідь федерації не забарилася: 
«Хокеїсти «Донбасу» Пилип Пангелов-
Юлдашев, Віталій Андрейків, Віктор 
Захаров, Олександр Пересунько, Ми-
кита Буценко та Ілля Коренчук, а та-
кож представник «Краматорська» Пав-
ло Таран не мають права виходити на лід 
у будь-яких офіційних змаганнях до тих 
пір, поки розглядатимуться відкриті 
ФХУ провадження щодо зриву підготов-
ки національних збірних до чемпіонатів 
світу-2022 у дивізіоні 1В».
 Щоправда, і «Донбас», і «Крама-
торськ» рішення ФХУ проігнорували, 
провівши з відстороненими гравцями 
свої календарні матчі чемпіонату Ук-
раїни. Організація Георгія Зубка з від-
повіддю не забарилася, повідомивши, 
що за порушення припису команди от-
римають технічні поразки.
 Утім, здається, учасники конфлік-
ту взагалі вже не чують одне одного. 
За словами Колеснiкова, Георгій Зуб-
ко почав ворогувати з усіма, хто висту-
пає проти його дій. А відповіддю незгод-

них з політикою ФХУ клубів стало ство-
рення в Україні хокейної Суперліги. За 
неофіційною інформацією, її засновни-
ками виступили «Білий барс», «Дон-
бас», «Краматорськ», «Маріуполь», хар-
ківське «Динамо» та «Молода Гвардія» з 
Дружківки.
 Паралельно з цим вони продовжують 
наголошувати на необхідності повної ре-
організації федерації. На сторону ображе-

них став і президент федерації баскетболу 
України Михайло Бродський: «На жаль, 
ФХУ вибудувана як приватна структура. 
Хлопці обрали собі президента — й роб-
лять свої справи. Але так не має бути. На 
це повинні звернути увагу Міжнародна 
федерація хокею, Міністерство спорту Ук-
раїни. Потрібно, щоб уся хокейна спіль-
нота об’єдналася легітимно». А що з цьо-
го вийде, покаже час. ■

ФУТБОЛ

Дуже хочеться в Катар
Вивівши футбольну збірну України до «плей-оф» планетарної кваліфікації, Олександр 
Петраков став повноцінним керманичем «синьо-жовтих»

■

Показавши характер i виконавши тренерські установки, збірна України перемогла в гостях непоступливу 
Боснію та Герцеговину.
Фото з сайту УАФ.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат світу. Кваліфікація. 
Група D. 8-й тур. Боснія та Герце-
говина — Україна — 0:2, Фінляндія 
— Франція — 0:2.
 Підсумкове становище: Франція 
— 18. Україна — 12, Фінляндія — 11, 
Боснія та Герцеговина — 7, Казахстан 
— 3.

■

ХОКЕЙ

Шайба розбрату
Низка вітчизняних  клубів 
знову наполягає на 
необхідності системних змін 
у Федерації хокею України

■

«Донбас» не зважає на рішення ФХУ й продовжує використовувати відсторонених гравців.
Фото з сайту uhl.ua.

❙
❙
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Син запитує:
 — Мамо, у тата є батьки?
 — Звичайно, є, бабуся Валя і ді-
дусь Вітя.
 І тут генiальне запитання:
 — А навiщо вони нам його від-
дали?

* * *
 — Вово, а ти який добрий вчи-
нок сьогодні зробив?
 — Я вигулював свого пітбуля і 

побачив, як дядько біжить за «мар-
шруткою». Тодi я спустив Рекса з 
повідка, і дядько наздогнав «марш-
рутку».

* * *
 — Запам’ятайте: червоне вино 
— до м’яса, біле — до риби.
 — А горілка?
 — Горiлка універсальна, пiдхо-
дить навіть до тортика.

По горизонталі:
 1. Невеличкий диван без спин-
ки. 4. Кримінальний район Нью-Йор-
ка, населений переважно афроамери-
канцями. 9. Декоративний горщик для 
квітів, у який вставляється вазон. 10. 
Біг на 42 км 195 м. 11. Футбол, бас-
кетбол, хокей, регбі як різновид спор-
ту. 12. М’яка бавовняна тканина, схо-
жа на шовк. 13. Хімічна речовина, пот-
рібна для певної реакції. 16. Ім’я зна-
менитого перського поета, математика, 
філософа й астронома, який просла-
вився своїми «Рубаями». 18. Різно-
вид літератури. 20. Щит Зевса, пере-
носно — покровительство. 24. Річка, 
на якій стоїть Рим. 27. Чобіт з коро-
тенькою халявою і на шнурівках. 30. 
Перший чорношкірий президент Аме-
рики. 31. Польський письменник-фан-
таст, автор роману «Соляріс». 32. Ад-
міністративно-територіальна одиниця 
у період існування Нової Січі (1734—
1775 роки), у центрі якої була слобода 
з невеликим укріпленням і козацькою 
залогою. 33. Ім’я української поетки і 
дисидентки, дружини В’ячеслава Чор-
новола. 34. Фривольний танок із ак-
робатичними трюками, який досі буває 
популярним у нічних клубах та кабаре. 
35. Вірш-загадка, у якому зашифрова-
но певне слово.
По вертикалі:
 1. Плоди пальми, які дають моло-
ко. 2. Аміачна сіль, отримала в резуль-
таті сполучення аміаку з хлоридом на-
трію. 3. Передбачення на основі спос-
тережень чи наукових досліджень. 5. 
Головна артерія. 6. Станок, на якому 
закріплюється ствол гармати. 7. Пере-

міщення війська, щоб ввести ворога в 
оману чи зайняти вигіднішу позицію. 
8. «Чорна ..., біла ... Ми з тобою пара 
— може, і не пара. Дощик буде, сон-
це буде — що мені робить?» (народна 
пісня). 14. Уособлення вічного мороку 
в грецькій міфології. 15. Кримінально-
виконавча інспекція. 17. «Рідна ... моя, 
ти ночей не доспала. Ти водила мене 
у поля край села» (Андрій Малишко). 
19. «Ой там Василько плужком .... Ой 
..., ..., плужок заносить, йому Малан-
ка їсти приносить» (народна щедрів-
ка). 21. Український громадсько-полі-
тичний і науково-літературний збір-
ник, який видавав у Женеві Михайло 
Драгоманов. 22. Ювелірна прикра-
са на голову, символ приналежності 
до імператорського роду і прикраса 
для жриць. 23. Головний убір заміж-
ньої українки. 25. Прозвище кабана у 
казці «Рукавичка». 26. Столиця Куби. 
28. Французький письменник, лауреат 
Нобелівської премії. 29. Пристрій для 
купання вдома. ■

Кросворд №101
від 12 листопада

з 22 до 28 листопада

 Овен (21.03—20.04). Вам не набридло 
постійне нагадування про те, звідки у вас рос-
туть руки? Якщо набридло, час показати, хто в 
домі господар.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 23.
 Телець (21.04—21.05). Випадково поба-
чена передача нагадає про давно забуте хобі. І 
вам так захочеться повернутися в юність і зно-
ву випробувати азарт збирача.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 26.
 Близнюки (22.05—21.06). Гарний на-
стрій вирішив затриматися у вашому домі. 
Тiльки не злякайте це чудове відчуття підне-
сеного стану.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 25.
 Рак (22.06—23.07). Не варто вiдмовля-
тися від раптово запропонованого відряджен-
ня — на вас чекає непередбачуване знайомс-
тво з цiкавою людиною.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

 Лев (24.07—23.08). Не гнівайтесь, якщо 
хтось із друзiв, позаздривши вашому успіху, 
глузуватиме з вас. Будьте поблажливі до слаб-
костей.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 28.
 Діва (24.08—23.09). Прислухайтеся до 
музики рідного міста, адже ви так давно нею 
не насолоджувалися! Постарайтеся направити 
свою енергію в мирне русло.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.
 Терези (24.09—23.10). Ваші бо-
жевільні вчинки — не що інше, як спосіб 
піднятися над суворою дійсністю. А iнодi 
чудернацькi вчинки часом можуть принес-
ти користь.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27.
 Скорпіон (24.10—22.11). Ви завоюва-
ли на роботі настільки високий авторитет, що 
кожну вашу задумку підтримує керiвництво. У 
вихідні чекайте гостей.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 24.

 Стрілець (23.11—21.12). Попереду при-
ємний сюрприз, а це, швидше за все, нове за-
хоплення. Смуга везіння, причому широка, 
розстеляється перед вами, як подарунок долi. 
Сміливо торуйте собi шлях.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 23.
 Козеріг (22.12—20.01). Ви навіть не 
могли припустити, що легкий флiрт переросте 
у велике почуття. Від сильних емоцій ви вiд-
чуєте втому, але вона буде приємною.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 25.
 Водолій (21.01—19.02). Перш ніж ви-
носити на суд суворого начальства свій новий 
проєкт, зробіть так, щоб воно прихильнiше ста-
вилося до вас.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 23.
 Риби (20.02—20.03). Ви занадто вимог-
ливі до коханої людини. Минулі образи дають 
про себе знати. Вам треба вiдверто поговори-
ти, щоб знайти відповідь на запитання.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27. ■

Дара ГАВАРРА

 Коли щось не влаштовує в особисто-
му житті чи сталися неприємності, жін-
ки вдаються до «самотерапії» — купу-
ють нову помаду, у складніших ситуа-
ціях — нову сукню. Приблизно до такої ж 
«реабілітації» після розставання зі своїм 
цивільним чоловіком вдалася і модель 
Джіджі Хадід — жінка змінила свої ру-
сяві локони на прямі пасма мідяно-брон-
зового кольору. Навряд чи це додасть ду-
шевного спокою красуні, адже проблема 
все одно залишається невирішеною. 
 Нагадаємо, з 2015 року супермодель 
палестинсько-нідерландського походжен-
ня зустрічалася, а згодом і стала жити ра-
зом із британським співаком пакистансь-
кого походження Зейном Маліком. У 
2020-му в пари народилася донечка Кхай. 
Та в жовтні цього року спалахнув скандал 
— нібито Малік підняв руку на свою так 
звану тещу Іоланду. За словами співака, 
жінка прийшла в їхній з Джіджі будинок 

без запрошення, ще й тоді, 
коли її доньки не було вдо-
ма. Зейн, який усіляко обері-
гає свою приватність і свій дім 
від непроханих гостей, посва-
рився з нею. Сама ж Іоланда 
запевняє, що «зять» ударив її, 
і навіть хотіла подати на нього 
заяву в поліцію. Після цього, 
звісно ж, пара розірвала сто-
сунки.
 «Гарячий» пакистансь-
кий хлопець заперечує факт 
фізичного насильства і ствер-
джує, що хотів би залагодити 
справу без втручання сторон-
ніх осіб заради своєї доньки. 
Джіджі з цього приводу від-
мовчується, проте заявляє, що 
хоче зробити для Кхай якнай-
краще. А як воно «краще» — 
батькам видніше... ■

НОВИЙ ЛУК

Кучерики справу 
не залагодять
Джіджі Хадід лікує душевний біль 
із допомогою перукарів

■

Джіджі Хадід.❙

20—21 листопада 
за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вi-
тер переважно пiвнічно-західний, 7-12 м/с. Температу-
ра вночi +4...+6, удень +8...+10. Пiслязавтра вночi +4...+6, 
удень +8...+10.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без істотних 
опадів. 
Славське: вночi +5...+7, удень +8...+10. 
Яремче: вночi +4...+6, удень +8...+10. 
Мiжгiр’я: вночi +2...+4, удень +6...+8. 
Рахiв: уночi +2...+4, удень +6...+8.

Подарував арабам Боже письмо
Гетьман Іван Мазепа побудував 28 церков, монастирів і дзвіниць у своїй країні та надавав істотну 
підтримку патріархам Константинопольському, Олександрійському, Антіохійському та Єрусалимському
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