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стор.13»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,927 грн 

1 € = 30,173 грн

1 рос. руб. = 0,360 грн

стор. 14»

добровольці, 

«толерантність» 

і союзнички

Невивчені уроки 
Маннергейма:

стор. 4»

Передплатіть «Україну молоду» на наступний рік                                                                       стор. 7

Рейтинг Зеленського 

падає, в офісі 

президента хочуть 

повернути мажоритарне 

голосування

РИМА ТИЖНЯ

На тему кольорів
Олександр ІРВАНЕЦЬ

■

стор. 5»

Не потрібно за серце хапатися, 
Мов отямились лиш тепер. 
Так, сьогодні в нас — чорна 
п’ятниця. 
Перед нею був чорний четвер. 
Гляньмо в очі сумної правди: 
Ми щодня, від зорі до зорі 
Дізнаємось про чорні справи 
Тих, котрі сидять угорі. 
Час похмурий і невеселий — 
Листопад, такий листопад... 
Дуже швидко зчорніла зелень, 
Позбуваючись всіх принад. 
А попереду нас чекає 
Чорний грудень і чорна зима. 
Он вже світло хтось вимикає,
Он вже в когось вугілля нема. 
Хоч ніхто з нас не прагне крові, 
Але знаємо я і ти: 
Революції кольорові — 
Кращий засіб від чорноти!..

Політбардак після «Вагнергейту» Дні до траншу

У суботу, 27 листопада, приєднайтеся до колективної скорботи за жертвами Голодомору —  запаліть свічку пам’яті у своєму вікні 27 листопада о 16.00.
Фото з сайту holodomorstudies.com.

❙
❙

Свічка 
на вітрах

Як з’явилася 
традиція 
запалювати 
вогник у вікні 
на спомин 
про жертв 
Голодомору

Україні виділили 

ще одну «порцію» 

фінансової допомоги 

— 700 млн доларів від 

МВФ
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«Ми працюємо спільно з ЄС та державами-членами над розвитком «Східного партнерства». 
Такі країни, як Україна, Молдова і Грузія, які прагнуть членства в ЄС, повинні мати змогу 
зблизитися з блоком».

З коаліційної угоди політичних партій ФРН

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
виділив Каб-

мін на боротьбу з лісовими пожежа-
ми, поінформували в пресслужбі ві-
домства.

34 млн щеплень
від COVID 

зробили в Україні, про таке загальне чис-
ло отримання першої та другої доз про-
звітували у МОЗ.

українців
загинули від 

Голодомору згідно з розслідуванням СБУ, 
повідомив історик Володимир Сергійчук.

мешканців
Криму та ОРДЛО отримали біомет-

ричні паспорти України за останні п’ять років, повідомив заступ-
ник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих тери-
торій та внутрішньо переміщених осіб Снавер Сейтхалілєв.

військових,
які пройшли 

фронт, є в резерві української армії, заявив 
міністр оборони України Олексій Резніков.

23,5 млн 800 тис. 200 тис.10,5 млн
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

РЕЗОНАНС

Справжній 
полковник
Боротьба за посаду голови 
облдержадміністрації 
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Майже тридцять впливових бізнес-
менів Харківщини написали президенту 
Володимиру Зеленському листа, в якому 
просять призначити головою облдержад-
міністрації Олександра Скакуна. До се-
редини серпня він працював заступни-
ком ексочільниці ХОДА Айни Тимчук, а 
після її скандального звільнення став ке-
рувати регіоном у статусі «виконуючого 
обов’язки» голови. 
  «Його поважають як великі підпри-
ємці, так і представники малого бізнесу, 
— запевняють підписанти. — Приємно, 
що він розуміє особливості не лише нашої 
галузі, а й інших напрямів економіки. А 
там, де в Олександра Євгеновича немає ек-
спертизи, намагається швидко зрозуміти 
суть проблем та допомогти у їх вирішен-
ні. При цьому робить це не «для галочки», 
не для чергового перерізування червоної 
стрічки, а заради реального результату».
 Низка експертів висловлюються на 
користь теперішнього в.о. голови і тому, 
що він більше 20 років прослужив в СБУ і 
має звання полковника. Мовляв, сьогодні, 
коли на кордонах з невгамовним сусідом 
знову неспокійно, регіону потрібен керів-
ник саме з таким досвідом.
 У списку бізнесменів, які публічно замо-
вили слово за Олександра Скакуна, немає 
прізвища одного з найвпливовіших підпри-
ємців Харкова Олександра Ярославського. 
І це може бути невипадковим. За інформа-
цією видання «Депо», він нібито хоче бачи-
ти на посаді керівника ХОДА Степана Ма-
сельського — племінника першого керівни-
ка Харківщини в незалежній Україні Олек-
сандра Масельського. Ні для кого не секрет, 
що бізнесмен свого часу був одружений із 
донькою цього високопосадовця. 
 Ще активно обговорюється кандида-
тура й харківського депутата Верховної 
Ради від президентської партії Олексія 
Красова. Правда, на думку експертів, його 
позиції найбільш слабкі, оскільки в разі 
зміни статусу «слугам» доведеться прово-
дити вибори на окрузі цього нардепа. Сві-
тити ж провальним рейтингом своєї полі-
тичної сили, у разі ймовірної поразки, на 
Банковій, скоріш за все, не ризикнуть. ■

А ТИМ ЧАСОМ…

 Неспокійно цими днями і в Харківській мерії, де 
після смерті Геннадія Кернеса й досі не сформували 
стабільну управлінську вертикаль. Свого часу, аби 
надати кадровим перестановкам легітимності, за-
ступник покійного мера Ігор Терехов помінявся поса-
дою з секретарем міськради Олександром Новаком. 
Тепер же, коли пана Терехова офіційно обрали місь-
ким головою, стара команда мерії хотіла б колиш-
нє крісло повернути попередньому очільнику. Утім 
за цю посаду тепер доведеться знову голосувати в 
міськраді, а там уже з’явилися й інші претенденти. 
Мандатів у фракції «Блок Кернеса — Успішний Хар-
ків», до якого належать згадані високопосадовці, 
для впевненої перемоги точно не вистачить. А це оз-
начає, що вибори секретаря будуть не менш запек-
лими, ніж битва за крісло мера, яка завершилася мі-
сяць тому. 

 

■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Дев’ять порушень режиму припинення вогню, два 
з яких із застосуванням забороненого Мінськими домо-
вленостями озброєння, зафіксували з боку російсько-
окупаційних військ упродовж доби 24 листопада. Ворог 
гатив по українських позиціях неподалік шахти «Бутів-
ка», в напрямку Кам’янки, Нью-Йорка, Луганського, Верх-
ньоторецького, Водяного, що на Приазов’ї, з мінометів 
калібру 82 та 120 мм, гранатомети різних систем та ве-
ликокаліберних кулеметів.
 Окупанти також здійснили обстріл прикордонного 
контрольного поста першого оборонного рубежу, що вхо-
дить до КПВВ «Мар’їнка» на дорожньому коридорі До-
нецьк—Курахове із застосуванням мінометів калібру 82 
мм. Під безпосередній обстріл потрапили місця несення 
служби прикордонного наряду 11-го прикордонного за-
гону. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, 
не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями 
озброєння, та змусили противника припинити обстріли. 
 Унаслідок ворожих дій на фронті на початку тижня, 
22 листопада, двох військовослужбовців Об’єднаних сил 
було поранено. Воїни перебувають у лікувальному за-
кладі: стан здоров’я одного задовільний, іншого — тяж-
кий. Наступного дня ще один боєць ЗСУ отримав пора-
нення, стан його здоров’я задовільний.
 Головне управління розвідки України інформує, що 
командування ЗС РФ нарощує боєготовність російських 
окупаційних військ на тимчасово окупованій території в 
Донецькій та Луганській областях. У з’єднаннях і час-
тинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів 
ще 22 листопада розпочалось масштабне командно-
штабне навчання із залученням мобілізаційного резер-
ву, підрозділів «силових структур» та окупаційних ад-
міністрацій. Контроль проведення навчань здійснюєть-
ся комплексною комісією 8-ї загальновійськової армії 
Південного військового округу ЗС РФ. Й активізували-
ся російські пропагандистські ЗМІ — видають чергові 
фейки, дискредитуючи підрозділи Об’єднаних сил.
 Крім того, міністерство оборони РФ планує розмісти-
ти важкі вогнеметні установки ТОС-2 «Тосочка» та ТОС-1А 
«Солнцепек» на кордоні з Україною та в окупованому Кри-

му. Після об’ємно-детонуючого вибуху мін вогняний смерч 
поширюється по місцевості, проникаючи в будь-які укрит-
тя. Основні вражаючі фактори такої зброї — висока тем-
пература, ударна хвиля і різкий перепад тиску. Система 
може дати залп на дальність до 6 км.
 У свою чергу місія України при ОБСЄ під час за-
сідання Форуму безпекового співробітництва заявила, 

що російські окупаційні війська 167 разів застосували 
БПЛА на сході України з початку дії Додаткових заходів 
щодо посилення режиму припинення вогню від 27 липня 
2020 року, які забороняють використання дронів. Росій-
ські сили застосовують їх для скидання боєприпасів на 
українські позиції, коригування артилерійського вогню 
та розвідки. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Через майже два місяці після ви-
борів у Німеччині Соціал-демократич-
на партія Німеччини (СДПН), партія 
«Союз 90/Зелені» та Вільна демокра-
тична партія (ВДП) презентували ко-
аліційну угоду, за якою буде сформо-
вано новий федеральний уряд у Німеч-
чині. Про це в Берліні повідомив лі-
дер соціал-демократів та ймовірний 
наступник Ангели Меркель на посаді 
федерального канцлера Олаф Шольц. 
Коаліцію цих сил у Німеччині назива-
ють «світлофором» через їхні партій-
ні кольори. Обрання нового канцлера 
Німеччини попередньо планується на 
другий тиждень грудня.
 У коаліційній угоді йдеться про те, 
що соціал-демократи, ліберали та зе-
лені погодили відмову Німеччини від 
вугілля до 2030 року. Також сторони 
домовились до цього періоду збільшити 
кількість залізничних вантажних пе-
ревезень на 25 відсотків і досягти збіль-
шення частки електромобілів на доро-
гах до 15 мільйонів.  Крім того, за но-
вою угодою, іммігранти зможуть по-
дати заявку на німецьке громадянство 
після п’яти років проживання у ФРН. 
Також дозволяється подвійне грома-
дянство.  Мінімальну заробітну платню 
мають підвищити до 12 євро на годину, 
повідомляє «Німецька хвиля». Є й пла-
ни легалізації регульованого продажу 
канабісу.
 Водночас угода передбачає будів-
ництво 400 тисяч нових квартир на 
рік, що має розв’язати житлову кризу 
в Німеччині. Також у документі йдеть-
ся про зниження вікового цензу для го-
лосування до 16 років і створення точ-
кової системи імміграції для залучен-
ня кваліфікованих кадрів у країну. 

 Україна також згадується в новій 
коаліційній угоді Німеччини. Зокре-
ма, йдеться про те, що новий уряд під-
тримуватиме відновлення повної тери-
торіальної цілісності та суверенітету 
України. Три партії вимагають «негай-
ного завершення спроб дестабілізувати 
Україну, насильства в Східній Україні 
та анексії Криму». Партнери виступа-
ють за вирішення заморожених конф-
ліктів у регіоні шляхом мирного врегу-
лювання та повного виконання Мінсь-
ких домовленостей.  
 «Ми працюємо спільно з ЄС та дер-
жавами-членами над розвитком «Схід-
ного партнерства». Такі країни, як Ук-
раїна, Молдова і Грузія, які прагнуть 
членства в ЄС, повинні мати змогу збли-
зитися з блоком. Ми будемо рішуче та 
надійно реагувати на демократичні пе-
ревтілення та виступати партнером де-
мократичних рухів», — зазначається 
в угоді. Також у документі йдеться про 
прагнення «спростити обмін між гро-
мадянськими суспільствами завдяки 
цілеспрямованим послабленням візово-
го режиму». Ще новий уряд Німеччини 
прагнутиме поглиблення енергетично-
го партнерства з Україною — країною 
«з великими амбіціями в галузях від-
новлюваної енергетики, виробництва 

зеленого водню, енергоефективності та 
скорочення викидів СО

2
».

 Трипартійна угода поклала край 16-
річному правлінню уряду ХДС/ХСС на 
чолі з Ангелою Меркель. Згідно з цією 
офіційною домовленістю, висуванці 
СДПН очолять шість міністерств: внут-
рішніх справ, праці та соціальної полі-
тики, оборони, охорони здоров’я, еко-
номічного співробітництва та розвитку 
і будівництва. Зеленим — п’ять мініс-
терств: закордонних справ, економіки 
та захисту клімату; сім’ї, людей похи-
лого віку, жінок та молоді; навколиш-
нього середовища, охорони природи та 
безпеки ядерних реакторів; сільсько-
го господарства, продовольчої політи-
ки та захисту прав споживачів. Віль-
ним демократам дістануться чотири 
напрями: міністерства фінансів, юсти-
ції, транспорту та цифровізації, освіти 
та досліджень.
 Повноваження Ангели Мер-
кель офіційно вже припинилися, про-
те вона продовжує виконувати свої 
обов’язки до того, як буде сформова-
но новий уряд під керівництвом Ола-
фа Шольца. Німеччина має найбільшу 
економіку в Європі, а це означає, що рі-
шення, ухвалені новим урядом, мати-
муть великий вплив на її сусідів. ■

УКРАЇНА І СВІТ 

Сигнали «світлофора»
У Німеччині три партії прагнуть «негайного 
припинення спроб дестабілізувати Україну» 
і пропонують голосування на виборах із 16 років

■

НА ФРОНТІ

Не дроном єдиним
Окупанти 167 разів, усупереч домовленостям, 
застосували БПЛА

■

Патрулі ОБСЄ зафіксували на тимчасово окупованій українській території 
18 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, які розміщені з порушенням 
Мінських домовленостей.
Інфографіка пресслужби ООС.

❙
❙
❙
❙
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року
розпочнеться будівництво 

Музею Майдану, повідомила заступниця ди-
ректора інституції Ольга Сало.

2022 шкіл
в Україні працюють очно, 

констатував міністр освіти та науки Сергій 
Шкарлет.

разів
збільшилося в Україні охоплен-

ня дітей інклюзивним навчанням, зазначили в 
Міністерстві освіти і науки.

найпопулярніших в 
Instagram міст сві-

ту потрапив Київ, за рейтингом, складеним 
Design Bundles.

громадян
в Україні стали жерт-

вами зґвалтування в дитинстві, згідно з 
даними соціологічного опитування аген-
ції «Фама».

84% У 5 У 5-ку 4%
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ГАМАНЕЦЬ

Ціни-
«стрибунці»
Як не потрапити на гачок 
«чорної п’ятниці»
Олена ЧЕРКАСЕЦЬ

 Чи пам’ятаєте ви божевільний ві-
деоролик, що облетів усі соцмережі, 
коли натовп людей із пакунками в ру-
ках біжить по магазину, штовхаючи 
один одного і змітаючи всі товари на 
своєму шляху? Так виглядає «чорна 
п’ятниця». Звучить моторошно та на-
гадує відлуння Хелловіну. Та насправ-
ді цей день чекають у всьому світі і на-
віть заздалегідь готуються, бо така 
п’ятниця є днем тотальних розпрода-
жів, знижок та шалених черг у магази-
нах.
 Хороший американський марке-
тинговий хід спочатку заполонив краї-
ни Європи, а тепер перекочував і до 
України. Тож наші співвітчизники 
також активно беруть участь у тако-
му шопінгу. Та і як тут не спокусити-
ся, адже магазини так солодко заманю-
ють нас яскравими вивісками із напи-
сами «Розпродаж» та знижками у 60, 
70, а подекуди й 80%. А ми дивимося 
на все це і, звичайно, біжимо купувати 
«дешеві» товари. 
 Утім, окрім «шалених знижок», нас 
чекає чимало «сюрпризів», бо реклам-
ники, піарники та маркетологи не дрі-
мають, а день і ніч розробляють схеми, 
як привернути  увагу до товарів та спо-
рожнити гаманці відвідувачів мага-
зинів. Експерти з маркетингу говорять, 
що Black Friday у США відрізняється 
від «чорної п’ятниці» по-українськи. 
Американські магазини справді роз-
продують увесь свій товар з шалени-
ми знижками, і навіть на брендові речі 
цінники можуть «різати» на 90%. Та в 
Україні все по-іншому. 
 Маркетолог Сергій Шишкін роз-
повів, до яких трюків вдаються продав-
ці та як не потрапити в пастку в період 
«божевільних знижок» і не витратити 
всі гроші на непотрібні товари.
 «Чорна п’ятниця» — це гарна іс-
торія про чистку складів від залишків 
та закупівлі нових товарів перед Новим 
роком. Адже протягом року товари, що 
не продалися вчасно, накопичуються. 
Попри яскраву рекламу, слід зберігати 
холодний розум і не поспішати з покуп-
ками. У ситуації ажіотажу завжди пра-
цює одна річ — обізнаність. Тож краще 
заздалегідь відстежувати ціни, хоча б у 
режимі онлайн, інакше можна купити 
товар не тільки без знижки, а й навіть і 
дорожче», — застерігає фахівець.
 Одна з найпоширеніших схем, якою 
користуються недобросовісні продавці 
в «чорну п’ятницю», — несправжнє 
зниження ціни. Такі собі «ціни-стри-
бунці». Напередодні розпродажу вар-
тість на товар зростає відсотків так на 
30, тобто те, що вчора коштувало 100 
гривень, сьогодні вартує 130 гривень. 
А в «чорну п’ятницю» — бац, «трап-
ляється» обвал цін, після чого повер-
таємося до первісної ціни в 100 гривень 
або й більше. Зате ж знижка!
 Перед походом до магазину фахів-
ці радять скласти хоча б  приблизний 
список покупок та обрати для відвіду-
вання ті магазини, де є потрібні вам то-
вари. І якою б не була та п’ятниця, на-
віть найчорнішою, найголовніша по-
рада — «вмикайте» голову, аби не при-
дбати купу непотребу. ■

■

Світлана МИЧКО

 Стали відомими 
переможці конкур-
су «Найгарніше ук-
раїнське село», що 
його проводить клас-
тер Made in Ukraine 
задля збереження са-
мобутності та попу-
ляризації наших ма-
лих населених пун-
ктів і розвитку в них 
зеленого туризму. З 
поміж понад двохсот 
сіл-учасників з різних 
регіонів України — 
за підсумком балів як 
народного голосуван-
ня онлайн, так і вис-
новків професійного 
журі — першість виб-
орола Пасічна Надвір-
нянського району Іва-
но-Франківської об-
ласті. Саме її грома-
да отримає від Made 
in Ukraine 100 тисяч 
гривень на розвиток 
своєї туристичної ін-
фраструктури. Що ж, 
село Пасічна справ-
ді розташоване в од-

ному з найкрасиві-
ших куточків Украї-
ни — поміж карпатсь-
ких лісів, біля низки 
гірських водоспадів, 
на березі кришталево 
чистої річки Бистри-
ця Надвірнянська.
 Друге місце зай-
няло приморське село 
Зміївка Бериславсько-
го району Херсонщи-
ни, серед цікавих для 
туристів об’єктів якого 
— пам’ятний знак при-
мусового переселення 
бойків, скандинавсь-
кий хрест заснування 
села, пам’ятний знак 
репресованим шведам 
(1937—38 рр.), парк 
Слави, скіфська могила 
та залишки турецької 
фортеці «Кизикермен». 
 На третьому місці 
— село Білокриниця 
Кременецької міської 
територіальної грома-
ди Тернопільської об-
ласті. Назва села по-
ходить від того, що ко-
лись воно стояло біля 
криниці, джерело 

якої мало біле крейдя-
не дно. Поблизу Біло-
криниці виявлено ар-
хеологічні пам’ятки 
пізнього палеоліту, 
мезоліту, лендельсь-
кої, черняхівської,  дав-
ньоруської, комарівсь-
ко-тшинецької архео-
логічних культур. Тут 
є навіть справжній па-
лац, споруджений в 
англо-готичному стилі 
з елементами ренесан-
су, а поруч — дендро-
парк із кількома со-
тнями видів дерев та 
чагарників, що слу-
жить навчальною ба-
зою місцевого лісотех-
нічного коледжу. Іс-
торія Білокриниці тіс-
но пов’язана з давніми 
родами князів Збаразь-
ких та Вишневецьких, 
про неї написав у своє-
му творі «Варнак» Та-
рас Шевченко, бува-
ла там і Леся Україн-
ка, а нині в селі аж два 
краєзнавчі музеї — у 
школі та в лісотехніч-
ному коледжі. 

 До речі, у топ-5 пе-
реможців конкурсу 
«Найгарніше  українсь-
ке  село» ввійшов іще 
один населений пункт  
Тернопільщини, ши-
роко відомий в Україні 
та за її межами — За-
рваниця з її Марійсь-
ким духовним цент-
ром, що є однією з най-
визначніших католи-
цьких святинь світу і 

найбільшою святинею 
Української греко-ка-
толицької церкви. 
 Журі конкурсу оці-
нювало села, передусім 
враховуючи автенти-
ку, наявність цікавих 
туристичних об’єктів 
та відповідної соціаль-
ної інфраструктури (го-
телів, зелених садиб, 
закладів харчування 
тощо). ■

Краєвиди карпатського села-переможця Пасічної.
Фото з сайту madeinukraine.org.

❙
❙

КРАЄЗНАВСТВО

Пасічна — найкраща!
Визначено переможців конкурсу «Найгарніше 
українське село»

■

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині  затрима-
ли наркодилерку, яка прода-
вала наркотики в іграшках 
та коробках із продуктами 
харчування. Як повідомили 
«УМ» у черкаському облас-
ному управлінні поліції, 23-
річна жителька Умані  зай-
малася безконтактним збу-
том наркотичних засобів та 

психотропних речовин на те-
риторії всієї країни. 
 Правоохоронці встанови-
ли, що зловмисниця винай-
мала в Умані квартиру, яку 
обладнала під фасувальний 
цех та склад. Наркотики та 
психотропи вона збувала че-
рез два телеграм-канали, які 
особисто адмініструвала. За-
мовлення пересилала поштою 
по всій країні, ховаючи товар 

у дитячих іграшках та короб-
ках із продуктами харчуван-
ня. Для місцевих робила «за-
кладки» на території міста та 
району, а геолокацію їхнього 
розташування надсилала піс-
ля отримання підтвердження 
про надходження коштів  на 
електронні гаманці,  конкре-
тизують у поліції.
 Під час санкціонованого 
обшуку за місцем проживан-
ня наркодилерки поліцейсь-
кі вилучили наркотичні ре-
човини з шишками канабісу 
включно, а також пакуваль-
ні матеріали, ваги та інші 
речові докази, які вказу-
ють на причетність жінки до 
наркозбуту. Вартість вилуче-
ного за цінами «чорного» рин-
ку перевищує 600 тис. грн. 
 Речові докази поліцейсь-

кі направили на проведен-
ня експертного досліджен-
ня.  Після надходження їх-
ніх результатів слідчі пла-
нують повідомити жінці про 
підозру за ч. 3 ст. 307 (неза-
конне виробництво, виготов-
лення, придбання, зберіган-
ня, перевезення, пересилан-
ня чи збут наркотичних за-
собів, психотропних речовин 
або їх аналогів в особливо ве-
ликих розмірах) Криміналь-
ного кодексу України. За 
скоєне їй може загрожува-
ти покарання у вигляді поз-
бавлення волі строком до 12 
років ув’язнення з конфіс-
кацією майна. Процесуаль-
не керівництво у криміналь-
ному проваджені здійснює 
Уманська окружна прокура-
тура. ■

КРИМІНАЛ

Гра дурманом
В Умані жінка продавала наркотики в 
дитячих іграшках

■

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині лісівни-
ки завершили осінню інвен-
таризацію лісових розсадни-
ків. Як повідомили «Україні 
молодій» в Черкаському об-
ласному управлінні лісового 
та мисливського господарс-
тва, цьогоріч у розсадниках 
держлісгоспів Шевченкового 
краю висіяли понад 20 видів 
деревних та чагарникових 
порід, і наразі там зростає 8,8 
мільйона штук сіянців. Цьо-
го посадкового матеріалу буде 
достатньо для заліснення за-
планованих площ навесні.
 Найбільше сіянців сосни 
звичайної, майже 5 мільйонів, 
удвічі менше дуба звичайно-
го, а горіха чорного та грець-

кого — 305 тисяч. Окрім того, 
лісівники мають сіянці сосни 
кримської, робінії звичайної, 
модрини, липи, кленів, гле-
дичії, ялини, черешні, груші 
та берези.
 Майже всі лісгоспи облас-
ті вирощують сіянці із закри-
тою кореневою системою. Та-
кий досвід мають Смілянсь-

кий, Звенигородський, Зо-
лотоніський, Кам’янський, 
Корсунь-Шевченківський, 
Лисянський, Уманський, 
Чигиринський лісгоспи. Цей 
метод дає змогу продовжити 
створення та доповнення лі-
сових культур при різних по-
годно-кліматичних умовах та 
дозволяє досягти максималь-

ної приживлюваності. Зага-
лом налічується понад 40 лі-
сових розсадників, загальна 
площа яких — 15 гектарів, 
підсумовує головний спе-
ціаліст відділу лісового гос-
подарства Черкаського об-
ласного управління лісового 
та мисливського господарс-
тва Станіслав Левицький. ■

ДОВКІЛЛЯ

Сосни зашумлять
У лісорозсадниках Черкащини зростає майже 9 мільйонів 
сіянців

■
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Розслідування Bellingcat: 
головні питання без відповідей
  Отже, Вагнергейт не виходить із 
фокусу допитливості суспільства. 
І знову останнім часом він став од-
нією з провідних тем світової пре-
си. 
 Водночас він приніс декотрі 
результати всередині країни. 
 Скажімо, хоча б те, що аналі-
тики українських спецслужб під 
час оперативних розробок учас-
ників війни на Донбасі, котрі во-
ювали на боці сепаратистів, добре 
вивчили специфіку роботи росій-
ських приватних військових ком-
паній. Адже ті виконували бойові 
завдання на сході України.
 Однак звіт групи розсліду-
вачів Bellingcat — британського 
вебсайту журналістських розслі-
дувань — про операцію українсь-
ких спецслужб, які планували ви-
манити з Росії й заарештувати по-
над 30 бійців приватної військо-
вої компанії «Вагнер», так і не дав 
відповіді на найгостріше питання 
— з чиєї вини ця операція зірва-
лася. А подекуди висновки пере-
кручують усе з ніг на голову — в 
кращих традиціях кремлівської 
пропаганди. І, вже за офіційною 
версією, Володимир Зеленський 
взагалі не має стосунку до цієї опе-
рації. Чого ж він тоді телефонував 
у Мінськ Олександру Лукашен-
ку, про що декілька місяців тому 
сам розповідав у інтерв’ю одному 
з телеканалів? А до того, нагадає-
мо, «слуги» дев’ять місяців пру-
чалися ідеї створення тимчасової 
слідчої комісії; заговорювали й 
навіть висміювали тему зриву за-
тримання бойовиків та стверджу-
вали, що жодного зливу інформа-
ції не було. 
 Згодом у СН запропонували 
власну комісію, до якої увійшли 
депутати від ОПЗЖ, на чолі зі 
«слугою» Мар’яною Безуглою. 
 Отже, як зазначається у звіті, 
вже в середині 2019 року ук-
раїнські спецслужби створили 
початковий план, згідно з яким 
невелику кількість — від двох до 
п’яти — російських найманців, 
які скоювали тяжкі злочини на 
Донбасі, а після ротації шукали 
собі підробіток, мали виманити 
до третьої країни, там заарешту-
вати, а потім передати Україні.
 Приводом для виїзду бійців за 
кордон мала стати участь у трену-
вальному таборі, нібито організова-
ному в Угорщині або в одній з країн 
Балтії. Після проходження вига-
даного тренінгу вони нібито могли 
претендувати на більшу зарплатню 
під час справжніх місій.
 Звіт базується на десятках 
інтерв’ю — зокрема, з найманця-
ми, які були впевнені, що летять 

у відрядження до Венесуели, не 
знаючи, що їхній літак мають не-
заплановано посадити в Києві. А 
також із колишніми працівника-
ми українських спецслужб, котрі 
брали участь у підготовці цієї опе-
рації. Крім того, у звіті згадуєть-
ся, що одним зі співрозмовників 
розслідувачів був Петро Поро-
шенко.
 Документ, який детально роз-
повідає про залаштунки цієї опе-
рації, не дає відповіді на головне 
питання, що вже понад рік є од-
ним з вирішальних чинників ук-
раїнського політичного життя: 
чи був зрив операції результатом 
цілеспрямованого «зливу» сек-
ретної інформації з боку керів-
ництва країни, президента Во-
лодимира Зеленського чи голови 
його офісу Андрія Єрмака?

 Українська влада спочатку 
заперечувала сам факт підготов-
ки такої операції, потім — вуста-
ми президента Зеленського — на-
зивала її «не нашою операцією», 
натякаючи на причетність закор-
донних спецслужб.
 Останню версію офіційного 
Києва щодо цієї операції озвучили 
нещодавно: спеціальна провлад-
на парламентська комісія ствер-
джує, що «спецзахід» щодо пере-
міщення 33 «вагнерівців» в Украї-
ну таки готувався, але не відбув-
ся. Причину зриву слідча комісія 
встановити досі не змогла.

У курсі справи
 Звіт Bellingcat констатує: 
якби операція українських спец-
служб закінчилася успіхом, це 
посилило б напругу у відносинах 
між Києвом і Москвою, тому роз-
відники мали отримати згоду на 
неї від найвищого політичного 
керівництва України.
 Посилаючись на дані з роз-
мови з колишніми працівника-
ми української військової розвід-
ки, Bellingcat стверджує, що Во-
лодимиру Зеленському доповіли 
про підготовку операції 15 червня 
2020 року під час його щотижне-
вої наради з керівництвом ук-
раїнської розвідки.
 Співрозмовники Bellingcat ка-
жуть, що 26 червня Зеленський 
принципово схвалив проведення 
операції і попросив її конкретний 

план, який був підготовлений і за-
тверджений тодішнім міністром 
оборони України Андрієм Тара-
ном 1 липня того ж року.
 Відтоді, йдеться у звіті, пре-
зидент Зеленський регулярно 
отримував інформацію про під-
готовку до операції, що мала на-
зву «Авеню». Документ навіть 
називає двох вищих посадовців 
спецслужб, які інформували ук-
раїнського лідера щодо цього, — 
колишнього керівника військової 
розвідки Василя Бурбу та колиш-
нього першого заступника голови 

СБУ Руслана Баранецького.
 Василя Бурбу звільнили з по-
сади 5 серпня 2020 року, одра-
зу після провалу спецоперації. 
Українські ЗМІ писали, що його 
звільнення відбулося після того, 
як він вимагав розібратися у при-
чинах зриву операції із затриман-
ня «вагнерівців» і, зокрема, пе-
ревірити посадовців з офісу пре-
зидента на детекторі брехні. Ба-
ранецького звільнили 26 липня 
цього року.
 Загальну схему «Авеню» ок-
реслили ще на початковому етапі 
її розробки: бійці, яких планува-
ли захопити, мали виїхати з Мос-
кви до Мінська (комерційні авіа-
рейси з Росії тоді не виконувались 
через коронавірусні обмеження), 
а звідти вилетіти до Стамбула.
 У звіті Bellingcat не згадується 
участь в операції будь-яких спец-
служб третіх країн: з тексту доку-
мента випливає, що її розробили 
та реалізовували винятково спів-
робітники Головного управління 
розвідки українського Міноборо-
ни та Департаменту контррозвід-
ки СБУ.
 Раніше українські та росій-
ські ЗМІ писали про можливу 
причетність до цієї операції аме-
риканських та турецьких спец-
служб, а головний редактор ви-
дання «Цензор» Юрій Бутусов з 
посиланням на джерело у спец-
службах повідомляв, що турець-
кий лайнер, який повинен був пе-

ревезти «вагнерівців» з Мінська 
до Стамбула, мав певні конструк-
тивні допрацювання — зокрема, 
броньовану кабіну пілотів, що 
могла повністю ізолювати їх від 
будь-яких надзвичайних подій у 
салоні літака.
 Ця історія разом 
з офшорами, енергетичною кри-
зою, різким стрибком цін на 
найнеобхідніші продукти хар-
чування, посиленням зубожін-
ня українців не додає здоров’я 
електоральному самопочуттю 
президента Володимира Зеленсь-
кого. 
 Адже саме ці теми останнім ча-
сом стали чимось на кшталт чер-
воної ганчірки для журналістів, 
політологів та електорату разом з 
тією частиною розчарованого «зе-
леного» виборця, що вже сьогод-
ні почав називати ще вчорашньо-
го свого фаворита — партію «Слу-
га народу» — не надією, а ілюзією 
та провалом.

Надійний хід — адмінресурс 
мажоритарки
  Нагадаємо, що за версією нещо-
давніх досліджень Київського 
міжнародного інституту соціоло-
гії, рейтинг президента України 
Володимира Зеленського знизив-
ся після того, як до списку потен-
ційних кандидатів увійшов ко-
лишній спікер Верховної ради 
Дмитро Разумков.
 Інша соціослужба SOCIS до-
дає: якби вибори президента Ук-
раїни відбулися в листопаді, то 
Володимир Зеленський набрав 
би 21,8% голосів. У вересні він 
мав 33,3%. За два місяці рейтинг 
упав на 11%. 
 Щоправда, промиготіли й до-
слідження, що рейтинг президен-
та раптово підскочив після того, 
як Зеленський зробив заяву про 
«ковідну тисячу гривень». Але так 
само раптово ці дані й зникли. 
 Політичний тоталізатор пра-
цює постійно, іноді результатив-
но, а іноді — ні, що вже дає під-
стави для серйозних підсумків. 
Декотрі дослідження рейтингу, 
що короткочасно стибнув, не що 
інше, як джокер, витягнутий з 
рукава. Але цей рятівний джо-
кер — тисяча гривень за вакци-
націю — зовсім не тягне на туза, 
навіть на короля. Адже, попри 
всі наміри, не варто робити став-
ку на риторику обіцянок та заяв 
«лідера нації» — вона розплив-

часта, неконкретна і тому непе-
реконлива. Так само й дії не все-
ляють оптимізму... Згадаймо, що 
чимало актуальних досі питань у 
тих, хто критично мислить, вини-
кало ще на початку загальноук-
раїнської ходи «зелених» у вла-
ду, але вони не змогли вплинути 
на занадто високий відсоток рів-
ня довіри всіх наївних виборців. 
 Тепер рейтинг падає, і про-
владним технологам нічим уда-
рити у відповідь на закиди опо-
нентів влади. 
 Немає новизни й у тому, що 
велика політика стала для успіш-
ного шоумена новим вкладенням 
капіталу. І саме капітал направ-
ляє та коригує дії його власника, 
хто б ним не був. А тому немає у 
владного центру конкретного виз-
начення по вісі політичної розбу-
дови. Саме тому почався розвал 
партії «Слуга народу» і перетікан-
ня депутатів у команду ексспіке-
ра Дмитра Разумкова.
 То що ж таке насправді рей-
тинг нинішнього президента Зе-
ленського? Це поріг адміністра-
тивного ресурсу, через котрий пе-
ретягують результати голосувань. 
І недаремно ж з’явились чутки, 
що ОП хоче повернути мажори-
тарне голосування, бо, очевидно, 
за новою списковою системою пар-
тія не набере бажаної кількості го-
лосів. Бо хто б що нам говорив за 
часи Кучми, наводячи приклад 
НДП, «За ЄДУ» та інших про-
владних політутворень, мовляв, 
жодна приналежність до влади не 
давала такий рейтинг, але є при-
клади з грубої практики. І скла-
даються вони з програми дій офі-
су президента, штаб котрого час 
від часу видає на-гора результа-
ти своєї цинічної роботи. ОП нічо-
го не варто сформувати найжорс-
ткішу вертикаль влади, з усі-
ма адміністративними наслідка-
ми для чиновників, працівників   
держструктур, бюджетників. 
 Є ще один варіант — імовір-
не перенесення парламентських 
виборів з осені 2023-го на осінь 
2024-го. Тобто після президент-
ських виборів, що припадають на 
весну 2024 року. Тому велосипед 
ніхто винаходити не буде — це 
зроблено давно. І цього разу дале-
ко його не ховали. Бо ж немає ні-
чого вічного в політичній спіралі 
рейтингів, тим більше в ореолі по-
пулістів та владних політшоубіз-
несових гравців. ■

Холостий постріл Bellingcat.❙

ВІДЛУННЯ СКАНДАЛУ

Політбардак після «Вагнергейту» 
Рейтинг Зеленського падає, в офісі президента хочуть повернути мажоритарне голосування

■

Тетяна ПАРХОМЧУК

Ми живемо в дивній країні: тут зрив серйозної операції із затримки 
бойовиків, про яку знали одиниці у високих кабінетах, не вважаєть-
ся зривом, а ведуться численні засідання комісій, робляться абсо-
лютно протилежні висновки, щоб заговорити тему й заколисати 
пильність та принциповість міжнародної спільноти. А заразом по-
вернути рейтинг українського президента на попередні високі по-
зиції.І роками у нас нічого не міняється: як і раніше, в нашій країні 
словом «знедолені» називаються бізнеси, в котрих представники 
влади ще не отримали свою частку. Чиновники нервують через 
журналістські розслідування не тому, що бояться прокуратури, а 
тому що бояться: бос із журналістських текстів зрозуміє, скіль-
ки вони йому недоносять. У нас будь-який реформатор (людина, 
котра бажає не декларативних, а реальних змін) виглядає загон-
щиком, котрий жене тримачів схем тіньового бізнесу та корупцієв-
місного чиновництва з чемоданами хабарів на номери керівників 
країни. У нас доступ до інформації — попід тінню; доступ до пра-
восуддя — через телефонний дзвінок; доступ до яхт, гвинтокрилів 
— через бюджет.

Ця історія разом з офшорами, енергетичною кризою, 
різким стрибком цін на найнеобхідніші продукти 
харчування, посиленням зубожіння українців не додає 
здоров’я електоральному самопочуттю президента 
Володимира Зеленського. 
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Наталя ДЗЮБЕНКО-МЕЙС

У суботу, 27 листопада, о 16:00 
розпочнеться всеукраїнська ак-
ція «Запали свічку пам’яті». За-
кликаємо українців долучитися 
до неї, засвітивши вогник скор-
боти й у своєму вікні. Нехай ти-
сячі таких вогників стануть свід-
ченням того, що ми нація, яка не 
тільки вижила в тому пеклі, а й 
повернула собі пам’ять, гідність і 
своє минуле. Нація, яка започат-
ковує традиції, що згуртовують і 
об’єднують. Водночас хочемо на-
гадати, як з’явилася ідея «Свічки 
пам’яті», яку свого часу озвучив 
американський історик і дослід-
ник Голодомору в Україні Джеймс 
Мейс. На прохання «УМ» про це 
розповіла його вдова, письмен-
ниця Наталя Дзюбенко-Мейс. 

Підказав Шевченко 
 ...Ідея «Свічки у вікні» ви-
никла у Джеймса Мейса не рап-
том і не випадково. Повертаю-
чись із церемоній щодо вшану-
вання жертв Голодомору, які 
хоч не часто, та все ж відбували-
ся, він бідкався, що в незалежній 
Україні відсутні людяні ритуали, 
на яких головними дійовими осо-
бами були б не промовці з мікро-
фонами, а самі люди. Це його хви-
лювало, бо казенщина при вша-
нуванні жертв такої трагедії вби-
вала і живе слово, і дух подібних 
заходів. Ми часто про це розмов-
ляли. Якось, коли я читала йому 
Шевченка, про що він часто про-
сив, Джеймс, гортаючи офорти 
Кобзаря, побачив відомий авто-
портрет зі свічкою. Тоді ми прого-
ворили до ранку... Потім він ха-
пався за телефон, розмовляв, пе-
реконував. Марно. Ніхто з колег 
його не зрозумів. «Марні фанта-
зії», — сказали і мої друзі.
 Далі була тяжка хвороба, а 12 
лютого 2003 року Джеймс Мейс 
виступив у Верховній Раді Украї-
ни на слуханні щодо визнання Го-
лодомору в Україні геноцидом. Я 
пам’ятаю цей день. По хвилинах. 
Вранці забрала Джеймса з лікар-
ні. Втримати його лікарі не мог-
ли. Страшенно худий, кровили 
шви, я робила перев’язку, одяг-
нула корсет, усе одно проступала 
кров на сорочку. Декілька разів 
міняла. Думала, як він витримає 

цей день? Він так його чекав — 
оте вікопомне, довгождане пуб-
лічне слухання в парламенті про 
Голодомор в Україні. Такий важ-
кий шлях пройдено. Залишило-
ся кілька кроків. 
 Не пригадую, як його довезла 
до Верховної Ради, лише як він 
спирався на мене, коли вела його 
до трибуни, такий легенький, 
майже невагомий. Ще пам’ятаю 
бурхливі овації після його висту-
пу. І крики обурення комуністів. 
Буквально багрове від люті об-
личчя Симоненка. Скандуван-
ня «Янкі гоу хом!». А мене з яко-
гось дива не пустили його провес-
ти назад... Сходи були високі, він 
похитнувся, я завмерла. Ні, дій-
шов. Зміг. Зумів сказати про не-
обхідність належного вшануван-
ня жертв Голодомору, про «Свіч-
ку у вікні» і про те, що Голодомор 
був злочином компартійної вла-
ди, вперше у тих стінах прозву-
чало слово «геноцид»...
 Опісля його було запрошено 
в офіс Віктора Ющенка, де знову 
повторив  свою ідею про свічку, 
яку українці мали б запалити у 
вікнах своїх осель у день скорбо-
ти. Він висловив її уже не впер-
ше, не надто сподіваючись на ро-
зуміння, але того дня над присут-
німи, мабуть, пролетів якийсь 
світлий ангел. Віктор Андрійо-
вич буквально вихопив її з лету 
й одразу розвинув у масштабний 
проєкт...

Зімкнулася вервечка поколінь
 Саме тоді я запалила свою 
крихітну свічку. У 2003 році на 
Михайлівській площі. Це була 
подія майже сакрального вимі-
ру. Раптово, начебто нізвідки за-

палала вся площа різнобарвними 
вогниками. Наче злетіла з небес 
якась вогненна пташина зграя. 
Спинялися авто, йшли і йшли мо-
лоді, літні, діди. Якась старенька 
жінка упала на коліна і простяг-
нула руки до неба. Вона молилася 
і плакала. У вікнах будинків, нав-
коло площі пломеніли свічки. Їх 
було небагато, та саме вони дава-
ли сили і вселяли надію. На пло-
щі не було нікого з представників 
влади. Та це вже не мало ніякого 
значення. Запрацювала народна 
пам’ять, зімкнулася вервечка по-
колінь. Об’єднавча свічка пам’яті 
розпочала свій довгий тернистий 
шлях. 
 Я ж пригадую цей день і мені 
боляче від того, що Джеймс тоді 
метався цілим світом по різно-
манітних конференціях. Того 
вечора він мав прилетіти з Па-
рижа. Я його чекала, та безтол-
ковість чи лиха воля когось із ор-
ганізаторів французького сим-
позіуму призвела до того, що він 
не встиг на літак. Наступного 
дня він розпитував мене про де-
талі, він з моїх слів пережив цю 
подію, але я відчувала, як йому 

боляче і кривдно, що він не був 
того дня на площі. Я його заспо-
коювала: ще буде час, він ще по-
бачить, як освітиться вогнями не 
лише територія Михайлівського 
собору, а й уся Софійська пло-
ща... Він кивав головою, але від-
водив погляд... Передчував, що 
часу немає, він уже сам догоряв 
мученицькою свічею.
 А моя свічка з того дня що-
року горіла у всіх вікнах моєї 
оселі, на майданах, площах, 
іноді мене не пропускали новояв-
лені чиновники до тих чи інших 
пам’ятників і я бунтувала зовсім 
не тому, що хотіла бути там, се-
ред чиновницького люду, а тому, 
що будь-яке намагання привлас-
нити новітніми бюрократами цю 
подію, перетворити її в казен-
не дійство суперечило самій ідеї 
всенародної «Свічки пам’яті», 
де головними є геть усі — і пре-
зидент на трибуні, і бабуся в глу-
хому далекому селі. У кожного 
вона своя, унікальна. В кожно-
го вона уособлює щось глибоко 
інтимне і водночас загальнолюд-
ське. Для мене — це плач за ді-
дом Василем, який загинув у ко-

лимських таборах, за бабусею, 
яка не витримала смертей своїх 
сімох синів, за дідом Миколою, 
який спопелів від голоду в 1947 
році, і це далеко не повний спи-
сок. Бо цього дня я зі скорботою 
і болем згадую своїх побратимів 
— першопрохідців теми Голодо-
мору Ліду Коваленко, Володими-
ра Маняка, Олександру Веселову, 
Олексу Мусієнка, Івана Ільєнка... 
Їх багато, подвижників, які спо-
пеліли від болю і напруження. Се-
ред них і мій Джеймс Мейс...
 Тож нині, згадуючи по-
іменно своїх рідних і близьких, 
пом’янімо серед дорогих імен 
і Джеймса Мейса, американ-
ця, який любив Україну вели-
кою синівською любов’ю і від-
дав їй своє серце. Бо визнаймо: 
без нього не набув би такої масш-
табності цей печальний страсний 
тиждень вшанування жертв Го-
лодомору. Не заблимали б у вік-
нах осель українців вогники на-
шої пам’яті, нашого пробуджен-
ня, відродження. 
 Студенти вивчають його пра-
ці і щодня користуються його 
безцінною бібліотекою та архі-
вом, які, згідно з його запові-
том, нині зберігаються в Націо-
нальному університеті «Києво-
Могилянська академія», де він 
викладав. Чимало українських 
учених, старших за нього, вва-
жають його своїм учителем. До 
його праць звертаються політи-
ки і прості українці, шукаючи 
там золоті істини. 
 Головна спадщина Джеймса 
Мейса — це широке визнання у 
світі Голодомору як акту проти 
українського геноциду. Однак 
не треба забувати, що розкрит-
тя трагічних сторінок історії для 
нього не було самоціллю. Він лю-
бив Україну, вивчав Україну, та і 
жив не минулим, історію він роз-
глядав як інструмент для творен-
ня дня завтрашнього, кращого. 
 Він насторожено ставився до 
інертності української спільноти 
і щоразу застерігав, що зі старого 
можна побудувати лише старе, що 
в українській історії, українській 
культурі містяться золоті іскри 
майбутньої України, які треба на-
ново відкривати й оберігати, щоб 
«Свічку пам’яті» не погасили кри-
жані вітри забуття. ■

Ольга ОСИПЕНКО

 Володимиру Пикалу було шість років, 
коли в його рідне село Петропавлівка, тоді 
Городищенського району на Черкащині, 
прийшла біда. «За словами моїх батьків, 
урожай зернових у 1932 році був непога-
ний, та масова, примусова заготівля хліба 
призвела до того, що переважна більшість 
сімей залишалися зовсім без збіжжя і про-
дуктів харчування. Адже в них із комор, 
погребів, клунь «вичистили» все їстівне», 
— згадує Володимир Остапович. 
 Він добре пам’ятає історію життя трохи 
старшої односельчанки Тетяни Корніївни 
Курінної, 1922 року народження. Її батько 
був відомим чоботарем, тому родина жила 
заможно. Мали земельні ділянки в трьох 
частинах села, інвентар для обробітку зем-
лі, дві корови, свиней, птицю, але все це за-
брали в період «добровільної колективіза-
ції». Розібрали навіть повітку та клуню, 
залишилася тільки хата. «Під час Голо-
домору по дворах ходили активісти з чис-
ла комуністів і комсомольців, представни-
ків влади, які забирали в людей останнє, 
нічого не можна було приховати, — згадує 
чоловік. — У голодовку в Тетяни вимер-
ли майже всі рідні і в неповні одинадцять 
років вона стала круглою сиротою. З ро-

дини вижили тільки Тетянка і її старший 
брат. Якось до хати прийшли голова кол-
госпу, голова сільради і ще один представ-
ник влади, які в дитини стали вимагати 
сплатити заборгований податок (!). В оселі, 
крім лахміття і піджака покійного батька, 
не було нічого. То вони забрали і піджак. 
Коли голова колгоспу дізнався, що мати 
дівчинки померла ще восени 1932 року, а 
батько взимку, то пообіцяв оформити її в 
майдан (так називали будинок, куди зво-
зили дітей-сиріт), що й зробив на початку 
1933 року». 
 Тетяна розповідала, що в одній поло-
вині хати жили хлопці, в другій — дів-
чата. Спали діти на підлозі, а за подушку 
правила дошка. Спали покотом, притулив-
шись одне до одного, щоб хоч трохи зігріти-
ся. Дітей було до тридцяти осіб. Не можна 
сказати, що діти в майдані голодували, їм 
іноді перепадало й по тонесенькій скибочці 
хліба. Всі діти, які потрапили до майдану 
в кінці 1932-го — на початку 1933-го, го-
лод пережили. А ось тих дітей, яких при-
возили взимку і весною 1933-го, вже безси-
лих і виснажених, доводилося через кілька 
днів хоронити. Щоночі помирало по кіль-
ка осіб. Їх виносили і викидали недалеко в 
жомову яму, присипали трохи землею. Хо-
ронили, як згадувала Тетяна Курінна, самі 

ж діти — вихованці майдану. 
 А ще пан Володимир згадує розповідь 
односельця Василя Лукича Ружина, 1921 
року народження: «Він ходив до школи 
до настання морозів босим. І завжди го-
лодним. Але, як і багатьом сім’ям у селі, 
його родині допомогла вижити годуваль-
ниця корова, що була непоганою на удій. 
Мати невеликим кухликом ділила між 
дітьми молоко, робила затирушки з лис-
тя, сухих фруктів (які не встигли витруси-
ти активісти). У школі хлопець дізнавав-
ся, що люди мерли, як мухи, бо в багатьох 
не було що їсти і не було корів. Але найбіль-
ше він запам’ятав, що літо 1932 року вида-
лося холодним і перед початком жнив ви-
пав сніг. Колоски, налиті зерном, стояли 
по криті білим снігом. За все своє життя він 
ніколи не бачив такого (про це згадували й 
інші мешканці села. — Авт.). Хтось брав мо-
тузки і струшував з колосків сніг, інші че-
кали якогось дива. До обіду сніг розтанув, 
і на городах тих людей, що мотузками його 
струшували, колоски виявилися порожні-
ми — все зерно лежало на землі. У тих, хто 
не струшував, колоски були наповнені зер-
ном, лише трохи нагнуті». 
 Нині на місці одного з масових по-
ховань жертв Голодомору встановлено 
пам’ятний знак. А взагалі, за різними 

оцінками, в Петропавлівці від голоду у 
1932—1933 роках померло від 300 до ти-
сячі людей. «У моєї мами в голодовку по-
мерла її мати, моя бабуся, — згадує оче-
видець. — Моя родина цю страшну біду 
змогла пережити тільки тому, що батько 
працював у сільській раді, якій підпоряд-
ковувалася чи то крупорушка, чи млин... 
І він мав змогу приносити в кишенях то 
зерно, то крупу. Це нас і рятувало. Проте 
значна кількість моїх земляків були при-
речені на голодну смерть. Особливо важ-
ко доводилося старим людям і дітям. Ді-
тей тоді у Петропавлівці померло дуже й 
дуже багато». ■

Свідку Голодомору Володимиру Пикалу 
в жовтні виповнилося 95 років.
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СВІДКИ ІСТОРІЇ

«Найбільше в селі померло дітей»
Володимир Пикало з Черкащини — про пережите під час Голодомору

■

ЯК ЦЕ БУЛО 

Свічка на вітрах
Як з’явилася традиція 
запалювати вогник у 
вікні на спомин про 
жертв Голодомору

■

Відкриття пам’ятного знака жертвам Голодомору на Михайлівській 
площі в Києві. 1993 рік. 
Фото з особистого архіву Наталі Дзюбенко-Мейс.

❙
❙
❙



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, 21.25 Комедія «Різниця 

у віці»

21.50, 22.55, 23.55 Т/с «Свати»

23.45 «ТСН. 10 вражаючих подій 

дня»

00.10 Бойовик «Механік»

01.55 Бойовик «Механік: 

воскресіння»

03.50, 5.35 «Життя відомих 

людей»

ІНТЕР

01.45 Х/ф «Дідька лисого»

03.30 М/ф

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 «Ранок з «Інтером»

09.20 «Ранок з «Інтером»

10.00, 18.00, 19.00, 4.15 

«Стосується кожного»

12.25 Х/ф «Міські дівчата»

14.25 «Речдок»

16.05 «Чекай на мене. Україна»

20.00, 3.45 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Велика справа»

23.50 Х/ф «Пасажир»

01.50 Х/ф «Любов на 

асфальті»

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 Агенти справедливості

14.10, 15.30 Т/с «Відважні»

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.10 Т/с «Серце матері»

00.10 Т/с «Бійся бажань своїх»

01.30 Телемагазин

02.00 Т/с «Бійся бажань своїх»

02.50 Гучна справа

03.45 Реальна містика

ICTV

04.20 Скарб нації

04.30 Еврика!

04.35 Служба розшуку дітей

04.40, 10.05 Громадянська 

оборона

06.30 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.10, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

11.25, 13.15 Х/ф «Краще не 
чіпати Зохана»

12.45, 15.45 Факти. День

14.15, 16.15 Т/с «Дільничний із 

ДВРЗ»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Хто хоче стати 

мільйонером? Ігрове шоу. 

Прем’єра

21.25 Т/с «Пес-6»

22.45 Свобода слова

00.00 Х/ф «Від заходу до 
світанку: дочка ката»

01.50 Прихована небезпека

02.45 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 «Kids time»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.20 «Орел і решка»

09.25 Т/с «Надприродне»

12.00 Х/ф «Острів фантазій»

14.20 Х/ф «Скарб нації»

17.00 «Хто зверху?»

19.00 «Пекельна кухня»

21.00 Х/ф «Синя безодня»

22.50 Х/ф «Весільний 

погром»

00.55 «Вар’яти»

02.35 «Служба розшуку дітей»

02.40 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

00.00, 1.00, 3.00, 4.00 Час 

новин

06.30 Історія для дорослих

07.10, 8.10, 21.30 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 11.10 Д/с 

«Найнебезпечніші 

польоти»

08.20 Д/с «Спецназ: ближній 

бій»

09.00, 5.00 Підсумки тижня з 

Анною Мірошниченко

10.10 Д/с «Загадки Мердока»

13.10, 14.10, 18.10, 19.15 Т/с 

«Дівчата війни»

15.30, 0.30 Час «Ч»

16.10, 1.10 Д/с «Загадки великих 

битв»

17.10, 23.00 Д/с «Золото 

Гітлера»

20.20, 2.00 «5 копійок»

21.40 Час-Time

22.00 Час новин. Підсумки дня

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00, 4.50 «Top Shop»

05.50, 17.00, 3.05, 3.50 

«Випадковий свідок»

06.10 «Таємниці світу»

07.45 Х/ф «У моїй смерті 

прошу винуватити 

Клаву К.»

09.10 Х/ф «Чужі тут не 

ходять»

10.45, 21.15 Т/с «Менталіст»

12.30, 16.30, 19.00, 2.35 «Свідок»

13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»

14.45, 23.00 Т/с «Той, що читає 

думки»

18.20, 3.20 «Свідок. Агенти»

00.45 Х/ф «Напролом»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Темний плащ»

08.15 М/ф «Качині історії»

09.30 Т/с «Друзі»

11.20 Мама реготала

14.15 Т/с «Дефективи»

15.55 Т/с «Суперкопи»

17.20, 19.00 Т/с «Швидка»

20.15 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.05 Т/с «Елементарно»

00.00 Мама реготала. Найкраще

СТБ

04.35 Т/с «Комісар Рекс»

08.30, 11.50 «МастерШеф. 

Професіонали»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

12.05, 14.50 Т/с «Сліпа»

15.40, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 «Супермама»

20.15, 22.50 Т/с «Рідна мачуха»

23.15 Т/с «Швабра»

01.15 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 передач»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Т/с «Козирне місце»

09.50 Х/ф «Падіння Лондона»

11.45 Х/ф «Генеральська 

дочка»

14.00 «Загублений світ»

17.55 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25 Прем’єра! «Гроші-2021»

20.20, 21.15 Т/с «Янголи-2»

22.10, 0.25 Т/с «CSI: місце 

злочину»

00.00 «Дубінізми»

02.15 «Відеобімба-2»

04.15 «ДжеДАІ-2018. 

Дайджест»

05.15 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Геренвен» — «ПСВ». 

Чемпіонат Нідерландів

08.10 «Колос» — «Верес». 

Чемпіонат України

10.00 «Великий футбол»

11.40 Матч. 1/2 фіналу. MLS 

CUP

13.20 «Бешикташ» — 

«Гіресунспор». Чемпіонат 

Туреччини

15.00, 20.15, 23.00 Футбол NEWS

15.20 «Рух» — «Металіст 1925 

р.». Чемпіонат України

17.10 «Спарта» — «Аякс». 

Чемпіонат Нідерландів

19.00 «УПЛ ONLINE»

19.25 LIVE. «Олександрія» 

— «Зоря». Чемпіонат 

України

21.20 «EXTRA TIME»

22.15 Yellow

22.30 Огляд плей-оф. MLS CUP

23.20 «Палмейрас» — 

«Фламенгу». Фінал. Кубок 

Лібертадорес

01.20 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

02.15 «Чорноморець» 

— «Десна». Чемпіонат 

України

04.00 «Росаріо Сентраль» 

— «Рівер Плейт». 

Чемпіонат Аргентини

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.25, 12.30, 15.00 «УПЛ 

ONLINE»

06.40 «Минай» — «Динамо». 

Чемпіонат України

08.55 «Спарта» — «Аякс». 

Чемпіонат Нідерландів

10.40 «Фатіх Карагюмрюк» 

— «Трабзонспор». 

Чемпіонат Туреччини

13.10 «Інгулець» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

15.30 «Палмейрас» — 

«Фламенгу». Фінал. Кубок 

Лібертадорес

17.30, 23.40 «Великий футбол»

19.10, 23.15 Yellow

19.20, 23.00, 23.25, 3.15, 5.20 

Топ-матч

19.35 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру. Прем’єра

20.30 Ballon d’Or. Студія

21.30 LIVE. Ballon d’Or-2021

01.25 «Вітесс» — «АЗ 

Алкмаар». Чемпіонат 

Нідерландів

03.30 «Колос» — «Верес». 

Чемпіонат України

МЕГА

05.55, 11.55, 5.50 Містична 

Україна

06.55, 3.50 Правила виживання

07.55 Страх у твоєму домі

08.50 Місця сили

09.45, 1.40 Речовий доказ

10.55, 21.50 Ретромобілі: друге 

життя

12.50, 19.45 Топ-10: таємниці та 

загадки

13.55 Довідник дикої природи

14.55, 20.50, 4.50 Дика природа 

Чилі

15.50 Левиний рик

16.50, 23.40 НАСА: нез’ясоване

17.50, 0.40 Секретні території

18.45 Брама часу

22.40 Ніл

02.50 Судіть самі

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.35 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

10.30 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

11.30, 21.00 «Інше життя»

12.30 Х/ф «Голос монстра»

14.30 Т/с «Беверлі Гіллз, 

90210»

18.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

20.00 «Мамо, я роблю бізнес!»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.40 Х/ф «Бабадук»

01.20 Т/с «Три сестри»

03.20 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Видатні акторки. Топ

08.20 Досьє Голлівуда

09.20 Квартирне питання

10.20 Затишна дача

10.5 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, 22.00 Т/с «Ромео і 

Джульєтта з Черкас»

10.30 Х/ф «Воду слонам»

12.50, 18.00, 2.15 4 весілля

14.00, 17.00 Богиня шопінгу. 

Битва блондинок

15.00, 5.00 Зірки, чутки та 

Галлівуд

16.00, 3.15 Панянка-селянка

19.00 Одного разу під Полтавою

23.00 Країна У-2

00.00 Т/с «Батько рулить»

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Невідомі Карпати

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 «Дикуни»

13.10, 1.40 Прозоро: про 

актуальне

14.00 Країна пісень

15.10, 21.35, 0.30, 2.45, 5.50 

Спорт

15.20 Концерт. Арсен Мірзоян

16.30 Д/ф «Суперчуття»

17.00 Прозоро: про головне

19.10 Д/ф «Боротьба за 

виживання»

20.00 Д/ф «Колапс. Як українці 

зруйнували імперію зла»

21.45 «Зворотний відлік»

23.30 Перша шпальта

00.45 Т/с «Округ Дюрем»

03.00 Візуальний код

03.30 Д/ф «Бити. Молитися. 

Тримати»

04.30 Світ перед нею
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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, 21.25 Комедія «Різниця 

у віці»

21.50, 22.50, 23.55 Т/с «Свати»

23.45 «ТСН. 10 вражаючих подій 

дня»

00.05 Трилер «Кримінальне 

чтиво»

03.05, 5.35 «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 «Тиха гавань»

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 «13 годин: таємні 
солдати Бенгазі»

02.30 Х/ф «Випадковий 
запис»

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 Агенти справедливості

14.10, 15.30 Т/с «Відважні»

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.10 Т/с «Серце матері»

00.10 Т/с «Бійся бажань своїх»

01.30 Телемагазин

02.00 Т/с «Бійся бажань своїх»

02.50 Гучна справа

03.45 Реальна містика

ICTV

03.55 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Факти

04.40, 20.15, 1.30 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.25 Х/ф «Ультрафіолет»

12.10, 13.20 Т/с «Розтин покаже»

12.45, 15.45 Факти. День

14.50, 16.20 Т/с «Пес»

17.40 Т/с «Юрчишини»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

21.20 Т/с «Пес-6»

22.30 Т/с «Пес-2»

23.30 Х/ф «Від заходу до 
світанку»

02.30 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 «Kids time»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

06.15 М/ф «Як спіймати перо 

Жар-Птиці»

07.35 «Орел і решка»

09.40 Т/с «Надприродне»

12.25 «Кохання на виживання»

14.25 Х/ф «Скарб нації: книга 

таємниць»

17.00 «Хто зверху?»

19.00 «Екси»

21.00 Х/ф «Синя безодня-2»

22.50 Х/ф «Дрейф»

00.45 «Вар’яти»

02.30 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

00.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00 

Час новин

06.30 Історія для дорослих

07.10, 8.10, 21.30 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 11.10 Д/с 

«Найнебезпечніші 

польоти»

08.20 Д/с «Спецназ: ближній 

бій»

09.00, 22.00 Час новин. Підсумки 

дня

10.10 Д/с «Загадки Мердока»

13.10, 14.10, 18.10, 19.15 Т/с 

«Дівчата війни»

15.30, 0.30 Час «Ч»

16.10, 1.10 Д/с «Загадки великих 

битв»

17.10, 23.00 Д/с «Золото 

Гітлера»

20.20, 2.00 «Дійові особи»

21.40 Час-Time

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

05.10 Д/с «Злочин у тилу війни»

НТН

06.15 «Свідок. Агенти»

07.50, 17.00, 2.55, 3.55 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.25 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Це було в 
розвідці»

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»

00.45 «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»

11.20 Мама реготала

14.10 Т/с «Дефективи»

15.50 Т/с «Суперкопи»

17.10, 19.00 Т/с «Швидка»

20.10 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.00 Т/с «Елементарно»

23.50 Мама реготала. Найкраще

СТБ

03.00 «Краще на ТВ»

05.15 Т/с «Коли мі вдома»

05.30 Т/с «Комісар Рекс»

08.25, 11.50 «МастерШеф. 

Професіонали»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

12.05, 14.50 Т/с «Сліпа»

15.40, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 «Супермама»

20.15, 22.50 Т/с «Рідна мачуха»

23.15 Т/с «Швабра»

01.15 Т/с «Провідниця»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.15 «Обідня перерва»

14.10 «Великий день»

16.10 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Двобій»

21.00 «Нейтральна територія»

23.00 «Війна за незалежність»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2020»

07.05 Т/с «Мисливці на реліквії»

10.00 Х/ф «Універсальний 
солдат»

12.00 Т/с «Опер за викликом»

14.55 «Загублений світ»

17.55, 2.00 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25 Прем’єра! «ДжеДАІ-2021»

20.25, 21.25 Т/с «Янголи-2»

22.20, 0.10 Т/с «CSI: місце 

злочину»

02.15 «Відеобімба-2»

04.15 «ДжеДАІ-2018. 

Дайджест»

05.15 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 13.50 Топ-матч

06.10 «Рух» — «Металіст 1925 

р.». Чемпіонат України

08.10 «Волинь» — 

«Прикарпаття». Чемпіонат 

України. Перша ліга

10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Інгулець» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

12.10 «Великий футбол»

14.05 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

15.20 «УПЛ ONLINE»

15.45 «Олександрія» 

— «Зоря». Чемпіонат 

України

17.30 «EXTRA TIME»

18.20 Чемпіонат Туреччини. 

Огляд туру. Прем’єра

19.20 Ballon d’Or. Студія

20.20 Ballon d’Or-2021

21.50 Чемпіонат Туреччини. 

Огляд туру

22.50 Матч. 1/2 фіналу. MLS 

CUP

00.35 «Минай» — «Динамо». 

Чемпіонат України

02.20 «Гезтепе» — 

«Фенербахче». Чемпіонат 

Туреччини

04.05 «Колос» — «Верес». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Єні Малатьяспор» 

— «Галатасарай». 

Чемпіонат Туреччини

07.50, 21.50 «УПЛ ONLINE»

08.15, 22.15 «Олександрія» 

— «Зоря». Чемпіонат 

України

10.05, 0.00 «EXTRA TIME»

11.00 «Геренвен» — «ПСВ». 

Чемпіонат Нідерландів

12.45 Ballon d’Or. Студія

13.45 Ballon d’Or-2021

15.15 Матч. 1/2 фіналу. MLS 

CUP

17.00, 19.25 «Перша ONLINE»

17.40 «Оболонь» — 

«Металіст». Чемпіонат 

України. Перша ліга

19.55, 3.30 Yellow

20.05 «Спарта» — «Аякс». 

Чемпіонат Нідерландів

00.55 «Бешикташ» — 

«Гіресунспор». Чемпіонат 

Туреччини

02.40 LIVE. «Нью-Інгленд 

Революшн» — «Нью-

Йорк Сіті». MLS CUP

04.45 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

МЕГА

06.50, 3.45 Правила виживання

07.50 Страх у твоєму домі

08.45 Місця сили

09.40, 1.35 Речовий доказ

10.50, 21.50 Ретромобілі: друге 

життя

11.45, 5.45 Містична Україна

12.40 Таємниці людського мозку

13.40 Дикий і живий

14.45, 20.45, 4.45 Дика природа 

Чилі

15.45 Левиний рик

16.40, 23.40 НАСА: нез’ясоване

17.40, 0.40 Секретні території

18.40 Брама часу

19.35 Топ-10: таємниці та 

загадки

22.40 Ніл

02.45 Судіть самі

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.35 «Ух ти show»

08.50 Т/с «Дикий янгол»

09.35 «Мамо, 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. Навколо 

світу»

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 Досьє Голлівуда

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, 22.00 Т/с «Ромео і 

Джульєтта з Черкас»

10.30 Х/ф «Форма води»
12.50, 18.00, 2.15 4 весілля

14.00, 17.00 Богиня шопінгу. 

Битва блондинок

15.00, 5.00 Зірки, чутки та 

Галлівуд

16.00, 3.15 Панянка-селянка

19.00 Одного разу під Полтавою

23.00 Країна У-2

00.00 Т/с «Батько рулить»

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Невідомі Карпати

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 «Дикуни»

13.10, 1.25 Прозоро: про 

актуальне

14.00 Країна пісень

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»

20.00 Д/ф «Колапс. Як українці 

зруйнували імперію зла»

22.00 Полюси

23.00 Бігус Інфо

00.25 Т/с «Округ Дюрем»

02.45 Візуальний код

03.10 Д/ф «Гідра»

04.20 Швидка допомога

П’ЯТНИЦЯ, 26 ЛИСТОПАДА 2021
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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 чи-
тачi — як зi столицi, так i з глибинки, — i 
колеги-журналiсти оцiнюють як головну на-
цiональну газету держави. Редакцiя «УМ» i 
надалi намагатиметься бути гiдною такої ви-
сокої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi. 
 З наступного року «Україна молода» ви-
ходитиме з іншою періодичністю і в новому 
форматі — тижневика обсягом 24 шпальти. 
 Сподіваємось, за таких умов Укрпошта 
зрештою зможе вчасно доставляти газету до 
вихідних передплатникам, щоб вони мали 
можливість прочитати найцікавіші новини 
та статті за тиждень і ознайомитись із програ-
мою телебачення на наступний тиждень.
 Нині триває передплата на «Україну мо-
лоду» на 2022 рік . Оформити передплату 
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 пе-
редплачуєте «Україну молоду» — порадьте 
передплату i своїм родичам, друзям, сусiдам, 
знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2022■



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, 21.25 Комедія «Різниця 

у віці»

21.50, 22.50, 23.55 Т/с «Свати»

23.45 «ТСН. 10 вражаючих подій 

дня»

00.05 Х/ф «П’ятий елемент»

02.45, 5.35 «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 «Найкраще в мені»

14.40, 15.40 «Речдок»

16.30 «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 «Американець»

01.55 Х/ф «Далласький клуб 

покупців»

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 Агенти справедливості

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 «Біля причалу»

01.30 Телемагазин

03.00 Гучна справа

03.30 Реальна містика

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Факти

04.40, 10.05 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

11.10, 13.15 Х/ф «Грошовий 
поїзд»

12.45, 15.45 Факти. День

13.55 Т/с «Розтин покаже»

14.50, 16.20 Т/с «Пес»

17.45 Т/с «Юрчишини»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Хто хоче стати 

мільйонером? Ігрове шоу. 

Прем’єра

21.20 Т/с «Пес-6»

22.35 Т/с «Пес-2»

23.35 Х/ф «Від заходу до 
світанку: криваві гроші 
Техасу»

01.25 Прихована небезпека

02.20 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.10 «Kids time»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.15 «Орел і решка»

09.20 Т/с «Надприродне»

11.55 «Кохання на виживання»

13.55 Х/ф «Код да Вінчі»

17.00 «Хто зверху?»

19.00 «Діти проти зірок»

20.40 Х/ф «Мілина»

22.30 Х/ф «Білий гігант»

00.40 Х/ф «Відкрите море»

02.20 «Служба розшуку дітей»

02.25 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

00.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00 

Час новин

06.30 Історія для дорослих

07.10, 8.10, 21.30 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 11.10 Д/с 

«Найнебезпечніші 

польоти»

08.20 Д/с «Спецназ: ближній 

бій»

09.00, 22.00 Час новин. Підсумки 

дня

10.10 Д/с «Загадки Мердока»

13.10, 14.10, 18.10, 19.15 Т/с 

«Дівчата війни»

15.30, 0.30 Час «Ч»

16.10, 1.10 Д/с «Загадки великих 

битв»

17.10, 23.00 Д/с «Золото 

Гітлера»

20.20, 2.00 «Велика політика»

21.40 Час-Time

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

05.10 Д/с «Злочин у тилу війни»

НТН

06.15 «Будьте здоровi»

07.50, 17.00, 3.00, 3.55 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Балада про 

солдата»

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, 3.25 «Вартість життя»

00.45 «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»

11.20 Мама реготала

14.40 Т/с «Дефективи»

15.40 Т/с «Суперкопи»

17.10, 19.00 Т/с «Швидка»

20.15 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.10 Т/с «Елементарно»

00.00 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.15 Т/с «Комісар Рекс»

08.05, 11.50 «МастерШеф. 

Професіонали»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

12.05, 14.50 Т/с «Сліпа»

15.40, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 «Супермама»

20.15, 22.50 Т/с «Рідна мачуха»

23.15 Т/с «Швабра»

01.15 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»

08.10 Т/с «Мисливці на реліквії»

10.05 Х/ф «Веселі канікули»

12.00 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»

04.15 «ДжеДАІ-2018. 

Дайджест»

05.15 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Минай» — «Динамо». 

Чемпіонат України

08.10 «Вітесс» — «АЗ 

Алкмаар». Чемпіонат 

Нідерландів

10.00, 15.00, 19.45, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «УПЛ ONLINE»

10.45 «Олександрія» 

— «Зоря». Чемпіонат 

України

12.25 «EXTRA TIME»

13.20 «Нью-Інгленд Революшн» 

— «Нью-Йорк Сіті». MLS 

CUP

15.20 Чемпіонат Туреччини. 

Огляд туру

16.00 «Інгулець» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

17.50 Yellow

18.00, 20.55 «Студія LIVE»

18.55 LIVE. «ЛНЗ» — «Дніпро-

1». 1/8 фіналу. Кубок 

України

21.30 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

22.45 «Єні Малатьяспор» 

— «Галатасарай». 

Чемпіонат Туреччини

00.35 «Колос» — «Верес». 

Чемпіонат України

02.20 «Росаріо Сентраль» 

— «Рівер Плейт». 

Чемпіонат Аргентини

04.05 «Маріуполь» — «Львів». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.25, 12.30, 15.00, 1.20, 

3.40 «УПЛ ONLINE»

06.40 «Інгулець» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

08.55 «Гезтепе» — 

«Фенербахче». Чемпіонат 

Туреччини

10.40 «Твенте» — «Феєнорд». 

Чемпіонат Нідерландів

13.10 «Минай» — «Динамо». 

Чемпіонат України

15.30 «Геренвен» — «ПСВ». 

Чемпіонат Нідерландів

17.20 Ballon d’Or-2021

18.50, 21.45 Yellow

19.00 «Нью-Інгленд Революшн» 

— «Нью-Йорк Сіті». MLS 

CUP

20.45 Топ-матч

20.55 LIVE. «Феєнорд» 

— «Гераклес». Чемпіонат 

Нідерландів

22.55 Чемпіонат Туреччини. 

Огляд туру

23.35 Матч. 1/2 фіналу. MLS 

CUP

01.50 «Чорноморець» 

— «Десна». Чемпіонат 

України

04.10 «Фатіх Карагюмрюк» 

— «Трабзонспор». 

Чемпіонат Туреччини

МЕГА

06.45, 3.50 Правила виживання

07.45 Страх у твоєму домі

08.45 Місця сили

09.40, 1.45 Речовий доказ

10.50, 21.50 Ретромобілі: друге 

життя

11.45 Війна всередині нас

12.45 Таємниці людського мозку

13.45 Дикий і живий

14.45, 20.45, 4.50 Дика природа 

Чилі

15.45 Левиний рик

16.45, 23.50 НАСА: нез’ясоване

17.45, 0.50 Секретні території

18.45 Брама часу

19.45 Земні катаклізми

22.50 Дика Мексика

02.55 Судіть самі

05.50 Містична Україна

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.35 «Ух ти show»

08.50 Т/с «Дикий янгол»

09.35, 20.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

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»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

01.25 «Орел і решка. Шопінг»

02.10 Т/с «Три сестри»

03.10 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Видатні акторки. Топ

08.20 Досьє Голлівуда

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, 22.00 Т/с «Ромео і 

Джульєтта з Черкас»

10.30 Х/ф «Люди Х: 

апокаліпсис»

13.20, 18.00, 2.15 4 весілля

14.00, 17.00 Богиня шопінгу. 

Битва блондинок

15.00, 5.00 Зірки, чутки та 

Галлівуд

16.00, 3.15 Панянка-селянка

19.00 Одного разу під Полтавою

23.00 Країна У-2

00.00 Т/с «Батько рулить»

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Невідомі Карпати

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 «Дикуни»

13.10, 1.25 Прозоро: про 

актуальне

14.00 Країна пісень

15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.45 

Спорт

15.20 Концерт. Ніна Матвієнко та 

та Дмитро Андрієць

16.30 Д/ф «Суперчуття»

17.00 Прозоро: про головне

19.10 «Дика природа Чилі»

20.00 Д/ф «Колапс. Як українці 

зруйнували імперію зла»

22.00 Полюси

23.00 Перша шпальта

00.25 Т/с «Округ Дюрем»

03.00 Візуальний код

03.25 UA:Фольк. Спогади

04.20 Бог любить Уганду
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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»

20.31 «Проспорт»

20.33 «Чистоnews-2021»

20.40, 21.20 Комедія «Різниця 

у віці»

21.45 «Право на владу-2021»

00.45 «ТСН. 10 вражаючих подій 

дня»

00.55 Комедія «Десять тисяч 

святих»

03.00, 5.35 «Життя відомих 

людей»

ІНТЕР

05.30, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00, 11.00 «Корисна програма»

12.25 Х/ф «Дорогий Джон»

14.35, 15.35 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.10 «Стосується 

кожного»

20.00, 2.10 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Велика справа»

23.50 Х/ф «Солдат Джейн»

04.05 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 Агенти справедливості

14.10, 15.30 Т/с «Відважні»

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.50 Т/с «Серце матері»

23.10 Слідами львівського 

сміття. Довгобуд століття

00.50, 2.00 Т/с «Біля причалу»

01.30 Телемагазин

03.05 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

11.45, 13.15 Х/ф 

«Прискорення»

12.45, 15.45 Факти. День

14.05 Т/с «Розтин покаже»

15.00, 16.20 Т/с «Пес»

17.45 Т/с «Юрчишини»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15, 2.05 Антизомбі

21.20 Т/с «Пес-6»

22.40 Т/с «Пес-2»

23.40 Х/ф «Хеллбой: 

відродження кривавої 

королеви»

03.00 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.20 «Kids time»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.25 «Орел і решка»

09.30 Т/с «Надприродне»

12.15 «Кохання на виживання»

14.10 Х/ф «Янголи і демони»

17.00, 19.00 «Хто зверху?»

21.00 Х/ф «Пункт 

призначення»

23.00 Х/ф «Пункт 

призначення-2»

00.55 «Вар’яти»

02.35 «Служба розшуку дітей»

02.40 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

00.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00 

Час новин

06.30 Історія для дорослих

07.10, 8.10, 21.30 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 11.10 Д/с 

«Найнебезпечніші 

польоти»

08.20 Д/с «Спецназ: ближній 

бій»

09.00, 22.00 Час новин. Підсумки 

дня

10.10 Д/с «Загадки Мердока»

13.10, 14.10, 18.10, 19.15 Т/с 

«Дівчата війни»

15.30, 0.30 Час «Ч»

16.10 Таємниці війни

17.10, 23.00 Д/с «Золото 

Гітлера»

20.20, 2.00 «Прямим текстом з 

Юрієм Луценком»

21.40 Час-Time

01.10 Д/с «Загадки великих 

битв»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

05.10 Д/с «Злочин у тилу війни»

НТН

06.20 «Вартість життя»

07.50, 17.00, 3.05, 3.55 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.35 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Страх висоти»

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, 3.25 «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»

11.20 Мама реготала

14.30 Т/с «Дефективи»

15.35 Т/с «Суперкопи»

17.10, 19.00 Т/с «Швидка»

20.10 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.00 Т/с «Елементарно»

00.00 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.15 Т/с «Коли мі вдома»

05.25 Т/с «Комісар Рекс»

08.20, 11.50 «МастерШеф. 

Професіонали»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

12.05, 14.50 Т/с «Сліпа»

15.40, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 «Супермама»

20.15, 22.50 Т/с «Рідна мачуха»

23.15 Т/с «Швабра»

01.15 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»

08.05 Т/с «Мисливці на реліквії»

10.00 Х/ф «Ураган»

12.00 Т/с «Опер за викликом-2»

15.00, 19.25 «Загублений світ»

17.55, 1.55 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

20.20, 21.15 Т/с «Янголи-2»

22.15, 0.05 Т/с «CSI: місце 

злочину»

02.10 «Відеобімба-2»

04.15 «ДжеДАІ-2018. 

Дайджест»

05.15 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 13.35, 14.35, 17.10 

Топ-матч

06.10 «Феєнорд» — 

«Гераклес». Чемпіонат 

Нідерландів

08.10 «Інгулець» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20, 13.05 «Студія LIVE»

11.15 «ЛНЗ» — «Дніпро-1». 

1/8 фіналу. Кубок України

13.50 Чемпіонат Туреччини. 

Огляд туру

14.50, 17.20, 22.20 Yellow

15.20 «Минай» — «Динамо». 

Чемпіонат України

17.30 Ballon d’Or-2021

19.20, 21.50 «Перша ONLINE»

20.00 «Оболонь» — 

«Металіст». Чемпіонат 

України. Перша ліга

22.50 «FAN TALK»

00.35 «Чорноморець» 

— «Десна». Чемпіонат 

України

02.20 Матч. 1/2 фіналу. MLS 

CUP

04.05 «Рух» — «Металіст 1925 

р.». Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.25 «Перша ONLINE»

06.40 «Оболонь» — 

«Металіст». Чемпіонат 

України. Перша ліга

08.55 «Бешикташ» — 

«Гіресунспор». Чемпіонат 

Туреччини

10.40 «Вітесс» — «АЗ 

Алкмаар». Чемпіонат 

Нідерландів

12.30 «УПЛ ONLINE»

13.00 «Олександрія» 

— «Зоря». Чемпіонат 

України

14.50 «EXTRA TIME»

15.45 «Феєнорд» — 

«Гераклес». Чемпіонат 

Нідерландів

17.30, 20.10 «Студія LIVE»

18.25 «ЛНЗ» — «Дніпро-1». 

1/8 фіналу. Кубок України

20.40 «Палмейрас» — 

«Фламенгу. Фінал. Кубок 

Лібертадорес

22.40 «Рух» — «Металіст 1925 

р.». Чемпіонат України

00.25 «Єні Малатьяспор» 

— «Галатасарай». 

Чемпіонат Туреччини

02.10 «Колос» — «Верес». 

Чемпіонат України

04.00 «Твенте» — «Феєнорд». 

Чемпіонат Нідерландів

МЕГА

06.50, 3.55 Правила виживання

07.50 Страх у твоєму домі

08.50 Місця сили

09.45, 1.55 Речовий доказ

10.55, 22.00 Ретромобілі: друге 

життя

11.55 Війна всередині нас

12.55 Таємниці людського мозку

13.55 Дикий і живий

14.55 Ніл

15.55 Левиний рик

16.55, 0.00 НАСА: нез’ясоване

17.55, 1.00 Секретні території

18.55 Брама часу

19.55 Земні катаклізми

21.00, 4.55 Дика природа Чилі

23.00 Дика Мексика

03.05 Судіть самі

05.55 Містична Україна

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.35 «Ух ти show»

08.50 Т/с «Дикий янгол»

09.35, 20.00, 2.25 «Орел і решка. 

Навколо світу»

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»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

01.25 «Орел і решка. Шопінг»

03.15 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Видатні акторки. Топ

08.20 Досьє Голлівуда

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, 22.00 Т/с «Ромео і 

Джульєтта з Черкас»

10.30 Х/ф «Люди Х: темний 

Фенікс»

12.40, 18.00, 2.15 4 весілля

14.00, 17.00 Богиня шопінгу. 

Битва блондинок

15.00, 5.00 Зірки, чутки та 

Галлівуд

16.00, 3.15 Панянка-селянка

19.00 Одного разу під Полтавою

23.00 Країна У-2

00.00 Т/с «Батько рулить»

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Невідомі Карпати

06.30 М/ф «Пригоди Тайо»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 21.00, 

23.35, 2.10, 5.10 Новини

07.05 Енеїда

08.05 Т/с «Краща половина»

09.15 Телепродаж

09.50 Т/с «Серцебиття»

11.35 «По-людськи»

12.35 Д/ф «Дикуни»

13.10, 1.25 Прозоро: про 

актуальне

14.00 Країна пісень

14.25 Буковинські загадки

14.35 Біатлон. Кубок світу. II 

етап. Спринт, 7,5 км, жінки

16.30 Д/ф «Суперчуття»

17.00 Прозоро: про головне

17.20 Біатлон. Кубок світу. 

II етап. Спринт, 10 км, 

чоловіки

19.00 «Дика природа Чилі»

20.00 Д/ф «Колапс. Як українці 

зруйнували імперію зла»

21.45, 0.10, 2.45, 5.45 Спорт

22.00 Полюси

23.00 Схеми. Корупція в деталях

00.25 Т/с «Округ Дюрем»

03.00 Візуальний код

03.30 Д/ф «З України до 

Голлівуду»

04.40 #ВУКРАЇНІ

П’ЯТНИЦЯ, 26 ЛИСТОПАДА 2021
2 грудня

ТБ-ЧЕТВЕР УКРАЇНА МОЛОДА 9

ОГОЛОШЕННЯ■

Втрачені диплом бакалавра номер КВ 35259945, 
додаток до диплому про вищу освіту номер 12 КН 
985608, диплом магістра номер КВ 39628012, до-
даток до диплому про вищу освіту номер 12ВП 
335930, видані Державним вищим навчальним 
закладом «Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима Гетьмана» на ім’я 
Помилуйко Ярослави Валеріївни, вважати не-
дійсними.



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 Трилер «Той, що біжить 

лабіринтом»

22.30 Трилер «Той, що біжить 

лабіринтом-2»

01.25 Комедія «Кохання і 

Різдво»

03.55 Комедія «Десять тисяч 

святих»

ІНТЕР

05.15, 23.30 «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 «Якщо я залишусь»

14.35, 15.30, 1.10 «Речдок»

16.25 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00 «Стосується кожного»

20.00, 3.20 «Подробиці»

21.00 Х/ф «007: і цілого світу 

замало»

03.50 Д/п «Війна всередині нас»

04.45 «Телемагазин»

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

10.20, 4.30 Т/с «Пташка співуча»

14.20, 15.30 Т/с «Крила 

метелика»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Відважні»

01.45 Телемагазин

ICTV

03.50 Скарб нації

04.00 Еврика!

04.05 Служба розшуку дітей

04.20, 1.30 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

10.45, 0.05 Т/с «Вижити за будь-

яку ціну»

12.45, 15.45 Факти. День

13.20, 1.55 «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

03.00 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 8.00 «Kids time»

06.05 Х/ф «Волохатий тато»

08.05 «Орел і решка»

10.10 «Пекельна кухня»

12.10 «Екси»

14.25 «Діти проти зірок»

16.00 Х/ф «Глибинний 

підйом»

18.00 Х/ф «Пункт 

призначення»

20.05 Х/ф «Пункт 

призначення-3»

22.00 Х/ф «Пункт 

призначення-4»

23.40 Х/ф «Пункт 

призначення-5»

01.40 «Вар’яти»

02.55 «Служба розшуку дітей»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

00.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00 

Час новин

06.30, 0.10 Історія для дорослих

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»

13.10, 14.10, 18.10, 19.15 Т/с 

«Дівчата війни»

15.30 Час «Ч»

16.10, 1.10 Д/с «Загадки великих 

битв»

16.35 Невигадані історії

17.10, 23.00 Д/с «Золото 

Гітлера»

20.20, 2.00 «Час за Гринвічем»

21.40 Час-Time

00.30 Д/с «Ч»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

05.10 Д/с «Злочин у тилу війни»

НТН

06.20 «Правда життя»

07.55, 17.00, 3.05, 3.50 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.35 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Мачуха»

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, 3.20 «Таємниці світу»

00.50 «Легенди карного 

розшуку»

04.50 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Темний плащ»

08.15 М/ф «Качині історії»

09.30 Т/с «Друзі»

11.20 Мама реготала

14.30 Т/с «Дефективи»

15.50 Т/с «Суперкопи»

17.20 Т/с «Швидка»

19.00 Х/ф «Крід»

21.40 Х/ф «Крід-2. Спадок 

Роккі Бальбоа»

00.10 Х/ф «Роккі бальбоа»

02.20 Мама реготала

04.00 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.20 Т/с «Коли мі вдома»

06.10, 19.00, 22.50 «Холостячка 

Злата Огнєвіч»

10.35 «Як вийти заміж»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

11.50, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»

23.40 «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 «Підводимо підсумки» з 

Юлією Литвиненко

18.30 «Влада реготала»

19.00 «Моя країна»

22.00 «Міністерство правди»

22.30 «Запорєбрик NEWS»

22.45 «Українські вісті»

23.00 «WATCHDOGS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.00 «ДжеДАІ-2020»

08.20 Х/ф «Врятування 

рядового Райана»

11.50 Т/с «Опер за викликом-2»

14.55 «Загублений світ»

17.55 «Секретні матеріали»

18.15, 2.35 «Спецкор»

18.50, 3.05 «ДжеДАІ»

19.25 Х/ф «З Парижа з 

любов’ю»

21.10 Х/ф «Ейр Америка»

23.20 Х/ф «Меч дракона»

01.40 Т/с «Мисливці на реліквії»

03.45 «Цілком таємно-2017»

04.15 «ДжеДАІ-2018. 

Дайджест»

05.15 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 22.20 Топ-матч

06.10 «Фатіх Карагюмрюк» 

— «Трабзонспор». 

Чемпіонат Туреччини

08.10 «Олександрія» 

— «Зоря». Чемпіонат 

України

10.00, 15.00, 19.30, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «EXTRA TIME»

11.15 «FAN TALK»

13.00 Yellow

13.10 «Оболонь» — 

«Металіст». Чемпіонат 

України. Перша ліга

15.20 «УПЛ. Розклад туру»

16.15, 18.55 «УПЛ ONLINE»

16.55 LIVE. «Шахтар» 

— «Львів». Чемпіонат 

України

19.50 Чемпіонат Туреччини. 

Огляд туру

20.30 «Феєнорд» — 

«Гераклес». Чемпіонат 

Нідерландів

22.50, 1.35 «Студія LIVE»

23.45 «ЛНЗ» — «Дніпро-1». 

1/8 фіналу. Кубок України

02.05 Матч. 1/2 фіналу. MLS 

CUP

03.55 «Минай» — «Динамо». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Чорноморець» 

— «Десна». Чемпіонат 

України

07.45 Ballon d’Or. Студія

08.45 Ballon d’Or-2021

10.15 «Інгулець» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

12.00, 14.40 «Студія LIVE»

12.55 «ЛНЗ» — «Дніпро-1». 

1/8 фіналу. Кубок України

15.10 «Аякс» — «Віллем II». 

Чемпіонат Нідерландів

16.55 LIVE. «Шахтар» 

— «Львів». Чемпіонат 

України

18.55 «Гезтепе» — 

«Фенербахче». Чемпіонат 

Туреччини

20.45 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

21.40 «Росаріо Сентраль» 

— «Рівер Плейт». 

Чемпіонат Аргентини

23.30 Yellow

23.40 «УПЛ. Розклад туру»

00.35, 3.05 «УПЛ ONLINE»

01.15 «Шахтар» — «Львів». 

Чемпіонат України

03.35, 5.30 Топ-матч

03.45 «Бешикташ» — 

«Гіресунспор». Чемпіонат 

Туреччини

МЕГА

06.55, 3.50 Правила виживання

07.55 Страх у твоєму домі

08.55 Місця сили

09.50, 1.40 Речовий доказ

11.00 Ретромобілі: друге життя

12.00 Війна всередині нас

13.00 Таємниці людського мозку

13.55 Дикий і живий

14.55, 4.50 Сіяя: з нами у дику 

природу

15.55 Левиний рик

16.55, 23.45 НАСА: нез’ясоване

17.55, 0.45 Секретні території

18.55 Брама часу

19.50 Земні катаклізми

20.50 Секрети Адольфа Гітлера

21.50 У пошуках інновацій

22.45 Дика Мексика

02.50 Судіть самі

05.50 Містична Україна

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.35 «Ух ти show»

08.50 Т/с «Дикий янгол»

09.35, 20.15 «Орел і решка. 

Навколо світу»

10.30 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

11.30 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

13.30, 21.10 «Інше життя»

14.30 Т/с «Беверлі Гіллз, 

90210»

18.00 Х/ф «Удача Логана»

22.15 Т/с «Доктор Хаус»

01.40 Т/с «Три сестри»

03.30 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Видатні акторки. Топ

08.20 Досьє Голлівуда

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, 22.00 Т/с «Ромео і 

Джульєтта з Черкас»

10.30 Х/ф «Аватар»

13.45, 17.00 Богиня шопінгу. 

Битва блондинок

15.00, 5.00 Зірки, чутки та 

Галлівуд

16.00, 3.15 Панянка-селянка

18.00, 2.15 4 весілля

19.00 Одного разу під Полтавою

23.00 Країна У-2

00.00 Т/с «Батько рулить»

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Невідомі Карпати

06.30 М/ф «Пригоди Тайо»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.30, 2.00, 

5.10 Новини

07.05 Енеїда

08.05 Т/с «Краща половина»

09.15 Телепродаж

09.50 Т/с «Серцебиття»

10.45, 19.10 «Дика природа 

Чилі»

11.35, 18.20 «По-людськи»

12.35 Д/ф «Дикуни»

13.10, 0.20 Прозоро: про 

актуальне

14.00 UA:Фольк

15.10, 21.45, 0.05, 5.45 Спорт

15.20 Концерт. Іво Бобул

16.30 Д/ф «Світ дикої природи»

17.00, 1.05 Прозоро: про головне

20.00 Д/ф «Колапс. Як українці 

зруйнували імперію зла»

22.00 «НЛО: Загублені 

свідчення»

22.55 Д/ф «Дикі тварини»

02.35 «Зворотний відлік»

04.15 Країна пісень

04.40 Візуальний код
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.00 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Світ навиворіт»

17.30, 18.30 «Світ навиворіт-13. 

Еквадор»

19.30 ТСН

20.13 «Проспорт»

20.15 «Чистоnews-2021»

20.20 «Вечірній квартал-2021. 

№8»

22.15 «Жіночий квартал»

23.35 «Світське життя-2021»

00.45 Трилер «Кримінальне 

чтиво»

03.45 Комедія «Кохання і 

Різдво»

ІНТЕР

05.15 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

07.00 Х/ф «Три мушкетери. 

Підвіски королеви»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.00 «Все для тебе»

11.00 Х/ф «Зорро»

13.15, 5.05 Х/ф «Весілля в 

Малинівці»

15.10, 20.30 Т/с «Слідчий 

Горчакова»

20.00 «Подробиці»

22.30 «Ювілейний творчий вечір 

Ігоря Ніколаєва»

00.10 Х/ф «Якби я тебе 

кохав...»

02.20 Х/ф «Інтердівчинка»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30 Т/с «Пташка співуча»

08.30 Зірковий шлях. Новий 

сезон

10.30, 15.20 Т/с «Віддай мою 

мрію»

20.00 Головна тема

21.00 Шоу «Маска»

00.20, 2.00 Концерт «Роксолана»

01.30 Телемагазин

03.10 Т/с «Відважні»

ICTV

04.55 Скарб нації

05.05 Еврика!

05.10 Факти

05.35 Прихована небезпека

06.40 Антизомбі

07.35 Громадянська оборона

08.35 Т/с «Юрчишини»

11.40, 13.00 Х/ф «Боги 

Єгипту»

12.45 Факти. День

14.20 Х/ф «Хеллбой-2: 

золота армія»

16.35 Х/ф «Мумія» 

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Смертельна 

зброя»

21.30 Х/ф «Смертельна 

зброя-2»

23.40 Х/ф «Два стволи»

01.40 Х/ф «Від заходу до 

світанку»

03.20 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 «Хто проти блондинок?»

07.20, 10.00 «Kids time»

07.25 Х/ф «Пастка для 

батьків»

10.05 «Орел і решка. Земляни»

11.00 «Орел і решка. Чудеса 

світу»

12.15 «Хто зверху?»

14.30 М/ф «Тачки»

16.50 М/ф «Тачки-2»

19.00 Х/ф «Мисливець на 

монстрів»

21.00 Х/ф «Останній 

мисливець на відьом»

23.30 Х/ф «Опівнічний 

експрес»

01.30 «Вар’яти»

02.25 «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

06.30 Історія для дорослих

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 Художній фільм

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 Д/с «Загадки великих 

битв»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

05.10 Д/с «Злочин у тилу війни»

НТН

05.55 Х/ф «Самотня жінка 

бажає познайомитись»

07.35 Х/ф «Тіні зникають 

опівдні»

11.35 Х/ф «Тривожна неділя»

13.15 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

14.30 Т/с «Смерть у раю»

19.00, 2.45 «Свідок»

19.30 Х/ф «Небезпечно для 

життя!»

21.20 Х/ф «По сірники»

23.15 Х/ф «Небезпечний 

пасажир»

00.45 «Втеча. Реальні історії»

01.40 «Легенди карного 

розшуку»

03.15 «Випадковий свідок»

04.45 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/с «Небезпечна зона»

08.40 М/ф «Месники: найбільші 

герої землі»

09.25 М/ф «Вартові галактики»

10.20 М/ф «Аладдін»

11.10 М/с «Сімпсони»

12.30, 14.40 Т/с «Швидка»

15.45 Мама реготала. Найкраще

17.00, 1.30 Мама реготала

19.00 Х/ф «Конан-руйнівник»

21.00 Х/ф «Історія лицаря»

23.50 Т/с «Спецпризначенці»

СТБ

04.50 Х/ф «Між небом і 

землею»

07.05, 10.55 Т/с «Рідна мачуха»

07.50 «Неймовірна правда про 

зірок»

19.00 «Україна має талант»

22.00 «МастерШеф»

ПРЯМИЙ

08.45 «Щасливий сніданок»

09.00 «Щасливе інтерв’ю»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

17.15 «Репортер». Новини

10.10 «Соціальний статус»

10.40 «Перша передач»

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 «Шалені перегони-2018»

07.00 «ДжеДАІ-2020»

09.00 Прем’єра! «Віпи і топи»

10.55 «Загублений світ»

13.50 Х/ф «Володар морів: на 

краю світу»

16.35 Х/ф «Втікачі»

18.35 Х/ф «Хітмен: агент 47»

20.15 Х/ф «Макс Пейн»

22.10 Х/ф «Дедпул»

00.15 Х/ф «Кармузська 

війна»

02.45 «Відеобімба-2»

03.00 «Цілком таємно-2017»

05.15 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 17.05, 22.10 Топ-матч

06.10, 0.35 «Аякс» — «Віллем 

II». Чемпіонат Нідерландів

08.10, 4.05 «Касимпаша» — 

«Бешикташ». Чемпіонат 

Туреччини

10.00, 14.45, 22.30 Футбол NEWS

10.20 «УПЛ. Розклад туру»

11.15, 13.45 «УПЛ ONLINE»

11.55 «Шахтар» — «Львів». 

Чемпіонат України

14.15 Огляд 1/2 фіналу. MLS 

CUP

15.00 LIVE. «Трабзонспор» 

— «Адана Демірспор». 

Чемпіонат Туреччини

16.55, 18.15, 22.20 Yellow

17.25 LIVE. «ПСВ» — «Утрехт». 

Чемпіонат Нідерландів

19.25 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

20.20 «Нью-Інгленд Революшн» 

— «Нью-Йорк Сіті». MLS 

CUP

22.50 «Рух» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

02.20 «Металіст 1925 р.» 

— «Колос». Чемпіонат 

України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Феєнорд» — 

«Гераклес». Чемпіонат 

Нідерландів

07.45, 3.55 «FAN TALK»

09.30 «Нью-Інгленд Революшн» 

— «Нью-Йорк Сіті». MLS 

CUP

11.15 «Аякс» — «Віллем II». 

Чемпіонат Нідерландів

13.00, 14.45, 17.45, 20.15 Футбол 

NEWS

13.15, 15.55, 16.25, 18.55, 21.25 

«УПЛ ONLINE»

13.55 LIVE. «Верес» 

— «Динамо». Чемпіонат 

України

16.55 LIVE. «Рух» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

19.25 LIVE. «Металіст 1925 р.» 

— «Колос». Чемпіонат 

України

22.00 «Касимпаша» — 

«Бешикташ». Чемпіонат 

Туреччини

23.50, 2.40 Yellow

00.00 «Верес» — «Динамо». 

Чемпіонат України

01.50 LIVE. Матч 1. Фінал. MLS 

CUP

МЕГА

06.50 Випадковий свідок

08.50 Речовий доказ

10.00, 17.10 У пошуках істини

12.10, 0.00 Секретні території

13.10 Крила війни

14.10 Топ-10 світу хижаків

16.10 Природа сьогодення

19.00 Дика Мексика

21.00 Як ми створили бомбу

23.00 Секрети Адольфа Гітлера

01.00 Дика природа Чилі

02.00 Містична Україна

03.00 Правда життя

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.30 «Ух ти show»

09.20 «Орел і решка. Шопінг»

10.10 Х/ф «Йолопи-

розбійники»

12.00 Х/ф «Удача Логана»

14.10 «Орел і решка. Івлєєва VS 

Бєдняков»

00.0 Х/ф «Чоловіки у 

великому місті-2»

02.00 Т/с «Три сестри»

03.00 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Зіркові неймовірні долі

09.30 Ідеї ремонту

10.20 Правила життя

12.00 Затишна дача

12.50 Дача бороданя

13.50, 22.10 Удачний проєкт

15.30 Майстри ремонту

17.10 Один за 100 годин

18.50 Шість соток

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

09.35 Х/ф «Попелюшка»

10.45 Х/ф «Дванадцять 

місяців»

12.45, 0.05, 2.20 Одного разу під 

Полтавою

16.45 Х/ф «Люди Х: темний 

Фенікс»

19.00 Х/ф «Росомаха. 

Безсмертний»

21.25 Х/ф «Логан: росомаха»

01.50, 2.50 Країна У-2

03.20 Панянка-селянка

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 4.30 Енеїда

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.20, 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

09.40 Д/ф «Боротьба за 

виживання»

10.10 Х/ф «Тюльпани для 
Роуз»

11.45 Х/ф «Сватання на 
Гончарівці»

13.20 #ВУКРАЇНІ

13.50 Біатлон. Кубок 

світу. II етап. Гонка 

переслідування, 10 км, 

жінки

15.10 Країна пісень

15.45 Міста та містечка

16.00 Біатлон. Кубок світу. II 

етап. Естафета 4х7,5 км, 

чоловіки

18.15 «Дика природа Чилі»

19.00, 21.25 Х/ф «Катерина»
23.20 «НЛО: загублені 

свідчення»

00.45 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

03.05 Ловець снів

03.55 Концерт. Сергій Асафатов
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КАНАЛ «1+1»

07.00 «Життя відомих людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 2.45 «Світ навиворіт»

16.30, 17.30 «Мандруй Україною 

з Дмитром Комаровим»

18.30 «Світське життя-2021»

19.30, 4.50 «ТСН-тиждень»

21.00 Казка «Три горішки для 

Попелюшки»

22.50 Пригоди. «Фортеця 

Хаджибей»

00.50 Жахи «Вуаль»

ІНТЕР

07.00 Х/ф «Три мушкетери. 

Помста міледі»

09.00 «Готуємо разом»

10.00, 11.00, 12.00 «Інше життя»

12.55 «Речдок. Велика справа»

17.25 Х/ф «007: помри, але не 

зараз»

20.00 «Подробиці тижня»

22.00 Х/ф «Круті стволи»

23.40 Х/ф «Рембо IV»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00 Сьогодні

07.00, 4.45 Реальна містика

09.05 Т/с «Віддай мою мрію»

17.00, 21.00 Т/с «Хіба можна 

мріяти про більше»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.00 Т/с «На гойдалці 

долі»

01.30 Телемагазин

04.05 Гучна справа

ICTV

05.25 Скарб нації

05.35 Еврика!

05.45 Факти

06.10 Прихована небезпека

07.10 Секретний фронт

08.10 Антизомбі

09.05 Громадянська оборона

10.05, 11.00 Хто хоче стати 

мільйонером? Ігрове шоу

12.00, 13.00 Х/ф «Два стволи»

12.45 Факти. День

14.20 Т/с «Пес»

18.45 Факти тижня

20.40 Х/ф «Смертельна 

зброя-3»

23.05 Х/ф «Смертельна 

зброя-4»

01.40 Х/ф «Від заходу до 

світанку: криваві гроші 

Техасу»

03.10 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 0.00 «Вар’яти»

06.45, 9.05 «Kids time»

06.50 М/ф «Тачки»

09.10 М/ф «Тачки-2»

11.15 М/ф «Тачки-3»

13.25 Х/ф «Аксель»

15.15 Х/ф «Мисливець на 

монстрів»

17.25 Х/ф «Останній 

мисливець на відьом»

19.50 Х/ф «Бладшот»

22.00 Х/ф «Boss Level: 

врятувати колишню»

02.00 «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 Х/ф

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 Д/с «Загадки великих 

битв»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

05.00 Д/с «Злочин у тилу війни»

НТН

05.20 Х/ф «Останній гейм»

06.45 «Слово предстоятеля»

06.55 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

09.20 Т/с «Смерть у раю»

13.35 Х/ф «Небезпечно для 

життя!»

15.20 Х/ф «По сірники»

17.15 Х/ф «Одиночне 

плавання»

19.00 Х/ф «Вони воювали за 

Батьківщину»

22.00 Х/ф «Ведмежатник»

00.25 Х/ф «Небезпечний 

пасажир»

01.55 «Легенди карного 

розшуку»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/с «Небезпечна зона»

08.40 М/ф «Месники: найбільші 

герої землі»

09.25 М/ф «Вартові галактики»

10.20 М/ф «Аладдін»

11.10 М/с «Сімпсони»

12.30, 14.25 Т/с «Швидка»

16.00, 0.05 Мама реготала. 

Найкраще

17.00 Прем’єра! Мама реготала. 

13-й сезон

19.00 Х/ф «Робін Гуд. Принц 

злодіїв»

22.00 Х/ф «Робін Гуд: 

чоловіки в колготах»

СТБ

03.55 Х/ф «Шлях крізь сніги»

06.05 Т/с «Тінь кохання»

10.10 «МастерШеф»

13.45 «Супермама»

18.40 «Битва екстрасенсів»

21.00 «Один за всіх»

22.10 «Таємниці ДНК»

23.20 «Україна має талант»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

17.00 «Репортер». Новини

09.10 «Медексперт»

10.10 «Про особисте»

11.15, 12.15 «Акценти»

13.10 «П’ята колонка»

13.40 «Запорєбрик NEWS»

14.00, 15.30 Концерт

17.15 «Не наша Russia»

18.00 «Анатомія тижня»

20.00 «Прямий доказ»

20.20 «WATCHDOGS»

20.45 «Sound.ЧЕК»

21.00 «Великі новини»

22.00 «Влада реготала»

22.30 «Щасливий день із 

політиком»

23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.00 «ДжеДАІ-2020»

08.55, 0.15 «Загублений світ»

14.00 Х/ф «Джек Гантер: 

у пошуках скарбів 

Угаріта»

15.55 Х/ф «Джек Гантер: 

прокляття гробниці 

Ехнатона»

17.55 Х/ф «Джек Гантер: 

небесна зірка»

19.55 Х/ф «Кредо вбивці»

22.00 Х/ф «Дедпул-2»

02.15 «Відеобімба-2»

04.25 «Найкраще»

04.30 «ДжеДАІ-2018. 

Дайджест»

05.15 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 1.20, 3.25, 5.30 

Топ-матч

06.10 «ЛНЗ» — «Дніпро-1». 

1/8 фіналу. Кубок України

08.10 «Трабзонспор» — «Адана 

Демірспор». Чемпіонат 

Туреччини

10.00, 15.00, 17.45, 20.15, 23.00 

Футбол NEWS

10.20, 12.45, 16.00, 18.55 «УПЛ 

ONLINE»

11.00 «Верес» — «Динамо». 

Чемпіонат України

13.15 «ПСВ» — «Утрехт». 

Чемпіонат Нідерландів

15.20, 23.20 Yellow

15.30 Огляд 1/2 фіналу. MLS 

CUP

16.55 LIVE. «Олександрія» 

— «Минай». Чемпіонат 

України

19.25 LIVE. «Десна» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

21.20 «Великий футбол»

23.30 «АЗ Алкмаар» 

— «Спарта». Чемпіонат 

Нідерландів

01.35 «Фенербахче» 

— «Різеспор». Чемпіонат 

Туреччини

03.40 «Олександрія» 

— «Минай». Чемпіонат 

України

ФУТБОЛ-2

06.00, 17.25 Огляд 1/2 фіналу. 

MLS CUP

06.30, 8.50, 11.10 «УПЛ ONLINE»

07.00 «Рух» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

09.20 «Металіст 1925 р.» 

— «Колос». Чемпіонат 

України

11.45, 20.10 Матч 1. Фінал. MLS 

CUP

13.35, 0.00 «Трабзонспор» 

— «Адана Демірспор». 

Чемпіонат Туреччини

15.25 LIVE. «АЗ Алкмаар» 

— «Спарта». Чемпіонат 

Нідерландів

17.55 LIVE. «Фенербахче» 

— «Різеспор». Чемпіонат 

Туреччини

18.45 «Yellow

19.55, 23.50, 1.50, 3.50 Топ-матч

22.00 «Верес» — «Динамо». 

Чемпіонат України

02.00 «Десна» — «Маріуполь». 

Чемпіонат України

04.00 «FAN TALK»

МЕГА

06.15, 2.00 Містична Україна

07.15 Випадковий свідок

08.50 Речовий доказ

10.00, 16.50 У пошуках істини

11.50, 13.50, 23.00 Секретні 

території

12.50 Крила війни

14.50 Як ми створили бомбу

15.50 Природа сьогодення

19.00 Дика Мексика

20.00 Місія Галапагоси

21.00 Топ-10 світу хижаків

01.00, 5.00 Сіяя: з нами у дику 

природу

04.30 Судіть самі

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.45 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 Х/ф «Теорія хаосу»

11.35 Х/ф «Йолопи-

розбійники»

13.15, 1.40 «Орел і решка. 

Івлєєва VS Бєдняков»

00.00 Т/с «Ганнібал»

02.35 Т/с «Три сестри»

03.30 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Знаменитості

09.30 Ідеї ремонту

10.20 Один за 100 годин

12.00 Правила життя

13.40 Правила виживання

14.40 Шість соток

18.00, 22.10 Удачний проєкт

20.30 Дача бороданя

23.50 Реальний секс

00.40, 3.40 Корисні поради

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Три пера»

10.40 Х/ф «Найкращий друг»

12.40, 0.10, 2.25, 3.25 Одного 

разу під Полтавою

17.10 М/ф «Воллі»

19.00 Х/ф «День 

незалежності»

21.50 Х/ф «День 

незалежності. 

Відродження»

01.55, 2.55 Країна У-2

04.00 Панянка-селянка

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 4.35 Енеїда

07.00, 8.00, 8.55, 15.25, 18.00 

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 Біатлон. Кубок світу. II 

етап. Естафета 4х6 км, 

жінки

15.40 Країна пісень

16.05 Біатлон. Кубок 

світу. II етап. Гонка 

переслідування, 12,5 км, 

чоловіки

17.30 Студія «Дорога до Пекіна»

18.15 «Сильна»

19.15 Д/ф «Боротьба за 

виживання»

19.55 Д/ф «Тваринна зброя»

21.00, 5.05 Тиждень на 

Суспільному

22.00 Х/ф «Дике поле»
00.15 #@)??$0 з Майклом 

Щуром

00.50 Х/ф «Катерина»
04.15 Земля, наближена до неба
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«Кульочок» 
за 2,50
Традиційна безкоштовна тара 
в супермаркетах уже скоро 
стане платною
Інф. «УМ» 

 В Україні планують запровадити плату за традицій-
но безкоштовну пакувальну тару — так звані одноразові 
пакети, які покупці нині ще можуть брати безкоштовно в 
овочевих відділах, відділах сипучих продуктів чи на касах. 
Детальні норми прописано в постанові Кабінету Міністрів, 
яку урядовці планують розглянути вже найближчим ча-
сом. 
 Утім, як зазначають експерти, шляху назад у влади 
вже немає і, зробивши перший крок у напрямку поліп-
шення екології, вона рано чи пізно буде змушена піти цим 
шляхом до кінця. Закон про обмеження обігу пластикових 
пакетів Верховна Рада ухвалила ще в червні 2021 року, 
підтримавши в повторному другому читанні законопро-
єкт «Про обмеження обігу пластикових пакетів на тери-
торії України», який забороняє продаж пластикових па-
кетів із 2022 року. Рішення підтримали 297 народних де-
путатів.
 Утім для впровадження цієї норми в життя необхідна 
постанова Кабінету Міністрів про ціни на пластикові па-
кети, оскільки їх в Україні можна тільки купити. Мінімаль-
ні роздрібні ціни повинен встановити уряд. Урядовці вже 
розробили необхідний документ, хоча розгляд його пос-
тійно відкладають. 
 У тексті постанови вказані такі ціни на пластикові па-
кети. Так, пакети «без ручок і бічних складок — у руло-
нах» коштуватиме 2 гривні за одну штуку, «без ручок із 
бічними складками або з ручками, але без бічних скла-
док» — 2,50 гривні за одну штуку, «з ручками й бічними 
складками» — 3 гривні за одну штуку. Ці ціни стосувати-
муться всіх пакетів у формі рукава, з дном, відкритою гор-
ловиною і зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів.
 Якщо уряд підтримає постанову, мінімальна вартість 
пластикових пакетів буде введена вже з 10 грудня 2021 
року. Щоправда, закон набере чинності тільки в січні 
2022 року. До 1 січня 2023 року будуть дозволені над-
тонкі пластикові пакети для упаковки продуктів. За вико-
ристання пакетів із січня 2022 року доведеться платити 
штраф — від 1 тис. 700 до 3 тис. 400 гривень. Пласти-
кові пакети планують замінити пакетами та сумками ба-
гаторазового використання, біорозкладними або папе-
ровими пакетами. ■

■

Олег ГАНСЬКИЙ 

 Кілька днів тому через відсут-
ність палива в Україні зупини-
лися 20 блоків теплових елект-
ростанцій і теплоелектроцентра-
лей загальною потужністю 7 ГВт. 
Уже станом на ранок понеділка в 
аварійному ремонті перебувало 
два корпуси ТЕС загальною по-
тужністю 0,55 ГВт: один корпус 
на Трипільській ТЕС і один — на 
Слов’янській. 
 На початку нинішнього тиж-
ня загальні запаси вугілля на 
складах ТЕС становили 360,5 ти-
сячі тонн: газового — 236,2 тисячі 
тонн і антрацитового — 124,3 ти-
сячі тонн. Виробництво на ТЕС у 
порівнянні з попереднім тижнем 
зменшилося на 12,1% — до 713,7 
млн кВт/год — попри збільшення 
споживання електроенергії. Зага-
лом частка ТЕС у покритті наван-
таження у порівнянні з поперед-
нім тижнем зменшилася з 26% до 
22%.
 Головна причина простою — 
закінчення запасів вугілля. Зре-

штою, минулої суботи, як відомо, 
в Україну прибуло перше з семи 
законтрактованих компанією Рі-
ната Ахметова «ДТЕК» суден із 
вугіллям зі США та Колумбії. Суд-
но класу «Панамакс» причалило в 
порт «Південний» та призначене 
для потреб державних ТЕС ПАТ 
«Центренерго». Обсяг першої пос-
тавки склав 60,5 тисячі тонн. Ще 
один крок для вирішення пробле-
ми — домовленості зі США щодо 
постачання вугілля. Перший ко-
рабель із вантажем для «Центр-
енерго», як повідомив прем’єр-
міністр Денис Шмигаль, очікуєть-
ся наступного тижня. 
 Ще одне джерело надходжень 
вугілля, про яке домовилася вла-
да України, — Казахстан. За сло-
вами керівника Міністерства 
енергетики України Германа Га-
лущенка, Міністерство енергети-
ки України з ПАТ «Центренерго», 
до яких уже підключилися казах-
станські компанії, працюють над 
питанням постачання вугілля з 
Казахстану морським шляхом в 
обхід заблокованих Російською 

Федерацією залізничних. 
 «Над цим працюють. Вугіл-
ля фізично в порту, але це росій-
ський порт — Тамань. До питан-
ня підключилася казахстансь-
ка сторона. Це для них теж про-
блема, оскільки вони мають 
зобов’язання перед нами, — по-
яснив він журналістам. За слова-
ми міністра, у «Центренерго» під-
писано «реальний контракт» на 
660 тис. тонн вугілля з Казахста-
ну, які мали надходити залізни-
цею. «Наскільки я знаю, «Центр-
енерго» сплатило аванс. Сподіва-
юся, хоча б два кораблі ми в ре-
зультаті побачимо», — наголосив 
міністр.
 Українці стривожені загроза-
ми віялових відключень світла. В 
Одесі мешканці побоюються, що 
«вже почалося», і перебої з елек-

трикою — це «замасковані» під 
ремонтні роботи віялові відклю-
чення світла. Мер столиці Віталій 
Кличко попередив: у Києві мож-
ливі відключення світла, якщо 
сильні морози протримаються 
кілька тижнів.
 Постачальники електроенер-
гії публікують графіки погодин-
них відключень світла. Це зро-
били ПАТ «Черкасиобленего», 
«Полтаваобленерго» та «Суми-
обленерго». «Черніговобленего» 
направило побутовим спожива-
чам повідомлення про дозволену 
потужність з розподілу електрич-
ної енергії на рівні 3 кВт.
 Компанія «ДТЕК Київські 
регіональні мережі» запевняє, 
що віялові відключення світла у 
Київській області проводити не 
планує. У листопадовому графі-

ку планових відключень елект-
роенергії компанії зазначено, що 
в Київській області відключати-
муть світло на певних вулицях у 
кількох районах. Про віялові від-
ключення не згадується. ■

Для економіки і від 
коронавірусу
 Днями заступник вико-
навчого директора МВФ від 
України Владислав Рашко-
ван заявив: другий транш 
кредиту від Міжнародно-
го валютного фонду на суму 
близько 700 млн доларів, 
виділення якого для нашої 
держави днями схвалила 
рада директорів МВФ, уже 
наступного вівторка має 
з’явитися на рахунках ук-
раїнського уряду. Як відо-
мо, раніше рада директорів 
МВФ не лише схвалила рі-
шення про виділення Ук-
раїні траншу на 699 млн до-
ларів у межах існуючої кре-
дитної програми «стенд-
бай», а й продовжила дію 
цієї програми до кінця чер-
вня 2022 року.
 Як відомо, в червні 2020 
року рада директорів МВФ 
затвердила 18-місячну про-
граму для підтримки мак-
роекономічної та фінансо-
вої стабільності в Україні на 
суму 3,6 млрд спеціальних 
прав запозичень, що ста-
новить близько 5 млрд до-
ларів США. Торік Україна 
отримала перший транш за 
програмою у розмірі близь-
ко 2,1 млрд доларів. 
 Як пояснили у Фонді, 
вони підтримали економіч-
ну програму для України, 
щоби допомогти нашій де-
ржаві у подоланні наслід-
ків від «Ковід-19», підтри-
мати економічне відновлен-
ня та просунутися вперед у 
важливих структурних ре-
формах.

 Українська влада нато-
мість узяла на себе кілька 
зобов’язань. З одного боку, 
повернути фіскальну полі-
тику до умов, що відповіда-
ють середньостроковій ста-
більності боргу, одночасно 
захищаючи соціально враз-
ливі верстви населення, по-
силюючи адміністрування 
доходів та зменшуючи фіс-
кальні ризики від квазіфіс-
кальних операцій, у тому 
числі в енергетиці. Також 
ми пообіцяли зберігати не-
залежність Національного 
банку України та зосереди-
ти проведення монетарної 
політики на поверненні інф-
ляції до цільового рівня — у 
межах 5% упродовж року. 

Гроші за обіцянки
 «Команда президента» 
також пообіцяла забезпечи-
ти фінансове «здоров’я» бан-
ків: шляхом належного уп-
равління, для відновлення 
здорового банківського кре-
дитування приватного сек-
тору. Тут за лаштунками 
криється давня інтрига з ба-
жанням деяких осіб у владі 
повернути «Приватбанк» 
його «законному власнику» 
Ігорю Коломойському. Від-
так гроші від Фонду мають 
поставити на цій ідеї велику 
крапку. 
 Пообіцяла українсь-
ка влада боротися з коруп-
цією та просуватися вперед 
щодо впровадження судо-
вої реформи. Ця теза, втім, 
не нова — суди держава Ук-
раїна реформує вже давно і 
наполегливо, але МВФ вирі-

шив ще раз наголосити, що 
безміру в судочинстві він не 
допустить. 
 І нарешті, остання теза-
обіцянка — знижувати роль 
держави та корисливі інтере-
си в економіці для покращен-
ня бізнес-середовища, залу-
чення інвестицій, підвищен-
ня потенціалу економіки.
 Президент України Во-
лодимир Зеленський у від-
повідь заявив, що він ней-
мовірно вдячний раді дирек-
торів за позитивне рішення. 
«Ці кошти ми спрямуємо на 
підтримку фінансової сис-
теми й боротьбу з наслідка-
ми «Ковід-19». Програма 
МВФ буде продовжена», — 
заявив Зеленський. Голова 
Національного банку Кири-
ло Шевченко уточнив: «От-
римання другого траншу від 
МВФ свідчить про фактич-
ну підтримку Міжнарод-
ним валютним фондом дій 
української влади і Націо-

нального банку, зокрема у 
напрямі забезпечення мак-
роекономічної стабільності, 
реформування фінансової 
системи та впровадження 
структурних реформ».
 Шевченко також по-
обіцяв посилити регулюван-
ня небанківського фінансо-
вого сектору. «Для цього 
вже підготовлене нове за-
конодавство про фінансові 
послуги та фінансові ком-
панії (№ 5065), про кредит-
ні спілки (№ 5125) та про 
страхування (№ 5315). Два 
перші законопроєкти вже 
пройшли перше читання у 
Верховній Раді, останній — 
минулого тижня був підтри-
маний у другому читанні. 
Ми також плануємо розши-
рити охоплення централі-
зованого кредитного реєс-
тру на небанківські фінан-
сові установи відповідно до 
закону про фінансові послу-
ги», — заявив він. ■

НАШІ ГРОШІ 

Дні до траншу
Україні виділили ще одну «порцію» 
фінансової допомоги — 700 млн 
доларів від МВФ

■

Черговий транш МВФ ми отримуємо трохи авансом — 
як елемент підтримки у протистоянні з Росією.
Фото з сайту autocentre.ua.

❙
❙
❙

ЕНЕРГОКРИЗА

Привид блекауту
Вугілля на українських ТЕС закінчується, 
віялові відключення світла, які заперечує 
влада, вже починаються

■

Урядовці, схоже, готуються зробити українцям «темну» і «холодну» одночасно.
Фото з сайту gre4ka.info.

❙
❙

ДО РЕЧІ

 «Потік» на паузі
 Сполучені Штати у понеділок ого-
лосили про рішення запровадити до-
даткові санкції у зв’язку з газопрово-
дом «Північний потік-2».
 Держсекретар Ентоні Блінкен 
розповів, що Держдепартамент по-
дав до Конгресу США звіт із вклю-
ченням у санкційний список двох су-
ден і пов’язаної з Росією компанії 
Transadria Ltd., які беруть участь у про-
єкті. Transadria Ltd. потрапить під санк-
ції згідно з PEESA, а її судно «Марлін» 
буде визначено як заблоковане май-
но», — заявив Блінкен, не надавши 
деталей щодо другого судна, але наго-
лосивши, що адміністрація США вже 
наклала санкції на 8 осіб та визначи-
ла 17 їхніх суден як заблоковану влас-
ність згідно з PEESA у зв’язку з «Пів-
нічним потоком-2».
 «Незважаючи на те, що адмініст-
рація продовжує виступати проти тру-
бопроводу «Північний потік — 2», у 
тому числі через наші санкції, ми про-
довжуємо працювати з Німеччиною 
та іншими союзниками та партнера-
ми, щоб знизити ризики, які трубопро-
від створює для України та країн НАТО 
і ЄС на передовій, і дати відсіч шкід-
ливій діяльності Росії, зокрема в енер-
гетичній сфері», — заявив Блінкен.

■

Олег ГАНСЬКИЙ 

Наприкінці року українська влада отримала вагому фінан-
сову подушку від міжнародних структур — черговий транш 
кредиту МВФ. Фінансування держави в такій непростій 
для нас ситуації має важливе значення не лише з огляду 
на економічні перспективи — стаючи позитивним сигна-
лом для інших глобальних фінансових структур. Фінансова 
допомога під час загострення військового протистояння з 
Росією має також показати підтримку України з боку ко-
лективного Заходу. 
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УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин РОДИК

Вихід мемуарів Маннергейма 
— подія того ж високого поряд-
ку, що і з’ява три роки тому спо-
гадів Черчилля. Нарешті на ук-
раїнському читацькому ринку є 
ці два найбільш аналітичні дже-
рела з новітньої воєнної історії. 
Зваба їхніх творів аж ніяк не у 
відтворенні перебігу двох світо-
вих воєн — про це написано чи-
мало інших вартісних книжок. 
І не так у свідченнях очевидців 
про деталі, в яких ховається ди-
явол, — якісних споминів також 
не бракує. Навіть не у розвінчу-
ванні мітів про нібито рятівників 
світу Сталіна з Жуковим. Непро-
минальність книжок Черчилля 
й Маннергейма — у топ-аналі-
тиці, котра уможливлює якісне 
прогнозування до нині. В нашо-
му випадку — щодо перспектив 
сусідування з Росією.

 Торік Маннергейм вийшов 
паралельно у двох видавниц-
твах — з різними концепціями 
перекладу та упорядкування. 
Для київського «Нашого фор-
мату» текст переклав досвідче-
ний Юрій Зуб — чи не вся досі 
відтворена українською «дорос-
ла» фінська література є його 
якісним продуктом. Версія 
львівської «Астролябії» осяж-
ніша на 100 сторінок: цей пере-
клад «правильніший» з точки 
зору словників та самого автора 
— Маннергейма, який в одному 
місці вживає вираз «узагальне-
на мова». Як читач, що прагне 
динамічного викладу, схиляю-
ся до версії пана Зуба. Але як чи-
тач, що потребує граничної точ-
ности в аналітиці — до варіанта 
«Астролябії» (переклали Назар 
Довжок та Ольга Ярешко). Тож 
далі цитуватиму за цим видан-
ням. Утім, зазначу мимохідь, 
обидва переклади слабують на 
постколоніальну граматичну 
залежність у переданні влас-
них імен. Меншою мірою пе-
рекладачі «Астролябії», але і 
в них поруч з «Ніколаєвською 
академією» — імператор з неіс-
нуючим іменем «Микола». До 
переваг львівського видання за-
рахував би і майже 200 сторінок 
приміток-коментарів та півто-
ри тисячі ілюстрацій, що поміт-
но деталізують контекст.
 Та повернімося до головного, 
до Маннергеймової аналітики. У 
передмові наукових редакторів 
«Астролябії» Михайла Слободя-
нюка та Олега Фешовця слушно 
зазначено, що це — «підказки у 
моделюванні стилю поведінки 
росіян на мирних переговорах, 
у прогнозуванні ціни і наслідків 
обговорюваних домовленостей, 
у виробленні інструментів про-
тидії зусиллям супротивника 
дестабілізувати наше суспіль-
ство». Отже, про що нас попе-
реджає і від чого застерігає мар-
шал Маннергейм, переможець 
Росії?
 Восени 1917-го Фінляндія 
проголосила свою незалежність 
від імперії, на два тижні пізніше 
за Четвертий універсал нашої 
Центральної Ради. Фінам (точ-
ніше — саме Маннергеймові) 
вистачило чотирьох місяців, аби 
скинути російське ярмо. У нас 
на це пішло майже чотири роки 
— і безрезультатно. Чому?
 Адже все відбувалося за од-
ним сценарієм. У Фінляндії тоді 
перебував контингент «розбіль-
шовиченої» російської армії у 40 
тисяч осіб. Плюс Балтійський 
флот, що базувався в Гельсінкі. 
Вже у грудні «совєти» зорганізу-

вали фінську «червону гвардію» 
(«червоня�ки» — так її називали 
фіни), яка «вчиняла вбивства 
і грабежі». Невдовзі Лєнін ле-
галізував їх створенням в Росії 
«уряду соціалістичної робочої 
республіки» — точнісінько, як 
у нас було призначено уряд Ра-
ковського для Харкова. І по-
чалася тодішня «Новоросія». 
Десять батальйонів «червоної 
гвардії», озброєних росіянами, 
зібралися в Гельсінкі, і вночі 28 
січня 1918-го захопили друге за 
значенням місто, Тампере.
 Саме тоді фінський парла-
мент звернувся до генерала Ман-
нергейма — захистити країну, 
стати головнокомандувачем 
сил правопорядку. Вельми про-
мовистий його коментар: «Я за-
значив, що готовий перебрати 
таку відповідальність, але за 
умови, що Сенат не буде проси-
ти ні Швецію, ні Німеччину про 
збройне втручання у цей процес. 
Натомість добровольці та пос-
тачання зброї — це саме та до-
помога, яка нам знадобилася б. 
Я також наголосив, що народ, 
якщо його думка не змінилася, 
має бути готовий сам здобува-
ти свою свободу, долаючи тяжкі 
перешкоди ціною власних зусиль 
та крові синів». Ми, українці — 
ні тоді, ні тепер, — так і не діж-
дали такої сильної постави: му-
симо все зробити самі.
 Маннергейм поставив на доб-
ровольців. Сформував із них ар-
мію. Звісно, були й кумедні 
випадки: «Одного дня рота... 
забажала, поки на фронті було 
затишшя, відвідати сауну, і, 
звісно ж, удома... Чоловіки поза-
лишали свої гвинтівки у шта-
бі та сіли на потяг... Поверну-
лися через два дні». Але саме 
ті, перейняті сауною чоловіки, 
відстояли незалежність своєї 
країни. Вже у перші дні анти-
совєцького спротиву звільне-
но третину країни, роззброєно 
5 тисяч росіян; захоплено 8 ти-
сяч гвинтівок, 34 кулемети, 37 
гармат.
 Маннергеймова відповідь 
червоній Росії була блискавич-
ною та безкомпромісною — він 
не був соціалістом, як тодішні 
очільники України, тож на ньо-
го не впливала комуністична 
пропаганда. Але вона впливала 
на інших його земляків. Знизу 
були одурманені «червоняJки», 
у парламенті засідали професій-
ні лобісти хаосу. Декларацію 
про незалежність Фінляндії ух-
валено з різницею лише у 12 го-
лосів: «за» — 100 депутатів від 
правих партій, «проти» — 88 со-
ціал-демократів. Виграшність 
стартової позиції фінських виз-
вольних змагань — навіть не 
в удесятеро меншому населен-
ні країни (якщо співставити це 
з кількістю російських та про-
російських збройних форму-
вань, фінам було набагато важ-
че, аніж українцям). «На думку 
одного з прем’єр-міністрів УНР 
Ісака Мазепи, поразка в ук-
раїнських визвольних змаган-
нях 1917—1921 років була до 
певної міри зумовлена тим, що 
грамотність в Україні стано-
вила на початку ХХ століття 
21% населення (в підавстрійсь-

кій Галичині — 39%), тоді як у 
Фінляндії — 81%», — читаємо у 
книжці Дмитра Шурхала «Ско-
ропадський, Маннергейм, Вран-
гель: кавалеристи-державники» 
(К.: Zалізний тато, 2020).
 Оце — воно: 1917-го Фін-
ляндія мала рівень культури, 
достатній для спротиву азій-
щині. Образно кажучи, розва-
ги фінських добровольців-ша-
нувальників сауни виявилися 
домінантними у змаганні з роз-
вагами росіян: «Солдати зала-
зили на дахи вагонів першого 
класу і сцяли у вентиляційні 
отвори», — наводить свідчен-
ня Д. Шурхало. Рзницю куль-
турного потенціалу Фінляндії 
та України побіжно засвідчив і 
тодішній посол Ґерман Ґумме-
рус, що прибув до Києва напри-
кінці серпня 1918-го: «Все, що 
я чув та читав про політичне 
становище України та її народ, 
не давало мені приводу для вели-
ких надій» (Україна в переломні 
часи. Шість місяців на чолі по-
сольства в Києві. — К.: Таксон, 
1997). Зрештою, і сам Маннер-
гейм про те саме: «Я був упевне-
ний, що можливості для поря-
тунку культури і суспільного 
ладу в нашій країні докорінно 
відрізнялися від російських».
 Масове українське без куль-
тур’я на початку ХХ століття — 
результат понад трьохсотрічного 
попереднього впливу окупацій-
ної «вєлікой русской культури». 
Фінляндія теж була окупована 
Москвою, але на дещо інших за-
садах: за її спиною завжди сто-
яла неабияка військова потуга 
Швеції й почасти Німеччини. 
Тож кремль надав фінам мак-
симальної автономії: «Фінлян-
дія до 1917 року мала власні 
суди, податкову і митну служ-
би, власну поліцію, власну гро-
шову одиницю, а до 1901 року 
— навіть невелику власну ар-
мію та офіцерську школу. Фіни 
(як, власне, і сам барон Маннер-
гейм) вступали до лав російсь-
кої імператорської армії лише 
з власної волі: тут варто зга-
дати той факт, що в різний 
час у російському війську та 
флоті служило близько 400 ге-
нералів та адміралів, вихідців 
із князівства. У ті часи фіни 
казали: «Ми вже не шведи, але 
ми не станемо росіянами, тож 
залишаймося фінами». І коли 
наприкінці ХІХ — на почат-
ку ХХ століття імперський 
уряд спробував цілком інкор-

порувати автономію, вдав-
шись до такої знайомої нам ру-
сифікаторської політики, то 
це настільки збурило суспільс-
тво, що росіяни мусили відсту-
пити», — значать М. Слободя-
нюк та О. Фешовець. Вбивство 
генерал-губернатора Велико-
го князівства Фінляндського 
(1904), який взявся був утілю-
вати цю політику, перетвори-
ло виконавця атентату на на-
ціонального героя. «Саме цієї 
інституційної міцности, як і 
виразної, зрозумілої навіть про-
стому обивателеві інакшости 
(мовної, культурної, екзистен-
ційної), забракло нам у 1917—
1920 роках, а почасти бракне й 
нині», — пишуть далі наукові 
редактори «Астролябії». 
 Фінська Визвольна війна, 
що тривала кілька місяців, 
уможливила суверенітет, але 
не вирішила глобальної про-
блеми. Сучасний фінський істо-
рик Оллі Вехвіляйнен наводить 
яскравий вислів Ю.К. Паасікі-
ві, голови фінського уряду піс-
ля Визвольної війни: «Росія 
рано чи пізно нападе — це так 
само певно, що за літом прихо-
дять осінь і зима» (Фінляндія в 
Другій світовій війні: між Ні-
меччиною і Росією. — К.: Тем-
пора, 2010). Сам Маннергейм у 
передмові до своїх мемуарів (які 
вийшли друком 1951-го) писав: 
«Подальший озброєний мир був 
не менш загрозливим і потре-
бував таких самих сил, як і вій-
на». 
 Загрози, що постали перед 
Фінляндією по здобутті неза-
лежности, напрочуд точно ля-
гають на сьогоднішні українські 
координати. Те, що відбувалося 
тоді там — ніби така собі альтер-
нативна історія втілення ниніш-
ньої «формули Штайнмаєра». 
У мемуарах ця глава має одно-
значну назву: «Марнування до-
сягнень». Одразу по придушен-
ні «русскої весни» «багато хто 
прагнув звести нашу Визволь-
ну війну до примітивної гро-
мадянської війни». Російська 
пропаганда домоглася того, що 
переможну «фінську армію ба-
гато хто ненавидів і зневажав 
у її власній країні». Тимчасовий 
регент Пер Свінгувуд помилував 
36 тисяч заколотників; «право 
голосувати отримала та час-
тина населення, яка лише не-
щодавно через своє невігласт-
во виступала проти законів 
і уряду... Уряд надав право ко-

муністичній партії під назвою 
Соціалістичної партії робіт-
ників Фінляндії провести ус-
тановчі збори. Хоча централь-
на таємна поліція, спираючись 
на безперечні факти, вимагала 
заборонити роботу цієї партії, 
а також порушити справи про-
ти її керівників за зрадницьку 
діяльність, до жодних дій уряд 
так і не вдався. Комуністи мог-
ли спокійнісінько снувати свої 
організаційні справи, вести про-
паганду, та ще й брати участь 
у парламентських виборах... 
Комуністична партія одержа-
ла загалом 22 мандати у фінсь-
кому парламенті й могла тепер 
обстоювати свої та московські 
інтереси... Як наслідок, частка 
бюджетних коштів на оборону 
з року в рік меншала: з 25,5% в 
1919 році на кінець 1923 року 
вона впала до 14,7%». Чи не на-
гадує це сучасну українську си-
туацію упродовж кількох остан-
ніх років?
 «Хоча з дня завершення Виз-
вольної війни пройшло лише не-
повних 18 місяців, ніхто не брав 
до уваги, що нам і далі, і то що 
раз, то більше, може загрожува-
ти напад зі сходу, — розпачли-
во нотує Маннергейм, конста-
туючи «навдивовижу незначну 
обізнаність фінських політиків 
зі становищем у Росії та знан-
ням російського менталітету... 
Поблажливість до антисус-
пільних сил... Нездатність про-
тиставитися більшовицькому 
вбивчому вченню». 1919-го від-
ставний на той час генерал Ман-
нергейм записав у щоденнику: 
«Моє глибоке переконання, що 
коли не скинути вже зараз біль-
шовицький уряд, коли дозволи-
ти йому лишатися при владі, 
то небезпека набуде чи не все-
світніх масштабів». Саме тоді 
військо Юдєніча рушило на 
Петроград, і Маннергейм вима-
гав від фінського уряду згоди на 
підтримку антиросійської опе-
рації. «Доля Петрограда зараз 
у руках Фінляндії», — переко-
нував він. А потім — «інтере-
си людства». Та «Маннергейм 
марно закликав президента 
Столберга розпочати «вирі-
шальну битву проти найжорс-
токішого деспотизму у світі» 
(Д. Шурхало). Не підтримали 
ініціативу, котра могла би вря-
тувати світ від лєнінізму, і со-
юзники. Як записав тоді до сво-
го нотатника посол Ґуммерус, 
«під великоросійським впливом 
союзники припустилися поми-
лок, які не можна вибачити».
 Насамкінець — урок, висну-
ваний з мемуарів Маннергейма 
сучасними українцями: «Єди-
ний для нас шлях — радикаль-
но, безкомпромісно відштовх-
нутися від нашого агресивного 
сусіда, відштовхнутися в усіх 
царинах нашого життя, бо 
тільки так і можна збалансу-
вати наші з ним політичний, 
військовий та економічний по-
тенціали», — значать наукові 
редактори «Астролябії». ■

МИНУВШИНА

Невивчені уроки Маннергейма:
добровольці, «толерантність» і союзнички

■
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«У нас було стільки моментів у домашній грі з «Баварією», скільки не 

було за всю Лігу чемпіонів, за цей сезон і минулий разом узяті. Але 
треба забивати. Утім я задоволений грою. Сподіваюся, якщо буде гра, то 

прийдуть і перемоги».
Ігор Суркіс
президент ФК «Динамо» (Київ)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Груповий етап Ліги чем-
піонів іще не завершено, а обид-
ва вітчизняні флагмани — «Ди-
намо» та «Шахтар» — вже втра-
тили всі шанси на продовження 
єврокубкового сезону. Супер-
ництво з найкращими представ-
никами континентального фут-
болу, котрих жереб у надмірній 
кількості послав в опоненти до 
«гірників» та «біло-синіх», за-
вершилося для них турнірним 
провалом, адже мізерна кіль-
кість набраних очок за тур до 
завершення групових баталій 
не дозволяє їм претендувати на-
віть на Лігу Європи.
 Однак якщо в «Шахтарі» та-
кий єврокубковий прокол спри-
ймають як принизливий ляпас 
(що говорити, коли в турнірній 
таблиці вище за донецький клуб 
опинився «Шериф» із Тираспо-
ля), то в «Динамо» намагають-
ся з оптимізмом сприйняти до-
строкове припинення боротьби 
за єврокубки.
 «Сподіваюся, що наша ко-
манда отримала неоціненний 
досвід. Якщо наступного сезо-
ну ми потрапимо до Ліги чем-
піонів, з певним посиленням 
ми вже не будемо там вигляда-
ти хлопчиками для биття. Нам 
є куди прогресувати», — наго-
лосив президент динамівського 
клубу Ігор Суркіс.
 Попри те, що в п’ятому турі, 
в матчі проти «Баварії», «біло-
сині» зазнали четвертої пос-
піль поразки на груповому ета-
пі, власник та головний тренер 
«Динамо» зійшлися на думці, 
що поєдинок проти німецького 
чемпіона — це гра, за яку не со-
ромно.
 «Вважаю, що й два поперед-
ні матчі з «Барселоною» ми зіг-
рали добре та гідно. Сьогодні за 
інтенсивністю, напругою і тим, 
як ми пресингували і тиснули 

на суперника, особливо у друго-
му таймі, це була найкраща по-
ловина зустрічі. У першому ж 
таймі ми виявили забагато по-
ваги до суперника, якому дозво-
ляли надто багато. А після пере-

рви ми зіграли в хороший фут-
бол, — резюмував румунський 
наставник киян Мірча Луческу. 
Мабуть, закономірно, що саме в 
цьому матчі динамівці забили 
свій перший гол у поточній Лізі 

чемпіонів. Він — на рахунку пе-
рекваліфікованого румунським 
наставником у форварди дина-
мівського «опорника» Дениса 
Гармаша.
 «У нас було стільки момен-

тів у цій грі, скільки не було за 
всю Лігу чемпіонів, за цей сезон 
і минулий разом узяті. Але тре-
ба забивати. Не забиваючи голи 
у футболі, не виграєш. Сьогод-
ні я задоволений насамперед 
грою. Сподіваюся, якщо буде 
гра, то прийдуть і перемоги», — 
зауважив власник «Динамо».
 Власне, як і столичний 
клуб, досі не вигравав у гру-
повому раунді поточної Ліги 
чемпіонів і донецький «Шах-
тар». Після сенсаційної по-
разки в першому турі «Шери-
фу» підопічні Роберто Де Дзер-
бі спромоглися здобути лише 
один заліковий бал, розписав-
ши в Києві нічию з «Інтером». 
Їхня повторна зустріч мала 
для «гірників» доленосне зна-
чення. Лише перемога в Мілані 
залишала «помаранчево-чор-
ним» хороші шанси на єврокуб-
кову весну. Утім жодних пода-
рунків від «Інтера» українсь-
кий віцечемпіон не дочекався. 
«У майбутньому зможемо гра-
ти в Лізі чемпіонів по-іншо-
му», — пообіцяв італійський 
«коуч» «гірників» Де Дзербі. А 
поки доводиться констатувати, 
що вперше за останні десять се-
зонів донецький клуб не мати-
ме єврокубкової весни. ■

ФУТБОЛ

Треба забивати
Обидва вітчизняні гранди достроково втратили шанси 
на продовження єврокубкового сезону

■ ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. 5-й тур.
 Група Е. «Динамо» (Київ) — «Ба-
варія» (Німеччина) — 1:2, «Барсе-
лона» (Іспанія) — «Бенфіка» — 0:0.
 Турнірне становище: «Баварія» 
— 15, «Барселона» — 7, «Бенфіка» 
— 1.
 Група D. «Інтер» (Італія) — 
«Шахтар» (Україна) — 2:0, «Ше-
риф» (Молдова) — «Реал» (Іс-
панія) — 0:3.
 Турнірне становище: «Реал» 
— 12, «Інтер» — 10, «Шериф» — 6, 
«Шахтар» — 1.

■

Зігравши проти «Баварії» в Києві свій найкращий матч у поточній Лізі чемпіонів, динамівці нарешті змогли 
відкрити лік своїх голів у євросезоні. 
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙

Григорій ХАТА

 У вітчизняному хокеї стався колапс. 
Конфлікт між його ключовими гравця-
ми призвів до паралічу чемпіонату Ук-
раїни. Після того, як Дисциплінарний 
комітет Федерації хокею України, пос-
лавшись на порушення двома команда-
ми регламенту ФХУ, повідомив проти 
зняття з числа учасників УХЛ «Донба-
су» та «Краматорська», на сайті донець-
кого клубу з’явилося повідомлення про 
старт (починаючи з 7 грудня) нового 
турніру — хокейної Суперліги, участь у 
якій планують узяти половина клубів-
учасників УХЛ.
 Загалом  про свій намір вийти на 
старт нових змагань вже оголосили 
сім колективів: «Маріуполь», «Кра-
маторськ», «Донбас», «Білий барс», 
«Динамо» (Харків), «Молода Гвардія» 
(Дружківка) та СК «Сокіл» (Київ).
 Про появу ще одного «Сокола» на 
хокейній карті України стало відомо 

лише кілька днів тому. Його власник — 
бізнесмен Віталій Кропачов — заявив, 
що новостворений у Києві спортивний 
клуб увійде до числа засновників хокей-
ної суперліги, й пообіцяв побудувати в 
столиці нову хокейну арену.
 Водночас іншому «Соколу», котрий 
наразі перебуває на вершині турнірної 
таблиці чемпіонату України, схоже, на-
далі вже не потрібно буде докладати над-
мірних зусиль, аби зберегти свою чільну 
позицію.
 Щоправда, з табору донедавна його 
основного конкурента — «Донбасу» — 
лунає заклик до ФХУ детально вивчи-
ти справу білоруського захисника «Со-
кола» Віктора Андрущенка, котрий на-
чебто був заявлений у ЧУ під недійсним 
паспортом громадянина України і тепер, 
згідно з Дисциплінаним кодексом ФХУ, 
«Сокіл» мав би понести за це суворе по-
карання.
 Хай там як, а основною все ж вимо-
гою «Донбасу» до ФХУ є реалізація нею 

досягнутих раніше домовленостей щодо 
реорганізації федерації з громадської 
організації на громадський союз, прове-
дення в областях конференцій за участі 
професіональних хокейних клубів та 
інших суб’єктів хокею, створення ре-
гіональних асоціацій, їх прийняття до 
складу постійних членів ФХУ, призна-
чення позачергового конгресу з участю 
в ньому делегатів від новостворених асо-
ціацій та проведення виборів президента 
оновленої ФХУ.
 Допоки ж основні дійові особи віт-
чизняного хокею матимуть невирішену 
суперечку, його ключовий гравець, не-
щодавній дебютант хокейної Ліги чем-
піонів, вочевидь змагатиметься в пара-
лельному з чемпіонатом України тур-

нірі. Можна припустити, що до момен-
ту усунення ключових розбіжностей не 
буде гравців «Донбасу» й у таборі націо-
нальної збірної. Власне, історія з виклю-
ченням «Донбасу» та «Краматорська» з 
національного чемпіонату розпочала-
ся саме тоді, коли їхні гравці залишили 
нещодавній тренувальний збірн «синьо-
жовтих».
 Після того дисциплінарний комітет 
ФХУ тимчасово відсторонив від участі 
в ЧУ шістьох гравців «Донбасу» та од-
ного хокеїста «Краматорська». Обидва 
клуби рішення ФХУ проігнорували, бо 
вважають дії федерації неправомірни-
ми... Як наслідок, в Україні найближ-
чим часом має з’явитися ще один хокей-
ний турнір. ■

ФХУ зняла «Донбас» та «Краматорськ» iз чемпіонату країни.
Фото з сайту ХК «Донбас».

❙
❙

ХОКЕЙ

Право на 
самовизначення
Чинний чемпіон України наразився на гнів ФХУ й після 
зняття з чемпіонату готується до старту 
в альтернативному турнірі

■
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 — Ви вже п’ять років живете аб-
солютно без їжі, як вам це вдалося? 
Ви, напевно, брали уроки у тибетсь-
ких ченців?
 — Ні, я брав іпотеку.

* * *
 — Що вам заважає бути самим 
собою?
 — Правила етикету та кримі-
нальний кодекс.

* * *
 Розмовляють подруги:
 — Усi мами плачуть, коли їхнi 
дочки виходять заміж.
 — А моя мама говорила, що не-

хай плаче той, хто забирає.

* * *
 — Мамо, що тобі на Новий рік 
подарувати?
 — Подаруй мені свої хороші 
оцінки в заліковці.
 — А дешевше?

* * *
 Розмова в ресторанi:
 — Офіціанте, скажіть, а кухар 
узагалі куштує те, що готує?
 — Кухар повинен готувати, а не 
їсти всiляку гидоту і потім валятися 
по лікарнях.

По горизонталі:
 1. Давня стінобитна зброя. 8. 
Місячний квиток на всі вистави те-
атру чи на відвідання спортивної 
зали. 9. Син Ноя, проклятий бать-
ком за неповагу. 10. Особа, на кош-
ти якої збудовано або відреставрова-
но православний храм. 11. «Чурек і 
... — все твоє. Воно не прохане й не 
ждане» (Тарас Шевченко). 13. Ді-
лянка землі, яка виділялася за Сто-
липінською реформою у власність 
селянину за умови його виходу з об-
щини. 16. Перша книга школяра. 17. 
Український композитор, автор пі-
сень «Чарівна скрипка» та «Ой леті-
ли дикі гуси». 19. Легкий розбірний 
конусоподібний чи круглий намет із 
тканини. 22. Хижий птах, який є од-
ним із національних символів США. 
24. Солодкі страви наприкінці обі-
ду. 25. Частина жіночого одягу, що 
облягає груди і спину. 26. Місце, де 
розмножується риба. 27. Міфічна 
істота, на яку перетворилася Маріч-
ка з повісті Михайла Коцюбинського 
«Тіні забутих предків».
По вертикалі:
 1. Американський штат на ди-
кому-дикому Заході. 2. Улюбле-
ний напій піратів. 3. Справжнє ім’я 
Роксолани. 4. Католицький храм. 5. 
Дерев’яне відро. 6. Різновид фрук-
тової пастили. 7. Жарти, підколю-
вання, знущання. 10. Переклад 
оперної або симфонічної партиту-

ри для співу в супроводі фортепіа-
но. 12. Морський хижак. 14. Фран-
цузький філософ, фізик, фізіолог, 
математик, основоположник аналі-
тичної геометрії. 15. Заклик до зо-
середження. 18. Рослина, яка, за 
переказами, відганяє упирів та іншу 
нечисту силу. 19. Вітрильник з дво-
ма і більше щоглами й косими віт-
рилами, а зараз також і з двигуном 
внутрішнього згоряння. 20. Позив-
ний Юлії Паєвської, засновниці од-
ного з підрозділів парамедиків. 21. 
Батьківщина Кості-моряка з відомої 
пісні. 22. Чернеча або лицарсько-
чернеча католицька громада з пев-
ним статутом. 23. Речовина для от-
римання бензину, гасу, мазуту та ін-
ших продуктів. 25. Дядько Лукаша з 
драми-феєрії Лесі Українки «Лісова 
пісня». ■

Кросворд №103
від 19 листопада

Дара ГАВАРРА

 Залізний Арні вирішив продати своє сі-
мейне гніздо — будинок у найпрестижнішо-
му районі Лос-Анджелеса — Пасифік Палі-
сейдс, що поряд із бульваром Сан-Сет, де 
свого часу сусідами з ним були такі знаме-
нитості, як Стівен Спілберг, Том Хенкс, Ріта 
Уїлсон, Мішель Пфайффер, Денніс Куейд та 
Метт Деймон. Звісно, більшість із них уже 
давно переїхали в інші міста чи райони, про-
те Арнольд Шварценеггер до останку три-
мався за цю місцину, адже був двічі губер-
натором штату Каліфорнія. Та й будинок, у 
якому він проживав з 1986 року, де народи-
лися четверо його дітей (та ще й позашлюб-
ний син), навіював спомини про кращі періо-
ди його життя.
 Після розлучення Арні з дружиною 

Марією Шрайвер (до слова, племін-
ницею знаменитого президента 
США Джона Кеннеді) їхній будинок 
спорожнів. Та й діти Шварценеггера 
вже дорослі і давно живуть своїм жит-
тям, тому настав час прощатися з гніз-
дом, з якого давно вже випурхнули пта-
шенята. Варто зауважити, що «гніздо», за 
мірками українських скоробагатьків, до-
сить-таки скромне — якихось 390 «квад-
ратів», п’ять спалень, три каміни, просто-
ра кухня з їдальнею, проте є свій теніс-
ний корт, басейн-грот в обрамленні на-
турального каміння, спа, сауна. Довкола 
будинку ростуть старі великі дуби, платани, а 
в районі, де розташована садиба, можна зай-
матися кінним спортом, а також прогулювати-
ся мальовничими околицями. 
 Будинок зірки доволі старомодний, за су-

часними мірками, без різних там новомодних 
пристосувань, проте ціну за нього вистави-
ли досить вагому — 15 млн доларів, адже в 
США цінують престижність району, та й «ге-
неалогія» самого житла немало важить. ■

з 29 листопада до 5 грудня

 Овен (21.03—20.04). Спробуйте по-но-
вому поглянути на флірт, який спонтанно по-
чався на роботі. Почуття помітно вплине на 
ваш характер і на ваші ділові якості, додасть 
тверезості мислення i ґрунтовність висновків.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Телець (21.04—21.05). Остерігайтеся 
неправильного кроку, необережно сказаного 
слова, щоб потім не довелося довго віднов-
лювати мир і зализувати рани. Керівництво не-
одмінно помітить вас як сумлiнного співробіт-
ника.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 2.

 Близнюки (22.05—21.06). Ваш стан 
нагадуватиме летаргійний сон. Не можна бути 
таким трудоголіком! Займiться спортивни-
ми вправами, також не завадять вечiрнi про-
гулянки.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Рак (22.06—23.07). Постарайтеся не за-
гострювати стосунки з колегами. Можливо, ви 
маєте рацiю, але їх більше. І зовсім не виклю-
чено, що вони змінять думку, а ви опинитеся 
на висоті.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 1.

 Лев (24.07—23.08). Поблажливість 
до співрозмовника і визнання за ним пра-
ва на помилку зіграють вам на руку. Поста-
райтеся зосередити всю увагу на роботі, ве-
лика ймовірність укладання вигідних кон-
трактів.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Діва (24.08—23.09). Сміливо викорис-
товуйте знання, отримані на практиці, це лише 
додасть вам ваги в очах начальства. Якщо ви-
никне необхідність заручитися підтримкою 
пропонованого вами проєкту, доведеться про-
явити витримку і такт.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 26.

 Терези (24.09—23.10). Останнiм часом 
у вашу голову приходять цiкавi iдеї. Трохи тер-
піння — й оточуючі зрозуміють очевидну ви-
году співпраці з вами. Ближче до вихiдних че-
кайте на приємнi новини.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27.

 Скорпіон (24.10—22.11). Найважливі-
ше і цінне для вас лежить на поверхні. Потріб-
но тільки придивитися уважніше й не втрати-
ти свій шанс. Помилки бути не може, адже ви 
проникливі як ніколи.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 23.

 Стрілець (23.11—21.12). Протегувати 
тих, хто слабший, і викликати вогонь на себе 
— ваше життєве кредо. Доведеться не те що 
зрадити йому повністю, а трохи більше поду-
мати про себе. Найголовніше — зміцнювати 
завойовані позиції.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 24.

 Козеріг (22.12—20.01). Ви готуватиме-
теся до рішучого ривка. Ваші бажання цілком 
збiгатимуться з можливостями. Друзі скучи-
ли за вами, так що приділіть їм більше уваги. 
Довіртеся зіркам, вони ведуть вас до успіху.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 25.

 Водолій (21.01—19.02). Ви вирішите зміц-
нити старі зв’язки, але це не завадить завести новi. 
Ті, у кого не вирішене квартирне питання, мають 
можливість успішно впоратися з ним. Та розрахо-
вувати на блискавичний результат не варто.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 26.

 Риби (20.02—20.03). Можливі перего-
вори з начальством краще провести на спокій-
ній ноті, пустивши при цьому в хід свої жіночі 
чари і чималим розум. Найкращим відпочин-
ком стануть дівич-вечори, після яких зустрічі 
з коханим стануть іще бажанiшими.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27. ■

РІЕЛТОРАМ НА ЗАМІТКУ

Залізний Арні залишиться 
безхатьком
Шварценеггер виставив свій будинок 
на продаж

■

Арнольд Шварценеггер.❙

27—28 листопада 
за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вiтер пiв-
денно-західний, 7-12 м/с. Температура вночi +3...+5, удень 
+8...+10. Пiслязавтра вночi 0...+2, удень +5...+7.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликi опади. 
Славське: вночi +2...+4, удень +5...+7. 
Яремче: вночi +2...+4, удень +6...+8. 
Мiжгiр’я: вночi +3...+5, удень +5...+7. 
Рахiв: уночi +3...+5, удень +5...+7.

Батько солдата
Цілих шість років, допоки ворожий снаряд не обірвав його життя, Георгій Халіков ніс службу 
на передовій разом зі своїм середнім сином
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