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Завдяки американській 

співачці Брітні Спірс  

український кіт Степан 

розпочав співпрацю зі 

знаменитим домом високої 

моди Valentino

Хвостатий тіктокер 

стор. 4»

Поспішіть передплатити «Україну молоду» на наступний рік                                                      стор. 7

Анонсованого президентом 

заколоту не відбулося, а сам 

Зеленський воліє говорити не про 

загрози, а про «успіхи» влади

РИМА ТИЖНЯ

Враження з телевізора
Олександр ІРВАНЕЦЬ

■

стор. 5»

Коли президент до нас промовля, 
Наївний і щирий, немов немовля, 
То хочеться вірити кожному слову 
І хочеться чути це знову і знову. 
Чекає нас справ і здобутків огром! 
Ми вже збудували собі космодром, 
Його обсадили мільярдом дерев 
Й нові зобов’язання нині берем! 
Послання своє він читає уперто. 
Там кожен абзац — зі слова «уперше». 
Я теж це охоче і чітко підтверджу: 
При владі у нас подібне — уперше! 
Він далі балака, він далі говоре. 
Він хоче із ворогом переговори? 
Хто каже подібне — погано закінчить. 
Але аплодує йому його більшість.

Переворот! 
Який переворот?

Не виправдав 
очiкувань

Жертвами нового «антиахметівського» законопроєкту стануть переважно представники малого і середнього бізнесу, які, за іронією долі, привели до влади Зе-команду.
Фото з сайту dw.com.

❙
❙

Українці розчаровані 

президентом 

Зеленським — 

опитування КМІСу

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,229 грн 

1 € = 30,844 грн

1 рос. руб. = 0,368 грн

А народу — 
податки! 
Ініційований «Слугою народу» законопроєкт суттєво 
вдарить по малому і середньому бізнесу в Україні
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За партію «Європейська Солідарність» планують голосувати 17,1% серед 
тих, хто визначився з вибором, за партію «Слуга народу» — 15,0%, за 
«Батьківщину» — 13,3%.

За iнформацiєю КМІСу

УКРАЇНА МОЛОДА

громадян
можуть померти в 

Україні у найближчі 30 років, спрогнозува-
ли в аналітичній довідці ООН «Демогра-
фічні процеси».

7 млн паїв
(земельних діля-

нок сільськогосподарського призначення) прода-
ли українці за останні п’ять місяців, підрахували в 
Мінагрополітики та продовольства України.

року 
для бойових бригад 

проводитимуть суміщені курси базової підготов-
ки сержантського складу, повідомив начальник 
управління ЗСУ  Олександр Косинський

випадки 
порушень свободи сло-

ва зафіксували за останній рік в Україні, 
наголошує виконавча директорка Інститу-
ту масової інформації Оксана Романюк.

зріс
пасажиро-

потік аеропортів України, за дани-
ми Державної авіаційної служби Ук-
раїни.

52,1 тис. 153 На  78%Із 2022
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ЗАРАЗА

Не ходіть ви, 
дітки, в Африку 
гуляти
Світом шириться «омікрон», а в 
Україні з понеділка запроваджують 
нові правила карантину 
Катерина БАЧИНСЬКА 

 Карантин в Україні з найближчого понеділка дія-
тиме за новими правилами. Зокрема, посиляться ви-
моги для областей «жовтої» зони. Із 6 грудня невак-
циновані громадяни не зможуть відвідувати концер-
ти, кінопокази, спортзали, кав’ярні й ресторани на-
віть у цих помірних зонах, а з 9 грудня вакцинація 
стане обов’язковою для працівників ще низки сфер. 
Люди, які не отримали принаймні одне щеплення 
проти Covid-19 або не мають негативного тесту чи 
сертифікату про одужання, не зможуть взяти участь 
у проведенні будь-яких масових заходів, відвідува-
ти кінотеатри та інші заклади культури, спортивні 
зали, перебувати в закладах громадського харчуван-
ня — барах, ресторанах, кафе тощо. Робота банків, 
автозаправних станцій, ветеринарних магазинів, ап-
тек та всіх продовольчих магазинів у «жовтому» та 
«червоному» рівнях епіднебезпеки не обмежується, 
проте обов’язковим залишається дотримання проти-
епідемічних правил: носіння маски та зберігання дис-
танції 1,5 метра. 
 Крім того, термін дії «жовтого» сертифіката про 
перше щеплення з 6 грудня стає 30 днів. Раніше він був 
чинним 120 днів, але зараз інтервал між дозами скоро-
тили з 14 до 28 днів. У сфері надання послуг мають пе-
ревіряти у відвідувачів всі Covid-сертифікати в спосіб 
зчитування QR-коду мобільним додатком «Дія». Піс-
ля зчитування QR-коду на смартфоні відображається 
статус Covid-сертифіката: чинний /нечинний. Без пе-
ревірки та зчитування Covid-сертифікат не вважаєть-
ся наданим та перевіреним. У випадку відсутності у 
відвідувачів чи співробітників необхідних докумен-
тів, власник закладу може понести відповідальність і 
отримати штраф від 34 до 170 тисяч гривень. 
 Тим часом зросла кількість нових інфікованих в 
Україні. 13,5 тисячі випадків коронавірусу підтвер-
дили в Україні за попередню добу. Госпіталізували 3 
тисячі пацієнтів. 525 хворих померли. Найбільше но-
вих інфікованих зафіксували в Києві. Лідерами за по-
ширенням ковіду також є Донецька, Житомирська та 
Львівська області. ■

ДО РЕЧІ

 Перший випадок зараження новим штамом коронавірусу 
«омікрон» виявили в США. Захворів житель Сан-Франциско, який 
повернувся з Південно-Африканської Руспубліки. За тиждень у 
нього виявили коронавірус. Він був повністю вакцинований. Пере-
біг хвороби легкий, нині хворий удома на карантині. У всіх, з ким 
він контактував, негативний результат тесту на коронавірус. Нині 
лікарі вивчають, наскільки новий штам заразний і чи достатньо 
ефективна наявна вакцина проти нього. На це лікарям знадобиться 
близько трьох тижнів, заявив головний інфекціоніст США. 
 А от Єврокомісія запропонувала країнам ЄС щоденно перегля-
дати умови подорожей через «омікрон». Адже перші два випад-
ки зараження новим штамом коронавірусу зафіксували в Норве-
гії. Інфіковані прилетіли з ПАР ще до того, як у країні посилили ка-
рантин. Вони контактували з кількома десятками людей. У Данії 
«омікрон» виявили у відвідувача півторатисячного концерту (на-
гадаємо, новий штам коронавірусу уперше зафіксували на півдні 
Африки). Також ЄС можуть запровадити обов’язкову вакцинацію 
проти коронавірусу. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсу-
ла фон дер Ляєн. Вона запропонувала розпочати дискусію з цьо-
го приводу, бо третина громадян ЄС досі невакцинована. І вкотре 
закликала людей отримати щеплення, зокрема і третьою, бустер-
ною, дозою. Бо лише так, за її словами, можна захиститися від ко-
ронавірусу. 

■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Українські позиції на передовій — знову під 
обстрілом збройних формувань Російської Фе-
дерації, які продовжують ігнорувати домовле-
ності, досягнуті у рамках Тристоронньої контак-
тної групи. Так, унаслідок ворожих дій 29 листо-
пада поранення отримав один військовослужбо-
вець ЗСУ, а 1 грудня один український захисник 
отримав поранення, не сумісне з життям. 
 Упродовж доби першого зимового дня оку-
панти чотири рази порушували режим припинен-
ня вогню, один з яких — із застосуванням забо-
роненого Мінськими домовленостями озброєння. 
Гатили зайди по українських захисниках побли-
зу Авдіївки, Шумів та Новотроїцького з мінометів 
калібру 120 мм, станкових протитанкових грана-
тометів i великокаліберних кулеметів. Українські 
захисники відкривали вогонь у відповідь.
 Також ворог здійснив дистанційне мінування 
ПОМ-2 околиць населеного пункту Мар’їнка, внаслі-
док чого отримала поранення цивільна особа.

 Станом на 7-му годину ранку 2 грудня пору-
шень режиму припинення вогню з боку російсь-
ко-окупаційних військ не зафіксовано. 
 Головне управління розвідки Міністерства 
оборони України повідомило, що командування 
ЗС РФ протягом листопада продовжувало поси-
лювати бойові можливості оперативного угрупо-
вання російських військ на тимчасово окупованій 
території в Донецькій та Луганській областях. 
 Зокрема, окупанти приховано завозили за-
лізничним і автомобільним транспортом з тери-
торії РФ бойову техніку, озброєння і боєприпа-
си, засоби радіоелектронної боротьби, безпілот-
ні літальні апарати та інше майно військового 
призначення.
 При цьому до підрозділів противника до-
ставлено понад 3 тис. тонн пального, запаси 
мастил і технічних рідин для експлуатації тех-
ніки й озброєння у зимових умовах, повернено 
чергову партію бойових машин, відновлених та 
модернізованих на російських ремонтних під-
приємствах. ■

Тетяна ПАРХОМЧУК

 Останній замір соціаль-
них настроїв українців по-
казав, що правляча в на-
шій країні партія «Слуга 
народу» втратила лідиру-
ючі позиції в рейтингу по-
пулярності політичних сил 
уперше з 2019 року. Політ-
сила шостого президента Зе-
ленського поступилась пер-
шим місцем партії п’ятого 
президента Порошенка «Єв-
ропейська Солідарнiсть». 
 Отже, якби вибори до 
Верховної Ради відбулися 
наприкінці листопада 2021 
року, найбільше голосів, за 
даними соціологічного опи-
тування Київського міжна-
родного інституту соціоло-
гії (КМІС), отримали б три 
політсили. 
 За партію «Європейська 
Солідарність» планують го-
лосувати 17,1% серед тих, 
хто визначився з вибором, 
за партію «Слуга народу» 
— 15,0%, за «Батьківщи-
ну» — 13,3%. Водночас 
партію колишнього спіке-
ра Ради Дмитра Разумко-
ва, якої не було в поперед-
ніх опитуваннях, готові 
були підтримати на вибо-
рах майже 10% українців.
 Соціологи виокреми-
ли тих, хто визначився з ви-
бором, від решти респон-
дентів. Отже, відносно най-
вищу підтримку мають «Єв-
ропейська Солідарність» 
— 14,8% серед усіх респон-
дентів і 17,1% серед тих, хто 
визначився з вибором, «Слу-
га народу» — відповідно, 
13% і 15%,  «Батьківщи-
на» — 11,5% і 13,3%.  Далі 
йдуть «Розумна політика» 
— 8,6% і 9,9%, «ОПЗЖ» 

— 8% і 9,2%, «Сила і честь» 
— 5,8% і 6,7%, «Українсь-
ка стратегія Гройсмана» — 
5% і 5,7%, РПЛ — 4,7% 
і 5,4%, «Наші» — 4,6% і 
5,3%, «УДАР» — 3,9% і 
4,5%. В інших партій — ни-
жча підтримка. 
 Згадане опитування 
Київський міжнародний 
інститут соціології провів 
в останні дні листопада се-
ред 1 тис. 203 респондентів 
по всій Україні, за винят-
ком окупованих Росією те-
риторій. 
 Нагадаємо, що ознаки 
різкого падіння популяр-
ності «слуг» у народі виокре-
милися ще під час поперед-
нього опитування з 29 жов-
тня по 4 листопада. Тоді на 
питання, за яку партію про-
голосували б на виборах до 
парламенту, якби вони від-
булись 14 листопада, 16,6% 
респондентів відповіли, що 
підтримали б «Слугу наро-
ду». За «Європейську Солі-
дарність» готові були прого-
лосувати 12,9% опитаних; 
за ОПЗЖ — 8,6%; за «Бать-
ківщину» проголосували б 
7,6%. Соціологи одразу від-
значили, що різниця в рей-
тингах «ЄС» і «Слуга наро-
ду» перебувала в межах по-
хибки. 
 Однак ще два місяці 
тому, у вересні, досліджен-

ня КМІСу вказували, що 
популярність «Слуги наро-
ду» була суттєво вищою — 
33,3%, а в жовтні цей по-
казник знизився до 24,7%. 
 Водночас «Європейсь-
ка Солідарність» отримала 
тоді 19,1% голосів; ОПЗЖ 
— 12,7%; «Батьківщина» 
— 10,3%. 
 Отже, проведені дослі-
дження демонструють на-
ростаючий песимізм вибор-
ців в оцінці діючої влади на 
чолі з президентом Володи-
миром Зеленським. Нага-
даємо, 10 вересня українсь-
кий лідер оцінив перспек-
тиви свого повторного вису-
нення в президенти. За його 
словами, це питання має ви-
рішити український народ. 
При цьому глава держави 
заявив про намір «викона-

ти обіцянку й поїхати відпо-
чивати». Він також зізнав-
ся, що не шкодує про те, що 
обійняв посаду глави держа-
ви, Зеленський підкреслив, 
що президентство стало для 
нього викликом. 
 Цікаво, що ще раніше, 
4 вересня, соратник Яну-
ковича, колишній прем’єр-
міністр Микола Азаров за-
явив, що Зеленський за 2,5 
року при владі так і не зро-
зумів, як керувати краї-
ною. Він вказав на відсут-
ність у чинного президента 
достатніх знань. Невідомо, 
який сенс у ці слова вкла-
дав Микола Азаров, але на-
віть риторика представни-
ка колишньої реакційної 
влади збiгається з остан-
ньою оцінкою українцями 
діяльності чинної влади. ■

НА ФРОНТІ

Експорт смерті
Росія «фарширує» окуповані території 
військовою технікою, зброєю, боєприпасами, 
безпілотниками, пальним

■ А ТИМ ЧАСОМ...

 Українська сторона Спільного центру з 
контролю та координації питань припинен-
ня вогню та стабілізації лінії розмежуван-
ня сторін повідомила про чергові факти по-
рушень Мінських домовленостей з боку зб-
ройних формувань Російської Федерації на 
тимчасово окупованих територіях Лугансь-
кої та Донецької областей.
 Спостерігачi СММ ОБСЄ зафіксува-
ли розміщення на тимчасово окупованій 
території 40 одиниць військової техніки 
зброй них формувань РФ: у зоні дій так 
званого 1 армійського корпусу ЗФ РФ, 
біля Новоселівки, з порушенням ліній від-
ведення зафіксовано танки невизначеного 
типу — 6 одиниць. У зоні дій так звано-
го 2 армійського корпусу ЗФ РФ, поблизу 
села Біле зафіксовано поза межами виз-
начених районів зберігання: танки Т-72 та 
Т-64 — 28 одиниць; із порушенням лінії 
відведення — артилерію — 6 одиниць, у 
тому числі САУ 2С1 — 2 одиниці; причіпні 
гаубиці Д-30 — 4 одиниці.
 Робота СММ ОБСЄ на тимчасово оку-
пованих територіях супроводжувалась чис-
ленними перешкодами з боку збройних 
формувань Російської Федерації. 
 Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ 
свідчать про нехтування ними Мінських 
домовленостей, намагання створити пе-
редумови для подальшої ескалації напру-
ження. 

■

МОНІТОРИНГ

Не виправдав очiкувань
Українці розчаровані президентом Зеленським — 
опитування КМІСу

■

Порошенко Зеленському: Ну-ну, подивимось...
Фото з сайту unian.net.

❙
❙
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електроенергії
в країні має виробити атом-

на генерація, вважає перший заступник мініс-
тра енергетики Юрій Власенко.

52% становить рівень тіньової 
економіки в Україні, кон-

статували в Мінекономіки.

українців
працюють неофіційно й мо-

жуть залишитися без пенсій, заявила Уповнова-
жена Верховної Ради з прав людини Людмила Де-
нісова.

разів
в Україні побільша-

ло туристів із Саудівської Аравії, зазна-
чили в Державному агентстві розвитку 
туризму.

українець
не доживає до 

65 років, за інформацією Держстату.

31% 20% У 10 Кожен  3-й

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

КОНТРОЛЬ

Вакцинуйся 
— і працюй
Кого не допустять 
до роботи через 
відсутність щеплень 
від ковіду 
Наталя НАПАДОВСЬКА

 З 9 грудня набуває чинності наказ 
№2393 МОЗ, мають бути відсторонені 
від роботи без збереження заробітної 
плати соціальні працівники та спів-
робітники стратегічних державних 
підприємств, які не матимуть доку-
мента про щеплення принаймні од-
нією дозою вакцини, сертифіката чи 
довідки про одужання від Covid-19. 
Таким чином влада розширила пере-
лік організацій, співробітники яких 
мають обов’язково щепитися проти 
Сovid-19.
 Ще з 7 жовтня Міністерс-
тво охорони здоров’я зробило 
обов’язковою вакцинацію про-
ти Covid-19 освітян i працівни-
ків центральних та місцевих ор-
ганів влади. Попри жорсткий де-
фіцит учителів, за півтора міся-
ця в Україні відсторонили майже 
3 тис. учителів, які не вакцинува-
лися від коронавірусу, про це пові-
домив у Telegram міністр освіти і 
науки Сергій Шкарлет. Найбiль-
ше таких у Рівненській i Київсь-
кій областях — 384 i 281 особа від-
повідно. За інформацією міністра, 
однією дозою вакциновано 96,5% 
працівників загальноосвітнiх за-
кладів, а повний курс щеплень ма-
ють 86,4% 
 Відтепер обов’язковій вакци-
нації проти коронавірусу на пе-
ріод дії карантину підлягають 
співробітники підприємств, уста-
нов та організацій, що належать 
до сфери управління центральних 
органів виконавчої влади, установ 
і закладів, що надають соціаль-
ні послуги, закладів соціального 
захисту для дітей, реабілітацій-
них закладів, підприємств, уста-
нов та організацій, включених до 
Переліку об’єктів державної влас-
ності, що мають стратегічне зна-
чення для економіки і безпеки 
держави. Зокрема, це підприємс-
тва Укроборонпрому, Укрзалізни-
ці та Укрпошти, державні порти 
та вугільні підприємства, «Схід-
ний ГЗК», Укргідроенерго, Ук-
ренерго, Укрнафта, «Центренер-
го», «Нафтогаз України», «Енер-
гоатом», «Оператор ГТС України» 
та інші.
 Контроль за виконанням нака-
зу покладається на керівників під-
приємства. Рівень відповідальності 
за порушення — штраф від 34 ти-
сяч гривень.
 «Якщо працівник ухиляється 
або відмовляється від отримання 
щеплення, то керівник має проін-
формувати його про правові наслід-
ки таких дій та відсторонити від ви-
конання професійних обов’язків. 
Для цього керівник складає від-
повідний акт та видає наказ або 
розпорядження, яке обов’язково 
надають для ознайомлення особі, 
яку відсторонюють», — зазнача-
ють у МОЗ. ■

■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Цікавий експонат — шаб-
ля польського короля Яна III 
Собеського (1629—1696 рр.) — 
з’явилася в експозиції Тернопіль-
ського обласного краєзнавчого 
музею. Про це повідомив агент-
ству Укрінформ завідувач від-
ділу давньої історії цього закла-
ду Олег Гаврилюк. «У 1683 році 
турки оточили Відень. Імпера-
тор Священної Римської імперії 
Леопольд І звертається до Яна III 
Собеського — допоможіть. І ось 
військовий загін, який, між ін-
шим, формувався у найстарішо-
му місті нинішньої Тернопіль-
щини, Теребовлі — ми маємо про 
це документи, — а ще загони зі 
Снятина, пішли до Львова. Це 

були два загони руської шляхти, 
яка у Львові об’єдналася з поль-
ською шляхтою. Далі — похід у 
напрямку Варшави і на Відень. 
Там у вересні 1683 року війсь-
ка Собеського розбили турків. 
І за цей подвиг імператор нака-
зав виготовити оцю шаблю», — 
розповів Олег Гаврилюк історію 
старовинного збройного рарите-
ту, який дотепер десятиліття-
ми зберігався у музейному схо-
вищі. Королівську шаблю роз-
містили у ніші під броньованим 
склом разом з медалями і моне-
тами із зображенням Яна III Со-
беського, відтак планують обла-
штувати окрему експозицію, що 
відображатиме роль цього поль-
ського короля українського по-
ходження у захисті східних кор-
донів тодішньої  Європи.

 За свідченням історич-
них джерел, Ян ІІІ Собеський 
— найвидатніший правитель 
Речі Посполитої другої полови-
ни XVII століття. Він народив-
ся на території сучасної Львів-
щини в сім’ї Якуба Собеського, 
представника польського шля-
хетського роду, який, за дани-
ми козацьких літописів, похо-
див від галицьких бояр Собків, 
та Софії Даниловичівни — донь-
ки воєводи руського та каш-
теляна львівського Яна Дани-
ловича, нащадка боярина XIV 
століття Данила Дажбоговича. 
Основні зусилля Ян ІІІ Собесь-
кий сконцентрував у роки сво-
го правління на боротьбі проти 

нападів турецького війська та 
відвоюванні споконвічних ук-
раїнських земель. У 1676 році, 
після Журавненської битви, 
підписав перемир’я з Османсь-
кою імперією, домігшись ска-
сування виплати данини. Від-
так уклав антитурецький вій-
ськовий союз із Римською імпе-
рією, результатом якого стала 
видатна перемога над турець-
ким військом під Віднем 12 ве-
ресня 1683 року, після якої Ос-
манська дер жава почала втра-
чати свою могутність. А Ян ІІІ 
Собеський здобув славу рятів-
ника європейської християнсь-
кої цивілізації від турецької на-
вали. ■

РАРИТЕТИ

Шабля Яна
Як польський король українського 
походження врятував європейську 
християнську цивілізацію

■

Шабля та монети й медалі із зображенням польського короля Яна III 
Собеського.

❙
❙

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Зіркою TikTok та 
Instagram харківський 
котисько став уже давно, 
зібравши там разом май-
же два мільйони підпис-
ників. І все ж по-справж-
ньому зіркова слава об-
рушилася на нього після 
того, як фото Степана з 
мереж перепостила Бріт-
ні Спірс. Співачка якраз 
позбулася батьківсько-
го опікунства, яке їй суд 
тринадцять років тому 
призначив через схиль-
ність до алкоголю та нар-
котиків. Отож не виклю-
чено, що серйозний кіт, 
сфотографований біля 

столу з бокалом черво-
ного вина, став для неї 
символом вистражданої 
свободи. «Якщо від мене 
час від часу не буде нічо-
го чути, — написала вона 
під знімком в Instagram, 
— то ловіть мене десь з 
оцим котом».
 Акаунт співачки од-
разу ж набрав 1,2 мільйо-
на «вподобайок» і більше 
10 тисяч коментарів. Під-
писники радили теперіш-
ньому бойфренду Брітні 
— Сему Асгарі — негай-
но подарувати їй подіб-
ного котиська, а заодно 
співчутливо зауважува-
ли: «О, Боже мій, вона 
любить Степана також». 
 Найцікавіше ж ста-

лося згодом, коли попу-
лярному харків’янину  
надійшло запрошення 
від італійського будин-
ку моди Valentino, після 
чого він знявся у рекла-
мі їхньої жіночої сумоч-
ки. Втім його господарку 
Elle це ніскільки не зди-
вувало. «Нас уже пока-
зували на Discovery, аме-
риканський MTV купив 
права на один із роликів, 
— каже вона. — Постійно 
замовляють привітання з 
днем народження. А кіль-
кість повідомлень у ди-
ректі навіть не рахую».
  Своє справжнє ім’я 
дівчина й досі приховує, 
оскільки, на відміну від 
свого пухнастика, не лю-

бить публічності. Відомо 
лише те, що Степан меш-
кає в одному зi спальних 
районів Харкова. Підібра-
ли його на вулиці безза-
хисним кошеням ще 13 
років тому. Зараз він веде 
розмірений спосіб життя 
поважного «пенсіонера», 
рухається мало, важить 
добрих п’ять кілограмів, 
але не проти подовгу про-
сиджувати перед фотока-
мерою, поклавши лапу на 
стіл. Глядачів насампе-
ред приваблює його зосе-

реджений погляд, у яко-
му легко вгадується муд-
ра розважливість зрілої 
особистості. 
 Цікаво те, що всесвіт-
ня слава підопічного на-
разі ще не принесла госпо-
дарці серйозних дивіден-
дів. Степану часто приси-
лають усілякі подарунки, 
але витрати на зйомку по-
серед цікавого інтер’єру 
сьогодні непомірно вищі 
за ці бонуси. Втім ніхто 
ж не знає, як життя може 
повернутися завтра. ■

Істина — у вині.
Фото з сайту depo.ua.

❙
❙

У ПРОМЕНЯХ СЛАВИ

Хвостатий тіктокер 
Завдяки американській співачці Брітні Спірс 
український кіт Степан розпочав співпрацю зі 
знаменитим домом високої моди Valentino

■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах оприлюднили перед-
проєктні пропозиції будівництва 
корпусу серцево-судинної хірургії 
на замовлення Черкаського облас-
ного кардіологічного центру. Зве-
дуть цей корпус у сосновому лісі по 
вулиці Санаторній, поруч iз будів-

лею нинішнього кардіодиспансеру.
 За словами начальника відділу 
містобудівного кадастру та ГІС  Чер-
каської міськради Федора Балаби,  
площа нового корпусу складатиме 
2,73 га. Також він матиме 40 ліжко-
місць, 10 реанімаційних місць. Ро-
боту в новому корпусі одержать 58 
осіб медичного персоналу.

 Пан Федір каже, що найбільше 
питань викликав гелікоптерний май-
данчик для медичної авіації на даху 
корпусу, а також відсутність місць 
для паркування автотранспорту пер-
соналу та відвідувачів.
 Як повідомили «УМ» в Чер-
каській обласній державній ад-
міністрації,  зведення нового кор-

пусу серцево-судинної хірургії 
вкрай необхідне, адже в облас-
ному кардіоцентрі активно розви-
вається напрям оперативних втру-
чань, операцій на відкритому сер-
ці. Для розробки проєктно-кошто-
рисної документації в обласному 
бюджеті вже передбачено понад 3 
мільйони гривень. ■

ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

З гелікоптерним майданчиком на даху
У Черкасах збудують надсучасний корпус серцево-судинної хірургії

■
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Іван ЛЕОНОВ

У день «перевороту», 1 грудня, 
про який iще минулого тижня по-
переджав президент Володимир 
Зеленський, сам гарант Консти-
туції не згадав «заколотників» 
жодним словом під час свого 
щорічного послання до Верхов-
ної Ради в урочистій атмосфері. 
Опозиційні політики, експерти і 
громадські активісти не вгамову-
валися і наступного дня, 2 груд-
ня (коли державний переворот, 
за даними Банкової, також мав 
би відбутися): мовляв, як може 
Зеленський мовчати про озву-
чену ним самим загрозу державі 
Україна і її президенту, обраному 
українським народом? 
Дивувалися мовчанці і тисячі 
українців, які ввечері у середу 
вийшли на акцію «Захисти Ук-
раїну — зупини переворот» в 
центрі Києва. Хотіли ж бо за-
побігти заколоту, але де ж він? 
Утім глава держави мовчав. Ма-
буть, йому було не до цього: тре-
ба ж розвивати «успіхи» влади, 
які в Україні нібито з’явилися 
«вперше», та готуватися до 
анонсованої і бажаної зустрічі з 
господарем Кремля — Володи-
миром Путіним, як про це було 
заявлено під куполом ВР. 

«Хто з них кріт?»
 «Стільки пафосу і радості від 
вигаданих успіхів у цій залі не 
було з часу з’їздів КПРС. Кож-
на байка про «досягнення» пото-
пає в аплодисментах та оваціях, 
періодично зал зривається в ек-
стазі на ноги. Бракує лише про 
«збільшення надоїв молока», 
— таке враження склалося в іс-
торика і нардепа Володимира 
В’ятровича від реакції «слуг» 
на щорічне послання свого ліде-
ра Зеленського з трибуни парла-
менту. 
 Водночас нардепи від опози-
ційної «Європейської Солідар-
ності» з плакатами намагали-
ся нагадати виступаючому про 
скандали влади і невиконані 
обіцянки. Втім від очей Зеленсь-
кого їх надійно закривали спи-
нами у повний зріст обранці від 
монобільшості, які з такої наго-
ди ще й одягнули однакові білі 
футболки з написами «За прези-
дента! Проти олігархів».
 Мало цього, телеканал 
«Рада», вперше у своїй історії, 
«глушив» вигуки від опозиції 
записами «оплесків» під час 
прямої трансляції! 
 «Слуги» намагалися пере-
крити своїми «спинами» наш 
мовчазний протест проти зради 
і дискредитації української ар-
мії і розвідників. Квінтесенцією 
виступу Зеленського, який був 
апофiгеєм популізму, стала за-
ява… про прямі переговори з 
Путіним. Це і є зрада, і сценарій 
Кремля», — коротко оцінила 
послання президента до Ради 
згодом нардепка Ірина Геращен-
ко. 
 Тож майже непоміченими 
лишилися плакати опозиції із 
запитаннями до президента: 
«Чому преЗЕдент здійснює реп-
ресії проти журналістів і полі-
тиків?», «Чому преЗЕдент пос-
тійно бреше українському на-
родові?», «Чому Україна б’є 
рекорди зі смертності від COVID-
19?», «Чому на складах рекорд-

но мало вугілля?», «Чому пре-
ЗЕдент зрадив українських роз-
відників?», «Чому Україна по-
вернулась в енергозалежність 
від Путіна?» тощо. 
 Також депутати тримали 
фото морпіха Ярослава Журав-
ля, який загинув під селищем 
Зайцеве на Донеччині у липні 
2020 року і якому ніхто не прий-
шов на допомогу без наказу Вер-
ховного Головнокомандувача. 
 На відміну від колег з фрак-
ції «Слуга народу», опозиціо-
нери від «ЄС» одягли футбол-
ки з фотографіями Зеленського 
і Єрмака та запитанням «Хто з 
них кріт?», натякаючи на про-
вал спецоперації із затримання 
«вагнерівців». 

Знову «подивитися в очі 
Путіна»
 П’ятий президент Петро По-
рошенко так оцінив послання 
свого наступника у Раді 1 груд-
ня: «Якщо не помиляюся, на сьо-
годні був анонсований так зва-
ний «державний переворот». Я 
хотів би вибачитися перед наши-
ми закордонними партнерами за 
цей абсолютно дурний жарт Зе-
ленського. Це — приклад бру-
тальної безвідповідальності пе-
ред країною і перед світом. Але 
чи є загроза сьогодні українській 
демократії, українській держав-
ності? Чи є загроза європейсько-
му вибору? Є. Це — спроби Зе-
ленського побудувати в Україні 
режим за лекалами Путіна і Лу-
кашенка».
 Найбільше ж обурення опо-
зиції викликало чергове бажан-
ня президента Зеленського «по-
дивитися в очі Путіна», але вже 
без свідків. Адже глава держа-
ви переконаний, що неможли-
во зупинити війну і повернути 
під контроль окуповані райони 
Донбасу без прямого діалогу з 
Росією.
 «Ми повинні сказати прав-
ду. Ми не зможемо зупинити 
війну без прямих перемовин із 
Росією, і наразі це визнали всі. 
Всі зовнішні партнери, а деякі 
внутрішні це не визнають. Ми 
повинні говорити, знаючи, що 
у нас сильна потужна армія, і 
не боятися зараз говорити один 
одному правду. Якщо ми хоче-
мо повернути Донбас, то давай-
те, а якщо хочемо просто ходи-

ти і про це говорити, то давайте 
нічого не робити», — сказав Зе-
ленський під куполом Ради. 
 За його словами, він «не 
боїться прямого діалогу з росія-
нами» і прямо говорить їм про 
це. 
 «Ключове в зверненні Зе-
ленського до ВР — це прямі пе-
реговори з Путіним. Аби за сто-
лом перемовин сидів старий 
КДБіст і той, хто мріє загляну-
ти йому в очі. Без наших міжна-
родних партнерів. Це — шлях 
до зняття санкцій з РФ, це сце-
нарій Кремля. І Банкова планує 
цьому підіграти», — обурюється 
у відповідь Ірина Геращенко.
 Нардеп Олексій Гончаренко 
додає, що Володимир Зеленсь-
кий має відмовитись від ідеї осо-
бистої зустрічі з російським лі-
дером Володимиром Путіним, 
адже «рівень гравця КВН і аген-

та КДБ — це різні вагові кате-
горії». 
 І підкреслив, що Зеленсь-
кому слід зрозуміти, що Путін 
веде війну не проти президента, 
а проти самої України. Тому на 
зустрічі Путіна та Зеленського 
обов’язково повинні бути захід-
ні партнери, адже незрозуміло, 
про що може домовитися чин-
ний президент України, який «з 
журналістами українськими не 
може поговорити нормально».
 Тим часом екссекретар РНБО 
нардеп Олександр Турчинов вва-
жає, що Путін, під час можливо-
го тет-а-тет із Зеленським, гово-
ритиме лише про капітуляцію 
України.
 «Останнім часом Путін де-
монструє, що він не готовий на 
дипломатичному рівні домовля-
тися про ситуацію з безпекою, 
шукати формат миру. Путіна ці-

кавить, і він це демонструє всі-
ма своїми діями, винятково ка-
пітуляція України, і розмова Зе-
ленського з Путіним може бути 
лише навколо цього», — сказав 
пан Турчинов під час Київсько-
го безпекового форуму. 
 На його думку, переговори 
Зеленського й Путіна «будуть 
сигналом для суспільства, що 
нездоровий процес колаборації у 
вищому керівництві країни вже 
розпочався». 

«Зраджуватимеш дружину, а 
не Україну!»
 Утiм суспільство вже почало 
реагувати і без сигналу. Кілька 
тисяч активістів зібралися в се-
реду ввечері на Майдані на мир-
ну акцію проти бездіяльності 
влади під гаслом «Захисти Ук-
раїну — зупини переворот».
 Спочатку планували розпо-
чати акцію на Банковій, але на-
передодні там встановили льодо-
вий каток, а центральні вулиці 
перекрили силовики — саме ці 
заходи, мабуть, мали зупинити 
міфічний «переворот». 
 Раніше представники органі-
заторів акції з «Руху опору ка-
пітуляції» та «Демократичної 
сокири» закликали відправи-
ти у відставку Андрія Єрмака й 
обіцяли, що якщо Банкова й на-
далі продовжить бездіяльність, 
вони оголосять безстрокову ак-
цію протесту.
 Поки що ж учасники акції 
вийшли з прапорами та плака-
тами з написами «Зраджувати-
меш дружину, а не Україну!», 
«Розбійнику, вийди», «Украї-
на зради не терпить», «Тікай з 
ОП», «Єрмака — у Сибір», «Кро-
ти сліпі, народ — ні».
 Один iз засновників партії 
«Демократична Сокира» Юрій 
Гудименко виголосив меморан-
дум, головною вимогою якого 
стала відставка президента Ук-
раїни Володимира Зеленського.
 «Усвідомлюючи небезпе-
ку, яка нависла над Україною 
внаслідок російської агресії та 
проникнення російської аген-
тури у вищі органи влади, усві-
домлюючи загрозу поновлення 
курсу на капітуляцію у зв’язку 
з заявою Зеленського про пря-
мі перемовини з Володимиром 
Путіним, розуміючи, що прези-
дент здійснює державний пере-
ворот, передавши владу в країні 
ніким не обраному фавориту, 
Андрію Єрмаку, та знищивши 
практично всі державні інсти-
туції, ми, громадяни України, 
беремо на себе відповідальність 
захищати Конституцію Украї-
ни та суверенну волю українсь-
кого народу», — зазначив Гуди-
менко.
 Наступну акцію протесту 
анонсували на неділю. А цьо-
го разу активісти пройшли до 
Банкової і закидали стіни пре-
зидентського офісу дрібними 
монетками, що мало символі-
зувати збори грошей на квитки 
керівництву держави до російсь-
кого Ростова-на-Дону. Також, за 
словами людей, монетки є мета-
форичною відповіддю на закиди 
Зеленського, що в Україні пла-
нували «проплачений держав-
ний переворот».
 «Це таке попередження 
владі. Політики тепер намага-
ються ставити владі ультима-
тум, а люди хочуть, щоб влада 
їх почула. І це значно важливі-
ше. Тому що вийшли люди, які 
кажуть, що якщо Зеленський 
не хоче чути людей, то люди мо-
жуть достукатись до нього так, 
що він почує і побачить. І нага-
дують йому, що колись так само 
не хотів їх чути Янукович», — 
зазначив про акцію в центрі 
Києва колишній нардеп Борис-
лав Береза. ■

Мирна акція проти бездіяльності влади «Захисти Україну — зупини 
переворот».

❙
❙

ВЛАДА І ВУЛИЦЯ

Переворот! Який переворот?
Анонсованого президентом заколоту не відбулося, а сам Зеленський воліє говорити 
не про загрози, а про «успіхи» влади

■

Опозиція звернулася з питаннями до Зеленського за допомогою 
плакатів. 

❙
❙

Ірина Геращенко і Давид Арахамія
— різні футболки і різні позиції. 

❙
❙

«Слуги» в однакових футболках надійно перекривали опонентам 
доступ до президента.

❙
❙



Олег ГАНСЬКИЙ 

 27 листопада, коли вся Ук-
раїна згадувала жертв Голодо-
мору 1932—1933 років і масо-
вих штучних голодів 1921—1923 
і 1946—1947 років, які забрали 
життя мільйонів українців, у за-
хідному, патріотичному регіоні 
нашої держави молоді та добре 
оплачувані блогери веселилися 
на БДСМ-вечірці з назвою... «Го-
лодна туса». Такий цинізм бук-
вально розірвав громадянське 
суспільство — з блогерами при-
пинили рекламні контракти най-
більші торговельні мережі, а самі 
учасники провокативного дійства 
почали виправдовуватися. Пере-
важно — зовсім не переконливо. 
 Утім скандал знайшов своє 
відображення на найбільших 
медійних майданчиках України. 
 ..У день, коли прем’єр-міністр 
Канади Джастін Трюдо, висту-
паючи перед мешканцями своєї 
країни, закликав їх вшанува-
ти пам’ять жертв Голодомору в 
Україні і заявляв, що «з 1932 по 
1933 рік тоталітарний радянсь-
кий режим Йосипа Сталіна ство-
рив в Україні жахливий голод — 
геноцид, покликаний зламати дух 
українського народу, стерти його 
ідентичність і зупинити його праг-
нення до свободи й незалежності», 
львівська молодь, гуляючи в орен-
дованому залі, ... концептуально 
обмежувала себе в закусках. 
 «За вечір нам дали тільки три 
страви: профітролі, салатик із ло-
сосем і качку зі спаржею. Плюс 
фершет із закусками», — напи-
сала одна з учасниць, блогерка 
Тетяна Самбурська, демонстру-
ючи не тільки ступінь власної ем-
патії до трагічних сторінок ук-
раїнської історії, а й знання рід-
ної мови.
 Приводом до тусовки на кіст-
ках став день народження блоге-
ра Олександра Заліска. Як пояс-
нив сам блогер, запрошуючи гос-
тей на свою «круглу дату» — 29 
років, він не подивився в кален-
дар, аби звіритись, що там  відбу-
ватиметься в цей день. «Ну, зату-
пив», — сказав Заліско, записую-
чи звернення в інстаграмі. Адже 
раніше відзначати він не міг, бо 
це погана прикмета, а пізніше — 
починався піст. 
 Натомість два наступні дні 
виявилися для блогера жахли-
вими: з одного боку, його викли-
кали до слідчого. «Нібито за по-
рушення карантинних норм», 
— каже він. — І тут же показує, 
що насправді він все розуміє і що 
причина була іншою. З іншого 
боку, страждань Олександрові 
Заліску додало і рішення най-
більших національних брендів 
розірвати з ним рекламні конт-
ракти і відмовитися від подаль-
шої співпраці. «Чи удар це для 
мене? — лагідно і майже інтимно 
запитує у публіки блогер. Й одра-
зу дає щиру відповідь, голосно, з 
притиском: — Величезний!!!». 
 Цікаво, що за два дні до цьо-
го Заліско зовсім по-іншому оці-
нював цинічне шоу, зазначаючи, 
що мав право святкувати день на-
родження саме у День пам’яті, 
оскільки народився саме цього 
дня: «Я народився 27 листопа-
да! Я не вибирав цей день. Він ви-
брав мене! І я не дозволю комусь 
псувати мій настрій! Святкую 
так, як захочеться мені!»
 «Ці особи мають платити 
за свої вчинки, і платити най-
дорожчим у їхньому житті (на 
жаль, це так) — грішми. Десят-
ки українських та міжнарод-
них компаній платять тисячі 
доларів цим блогерам за рекла-
му. Думаю, співпраця з цими 
особами, які влаштовують «го-
лодну тусу», має бути припине-
на і негайно», процитували ЗМІ 
українського політика Андрія 

Смолія. «Скандальна вечірка у 
пам’ятний для країни день відбу-
лася у львівському Будинку вче-
них. «Свято» проходило у вкрай 
специфічному форматі з еротич-
ною тематикою, а розважав гос-
тей в день, коли вся Україна зга-
дувала жертв Голодомору, веду-
чий Володимир Остапчук», — 
розповів канал «Прямий». 
 ЗМІ звернули увагу на цю 
подію після того, як львів’янин 
Олександр Беньо написав про 
неї на своїй сторінці у «Фейсбу-
ці», зазначивши, що вечірка від-
булася всього за 500 метрів від 
пам’ятника, до якого люди несли 
квіти, щоб вшанувати пам’ять 
людей, замордованих кривавим 
режимом. «Невеличке чтиво про 
моральну убогість і духовний кре-
тинізм людей, котрих створили 
маси, дали їм можливість назива-
ти себе інфлюенсерами, опініон-
мейкерами, блогерами, селебріті 
в день пам’яті жертв, замордова-
них штучно створеними крива-
вим режимом, — написав він, до-
давши, що соромно має бути всім 
свідомим українцям, міжнарод-
ним та українським брендам, 
що платять їм за пости, репости, 
реклами, беруть участь в їхніх 
розіграшах», — написав Беньо.
 Напрочуд показовою вияви-
лася реакція підписників інста-
блогера: ті самі тонни підтрим-
ки, про які сказав у своєму віде-
озверненні Олександр Заліско, 
— аж ніяк не перебільшення. 
«Саня, тобі заздрять! Ти краса-
ва, так тримати! З днюшкою!» — 
писали йому його прихильники. 
 Радіо «Вголос» надало слово 
представникам громадськості. 
«Учасник бойових дій Микола 
Стецьків зауважив, що хочеться 
жити та насолоджуватись жит-
тям, що день народження не оби-
рається і що святкувати потріб-
но. Але називати в день пам’яті 
жертв Голодомору вечірку «Го-
лодна туса» — це, на думку вете-
рана російсько-української вій-
ни, — блюзнірство. «Це шок. Я 
не знаю блогерів, я не стежу за 
блогерами, бо не розумію, що 
вони такого корисного показу-
ють. Але після вчорашнього ве-
чора я в шоці від тих, хто лайкав 

їхню гулянку і мріяв бути разом 
із ними в цей день», — написав 
Микола Стецьків на своїй сторін-
ці у соцмережі.
 Проте вже наступного дня 
бренди, які, власне, оплачували 
«успіх» юних блогерів, виріши-
ли, що ті не мають рації. Перши-
ми на БДСМ-вечірку в день тра-
уру відреагували у відомому ук-
раїнському бренді чоловічих кос-
тюмів AndreasMoskin. «Якщо ми 
— лідери думки, то ми повинні 
показувати певні цінності та до-
тримуватися їх. Особливо в той 
час, коли багато важливих речей 
знецінилися», — розповіли в ко-
ментарі для «Львівських новин» 
засновники бренду Андрій Мось-
кін і Андреас Білоус.
 Потім до них доєдналися й 
інші бренди. «Про припинен-
ня комерційної співпраці вже 
заявили мережа гіпермаркетів 
Metro, «Нова Пошта», «Фокс-
трот», Pepsі, Rozetka, Київстар, 
JyskUkraine, Lovare.
 «Після скандальної вечірки 

львівський Будинок вчених за-
крили на карантин», — повідо-
мив канал «Еспресо», надавши 
слово працівникам цієї устано-
ви, які заявили: зал у них орен-
дували на святкування дня на-
родження на 30 чоловік. А який 
саме захід проводитиметься в 
них, адміністрація навіть не за-
питала. Втім розголос вийшов 
далеко за межі Львова, і місь-
ка влада не могла не зреагувати. 
Вже за два дні перший заступ-
ник міського голови Львова Ан-
дрій Москаленко повідомив, що 
за порушення карантинних ви-
мог комісія з техногенно-еколо-
гічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій ухвалила рішення при-
зупинити господарську діяль-
ність Будинку вчених, де прохо-
дила вечірка. Поліція Львівської 
області повідомила, що склала 
протокол «на організатора гуч-
ної вечірки у Львові» — «29-річ-
ного мешканця Чернівецької об-
ласті». За порушення карантин-
них обмежень йому загрожує 

штраф від 17 тисяч гривень.
 ...Але найцікавіший висно-
вок зі скандалу, який він же сам і 
створив, зробив сам блогер Олек-
сандр Заліско — він звинуватив 
у всьому... засоби масової інфор-
мації. «У цей день на багатьох те-
леканалах транслювалися роз-
важальні шоу... Можливо, вар-
то зробити цей день траурним за 
допомогою норм закону?» — ска-
зав він у своєму телезверненні. 
 Це звинувачення, попри всю 
його натягнутість, містить у собі 
цікавий висновок — а може, і 
справді, наші ЗМІ надто мало ува-
ги приділяють висвітленню важ-
ливих, хоча й трагічних сторінок 
нашої історії? І якщо це так, то 
чи не варто менеджменту цих те-
леканалів, електронних ЗМІ по-
думати над зміною контенту, а 
громадськості і політикам — до-
помогти їм у цьому? Як на мене, 
розповіді про Голодомор, його 
причини, наслідки — зрештою, 
не тільки про Голодомор, а й інші 
пам’ятні дати нашого народу — 
мають бути настільки потужни-
ми, щоби про них довідалися на-
віть інстаблогери.
 Тут можна згадати ще й ле-
гендарного «Синьйора-Голодо-
мора» — абсолютно аморальну 
й українофобську сценку «Квар-
талу 95», яку в головній ролі 
відіграв нинішній президент Ук-
раїни Володимир Зеленський. 
Той самий, що нині мав би захи-
щати державні символи і націо-
нальну пам’ять. 
 А ведуча програм «UA: Крим» 
Лариса Волошина зауважила і 
політичну складову заходів на 
кшталт «голодної туси». «Від-
бувається певна ідеологічно-цін-
нісна трансформація мільйонної 
аудиторії і самих блогерів. Якщо 
раніше вони просто не мали по-
зиції, про що свідчить їхнє неро-
зуміння неприпустимості жарту-
вати на тему голоду в такий день, 
то тепер у них позиція є: «Задов-
бали зі своїми голодоморами!» 
— стверджує журналіст. — Має-
мо вдалу інформаційну опера-
цію. Легким помахом маніпуля-
тивної руки моральний постулат 
«Не можна сміятися над націо-
нальною трагедією» у свідомості 
невибагливої публіки перетво-
рюється на лякалку: «Їхня на-
ціональна пам’ять заважає вам 
жити повним життям, святкува-
ти, радіти, бути щасливими». Те-
пер це питання стає для них осо-
бистим і можна не сумніватися, 
що невдовзі у всіх цих мільйонів 
з’явиться думка про те, що воро-
жою для них є саме українська, а 
не імперська ідея». ■

5УКРАЇНА МОЛОДА
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«Туса» на кістках 
Організатори БДСМ-вечірки на День пам’яті Голодомору вважають 
винними в цьому... українські ЗМІ, які надто мало розповідають 
про трагічні дати вітчизняної історії

■

Юні блогери не можуть зрозуміти, чому Володимир Зеленський із жартами про «Синьйора-Голодомора» — 
це дотепно, а за «Голодну тусу» карають гривнею...
Фото з unian.net.

❙
❙
❙

Олег ГАНСЬКИЙ 

 Поки пересічні українці спостерігали за політичними шоу за 
участю президента Володимира Зеленського, у Верховній Раді тим 
часом ухвалили скандальний законопроєкт 5600, який зробить усіх 
наших громадян біднішими. За відповідне рішення проголосува-
ло 255 нардепів. Закон ухвалили силами фракцій «Слуга народу», 
«За майбутнє» та групи «Довіра», а також завдяки 6 позафракцій-
ним депутатам. Партія «Європейська Солідарність» одноголосно 
була «проти». Половина «Голосу» була проти, а інша — утрима-
лася. «Батьківщина» доклала два голоси «за».
 Документ вносить низку змін до Податкового кодексу Украї-
ни. Крім зміни ставок ренти на видобуток руди, законопроєкт вно-
сить зміни до системи оподаткування сільгоспвиробників та фер-
мерів, операцій з продажу нерухомості, екологічного податку та 
акцизного податку. Як узагальнила народний депутат від «Євро-
пейської Солідарності» Ірина Геращенко, за «ресурсний» зако-
нопроєкт 5600 проголосували переважно «слуги» та олігархічні 
групи. А от жертвами його стануть переважно пересічні українці, 

які голосували за цих же самих «слуг». «Ті , з кого качатимуть 
ресурс, — а це ФОПи і середній бізнес, приготуйтеся. Податки 
зростуть! — написала депутат на своїй сторінці у фейсбуці. — 
Підвищуються ставки екологічного податку, рентної плати за ко-
ристування надрами та ставки акцизного податку на алкоголь та 
цигарки». 
 Також, за її словами, запроваджується мінімальне податко-
ве зобов’язання на землю — 1,4 тис. грн за гектар на рік. А та-
кож — податок у 18% на доходи від продажу сільгосппродукції 
на суму в понад 12 мінімальних зарплат. 
 «У законопроєкті передбачено зменшення мінімальної площі 
землі фермерського господарства. Також виключаються з плат-
ників єдиного податку 4 групи платників, які займаються розве-
денням свійської птиці, крім курей. Податок на продаж другої не-
рухомості протягом року становитиме 5%, третього та наступних 
об’єктів нерухомості — за ставкою 18%. Запроваджується також 
обмеження та відмова у праві виїзду керівників юридичних осіб 
або постійних представництв нерезидентів-боржників у разі на-
явності податкових боргів», — резюмувала Ірина Геращенко.■

ВЛАДА ГРАБУЄ

 А народу — податки! 
 Ініційований «Слугою народу» законопроєкт суттєво вдарить 
 по малому і середньому бізнесу в Україні

■



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, 21.10 Комедія «Різниця 

у віці»

21.45 Т/с «Свати»

22.45 «Твій вечір»

23.45 «ТСН. 10 вражаючих подій 

дня»

23.55 Казка «Три горішки для 

Попелюшки»

01.45 Жахи «Щелепи»

04.10, 5.35 «Життя відомих 

людей»

ІНТЕР

01.30 Х/ф «За вовчими 

законами»

03.20 Х/ф «Стежки-доріжки»

04.45, 5.05 «Телемагазин»

05.15, 22.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»

09.20 «Ранок з «Інтером»

10.05, 18.00, 19.00, 4.15 

«Стосується кожного»

12.25 Х/ф «Корсиканець»

14.20 «Речдок»

16.05 «Чекай на мене. Україна»

20.00, 3.45 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Велика справа»

23.45 Х/ф «Круті стволи»

03.25 М/ф

КАНАЛ

 «УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Мисливці на дива

10.00 Агенти справедливості

14.10, 15.30 Т/с «Відважні»

17.00 Т/с «Дитячий охоронець»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Я заберу твою 

родину»

23.10 Т/с «Віддай мою мрію»

01.25 Телемагазин

01.55 Гучна справа

02.50 Реальна містика

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Служба розшуку дітей

04.35, 10.05 Громадянська 

оборона

06.30 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.10, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

11.10, 13.15 Х/ф «Вуличний 

боєць»

12.45, 15.45 Факти. День

13.50, 16.15 Т/с «Пес»

17.40 Т/с «Дільничний із ДВРЗ»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.20 Хто хоче стати 

мільйонером? Ігрове шоу. 

Прем’єра

21.05 Т/с «Пес-6»

21.25 Свобода слова

00.00 Х/ф «Шість куль»

02.10 Прихована небезпека

03.10 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.50 «Kids time»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.55 «Орел і решка»

10.05 Т/с «Надприродне»

12.45 Х/ф «Крок уперед»

14.50 Х/ф «Крок уперед-2: 

вулиці»

16.50 «Хто зверху?»

19.00 «Пекельна кухня»

20.55 Х/ф «Робот Чаппі»

23.30 Х/ф «Готель Артеміда»

01.10 «Вар’яти»

02.35 «Служба розшуку дітей»

02.40 «Зона ночі»

04.50 «Абзац!»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 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, 20.50 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 11.10 Д/с 

«Найнебезпечніші 

польоти»

08.20 Д/с «Спецназ: ближній 

бій»

09.00 Підсумки тижня з Анною 

Мірошниченко

10.10, 1.10, 5.10 Д/с «Світ 

Гітлера: післявоєнний 

план»

13.10, 14.10, 17.30, 18.10, 

19.15 Х/ф

15.30, 0.30 Час «Ч»

16.10, 22.15 Д/с «Загадки 

великих битв»

19.40, 2.00 «5 копійок»

21.00 Час новин. Підсумки дня

22.00 Час-Time

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.00, 4.45 «Top Shop»

06.25 «Таємниці світу»

07.50 Х/ф «Тегеран-43»

10.50, 21.15 Т/с «Менталіст»

12.30, 16.30, 19.00, 3.00 «Свідок»

13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»

14.45, 23.00 Т/с «Той, що читає 

думки»

17.00, 3.30, 4.05 «Випадковий 

свідок»

18.20, 3.35 «Свідок. Агенти»

00.45 Х/ф «Ведмежатник»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Темний плащ»

08.15 М/ф «Качині історії»

09.30 Т/с «Друзі»

11.20, 5.00 Мама реготала

14.30 Т/с «Дефективи»

15.50 Т/с «Суперкопи»

17.50 Т/с «Швидка»

20.05 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.00 Т/с «Елементарно»

23.30 Мама реготала. Найкраще

01.30 ПРОФІЛАКТИКА

СТБ

05.20 Т/с «Комісар Рекс»

08.05, 11.50 МастерШеф. 

Професіонали

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Вікна-

новини

12.05, 14.50 Т/с «Сліпа»

15.40, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 Супермама

20.15, 22.50 Т/с «Швабра»

23.05 Т/с «Ніконов і Ко»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 18.00 «Репортер». 

Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.15 «Обідня перерва»

14.10 «Великий день»

16.10 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

19.45 «Десять днів 

Незалежності України»

20.00 «Про політику»

22.00 «Спецтема»

23.00 «Перша передача»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2020»

06.15 Т/с «Козирне місце»

10.10 Х/ф «Хітмен: агент 47»

12.05 Х/ф «Макс Пейн»

14.00 «Загублений світ»

17.55 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25 «Гроші-2021»

20.20, 21.20 Т/с «Янголи-2»

22.15, 0.30 Т/с «CSI: місце 

злочину»

00.05 «Дубинізми»

02.20 Т/с «Зустрічна смуга»

03.15 «Відеобімба-2»

04.15 «ДжеДАІ-2018. 

Дайджест»

05.15 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 19.20, 5.00 Топ-матч

06.10 «ПСВ» — «Утрехт». 

Чемпіонат Нідерландів

08.10 «Десна» — «Маріуполь». 

Чемпіонат України

10.00 «Великий футбол»

11.40 «Фенербахче» 

— «Різеспор». Чемпіонат 

Туреччини

13.20 «АЗ Алкмаар» 

— «Спарта». Чемпіонат 

Нідерландів

15.00, 19.00, 22.30 Футбол NEWS

15.20 «Галатасарай» 

— «Алтай». Чемпіонат 

Туреччини

17.10 «Верес» — «Динамо». 

Чемпіонат України

19.30 «Портленд Тімберс» 

— «Реал Солт-Лейк». 

Фінал. MLS CUP

21.20 «EXTRA TIME»

22.15 Yellow

22.50 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

23.45 «Рух» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

01.30 «Профілактика

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.25, 12.30, 15.15 «УПЛ 

ONLINE»

06.40 «Шахтар» — «Львів». 

Чемпіонат України

08.55 «Аякс» — «Віллем II». 

Чемпіонат Нідерландів

10.40 «Портленд Тімберс» 

— «Реал Солт-Лейк». 

Фінал. MLS CUP

13.25 «Олександрія» 

— «Минай». Чемпіонат 

України

15.45 «Десна» — «Маріуполь». 

Чемпіонат України

17.30, 23.50 «Великий футбол»

19.00 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру. Прем’єра

19.55 «Фенербахче» 

— «Різеспор». Чемпіонат 

Туреччини

21.45, 5.00 Топ-матч

22.00 «Металіст 1925 р.» 

— «Колос». Чемпіонат 

України

01.30 Профілактика

МЕГА

06.30, 5.40 Містична Україна

07.25, 3.40 Правила виживання

08.25 Страх у твоєму домі

09.20 Місця сили

10.15, 1.40 Речовий доказ

11.25, 21.50 У пошуках інновацій

12.20 Війна всередині нас

13.20 Таємниці людського мозку

14.15 Довідник дикої природи

15.10, 4.40 Сіяя: з нами у дику 

природу

16.10 Дикі Філіппіни Найджела 

Марвіна

17.05, 23.40 НАСА: нез’ясоване

18.00, 0.40 Секретні території

18.55 Брама часу

19.50 Земні катаклізми

20.50 Гарячі точки

22.40 Місія Галапагоси

02.50 Судіть самі

К1

06.30 Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.35 «Ух ти show»

08.50 «Орел і решка. Івлєєва VS 

Бєдняков»

09.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

10.45 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

11.50, 21.00 «Інше життя»

12.50 Х/ф «Теорія хаосу»

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»

23.45 Х/ф «Чоловіки у 

великому місті-2»

01.50 Т/с «Три сестри»

02.50 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Видатні акторки. Топ

08.20 Сенсації екрана

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 Т/с «Ромео і Джульєтта з 

Черкас»

10.30 Х/ф «Росомаха. 

Безсмертний»

12.55, 18.00 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

22.00 Т/с «#ЯЖЕБАТЬ»

23.00, 2.15 Країна У-2

00.00 Т/с «Батько рулить»

01.00 Т/с «Батько рулить-2»

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.30 М/ф «Пригоди Тайо»

06.00, 2.45 Невідомі Карпати

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 0.05, 2.10, 

5.25 Новини

07.05 Енеїда

08.0 Т/с «Краща половина»

09.15 Телепродаж

09.50 Офіційні урочистості до 

Дня Збройних сил України

11.00 Спецпроєкт «Спадок»

11.35, 18.20 «По-людськи»

12.35 Д/ф «Дикуни»

13.10 Прозоро: про актуальне

14.00 UA:Фольк

15.10, 21.35, 0.30, 2.35, 5.50 

Спорт

15.20 Концерт. Наталія 

Валевська

16.05 Міста та містечка

16.30 Д/ф «Світ дикої природи»

17.00 Прозоро: про головне

19.10 Чемпіонат світу зі стрибків 

у воду серед юніорів. 

Вишка 10 м, дівчата, 

фінали

19.50 Чемпіонат світу зі стрибків 

у воду серед юніорів. 

Трамплін 1 м, юнаки, 

фінал А. Вишка 10 м, 

юнаки, фінал В

21.45 «Зворотний відлік»

23.30 Перша шпальта

00.45 Перша Вітчизняна: другий 

фронт

03.25 Д/ф «Бальний король»

04.35 Заради вашої доньки
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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, 21.10 Комедія «Різниця 

у віці»

21.45 Т/с «Свати»

22.45 «Твій вечір»

23.45 «ТСН. 10 вражаючих подій 

дня»

23.55 Трилер «Той, що біжить 

лабіринтом»

02.05 Жахи «Щелепи-2»

04.25, 5.35 «Життя відомих 

людей»

ІНТЕР

05.35, 22.00 «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 «Корисна програма»

12.25 Х/ф «Операція «Тушонка»

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»

23.45 Х/ф «Вбити посланця»

01.55 Х/ф «Пароль: Хаус»

05.05 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Мисливці на дива

10.00 Агенти справедливості

14.10, 15.30, 17.00 Т/с «Дитячий 

охоронець»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Я заберу твою 

родину»

23.10 Т/с «Віддай мою мрію»

01.25 Телемагазин

01.55 Гучна справа

02.50 Реальна містика

ICTV

03.55 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.15 Факти

04.35, 10.10, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

11.00, 13.25 Х/ф «Міцний 

захист»

12.45, 15.45 Факти. День

13.50, 16.20 Т/с «Пес»

17.50 Т/с «Дільничний із ДВРЗ»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

21.20 Т/с «Пес-6»

22.30 Т/с «Пес-2»

23.35 Т/с «Схованки»

02.30 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.50 «Kids time»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.55 «Орел і решка»

10.00 Т/с «Надприродне»

12.40 «Суперінтуїція»

14.50 Х/ф «Крок уперед-3»

17.00 «Хто зверху?»

19.00 «Екси»

20.55 Х/ф «Перевага»

23.30 Х/ф «Репродукція»

01.35 «Вар’яти»

02.40 «Зона ночі»

04.50 «Абзац!»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 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, 20.50 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 11.10 Д/с 

«Найнебезпечніші 

польоти»

08.20 Д/с «Спецназ: ближній 

бій»

09.00, 21.00 Час новин. Підсумки 

дня

10.10, 1.10, 5.10 Д/с «Світ Гітлера: 

післявоєнний план»

13.10, 14.10, 17.30, 18.10, 19.15 

Х/ф

15.30, 0.30 Час «Ч»

16.10, 22.15 Д/с «Загадки 

великих битв»

19.40 «5 копійок»

22.00 Час-Time

02.00 «Дійові особи»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

06.20 «Свідок. Агенти»

07.50, 17.00, 3.00, 3.45 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Товариш генерал»

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, 3.15 «Будьте здоровi»

00.45 «Легенди карного 

розшуку»

04.45 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Темний плащ»

08.15 М/ф «Качині історії»

09.30 Т/с «Друзі»

11.20 Мама реготала

14.30 Т/с «Дефективи»

15.50 Т/с «Суперкопи»

17.50 Т/с «Швидка»

20.00 Т/с «Поліція Гаваїв»

21.50 Т/с «Елементарно»

23.30 Мама реготала. Найкраще

СТБ

03.05 Найкраще на ТБ

05.20 Т/с «Коли ми вдома»

06.00 Т/с «Комісар Рекс»

07.55, 11.50 МастерШеф. 

Професіонали

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Вікна-

новини

12.05, 14.50 Т/с «Сліпа»

15.40, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 Супермама

20.15, 22.50 Т/с «Швабра»

23.05 Т/с «Ніконов і Ко»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.15 «Обідня перерва»

14.10 «Великий день»

16.10 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Двобій»

21.00 «Нейтральна територія»

23.00 «Війна за незалежність»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.00 «ДжеДАІ-2020»

08.20 Т/с «Мисливці на реліквії»

11.15 Т/с «Янголи»

14.50 «Загублений світ»

17.55, 2.50 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25 «ДжеДАІ-2021»

20.25, 21.20 Т/с «Янголи-2»

22.15, 0.05 Т/с «CSI: місце 

злочину»

01.55 Т/с «Зустрічна смуга»

03.05 «Відеобімба-2»

04.15 «ДжеДАІ-2018. 

Дайджест»

05.15 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 13.50, 2.00 Топ-матч

06.10 «Верес» — «Динамо». 

Чемпіонат України

08.10 «Феєнорд» — 

«Фортуна». Чемпіонат 

Нідерландів

10.00, 15.00, 20.30, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «Олександрія» 

— «Минай». Чемпіонат 

України

12.10 «Великий футбол»

14.05 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

15.20, 0.00 Yellow

15.30 Матч 2. Фінал. MLS CUP

17.15 «EXTRA TIME»

18.10 Чемпіонат Туреччини. 

Огляд туру. Прем’єра

18.50 «Десна» — «Маріуполь». 

Чемпіонат України

20.45 Огляд фіналів. MLS CUP. 

Прем’єра

21.15 «Ніч Ліги чемпіонів»

21.55 «FAN TALK»

00.10 «Металіст 1925 р.» 

— «Колос». Чемпіонат 

України

02.10 «Трабзонспор» — «Адана 

Демірспор». Чемпіонат 

Туреччини

04.00 «Рух» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 «АЗ Алкмаар» 

— «Спарта». Чемпіонат 

Нідерландів

07.45, 1.55 «Десна» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

09.35 «EXTRA TIME»

10.30 Матч. Фінал. MLS CUP

12.15 «Галатасарай» 

— «Алтай». Чемпіонат 

Туреччини

14.00, 16.30, 20.50, 23.20 «УПЛ 

ONLINE»

14.40 «Шахтар» — «Львів». 

Чемпіонат України

17.00 «ПСВ» — «Утрехт». 

Чемпіонат Нідерландів

18.50 Yellow

19.00 «Портленд Тімберс» 

— «Реал Солт-Лейк». 

Фінал. MLS CUP

21.30 «Верес» — «Динамо». 

Чемпіонат України

23.50 «Фенербахче» 

— «Різеспор». Чемпіонат 

Туреччини

01.40, 3.45 Топ-матч

МЕГА

06.40, 3.45 Правила виживання

07.40 Страх у твоєму домі

08.40 Місця сили

09.40, 1.40 Речовий доказ

10.50, 21.50 У пошуках інновацій

11.50 Війна всередині нас

12.50 Таємниці людського мозку

13.50 Довідник дикої природи

14.50, 4.45 Сіяя: з нами у дику 

природу

15.50 Дикі Філіппіни Найджела 

Марвіна

16.50, 23.40 НАСА: нез’ясоване

17.50 Секретні території

18.50 Брама часу

19.50 Земні катаклізми

20.50 Гарячі точки

22.40 Місія Галапагоси

00.40 Фантастичні історії

02.50 Судіть самі

05.45 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»

09.30 «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»

01.30 «Орел і решка. Шопінг»

02.25 Т/с «Три сестри»

03.15 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Видатні акторки. Топ

08.20 Сенсації екрана

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 Т/с «Ромео і Джульєтта з 

Черкас»

10.30 Х/ф «Логан: росомаха»

13.10, 18.00 4 весілля

14.10, 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

22.00 Т/с «#ЯЖЕБАТЬ»

23.00, 2.15 Країна У-2

00.00 Т/с «Батько рулить-2»

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Роздивись

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

08.05 Т/с «Краща половина»

09.10 Телепродаж

09.40 Т/с «Серцебиття»

10.35 Т/с «Любов та помста»

11.35, 18.20 «По-людськи»

12.35 Д/ф «Дикуни»

13.10, 1.25 Прозоро: про 

актуальне

14.00 UA:Фольк

15.10, 21.45, 0.10, 5.45 Спорт

15.20 Концерт. Анатолій Гнатюк

16.25 Буковинські загадки

16.30 Д/ф «Світ дикої природи»

17.00 Прозоро: про головне

19.10 Чемпіонат світу зі стрибків 

у воду серед юніорів. 

Трамплін 3 м, юнаки, 

фінал В

22.00 Полюси

23.00 Бігус Інфо

00.25 Т/с «Округ Дюрем»

02.45 Невідомі Карпати

03.10 Д/ф «Норильське 

повстання»

04.15 Мер Китаю
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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
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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, 21.10 Комедія «Різниця 

у віці»

21.45 Т/с «Свати»

22.45 «Твій вечір»

23.45 «ТСН. 10 вражаючих подій 

дня»

23.55 Трилер «Той, що біжить 

лабіринтом-2»

02.50 Жахи «Щелепи-3»

04.50, 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 «Лашкаво 

прошимо»

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 «Серед білого дня»

01.35 Х/ф «Перш ніж я засну»

03.05 М/ф

05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Мисливці на дива

10.00 Агенти справедливості

14.10, 15.30, 17.00 Т/с «Дитячий 

охоронець»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Я заберу твою 

родину»

23.10 Т/с «Віддай мою мрію»

01.25 Телемагазин

01.55 Гучна справа

02.25 Реальна містика

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Факти

04.40, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

11.20, 13.25 Х/ф «Таємний 

агент»

12.45, 15.45 Факти. День

14.00, 16.20 Т/с «Пес»

17.50 Т/с «Дільничний із ДВРЗ»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Хто хоче стати 

мільйонером? Ігрове шоу. 

Прем’єра

21.20 Т/с «Пес-6»

22.35 Т/с «Пес-2»

23.40 Т/с «Схованки»

02.35 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»

13.00 «Суперінтуїція»

15.00 Х/ф «Крок уперед: 

революція»

17.00 «Хто зверху?»

19.00 «Діти проти зірок»

20.45 Х/ф «Не такі»

22.50 Х/ф «Знаки»

01.00 Х/ф «Boss Level: 

врятувати колишню»

02.35 «Служба розшуку дітей»

02.40 «Зона ночі»

04.50 «Абзац!»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 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, 20.50 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 11.10 Д/с 

«Найнебезпечніші 

польоти»

08.20 Д/с «Спецназ: ближній 

бій»

09.00, 21.00 Час новин. Підсумки 

дня

10.10, 1.10, 5.10 Д/с «Світ Гітлера: 

післявоєнний план»

13.10, 14.10, 17.30, 18.10, 

19.15 Х/ф

15.30, 0.30 Час «Ч»

16.10, 22.15 Д/с «Загадки 

великих битв»

19.40 «5 копійок»

22.00 Час-Time

02.00 «Велика політика»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

06.20 «Будьте здоровi»

07.50, 17.00, 3.05, 3.45 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.35 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Версія 

полковника Зоріна»

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, 3.15 «Вартість життя»

00.45 «Легенди карного 

розшуку»

04.45 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Темний плащ»

08.15 М/ф «Качині історії»

09.30 Т/с «Друзі»

11.20 Мама реготала

14.40 Т/с «Дефективи»

15.40 Т/с «Суперкопи»

17.40 Т/с «Швидка»

20.00 Т/с «Поліція Гаваїв»

21.40 Т/с «Елементарно»

23.20 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.30 Т/с «Коли ми вдома»

06.00 Т/с «Комісар Рекс»

08.50, 11.50 МастерШеф. 

Професіонали

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Вікна-

новини

12.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

15.35, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 Супермама

20.15, 22.50 Т/с «Швабра»

23.05 Т/с «Ніконов і Ко»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 18.50 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.15 «Обідня перерва»

14.10 «Великий день»

16.10 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.10 «Ексклюзив»

19.00 «Велика середа»

22.00 «Спецтема»

23.00 «Новини від Христини»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.00 «ДжеДАІ-2020»

09.05 Х/ф «Ейр Америка»

11.15 Т/с «Янголи»

14.50, 19.25 «Загублений світ»

17.55 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

20.15, 21.10 Т/с «Янголи-2»

22.05, 23.55 Т/с «CSI: місце 

злочину»

01.45 Т/с «Зустрічна смуга»

03.35 «Відеобімба-2»

04.15 «ДжеДАІ-2018. 

Дайджест»

05.15 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 14.50, 20.55, 0.00 

Топ-матч

06.10 «Касимпаша» — 

«Бешикташ». Чемпіонат 

Туреччини

08.10 «Аякс» — «Віллем II». 

Чемпіонат Нідерландів

10.00, 15.00, 20.30, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20, 21.15 «Ніч Ліги чемпіонів»

11.00, 21.55 «FAN TALK»

12.50, 18.00, 20.45, 2.00 Yellow

13.00 «Верес» — «Динамо». 

Чемпіонат України

15.20 «EXTRA TIME»

16.15 «Портленд Тімберс» 

— «Реал Солт-Лейк». 

Фінал. MLS CUP

18.10 «Металіст 1925 р.» 

— «Колос». Чемпіонат 

України

20.00 Огляд фіналів. MLS CUP

00.10 «Олександрія» 

— «Минай». Чемпіонат 

України

02.10 «АЗ Алкмаар» 

— «Спарта». Чемпіонат 

Нідерландів

04.00 «Десна» — «Маріуполь». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.45, 20.50, 23.20 «УПЛ 

ONLINE»

06.55 «Олександрія» 

— «Минай». Чемпіонат 

України

09.15 «Десна» — «Маріуполь». 

Чемпіонат України

11.05 «EXTRA TIME»

12.00 «Фенербахче» 

— «Різеспор». Чемпіонат 

Туреччини

13.50 Чемпіонат Туреччини. 

Огляд туру

14.30 «ПСВ» — «Утрехт». 

Чемпіонат Нідерландів

16.20 «Ніч Ліги чемпіонів»

17.00 «FAN TALK»

18.50, 1.40, 3.45 Топ-матч

19.00 «Галатасарай» 

— «Алтай». Чемпіонат 

Туреччини

21.30 «Шахтар» — «Львів». 

Чемпіонат України

23.50 «Аякс» — «Віллем II». 

Чемпіонат Нідерландів

01.55 «Металіст 1925 р.» 

— «Колос». Чемпіонат 

України

03.55 «Трабзонспор» — «Адана 

Демірспор». Чемпіонат 

Туреччини

МЕГА

06.50, 3.40 Правила виживання

07.50 Страх у твоєму домі

08.45 Скептик

09.45, 1.40 Речовий доказ

10.55, 21.50 У пошуках інновацій

11.55 Війна всередині нас

12.55 Пересказана історія

13.55 Довідник дикої природи

14.55, 4.40 Сіяя: з нами у дику 

природу

15.55 Дикі Філіппіни Найджела 

Марвіна

16.50, 23.40 НАСА: нез’ясоване

17.50, 0.40 Фантастичні історії

18.50 Брама часу

19.50 Земні катаклізми

20.50 Гарячі точки

22.40 Місія Галапагоси

02.50 Судіть самі

05.40 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 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

13.30, 21.00 «Інше життя»

14.30 Т/с «Беверлі Гіллз, 

90210»

18.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

01.25 «Орел і решка. Шопінг»

02.15 Т/с «Три сестри»

03.15 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Видатні акторки. Топ

08.20 Сенсації екрана

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 Т/с «Ромео і Джульєтта з 

Черкас»

10.30 Х/ф «День 

незалежності»

13.20, 18.00 4 весілля

14.10, 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

22.00 Т/с «#ЯЖЕБАТЬ»

23.00, 2.15 Країна У-2

00.00 Т/с «Батько рулить-2»

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Роздивись

06.25 М/с «Пінгвіненя Пороро»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 2.10, 

5.10 Новини

07.05 Енеїда

08.05 Т/с «Краща половина»

09.10 Телепродаж

09.40 Т/с «Любов та помста»

11.35, 18.20 «По-людськи»

12.35 Д/ф «Дикуни»

13.10, 1.25 Прозоро: про 

актуальне

14.00 UA:Фольк

15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.45 

Спорт

15.20 Концерт. Пісні про кохання

16.30 Д/ф «Світ дикої природи»

17.00 Прозоро: про головне

19.10 Чемпіонат світу зі стрибків 

у воду серед юніорів. 

Вишка 10 м, юнаки, фінал

20.10 Чемпіонат світу зі стрибків 

у воду серед юніорів. 

Трамплін, 3 м, дівчата, 

фінал В

22.00 Полюси

23.00 Перша шпальта

00.25 Т/с «Округ Дюрем»

03.00 Невідомі Карпати

03.25 Д/ф «Дикі тварини»

03.50 Д/ф «Олександр 

Довженко: одеський 

світанок»

04.20 Безвинний у камері 

смертників
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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»

20.33 «Чистоnews-2021»

20.38 «Проспорт»

20.40, 21.05 Комедія «Різниця 

у віці»

21.45 «Право на владу-2021»

00.45 «ТСН. 10 вражаючих подій 

дня»

00.55 Трилер «Ексмахіна»

03.00 Жахи «Щелепи-4»

05.35 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

05.30, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00, 11.00 «Корисна програма»

12.25 Х/ф «Клуб холостяків»

14.35, 15.35 «Речдок»

16.25 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 3.25 «Стосується 

кожного»

20.00, 2.35 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Велика справа»

23.50 Х/ф «Афера по-

американськи»

04.20 М/ф

04.45 «Телемагазин»

КАНАЛ

 «УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Мисливці на дива

10.00 Агенти справедливості

14.10, 15.30, 17.00 Т/с «Дитячий 

охоронець»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Я заберу твою 

родину»

23.10 Слідами президентської 

медіаімперії

23.50, 2.15 Т/с «Віддай мою 

мрію»

01.45 Телемагазин

02.25 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

11.40, 13.25 Х/ф «Людина 

пітьми»

12.45, 15.45 Факти. День

14.05, 16.25 Т/с «Пес»

16.50 Т/с «Дільничний із ДВРЗ»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.20 Т/с «Пес-6»

22.40 Т/с «Пес-2»

23.45 Т/с «Схованки»

01.50 Х/ф «Таємний агент»

03.45 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 «Kids time»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.20 «Орел і решка»

09.20 Т/с «Надприродне»

12.45 «Суперінтуїція»

14.45 Х/ф «Крок уперед: усе 

або нічого»

17.00, 19.00 «Хто 

зверху?»

21.00 Х/ф «Фантом»

22.50 Х/ф «Колір з інших 

світів»

01.00 «Вар’яти»

02.35 «Служба розшуку дітей»

02.40 «Зона ночі»

04.50 «Абзац!»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 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, 20.50 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 11.10 Д/с 

«Найнебезпечніші 

польоти»

08.20 Д/с «Спецназ: ближній 

бій»

09.00, 21.00 Час новин. Підсумки 

дня

10.10, 1.10, 5.10 Д/с «Світ 

Гітлера: післявоєнний 

план»

13.10, 14.10, 17.30, 18.10, 

19.15 Х/ф

15.30, 0.30 Час «Ч»

16.10 Таємниці війни

19.40 «5 копійок»

22.00 Час-Time

22.15 Д/с «Загадки великих 

битв»

02.00 «Прямим текстом з Юрієм 

Луценком»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

06.20 «Вартість життя»

07.50, 17.00, 3.05, 3.45 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.35 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Хазяїн тайги»

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, 3.15 «Правда життя»

00.50 «Легенди карного 

розшуку»

04.45 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Темний плащ»

08.15 М/ф «Качині історії»

09.30 Т/с «Друзі»

11.20 Мама реготала

14.30 Т/с «Дефективи»

15.50 Т/с «Суперкопи»

17.40 Т/с «Швидка»

20.00 Т/с «Поліція Гаваїв»

22.00 Т/с «Елементарно»

23.30 Мама реготала. Найкраще

СТБ

05.30 Т/с «Коли ми вдома»

06.00 Т/с «Комісар Рекс»

08.55, 11.50 МастерШеф. 

Професіонали

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Вікна-

новини

12.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

15.35, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 Супермама

20.15, 22.50 Т/с «Швабра»

23.05 Т/с «Ніконов і Ко»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 18.00 «Репортер». 

Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.15 «Обідня перерва»

14.10 «Великий день»

16.10 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

19.45 «П’ята колонка»

20.15 «Про політику»

22.00 «Спецтема»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.00 «ДжеДАІ-2020»

09.30 Х/ф «З Парижа з 

любов’ю»

11.20 Т/с «Янголи»

14.50 «Загублений світ»

17.55, 1.50 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25 «Воїни доріг»

20.15, 21.15 Т/с «Янголи-2»

22.10, 0.00 Т/с «CSI: місце 

злочину»

02.05 «Відеобімба-2»

04.15 «ДжеДАІ-2018. 

Дайджест»

05.15 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 12.50 Топ-матч

06.10 «Шахтар» — «Львів». 

Чемпіонат України

08.10 «АЗ Алкмаар» 

— «Спарта». Чемпіонат 

Нідерландів

10.00, 15.00, 20.30, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20, 15.20 «Ніч Ліги чемпіонів»

11.00, 16.00 «FAN TALK»

13.00 «Трабзонспор» — «Адана 

Демірспор». Чемпіонат 

Туреччини

14.50, 17.50, 22.35 Yellow

18.00 Матч

19.30 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

20.45 Матч 2. Фінал. MLS CUP

23.00 «Верес» — «Динамо». 

Чемпіонат України

00.45 «ПСВ» — «Утрехт». 

Чемпіонат Нідерландів

02.30 «Десна» — «Маріуполь». 

Чемпіонат України

04.15 «Фенербахче» 

— «Різеспор». Чемпіонат 

Туреччини

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.30, 14.30 «УПЛ ONLINE»

06.40 «Верес» — «Динамо». 

Чемпіонат України

09.00 «ПСВ» — «Утрехт». 

Чемпіонат Нідерландів

10.45 Yellow

10.55 «Касимпаша» — 

«Бешикташ». Чемпіонат 

Туреччини

12.45 «Металіст 1925 р.» 

— «Колос». Чемпіонат 

України

15.00 «Феєнорд» — 

«Фортуна». Чемпіонат 

Нідерландів

16.45, 23.20 Огляд фіналів. MLS 

CUP

17.15 «Галатасарай» 

— «Алтай». Чемпіонат 

Туреччини

19.00 «Ніч Ліги чемпіонів»

19.40 «FAN TALK»

21.30 «Рух» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

23.50 «Портленд Тімберс» 

— «Реал Солт-Лейк». 

Фінал. MLS CUP

01.40, 3.45 Топ-матч

01.55 «Аякс» — «Віллем II». 

Чемпіонат Нідерландів

03.55 «Олександрія» 

— «Минай». Чемпіонат 

України

МЕГА

06.35, 3.40 Правила виживання

07.35 Страх у твоєму домі

08.35 Скептик

09.35, 1.40 Речовий доказ

10.45, 21.50 У пошуках інновацій

11.45 Війна всередині нас

12.45 Пересказана історія

13.45 Топ-10: таємниці та 

загадки

14.50, 4.45 Сіяя: з нами у дику 

природу

15.50 Дикі тварини

16.50, 23.40 НАСА: нез’ясоване

17.50, 0.40 Фантастичні історії

18.50 Брама часу

19.50 Земні катаклізми

20.50 Гарячі точки

22.40 Арктика з Брюсом Перрі

02.50 Судіть самі

05.45 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, 2.15 «Орел і решка. 

Навколо світу»

10.30 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

11.30, 18.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

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 Сенсації екрана

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 Т/с «Ромео і Джульєтта з 

Черкас»

10.30 Х/ф «День 

незалежності. 

Відродження»

12.50, 18.00 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

22.00 Т/с «#ЯЖЕБАТЬ»

23.00, 23.30, 2.15 Країна У-2

00.00 Т/с «Батько рулить-2»

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Роздивись

06.25 М/с «Пінгвіненя Пороро»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 2.10, 

5.10 Новини

07.05 Енеїда

08.05 Т/с «Краща половина»

09.10 Телепродаж

09.40 Т/с «Любов та помста»

11.35, 18.20 «По-людськи»

12.35 Д/ф «Дикуни»

13.10, 1.25 Прозоро: про 

актуальне

14.00 UA:Фольк. Спогади

15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.45 

Спорт

15.20 Концерт. Пісні про кохання

16.30 Д/ф «Світ дикої природи»

17.00 Прозоро: про головне

19.10 Чемпіонат світу зі стрибків 

у воду серед юніорів. 

Трамплін, 3 м, дівчата, 

фінали

19.55 Чемпіонат світу зі стрибків 

у воду серед юніорів. 

Вишка 10 м, юнаки, 

фінали

22.00 Полюси

23.00 Схеми. Корупція в деталях

00.25 Т/с «Округ Дюрем»

03.00 Невідомі Карпати

03.30 Х/ф «Тіні забутих 
предків»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

14.45 «Одруження наосліп»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

20.13 «Проспорт»

20.15 «Чистоnews-2021»

20.20 Комедія «1+1»

22.35 «Вечірній квартал-2021»

00.45 Комедія «Хочу як ти»

03.05 Бойовик «Різники»

05.55 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

05.15, 23.00 «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 «Без комплексів»

14.30, 15.30, 0.50 «Речдок»

16.25 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Законослухняний 

громадянин»

03.25 Д/п «Хроніка 

пограбувань»

04.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

05.05 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях. Новий 

сезон

10.20, 4.30 Т/с «Наш доктор»

14.20, 15.30 Т/с «Хіба можна 

мріяти про більше»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.00 Т/с «Віддай мою 

мрію»

01.30 Телемагазин

ICTV

03.45 Скарб нації

03.55 Еврика!

04.00 Служба розшуку дітей

04.20, 1.15 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, 21.30 Дизель-шоу

11.40, 13.15, 23.00, 1.40 «На 

трьох»

12.45, 15.45 Факти. День

13.50, 16.25 Т/с «Пес»

17.40 «На трьох». Прем’єра

18.45 Факти. Вечір

20.05 Дизель-шоу. Прем’єра

03.10 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.25 «Kids time»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.30 «Орел і решка»

09.30 «Пекельна кухня»

11.35 «Екси»

13.35 «Діти проти зірок»

15.10 Х/ф «Репродукція»

17.20 Х/ф «Бладшот»

19.30 Х/ф «Зоряний десант»

22.00 Х/ф «Дум»

00.00 Х/ф «Фантом»

01.30 «Вар’яти»

02.00 «Служба розшуку дітей»

02.05 «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, 0.10 Історія для дорослих

07.10, 8.10, 20.50 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 11.10 Д/с 

«Найнебезпечніші 

польоти»

08.15, 12.20 Форшмак

08.40 Натхнення

09.00, 21.00 Час новин. Підсумки 

дня

10.10, 1.10, 5.10 Д/с «Світ Гітлера: 

післявоєнний план»

13.10, 14.10, 17.30, 18.10, 

19.15 Х/ф

15.30, 0.30 Час «Ч»

16.10, 22.15 Д/с «Загадки 

великих битв»

16.35 Невигадані історії

19.40 «5 копійок»

22.00 Час-Time

02.00 «Час за Гринвічем»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

06.15 «Правда життя»

07.50, 17.00, 3.05, 3.45 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.35 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Зникнення свідка»

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, 3.15 «Таємниці світу»

00.50 «Легенди карного 

розшуку»

04.45 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Темний плащ»

08.15 М/ф «Качині історії»

09.30 Т/с «Друзі»

11.20, 1.00 Мама реготала

14.30 Т/с «Дефективи»

15.50 Т/с «Суперкопи»

18.00 Т/с «Швидка»

19.00 Х/ф «Конан-руйнівник»

21.00 Х/ф «Історія лицаря»

СТБ

05.25 Т/с «Коли ми вдома»

06.45, 19.00, 22.50 Холостячка 

Злата Огнєвіч

10.30, 11.50, 14.50, 18.05 Т/с 

«Сліпа»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Вікна-

новини

23.35 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»

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»

09.20 Х/ф «Кредо вбивці»

11.25 Т/с «Янголи»

14.55 «Загублений світ»

17.55 «Секретні матеріали»

18.15, 1.40 «Спецкор»

18.50, 2.10 «ДжеДАІ»

19.25 Х/ф «Гонщик»

21.45 Х/ф «Тривожний 

виклик»

23.35 Х/ф «Леді Кривавий 

бій»

02.50 «Цілком таємно-2017»

03.25 «Відеобімба-2»

04.15 «ДжеДАІ-2018. 

Дайджест»

05.15 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 0.20 Топ-матч

06.10 «Металіст 1925 р.» 

— «Колос». Чемпіонат 

України

08.10 «Трабзонспор» — «Адана 

Демірспор». Чемпіонат 

Туреччини

10.00, 15.00, 20.15, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20, 17.45 Yellow

10.30 «Рух» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

12.20 «EXTRA TIME»

13.15 «ПСВ» — «Утрехт». 

Чемпіонат Нідерландів

15.20 Чемпіонат Туреччини. 

Огляд туру

16.00 «УПЛ. Розклад туру»

16.55 LIVE. «Маріуполь» 

— «Дніпро-1». Чемпіонат 

України

18.55, 21.25 «УПЛ ONLINE»

19.25 LIVE. «Інгулець» 

— «Десна». Чемпіонат 

України

22.00 Огляд фіналів. MLS CUP

22.50 Матч

00.30 «Портленд Тімберс» 

— «Реал Солт-Лейк». 

Фінал. MLS CUP

02.15 «Феєнорд» — 

«Фортуна». Чемпіонат 

Нідерландів

04.00 «Галатасарай» 

— «Алтай». Чемпіонат 

Туреччини

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ніч Ліги чемпіонів»

06.40 «FAN TALK»

08.30 «Феєнорд» — 

«Фортуна». Чемпіонат 

Нідерландів

10.15 Матч

11.45, 19.00 Чемпіонат 

Туреччини. Огляд туру

12.10, 14.40, 2.05, 4.25 «УПЛ 

ONLINE»

12.50 «Верес» — «Динамо». 

Чемпіонат України

15.10 «Портленд Тімберс» 

— «Реал Солт-Лейк». 

Фінал. MLS CUP

17.00 Yellow

17.10 «АЗ Алкмаар» 

— «Спарта». Чемпіонат 

Нідерландів

19.40 «Трабзонспор» — «Адана 

Демірспор». Чемпіонат 

Туреччини

21.30 Матч. Фінал. MLS CUP

23.20 «УПЛ. Розклад туру»

00.15 «Маріуполь» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

02.35 «Інгулець» — «Десна». 

Чемпіонат України

04.55 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

МЕГА

06.40, 3.40 Правила виживання

07.40 Страх у твоєму домі

08.40 Скептик

09.40, 1.40 Речовий доказ

10.50, 21.50 У пошуках інновацій

11.50 Війна всередині нас

12.50 Пересказана історія

13.50 Топ-10: таємниці та 

загадки

14.55, 4.40 Сіяя: з нами у дику 

природу

15.55 Дикі тварини

16.55, 23.40 НАСА: нез’ясоване

17.55, 0.40 Фантастичні історії

18.55 Брама часу

19.50 Місія Галапагоси

20.50 Гарячі точки

22.40 Арктика з Брюсом Перрі

02.50 Судіть самі

05.40 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 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

13.30, 21.00 «Інше життя»

14.30 Т/с «Беверлі Гіллз, 

90210»

18.00 Х/ф «Заміж на два дні»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

01.25 Т/с «Три сестри»

03.15 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Видатні акторки. Топ

08.20 Сенсації екрана

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 Т/с «Ромео і Джульєтта з 

Черкас»

10.30 М/ф «Воллі»

12.30, 18.00 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

22.00 Т/с «#ЯЖЕБАТЬ»

23.00, 2.15, 2.45 Країна У-2

00.00 Т/с «Батько рулить-2»

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Роздивись

06.25 М/с «Пінгвіненя Пороро»

07.00, 8.00, 9.00, 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

09.45 Д/ф «Дикуни»

10.15 Т/с «Любов та помста»

11.15, 18.20 «По-людськи»

12.15 Біатлон. Кубок світу. 

III етап. Спринт, 10 км, 

чоловіки

14.00 UA:Фольк. Спогади

15.10 Біатлон. Кубок світу. III 

етап. Спринт, 7,5 км, жінки

16.40 Д/ф «Світ дикої природи»

17.00, 1.05 Прозоро: про головне

19.10 Д/ф «Особливий загін. 

Суперчуття»

20.00 «Дика природа Чилі»

21.45, 0.05, 2.35, 5.45 Спорт

22.00 «НЛО: загублені 

свідчення»

22.55 Д/ф «Боротьба за 

виживання»

00.20 Прозоро: про актуальне

02.55 «Зворотний відлік»

04.35 Відтінки України
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КАНАЛ «1+1»

07.00, 5.55 «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»

22.15 «Жіночий квартал»

23.35 «Світське життя-2021»

00.45 Бойовик «Не впіймали 

— не злодій»

03.15 Комедія «Хочу як ти»

ІНТЕР

05.35 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

06.40 Х/ф «Чотири 

мушкетери Шарло»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.00 «Все для тебе»

11.00 «Корисна програма»

12.00 Х/ф «Висота»

13.5 Х/ф «Дівчина без 

адреси»

15.35 Х/ф «Весна на Зарічній 

вулиці»

17.30, 20.30 Т/с «Два серця»

20.00 «Подробиці»

22.20 «Концерт Таїсії Повалій 

«Серце — будинок для 

кохання»

00.35 Д/п «Таїсія Повалій. 

Сьогодні і назавжди»

01.45 Х/ф «Малахольна»

03.50 М/ф

КАНАЛ

 «УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30 Т/с «Наш лікар»

08.30 Зірковий шлях. Новий 

сезон

10.20 Т/с «Ніколи не пізно»

14.25, 15.20 Т/с «Авантюра»

20.00 Головна тема

21.00 Шоу «Маска»

23.30, 2.00 Музична платформа. 

Найкраща пісня року

01.30 Телемагазин

03.15 Т/с «Дитячий охоронець»

ICTV

04.35 Скарб нації

04.45 Еврика!

04.55 Факти

05.20 Громадянська оборона

06.20 Т/с «Юрчишини»

09.15 Х/ф «Смертельна 
зброя»

11.30, 13.00 Х/ф «Смертельна 
зброя-2»

12.45 Факти. День

13.55 Х/ф «Смертельна 
зброя-3»

16.10 Х/ф «Смертельна 
зброя-4»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Термінатор: 
фатум»

21.40 Х/ф «Термінатор-3: 
повстання машин»

23.50 Х/ф «Ганна. Досконала 
зброя»

01.55 Прихована небезпека

02.50 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

05.45 «Хто проти блондинок?»

07.45, 10.00 «Kids time»

07.50 Х/ф «Готель для собак»

10.05 «Орел і решка. Земляни»

11.00 «Орел і решка. Чудеса 

світу»

13.00 «Хто зверху?»

15.00 М/ф «Кіт у чоботях»

16.50 М/ф «Ваяна»

18.50 Х/ф «Аліта: бойовий 

янгол»

21.15 Х/ф «Валеріан і місто 

тисячі планет»

00.05 Х/ф «Одного разу в 

Голлiвудi»

03.20 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.45, 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, 8.35, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

08.00 Форшмак

08.20 Д/с «Історія навколо нас»

09.00, 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

05.20 Х/ф «Поводир»

07.35 Х/ф «Викликаємо 

вогонь на себе»

13.45 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

14.55 Т/с «Смерть у раю»

19.00, 2.30 «Свідок»

19.30 Х/ф «Ти — мені, я 

— тобі»

21.15 Х/ф «Невиправний 

брехун»

22.45 Х/ф «Вуличний боєць»

00.30 «Втеча. Реальні історії»

01.10 «Легенди карного 

розшуку»

03.00 «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 Т/с «Суперкопи»

14.10 Т/с «Швидка»

16.00 Мама реготала. Найкраще

17.05, 1.05 Мама 

реготала

19.00 Х/ф «Ідеальний 

незнайомець»

21.10 Х/ф «Жага смерті»

23.15 Т/с «Спецпризначенці»

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.30 Х/ф «Клуб перших 

дружин»

07.50 Неймовірна правда про 

зірок

10.55 Т/с «Швабра»

19.00 Україна має талант

22.00 МастерШеф

ПРЯМИЙ

08.45 «Щасливий сніданок»

09.00 «Щасливе інтерв’ю»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

17.15 «Репортер». Новини

10.10 «Соціальний статус»

10.40 «Перша передача»

11.15, 12.15 «Акценти»

13.15, 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»

09.15 «Віпи і топи»

11.10 «Загублений світ»

13.15 Х/ф «Загадки Сфінкса»

15.10 Х/ф «Бронежилет»

17.00 Х/ф «Охоронець»

19.05 Х/ф «Призначення»

21.00 Х/ф «Марсіанин»

23.55 Х/ф «Міна»

02.00 «Відеобімба-2»

03.00 «Цілком таємно-2017»

05.15 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10, 16.05 Матч 2. Фінал. MLS 

CUP

08.10 «Інгулець» — «Десна». 

Чемпіонат України

10.00, 14.45, 22.30 Футбол NEWS

10.20 «УПЛ. Розклад туру»

11.15, 20.40 «Маріуполь» 

— «Дніпро-1». Чемпіонат 

України

13.00 «УПЛ ONLINE»

13.30 Огляд фіналів. MLS CUP

13.55 LIVE. «Олександрія» 

— «Шахтар». Чемпіонат 

України

15.55, 18.45 Yellow

17.55 LIVE. «Антальяспор» 

— «Трабзонспор». 

Чемпіонат Туреччини

19.55 Чемпіонат Туреччини. 

Огляд туру

22.50 «Феєнорд» — 

«Фортуна». Чемпіонат 

Нідерландів

00.35 «Верес» — «Рух». 

Чемпіонат України

02.20 «FAN TALK»

04.05 «Олександрія» 

— «Шахтар». Чемпіонат 

України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ніч Ліги чемпіонів»

06.40, 22.10 «FAN TALK»

08.30 Матч

10.00, 1.50, 3.50 Топ-матч

10.15 «Портленд Тімберс» 

— «Реал Солт-Лейк». 

Фінал. MLS CUP

12.05 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

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. «Олександрія» 

— «Шахтар». Чемпіонат 

України

16.55 LIVE. «Верес» — «Рух». 

Чемпіонат України

19.25 LIVE. «Львів» 

— «Ворскла». Чемпіонат 

України

22.00 Yellow

00.00 «Антальяспор» — 

«Трабзонспор». Чемпіонат 

Туреччини

02.00 «Інгулець» — «Десна». 

Чемпіонат України

04.00 «Фенербахче» 

— «Різеспор». Чемпіонат 

Туреччини

МЕГА

06.30 Випадковий свідок

08.50 Речовий доказ

10.00, 17.10 У пошуках істини

12.10, 0.10 Фантастичні історії

13.10 Крила війни

14.10 Конкорд: надзвукова ера

16.10, 1.10, 5.40 Сіяя: з нами у 

дику природу

19.00 Місія Галапагоси

20.00 Арктика з Брюсом Перрі

21.00 Таємниці Кремнієвої 

долини

23.10 Запрограмовані долі

02.10 Містична Україна

03.10 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»

11.00 Х/ф «Випадковий 

чоловік»

12.35 Х/ф «Заміж на два дні»

14.30 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Х/ф «Сексоголік»

01.40 Т/с «Три сестри»

03.30 «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

10.30 М/ф «Життя комах»

12.15, 23.45 Одного разу під 

Полтавою

17.15 Х/ф «До зустрічі з 

тобою»

19.25 Х/ф «Лара Крофт: 

розкрадачка гробниць»

21.30 Х/ф «Лара Крофт: 

розкрадачка гробниць-

2. Колиска життя»

03.00 Країна У-2

03.25 Панянка-селянка

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 4.35 Енеїда

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.00, 2.25, 5.35 

Новини

07.05 М/с «Пінгвіненя Пороро»

08.05 Д/ф «Дикі дива»

08.25 Відтінки України

09.10 Телепродаж

09.40, 14.30 #ВУКРАЇНІ

10.10 Х/ф «Обручка до весни»
11.45 Д/ф «Якого любили всі»

13.10 Біатлон. Кубок 

світу. III етап. Гонка 

переслідування, 12,5 км, 

чоловіки

14.15 Міста та містечка

15.10 Біатлон. Кубок світу. III 

етап. Естафета 4х6 км, 

жінки

16.35 Країна пісень

17.00 Концерт «Кобза»

18.15, 21.25 Д/ф «Боротьба за 

виживання»

18.50 Т/с «Пуаро Агати Крісті»

22.00 «Дика природа Чилі»

23.00 «НЛО: загублені 

свідчення»

00.25 Х/ф «Сватання на 
Гончарівці»

01.55 Бігус Інфо

02.50 Афганістан

03.40 UA:Фольк. Спогади
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КАНАЛ «1+1»

07.00 «Життя відомих людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 3.40 «Світ навиворіт»

16.30, 17.30 «Мандруй Україною 

з Дмитром Комаровим»

18.30 «Світське життя-2021»

19.30, 4.50 «ТСН-тиждень»

21.00 Пригоди «Роман з 

каменем»

23.10 Пригоди «Перлина Нілу»

01.15 Комедія «Війна подружжя 

Роузів»

ІНТЕР

05.05 Х/ф «Весна на Зарічній 

вулиці»

07.00 Х/ф «Четверо проти 

кардинала»

09.00 «Готуємо разом»

10.00, 11.00, 12.00 «Інше життя»

13.35 «Речдок. Велика справа»

18.00 Х/ф «Законослухняний 

громадянин»

20.00 «Подробиці тижня»

22.00 Х/ф «Вітряна ріка»

00.05 Х/ф «Вирок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00 Сьогодні

06.55, 4.30 Реальна містика

08.25 Т/с «Я заберу твою 

родину»

17.00, 21.00 Т/с «Я не вірю»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.25, 2.00 Т/с «Ворожа»

01.30 Телемагазин

04.00 Гучна справа

ICTV

04.25 Скарб нації

05.35 Еврика!

05.40 Факти

06.05 Прихована небезпека

07.00 Секретний фронт

08.00 Антизомбі

09.00 Громадянська оборона

10.00, 10.55 Хто хоче стати 

мільйонером? Ігрове шоу

11.55, 13.00 Х/ф «Ганна. 

Досконала зброя»

12.45 Факти. День

14.20 Т/с «Пес»

18.45 Факти тижня

20.40 Х/ф «Термінатор-5: 

генеза»

23.10 Х/ф «Термінатор-

4: нехай прийде 

спаситель»

01.30 Х/ф «Людина пітьми»

03.10 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 23.50 «Вар’яти»

07.50, 9.45 «Kids time»

07.55 М/ф «Татко гусак»

09.50 Х/ф «Бригада «М»

11.40 М/ф «Ваяна»

13.40 Х/ф «Аліта: бойовий 

янгол»

16.05 Х/ф «Валеріан і місто 

тисячі планет»

19.00 Х/ф «Відьмина гора»

21.00 Х/ф «Першому гравцю 

приготуватися»

02.00 Профілактика

5 канал

06.00 Вікно в Америку

06.10 Д/с «Секретно. Холодна 

війна»

07.00, 8.00, 8.45, 12.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 20.00, 0.00, 

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.10 Д/с «Найнебезпечніші 

польоти»

07.50, 21.25 Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

08.10 Невигадані історії

08.30 Д/с «Історія навколо нас»

09.00 Божественна літургія ПЦУ

11.00, 12.05 Божественна літургія 

УГКЦ

12.50, 15.15 Індійській фільм

16.10, 17.10, 22.00 Концерт

18.00, 2.00, 5.10 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 Феєрія мандрів

01.10 Д/с «Загадки великих 

битв»

03.10 Обережно, діти!

04.10 Фізкульт ура!

НТН

05.20 Х/ф «Дама з папугою»

07.05 «Слово предстоятеля»

07.15 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

09.50 Т/с «Смерть у раю»

14.05 Х/ф «Ти — мені, я 

— тобі»

15.45 Х/ф «Невиправний 

брехун»

17.15 Х/ф «Чорна стріла»

19.00 Х/ф «Особливо 

важливе завдання»

21.35 Х/ф «Ескобар»

23.45 Х/ф «Вуличний боєць»

01.35 «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»

12.40 Т/с «Суперкопи»

14.20 Т/с «Швидка»

16.00, 0.55 Мама реготала. 

Найкраще

17.00 Прем’єра. Мама реготала

19.00 Х/ф «На відстані удару»

21.10 Х/ф «Чудова сімка»

00.00 Т/с «Спецпризначенці»

СТБ

05.15 Т/с «Було в батька два 

сини»

09.25 МастерШеф

13.45 Супермама

18.40 Битва екстрасенсів

21.00 Один за всіх

22.10 Таємниці ДНК

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»

08.25, 1.05 «Загублений світ»

11.25 Х/ф «Морський 

піхотинець-2»

13.20 Х/ф «Морський 

піхотинець-3: тил»

15.05 Х/ф «Морський 

піхотинець-4: рухома 

мішень»

16.55 18-й тур ЧУ з футболу 

«Динамо» (М) — «Зоря»

19.00 Х/ф «Збройний барон»

21.20 Х/ф «Виходу немає»

23.20 Х/ф «Допит»

02.00 «Відеобімба-2»

04.25 «Найкраще»

04.30 «ДжеДАІ-2018. 

Дайджест»

05.15 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 Матч. Фінал. MLS CUP

08.10, 16.55, 1.35 «Антальяспор» 

— «Трабзонспор». 

Чемпіонат Туреччини

010.00, 13.15, 14.45, 18.40, 20.15, 

23.00 Футбол NEWS

10.20, 12.50, 23.20 Yellow

10.30 «Олександрія» 

— «Шахтар». Чемпіонат 

України

12.20, 13.00, 13.30, 15.55, 19.00 

«УПЛ ONLINE»

13.55 LIVE. «Чорноморець» 

— «Металіст 1925 р.». 

Чемпіонат України

16.30 Огляд фіналів. MLS CUP

19.25 LIVE. «Колос» 

— «Минай». Чемпіонат 

України

21.20 «Великий футбол»

23.30 «Львів» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

01.20, 3.25, 5.30 Топ-матч

03.40 «Колос» — «Минай». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.15, 10.30, 0.55, 3.25 

«УПЛ ONLINE»

06.30 «Верес» — «Рух». 

Чемпіонат України

08.45 «Львів» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

11.00 «Антальяспор» — 

«Трабзонспор». Чемпіонат 

Туреччини

12.45 Чемпіонат Туреччини. 

Огляд туру

13.25 Матч 1. Чемпіонат 

Аргентини

15.15, 16.15, 23.15 Yellow

15.25 LIVE. «Гронінген» 

— «Феєнорд». Чемпіонат 

Нідерландів

17.25, 0.40 Топ-матч

17.40 LIVE. «Аякс» — «АЗ 

Алкмаар». Чемпіонат 

Нідерландів

19.40 Матч. Фінал. MLS CUP

21.40 Чемпіонат Нідерландів. 

Огляд туру

22.25 LIVE. «Атлетіку Мінейру» 

— «Атлетіко Паранаенсі». 

Фінал. Кубок Бразилії

01.35 «Чорноморець» 

— «Металіст 1925 р.» 

Чемпіонат України

03.55 «FAN TALK»

МЕГА

06.40 Випадковий свідок

08.40 Речовий доказ

09.50, 16.50 У пошуках істини

11.40, 0.10 Фантастичні історії

12.40 Стежина війни

13.40 Таємниці Кремнієвої 

долини

15.50 Природа сьогодення

19.00 Арктика з Брюсом Перрі

21.00 Конкорд: надзвукова ера

23.00 Секти. Контроль 

свідомості

01.10 Сіяя: з нами у дику 

природу

02.15 Містична Україна

03.05 Правда життя

К1

06.30 Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

09.40 Х/ф «Випадковий 

чоловік»

11.15 Х/ф «На іншому кінці 

дроту»

13.15, 1.30 «Орел і решка. 

Навколо світу»

00.00 Х/ф «Андроїд»

02.25 Т/с «Три сестри»

03.20 «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

09.00 М/ф «Життя комах»

10.45 М/ф «Принцеса та жаба»

12.30, 23.25 Одного разу під 

Полтавою

17.00 М/ф «Супершістка»

19.00 Х/ф «Атака кобри»

21.15 Х/ф «G.I.Joe: атака 

кобри-2»

02.40 Країна У-2

03.10 Панянка-селянка

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 4.35 Енеїда

07.00, 8.00, 8.55, 18.00 Новини

07.05 М/с «Пінгвіненя Пороро»

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. III 

етап. Естафета 4х7,5 км, 

чоловіки

15.20 Біатлон. Кубок 

світу. III етап. Гонка 

переслідування, 10 км, 

жінки

16.30 Студія «Дорога до Пекіна»

17.05 Концерт. Наталія 

Валевська

18.15 Д/ф «За вашу і нашу 

свободу»

19.15 Д/ф «Боротьба за 

виживання»

19.55 Д/ф «Тваринна зброя»

21.00, 0.25, 5.05 Тиждень на 

Суспільному

22.00 Художній серіал «Пуаро 

Агати Крісті»

23.55 #@)??$0 з Майклом 

Щуром

01.15 Д/ф «Дика планета»

02.00 Торговці мріями

02.50 Х/ф «Іван Франко»
04.30 Проєкт «Свої»
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Речник Путіна відповів Зеленському 
про прямі переговори щодо Донбасу 
 Москва не є стороною конфлікту на Донбасі, 
тому його розв’язання є предметом «переговорів 
українців з українцями». Про це речник російсько-
го лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков ска-
зав, коментуючи заяву президента України Володи-
мира Зеленського про необхідність прямих перего-
ворів з російським лідером Володимиром Путіним, 
оскільки без них він не бачить можливості завер-
шення війни. Речник Кремля також укотре назвав 
події на Донбасі «громадянською війною». «Війна 
на Донбасі є внутрішньоукраїнською, ми знаємо про 
спроби представити Росію як учасницю цього конф-
лікту. Це не так... Зупинити війну на Донбасі мож-
на лише шляхом переговорів українців з українця-
ми. Це громадянська війна, яка була спровокована 
відомими подіями 2014 року», — стверджує пред-
ставник Кремля. Він також зазначив, що Росія вжи-
ває всіх зусиль для того, щоб допомогти Україні вре-
гулювати конфлікт на Донбасі. 

Президент США Джо Байден скликає 
«саміт за демократію»
 Джо Байден упритул підійшов до реалізації ідеї, 
за якою уважно стежать у Москві. Наприкінці листо-
пада адміністрація президента США оголосила спи-
сок із понад 100 країн, запрошених на перший «саміт 
за демократію». Через пандемію COVID-19 він прой-
де в режимі відеоконференції 9-10 грудня. Офіційних 
представників Росії на нього не запросили. З російсь-
ким президентом Володимиром Путіним Байден зби-
рається поспілкуватися найближчим часом окремо і 
також за допомогою відеозв’язку. З країн колишнього 
СРСР на саміті будуть лідери країн Балтії, а також Ук-
раїни, Молдови, Грузії та Вірменії. Від Білорусі запро-
шено лідерку опозиції Світлану Тихановську. Прессек-
ретар президента РФ Дмитро Пєсков розкритикував 
ідею саміту, назвавши його «спробою провести нові 
лінії поділу».

Київ піднявся в рейтингу 
найдорожчих міст для життя 
на 13 позицій
 Київ посів 88-му сходинку в рейтингу найдо-
рожчих для життя міст світу, укладеному Economist 
Intelligence Unit. Його оприлюднили в середу, 1 груд-
ня. У попередньому звіті піврічної давнини українсь-
ка столиця була на 101-му місці. Найдорожчим для 
життя став ізраїльський Тель-Авів (у попередньо-
му рейтингу місто посідало п’яте місце), друге міс-
це посіли Париж та Сінгапур. Результат Тель-Авіва в 
основному пов’язаний зі зміцненням шекеля віднос-
но долара і зростанням цін на продукти харчування 
та транспорт. Загалом верхні сходинки рейтингу, як 
і раніше, займають європейські та розвинені азіат-
ські міста. Натомість життя відчутно подешевшало в 
італійському Римі, таїландському Бангкоці та перу-
анській Лімі. Автори звіту зазначають, що в італій-
ськiй столиці це особливо помітно за вартістю про-
дуктового кошика та одягу. Міста Північної Америки 
та Китаю залишаються з відносно помірними ціна-
ми. Найдешевшим для життя містом знову став си-
рійський Дамаск, попередні сходинки займають міста 
Близького Сходу, Африки і найбідніших частин Азії. 
«Глобальний індекс вартості життя» щорічно публі-
кується The Economist Intelligence Unit (EIU) i вклю-
чає 173 міста. Він складений у вигляді рейтингу, за-
снованого на цінах на основні продукти споживання 
(цей «споживчий кошик» включає понад 200 товарів 
та послуг). У формуванні останнього рейтингу врахо-
вувалися дані про ціни за серпень та вересень у 173 
найбільших містах світу. Вартість життя в середньо-
му зросла на 3,5 відсотка у національній валюті, що є 
найшвидшим рівнем інфляції за останні п’ять років, 
зазначається у звіті.

Рекордна смертність у Росії з часів 
Другої світової війни
 За останній рік смертність у Росії стала рекорд-
ною з часів Другої світової війни, або Великої Вітчиз-
няної — як її досі називають у РФ. Про це повідомляє 
газета «Вєдомості». За період з грудня 2020 по листо-
пад 2021 року в країні померло понад 2,4 млн осіб. Це 
найгірший показник із 1945 року. При цьому, за дани-
ми газети, природний спад населення без урахування 
міграції перевищив позначку 990 тис. осіб за остан-
ній рік. Попередній рекорд зi смертності в 2,37 млн. 
тримався з 2003 року. До цього країна зазнавала та-
ких втрат лише в період з 1941 по 1945 роки, але тоді 
кількість померлих перевищувала нинішні показники 
в 2-3 рази. Рекордну смертність за післявоєнний пе-
ріод експерти насамперед пов’язують із коронавіру-
сом. За даними МОЗ, опублікованими Росстатом, за 
період iз жовтня 2020 року до вересня 2021 року з 
діагнозом COVID-19 померло більше 400 тисяч лю-
дей, а це дві третини надмірної смертності. При цьо-
му низка спостерігачів зазначає, що більшість смер-
тей припала не на сам вірус, а на хронічні захворю-
вання, що загострилися після захворювання.

■Ігор ВІТОВИЧ

У столиці Латвії Ризі 30 листо-
пада — 1 грудня пройшов дво-
денний саміт за участі міністрів 
закордонних справ країн НАТО 
з питання обговорення відпові-
дей на підсилення російської 
військової присутності на кор-
донах України на тлі побою-
вань, що Кремль готується до 
військового вторгнення в цю 
країну, повідомляє «Франс 
Пресс». На засідання був за-
прошений глава МЗС України 
Дмитро Кулеба. 

«Наміри Росії незрозумілі»
 Держсекретар США Ен-
тоні Блінкен ще до початку 
саміту заявив, що на будь-
яку нову агресію Росії щодо 
України буде серйозна від-
повідь. «Будь-яка ескалація 
з боку Росії викликає серйоз-
не занепокоєння як у Сполу-
чених Штатів, так і в Латвії 
(і в інших країнах Альянсу), 
і будь-яка нова агресія приз-
веде до серйозних наслідків», 
— сказав Блінкен на прескон-
ференції з главою МЗС Латвії 
Едгарсом Рінкевичсом перед 
початком саміту.
 «Ми дуже стурбовані тим, 
що бачимо з боку російських 
військ на кордоні з Україною, 
— заявив Блінкен.
— Ми неодноразово бачили 
російську стратегію, яка по-
лягає в тому, щоб з усією оче-
видністю створювати прово-
кації для виправдання своїх 
дій». Тож, на думку Блінке-
на, засідання в Ризі мало за 
мету консультації з союзни-
ками по НАТО про характер 
можливих дій у відповідь.
 Давно запланована дво-
денна зустріч міністрів за-
кордонних справ НАТО від-
бувалася в період нестабіль-
ності на «східному фланзі» 
альянсу, особливо з огля-
ду на те, що також необхід-
но розібратися в міграцій-
ній кризі, організованій со-
юзником Кремля — Білорус-
сю. Учасники саміту також 
обговорили питання контро-
лю озброєнь у регіоні Захід-
них Балкан. «Однією з при-
чин, чому ми зустрічаємося в 
Ризі, є регіональні виклики, 
пов’язані з гібридними дія-
ми білоруського режиму про-
ти членів Альянсу: Латвії, 
Польщі та Литви, та ситу-
ацією в Україні та навколо 
неї, які вимагають нашої не-
гайної реакції»,— наголосив 
господар саміту міністр за-
кордонних справ Латвії Ед-
гарс Рінкевичс.
 Захід побоюється, що 
Росія може вторгнути-
ся до України і звинувачує 
Кремль у тому, що він зби-
рає свої сили на кордоні з 
цією країною. «Наміри Росії 
незрозумілі, але вдруге цьо-
го року спостерігається нез-
вичайна концентрація сил, 
— сказав генеральний сек-
ретар НАТО Єнс Столтен-
бер у Ризі — ми бачимо важ-
ку бронетехніку, безпілотні 
літальні апарати, системи 
радіоелектронної боротьби 
і десятки тисяч готових до 
бою солдатів. Ми закликає-
мо Росію до прозорості, ос-
кільки такі дії є неспрово-
кованими і непоясненими. 
Тому Росія повинна вести 
себе прозоро, вона повинна 
знизити напруженість і де-
ескалацію ситуації». Моск-
ва заперечує, що готує на-
пад, і у свою чергу звинува-
чує НАТО в розпалюванні 
напруженості.
 Під час ранкової сесії у 

середу міністри НАТО зуст-
рілися з главами дипломатії 
України та Грузії Дмитром 
Кулебою та Давідом Зал-
каліані. «Грузія та Україна 
є довгостроковими і близь-
кими партнерами НАТО. 
Вони беруть участь у наших 
місіях та операціях і праг-
нуть приєднатися до Альян-
су», — підкреслив генсек. 
Він додав, що НАТО продов-
жує підтримувати незалеж-
ність і територіальну ціліс-
ність обох країн і допомагає 
їм шляхом спільних навчань 
і навчання збройних сил, ма-
теріальної допомоги та об-
міну інформацією. Столтен-
берг, підкреслив, що в обох 
країнах необхідні подальші 
реформи для зміцнення вер-
ховенства права і демократії, 
а також для кращої боротьби 
з корупцією. Ці дії не тільки 
посилять обороноздатність 
цих країн, а й наблизять їх до 
перспективи членства в Аль-
янсі.
 На пресконференції за під-
сумками другого дня зустрічі 
міністрів закордонних справ 
країн НАТО Столтенберг від-
повідаючи на запитання про 
реакцію Росії на можливий 
вступ України до Альянсу, 
заявив: «Росія хоче віднови-
ти свою сферу впливу, в якій 
вона має право контролювати 
своїх сусідів, але ми не хоче-
мо повертатися у світ, де над-
держави диктують волю не-
залежним державам. Росія 
не має права встановлювати 
свої сфери впливу».
 «Україна — незалежна 
країна з міжнародно визна-
ними кордонами, ці кордони 
потрібно поважати. До них, 
звісно, також входять Крим і 
Донбас, які є частиною Украї-
ни», — наголосив генераль-
ний секретар НАТО. Столтен-
берг нагадав, що Альянс має 
оборонний характер, нікому 
не загрожує і що незалежні 
дер жави можуть приєднати-

ся до нього за згодою інших 
держав-членів. «Тут Росія 
не має права голосу і права 
вето», — підкреслив він у се-
реду, 1 грудня, в Ризі.

«Ми повинні залишатися 
пильними»
 Україна запропонувала 
застосувати власний «пакет 
стримування» — перелік за-
ходів, що перешко джають 
можливому вторгненню Росії 
в країну. «Ми впевнені, що, 
об’єднавши наші зусилля, 
діючи злагоджено, зможемо 
стримати президента Путіна 
і закликати його не обирати 
найгірший сценарій військо-
вої операції», — заявив Дмит-
ро Кулеба після прибуття на 
зустріч зі своїми колегами з 
Атлантичного альянсу в сто-
лиці Латвії. «Ми збираємося 
закликати союзників розро-
бити разом з Україною пакет 
заходів стримування», — до-
дав він, маючи на увазі мож-
ливі економічні санкції та по-
силену військову підтримку 
Києва.
 «Ми повинні залишати-
ся пильними і не допустити 
подальшої ескалації. Мініст-
ри чітко дали зрозуміти, що 
російська агресія буде дорого 
коштувати і матиме серйозні 
політичні та економічні на-
слідки для Росії», — сказав 
Столтенберг на пресконфе-
ренції після дводенної зуст-
річі керівників НАТО.
 Президент РФ Володимир 
Путін готовий дуже швидко 
реалізувати вторгнення в Ук-
раїну, але невідомо, чи він це 
зробить, заявив держсекре-
тар США Ентоні Блінкен у 
Ризі після зустрічі глав МЗС 
країн НАТО, повідомляє ко-
респондент DW. Блінкен за-
значив про наявність «до-
казів» того, що Росія «під-
готувала плани для значних 
агресивних дій проти Украї-
ни». «Ці плани включають 
зусилля з дестабілізації Ук-

раїни зсередини, а також ве-
ликомасштабні військові опе-
рації», — наголосив держсек-
ретар США.
 Він попередив Москву, 
що в разі такого нападу вона 
зіткнеться з різкими еконо-
мічними санкціями: «Ми 
дали зрозуміти Кремлю, 
що будемо реагувати рішу-
че, в тому числі за допомо-
гою низки високоефектив-
них економічних заходів, 
від використання яких ми 
утримувались у минулому» 
— Держ секретар США до-
дав, що поки не розкривати-
ме, якими будуть ці санкції: 
«Але ми поділилися наши-
ми міркуваннями з союзни-
ками та партнерами. І я по-
бачив велетенську солідар-
ність iз боку всіх у рішучості 
та намірі вжити сильних за-
ходів, якщо Росія вторгнеть-
ся в Україну».
  Він також повідомив, що 
найближчими днями та тиж-
нями Вашингтон співпра-
цюватиме з країнами НАТО 
та партнерами над деталя-
ми санкцій: «Дуже важливо, 
щоб Росія розуміла, що будь-
які дії, над якими вона роз-
думує, матимуть серйозні на-
слідки». Також Блінкен за-
уважив, що держави НАТО 
«піклуються про те, щоб Ук-
раїна мала можливість за-
хистити себе». Він застеріг 
Кремль, що в разі подальшої 
агресії НАТО посилюватиме 
також і свою оборону.
 Блінкен заявив, що 2 
грудня повідомить міністру 
закордонних справ Росії Сер-
гію Лаврову, що Москві не-
обхідно знизити концентра-
цію своїх сил поблизу Украї-
ни. Держсекретар США пла-
нує провести окремі зустрічі з 
Лавровим та міністром закор-
донних справ України Дмит-
ром Кулебою на полях саміту 
Організації з безпеки і спів-
робітництва в Європі (ОБСЄ) 
у Стокгольмі 2 грудня. ■

Міністри закордонних справ НАТО зустрілися, щоб обговорити, як протидіяти Росії.❙

ПРОТИДІЯ

«Серйозне 
попередження» 
Путіну
У Ризі відбулося засідання НАТО з питання захисту України 
від російської загрози

■
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Переграв купу цікавезних ролей
 ■ Пане Олександре, ви є прикладом лю-
дини, яка не боїться ризикувати і помиля-
тися. Звідки у вас така довіра до світу і 
впевненість, що все буде добре?
 — Не знаю... Може, від батьків. Я на-
родився тут недалеко, в маленькому селі 
на березі Чорного моря. Село було непрос-
те: чоловіки — рибалки, постійно в морі, а 
жінки здебільшого вдома. Моя мама гарно 
співала, у виставах грала в Будинку куль-
тури. У мене теж з’явилося тяжіння до 
творчості... Потім ми переїхали в місто, де 
я пішов до школи. Мені треба було адапту-
ватися до нової місцевості й зайняти свою 
нішу в соціумі.
 А ще я дізнався, що місцем, де я наро-
дився, володіли французи, які тікали під 
час Великої французької революції на ці 
землі. Тому не виключено, що в якомусь 
там корінні мої предки були дуже авантюр-
ними людьми і це мені передалося на гене-
тичному рівні.
 ■ Як доля вас пов’язала з театром?
 — З першого класу я виступав на сцені 
і хотів бути артистом. Але, пригадую, в 
10 -му класі зробився «бравим військовим» 
і почав агітувати всіх у військове училище 
вступати. Не повірите, всі хлопці пішли за-
писатися, але комісію пройшли лише двоє 
— я і Юра Зацарний (сміється). 
 Мене направили вчитися у Морське 
училище, таким чином я оволодів тато-
вою професією — радиста. Служити заки-
нули на Далекий Схід. І у 18 років я вже 
був заступником командира взводу. Там я 
про йшов хорошу армійську школу і навіть 
думав вступати у Владивостоку в інститут. 
Але мама кликала додому, і я повернувся.
 Мій намір вступати у Київський теат-
ральний мама не схвалила і порадила йти 
у культосвітнє училище на режисера. Ней-
мовірні викладачі прищепили мені смак 
до професії. Наше училище тоді в Україні 
займало перше місце. Я переграв купу ці-
кавезних ролей і випустився з червоним 
дипломом. На останньому курсі одружив-
ся і поїхав у село, бо там мені обіцяли квар-
тиру й роботу в Будинку культури.
 Великий, утім порожній і занедбаний 
Будинок культури за кілька років мені 
вдалося підняти. Про нас писали газети, 
а опісля мене викликали в Міністерство 
культури ділитися досвідом. У селі я про-
працював 7 років, далі керівництво напра-
вило в Херсонський театр. Мені 30 років, 
а мене директором театру призначали... Я 
навіть попросився на якусь нижчу посаду, 
аби трохи придивитися. Заступником ди-
ректора оформили. Стартував із двомісяч-
них гастролей, вчився елементарних ре-
чей:  бронювання готелю, транспортуван-
ня декорацій, продаж квитків...

Фестиваль як творчий майданчик
 ■ Пане Олександре, давайте відразу пе-
ремайнемо у нинішній 2021-й, коли удвад-
цятьтретє відбулася «Мельпомена Таврії». 
За яким принципом формували цьогоріч-
ну програму?
 — Цього року ми отримали близько 60 
заявок, з яких ми відібрали 40. Формуван-

ням програми займається фестивальний 
центр, бо театр має своє насичене життя — 
прем’єри, гастролі, участь в інших фести-
валях, соціальних подіях міста, поїздки за 
кордон. Щось я радив, не менше допома-
гали члени експертної ради — Сергій Ва-
сильєв та Алла Підлужна. Радилися, обго-
ворювали і спільно формували різнобарвну 
палітру програми. 
 ■ Чимало цьогоріч було київських ко-
лективів.
 — Так. Приміром, режисер Ваня 
Уривський привіз виставу «Трамвай «Ба-
жання», яку поставив у Київському теат-
рі імені Івана Франка. Не так багато років 
тому він як студент уперше брав участь у 
нашому фестивалі — показував свою дип-
ломну виставу «Дядя Ваня» за Чеховим. 
Ми рекомендували всім переглянути його 
роботу, раділи тому, що народжується но-
вий класний режисер. Журі тоді роботу по-
чатківця відзначило в номінації «кращий 
режисерський дебют». 
 Окрім «франківців», із Києва приїха-
ли Молодий і Малий театри, Дикий і Теат-
ральна спільнота DSP, Театр «Берегиня» 
і «Колесо», «лівобережці» і «Золоті воро-
та», Оперета і студенти Театрального уні-
верситету... (посміхається).
 Пригадався ще один цікавий випадок: 
багато років тому спускаюся в наше гляда-
цьке кафе в театрі, а там режисери Дмит-
ро Богомазов і Юрій Одинокий, які обійма-
ються, весело розмовляють і тішаться зуст-
річі. Кажу: «Хлопці, ви ж обоє з Києва при-
їхали!» А вони мені: «Сашо, не повіриш, 
ми два роки не бачилися (сміється)!».
 ■ Щороку фестиваль відкриває нові ло-
кації. Цьогоріч уперше була задіяна сцена 
у Новій Каховці.
 — До нас часто звертаються районні цен-
три, які кличуть до себе показувати вистави 
фестивалю. Кілька років поспіль ми грали 
частину вистав в Олешках. У цьому році за-
явка була від Нової Каховки. Вони нещо-
давно після пожежі відремонтували свій 
Будинок культури. Загалом, це місто нині 
досить потужно розвивається. 
 Або інша ситуація. Ми підтримуємо 
вже тривалий час театральний колектив 
із Луганська, його керівника Сергія До-
рофєєва. Свою декорацію з деяких вистав 
їм передавали, оскільки в Сіверськодо-
нецьк вони приїхали з однією печаткою. 
І ось Сергій зателефонував і запропонував 
включити і їхню постановку до програми. 
Утім на той час наша велика сцена була 
вже розписана. Запропонував йому май-
данчик у Новій Каховці — і він погодився. 
Показували шекспірівську виставу «Ромео 
& Джульєтта». Місто дуже гостинно прий-
няло колектив, і я дуже дякую за це меру.
 ■ Ще одним новим майданчиком стала 
Олешківська пустеля. Хто ініціатор?
 — Я вже кілька років ходив з цією 
ідеєю, мав перемовини з деякими опер-
ними театрами, бо хотілося там побачити 
саме оперу. Утім усе якось не складалося. 
Торік на фестивалі Гогольfest я зустрівся 
з Владом Троїцьким. Ми йому допомага-
ли провести фестиваль у Херсоні, я був у 
якості гостя на фестивалі в Маріуполі. Там 

був цікавий захід «Дорога додо-
му» на трасі між Маріуполем і 
Донецьком, на який мене за-
просили. Нам вдалося з Владом 
знайти точки порозуміння, тож 
я запропонував йому свою ідею з 
Олешками.
 Коли він приїхав у Херсон, 
я повіз показати пустелю. Моя 
ідея спочатку не дуже сподоба-
лася. А коли поїхали вдруге — по-
чали вже шукати локацію. 
 Так, в Олешки вже їздять туристи. 
Проте там треба було зробити дорогу, 
аби автобуси могли приїхати з гляда-
чами, а також створити умови для про-
ведення вистави. Й обласна адмініст-
рація та «губернатор» нам допомогли 
в цьому. Ми довели, що для мистецтва 
немає ніяких меж.
 ■ Вам це вдалося! Перформанс «...30 із 
40...» став однією з найяскравіших подій 
фестивалю.
 — Цьогоріч у Херсоні була синергія 
двох фестивалів — «Мельпомени» і Гоголь-
fest. І я вдячний Владу Троїцькому, бо вся 
творча частина проєкту — це його робота і 
вона була дуже оригінально втілена. Гля-
дачі були в захваті.
 Знаєте, я був, напевно, першою людиною 
в Херсоні, яка почала вести в Олешківських 
пісках екскурсії. За радянських часів це був 
воєнний полігон, ми знали про його існуван-
ня, але ніколи не їздили. А я тоді працював у 
міському Будинку культури в Олешках. Од-
ного дня мене викликав голова і каже, що на 
полігон треба концертну програму повезти. 
Я зібрав артистів і поїхав. 
 Командир нам показував під лісом спи-
сану техніку, по якій вони стріляють як у 
мішені, а потім списують на металобрухт. 
І мені так захотілося одного з літаків пос-
тавити біля Будинку культури... (з усміш-
кою). За три тонни кавунів ми домовилися 
з командиром і він привіз нам одного (емо-
ційно).
 Не повірите, вже зранку всі чоловіки 
села стояли біля того літака. Саме тоді по-
руч ми почали будувати дитячий майдан-
чик і я подумав, що для дітей та й для одно-
сельчан літак буде чудовою розвагою, буде 
заманювати ближче до Будинку культури.

Театр просто неба
 ■ Зовсім поруч із пустелею ще один 
сценічний майданчик — «Чумацька кри-
ниця». Як виникла ідея її заснування?
 — Коли Микола Томенко проводив ак-
цію «7 чудес України: малі батьківщини 
великих українців», я був координатором 
по Херсонщині і ми виставляли заповід-
ник «Асканія-Нова». Тоді «Асканія-Нова» 
ввійшла в сімку чудес, а Олешківська пус-
теля — в десятку. І пан Микола опісля пора-
див зайнятися у пісках зеленим туризмом. 
І я вирішив із сім’єю, а в мене п’ятеро дітей, 
відкрити власну справу. Спершу гостей фес-
тивалю почали вивозити в ліс на прогулян-
ки та екскурсії, накривали там столи, вига-
дували розважальні програми. Сосновий 
ліс, піски — всі були в захваті... Ми висади-
ли там фестивальну алею дерев. 

 Ідея створити в 
лісі театр виник-
ла після поїздки 
у Мінськ на день 
народження до 
Валерія Анісен-
ка. У нього під 
містом є дача, 
де він викопав 
маленьке озер-
це, зробив сце-

ну і зі своїм колективом поставив чеховсь-
ку «Чайку». Саме її і показували для гос-
тей. Це було настільки чудово, що відра-
зу вирішив: ми теж маємо таке зробити. 
Я теж викопав озерце, зробив сцену, лав-
ки для глядачів... Першою виставою була 
«Чайка» Анісенка. Навіть є фото, на якому 
видно, що за сценою нічого немає — просто 
поле. Це зараз там росте 150 видів раритет-
них рослин, майже дендропарк!
 ■ Виставу показували під час фестива-
лю?
 — Так, і такий розголос тоді був гуч-
ний! Валерій Анісенко запалився ідеєю і 
вирішив на наступний фестиваль привезли 
шекспірівського «Макбета». Захват публі-
ки був не менший! Приїхало багато преси, 
був аншлаг. Пригадую, йде вистава: за сю-
жетом Макбет вбиває свою першу жертву, 
а за сценою сходить о-та-кий (показує) мі-
сяць. Усі телеканали тоді показували це 
диво. Природа грала разом з нами. 
 ■ Які ще вистави показували на цьому 
незвичайному сценічному майданчику?
 — Наступною постановкою був «Пон-
тій Пилат» за участі білоруського актора 
Ігоря Сігова. Згодом кажу нашому режи-
серу Сергію Павлюку: «Людям цікаво, да-
вай робити репертуар для цієї сцени». Так 
з’явилася «Лісова пісня» Лесі Українки. 
Далі адаптували до цієї сцени «Майську 
ніч» за Гоголем. Під час локдауну Женя 
Резніченко поставив шекспірівський «Сон 
літньої ночі» — вийшла потужна імерсій-
на вистава. 
 ■ Ви ще встигаєте бути депутатом.
 — Ще з радянських часів я добре 
запам’ятав фразу: «Відпочинок — це зміна 
занять». Копав яму, втомився, побіг поли-
вати рослини — відпочиваєш (посміхаєть-
ся). Так і я живу. Тут у театрі «вкалюю», 
потім прибігаю додому — там будівниц-
тво, все кипить, тож там займаюся госпо-
дарськими справами... А ще в мене чимале 
навантаження через громадську діяльність. 
Адже я вже другу каденцію депутат облас-
ної ради, працюю в комісії людського капі-
талу, до якого входять культура, релігія, ос-
віта, відносини тощо. Спектр величезний, а 
нас у комісії лише чотири людини. Нині ба-
гато викликів, є зміни, грошей не вистачає. 
Відпочивати, одним словом, ніколи. Зви-
каєш до цього ритму, загартовуєшся. ■

ЧАС «Т»

Олександр Книга: Ми довели, 
що для мистецтва немає меж
Як засновник і президент театрального фестивалю «Мельпомена Таврії» 
став чи не першою людиною в Херсоні, що почала проводити екскурсії 
на колишньому військовому полігоні в Олешківських пісках

■

Олександр Книга.
Фото надане пресслужбою 

Херсонського театру 

імені Миколи Куліша.

❙
❙
❙
❙

Вікторія КОТЕНОК
Херсон — Київ

«У мене дуже потужна жіноча команда. Недарма кажуть, що на жіночій енергії та плечах багато чого тримається», 
— каже Олександр Книга, засновник і президент театрального фестивалю «Мельпомена Таврії», який уже 23 роки є 
головною міжнародною мистецькою подією Херсона. На крайній форум з’їхалося 37 театрів із 8 країн світу, які презен-
тували майже 90 подій: покази вистав і фільмів, проведення зустрічей і майстер-класів.
Пан Олександр — одночасно гендиректор-художній керівник драмтеатру імені Миколи Куліша південного міста на 
Дніпрі — ділиться: «Побувавши за кордоном, переконався, що ми, українці, унікальні та особливі. Ми маємо чим пи-
шатися і що показати світові. Коли вперше їздили в Португалію, то вирішили показати концертну програму про Україну. 
Зал був наш: деколи підспівував, а на щемливих піснях плакав. І це не розуміючи нашої мови!»
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«Після такого вибору я більше не розумію цей світ. При всій повазі 

до Мессі й інших номінантів, ніхто не заслуговував на «Золотий м’яч» 
більше, ніж Левандовський, якому немає рівних в останні два роки».

Лотар Маттеус
колишній німецький футболіст, 
володар «Золотого м’яча»-1990

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Ліонель Мессі виграв свій 
сьомий «Золотий м’яч». Та-
кими відверто несподіваними 
виявилися результати голосу-
вання, котре впродовж багать-
ох років організовує редакція 
впливового видання «Франс 
футбол».
 Озвучені результати вия-
вилися не надто очікуваними 
для футбольного світу, адже 
більшою мірою там сподіва-
лися на те, що престижну на-
городу представники «Франс 
футболу» віддадуть польсько-
му форварду «Баварії» Робер-
ту Левандовському. Утім голо-
сування, проведене поміж 178 
футбольних журналістів пла-
нети, засвідчило перемогу фут-
больного генія з Аргентини.
 «Коли в 2019 році отриму-
вав «Золотий м’яч», думав, що 
то було востаннє. Але виграний 
цього літа Кубок Америки кар-
динальним чином змінив ситу-
ацію», — зізнався Мессі.
 Тож виграш Ліонелем пер-
шого в кар’єрі трофею в складі 
національної збірної Аргентини 
вкупі з титулом кращого бом-
бардира іспанської Прімери-
2020/2021 дозволив йому на мі-
зерну кількість голосів (33 пун-
кти) обійти в голосуванні свого 
головного конкурента, здобут-
ки котрого в поточному році об-
межилися лише внутрішнім 
чемпіонатом Німеччини.
 І хоча за підсумками ми-
нулого сезону Левандовсько-
му в бундеслізі вдалося вста-
новити неабияке досягнення 
— побити багаторічний бом-
бардирський рекорд легендар-
ного Герда Мюллера, в резуль-
таті цього здобутку виявилося 
замало для отримання «Золо-
того м’яча».
 «Дякую Роберту за гідне су-
перництво. І маю визнати, що 
в 2020 році саме він заслужив 
на звання кращого футболіста 

світу», — зазначив аргентинсь-
кий форвард.
 Вочевидь і сам Мессі, і 
керівники «Франс футболу» 
передбачали, що далеко не всім 
сподобаються результати голо-
сування 2021 року, тож мусили 
зробити реверанс у бік польсь-
кого форварда. 
 Слід визнати, що їхні по-
боювання не були помилкови-
ми — щойно світ дізнався про 
виграш Мессі сьомого «золо-
та», критика на адресу «Франс 
футбол» полилася звідусіль. 
Скажімо, володар «Золотого 
м’яча» 1986 року Ігор Бєланов 
заявив: «Левандовського прос-
то обікрали». При цьому дехто 
з футбольних експертів проце-
дуру визначення володаря «Зо-
лотого м’яча» взагалі назвав 
профанацією.
 Зрештою, після хвилі нега-
тивних коментарів у засобах 
масової інформації активно 

почала ширитися новина про 
те, що Роберту Левандовсько-
му можуть вручити «Золо-
тий м’яч» за підсумками 2020  
року, коли через коронавірус-
ну пандемію у «ФФ» вирішили 

відмовитися від вручення «Зо-
лотого м’яча». Однак під тис-
ком футбольної громадськості 
керівники впливового видан-
ня спробують виправити істо-
ричну несправедливість і від-

дадуть поляку чесно заробле-
ний приз. Ну а за підсумками 
2021 року Левандовському від 
«Франс футбол» дістався титул 
кращого бомбардира світу. Та-
кий собі втішний бонус. ■

ВИЗНАННЯ

У пошуках історичної 
справедливості
Перебравшись 
iз «Барселони» 
до «ПСЖ», Ліонель 
Мессі продовжив 
колекціонувати 
індивідуальні 
нагороди

■

Ліонель Мессі всьоме отримав «Золотий м’яч».
Фото з сайту www.nytimes.com.

❙
❙

Григорій ХАТА

 Бажання професіональних боксерів 
здобути титул абсолютного чемпіона ча-
сом наштовхує їх на серйозні підводні 
рифи, зустріч з якими призводить до не 
надто приємних наслідків.
 Приміром, Володимир Кличко, праг-
нучи здобути забраклого для повної ко-
лекції трофею в суперважкому дивізіоні, 
наразився на двох непрохідних опонен-
тів з Великої Британії, після чого був 
змушений заявити про завершення своєї 
боксерської кар’єри.
 Поразка, якої в об’єднавчому бою 
проти Теофімо Лопеса зазнав Василь 
Ломаченко, також серйозно вплинула 
на його кар’єрні плани, віддаливши на-
шого іменитого співвітчизника від чем-
піонської вершини.
 Утім, не ставлячи перед собою макси-
мальних завдань, навряд чи імениті бок-
сери ставали б тими, ким вони є.
 Після того як Володимир Кличко по 
черзі програв сутички Тайсону Ф’юрі та 
Ентоні Джошуа, Україна на певний час 
залишилася без свого повпреда в найпре-

стижнішому боксерському дивізіоні.
 Утім минуло трохи часу, й слідами 
братів Кличків поміж супертяжів пі-
шов Олександр Усик. Зібравши повний 
комплект чемпіонських поясів у важ-
кому дивізіоні, тепер Сашко неймовір-
но близько підібрався до бою, перемо-
га в якому може зробити його абсолют-
ним чемпіоном світу в суперважкій ка-
тегорії.
 Як і в історії з Володимиром Клич-
ком, Олександру Усику для повно-
го комплекту не вистачає пояса WBC. 
Нині, за іронією долі, він належить Тай-
сону Ф’юрі, тому самому, котрий кіль-
ка років тому відібрав усі чемпіонські 
пояси у Кличка-молодшого.
 Сьогодні, коли успішний клієнт про-
моутерської компанії братів Кличків 
демонструє напрочуд успішний бокс у 
суперважкому дивізіоні, один зі спів-
власників «К2-промоушн» має усі під-
стави розраховувати на віртуальний ре-
ванш.
 До слова, іншого кривдника Кличка-
молодшого — Ентоні Джошуа — Олек-
сандр Усик уже переміг. Тепер на чер-

зі багатообіцяючий бій проти Тайсона 
Ф’юрі.
 Не виключено, що вже найближчим 
часом він відбудеться, хоча, за контрак-
том, Усик має провести бій-реванш із 
Джошуа. Однак, як каже промоутер ук-
раїнця Олександр Красюк, за певні гро-
ші Ентоні може «посунутися» й дозво-
лити Усику зустрітися з Ф’юрі. Сам во-
лодар чемпіонських поясів WBO, WBA, 
IBF не проти такого розвитку подій. 

Щоправда, команда Ф’юрі з відповіддю 
не поспішає.

* * *
 А от в історії з реваншем Василя Ло-
маченка та Теофімо Лопеса сталася не-
очікувана подія. Під час захисту своїх 
поясів американець зазнав несподіва-
ної поразки від австралійця Джорда 
Камбососа й відповідно втратив мож-
ливість диктувати претендентам свої 
вимоги. ■

БОКС

За згодою сторін
Олександр Усик найближчим часом може провести 
об’єднавчий бій за абсолютне чемпіонство 
в суперважкому дивізіоні

■

Олександр Усик відібрав три чемпіонські пояси у Ентоні Джошуа й готовий до об’єднавчого 
бою з іншим британцем — Тайсоном Ф’юрі.
Фото з сайту isport.ua.

❙
❙
❙
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 -3...-8
 0...+5

дощ, 
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хмарність
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дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00
Південь +1...+6
 +3...+8
 +1...-4
 +2...+7

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

  — Мені лише 30 років, а я вже 
виконав половину того, що заплану-
вав собі в житті.
 — Подiлися досвiдом.
 — Я поставив собі мету заро-
бити купу грошей, купити розкiшний 
будинок і яхту, потім кинути роботу і 
стати ледарем.
 — ?
 — І ось я вже кинув роботу і 
став неробою.

* * *

 — Розо Марківно, чому ваш чо-
ловік нічого не робить, щоб позбути-
ся глухоти?
 — Він чекає, коли діти закінчать 
музичну школу.

* * *
 Пастор на проповіді:
 — Діти мої! Хто з вас знає, що 
потрібно зробити перед тим, як попро-
сити прощення Господа за гріхи свої?
 Дівочий голос із залу:
 — Згрішити!

По горизонталі:
 4. Напад на єврейські оселі, яки-
ми славилися чорносотенці. 7. «Два 
кольори мої, два кольори. Червоне — 
то любов, а чорне — то журба» (ав-
тор). 8. Літературний псевдонім Ав-
рори Дюпен, авторки роману «Кон-
суело». 10. Цар рутульців, головний 
суперник Енея в «Енеїді». 11. Давня 
назва склозаводу. 12. Сніп жита, який 
ставлять на покуть на Різдво. 14. Ім’я 
відомого дисидента, останнього пре-
зидента Чехословаччини і першого 
президента Чехії. 16. Один iз голов-
них членів речення. 17. Старі речі, які 
захаращують простір. 19. «Плавай, 
плавай, шабелино, вчися плавати. А я 
піду, молод, молод ... жінку шукати» 
(українська народна пісня). 21. Вигну-
та трубка з колінами різної довжини, 
якою переливають рідину з однієї по-
судини в іншу, розташовану нижче. 22. 
Скандальний суддя, якого викрадали з 
території Молдови. 24. Рідна людина. 
25. Плоский фармацевтичний пакетик 
з ліками у вигляді порошку чи суспен-
зії. 26. Великий гетьман литовський, 
представник одного з найзначніших 
родів Великого Князівства Литовсь-
кого. 27. Велика військова флотилія.
По вертикалі:
 1. Коваль, який на чорті верхи лі-
тав у Петербург до цариці. 2. Зелений 
... — найбільше поселення українців 
на Далекому Сході. 3. Місто на Мико-
лавївщині, батьківщина письменників 
братів Капранових. 4. Самвидавний ін-
формаційний вісник Товариства Лева, 
що переріс у суспільно-політичний ча-

сопис «Post-Поступ». 5. Священна річ-
ка Індії. 6. Храм і житло для ченців та 
черниць. 9. Радянська назва афгансь-
ких моджахедів. 12. Місто в східній 
Швейцарії, відоме як гірськолижний 
курорт і місце проведення Всесвітньо-
го економічного форуму. 13. Одяг ста-
родавніх греків, що нагадував підпе-
резану мотузкою сорочку без рукавів. 
14. «Тоді, коли ти захочеш розподі-
лити слова на ті, що хоч раз вживав, і 
ті, яких не торкався, ти мусиш відчути 
цю тишу, яка розрива нічну серцевину 
— ... кругова — кожного разу скільки 
б сюди не вертався» (Сергій Жадан. 
«Кінець української силабо-тоніки»). 
15. Лимон, апельсин, мандарин. 18. 
У давньогрецькій міфології — чудо-
висько з головою лева, тулубом кози 
й хвостом дракона, з пащі якого вивер-
гається полум’я. 19. Насіння дуба. 20. 
Середземноморська країна. 23. «Я і ... 
— кльова пара: роза і тюльпан» (піс-
ня). 24. Вітер, що дме з моря на сушу 
чи з суші на море. ■

Кросворд №105
від 26 листопада

Дара ГАВАРРА

 Днями острівна країна Бар-
бадос, що розташована в Кариб-
ському басейні, отримала наре-
шті повну незалежність. Нага-
даємо, ця країна перебувала в 
статусі колонії Великої Британії 
чотири століття і тільки в 1966 
року отримала незалежність від 
Британії, проте офіційною гла-
вою країни залишалася королева 
Єлизавета. Минулого року країна 
виявила бажання стати республі-
кою й обрала свого першого пре-
зидента — Сандру Мейсон, яка з 
2018 року була генерал-губерна-
тором острова. 
 На урочистості з нагоди пов-
ної незалежності прибув навіть 
принц Чарльз, який отримав ор-
ден Свободи Барбадосу. 
 Та чи не найбажанішою гостею 
святкувань стала співачка Ріан-
на, яка народилася на цьому ос-
трові, а нині стала найбільшою її 
гордістю, адже президента Бар-

бадосу за межами країни 
мало хто знає, а от Ріанну 
знають без перебільшення 
мільярди людей на землі. 
З нагоди державного свя-
та прем’єр-міністр краї-
ни Міа Моттлі оголоси-
ла співачку національ-
ною героїнею Барбадосу. 
«Прошу вас і надалі сяяти, 
як діамант, і прославляти 
наш народ», — сказала вона 
на урочистостях, що прохо-
дили в столиці — Бріджта-
уні.
 Робін Ріанна Фенті 
(повне ім’я зірки. — Ред.) 
і справді народилася на 
Барбадосі, проте в 16 
років виїхала до США, 
де й розпочала свій 
творчий шлях. Наразі 
співачка нагороджена 
9 музичними премія-
ми «Греммі». ■

з 6 до 12 грудня
 Овен (21.03—20.04). Відповідне для вас 

місце поки ще вакантне, так що воно цілком 
може дістатися вам. Тож доведеться змiнюва-
ти мiсце роботи.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.

 Телець (21.04—21.05). Ви хочете оста-
точно завоювати серце людини, з якою давно 
зустрiчаєтеся? Але добре подумайте, чи варто 
робити такi кроки.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 7.

 Близнюки (22.05—21.06). Зосередьте-
ся на поставленiй метi й iдіть до неї семимиль-
ними кроками. Що б це не було — кохання чи 
робота — не відступайте.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 12.

 Рак (22.06—23.07). Ви — господар влас-
ної долі, вам i вирiшувати. В особистому житті 
не варто потрапляти на вудку ревнощів, прос-
то на вас трохи образилися. 
 Дні: спр. — 8; неспр. — 10.

 Лев (24.07—23.08). Ви приємно здивує-
те начальство легким вирішенням важкого пи-
тання. Це принесе фірмі пристойний прибуток, 
можете розраховувати на премiальнi.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.
  Діва (24.08—23.09). Ви завжди 
вирізнялися вмінням швидко піднімати-
ся кар’єрними сходами, тож смiливо може-
те розраховувати на прихильнiсть керiвниц-
тва.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 12.

 Терези (24.09—23.10).  Можливо, но-
вий знайомий допоможе в кар’єрному та фі-
нансовому плані. Не варто захоплюватися 
азартними іграми.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 12.

 Скорпіон (24.10—22.11). Ймовірно, вас 
чекає підвищення по службі й помітне зростан-
ня авторитету. Вдасться залучити до проєктiв 
впливових iнвесторiв.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 10.

 Стрілець (23.11—21.12). Настає час ве-
личезних можливостей і привабливих перс-
пектив. Саме зараз обережність не тільки не 
завадить, а, навпаки, сприятиме правильно-
му вибору.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.

 Козеріг (22.12—20.01). Вашi справи по-
мітно підуть угору. Новi захоплення викличуть 
запеклі суперечки, захочеться доказів власної 
правоти. Але це ненадовго.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 8.

 Водолій (21.01—19.02). Несподівана 
зустріч iз давнiми друзями викличе багато 
спогадів і надовго підніме настрій. Ви нарешті 
зрозумієте, чого вартий ваш обранець.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 11.

 Риби (20.02—20.03). Якщо збираєтеся 
змінити роботу, не поспішайте говорити про це 
шефу. На новому місці вам може не сподоба-
тися колектив.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9. ■

Ріанна.❙

ДЕНЬ СВОБОДИ

Від «Греммі» до Героя
Ріанна стала національним символом 
Барбадосу

■

Як медом помазано...
Продукти бджільництва зарадять при хворих нирках, варикозному розширенні вен, допоможуть зміцнити 
імунітет і зменшать утворення тромбів

4—5 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-західний, 
3-8 м/с. Температура вночi -4...-6, удень -1...+1. Пiслязавтра 
вночi -4...-6, удень -1...+1.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. 
Славське: вночi -11...-13, удень -1...-3. 
Яремче: вночi -11...-13, удень -1...-3. 
Мiжгiр’я: вночi -12...-14, удень -2...-4. 
Рахiв: уночi -9...-11, удень -1...+1.


	UM-01.indd
	UM-02.indd
	UM-03.indd
	UM-04.indd
	UM-05.indd
	UM-06.indd
	UM-07.indd
	UM-08.indd
	UM-09.indd
	UM-10.indd
	UM-11.indd
	UM-12.indd
	UM-13.indd
	UM-14.indd
	UM-15.indd
	UM-16new.indd

