Контакт? Нема контакту!

Шлях до булави

У ЗСУ створять підрозділи з безпілотниками та
дронами-камікадзе
для ведення
безконтактних
бойових дій

У період об’єднаної
держави «Обох берегів»
Дем’ян Ігнатович не був ані
заступником Дорошенка
«по Лівому берегу», ані
найбільш довіреною його
особою в регіоні
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Плата
за помилки

Цього року за
новорічний стіл
для чотирьох
осіб доведеться
заплатити близько
2 тисяч

№134 (5866)

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,196 грн
1 € = 30,618 грн
1 рос. руб. = 0,368 грн

■ РИМА ТИЖНЯ

Крапля оптимізму
Олександр ІРВАНЕЦЬ
Хоч зима — це пора драматична
І вже на нас вона йде,
Та все ж із наступного тижня
Почне приростати день!
Хай спершу не дуже помітна
Буде різниця ця,
Та все ж буде більше вливатися світла
У наші очі й серця!

Зарубіжні компанії активно виводять з України капітал — ситуацію рятує тільки
допомога МВФ та інших донорів
» стор. 13

❙ Зарубіжні інвестори активно виводять свій капітал з України — довіра до нашої держави в них починає вичерпуватися.
❙ Фото з сайту dw.com.

Поспішіть передплатити «Україну молоду» на наступний рік

стор. 7

2

УКРАЇНА МОЛОДА
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ІнФорУМ

«У державних лісгоспах України можна купити живу метрову ялинку в межах 70-100 грн, що набагато
дешевше, ніж на ялинкових базарах».
За інформацією Держлісагентства

■ ВІДДІЛ КАДРІВ

■ НА ФРОНТІ

Тарас ЗДОРОВИЛО

Хода на ХОДА
Кабінет Міністрів узгодив
кандидатуру Олега
Синєгубова на посаду
голови Харківської
облдержадміністрації
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Корінний харків’янин, який два роки
поспіль очолював Полтавську область,
повернеться додому на посаду голови місцевої облдержадміністрації. Кандидатуру 38-річного Олега Синєгубова вже узгодив Кабмін, тому указ президента про
нове призначення, найвірогідніше, буде
підписаний найближчим часом. Столичні чиновники представлять нового керівника регіону, швидше за все, 21 грудня.
Принаймні саме ця дата називається найчастіше.
Олег Синєгубов закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ, має ступінь доктора юридичних наук і більше десяти років працював
у рідній альма-матер на різних викладацьких посадах. У його послужному списку є також коротка служба слідчим у відділенні УМВС України на Південній залізниці.
Утім з 2012 року пана Синєгубова почала серйозно цікавити ще й політика.
Спочатку він був помічником на громадських засадах нині вже покійної депутатки Верховної Ради від Партії регіонів
Ірини Бережної. А з червня 2019-го став
довіреною особою Олексія Краснова, який
від «Слуги народу» був обраний до нинішнього парламенту по 180-му округу Харківщини. До речі, посаду голови ХОДА
донедавна «пророчили» саме пану Краснову, але потім не склалося. На думку багатьох експертів, партія влади побоялася програшу свого кандидата на виборах,
які довелося б проводити після переходу
депутата на чиновницьку посаду.
Майбутній голова ХОДА одружений,
має двох синів і свого часу активно пробував себе в бізнесі. На його рахунку — створення акціонерних товариств «Насіння
Слобожанщини» та «Синєгубов, Соболєв
і партнери». Він також є співзасновником
кількох комерційних фірм, які спеціалізуються на операціях з нерухомістю та
юридичному консультуванню.
Своєю діяльністю на посаді Полтавської облдержадміністрації майбутній
очільник ХОДА залишився задоволений.
«Ми прийняли Стратегію розвитку області, — написав він на прощання у соціальних мережах. — Це комплексний документ із чіткими цілями і завданнями. Ми
також добудували і запустили ті об’єкти,
в реалізацію яких уже ніхто не вірив». До
своїх заслуг пан Синєгубов додав також
успішну боротьбу з коронавірусом і покращення ситуації з дорогами.
Цікаво, що його кандидатура на посаду керівника Харківського регіону донедавна не розглядалася взагалі. Як «УМ»
уже повідомляла, впливові бізнесмени області до останнього підтримували виконуючого обов’язки голови ХОДА Олександра Скакуна. Вони навіть направили президенту листа, в якому позитивно відгукнулися про його професійні якості. Але в
столиці до думки бізнесових кіл області
чомусь не дослухалися. ■

14 грудня російські окупанти обстріляли Травневе — населений пункт
у Бахмутському районі на Донеччині,
який розташований поблизу лінії розмежування та має обмежений доступ.
У результаті обстрілу пошкоджено два
будинки мирних жителів (наразі їх
там проживає 66), більшість з яких —
пенсіонери та переселенці.
На фронті 15 грудня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано
дев’ять порушень режиму припинення вогню, п’ять із них із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння: кацапи обстрілювали позиції українських захисників
поблизу Первомайського, Луганського, Шумів, Пісків, Причепилівки, Водяного та Південного з артилерії калібру 120 мм та 122 мм, мінометів калібру
120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних
кулеметів.
Станом на 7-му годину ранку 16
грудня з боку окупантів зафіксовано
одне порушення режиму припинення вогню: в напрямку Новолуганського вони вели вогонь зі стрілецької
зброї. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил унаслідок дій кацапів немає.
У вівторок помічник Генсека НАТО
з розвідки Девід Кеттлер та командувач операції Об’єднаних сил генераллейтенант Олександр Павлюк обговорили безпекову ситуацію у районі проведення ООС під час брифінгу, який
відбувся на командному пункті однієї
з бригад. Помічнику Генсека НАТО та
керівнику Аналітичного управління
Об’єднаного департаменту з розвідки
та безпеки Міжнародного секретаріа-

Контакт? Нема контакту!
У ЗСУ створять підрозділи з безпілотниками та
дронами-камікадзе для ведення безконтактних
бойових дій
ту НАТО Капо Россіну доповіли обстановку, яка склалася на приморському
напрямку. У ході брифінгу, в якому також взяли участь представники сектору безпеки і оборони України, іноземним делегатам були представлені дані,
що свідчать про порушення домовленостей, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи. Крім цього,
були продемонстровані відеозаписи, які
підтверджують застосування противником великокаліберної артилерії, лазерних комплексів протидії оптичним системам, ударних БПЛА та наслідки використання цього озброєння.
По завершенні брифінгу учасникам
зустрічі надали можливість побувати
на передових позиціях в районі населеного пункту Широкине та на власні очі
побачити зруйновану російським агресором цивільну інфраструктуру.
«За час виконання завдань було зафіксовано 254 обстріли, внаслідок яких
ми зазнали безповоротних та санітарних втрат. До 2014 року у цьому селищі мешкали майже тисяча людей, зараз
у Широкиному немає жодної цивільної
особи — це наочно демонструє наслідки
приходу «русского міра», — розповів
командир бригади представникам іноземної делегації. На завершення зуст-

річі сторони визначили наступні кроки
розвитку співпраці.
Додамо, що в ЗСУ невдовзі створять
підрозділи безпілотників із барражуючими боєприпасами. Командування Сухопутних військ планує розширювати
можливості частин та підрозділів радіоелектронної боротьби, а також впроваджувати систему мережевоцентричної
війни, посилюючи можливості ЗСУ для
ведення безконтактних бойових дій.
В армії робиться ставка на створення у складі бойових бригад підрозділів
з безпілотними авіакомплексами та
дронами-камікадзе. У системі протиповітряної оборони планується сформувати потрібну кількість окремих
радіотехнічних батальйонів, завершити формування зенітно-ракетних полків з ефективними ЗРК, а також продовжити закуповувати та модернізувати озброєння.
Зазначимо, що дрон-камікадзе —
це вид безпілотників, які здатні виявляти та вражати ціль самостійно. Переважно для знищення цілі вони пікірують на неї подібно до керованої ракети.
Саме тому їх називають дронами-камікадзе. Часто такі безпілотники малих
розмірів, тож із ними важко боротися
традиційними засобами ППО. ■

■ ЗАРАЗА

Чарівна пігулка
Україна підписала контракт із компанією
Pfizer, яка постачатиме нам таблетки
від коронавірусу
Катерина БАЧИНСЬКА
Адаптивний карантин
діятиме в Україні ще принаймні до 31 березня 2022
року. Таке рішення напередодні ухвалив уряд.
Прем’єр-міністр
Денис
Шмигаль зауважив: це означає, що правила носіння масок, дотримання дистанції
та відвідування публічних
місць із ковід-сертифікатами залишаються чинними.
Тим часом понад 9,5 тисячі випадків коронавірусу
підтвердили в нашій країні
за передостанню добу. Госпіталізували більш як 2 тисячі пацієнтів. 355 хворих
померли. Найбільше нових
інфікованих у Києві. Лідерами за поширенням ковіду також є Полтавська, Запорізька та Львівська області. Водночас у Міністерстві охорони
здоров’я не виключають, що
найближчим часом ще чотири регіони вийдуть із «чер-

воної» зони. Однак, попри
нібито сприятливу ситуацію, штами «омікрон» і «дельта» можуть створити нову
мутацію. Повідомили про це
у фармацевтичній компанії
«Модерна». Науковці кажуть, що люди з ослабленим
імунітетом здатні інфікуватися відразу двома штамами.
Якщо обидва вразять одну й
ту саму клітину — з’явиться
найнебезпечніший різновид
коронавірусу.
«Омікрон» виявили вже в
77 країнах світу. У ВООЗ заявляють — цей варіант коронавірусу поширюється рекордними темпами. І навіть
якщо «омікрон» викликає
легший перебіг захворювання у порівнянні з «дельтою»,
його висока заразність може
призвести до чергового перевантаження систем охорони здоров’я. Щоб зберегти
людські життя, гендиректор ВООЗ закликав до щеплення третьою дозою вакци-

ни, а ще наголосив на важливості справедливого розподілу вакцин по світу.
Через новий штам ковіду
Італія закриває кордони для
українських туристів, навіть
повністю вакцинованих. Нові
правила діятимуть щонайменше до 31 січня 2022 року.
Пропустять до Італії лише
власників посвідки на проживання, тих, хто їде в країну на роботу, навчання, лікування або за важливої потреби. Утім перелічені вище
особи зобов’язані пройти 10денний карантин після прибуття в країну. А от Польща
з 15 грудня почала вимагати у всіх людей, які прибувають не з країн ЄС, негативний результат ПЛР-тесту або

експрес-тесту. Це стосується
й вакцинованих. Тести мають бути зроблені не раніше, ніж за 24 години до перетину кордону, а документ
про це має бути польською
або англійською мовами. Також стало відомо, що Україна підписала договір із компанією Pfizer про закупівлю
ліків від коронавірусу «Паксловід» для амбулаторного
лікування. Законтрактовано 300 тисяч курсів пігулок.
Про це заявив міністр охорони здоров’я України Віктор
Ляшко. Чиновник зазначив,
що використання цих ліків
дозволить не допустити ускладнень, госпіталізації та
смертей пацієнтів із груп ризику. ■
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виділив
складають
щороку збільшуєтьзвернулася цьовсі українські офіцери
Кабмін місцевим бюджетам на погашення збитки, яких завдано українській природі, ся площа деградованих ґрунтів в Україні, за підсумка- горіч до української омбудсменки щодо по- володітимуть англійською, сподівається радник
різниці в тарифах, заявив прем’єр-міністр наголосили в Держекоінспекції.
ми міжнародної конференції «Національний виклик: рушення конституційних прав, повідомили з питань професійної військової освіти при представництві НАТО в Україні Стасіс Палдунас.
України Денис Шмигаль.
деградація ґрунтів чи відновлення їх родючості».
в офісі уповноваженої з прав людини.
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■ МУЗЕЙНИЙ ПРОВУЛОК

Повстанські бідони
У Тернополі можна побачити речі з найбільшого
знайденого архіву українського підпілля ОУН
Світлана МИЧКО
У Музеї національно-визвольної
боротьби Тернопільщини відкрито виставку «Історія у бідонах. Презентація архіву українського підпілля ОУН Подільського краю». Її експонати — це речі з трьох старих металевих бідонів, викопаних у жовтні
цього року в лісі поблизу міста Бережани пошуківцями Андрієм Хруником та Андрієм Остапом. Подібні

сховки учасників національно-визвольної боротьби першої половини
ХХ століття не раз траплялися на території західних областей України і
раніше. Однак цей архів, за висновками фахівців, є найбільшим з усіх,
що їх досі вдавалося знайти.
Серед експонатів — побутові речі
повстанців, документи, листівки та
брошури пропагандистського спрямування, журнали та книжки. Особливою цінністю виявився альбом з ро-

ботами на повстанську тематику відомого українського художника-графіка, учасника збройного підпілля Ніла
Хасевича. Як повідомив у своєму коментарі Суспільному історик Володимир Пукач, це перший альбом з
оригінальними роботами Хасевича,
який знайшли на території України
в часи її незалежності.
За словами заступника директора з наукової роботи Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини Сергія Волянюка, на
виставці представлено лише частину знахідок, і триватиме вона недовго. Відтак буде продовжено реставраційні та дослідницькі роботи.
Під час відкриття виставки відбувся
допрем’єрний показ документальної стрічки про матеріали знайденого архіву, створеної з місцевим комунальним підприємством «Фірма
«Кінодністер». ■

■ ТРАДИЦІЇ

Україна помітно «позеленіла»
Цьогоріч лісгоспи планують офіційно продати
до різдвяно-новорічних свят 510 тисяч ялинок
Тарас ЗДОРОВИЛО
Традиція прикрашати ялинку бере початок з
давніх давен — їй понад 2
тисячі років. Розвішуючи на деревах солодощі і
подарунки, люди прагнули таким чином задобрити духів, привернути їхню
прихильність.
Але з часом прикрашання «живих» вічнозелених
красунь переросло в їх масове вирубування й «оздоблення» по домівках. У Росії
цю (як на мене, варварську)
традицію було введено фактично разом з указом царя
Петра І відзначати Новий
рік з 1 січня 1700 року. В
Україні, особливо по селах,
раніше ніякого Нового року
не відзначали, а урочисто
святкували Різдво, проте
час вніс свої корективи.

Наразі жителі та гості
Києва вже з 15 грудня можуть купити легальну новорічну ялинку. Офіційні
ярмарки працюватимуть
до 31 грудня й придбати новорічне дерево можна буде
на 187 локаціях по всій столиці. Ціни в офіційних точках продажів коливатимуться в межах від 150 до
500 гривень.
Але ці ярмарки мають
відповідати
наступним
вимогам: усі дерева мають бути з чіпами, які містять максимум інформації
про ялинку або етикетками; територію ялинкового
майданчика слід огородити; на локації розмістити
відомості про суб’єкт підприємницької діяльності
та режим роботи; також
повинна бути лінійка для
вимірювання ялинки та ін-

формація про вартість погонного метра. Всього цього року легальних ялинок
лісгоспи планують продати 510 тисяч штук.
Додамо, що цьогоріч у
Києві «порушили» традицію: головну ялинку країни
«запалять» не на День святого Миколая, а напередодні — 18 грудня. Відкриття
різдвяно-новорічних свят
транслюватимуть на найбільшому екрані країни (на
будівлі ТРЦ «Гуллівер» на
Спортивній площі). В рамках трансляції біля локації
побудують новорічний ярмарок. Тут буде зона фудкорту. Також на великому
екрані можна буде побачити трансляції з відкриття
інших новорічних локацій.
Напередодні
Нового
року в Києві відкриється прогулянкова ковзан-

ка, яку облаштують на Подолі.
У
Держлісагентстві
повідомили, що в державних лісгоспах України
можна купити живу метрову ялинку в межах 70-100
грн, що набагато дешевше,
ніж на ялинкових базарах.
«Найкращий варіант —
придбати живу ялиночку
в горщику, щоб після свят
висадити її знов», — додали у відомстві.
Штрафи за незаконну
вирубку зелених красунь
наразі чималі й залежать
від товщини стовбура ялинки: якщо діаметр стовбура
до 10 см — доведеться сплатити 545 грн; від 10 до 14
см — 960 грн; від 14 см — 2
тис. 465 грн.
Крім цього, ялинкові
браконьєри будуть змушені
сплатити адміністративні
штрафи в розмірі від 30 до
60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за
кожне дерево (510 — 1 тис.
20 грн).
Зауважу, що чимало
моїх знайомих уже давно «перейшли» на штучні
ялинки саме з переконань
збереження природного
довкілля. ■

■ ДОВКІЛЛЯ

Рябчик — це не пташка, а квітка
Створено ботанічний заказник «Дзензіри» для порятунку первоцвіту
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
На Черкащині, у Катеринопільській громаді, взялися за порятунок
рябчиків малих. Тож заради того,
аби цей рідкісний червонокнижний
первоцвіт і надалі радував українців своєю чарівністю, тут створили
ботанічний заказник «Дзензіри».
Як розповідає селищний голова
Катеринополя Володимир Коваленко, ініціатором організації заказника стало управління екології та
природних ресурсів Черкаської облдержадміністрації. Заради збереження унікальної квітки місцеві депутати підтримали таке звернення.
«У минулі роки рябчик малий «заселяв» наші левади та береги усюди.

Але ця гарна квітка, яку в нас так люблять у букетах і називають по-своєму
— дзензірою, нині стає рідкістю», —
розповідає «Україні молодій» Катерина Пилипенко з Катеринополя.
Жінка каже, що тепер знайти
рябчика малого не так просто, можна зустріти лише невеличкі острівки
цієї рідкісної квітки.
Тож для нового ботанічного заказника виділили 18 гектарів землі
між Катеринополем та селом Шостакове, що в долині річки Гнилий Тікич. У цій місцині заборонено виривати дзензіру, проводити оранку, косити сіно та випасати велику рогату
худобу.
До речі, на території нашої країни росте вісім видів рябчика. В Україні ця квітка росте переважно на

Донеччині та Луганщині, у біосферному заповіднику «Асканія-Нова» та
в Київському ботанічному саду. Чотири з них — рябчик шаховий, руський, гірський та малий — внесені до
Червоної книги. Цвіте рябчик у квітні-травні, плодоносить у червні. Розмножується насінням та цибулинами. ■
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■ ЦІНИ НЕ ПТИЦІ

Індекс олів’є
Цього року за новорічний
стіл для чотирьох осіб
доведеться заплатити
близько 2 тисяч гривень
Катерина БАЧИНСЬКА
Новорічний стіл українській сім’ї з чотирьох осіб
цього року коштуватиме 1 тис. 844,74 грн, що на 8,1%
більше, ніж минулого року. Експерти в цю суму включили традиційні святкові страви. Як повідомив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко, лише 3
кг олів’є обійдеться майже у 200 грн (ковбаса — 100
грн за 0,5 кг, що вдвічі дорожче, ніж минулого року).
На рівні 2020-го коштуватиме салат «Оселедець під
шубою» (1,5 кг продуктів) — 121,57 грн. Левову частку його вартості складе філе оселедця — 100 грн за
0,5 кг. Майонез (180 г) обійдеться у 13,50 грн, 1 морквина (190 г) — 1,71 грн, 1 буряк (250 г) — 2,27 грн, 1
цибулина (170 г) — 1,66 грн, 2 картоплини (280 г) —
2,43 грн. На 10-26 % зросли витрати на м’ясні продукти, зазначив Юрій Лупенко. За пів кіло нарізки сирокопченої ковбаси «Салямі» доведеться викласти 98,50
грн (+10,1 % проти цін попереднього року), підчеревини копченої — 110 грн (+10 %), битка зі свинини свіжого — 115 грн (+4,5 %). М’ясо птиці (тушки) станом
на кінець 2021 року залишається найдешевшим з-поміж видів м’яса, тоді як куряче філе майже зрівнялося за ціною зі свининою. За 1 кг філе курячого свіжого доведеться заплатити в середньому 120 грн. Загалом вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному
столі складе 443,50 грн.
Традиційний для українського столу твердий сир
(300 г) — близько 75 грн, пачка масла вершкового
(200 г) — у кращому випадку 50 грн. Молочні продукти
цього року подорожчали на 14-30 %. Вартість овочів на
новорічному столі складе в середньому майже 190 грн.
Картопля (2 кг) коштуватиме цього року 17,38 грн, гриби (1 кг) — 55 грн, перець солодкий (0,5 кг) — 52,50
грн, огірки свіжі (0,5 кг) — 22,50 грн, помідори свіжі (1
кг) — 38,00 грн. Фрукти на святковому столі обійдуться у 105,80 грн. За 2 кг мандаринів заплатимо 70 грн, 1
кг бананів обійдеться в середньому у 26 грн, 1 лимон
(200 г) — 9,80 грн. Батон білого хліба (1 кг) коштуватиме 24,95 грн. Шоколадні цукерки — 170 грн за 1 кг.
Пляшка шампанського (0,75 л) обійдеться у 109 грн. У
півтора раза більше — 180 грн — доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) коньяку 5-річної витримки. Безалкогольні напої обійдуться у 81,00 грн. За 2 л соку доведеться заплатити 40,00 грн, за воду (1,5 л) — 13,00
грн, за солодку воду (2 л) — 28 грн. Сім’ям, які мають
можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 480 грн. Баночка червоної ікри
(120 г) обійдеться у 260 грн, а 200 г червоної риби —
у 220 грн. Відтак вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 2 тис. 324,74 грн, зауважив науковець. Зазначається також, що ціни на мандарини до
Нового року різко зростуть на 30%. За кілограм доведеться віддати до 50 гривень. Такий прогноз озвучили аналітики напередодні новорічних свят.
Киянка Олеся розповідає, що цього року із сім’єю
планували витратити на стіл близько 3 тисяч гривень.
«І це сума без подарунків. Ми з чоловіком дуже багато працюємо, і для нас новий рік — це завжди традиція та улюблене свято. Тому в нас немає розпачу щодо
зростання цін. Такі тенденції ми навчилися приймати.
Бо, врешті, якщо ти не можеш змінити ситуацію (а ми
і справді не можемо вплинути на зростання цін, хіба
більше економити), то варто просто шукати виходи, як
задовольняти свої потреби. Ми справді постійно на роботах, але це допомагає комфортно жити в столиці»,
— ділиться міркуваннями з «УМ» молода мама Олеся Бордійчук. Тоді як сім’я з Чернівців пані Олександри
протягом останніх місяців відкладала кошти на святкування новорічної ночі. «Ціни ростуть космічно, а зарплати — ні. Тому ми з чоловіком домовилися, що кожного місяця будемо відкладати кошти на святкування
різдвяно-новорічних свят. А як по-іншому? Тому цього
року будемо святкувати і радіти святу. Але знову ж зазначу, все складніше і складніше дається життя в Україні», — коментує «УМ» мешканка Буковини Олександра Попович. ■
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перебуває в полоні в ОРДЛО,
визнали українські
вважають, що влада не
магазинів
розповіла уповноважена ВРУ з прав людини залишилося в Україні за роки незалежності, поскаржив- COVID-сертифікати, похвалила- намагається покращити ситуацію в країні,
українським жінкам
ся книговидавець Віктор Круглов.
присвоєно звання «Мати-героїня», поін- Людмила Денісова.
ся заступниця міністра охорони а лише імітує зусилля в цьому, свідчить
формували в офісі президента.
здоров’я Марія Карчевич.
дослідження «Центру Разумкова».
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■ СПІВПРАЦЯ

Ігор ВІТОВИЧ

У Брюсселі 15 грудня пройшов шостий
саміт керівників інституцій та лідерів
(президентів чи прем’єрів) 27 членів Євросоюзу та 5 країн «Східного партнерства». До останнього, як відомо, належать
Україна, Грузія, Молдова, Вірменія та
Азербайджан. Білорусь, яка приєдналася до «Східного партнерства» в 2009
році, влітку цього року призупинила своє
членство через застосовані до неї санкції
ЄС і не була представлена на саміті. У залі
засідань її «репрезентував» порожній
стілець.

«Брюссельська цукерка»
У порядок денний саміту були включені, зокрема, питання, що стосуються
пандемії, реформ у країнах «Східного
партнерства» та прихильності до програм
ЄС. Лідери також обговорили ситуацію
з безпекою у регіоні, зокрема на кордоні
з Україною, Білоруссю та врегулювання
Нагірнокарабаського конфлікту.
Від цієї зустрічі не очікували жодних
проривних подій чи несподіванок. Головний підсумок саміту містився в проєкті
декларації, підготовленої ще до його початку: ЄС підтверджує європейські прагнення країн «Східного партнерства», але
не обіцяє членства. «Ми визнаємо європейські прагнення та європейський вибір
наших партнерів», — йдеться в уривку з
заключної декларації.
Зустріч у Брюсселі була нагодою як
для лідерів ЄС, так і країн «Східного партнерства» познайомитися особисто з новим
канцлером Німеччини Олафом Шольцом,
який вступив на посаду 8 грудня. Шольц
уже здійснив ознайомчі візити до найближчих сусідів: Франції та Польщі, а в Брюсселі продовжив уже колективне знайомство зі своїми майбутніми партнерами, зокрема і з Володимиром Зеленським. Саміт
у Брюсселі розпочався у середу о 16-й годині за місцевим часом, а вранці цього дня
новий канцлер під час виступу в Бундестазі заявив, що Росія заплатить «високу
ціну» в разі будь-якого порушення територіальної цілісності України. Для нашого керівництва ці слова, мабуть, і є головною «брюссельською цукеркою».
З країн, які охоплені «Партнерством», найбільше просунулися в пере-

Визнаємо прагнення, але в дім не пустимо
Саміт «Східного партнерства» в Брюсселі: пролунали слова підтримки, але без
обіцянки членства в ЄС
говорах із Брюсселем Україна, Грузія та
Молдова — ці держави підписали угоди
про асоціацію та неодноразово висловлювали готовність інтегруватися з Союзом.
Однак, незважаючи на проведені реформи та поточні політичні зміни, Співтовариство так і не вийшло поза межі заяв
про підтримку європейських прагнень.
Іншими словами, до Брюсселя охоче їздять на уроки, але «домашні завдання»,
передусім щодо з боротьби з корупцією,
виконувати не поспішають.

Гроші для малих підприємців і
фермерів
Водночас бідніші сусіди ЄС їздять до
Брюсселя не стільки за «уроками», як з
надією отримати гроші. «Ми знаємо про
прагнення цих країн, але ми працюємо
на основі угод про асоціацію», підписаних у 2014 році з Києвом, Тбілісі та Кишиневом, — заявив напередодні саміту
прессекретар верховного представника
ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля Петер Стано. Він
нагадав, що в липні цього року «було запрограмовано інвестиційний план на 2,3
мільярда євро, з подальшим залученням
ще 17 мільярдів євро, щоб відновити партнерство». «Розподіл фінансів залежатиме від запитуваних реформ та життєздатності представлених проєктів», — пояснив Петер Стано.
Це будуть грантові гроші, які виділять до 2027 року. Ці 2,3 мільярда будуть
розділені на дві частини. У рамках першої для кожної країни будуть передбачені чіткі обсяги фінансування. За другу
ж частину країнам «Східного партнерства» доведеться позмагатися, адже кошти виділятимуть передусім на найкраще
підготовані проєкти. Єврокомісія запропонувала по п’ять флагманських проєктів для кожної з шести країн. В Україні

❙ Володимир Зеленський «усував непорозуміння» в Брюсселі.
вона хоче підтримати 100 тисяч малих
і середніх підприємств. Крім того, це
підтримка 10 тисяч малих українських
фермерів. Також ідеться про модернізацію українських пунктів перетину кордону, програму цифрової трансформації
державного сектору та підвищення енергоефективності. І Україна зацікавлена в
цій пропозиції ЄС.
Перед відкриттям саміту президент
України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем
Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Напередодні, у вівторок,
український лідер звинуватив Німеччину в перешкоджанні постачання зброї в
Україну. «У деяких столицях, як і раніше, панує страх», — нарікав Зеленський.
Тому його зустріч із лідерами ЄС була
спрямована на усунення «будь-яких непорозумінь» у цьому питанні. Втім такі
заяви перед зустріччю з новим канцлером ФРН, який ще не встиг нічим завинити, навряд чи сприяли усуненню не-

порозумінь. А стосовно канцлерки Ангели Меркель, яка дійсно чинила перепони
поставкам зброї до України, то в Німеччині, на відміну від України, немає традиції звалювати всі провини на «попередників».
Нагадаємо, що установчий саміт
ініціативи ЄС «Східне партнерство»
відбувся 2009 року в Празі. «Німецька
хвиля» принагідно зазначає, що ціллю
«Східного партнерства» є поглиблення
зв’язків України та інших п’яти країн з
Євросоюзом. У логіці Брюсселя ця програма є складовою політики сусідства, а
не політики розширення. Тому ця ініціатива не передбачає перспективи членства
в Євросоюзі. Через це українська влада за
президентства Володимира Зеленського
не приховує свого скептичного ставлення до «Східного партнерства». У червні
2020 року Зеленський відкрито заявив
лідерам ЄС, що ця ініціатива корисна
для України лише якщо наближає її до
членства. ■

■ КРИВОСУДДЯ

Особливо небезпечний блогер
Суд Лукашенка засудив опозиціонера Сергія Тихановського
до 18 років ув’язнення
Олег БОРОВСЬКИЙ

Незалежний білоруський портал «Наша ніва» інформує, що
популярного опозиційного блогера Сергія Тихановського (чоловіка Світлани Тихановської)
засуджено до 18 років виправної колонії суворого режиму.
Опозиціонера
звинуватили,
зокрема, в «організації масових
заворушень» і «в підбурюванні до соціальної ворожнечі» та
«перешкоджанні роботи ЦВК»
(хоча він був заарештований у
травні 2020 року — за три місяці до виборів).

Суд у СІЗО
Разом із Тихановським у понеділок, 13 грудня, засудили також інших відомих активістів.
Миколі Статкевичу, який балотувався на посаду президента в
2010 році, дали 14 років тюрми,
Артему Сакову, члену ініціативної групи з висування Світлани Тихановської на президентський пост, та Дмитру Попову,
модератору соцмереж проєкту
«Країна для життя», громадянину Росії, — по 16 років виправної колонії, а блогерам Володимиру Цигановичу та Ігору Лосику — по 15 років в’язниці.

Засідання суду проходило в
закритому режимі на території
СІЗО в Гомелі. Адвокат Тихановського повідомив агенції
«РІА Новості» про намір оскаржити вирок.
Сергій Тихановський прийшов у білоруську політику після набуття блогерської популярності — у 2019 році він почав вести відеоблог «Країна для життя»,
їздив регіонами та критикував
білоруську владу, демонструючи непривабливі сторони життя в провінції. 2020 року він заявив про намір балотуватися на
пост президента країни, за лічені
дні до реєстрації кандидатів Тихановського затримали після пікету в Гродно.
Його арештували до початку
кампанії і таким чином не допустили до виборів. Тоді свою
кандидатуру висунула його дружина — домогосподарка Світлана. Попри відсутність досвіду в
політиці, Тихановську як альтернативу Лукашенку підтримали більшість виборців Білорусі. У відповідь на офіційні результати, згідно з якими вкотре
переміг Олександр Лукашенко, у країні пройшли безпрецедентні масові мирні протести, пригнічені владою. Захід

не визнав офіційних результатів виборів. Білорусь досі перебуває в суспільно-політичній
кризі, репресії посилюються, у
країні близько тисячі політичних ув’язнених, еміграція стала масовою.

«Виріжемо всіх»
Нечувано суворі вироки Тихановському та його однодумцям є свідченням ницості Лукашенка, його підлого бажання помститися через чоловіка
самій Світлані Тихановській,
якій вдалося виїхати з Білорусі
та стати головним критиком
режиму Лукашенка: її приймають у найшанованіших світових інституціях як дійсного
речника незалежної, вільної
Білорусі, з нею зустрічаються
світові лідери. Таке приниження для білоруського диктатора є нестерпним, що і віддзеркалюють небачені за суворістю вироки його кишенькових
судів.
«Слухайте, а мені наплювати на те, що в Євросоюзі ви
думаєте про президента Білорусі, — заявив в ексклюзивному інтерв’ю Бі-Бі-Сі 21 листопада цього року Олександр Лукашенко. — Мене обирав не Єв-

❙ Після арешту Сергія Тихановського його дружина Світлана висунула
❙ свою кандидатуру на виборах президента Білорусі.
росоюз. Мене ви не визнаєте
чверть століття. Мене обирає
білоруський народ. Тому мені
важливо, як мене сприймає мій
народ. Як ви там будете мене
вважати — легітимним чи нелегітимним. Плювати, що про
мене сьогодні думають в Англії,
у Сполучених Штатах Америки
чи Євросоюзі. Ми виріжемо всіх
негідників, яких ви фінансували. Ах ви занепокоїлись, що ми
знищили ваші структурки, які
ви фінансували?».
Ось так ситуацію розуміє
Лукашенко. І «вирізає». І далі
буде «вирізати». Відтепер у Білорусі можна отримати тюремне ув’язнення за заклики до
санкцій проти цієї держави. Як
повідомила у вівторок, 14 грудня, інформаційна агенція БелТА з посиланням на пресслужбу
Олександра Лукашенка, глава
держави підписав відповідний
закон. Він вносить зміни до білоруського кримінального ко-

дексу, тож тепер за заклики до
застосування санкцій проти білоруської держави громадянам та організаціям країни загрожує до 12 років позбавлення
волі.
Засудження білоруського
блогера Сергія Тихановського
до 18 років колонії є частиною
жорстоких і систематичних
репресій проти всіх незалежних голосів у Білорусі, заявив
речник Єврокомісії у закордонних справах Петер Стано у вівторок, 14 грудня.
У день оголошення вироку Сергію Тихановському його
дружина Світлана Тихановська опублікувала відеозвернення у своєму телеграм-каналі: «Я
продовжуватиму захищати людину, яку люблю і яка стала лідером для мільйонів білорусів.
Я намагатимуся робити навіть
неможливе, щоб наблизити той
момент, коли ми з ним побачимось у новій Білорусі». ■

НАЦІЯ
Віталій МАМАЛИГА,
старший науковий співробітник
Національного історико-культурного
заповідника «Гетьманська столиця»
Батурин
Якщо ми відкриємо будьякий підручник історії Української РСР, то першим, що кинеться в очі, буде навіть не ідеологічна спрямованість, а величезні
розриви в хронології. Тут тільки-но сталася монгольська навала і західні сусіди «пригнобили» українські землі, як почалися повстання проти гнобителів у
кінці XVI століття. 300 років —
п’ять-шість епізодів! Після 1654
року, після Переяславської ради,
історія України взагалі зникає
— залишається тільки «участь
у формуванні загальноросійського ринку» та кілька «зрад»
гетьманів. А що дивного? «Віковічну мрію про возз’єднання»
реалізували, яка далі може бути
історія України?
І нині багато хто каже: «в
Украінє пєрєпісивают історію!»
Пробачте, але коли у розповіді
про історію країни є «білі плями» тривалістю в сотні років, то
яка ж це «історія»? Далі в 1990—
2000 роки потрібно було похапцем заповнювати «білі плями»:
з’явилися «золото Полуботка» та
«паризький аеропорт Орлі імені
Григорія Орлика». (Випереджаючи іншу крайність — напад самоприниження, вкажемо, що в
росіян «Орлі названий на честь
графа Орлова»). І тільки в останні роки ми прийшли до можливості тверезо зайнятися власною
історією. Нарешті нам вдалося
прийти до єдино наукової методологічної схеми: напрацювання фактажу від найдрібніших
деталей і тільки на базі здобутої
інформації побудова загальної
картини.
Заглиблюючись в деталі,
пропонуємо звернутися до епізоду отримання булави одним
з українських гетьманів, а саме
Дем’яном Ігнатовичем, якому
ми завдячуємо започаткуванням 1669 року столиці української держави в Батурині.
Свій шлях до гетьманської
булави Ігнатович розпочав 1668
року. Тоді вибухнула чергова українсько-російська війна. Пояснимо ключовий момент для розуміння тодішніх «розкладів»
у відносинах Козацької держави та Московського царства. Під
час уже згаданої Переяславської
ради 1654 року насправді відбулося звичне для XVII століття
явище, коли новоутворена Українська держава (якій дійсно бракувало традиційного для
того часу визнання монархів),
погодилася вважати своїм головою Олексія Михайловича Романова, він же був царем московським.
У ту епоху, наприклад, король Швеції міг стати королем
Польщі, а король Данії — королем Норвегії, і нікому в голову не приходило називати це
приєднанням чи тим більше
возз’єднанням. Тільки пізніше російські пропагандисти пересмикнули факт, у результаті
чого й досі Україна (починаючи від Тараса Шевченка та пісні
«Ще не вмерла Україна») впевнена — Хмельницький «приєднав» Україну до Росії. В реальності 130 років після Богдана
цар московський був для України приблизно тим, чим є зараз
для Канади британська королева. Але цар московський —
це вам не британська королева! Він завжди намагався підкорити українську державу «посправжньому», і це призводило
до воєн.
На початок 1668 року Мос-
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■ ПОСТАТІ

Шлях до булави
У період об’єднаної держави «Обох берегів» Дем’ян Ігнатович
не був ані заступником Дорошенка «по Лівому берегу», ані
найбільш довіреною його особою в регіоні

❙ Дем’ян Ігнатович, Петро Дорошенко, Іван Брюховецький (воскові образи).
❙ Фото надані НІКЗ «Гетьманська столиця».
ква «допекла» лівобережного
гетьмана Івана Брюховецького.
В момент вибуху і Дем’ян Ігнатович, і його соратники перебували в конфлікті з гетьманом.
Більше того, були в ув’язненні
у Брюховецького! Цілі покоління істориків, йдучи за Миколою
Костомаровим щодо цього періоду життя Ігнатовича, правильно
фіксують його зникнення з посади чернігівського полковника
(яку він обіймав до того), але замість ув’язнення «підвищують»
його до генерального осавула.
Утім джерела кажуть інше. Навіть у збірці документів, опублікованій 150 років тому, можна
зустріти такі свідчення очевидця: «Вийшов від Брюховецького з ув’язнення чернігівський
полковник Дем’ян та прийшов
до Чернігова».
Як Костомаров, що був редактором згаданої збірки (!), оминув
цей факт — незрозуміло! Так чи
потрібно «переписувати» згаданий епізод, що, як стане зрозуміло, є ключовим у долі Ігнатовича та його ролі в історії? Принагідно закликаємо не особливо
довіряти й історикам дорадянського періоду. Ми ж не користуємося медициною XIX століття,
втім, історикам того часу чомусь
беззастережно довіряємо. Особливо їхній вплив виглядає деструктивним на тлі співставлення величезних накладів, якими
виходили роботи того ж Костомарова та мікроскопічних накладів сучасних істориків, що
намагаються привести написану історію у відповідність до реальності.
Утім повернімося до долі
майбутнього гетьмана. Насправді арешт Ігнатовича був непересічною подією, адже навіть за
40 років сам Іван Мазепа згадував про це. Було заарештоване все оточення Дем’яна. Виходить, Ігнатович був лідером розгромленої опозиції. А ще треба
пам’ятати, що Брюховецький
— це людина, яка хоч і змушена була, врешті-решт, воювати проти Москви, але значною
мірою і призвела до цієї війни.
Так Брюховецький заглядав в
очі царю, що, примудрившись
піти на всі можливі поступки,
тільки роз’ятрив апетити хижої
імперії.
Скориставшись «каламуттю», що піднялася з війною, Ігнатович звільнився з ув’язнення

та без зусиль повернув собі чернігівське полковництво. Брюховецький тоді вже мало що контролював. А про те, що звільнення
Ігнатовича відбулося не завдяки
примиренню з Брюховецьким,
свідчать подальші події. Одразу після звільнення Ігнатович
установив відкриті контакти з
Петром Дорошенком, гетьманом Правобережної України,
саме тим, що «веде своє військо хорошенько». Ігнатович направив до Дорошенка послання
від імені лівобережної старшини, де висловив бажання мати
Петра Дорофійовича гетьманом
об’єднаної України та активно
готував ґрунт для цього. Проте
внутрішня боротьба не відволікала від найважливішого — тоді
ж Ігнатович намагався вибити
московський гарнізон, що засів
у Чернігові.
У травні 1668 р. Дорошенко виступив на Лівобережжя,
а 8 червня на Раді в полях неподалік м. Опішня його обрали
гетьманом об’єднаної України.
Ігнатовича там не було, він тримав північний форпост — Чернігово-Сіверщину, що перебувала
під найбільшою загрозою з боку
Москви. Та ми знаємо про непрямий вплив Ігнатовича на ключові
події. Наприклад, він нейтралізував і утримував під вартою
єпископа Мефодія (Филимоновича), надзвичайно впливового
діяча, проголошеного Москвою
місцеблюстителем Київської
митрополії. Це проголошення,
до речі, — перша спроба рейдерського захоплення української церкви, а діяльність єпископа, як і належить вірному Москві
ієрарху, спрямовувалася на розкол в Україні. Традиційне «внє
палітікі».
Таким чином, Ігнатовичу
вдалося посприяти об’єднанню
України та обранню гетьманом
сильного державця Петра Дорошенка. Але через пропуски у
фактажі події подавалися як акт
безпідставної зради Ігнатовичем
Брюховецького.
У подальшому Ігнатович фігурує як чернігівський полковник та гетьман сіверський наказний (в. о. Дорошенка по Сіверщині). Тобто за формування уряду об’єднаної держави він
не отримав уряду генерального
осавула, як, знову ж таки, твердять історики минулого. Корені
цієї інформації — в того ж Кос-

томарова, який, окрім попередньої згадки, називає Ігнатовича
генеральним осавулом і за Дорошенка. Але й тут «у молоко». Насправді Ігнатович ніколи не мав
уряду генерального осавула. Але
те, що Ігнатович не потрапив до
генерального уряду, аж ніяк не
означало, що в нього були підстави вважати себе «обділеним»
— в умовах невизначеності посада чернігівського полковника і
зверхність над стратегічно важливим регіоном були надійнішою позицією за більшість генеральних урядів.
Наступним ключовим моментом у кар’єрі Ігнатовича є епізод,
коли Дорошенко невдовзі був
змушений повернутися на Правобережжя. Не відповідає дійсності і загальноприйняте твердження про те, що Дорошенко,
полишаючи Лівобережжя, залишив своїм заступником Ігнатовича. Ці твердження походять від козацьких літописців.
Класики, які хоч і мали доступ
до діловодної документації епохи, часто вірили літописцям на
слово. Але тогочасна документація, що значно менше залежна від примх людської пам’яті,
свідчить про інше. Літописці
ж просто врахували результати
подій — пам’ять дуже підступна річ, вона накладає на спогади про попередні події відбиток
відомого про події подальші. Насправді лише після того, як пізніше Ігнатович націлився на булаву і до нього приєдналися урядовці попереднього гетьманства,
можна казати про Ігнатовича як
найпомітнішу фігуру Лівобережжя. Але поки що роль Ігнатовича аж ніяк не була такою.
До того ж Дорошенко залишив
у Гадячі, який тоді ще вважався центром Лівобережжя, свого брата Андрія. Також гетьмана на Лівобережжі представляв
генеральний обозний Яків Корицький, а саме генеральний обозний традиційно вважався другим після гетьмана. Взагалі нічого не відомо і про участь Ігнатовича у справах поза межами
чернігово-сіверського регіону.
Таким чином, у період існування об’єднаної держави «Обох
берегів» Ігнатович не був ані заступником Дорошенка «по Лівому берегу», ані найбільш довіреною його особою в регіоні.
Полишаючи Лівобережжя,
Дорошенко провів інформацій-
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ну кампанію, обіцяючи еліті і
громадам повернутися вже за місяць із суттєвою військовою допомогою. Але майже одразу на
підконтрольні Ігнатовичу землі
прийшло чисельне московське
військо і посилилася інтенсивність боїв. Ігнатович просить у
Дорошенка допомоги й отримує
200 козаків та 200 татар. Трохи
згодом — ще 600 козаків. Як бачимо, масштаби допомоги були
не надто «масштабними». А
треба мати на увазі, що оскільки на той час головним завданням Москви був порятунок гарнізонів, які засіли в Чернігові,
Ніжині, Острі та Переяславі,
то шлях до них пролягав повз
зону відповідальності Ігнатовича, відповідно, він був під найбільшим тиском. Урешті-решт,
від Дорошенка надійшов заклик
оборонятися самостійно.
Загалом Україна в ці часи
мала війну на чотири (!) фронти:
проти Москви, Речі Посполитої,
Туреччини та Криму. Потрібно
було визначатися з головним
напрямком, і в цей період Дорошенко вбачав за краще «не загострювати» з Москвою, бажав
домовлятися і розпочав перемовини. Але це не заважало Москві продовжувати локальний наступ на Чернігівщині, де Ігнатович вів важкі бої.
Утім віддамо належне Дорошенку — він таки збирався допомогти. У середині вересня він
в очікуванні полків став табором
на березі Дніпра. Але перейти
Дніпро йому завадило повстання нового претендента на булаву
— Петра Суховія, підтриманого
кримським ханом. Дуже швидко про це дізнався й Ігнатович.
Тверезо оцінюючи власні сили
та відкинувши сподівання на допомогу з боку гетьмана, який отримав повстання в тилу та Крим,
що перетворився з союзника на
супротивника, Ігнатович вирішив піти на замирення з Москвою. Розпочалися перемовини з
царським урядом. Задля підсилення переговорної позиції Ігнатовича було обрано гетьманом
— 17 грудня 1668 року на Раді в
Новгороді-Сіверському.
Проте історики минулого і
тут випускають усі згадані деталі
та знову звинувачують Ігнатовича у зраді — тепер Дорошенка.
То були страшні часи для України — безкінечно важчі за сьогодення. Але для нас найважливіше нарешті вже написати
Історію. В наявній «історії» все
аж занадто добре вкладається у
безкінечний ланцюг українських «зрад». Та іноді складається враження, що стосовно героїв
українського минулого подібні
до вказаних помилки істориків,
можливо, не такі вже і «помилки», адже — аж надто часто в
порівнянні паралельних явищ
української та російської «історії» проглядається концепція:
«в Україні державці всі зрадники, а в Росії діють під тиском обставин, в Україні «бардак», а в
Росії — політична боротьба».
Заповідник «Гетьманська
столиця» вважає за свій святий
обов’язок повернення Україні та
світові доброго імені гетьмана
Дем’яна Ігнатовича, адже якби
не його вибір, Батурин не ввійшов би в історію як гетьманська
столиця. У Батурині ви можете
почути правдиву розповідь про
Дем’яна Ігнатовича та побувати
в місцях, що пам’ятають гетьмана. Також лише тут можна побачити єдину в світі наукову реконструкцію його зовнішності у
восковому образі, розроблену науковцями заповідника та реалізовану за вирішальної допомоги українського мецената Євгена Сура. ■
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ТБ-ПОНЕДІЛОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 17 ГРУДНЯ 2021
UA: Перший

06.00 Відтінки України
06.30 М/с «Пінгвіненя Пороро»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 0.05, 2.20,
5.25 Новини

20 грудня
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

07.05 Енеїда
08.05, 0.40 Т/с «Шетланд»
09.10 Телепродаж
09.40 Т/с «Любов та помста»
10.35 Д/ф «Дикуни»
11.00 Прозоро: про соціальне

людей-2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
14.45, 17.10 Т/с «Величне
століття. Роксолана»

12.00, 18.20 «По-людськи»

20.43 «Проспорт»

13.10, 1.40 Прозоро: про

20.45, 21.55 Комедія «Свати-7»

актуальне

23.00, 23.55 Х/ф «Скарби

14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.35, 0.30, 2.45, 5.50

23.45 «ТСН 10 вражаючих подій

16.25 Буковинські загадки
16.30 Д/ф «Світ дикої природи»
17.00 Прозоро: про головне

дня»

02.05 Х/ф «Все можливо»
03.55 М/ф

блудниці»
04.35 «Життя відомих людей»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок із
Україною

04.45, 5.00 «Телемагазин»
05.15, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»
09.20 Ранок з «Інтером»
10.05, 18.00, 19.00, 4.15
«Стосується кожного»

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.00 Мисливці за дивами
10.00 Агенти справедливості
14.10, 15.30, 17.00 Т/с «Дитячий
охоронець»
20.10 «Говорить Україна»

12.25 Х/ф «Колишня з того
14.30 «Речдок»
16.05 «Чекай на мене. Україна»
20.00, 1.55 «Подробиці»

02.00 Драма «Мандри

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

23.55 Х/ф «Занурення»

світу»

нації»

Спорт
15.20 Концерт «Кобза»

ІНТЕР

21.00 «Речдок. Велика справа»

21.00 Т/с «Ігри дітей старшого
віку»
23.10 Т/с «Сукня з маргариток»
01.25 Телемагазин

23.50 Х/ф «Конан-варвар»

01.55 Гучна справа

02.25 Т/с «Її чоловіки»

02.50 Реальна містика

19.10 Д/ф «10 днів незалежності
України»
19.55 Д/ф «Дикі острови»
21.45 «Зворотний відлік»

06.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

06.30 Історія для дорослих
07.10, 8.10, 20.50 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум

02.55 Роздивись

16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

03.20 Д/ф «З України до

0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00

«Найнебезпечніші

Час новин

польоти»

Голлівуду»

НТН
05.00, 4.45 «Top Shop»
06.05 «Таємниці світу»
07.35 Х/ф «Через Гобі та

19.05 Супермама
20.15, 22.50 Т/с «Кава з
кардамоном»

07.15, 11.10 Д/с

Дайджест»
05.15 Телемагазини

23.20 Т/с «Два полюси кохання»

10.50, 21.15 Т/с «Менталіст»
12.30, 16.30, 19.00, 3.00 «Свідок»
13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»

ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

08.20 Д/с «Спецназ: ближній
бій»

Мірошниченко
10.10, 1.10, 5.10 Д/с «Світ Гітлера:
післявоєнний план»
ФУТБОЛ-2
06.00, 11.20, 18.45, 19.55, 3.30,
5.30 Топ-матч
06.10 «Феєнорд» — «Аякс».

ФУТБОЛ-1

Чемпіонат Нідерландів

18.20, 3.25 «Свідок. Агенти»

07.10, 8.10 «Новий день»

00.55 Х/ф «Сінг-Сінг»

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 «Про політику»
22.00 «Спецтема»
23.00 «Перша передача»

20.15 Т/с «Поліція Гаваїв»
22.05 Т/с «Елементарно»
00.00 Мама реготала. Найкраще

КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2020»
06.10 Т/с «Козирне місце»
09.55 Х/ф «Кікбоксер»
13.55 «Загублений світ»

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

17.55 «Секретні матеріали»

05.55 Т/с «Комісар Рекс»

18.15 «Спецкор»

08.55 МастерШеф.

18.50 «ДжеДАІ»

Професіонали
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Вiкнановини
11.50 МайстерШеф.
Професіонали

15.10 Х/ф «Ілюзія обману-2»
17.50 Т/с «Будиночок на щастя»
19.00 «Пекельна кухня»
20.20 Х/ф «Хроніки Нарнії:
Лев, Чаклунка та
Чарівна шафа»
23.30 Х/ф «Лемоні Снікет: 33
лиха»
01.35 Х/ф «Та, що карає»
03.05 «Служба розшуку дітей»
03.10 «Зона ночі»
04.50 «Абзац!»

19.25 «Гроші-2021»
20.20 Т/с «Опер за викликом-5»
22.10 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»
00.05 «Дубинізми»

09.00 Скептик

07.30 Смузі-меню

10.00, 2.50 Речовий доказ

08.20, 13.30 Світ їжі. Новорічні та

11.10, 21.50 У пошуках інновацій

Суперліги Аргентини
12.30, 19.20 Yellow
12.40 «Бенфіка» — «Спортінг»
(К). Кубок португальської
ліги
14.30 Огляд 2-го раунду. Кубок
Італії
15.00, 19.00, 22.30 Футбол NEWS
15.20 «Ред Стар» — «Монако».

17.10 «Феєнорд» — «Аякс».

19.45 «Фенербахче» —
«Бешикташ». Чемпіонат
Туреччини
21.35 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру

Туреччини
13.30, 16.00 «Перша ONLINE»
14.10 «Волинь» — «Поділля».
Чемпіонат України. Перша

Огляд туру. Прем’єра
20.15 Огляд 2-го раунду. Кубок
Італії
20.45 «Колон» — «Рівер
Плейт». Трофей чемпіонів
Суперліги Аргентини
22.55 Туреччина — Нідерланди.
Відбір до ЧС-2022
00.45 Відбір до ЧС-2022 Огляд

II». Чемпіонат Нідерландів
03.40 «Салгейру»

12.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

00.30 Т/с «CSI: місце злочину»

«Хатайспор». Чемпіонат

15.40, 18.05 Т/с «Слід»

02.20 «Відеобімба-2»

Туреччини

поради
14.30 Правила виживання

19.55 Дике виживання

15.30, 21.30 Будьте здоровi

20.55 Апокаліпсис: нескінченна

17.10 Неймовірні історії кохання
18.00 Зіркові долі

війна

19.00 Шість соток
22.10 Готуємо разом
23.50 Реальний секс
К1

01.40 Формула любові

06.30 «Top Shop»

03.20 Арт-простір

08.00 М/с «Юху та його друзі»

04.10 М/ф

08.35 «Ух ти show»

Перезавантаження»
09.50 «Орел і решка. Навколо
світу»
10.45 «Орел і решка. Морський
сезон»

ТЕТ

12.30, 18.00, 4.00 4 весілля
14.00 Богиня шопінгу. Битва
блондинок
15.00, 5.00 Зірки, чутки та
16.00 Панянка-селянка

90210»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

дику природу

10.30 Х/ф «Підняти перископ»

14.30 Т/с «Беверлі Гіллз,

Бразилії

06.10, 15.05, 4.50 Сіяя: з нами у

09.30 Т/с «#ЯЖЕБАТЬ»

Галлівуд

20.00 «Мамо, я роблю бізнес!»

МЕГА

06.00 ТЕТ Мультиранок

12.35 Х/ф «Бунтарка»

— «Корінтіанс». Кубок

Йорк РБ». MLS
04.10 «Трабзонспор» —

13.00, 16.10, 0.40, 3.40 Корисні

19.00 Україна: забута історія

11.35, 21.00 «Інше життя»

туру

Чемпіонат Нідерландів

02.25 «Коламбус» — «Нью-

11.20, 20.40 Удачний проєкт

08.50, 18.00 «Орел і решка.

01.40 «АЗ Алкмаар» — «Віллем

Кубок Лібертадорес

10.50 Дача бороданя

13.20 Магія солодощів

«ПСЖ». Кубок Франції
19.00 Чемпіонат Нідерландів.

10.20 Затишна дача

18.00, 1.40 Фантастичні історії

16.55 «Фені Ольнуа» —

22.50 «Валвейк» — «ПСВ».

00.40 «Сантос» — «Стронгест».

17.05, 23.40 НАСА: нез’ясоване

22.40 Політ над Землею

ліга

різдвяні страви
09.20 Майстри ремонту

16.05 Таємниці акул

«Бешикташ». Чемпіонат

К2
06.30, 8.00 Телемагазин

України

Плейт». Трофей чемпіонів

04.10 Фізкульт ура!

08.05 Страх у твоєму домі

Італії

Чемпіонат Нідерландів

11.50 Х/ф «Хижаки»
СТБ

12.55 Х/ф «Ілюзія обману»

07.10, 3.45 Правила виживання

14.05 Неймовірні винаходи

Кубок Франції

15.45 Т/с «Суперкопи»

великих битв»

1925 р.». Чемпіонат

11.40 «Фенербахче» —

17.20, 19.00 Т/с «Швидка»

батьків»

03.10 Обережно, діти!

«Салернітана». Кубок

10.15 «Колон» — «Рівер

14.30 Т/с «Дефективи»

10.10 Х/ф «Пастка для

16.10, 22.15 Д/с «Загадки

13.10 Божевільний світ

«Репортер». Новини

11.40 Мама реготала

09.25 Т/с «Надприродне»

22.00 Час-Time

08.55 «Шахтар» — «Металіст

11.30, 16.45 Yellow

09.30 Т/с «Друзі»

07.15 «Орел і решка»

15.30, 0.30 Час «Ч»

06.10 «Дженоа» —

08.10 «FAN TALK»

08.15 М/ф «Качині історії»

06.05 М/с «Том і Джеррі-шоу»

21.00 Час новин. Підсумки дня

12.10 Скарб.UA

16.00, 17.00, 18.00, 19.45

07.20 М/ф «Темний плащ»

19.40, 2.00 «5 копійок»

08.00, 10.45 «УПЛ ONLINE»

17.00, 3.20, 4.00 «Випадковий

06.15 Телемагазин

13.10, 14.10, 17.30, 18.10,

06.00, 8.00, 10.00, 19.30 Топ-матч

12.00, 13.00, 14.00,

НЛО-ТБ

06.00, 7.10 «Kids time»

19.15 Х/ф

14.45, 23.00 Т/с «Примари»

свідок»

04.15 Скарб нації
04.25 Еврика!
04.30 Служба розшуку дітей
04.35 Т/с «Розтин покаже»
06.25 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.10, 19.25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10.05 Громадянська оборона
11.10, 13.15 Х/ф
«Куленепробивний»
12.45, 15.45 Факти. День
13.25, 16.15, 21.30 Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Дільничний із ДВРЗ-2»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Хто хоче стати
мільйонером? Ігрове шоу.
Прем’єра
22.45 Свобода слова
00.00 Х/ф «Саботаж»
02.15 Прихована небезпека
03.00 Я зняв!

09.00 Підсумки тижня з Анною

04.15 «ДжеДАІ-2018.

01.25 Т/с «Провідниця»

Хінган»

НОВИЙ КАНАЛ

5 канал

23.30 Перша шпальта

04.35 Майже святий

ICTV

19.00, 1.45, 3.25 Одного разу під
Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 Сімейка У

23.45 Х/ф «Весільний

00.00 Т/с «Батько рулить-3»

розгром»

00.30 Т/с «Батько рулить-4»

01.30 Т/с «Три сестри»

02.15 Одного разу в Одесі

03.20 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки

ТБ-ВІВТОРОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 17 ГРУДНЯ 2021

21 грудня
UA: Перший
06.00 Відтінки України
06.30 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, 0.25 Т/с «Шетланд»
09.10 Телепродаж
09.40 Т/с «Любов та помста»
10.35 Д/ф «Дикуни»
11.00 Прозоро: про соціальне
12.00, 18.20 «По-людськи»
13.10 Прозоро: про актуальне
14.00, 3.25 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.45
Спорт
15.20 Концерт. Квартет Гетьман
16.25 Буковинські загадки
16.30 Д/ф «Світ дикої природи»
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф «10 днів незалежності
України»
19.55 Д/ф «Дикі острови»
22.00 Полюси
23.00 Бігус Інфо
01.25 Д/ф «Кіноперформанс.
Народний Малахій!»
03.00 Роздивись
04.20 Дафна: занадто гостре
перо
НТН
06.15 «Свідок. Агенти»
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 «Акселератка»
10.45, 21.15 Т/с «Менталіст»
13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»
14.45, 23.00 Т/с «Примари»
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»
11.30 Мама реготала
14.30 Т/с «Дефективи»
15.40 Т/с «Суперкопи»
17.10, 19.00 Т/с «Швидка»
20.10 Т/с «Поліція Гаваїв»
22.05 Т/с «Елементарно»
00.00 Мама реготала. Найкраще
СТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома»
05.55 Т/с «Комісар Рекс»
09.00, 11.50 МайстерШеф.
Професіонали
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Вiкнановини
12.05, 14.50 Т/с «Сліпа»
15.40, 18.05 Т/с «Слід»
19.05 Супермама
20.15, 22.50 Т/с «Кава з
кардамоном»
23.20 Т/с «Два полюси кохання»
01.25 Т/с «Провідниця»
ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.45
«Репортер». Новини
07.10, 8.10 «Новий день»
09.10, 10.10, 11.10, 12.10
«Новини країни»
13.15 «Обідня перерва»
14.10 «Великий день»
16.10 «Час пік»
17.10 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»

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»

ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.30, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»

НОВИЙ КАНАЛ

03.50 Скарб нації
06.30, 7.10, 8.15 Ранок із

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини

ICTV

Україною
07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні

«Інтером»

06.00, 7.10 «Kids time»

04.00 Еврика!
06.05 М/с «Том і Джеррі-шоу»

04.15 Факти

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

04.40 Т/с «Розтин покаже»

07.15 «Орел і решка»

06.30 Ранок у великому місті

09.15 Т/с «Надприродне»

10.00, 11.00 «Корисна програма»

09.00 Мисливці за дивами

08.45 Факти. Ранок

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

12.25 Х/ф «Після весілля»

10.00 Агенти справедливості

09.15, 19.25 Надзвичайні новини

14.45, 17.10 Т/с «Величне

14.40, 15.40 «Речдок»

14.10, 15.30, 17.00 Т/с «Дитячий

століття. Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.50 Комедія «Свати-7»
23.00, 23.55 Бойовик «Скарби
нації: Книга таємниць»
23.45 «ТСН 10 вражаючих подій
дня»

16.25 «Речдок. Особливий

охоронець»

випадок»
18.00, 19.00, 4.10 «Стосується
кожного»

20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Ігри дітей старшого
віку»

14.40 Х/ф «Фокус»

з Костянтином Стогнієм
10.10, 20.20 Громадянська

16.50 Т/с «Будиночок на щастя»

оборона
19.00 «Екси»
21.00 Х/ф «Хроніки Нарнії:

12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.10, 21.20 Т/с «Пес»

принц Каспіан»

23.10 Т/с «Сукня з маргариток»

16.50 Т/с «Дільничний із ДВРЗ-2»

01.25 Телемагазин

18.45, 21.05 Факти. Вечір

23.50 Х/ф «Артур і Мерлін:
лицарі Камелота»

12.45 «Суперінтуїція»

11.10, 13.10 Х/ф «Чорна діра»

20.00, 1.40 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Велика справа»
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00.00 Х/ф «Уіллоу»

01.45 Драма «Спадок блудниці»

02.10 Т/с «Її чоловіки»

01.55 Гучна справа

23.45 Т/с «Закляті друзі»

02.40 «Зона ночі»

04.15 «Життя відомих людей»

05.00 «Телемагазин»

02.50 Реальна містика

03.05 Я зняв!

04.50 «Абзац!»

13.10, 14.10, 17.30, 18.10,

19.40 «5 копійок»

5 канал
06.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

06.30 Історія для дорослих

«Найнебезпечніші

Час новин

польоти»

КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2020»
06.15, 0.20 Т/с «CSI: місце
злочину»
08.05 Х/ф «Кікбоксер-2»
09.55 Х/ф «Пекло»
12.00 Т/с «Ангели-2»
14.00 «Загублений світ»
17.55, 2.10 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАІ»
19.25 «ДжеДАІ-2021»
20.25 Т/с «Опер за викликом-5»
22.20 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»
02.25 «Відеобімба-2»
04.15 «ДжеДАІ-2018.
Дайджест»
05.15 Телемагазини
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 12.10, 23.55, 2.00
Топ-матч
06.10 «Удінезе» — «Кротоне».
Кубок Італії
08.10 «Лілль» — «Осер». Кубок
Франції
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Футбол
NEWS
10.20 «Феєнорд» — «Аякс».
Чемпіонат Нідерландів
12.15 «Порту» — «Ріу Аве».
Кубок португальської ліги
14.05 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
15.20 «Ренн» — «Лор’ян».
Кубок Франції
17.10 «Фенербахче» —
«Бешикташ». Чемпіонат
Туреччини
19.20 Yellow
19.30 «Фені Ольнуа» —
«ПСЖ». Кубок Франції
21.15 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру
21.55 LIVE. «АЗ Алкмаар»
— «Гронінген». Чемпіонат
Нідерландів
00.10 «Барселона» — «Бока
Хуніорс». Кубок
Лібертадорес
02.10 «Сіетл Саундерз»
— «Спортінг КС». MLS

04.00 «Галатасарай» —
«Істанбул Башакшехір».
Чемпіонат Туреччини
ФУТБОЛ-2
06.00, 22.45, 3.30, 5.30 Топ-матч
06.10 «Фенербахче» —
«Бешикташ». Чемпіонат
Туреччини
08.00, 10.30 «УПЛ ONLINE»
08.4 «Інгулець» — «Динамо».
Чемпіонат України
11.00 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру
11.40 Париж — Ліон. Кубок
Франції
13.30, 16.00 «Перша ONLINE»
14.10 «Ужгород» — «Оболонь».
Чемпіонат України. Перша
ліга
16.40 «Колон» — «Рівер
Плейт». Трофей чемпіонів
Суперліги Аргентини
18.45 Yellow
18.55 LIVE. «Адана Демірспор»
— «Галатасарай».
Чемпіонат Туреччини
20.55 «Ворскла» — «Дніпро1». Чемпіонат України
22.55 «Сербія» — «Португалія.
Відбір до ЧС-2022
00.45 Відбір до ЧС-2022 Огляд
туру
01.40 «FAN TALK»
03.40 «Калденсе» — «Васко да
Гама». Кубок Бразилії
МЕГА
06.00 Містична Україна
06.50, 3.40 Правила виживання
07.50 Страх у твоєму домі
08.50 Скептик
09.50, 1.35 Речовий доказ
11.00, 21.45 У пошуках інновацій
12.00 Скарб.UA
13.00 Божевільний світ
14.00 Неймовірні винаходи
15.00, 4.45 Сіяя: з нами у дику
природу
16.00 Таємниці акул
17.00, 23.35 НАСА: нез’ясоване
18.00, 0.35 Фантастичні історії
18.55 Україна: забута історія
19.50 Дике виживання
20.50 Апокаліпсис: нескінченна
війна
22.35 Політ над Землею
02.45 Брама часу

22.00 Час-Time

19.15 Х/ф

09.00, 21.00 Час новин. Підсумки
дня

07.15, 11.10 Д/с

0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00

20.00 «Двобій»
21.00 «Нейтральна територія»
23.00 «Війна за незалежність»

бій»

07.10, 8.10, 20.50 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум

16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

08.20 Д/с «Спецназ: ближній

10.10, 1.10, 5.10 Д/с «Світ Гітлера:
післявоєнний план»

15.30, 0.30 Час «Ч»

02.00 «Дійові особи»

16.10, 22.15 Д/с «Загадки

03.10 Обережно, діти!

К1
06.30
08.00
08.35
08.50
09.40
10.30

«Top Shop»
М/с «Юху та його друзі»
«Ух ти show»
Т/с «Дикий янгол»
«Мамо, я роблю бізнес!»
«Орел і решка. Морський
сезон»
11.30, 17.10 «Орел і решка.
Перезавантаження»
13.30, 21.00 «Інше життя»
14.30 Т/с «Беверлі Гіллз,
90210»
20.00 «Орел і решка. Навколо
світу»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
01.25 «Орел і решка. Шопінг»
02.25 Т/с «Три сестри»
03.15 «Нічне життя»

04.10 Фізкульт ура!

великих битв»
К2
06.30, 8.00 Телемагазин
07.30 Смузі-меню
08.20, 13.30 Світ їжі. Новорічні та
різдвяні страви
09.20 Майстри ремонту
10.20 Затишна дача
10.50 Дача бороданя
11.20, 20.40 Удачний проєкт
13.00, 16.10, 0.40, 3.40 Корисні
поради
13.20 Магія солодощів
14.30 Правила виживання
15.30, 21.30 Будьте здоровi
17.10, 1.40 Неймовірні історії
кохання
18.00 Зіркові долі
19.00 Шість соток
22.10 Готуємо разом
23.50 Реальний секс

■ ПЕРЕДПЛАТА-2022

02.30 Формула любові
03.20 Арт-простір
04.10 М/ф
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Т/с «#ЯЖЕБАТЬ»
10.30 Х/ф «Обережно! Предки
в хаті»
12.30, 18.00, 4.00 4 весілля
14.00 Богиня шопінгу. Битва
блондинок
15.00, 5.00 Зірки, чутки та
Галлівуд
16.00 Панянка-селянка
19.00, 1.45, 3.25 Одного разу під
Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 Сімейка У
00.00 Т/с «Батько рулить-4»
02.15 Одного разу в Одесі
05.50 Корисні підказки

Інтернет для всіх — газета
для обраних
Закінчується передплата на «Україну молоду» на наступний рік
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — як зi столицi, так i з глибинки, — i
колеги-журналiсти оцiнюють як головну нацiональну газету держави. Редакцiя «УМ» i
надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
З наступного року «Україна молода» виходитиме 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 програмою телебачення на наступний тиждень.
Передплата на «Україну молоду» на
2022 рік триватиме до 23 грудня включно. Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку, в операційних залах поштамтів, у пунктах
приймання передплати, на сайті ПАТ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua, як за електронною версією
Каталогу видань України «Преса поштою»,
так і за друкованим Каталогом видань «Преса поштою».
До наших постiйних читачiв ми традицiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте «Україну молоду» — порадьте
передплату i своїм родичам, друзям, сусiдам,
знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2022 рiк:
на місяць — 57 грн. 08 коп.,
на 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 передплати бере: на місяць — 4 грн. , на
два–три місяці — 9 грн., на чотири–шість місяців — 11 грн., на
сім–дванадцять місяців — 15 грн.
30 коп.

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

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 17 ГРУДНЯ 2021
UA: Перший

06.00 Відтінки України
06.30 М/с «Пінгвіненя Пороро»

22 грудня
КАНАЛ «1+1»

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

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 2.10,
5.10 Новини

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих

07.05 Енеїда
08.05, 0.25 Т/с «Шетланд»
09.10 Телепродаж

людей-2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

09.40 Т/с «Любов та помста»
10.35 Д/ф «Дикуни»
11.00 Прозоро: про соціальне
12.00, 18.20 «По-людськи»
13.10, 1.25 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади

14.45, 17.10 Т/с «Величне
століття. Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.55 Комедія «Свати-7»

Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

06.30, 7.10, 8.15 Ранок із

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00, 11.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Наречена-

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00

16.30 «Речдок. Особливий

Сьогодні
09.00 Мисливці за дивами
10.00 Агенти справедливості
14.10, 15.30, 17.00 Т/с «Дитячий
охоронець»

20.00, 2.30 «Подробиці»

23.45 «ТСН 10 вражаючих подій

21.00 «Речдок. Велика справа»
23.50 Х/ф «Капітан

віку»
23.10 Х/ф «Весільна сукня»
01.30 Телемагазин

Алатрісте»

10.10 Громадянська оборона

14.50 Х/ф «Лускунчик і
чотири королівства»
16.50 Т/с «Будиночок на щастя»

10.45, 13.25 Х/ф «Кавалерія»

філософський камінь»

20.20 Хто хоче стати
мільйонером? Ігрове шоу.

23.50 Х/ф «Роги»
02.15 «Вар’яти»
02.35 «Служба розшуку дітей»

23.50 Т/с «Закляті друзі»

02.40 «Зона ночі»

03.05 Я зняв!

04.50 «Абзац!»

13.10, 14.10, 17.30, 18.10,

19.40 «5 копійок»

5 канал
06.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

06.30 Історія для дорослих
07.10, 8.10, 20.50 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум

16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

02.45 Роздивись

07.15, 11.10 Д/с

0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00

«Найнебезпечніші

Час новин

польоти»

15.40, 18.05 Т/с «Слід»

06.30 «Будьте здоровi»

19.05 Супермама

07.55, 17.00, 3.20, 3.55

20.15, 22.50 Т/с «Кава з
кардамоном»
00.25 Т/с «Коханка у слідство»
ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

08.20 Д/с «Спецназ: ближній
бій»

22.00 Час-Time

19.15 Х/ф

09.00, 21.00 Час новин. Підсумки
дня
10.10, 1.10, 5.10 Д/с «Світ Гітлера:
післявоєнний план»

02.00 «Велика політика»

16.10, 22.15 Д/с «Загадки

03.10 Обережно, діти!

великих битв»

04.10 Фізкульт ура!

12.50 Божевільний світ

09.20 Майстри ремонту

06.00, 8.00, 1.55 Топ-матч

13.50 Неймовірні винаходи

10.20 Затишна дача

06.10 «Кальярі» —

України

14.50, 4.50 Сіяя: з нами у дику

10.50 Дача бороданя

«Читаддела». Кубок Італії
08.10, 4.00 «FAN TALK»
NEWS
10.20 «Адана Демірспор»

08.25 «Ворскла» — «Металіст

15.30, 0.30 Час «Ч»

1925 р.». Чемпіонат

ФУТБОЛ-1

10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Футбол

«Свідок»
гарнізон»

з Костянтином Стогнієм

12.45 «Суперінтуїція»

Прем’єра

19.10 Д/ф «10 днів незалежності

09.00 Х/ф «Безсмертний

09.15, 19.25 Надзвичайні новини

18.45, 21.10 Факти. Вечір

02.30 Реальна містика

«Випадковий свідок»

08.45 Факти. Ранок

2»

05.00 «Телемагазин»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.50

09.20 Т/с «Надприродне»

21.00 Т/с «Ігри дітей старшого

04.05 «Життя відомих людей»

НТН

04.40 Т/с «Розтин покаже»

20.50 Х/ф «Гаррі Поттер і

17.00 Прозоро: про головне

04.20 Про батьків і синів

07.20 «Орел і решка»

17.45 Т/с «Дільничний із ДВРЗ-

02.00 Гучна справа

03.10 Д/ф «Гідра»

04.15 Факти

13.50, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»

03.00 Х/ф «Підкидьок»

22.00 Полюси

06.05 М/с «Том і Джеррі-шоу»

20.10 «Говорить Україна»

01.35 Драма «Заповіт блудниці»

19.55 Д/ф «Дикі острови»

06.00, 7.15 «Kids time»

03.55 Еврика!

19.00 «Діти проти зірок»

16.30, 23.00 Д/ф «Дикі тварини»

України»

НОВИЙ КАНАЛ

12.45, 15.45 Факти. День

18.00, 19.00, 4.15 «Стосується
кожного»

03.45 Скарб нації

06.30 Ранок у великому місті

втікачка»
14.40, 15.40 «Речдок»

ICTV

04.10 Служба розшуку дітей

Україною

Новини

23.00, 23.55 Бойовик «Я, робот»

дня»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.30, 22.05 «Слідство вели... з

випадок»

15.10, 21.45, 0.10, 5.45 Спорт
15.20 Д/ф «Бовсунівські бабусі»

ІНТЕР

10.45 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
11.40, 1.35 «АЗ Алкмаар»

природу

11.20, 20.40 Удачний проєкт

15.50 Таємниці акул
16.50, 23.40 НАСА: нез’ясоване

— «Гронінген». Чемпіонат

17.50, 0.40 Фантастичні історії

Нідерландів

18.50 Україна: забута історія

13.00, 16.10, 0.40, 3.40 Корисні
поради
13.20 Магія солодощів
14.30 Правила виживання

10.55, 21.15 Т/с «Менталіст»

12.00, 13.00, 14.00,

— «Галатасарай».

13.30, 16.00 «Перша ONLINE»

19.50 Дике виживання

16.00, 17.00, 18.00, 18.50

Чемпіонат Туреччини

14.10 «Оболонь» —

20.50 Таємнича світова війна

15.30, 21.30 Будьте здоровi

13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»

«Репортер». Новини

«Прикарпаття». Чемпіонат

21.50 Мегааеропорт ізсередини

17.10, 1.40 Неймовірні історії

14.50, 23.00 Т/с «Примари»

України. Перша ліга

22.40 Політ над Землею

12.10 Чемпіонат Туреччини.

18.20, 3.25 «Вартість життя»

07.10, 8.10 «Новий день»

Огляд туру

00.55 «Легенди карного

09.10, 10.10, 11.10, 12.10

12.50 «Колон» — «Рівер

«Новини країни»

розшуку»
04.45 «Top Shop»

13.15 «Обідня перерва»
14.10 «Великий день»

НЛО-ТБ

16.10 «Час пік»
17.10 «Ситуація»

06.15 Телемагазин
07.20 М/ф «Темний плащ»
08.15 М/ф «Качині історії»
09.30 Т/с «Друзі»

18.10 «Ексклюзив»
19.00 «Велика середа»
22.00 «Спецтема»
23.00 «Новини від Христини»

11.40 Мама реготала
14.40 Т/с «Дефективи»
15.45 Т/с «Суперкопи»
17.20, 19.00 Т/с «Швидка»
20.15 Т/с «Поліція Гаваїв»
22.05 Т/с «Елементарно»
00.00 Мама реготала. Найкраще

КАНАЛ «2+2»
06.00, 0.00 Т/с «CSI: місце
злочину»
07.50 Х/ф «Кікбоксер-3»
09.45 Х/ф «Вулкан»
11.50 Т/с «Ангели-2»
13.50, 19.25 «Загублений світ»

СТБ

17.55 «Секретні матеріали»

05.20 Т/с «Коли ми вдома»

18.15 «Спецкор»

06.00 Т/с «Комісар Рекс»

18.50 «ДжеДАІ»

08.55 МастерШеф.

20.15 Т/с «Опер за викликом-5»

Професіонали
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Вiкнановини
11.50 МайстерШеф.
Професіонали
12.00, 14.50 Т/с «Сліпа»

22.05 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»

Плейт». Трофей чемпіонів
Суперліги Аргентини
14.50, 23.55 Yellow
15.20 «Париж» — «Ліон».
Кубок Франції
17.10 «АЗ Алкмаар» — «Віллем
II». Чемпіонат Нідерландів
19.20 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
20.10 «Алтай» —
«Трабзонспор». Чемпіонат
Туреччини
21.55 LIVE. «Аякс» —
«Фортуна». Чемпіонат
Нідерландів
00.05 «Інтернасьйонал»
— «Олімпія». Кубок

16.25 «Огляд 2-го раунду».
Кубок Італії

18.00 Зіркові долі

05.20 Дикі тварини

19.00 Шість соток
22.10 Готуємо разом

К1

— «Галатасарай».
18.55 LIVE. «Фатіх Карагюмрюк»
— «Фенербахче».
Чемпіонат Туреччини
19.45, 23.30 Yellow
20.55 «Фені Ольнуа» —
«ПСЖ». Кубок Франції
22.40 LIVE. «Каса Піа»
— «Спортінг». 1/8 фіналу.
Кубок Португалії
00.40 Відбір до ЧС-2022 Огляд
туру
03.40 «Томбенсе» — «Васко да
Гама». Кубок Бразилії

02.30 Формула любові

08.00 М/с «Юху та його друзі»

03.20 Арт-простір

08.35 «Ух ти show»

МЕГА
06.00 Містична Україна

09.30, 20.00 «Орел і решка.

07.50 Страх у твоєму домі

ТЕТ

Навколо світу»
10.30 «Орел і решка. Морський

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Т/с «#ЯЖЕБАТЬ»

сезон»
11.30, 17.10 «Орел і решка.
Перезавантаження»

10.30 Х/ф «Управління
гнівом»

13.30, 21.00 «Інше життя»

12.30, 18.00, 4.00 4 весілля

14.30 Т/с «Беверлі Гіллз,

14.00 Богиня шопінгу. Битва
блондинок

15.20 Х/ф «Якщо тільки»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
02.15 Т/с «Три сестри»
03.15 «Нічне життя»

15.00, 5.00 Зірки, чутки та
Галлівуд
16.00 Панянка-селянка
19.00, 1.45, 3.25 Одного разу під
Полтавою

06.45, 3.45 Правила виживання
ФУТБОЛ-2

04.10 М/ф

08.50 Т/с «Дикий янгол»

01.25 «Орел і решка. Шопінг»

02.10 «Остін» — «Х’юстон

23.50 Реальний секс

06.30 «Top Shop»

90210»

Лібертадорес
Динамо». MLS

02.50 Брама часу

16.55 «Адана Демірспор»
Чемпіонат Туреччини

кохання

К2

22.00 Танька і Володька

01.50 «Відеобімба-2»

06.00, 18.45, 3.25, 5.30 Топ-матч

08.50 Скептик

06.30, 8.00 Телемагазин

23.00 Сімейка У

04.15 «ДжеДАІ-2018.

06.10 «Ренн» — «Лор’ян».

09.50, 1.40 Речовий доказ

07.30 Смузі-меню

00.00 Т/с «Батько рулить-4»

Кубок Франції

11.00 У пошуках інновацій

08.20, 13.30 Світ їжі. Новорічні та

02.15 Одного разу в Одесі

Дайджест»
05.15 Телемагазини

08.00, 10.15 «УПЛ ONLINE»

12.00 Скарб.UA

різдвяні страви

05.50 Корисні підказки

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 17 ГРУДНЯ 2021

23 грудня
UA: Перший
06.00 Відтінки України
06.30 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

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»

08.05, 0.25 Т/с «Шетланд»
09.10 Телепродаж
09.40 Т/с «Любов та помста»
10.35 Д/ф «Дикуни»
11.00 Прозоро: про соціальне

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
14.45, 17.10 Т/с «Величне
століття. Роксолана»
20.33 «Проспорт»

12.00, 18.20 «По-людськи»

20.35 «Чистоnews-2021»

13.10, 1.25 Прозоро: про

20.40 Комедія «Свати-7»
21.45 Комедія «Операція «И» Та

актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.45
Спорт

інші пригоди Шурика»
23.45 «ТСН 10 вражаючих подій
дня»

ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.30, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини

03.50 Скарб нації
06.30, 7.10, 8.15 Ранок із
Україною
07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»

Сьогодні

10.00, 11.00 «Корисна програма»

09.00 Мисливці за дивами

12.25 Х/ф «Кохання не за

10.00 Агенти справедливості

сценарієм»
14.40, 15.35 «Речдок»

14.10, 15.30, 17.00 Т/с «Дитячий
охоронець»

16.25 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 3.50 «Стосується
кожного»
20.00, 2.25 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Велика справа»

23.55 Комедія «Термінал»

16.30, 20.20 Д/ф «Дикі тварини»

02.25 Фантастика «Міф»

17.00 Прозоро: про головне

05.35 «Життя відомих людей»

12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

23.00 Схеми. Корупція в деталях
03.00 Роздивись
03.25 Д/ф «Хто створив Змієві

16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00
Час новин

Вали?»
04.20 Кубинські мрії
НТН
06.15 «Вартість життя»
07.50, 17.00, 3.10, 3.45
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.40
«Свідок»
09.00 Х/ф «Скринька Марії
Медічі»
10.45, 21.15 Т/с «Менталіст»
13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»
14.45, 23.00 Т/с «Примари»
18.20, 3.15 «Правда життя»
00.50 «Легенди карного

06.30 Історія для дорослих

04.45 «Top Shop»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00 «Репортер».
Новини

06.15 Телемагазин

14.30 Т/с «Дефективи»
15.45 Т/с «Суперкопи»
17.20, 19.00 Т/с «Швидка»
20.10 Т/с «Поліція Гаваїв»
22.00 Т/с «Елементарно»
00.00 Мама реготала. Найкраще
СТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома»

«Новини країни»
13.15 «Обідня перерва»
14.10 «Великий день»
16.10 «Час пік»

18.15 «Ехо України»

20.15 «Про політику»
22.00 «Спецтема»

КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2020»
06.25, 0.05 Т/с «CSI: місце
злочину»
08.15 Х/ф «Кон експрес»

15.40, 18.05 Т/с «Слід»
19.05 Супермама
20.15, 22.50 Т/с «Кава з
кардамоном»
00.25 Т/с «Коханка у слідство»

21.00 Х/ф «Гаррі Поттер і
таємна кімната»
00.25 Х/ф «Таємничий ліс»

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

02.50 Реальна містика

02.00 Я зняв!

04.50 «Абзац!»

15.30, 0.30 Час «Ч»

02.00 «Прямим текстом з Юрієм

07.10, 8.10, 20.50 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум
07.15, 11.10 Д/с

18.15 «Спецкор»

20.20 Т/с «Опер за викликом-5»
22.10 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»
01.55 Т/с «Рекс»
03.10 «Відеобімба-2»
04.15 «ДжеДАІ-2018.
Дайджест»
05.15 Телемагазини

16.10 Таємниці війни

10.10, 1.10, 5.10 Д/с «Світ
Гітлера: післявоєнний
план»

08.20 Д/с «Спецназ: ближній

13.10, 14.10, 17.30, 18.10,
19.15 Х/ф

бій»
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 14.55, 19.20, 21.40
Топ-матч
06.10 «Фіорентина» —
«Беневенто». Кубок Італії

10.00, 15.00, 19.00, 22.20 Футбол
NEWS
10.20 «Геренвен» —
«Феєнорд». Чемпіонат
Нідерландів
12.10 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
13.05 «Фатіх Карагюмрюк»

19.40 «5 копійок»
22.00 Час-Time

Луценком»
03.10 Обережно, діти!

22.15 Д/с «Загадки великих
04.10 Фізкульт ура!

битв»

ФУТБОЛ-2

МЕГА

06.00, 18.40, 22.45, 3.30, 5.30

06.00 Містична Україна

06.30, 8.00 Телемагазин

06.50, 3.45 Правила виживання

07.30 Смузі-меню

07.50 Страх у твоєму домі

08.20, 13.30 Світ їжі. Новорічні та

Топ-матч
06.10 «Каса Піа» — «Спортінг».
1/8 фіналу. Кубок
Португалії
08.00, 10.35 «УПЛ ONLINE»
08.45 «Десна» — «Верес».
Чемпіонат України
11.10 Огляд 2-го раунду. Кубок
Італії
11.40, 1.40 «Аякс» —
«Фортуна». Чемпіонат
Нідерландів

К2

різдвяні страви

08.50 Скептик
09.50, 1.40 Речовий доказ

09.20 Майстри ремонту

11.00, 21.50 Мегааеропорт

10.20 Затишна дача
10.50 Дача бороданя

ізсередини

11.20, 20.40 Удачний проєкт

11.55 Скарб.UA
12.55 Справжня гра престолів
13.55 Неймовірні винаходи
14.55 Сіяя: з нами у дику
природу

13.00, 16.10, 0.40, 3.40 Корисні
поради
13.20 Магія солодощів
14.30 Правила виживання
15.30, 21.30 Будьте здоровi

15.55 Таємниці акул
16.55, 23.40 НАСА: нез’ясоване

17.10, 1.40 Неймовірні історії
кохання

17.55, 0.40 Фантастичні історії

18.00 Зіркові долі

— «Фенербахче».

13.30, 16.00 «Перша ONLINE»

18.50 Україна: забута історія

Чемпіонат Туреччини

19.00 Шість соток

14.10 «Поділля» — «Полісся».

19.50 Дике виживання

22.10 Готуємо разом

Чемпіонат України. Перша

20.50 Таємнича світова війна

23.50 Реальний секс

ліга

22.40 Політ над Землею

02.30 Формула любові

02.50 Брама часу

03.20 Арт-простір

04.50 Гарячі точки. Борнео

04.10 М/ф

1/8 фіналу. Кубок
Португалії
17.10 «Аякс» — «Фортуна».
Чемпіонат Нідерландів
19.40 LIVE. «ПСВ» — «Гоу

12.10 Т/с «Ангели-2»

17.55, 2.55 «Секретні матеріали»

дня

польоти»

Нідерландів

14.05 «Загублений світ»

09.00, 21.00 Час новин. Підсумки

«Найнебезпечніші

Ехед Іглз». Чемпіонат

19.25 «Воїни доріг»

12.05, 14.50 Т/с «Сліпа»

16.50 Т/с «Дільничний із ДВРЗ-2»

16.50 Т/с «Будиночок на щастя»

04.45 «Телемагазин»

10.10 Х/ф «Слідопит»

09.00, 11.50 МайстерШеф.

новини

шоколадна фабрика»
10.15 Громадянська оборона

14.00, 16.10, 21.20 Т/с «Пес»

Львів. За фасадом

14.25 Х/ф «Чарлі та

з Костянтином Стогнієм

02.40 «Зона ночі»

15.20 «Каса Піа» — «Спортінг».

18.50 «ДжеДАІ»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-

09.15, 19.25 Надзвичайні новини

23.45 Т/с «Закляті друзі»

Кубок Франції

06.00 Т/с «Комісар Рекс»
Професіонали

12.30, 19.00 «Хто зверху?»

01.45 Телемагазин

09.10, 10.10, 11.10, 12.10

09.30 Т/с «Друзі»
11.30 Мама реготала

08.45 Факти. Ранок

02.55 М/ф

08.10 «Париж» — «Ліон».

07.20 М/ф «Темний плащ»
08.15 М/ф «Качині історії»

09.55 Т/с «Надприродне»

20.20 Антизомбі

07.10, 8.10 «Новий день»

19.45 «П’ята колонка»
НЛО-ТБ

06.30 Ранок у великому місті

12.45, 15.45 Факти. День

23.10 Слідами міського голови.

07.45 «Орел і решка»

23.50, 2.15 Гучна справа

Копперфільда»

ПРЯМИЙ

17.10 «Ситуація»

розшуку»

04.45 Т/с «Розтин покаже»

5 канал
06.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,

22.00 Полюси

06.05 М/с «Том і Джеррі-шоу»

04.20 Факти

21.00 Т/с «Ігри дітей старшого

19.10 Д/ф «10 днів незалежності
України»

04.10 Еврика!

11.20, 13.10 Х/ф «Скайлайн-2»

віку»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 7.40 «Kids time»

20.10 «Говорить Україна»

23.50 Х/ф «Історія Девіда

15.20 Концерт. Арсен Мірзоян

ICTV
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16.40 Yellow
16.50 «Фатіх Карагюмрюк»
— «Фенербахче».

18.55 LIVE. «Бешикташ»

20.15, 23.30 Yellow

— «Гезтепе». Чемпіонат

21.50 Огляд 2-го раунду. Кубок

Туреччини

Італії
22.40 LIVE. «Порту» —
«Бенфіка». 1/8 фіналу.
Кубок Португалії
00.40 «Атлетіко Насьйональ»
— «Архентінос». Кубок
Лібертадорес
02.25 «Спортінг КС» — «ЛосАнджелес Гелаксі». MLS
04.10 «АЗ Алкмаар» —

20.55 «Шахтар» —
«Олександрія». Чемпіонат
України
22.55 Франція — Боснія і
Герцеговина. Відбір до
ЧС-2022
00.45 Відбір до ЧС-2022 Огляд
туру
03.40 «Америка»

ТЕТ

К1

Чемпіонат Туреччини
06.30 «Top Shop»

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00 М/с «Юху та його друзі»

09.30 Т/с «#ЯЖЕБАТЬ»

08.35 «Ух ти show»

11.30 Х/ф «Красуня й

08.50 Т/с «Дикий янгол»
09.40, 20.00, 2.10 «Орел і решка.
Навколо світу»
10.40 «Орел і решка. Морський
сезон»
11.30, 18.10 «Орел і решка.
Перезавантаження»

чудовисько»
13.00 Богиня шопінгу. Битва
блондинок
15.00, 5.00 Зірки, чутки та
Галлівуд
16.00 Панянка-селянка
18.00, 4.00 4 весілля
19.00, 1.45, 3.25 Одного разу під

13.30, 21.00 «Інше життя»

Полтавою

14.30 Х/ф «Якщо тільки»

22.00 Танька і Володька

16.15 Х/ф «Матриця часу»

23.00 Сімейка У

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

00.00 Т/с «Батько рулить-4»

«Гронінген». Чемпіонат

— «Крузейро». Кубок

01.25 «Орел і решка. Шопінг»

02.15 Одного разу в Одесі

Нідерландів

Бразилії

03.00 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки
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ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 17 ГРУДНЯ 2021
UA: Перший

06.00, 4.40 Відтінки України
06.30 М/с «Пінгвіненя Пороро»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 19.30, 0.40, 2.10,
5.10 Новини
07.05 Невідомі Карпати
07.30 Геолокація: ВОЛИНЬ
08.05 Т/с «Шетланд»
09.10 Телепродаж
09.40 Т/с «Любов та помста»
10.35 Д/ф «Дикуни»
11.00 Прозоро: про соціальне
12.00, 18.20 «По-людськи»
13.10, 1.30 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк
15.10, 20.15, 1.15, 2.45, 5.45
Спорт
15.20 Концерт. Ніна Матвієнко та
Дмитро Андрієць
16.30 Д/ф «Дикі тварини»
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф «10 днів незалежності
України»
20.30 Нічна Різдвяна літургія
під проводом Святійшого
Отця Франциска в базиліці
святого Петра
22.00 Х/ф «Поруч з Ісусом:
Хома»
23.50 Д/ф «НЛО: загублені
свідчення»
03.00 «Зворотний відлік»
НТН
06.15 «Правда життя»
07.50, 17.00, 3.10, 3.45
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.40
«Свідок»

24 грудня
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, 17.10 Т/с «Величне
століття. Роксолана»
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews-2021»
20.20 «Ліга сміху-2021. Зимовий
кубок»
23.10 «Таємничі манускрипти»
з циклу «Україна.
Повернення своєї історії»
01.10 Комедія «Закону тут не
місце»

10.45, 21.15 Т/с «Менталіст»
13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»

00.50 «Легенди карного

04.45 «Top Shop»

06.15 Телемагазин
07.20 М/ф «Темний плащ»

11.40, 23.00 Мама реготала
14.30 Т/с «Дефективи»
15.45 Т/с «Суперкопи»
17.15 Т/с «Швидка»
19.00 Х/ф «Агент Коді Бенкс»
21.05 Х/ф «Агент Коді Бенкс:
пункт призначення
— Лондон»

СТБ

06.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

10.00, 11.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Підміна на
Різдво»
16.25 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00 «Стосується кожного»
20.00, 3.55 «Подробиці»
21.00 Х/ф «До зустрічі з
тобою»

«Сліпа»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Вiкнановини
19.00, 22.50 МайстерШеф
23.55 Битва екстрасенсів

06.00, 8.15 «Kids time»

03.50 Еврика!

06.05 Х/ф «Кудлатий тато»

04.15, 1.25 Факти
04.40 Т/с «Розтин покаже»

Сьогодні

06.30 Ранок у великому місті

09.00 Зірковий шлях. Новий

08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини

сезон
10.15, 4.40 Т/с «Людина без

з Костянтином Стогнієм
10.15, 21.30 Дизель-шоу

серця»

11.45, 13.15, 23.00, 1.50 «На

14.20, 15.30 Т/с «Переклад не
потрібний»
20.15, 23.10 Т/с «Тінь минулого»
00.10, 1.55 Т/с «Дитячий
охоронець»
01.25 Телемагазин

06.30, 0.10 Історія для дорослих

08.15, 12.20 Форшмак

07.10, 8.10, 20.50 Актуально.

08.40 Натхнення

07.15, 11.10 Д/с

0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00

«Найнебезпечніші

Час новин

польоти»

ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00 «Репортер». Новини

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 14.40, 22.05 Топ-матч
06.10 «Верона» — «Емполі».
Кубок Італії
08.10 «Адана Демірспор»

07.10, 8.10 «Новий день»

«Новини країни»
13.15 «Обідня перерва»

— «Галатасарай».
Чемпіонат Туреччини
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол
NEWS

14.10 «Великий день»

10.20, 22.20 Yellow

16.10 «Час пік»

10.30, 22.50 «Візела»

17.10 «Підводимо підсумки»

— «Брага». 1/8 фіналу.
Кубок Португалії

19.00 «Моя країна»

22.30 «Запорєбрик NEWS»
22.45 «Українські вісті»
23.00 «WATCHDOGS»

12.20 Огляд 2-го раунду. Кубок
Італії
12.50 «ПСВ» — «Гоу Ехед Іглз».
Чемпіонат Нідерландів
15.20 «Порту» — «Бенфіка».
1/8 фіналу. Кубок
Португалії
17.10 «Геренвен» —

КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2020»
08.20 Т/с «CSI: місце злочину»
10.10 Х/ф «Помпеї»
12.10 Т/с «Ангели-2»
14.00 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»

«Феєнорд». Чемпіонат
Нідерландів
19.20 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру. Прем’єра
20.15 «Бешикташ»
— «Гезтепе». Чемпіонат
Туреччини
00.40 «Сантос» — «Бока

18.15, 1.50 «Спецкор»

Хуніорс». Кубок

18.50, 2.25 «ДжеДАІ»

Лібертадорес

19.25 Х/ф «Бюро людяності»

атакує»
23.20 Х/ф «Сніговик»

02.25 «Інтер Маямі» — «Нью-

трьох»

08.20 «Пекельна кухня»
09.55 «Екси»
11.55 «Діти проти зірок»
13.45 Х/ф «Вартові
Галактики»
16.05 Х/ф «Вартові
Галактики-2»
19.00 Х/ф «Гаррі Поттер і
в’язень Азкабану»

12.45, 15.45 Факти. День
13.25, 16.20 Т/с «Пес»
17.35 «На трьох». Прем’єра

21.45 Х/ф «Гаррі Поттер і
кубок вогню»

18.45 Факти. Вечір

00.45 Х/ф «Нащадки»

20.10 Дизель-шоу. Прем’єра

02.55 «Служба розшуку дітей»

02.50 Я зняв!

03.00 «Зона ночі»

13.10, 14.10, 17.30, 18.10,

19.40 «5 копійок»

Дайджест»
05.15 Телемагазини

післявоєнний план»
08.00 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру

3.30, 5.30 Топ-матч
06.10 «Адана Демірспор»
— «Галатасарай».
Чемпіонат Туреччини

22.00 Час-Time

15.30, 0.30 Час «Ч»

великих битв»

02.00 «Час за Гринвічем»
03.10 Обережно, діти!

16.35 Невигадані історії

04.10 Фізкульт ура!

11.50 Теорія Змови

08.20, 13.30 Світ їжі. Новорічні та

12.50 Справжня гра престолів

різдвяні страви

08.55, 11.10 «УПЛ ONLINE»

13.50 Неймовірні винаходи

09.20 Майстри ремонту

09.20 «Шахтар» — «Дніпро-1».

14.50 Сіяя: з нами у дику

10.20 Затишна дача

Чемпіонат України
11.40 «Бешикташ»
— «Гезтепе». Чемпіонат
Туреччини
13.30, 16.00 «Перша ONLINE»
14.10 «Волинь» — «Металіст».
Чемпіонат України. Перша
ліга
16.55 «Алтай» —
«Трабзонспор». Чемпіонат

природу

10.50 Дача бороданя

15.50 Політ над Землею
16.50, 23.40 НАСА: нез’ясоване
17.50, 0.40 Фантастичні історії
18.50 Україна: забута історія
19.50 Дике виживання
20.50 Таємнича світова війна
22.40 Мадагаскар

11.20, 20.40 Удачний проєкт
13.00, 16.10, 0.40, 3.40 Корисні
поради
13.20 Магія солодощів
14.30 Правила виживання
15.30, 21.30 Будьте здоровi
17.10 Неймовірні історії кохання

02.50 Брама часу
04.45 Гарячі точки

18.00 Зіркові долі
19.00 Шість соток

18.55 «Порту» — «Бенфіка».
К1

1/8 фіналу. Кубок

22.10 Готуємо разом

06.30 «Top Shop»

23.50 Реальний секс

08.00 М/с «Юху та його друзі»

01.40 Формула любові

— «Чорноморець».

08.25 «Ух ти show»

03.20 Арт-простір

Чемпіонат України

09.00 Т/с «Дикий янгол»

04.10 М/ф

Португалії
20.55 «Десна»

22.55 «Німеччина»
— «Вірменія. Відбір до
ЧС-2022

09.50, 20.00 «Орел і решка.
Навколо світу»
10.50 «Орел і решка. Морський

00.45 «Відбір до ЧС-2022 Огляд
туру

сезон»

01.40 «Фатіх Карагюмрюк»
— «Фенербахче».
Чемпіонат Туреччини
03.40 «Боавіста» — «Васко да
Гама». Кубок Бразилії
МЕГА

06.50, 3.45 Правила виживання
07.50 Страх у твоєму домі

11.00, 21.50 Мегааеропорт
ізсередини

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.15 М/ф «Історія іграшок-2»

Перезавантаження»
13.35, 21.00 «Інше життя»
14.30 Х/ф «Матриця часу»
16.15 Х/ф «Як вийти заміж за
за мiльярдера»

12.00 М/ф «Історія іграшок-3»
14.00, 5.00 Зірки, чутки та
Галлівуд
16.00 Панянка-селянка

18.10 Х/ф «Паралельні світи»

18.00, 4.00 4 весілля

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

19.00, 0.00, 1.00, 3.25 Одного

01.25 Т/с «Три сестри»
03.15 «Нічне життя»

разу під Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 Т/с «Батько рулить-4»

08.50 Скептик
09.50, 1.40 Речовий доказ

ТЕТ

08.35 М/ф «Історія іграшок»

11.45 «Орел і решка.

06.00 Містична Україна

06.00, 16.40, 18.45, 20.45, 22.45,
04.15 «ДжеДАІ-2018.

10.10, 1.10, 5.10 Д/с «Світ Гітлера:

Йорк Сіті». MLS

ФУТБОЛ-2

19.15 Х/ф

16.10, 22.15 Д/с «Загадки

дня

04.10 «FAN TALK»

03.00 «Цілком таємно-2017»
03.35 «Відеобімба-2»

09.00, 21.00 Час новин. Підсумки

Туреччини

06.15 Т/с «Привіт, тату!»
10.30, 11.50, 14.50, 18.05 Т/с

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00

НОВИЙ КАНАЛ

03.40 Скарб нації
03.55 Служба розшуку дітей

Україною

14.30, 15.30, 0.55 «Речдок»

Економіка. Політика. Соціум
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

21.15 Х/ф «Голодний кролик
05.25 Т/с «Коли ми вдома»

«Інтером»

ICTV

5 канал

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

06.30, 7.10, 8.15 Ранок із

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

04.45 «Телемагазин»

22.00 «Міністерство правди»
НЛО-ТБ

Новини

06.00 «Життя відомих людей»

18.30 «Влада реготала»

розшуку»

Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

04.30 М/ф

14.50, 23.00 Т/с «Примари»
18.20, 3.15 «Таємниці світу»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.15, 23.05 «Слідство вели... з

03.05 Фантастика «Міф»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10

09.00 Х/ф «Старий знайомий»

ІНТЕР

К2

00.30 Сімейка У

06.30, 8.00 Телемагазин

02.15 Одного разу в Одесі

07.30 Смузі-меню

05.50 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 17 ГРУДНЯ 2021

25 грудня
UA: Перший
06.00, 4.35 Енеїда
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.10, 2.20,
5.35 Новини
07.05 М/с «Пінгвіненя Пороро»
07.30 Д/ф «Світ дикої природи»
08.05, 9.45 Невідомі Карпати
08.20 Відтінки України
09.10 Телепродаж
10.00 Різдвяна свята меса
Римсько-католицької
церкви в Україні
11.30 Д/ф «Бовсунівські бабусі»
12.40 Міста та місткечка
13.00 Різдвяне привітання
і Апостольське
благословення для Риму
і цілого світу «Urbi et
Orbi» Святійшого Отця
Франциска з площі св.
Петра в Римі
13.30 Х/ф «Поруч з Ісусом:
Хома»
15.15 Країна пісень
16.30 Концерт. Тетяна
Піскарьова
17.30 Д/ф «Боротьба за
виживання»
18.30 Х/ф «Самотність у
мережі»
21.25 Х/ф «Ласкаво просимо
на Різдво»
23.10 Д/ф «НЛО: загублені
свідчення»
00.35 Х/ф «Веселі
Жабокричі»
01.50 Бігус Інфо
02.45 Торговці мріями
03.35 #ВУКРАЇНІ
04.05 Д/ф «Дикі тварини»

КАНАЛ «1+1»
07.00, 6.00 «Життя відомих
людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт»
19.30 ТСН
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews-2021»
20.20 «Вечірній квартал-2021»
22.15 «Жіночий квартал-2021»
23.40 «Світське життя-2021»
00.50 Трилер «Червоний
дракон»
03.10 Комедія «Термінал»

07.30 Х/ф «За вітриною
універмагу»
09.15 Х/ф «Два капітани»
13.30 «Випадковий свідок.
Навколо світу»
14.50 Т/с «Смерть у раю»

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,
5.00 Час новин
06.30 Історія для дорослих
СТБ
04.40, 10.55 Т/с «Кава з
кардамоном»
07.50 Неймовірна правда про
зірок

розшуку»
03.05 «Випадковий свідок»
04.45 «Top Shop»

06.15 Телемагазин
07.20 М/с «Чортовийки»
08.45 М/ф «Месники: найбільші
герої землі»

15.00, 19.00 Сьогодні

09.55, 13.00 Х/ф
«Трансформери.
Останній лицар»

20.00 Головна тема
21.00 Шоу «Маска»-2. Фінал
23.20 Різдвяні зустрічі з
Михайлом Поплавським
01.30 Телемагазин

12.45 Факти. День

14.05 Х/ф «Земля тролів»
16.10 Х/ф «Хроніки Нарнії:
Лев, Чаклунка та
Чарівна шафа»

13.15 Х/ф «Трансформери»
16.30 Х/ф «Бамблбі»

19.00 Х/ф «Гаррі Поттер та

18.45 Факти. Вечір

Орден Фенікса»

19.10 Х/ф «Мег»

21.55 Х/ф «Гаррі Поттер та

21.15 Х/ф «Ремпейдж»

напівкровний принц»

23.35 Х/ф «Щось»
02.00 Т/с «Дитячий охоронець»
04.50 Реальна містика

01.45 Х/ф «Куленепробивний»

01.00 Х/ф «Нащадки-2»

03.20 Я зняв!

03.10 «Зона ночі»

09.00, 10.10, 19.00 Художній

20.10, 2.10 Рандеву

01.10 Д/с «Загадки великих

фільм

ПРЯМИЙ

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
16.00, 17.00 «Репортер».
Новини

10.40 «Перша передача»
11.15, 12.15 «Акценти»
13.15 «П’ята колонка»
13.45 «Запорєбрик NEWS»

02.25 «Реал Солт Лейк»

01.40 «Галатасарай» —

22.05 Х/ф «Чужий проти
Хижака»
23.55 Х/ф «Втрачений скарб»

— «Сан-Хосе». MLS
04.10 «ПСВ» — «Гоу Ехед Іглз».
Чемпіонат Нідерландів

06.00, 8.00, 10.00, 19.55 Топ-матч
06.10 «Сампдорія» — «Торіно».
Кубок Італії
08.10 «Фені Ольнуа» —
«ПСЖ». Кубок Франції
10.10, 21.55 Чемпіонат
Нідерландів. Огляд туру
11.05 «Аякс» — «Фортуна».
Чемпіонат Нідерландів
12.50, 17.15 Чемпіонат
Туреччини. Огляд туру
13.30 «Колон» — «Рівер

18.00 «Анатомія тижня»

Суперліги Аргентини

21.00 «Прямий доказ»

15.30 «Візела» — «Брага». 1/8
фіналу. Кубок Португалії
17.55 LIVE. «Трабзонспор» —

18.45 Yellow
20.05 «АЗ Алкмаар» —

КАНАЛ «2+2»
06.00 «Шалені перегони-2018»
07.00 «ДжеДАІ-2020»

«Гронінген». Чемпіонат
Нідерландів
22.50 «Бешикташ»

09.00 «Віпи і топи»

— «Гезтепе». Чемпіонат

10.55 «Загублений світ»

Туреччини

13.00 Х/ф «Слідопит»

Туреччини

07.30 Зіркові неймовірні долі

03.40 «Корінтіанс» — «Атлетіко

ФУТБОЛ-2

00.40 «Індепендьєнте»

15.00 Х/ф «Не виходь»

— «Палмейрас». Кубок

17.10 Х/ф «На межі»

Лібертадорес

Туреччини

09.30 Ідеї ремонту
10.20 Правила життя
12.00 Затишна дача

06.00, 18.45, 22.45, 3.30, 5.30

— «Гезтепе». Чемпіонат

К2
06.30 Телемагазин

Гояніенсе». Кубок Бразилії

06.10 «Бешикташ»

03.10 Обережно, діти!

«Антальяспор». Чемпіонат

МЕГА

12.50 Дача бороданя
13.50 Удачний проєкт

Топ-матч

Плейт». Трофей чемпіонів

20.30 «Війна за незалежність»

битв»

19.25 Х/ф «Привид»

17.15 «Не наша Russia»

20.00 «Культурна політика»

21.10 Вечірній преЗЕдент

05.10 Д/с «Злочин у тилу війни»

ФУТБОЛ-1

11.30 М/с «Сімпсони»

Інгліш: нова місія»

портрет»

00.40 Є сенс

23.00 «Вата-шоу»

21.00 Х/ф «Агент Джонні

12.00 «Хто зверху?»

Час вимирання»

18.00 «Час за Гринвічем»

10.40 М/ф «Аладдін»

перезавантаження»

10.05 «Орел і решка. Земляни»

06.40 Х/ф «Трансформери-4.

08.20 Д/с «Історія навколо нас»

Чемпіонат Туреччини

Джонні Інгліш:

05.40 Громадянська оборона

04.10 Фізкульт ура!

22.00 «THE WEEK»

19.00 Х/ф «Агент

14.30, 15.20 Т/с «Сімейний

08.05 М/ф «Ми — монстри»

00.10 Гончаренко рулить

09.45 М/ф «Вартові Галактики»

Інгліш»

10.30 Т/с «Сашина справа»

04.45 Антизомбі

15.15 Індійський фільм

«Істанбул Башакшехір».

17.10 Х/ф «Агент Джонні

сезон

08.00 Форшмак

21.30 «Влада реготала»

13.00, 23.00 Мама реготала

08.00, 10.00 «Kids time»

04.20 Факти

21.30 Вікно в Америку

янгол»

14.15, 16.15 Концерт
НЛО-ТБ

05.50 «Хто проти блондинок?»

04.10 Еврика!

12.20, 14.10, 22.00 Концерт

Економіка. Політика. Соціум

23.30 Х/ф «Новорічний

10.10 «Соціальний статус»

01.05 «Легенди карного

03.50 Скарб нації

НОВИЙ КАНАЛ

21.15 Стоп-реванш

05.15 Телемагазини

Никанорова»

двох»

ICTV

11.40 Медекспертиза

19.00 Україна має талант (фінал)

09.00 «Щасливе інтерв’ю»

23.00 Х/ф «Один шанс на

польоти»

03.00 «Цілком таємно-2017»

чекає громадянка

адреси»

08.30 Зірковий шлях. Новий

01.45 «Відеобімба-2»

08.45 «Щасливий сніданок»

21.15 Х/ф «Дівчина без

07.10 Д/с «Найнебезпечніші

07.50, 8.35, 21.25 Актуально.

19.00, 2.55 «Свідок»
19.30 Х/ф «На вас

05.15, 5.05 «Орел і решка. Зірки»
07.10 Х/ф «Патрік»
09.00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»
10.00 «Все для тебе»
11.00 «Корисна програма»
12.00 Х/ф «У джазі тільки
дівчата»
14.30 Х/ф «За двома
зайцями»
16.00 Х/ф «Королева
бензоколонки»
17.30, 20.30 Т/с «Кентервільський
привид»
20.00, 2.15 «Подробиці»
22.30 «Творчий вечір Валерія
Меладзе». Прем’єра
00.25 Х/ф «Це я»
02.45 «Подорожі в часі»
03.10 «Орел і решка.
Перезавантаження»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

5 канал

НТН
05.50 Х/ф «Іван Сила»

ІНТЕР

11

06.00, 2.00 Містична Україна
07.00 Випадковий свідок
09.30 Речовий доказ

15.30 Майстри ремонту
17.10 Різдво з Гордоном Рамзі
19.10 Гордон Рамзі готує вдома:

08.00, 10.15 «УПЛ ONLINE»

10.40, 17.10 У пошуках істини

08.25 «Маріуполь»

12.10, 0.00 Фантастичні історії

22.10 Неймовірні історії кохання

— «Шахтар». Чемпіонат

13.10 Стежина війни

23.50 Реальний секс

України

14.10 Мисливці на скарби

00.40, 3.40 Корисні поради

16.15 Найекстремальніший

01.40 Формула любові

10.45 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру
11.25 «FAN TALK»
13.10 «АЗ Алкмаар» —
«Гронінген». Чемпіонат

19.00 Політ над Землею

23.00 Справжня гра престолів
ТЕТ
01.00 Сіяя: з нами у дику
06.00 ТЕТ Мультиранок

природу
14.55 LIVE. «Галатасарай»

09.30 Х/ф «Моя жахлива
03.00 Скептик

няня»

Чемпіонат Туреччини

11.15 Х/ф «Моя жахлива
К1

15.45, 20.45 Yellow
16.55 «Каса Піа» — «Спортінг».

03.20 Арт-простір
04.10 М/ф

21.00 Ритуали

Нідерландів

— «Антальяспор».

різдвяні страви

06.30 «Top Shop»

няня: великий бум»
13.15, 0.30, 3.45 Одного разу під

1/8 фіналу. Кубок

08.00 М/с «Кротик і Панда»

Португалії

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

17.15 М/ф «У пошуках Немо»

10.30 Х/ф «Як вийти заміж за

19.15 М/ф «Шрек назавжди»

18.55 «ПСВ» — «Гоу Ехед Іглз».
Чемпіонат Нідерландів
20.55 «Порту» — «Бенфіка».
1/8 фіналу. Кубок

за мiльярдера»
12.15 Х/ф «Паралельні світи»
14.15 «Орел і решка. Морський

до ЧС-2022
00.45 Відбір до ЧС-2022 Огляд
туру

21.00 Х/ф «Подарунок на
Різдво»
22.45 Х/ф «Подарунок на
Різдво-2»

Португалії
22.55 Польща — Англія. Відбір

Полтавою

сезон»
00.00 Х/ф «Після весілля»

03.15 Танька і Володька
04.15 Сімейка У

02.00 Т/с «Три сестри»

04.50 Панянка-селянка

03.00 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки

12

ТБ-НЕДІЛЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
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UA: Перший

06.00, 4.10 Енеїда
07.00, 8.00, 8.55, 15.00, 18.00
Новини
07.05 М/с «Пінгвіненя Пороро»
07.30 Д/ф «Світ дикої природи»
08.15 Д/ф «Суперчуття»
09.00 Божественна літургія
Православної церкви
України
11.00 Недільна літургія
Української грекокатолицької церкви
12.30 Недільна свята меса
римсько-католицької
церкви в Україні
13.30 Поки Бог не бачить
15.10 Країна пісень
16.25 Наталя Фаліон та
«Лісапетний батальйон».
Великий Різдвяний
концерт
17.30 Д/ф «Боротьба за
виживання»
18.15, 23.45 Д/ф «Особливий
загін. Суперчуття»
19.10 Х/ф «Поїздка в Сіетл»
21.00, 0.40, 2.20, 5.05 Тиждень на
Суспільному
22.00 Х/ф «Різдвяні
дзвіночки»
01.30 Д/ф «Дикі тварини»
03.10 Продам роботу. Дорого
НТН
05.20 Х/ф «Садко»
06.55 «Слово предстоятеля»
07.05 «Випадковий свідок.
Навколо світу»
09.30 Т/с «Смерть у раю»
13.35 Х/ф «На вас
чекає громадянка
Никанорова»
15.15 Х/ф «Дівчина без
адреси»
16.55 Х/ф «Дежа вю»
19.00 Х/ф «Приходьте
завтра»
21.00 Х/ф «Раз на раз не
випадає»
22.30 Х/ф «Деяка
справедливість»
00.30 Х/ф «Один шанс на
двох»
02.35 «Легенди карного
розшуку»
НЛО-ТБ
06.15 Телемагазин
07.20 М/с «Чортовийки»
08.45 М/ф «Месники: найбільші
герої землі»
09.45 М/ф «Вартові Галактики»
10.40 М/ф «Аладдін»
11.30 М/с «Сімпсони»
13.00, 14.50 Т/с «Швидка»
15.50 Мама реготала. Найкраще
17.00 Мама реготала
19.00 Х/ф «Матриця»
21.50 Х/ф «Матриця:
перезавантаження»
00.20 Мама реготала
СТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома»
06.15 Т/с «Кохання з ароматом
кави»
10.10 МайстерШеф
14.25 Супермама
19.05 «Слід» ведуть
екстрасенси

26 грудня
КАНАЛ «1+1»

07.00 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.05 М/ф
05.50 Сьогодні

08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт-13.
Еквадор»

06.30 Х/ф «У джазі тільки
дівчата»
09.00 «Готуємо разом»

11.00, 3.20 «Світ навиворіт»
10.00, 12.00, 12.50 «Інше життя»
18.30 «Світське життя-2021»
13.35 «Кентервільський
19.30, 4.50 «ТСН-тиждень»
привид» 1-4 с. Заключна
21.00 «Новорічний вечір прем’єр
з Катериною Осадчою-

23.10 Комедія «Новорічний

07.35, 9.35 «Kids time»

05.20 Факти

07.40 Х/ф «Гербі: шалені

мільйонером? Ігрове шоу

16.50 Х/ф «DZIDZIO перший

10.45 Х/ф «Пригоди Плуто
Неша»

19.00 Сьогодні. Підсумки з

12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Пес»
18.45 Факти тижня

23.20 Новорічне шоу Братів

20.55 Х/ф «Тихоокеанський
рубіж»

01.15 Жахи «30 днів ночі»

14.00 Х/ф «Земля тролів:
у пошуках золотого
замку»
16.00 Х/ф «Хроніки Нарнії:
19.00 Х/ф «Гаррі Поттер і
дари смерті, ч. 1»
22.00 Х/ф «Гаррі Поттер і

23.40 Х/ф «Скайлайн-2»
корпоратив»

11.40 Х/ф «Чарлі та

принц Каспіан»

21.00 Х/ф Де «гроші?»

Шумахерів

чотири королівства»
шоколадна фабрика»

08.45 Антизомбі
раз»

перегони»
09.40 Х/ф «Лускунчик і

оборона
06.45, 7.45 Хто хоче стати

Олегом Панютою

20.00 «Подробиці»

06.00 «Вар’яти»

05.15 Еврика!

08.25 Т/с «Ігри дітей старшого
віку»

НОВИЙ КАНАЛ

05.05 Скарб нації

05.45, 9.45 Громадянська

17.50 Х/ф «До зустрічі з
тобою»

2021»

06.50, 5.25 Реальна містика

ICTV

дари смерті, ч. 2»

20.30 Х/ф «Вій»

01.30 Телемагазин

01.45 Х/ф «Кавалерія»

00.40 Х/ф «Нащадки-3»

23.10 Х/ф «Край світу»

02.00 Т/с «Перстень з бірюзою»

03.50 Я зняв!

02.45 «Зона ночі»

19.00 «Прямим текстом з Юрієм

21.30 Вечір з Яніною Соколовою

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,

07.10 Д/с «Найнебезпечніші
польоти»
07.50, 21.25 Актуально. Економіка.
Політика. Соціум

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час

08.10 Невигадані історії

новин

08.30 Д/с «Історія навколо нас»

21.00 Один за всіх
22.10 Таємниці ДНК
23.35 Україна має талант
ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
17.00 «Репортер». Новини
09.10 «Медексперт»
10.10 «Про особисте»
11.15, 12.15 «Акценти»
13.10 «Запорєбрик NEWS»
13.30 «П’ята колонка»
14.00, 15.30 Концерт
17.15 «Не наша Russia»
18.00 «Анатомія тижня»
20.00 «Прямий доказ»
20.20 «Новини від Христини»
20.45 «Sound.ЧЕК»
21.00 «Великі новини»
22.00 «Влада реготала»
22.30 «Щасливий день із
політиком»
23.00 «Вата-шоу»
КАНАЛ «2+2»
06.00 «Шалені перегони-2018»
07.00 «ДжеДАІ-2020»
08.15, 1.10 «Загублений світ»
12.25 Х/ф «Строк життя»
14.20 Х/ф «Сльози сонця»
16.50 Х/ф «Поза законом»
18.50 Х/ф «211»
20.25 Х/ф «Механік»
22.15 Х/ф «Чужий проти
Хижака»
00.05 Т/с «Рекс»
02.10 «Відеобімба-2»
02.40 «Цілком таємно-2017»
04.20 «Найкраще»
04.25 «ДжеДАІ-2018.
Дайджест»
05.15 Телемагазини
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 10.00, 14.00, 18.00,
20.00, 0.00, 2.00 Топ-матч
06.10 «Спеція» — «Лечче».
Кубок Італії

08.10 «Візела» — «Брага». 1/8
фіналу. Кубок Португалії
10.10 «Трабзонспор» —
«Істанбул Башакшехір».
Чемпіонат Туреччини
12.00, 16.00, 22.00 Yellow
12.10 «АЗ Алкмаар» —
«Гронінген». Чемпіонат
Нідерландів
14.10 «Галатасарай» —
«Антальяспор». Чемпіонат
Туреччини
16.10 «Аякс» — «Фортуна».
Чемпіонат Нідерландів
18.10 «Порту» — «Бенфіка».
1/8 фіналу. Кубок
Португалії
20.10 «ПСВ» — «Гоу Ехед Іглз».
Чемпіонат Нідерландів
22.10 «Фенербахче» — «Єні
Малатьяспор». Чемпіонат
Туреччини
00.10 «Рентістас»
— «Сан-Паулу». Кубок
Лібертадорес
02.10 «Нью-Йорк РБ»
— «Монреаль». MLS
04.00 «Геренвен» —
«Феєнорд». Чемпіонат
Нідерландів

09.00 Божественна літургія ПЦУ
11.00, 12.05 Божественна літургія
УГКЦ
12.50, 15.15 Індійській фільм

Луценком»

00.30 Феєрія мандрів

20.10 Машина часу

01.10 Д/с «Загадки великих

16.10, 17.10, 22.00 Концерт

20.35 Стоп-реванш

18.00, 2.00, 5.10 Підсумки тижня

21.00 Час новин. Підсумки дня

03.10 Обережно, діти!

21.20 Вечірній преЗЕдент

04.10 Фізкульт ура!

14.20, 21.10 Ритуали
16.20 Найекстремальніший
19.10 Мадагаскар
23.10 Справжня гра престолів
02.10 Сіяя: з нами у дику
природу
02.40 Містична Україна
03.40 Правда життя

10.00 Різдво з Гордоном Рамзі
12.00 Правила життя
13.40 Правила виживання
14.40 Шість соток
18.00 Удачний проєкт
20.30 Дача бороданя
22.10 Будьте здоровi
23.30 Реальний секс
00.40, 3.40 Корисні поради
01.40 Формула любові
03.20 Арт-простір
04.10 М/ф

з Анною Мірошниченко
16.15 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру
16.55 «FAN TALK»
18.45, 20.45, 22.45, 3.30, 5.30
Топ-матч
18.55 «Галатасарай» —
«Антальяспор». Чемпіонат
Туреччини
20.55 «Каса Піа» — «Спортінг».
1/8 фіналу. Кубок
Португалії
22.55 Німеччина — Румунія.
Відбір до ЧС-2022
00.45 Відбір до ЧС-2022. Огляд
туру
01.40 «Аякс» — «Фортуна».
Чемпіонат Нідерландів
03.40 «КРБ» — «Палмейрас».
Кубок Бразилії
МЕГА
06.00 Гарячі точки
07.00 Випадковий свідок
09.20 Речовий доказ
10.30, 17.15 У пошуках істини
12.20, 1.10 Фантастичні історії
13.20 Стежина війни

К1
06.30
08.00
08.35
09.10
10.00
11.45

«Top Shop»
М/с «Кротик і Панда»
«Ух ти show»
«Орел і решка. Шопінг»
М/ф «Монстр у Парижі»
Х/ф «Мерайа Мунді та
скринька Мідаса»
13.30, 2.00 «Орел і решка.
Морський сезон»
00.00 Х/ф «Ілюзіоніст»
03.00 «Нічне життя»
К2
06.30 Телемагазин
07.30 Рекордсмени Голлівуду:
зворотний відлік
09.30 Ідеї ремонту

битв»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.35 М/ф «Братик ведмедик»
10.10 М/ф «Братик ведмедик-2»
11.30, 0.25, 3.10 Одного разу під
Полтавою
17.00 М/ф «У пошуках Дорі»
18.45 М/ф «Панда Кунг-Фу»
20.30 Х/ф «Джуніор»
22.40 Х/ф «Американський
пиріг»
02.40, 3.40 Танька і Володька
04.50 Панянка-селянка
05.50 Корисні підказки

ФУТБОЛ-2
06.00 «Трабзонспор» —
«Істанбул Башакшехір».
Чемпіонат Туреччини
07.45, 10.15 «УПЛ ONLINE»
08.25 «Рух» — «Динамо».
Чемпіонат України
10.45 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
11.40 «Порту» — «Бенфіка».
1/8 фіналу. Кубок
Португалії
13.30, 15.50 «Перша ONLINE»
14.00 «Металіст» — «Полісся».
Чемпіонат України. Перша
ліга

www.umoloda.kyiv.ua

ЕКОНОМІКА
Олег ГАНСЬКИЙ

Україна продовжує жити в борг.
Фінансова ситуація в державі
продовжує перебувати в зоні
високого ризику — і це є наслідком загрозливої політичної ситуації та непрофесійного
державного керівництва. Відтак
рішення вищого керівництва
тільки поглиблюють проблему,
а ключем до її вирішення стає
міжнародна допомога.

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 17 ГРУДНЯ 2021

■ ТЕНДЕНЦІЇ

■ А ТИМ ЧАСОМ...

Плата за помилки
Зарубіжні компанії активно виводять з України капітал —
ситуацію рятує тільки допомога МВФ та інших донорів

Ставка, яка руйнує курс
Міжнародні резерви України сягнули 30,5 млрд доларів —
у листопаді вони зросли на 3%
завдяки надходженню чергового
траншу Міжнародного валютного фонду. Втім ризиків для фінансово-економічної системи нашої
держави залишається ще багато.
Серед них — посилення геополітичних ризиків, пов’язаних із
можливою військовою агресією
з боку Росії. Українська влада і
західні партнери останнім часом
звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на
Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.
Цей фактор, як і намагання
влади боротися з інфляцією, яка
так і не опускається нижче від
показника у 10%, став причиною для підвищення Національним банком облікової ставки на
пів відсотка: з 8 до 9%. «На жаль,
саме через цей фактор ми бачили
зниження цін на українські активи, ми бачили додатковий тиск на
валютному ринку. Звичайно, це
не сприяло зниженню інфляції,
— заявив заступник голови НБУ
Сергій Ніколайчук. — Ми сподіваємося, що наразі ця напруга
буде поступово зменшуватися.
Ми вже бачимо і на валютному
ринку певні ознаки стабілізації,
повернення ревальваційного тиску, який зберігався до ескалації
цього військового конфлікту».
Водночас у майбутньому,
якщо говорити про реальний сектор економіки, він не очікує «суттєвого відтермінування інвестиційних рішень».
«Однак якщо ми говоримо про
те, що може реалізуватися ризик
повноцінного воєнного конфлікту, то це зовсім інша ситуація, ми
будемо мати зовсім інші наслідки для української економіки»,
— підсумував Ніколайчук.
За твердженням представників НБУ, рішення про зростання
облікової ставки спрямоване на
нівелювання впливу додаткових
проінфляційних ризиків, поліпшення інфляційних очікувань і
забезпечення стійкого зниження
інфляції до цілі 5%.
У жовтні зростання споживчих цін пригальмувало до 10,9%
у річному вимірі. За оцінками Національного банку, в листопаді інфляція продовжила сповільнюватися. Цьому і надалі сприяли вичерпання низької минулорічної
бази порівняння, кращі цьогорічні врожаї, адміністративні рішення щодо тарифів ЖКГ та вплив
попередніх рішень з посилення
монетарної політики. Ефекти від
поточного послаблення гривні до
долара США частково компенсуються її зміцненням до інших валют країн — основних торговельних партнерів.
Утім експерти сумніваються,
що така ініціатива НБУ дасть свої
результати, і стверджують, що
зростання ставки — марне з погляду на боротьбу з інфляційними
ризиками, але при цьому воно завдає шкоди для населення та бізнесу, оскільки може ускладнити
доступ до кредитного фінансування. А отже, спричинити зростан-
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Тільки ж не переплутайте!
Російський «Ощадбанк», попри війну Росії в Україні, досі працює
на вітчизняному фінансовому ринку. Днями він змінив свою назву на
«Міжнародний резервний банк —
МР Банк». «Сподіваємось на подальшу взаємовигідну співпрацю
між нашими фінансовими установами», — йдеться у листі банку, який
був направлений на адресу інших українських банків.
Як відомо, наприкінці серпня 2021
року Верховний Суд завершив розгляд справи українського «Ощадбанку» проти «Ощадбанку Росії» та
АТ «Сбербанк» і визнав за нашим
«Ощадбанком» право на торгову марку «Сбербанк» на території України.
У листопаді російський «Ощадбанк»
ухвалив рішення змінити назву однойменної «дочки» в Україні.

■ ДО РЕЧІ
Америці також не солодко

❙ Поки Нацбанк перебуває під контролем Зе-влади, їхні спільні рішення провокуватимуть нестабільність
❙ валютного курсу і високу інфляцію.
❙ Фото з сайту fakty.com.ua.
ня курсу долара щодо гривні.
Експерт Сергій Родлер вважає, що НБУ, який обґрунтував
підвищення ставки наростанням інфляційних ризиків, «ніяк
їх не контролює». Вплив інфляції пропонує знижувати іншими способами. «Наприклад, у
Китаї активно боролися зі зростанням промислової інфляції,
але робили це шляхом боротьби
зі справжнім джерелом проблеми — дефіцитом сировинних товарів та електроенергії, що виник», — зазначив Родлер, додавши, що НБУ намагається підвищити за допомогою зростання
ставки привабливість ОВДП серед нерезидентів, які скоротили
свій портфель у листопаді на 3,07
мільярда гривень.
Курс гривні, за його словами,
може відкотитися до 27 гривень
за долар, але після цього варто
чекати штурму рівня 27,4 гривні і подальший рух у бік позначки 28 гривень за долар.

Виведення капіталу і тиск на НБУ
Ще одна проблема, яка негативно впливає на вітчизняну
економіку та головні макроекономічні показники, — виведення капіталів за кордон. Національний банк прогнозує виведення бізнесом дивідендів з України
на 8 млрд доларів упродовж 2021
року. Показник може вдвічі перевищити суму за 2020 рік, повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук на брифінгу.
«Зараз ми спостерігаємо ситуацію, коли підприємства з іноземним капіталом суттєво збільшують свої виплати за дивідендами. За перші 11 місяців
2021 року репатріація дивідендів склала 7,5 млрд доларів», —
сказав банкір, додавши, що при
цьому такі підприємства реінвестують в Україні значну частину своїх доходів. За підсумками
2021 року, приплив прямих іноземних інвестицій очікується на
рівні 6,5 млрд доларів.
За оцінками НБУ, в 2022 році
розмір реінвестування буде нижчим, проте очікується надходження нових коштів з-за кордону від
материнських компаній, а також
відкриття нових проєктів. У регуляторі очікують, що за результатами 2022 року прямі іноземні інвестиції зростуть на 5,5 млрд доларів
і становитимуть близько 3% ВВП.
Для цього Нацбанк у липні 2019

року НБУ, згідно з дорожньою
картою з лібералізації валютного ринку, скасував усі обмеження на репатріацію дивідендів для
покращення інвестиційного клімату в країні. Відтак обсяг репатріації дивідендів з України за підсумками 2020 року збільшився на
19,4%, порівняно з попереднім роком, і становить 3,7 млрд доларів.
Роком раніше, у 2019 році, бізнес
вивів з України дивідендів на суму
3,1 млрд доларів.
У такій ситуації Україна не
може обійтися без траншу Міжнародного валютного фонду. Зараз Національний банк та МВФ
планують розпочати вже в наступному році перемовини щодо нової
програми співпраці. Голова Національного банку Кирило Шевченко
заявив, що співпраця з МВФ — це
насамперед про репутацію та довіру. «Зрештою, це також і про гроші», — додав голова НБУ, нагадавши про отримання Україною
другого траншу в рамках програми stand-by в листопаді цього року
за підсумками першого перегляду. Висновки МВФ також розблокували для України 600 млн євро
траншу від ЄС.
Водночас Кирило Шевченко
не забув і про ложку дьогтю, прокоментувавши надзвичайно чутливе для наших європейських
партнерів питання незалежності
НБУ, яке є одним із структурних
маяків Меморандуму з Фондом.
Він розповів, що одна з головних
вимог Заходу до України у фінансовій сфері — незалежність регулятора — фактично не виконується, і заявив про тиск із боку «певних осіб».
«Я був під тиском з моменту
мого призначення, — наголосив
він. — Йдеться про тиск певних
осіб на процес прийняття рішень
усередині НБУ, інформаційні
кампанії в пресі, спрямовані на
топменеджерів Нацбанку, навіть
кримінальні справи»,— пояснив Шевченко, додавши, що Національний банк України провів
велику роботу зі стабільності на
фінансових ринках, найприбутковішу банківську систему за всю
історію, велику роботу з незалежності НБУ.

Допомога від «корони»
Також Україна отримує допомогу на подолання наслідків коронавірусу. Першу порцію допомоги на 50 мільйонів євро ми от-

римали від Європейського інвестиційного банку. «Ці кошти
допоможуть Міністерству охорони здоров’я закупити вакцини від «Ковід-19», забезпечивши значну частку від кількості,
передбаченої національним планом вакцинації України у 2022
році», — повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України, і що ця фінансова операція
є частиною загальної ініціативи
Team Europe щодо реагування на
виклики пандемії.
«Для швидшого залучення
коштів нам вдалося внести зміни до вже затвердженого і чинного кредиту. 50 млн євро, перепрофільовані задля цієї мети,
будуть використані для оперативної закупівлі вакцин», — заявив голова представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жан-Ерік де Загон.
Йдеться про «Програму розвитку муніципальної інфраструктури України», що була підписана
між банком та Україною в 2015
році на суму 400 млн євро.
Ще одну допомогу ми маємо
отримати від Світового банку на
суму 150 мільйонів доларів для
проєкту «Екстрене реагування
на COVID-19 та вакцинація в Україні». Ці кошти допоможуть запобігати, виявляти та реагувати на загрози, спричинені пандемією коронавірусу, а також
зміцнити національну систему
охорони здоров’я України.
120 мільйонів доларів додаткового фінансування допоможуть уряду України закупити
16,5 мільйона доз вакцин, яких
достатньо для вакцинації близько
20 відсотків населення. Це також
дасть змогу 10 мільйонам осіб із
пріоритетних груп населення отримати повну вакцинацію. Решта
30 млн доларів будуть скеровані
на фінансування інших аспектів
кампанії з вакцинації, як-от інформаційні технології, комунікацію з громадськістю, посилення
спроможності, а також закупівлю
обладнання для забезпечення холодового ланцюга та управління
відходами.
Раніше для посилення реагування на пандемію COVID-19
Світовий банк надав Україні 155
мільйонів доларів. Від початку
пандемії СБ загалом надав Україні 1,8 млрд доларів для бюджетної підтримки та інвестиційних проєктів. ■

Індекс споживчих цін у Сполучених Штатах прискорився до 6,8%
— найвищого значення за майже 40
років. За даними агенції «Блумберг»,
проти листопада 2020 року інфляція
у США в листопаді прискорилася до
6,8%, на 0,8% вище за жовтневий рівень. Базова інфляція, що виключає
індекси на нестабільні категорії продукції на кшталт енергоносіїв, зросла на 0,5% у місячному вимірі. У річному — на 4,9%, що теж є рекордом
за 30 років. Після публікації даних
котирування долара та дохідність
десятирічних бондів Казначейства
США впали.
Прискорення інфляції зумовлено
стрімким подорожчанням одразу декількох категорій товарів: газу, житла,
продовольства та транспорту.
Такий рівень інфляції посилює
тиск на Федеральну резервну систему щодо згортання антикризових заходів на засіданні наступного тижня.
Очікується, що ФРС ухвалить рішення припинити викуп казначейських облігацій та іпотечних паперів
раніше, ніж попередньо встановлена
середина 2022 року. Такий крок дозволить ФРС, зокрема, почати підвищення облікової ставки.

■ ТЕНДЕНЦІЯ
Китай зупинив економіку
Міжнародне рейтингове агентство «Fitch» знизило прогноз зростання світової економіки на 2021 рік
до 5,7% з 6%, які очікувалися у вересні, а на 2022 рік — до 4,2% з 4,4%.
«Масштаб і тривалість глобального
інфляційного шоку застали зненацька більшість експертів і представників центральних банків, і цей фактор
сприяє більш ранньому старту глобальної нормалізації грошово-кредитної політики, — повідомляють міжнародні аналітики. — При цьому темпи
збільшення попиту у світовій економіці в останній рік суттєво випереджають зростання пропозиції. Через
проблеми, що зберігаються в ланцюжках поставок, реальний світовий
ВВП у третьому кварталі підвищився
менше, ніж очікувалося, а ціни збільшилися більше, ніж очікувалося».
Fitch знизило прогноз зростання ВВП США на 2021 рік до 5,7% із
6,2%, на 2022 рік — до 3,7% із 3,9%.
Прогноз підвищення ВВП єврозони
на 2021 рік знижено до 5% з 5,2%, на
2022 рік залишено на рівні 4,5%.Прогноз зростання китайської економіки
на цей рік знижено до 8% з 8,1%, на
2022 рік — до 4,8% з 5,2%. Експерти зазначають, що зниження прогнозу
зростання світового ВВП на 2022 рік
значною мірою зумовлене очікуваним
уповільненням зростання в Китаї.Економічне зростання решти економік,
що розвиваються, цього року складе
5,7%, наступного — 4,6%.
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Тетяна МЕЛЬНИК
Бонн
Книжка Мирослава Мариновича «Як
Україні виростити крила» побачила світ
у видавництві «Дух і літера» нинішнього року. Це філософсько-публіцистична збірка, куди ввійшли інтерв’ю, статті, публічні виступи та низка есеїв-спогадів, над якими працював автор упродовж останніх кількох років. Та якщо
вийти за рамки жанру та часових координат, то, по суті, ця праця є справою всього свідомого життя Мирослава
Мариновича, а саме — розбудови самостійної держави, модернізації України.
Праця в Українському католицькому
університеті Мирослава Мариновича,
тривала та безперервна комунікація з
політичними, релігійними та дипломатичними організаціями як в Україні,
так і за її межами, дозволили сформувати кодекс-підручник, який стане дуже
принагідним не лише освітянам та науковцям, а й керманичам України.
Перш ніж дорости політично до президентства, людина має бути (стати) громадянином своєї країни у всіх можливих
сенсах даного слова, бо просто називатися ним і не усвідомлювати значення —
це гуманне та політичне знецінення. Але
книжка написана так, що у ній немає звинувачень чи принижень, навпаки, її завдання — це навчити, допомогти розібратися в історичних, суспільно-політичних
причинах та їхніх наслідках.
Книжка «Як Україні виростити крила» складається з п’яти розділів. У розділі «Україна в загальному контексті
сучасного світу» Мирослав Маринович
торкається такої важливої теми, як «історична замовчуваність». Процеси світового порядку невідворотно зазнають
змін, адже забезпечення безпеки Європи
у стані, коли на території Східної Європи триває війна, — це фейкова безпека.
Так звана «стурбованість» наших європейських сусідів виглядає кволо і непереконливо, демонструючи їхню ж слабкість. Та питання, яке неминуче має опрацювати Україна (як роботу над помилками) — це робота з власною історичною
пам’яттю.
Формула перемоги СРСР над гітлерівським режимом у 1945-му має бути
переосмисленою, бо саме ця модель «переможця» була використана Росією на
початку 1990-х років: «Найочевидніша
ілюстрація — реінкарнація чекістського режиму в Росії, для якого взірцем є
сталінський режим». Завдання України, яке так і лишилося ще до кінця не
виконаним, — це зробити все можливе, щоб Захід визнав (а книжка американського письменника Тімоті Снайдера
«Криваві землі» є якраз однією зі спроб
це зробити) «злочини ГУЛАГу й Голодомору, Соловків і Катині» так само, як і
злочини «Аушвіца й Треблінки, Герніки й Бухенвальда» (с. 20). У стані війни та за умов анексування українського
півострова Крим стара модель світового
порядку більше не працює, адже «консенсусу в питаннях військової та енергетичної безпеки досягти не вдасться,
доки не буде досягнуто нового консенсусу в питанні історичної пам’яті, а відтак
і засуджено комунізм у всіх його інкарнаціях» (с. 21).
У 2019 році на книжковому форумі у
Франкфурті мені випала честь слухати
виступ Мирослава Мариновича, в якому
він вкотре нагадав європейській спільноті про анексований Крим та про власне дисидентське минуле, що тісно переплітається з долею табірного побратима
— Мустафи Джемілєва. У своїй книжці
пан Мирослав присвячує чималу частину третього розділу «Про тих, хто повірив у «силу безсилих» історичному питанню кримських татар та самій постаті
їхнього лідера. Основний принцип кримськотатарського Національного руху —
це «незастосування насильства як прагматична політична стратегія» (с. 107). І
тут Мирослав Маринович проводить історичні паралелі між мирними протестами українців та етичними орієнтирами кримських татар. Феномен українських Майданів якраз полягає в тому, що
люди виходили на мирні протести: без
агресії та зброї.
Революція гідності (2013—2014

КУЛЬТУРА
■ ДІЙОВІ ОСОБИ

Бути Народом
Філософія й аналіз Мирослава Мариновича у збірці
«Як Україні виростити крила»

❙ Мирослав Маринович.
❙ Фото Назарія ПАРХОМИКА з сайту theukrainians.
років) підводить суспільство до стратегічної межі, коли «реінкарнація чекістського режиму» не може бути взятою за основу ціннісного базису розбудови держави.
Наступні два розділи «Ключі до гідного
життя у цінностях» та «Про тих, що повірили в «силу безсилих» Мирослав Маринович пропонує цілком конкретну ціннісну модель. Система цінностей не є абстрактним явищем, — це цілком кокретні етичні норми: гідність людини, любов,
свобода і відповідальність, довіра і солідарність, академічна чесність, право та
освіта, професійна етика.
Що мені особисто імпонує як читачці
та рецензентці — це те, що Маринович
не лише називає цінності, він на практиці показує, як вони мають працювати в суспільстві. Наприклад, у своєму
виступі «УКУ і завдання правничої освіти в Україні» (2020 р.) пан Мирослав
називає конкретні навчальні програми, для яких етичні принципи є базисом. Особливої ваги автор надає правничій системі, а саме — Школі права.
Адже верховенство права починається
не лише з елементарного вивчення законів, а з «розуміння правничої професії
як інструменту для досягнення спільного блага» (с. 72). Аналізуючи політичну
й правничу системи сучасної України,
автор вдається до широких історичних

У своїй книжці Мирослав Маринович розповідає про непростий шлях свого
побратима-дисидента та його дружини,
Раїси Панасівни Руденко. Судили членів
Групи зазвичай за ст. 62 «наклеп на радянську владу з метою підриву радянського ладу». А 23 квітня 1977 року заарештували й Мариновича, cлідство тривало
11 місяців. Київський обласний суд у Василькові засудив його до максимального
терміну ув’язнення — 7 років таборів су-

Перегуки минулого з сучасністю не є випадковими в книжці
Мирослава Мариновича, бо робота над помилками (якщо можна так
назвати люстрацію, якої так і не трапилося після Революції гідності)
не зроблена, а судова система, гілка правління та адвокатська етика
ще блукають лабіринтами радянщини та «договірної» системи.
паралелей. І знову ж — тут мало теорії,
адже він сам виступав свідком та речником епохи, в якій жив та творив наперекір обставинам та тоталітарному режимові.
9 листопада 1976 року за ініціативою Миколи Руденка було створено Українську Гельсінську групу, другу в
СРСР правозахисну організацію: Мирослав Маринович став одним із десяти її
членів-засновників. Завданням було —
ознайомлення світової громадськості з
фактами порушень на території радянської України прав людини та гуманітарних статей, прийнятих Гельсінською
нарадою. А вже наприкінці того ж 1976
року почалися обшуки серед членів-засновників. Ще через трохи часу Миколу
Руденка заарештували і засудили на 12
років таборів і заслання.

ворого режиму і 5 років заслання.
Абсурдність та аморальність радянської судової системи характеризує
наступна цитата з книжки: «Я досі згадую плазунський характер судді Київського обласного суду Г. Дишеля, який,
судячи нас, дисидентів, ідеально ілюстрував собою відому російську приказку «Суд что дышло — куда повернешь,
туда и вышло»» (с. 71).
Дуже знаменно, що книжка «Як виростити Україні крила» вийшла саме до
45-річчя Української Гельсінської групи. Бо це була саме та організація, яка
ламала і підривала тоталітарну систему
зсередини. Адже навіть в ув’язненні та
на засланні дисиденти не припиняли боротися за свої права: оголошуючи голодування, не розколюючись на допитах,
не підписуючи наклепи, шукаючи мож-

ливості передавати свої доробки на волю
— туди, де інформацію спочатку побратими-дисиденти переховували, щоб передати в руки світової спільноти для оприлюднення.
У своїй книжці Мирослав Маринович наводить не лише приклади «суддів-плазунів» системи, він називає цілу
низку московських адвокатів, які гідно
ставали на захист прав людей і про яких
серед в’язнів там, у мордовських таборах, ходили легенди. Отже, професіоналом людина все ж може залишатися за
будь-яких систем та умов. Якщо ж застосовувати феномен «дисиденства» у
сучасних реаліях, то автор наголошує
— це саме той потужний ціннісний ресурс, який теперішнє покоління може
перетлумачити і взяти на своє духовне
та професіональне озброєння: «Україні
потрібні люди, які, живучи в корумпованій державі, поводилися б так, начебто ця держава досконала» (с. 63).
Есей «Зазирнути у тюремне задзеркалля» (четвертий розділ книжки) занурює читача в дещо інше буття: коли
боротьба за права та цінності обертається покаранням на Уралі (1980 рік). Коли
навіть там, за ґратами, протест переростає у «20-денну голодівку», а потім, щоб
в’язня добити морально та фізично, кидають до камери з трьома «кримінальними». У цій пограничній ситуації люди,
які повністю залишилися на марґінесі,
мали би, за логікою речей, продовжити
ланку знущань над політичним в’язнем.
Але момент, завдяки якому автор вижив, — це був «звичайний» людяний
вчинок: «А ті троє перезирнулися, потім
дружно витягли свої хлібні пайки і без
слова поставили їх переді мною...» Там,
де вмикаються людські якості, як бачимо, система безсила. А система, яка би
змогла базуватися на здорових людських цінностях, могла би захистити людину.
Перегуки минулого з сучасністю не є
випадковими в книжці Мирослава Мариновича, бо робота над помилками (якщо
можна так назвати люстрацію, якої так
і не трапилося після Революції гідності)
не зроблена, а судова система, гілка правління та адвокатська етика ще блукають
лабіринтами радянщини та «договірної»
системи. Тому логічно, що після «Тюремного задзеркалля» у статті «Влада» автор
звертається напряму до чинного президента: «Станьте на бік народу, відчуйте
його тривогу й відкрийте йому своє серце — всім нашим воїнам-захисникам і
волонтерам, активістам і добровольцям,
простим фермерам і селянам. Якщо Ви
вже уклали угоду з «учорашніми», що
обіцяють Вам буцімто «підтримку держави», то розірвіть її, інакше Ви ввійдете в історію країни такою самою трагічною фігурою, як і їхній недавній керівник Янукович» (с.182).
Щоб навчити жити за цінностями інших, їх потрібно не просто прописати і
втілити у навчальних програмах, а ТАК
спершу потрібно прожити життя. Хочеш
навчити когось — стань прикладом, як
сказав би відомий вчений, теоретик соціального навчання — Альберт Бандура.
Тексти Мирослава Мариновича створюють певну соціальну модель, яка би заохочувала читача не просто вчитися, а
запозичувати вже певні напрацьовані
компетенції, якими так щедро ділиться
автор. Досвід — як модель. Кожна стаття чи виступ Мирослава Мариновича —
це багаторічна праця на базі спроб, власних помилок, перемог та трагічних розплат, відвертих рефлексій щодо минулого та теперішнього.
Останній розділ «Українські проблеми у богословській перспективі» залучає читача поглянути на суспільні процеси у світлі християнської парадигми. Ті філософські паралелі, які проводить автор між першими християнами
та нинішнім суспільством, яке ще формується, показує чимало гострих кутів
сьогодення України. Тут і про культурні війни, які спалахують, ніби сірники, в мережі, і про гординю єдиноправильності. «Бути Народом» — це
не лише стаття, що завершує розділ та
книжку, — це дуже значуще дієслово
БУТИ, коли Україні «вдасться нарешті подолати розколи й набути моральної суб’єктності». ■
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СПОРТ
Люк Тардіф
президент Міжнародної федерації хокею на льоду
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«Клуби повинні забезпечити участь гравців у міжнародних змаганнях.
Це правило, на якому базується принцип проведення всіх міжнародних
турнірів. Це правило підтримують клуби різних країн світу, незважаючи на
свій статус і свою велич».

■ ОЛІМПІЗМ

Цілісність та незалежність
МОК розглядає можливість виключення
з програми Ігор-2028 трьох класичних
видів спорту
Григорій ХАТА
Міжнародний олімпійський комітет оприлюднив список із 28 видів спорту, котрі
планується включити до програми літньої Олімпіади-2028
в Лос-Анджелесі. Але виявилося, що в цьому переліку не
знайшлося місця одразу для
трьох «класичних» дисциплін,
які понад століття перебувають
в олімпійській сім’ї, — боксу,
важкої атлетики та сучасного
п’ятиборства.
При цьому їхнє місце в програмі ОІ-2028 займуть скейтборд, серфінг та спортивне скелелазіння. За словами очільника МОК Томаба Баха, рішення
включити ці три види спорту,
котрі орієнтовані на молодь,
було прийняте після їх серйозного успіху на Олімпіаді-2020
в Токіо, а також з урахуванням
серйозного інтересу та глибокого коріння, котре вони мають у
Каліфорнії.
Щоправда, рішення про
виключення чи пак невключення є неостаточним. Свій фінальний вердикт щодо присутності
боксу, важкої атлетики та сучасного п’ятиборства на Іграх2028 в Лос-Анджелесі викон-

ком МОК має прийняти в 2023
році.
Власне, аби потрапити до
програми
Олімпіади-2028,
міжнародним федераціям цих
трьох видів спорту необхідно
буде довести керівникам олімпійського руху, що вони вирішили свої проблеми. Так, міжнародна асоціація боксу мусить
прозвітувати щодо покращення своєї фінансової прозорості
та суддівства. Міжнародному
союзу сучасного п’ятиборства
у МОК радять сформувати пропозиції стосовно заміни кінного спорту, зміни формату змагань, зниження витрат на проведення турнірів та підвищення привабливості виду спорту
серед молоді і широкої глядацької аудиторії. Що ж до Міжнародної федерації важкої атлетики, то вона має продемонструвати надійність, цілісність
та незалежність своєї антидопінгової програми.
До слова, цими днями в столиці Узбекистану — Ташкенті
— проходить чемпіонат світу з
важкої атлетики. І там 24-річній українській важкоатлетці Аліні Марущак підкорилася історична висота. Вигравши
поштовх (113 кг), ривок (135

❙ Аліна Марущак — перша в історії української важкої атлетики абсолютна чемпіонка світу.
❙ Фото з сайту xsport.ua.
кг) та двоборство (248 кг) в категорії до 81 кг, вона стала першою українкою, котра здобула титул абсолютної чемпіонки
світу. До цього подібного успіху в українській важкій атлетиці досяг лише Тимур Таймазов,
котрий зібрав повний комплект
«золота» на ЧС-1994.
Водночас на «великий»
п’єдестал пошани ЧС-2021 в

Ташкенті піднялася ще одна
представниця жіночої збірної
України. У ваговій категорії
до 55 кг за сумою двох вправ
(201 кг) 18-річна Світлана Самуляк посіла третю сходинку,
ставши при цьому першою за
останні вісім років українською важкоатлеткою з планетарною нагородою.
Зауважимо, що хороший

шанс потрапити у «великі»
призи мала наша співвітчизниця Марія Гангур. Першу фазу
своїх змагань у категорії до 59
кг вона завершила з першим
показником (101 кг). Проте не
надто переконливий результат у поштовху не дозволив їй
за підсумками двох вправ (215
кг) піднятися вище четвертої
позиції. ■

■ ХОКЕЙ

З аматорами — на противагу
Новий президент IIHF персонально займається конфліктом в українському хокейному господарстві
Григорій ХАТА
Інформація про розкол в українському хокеї швидко дійшла до керівної верхівки найшвидшої гри в світі. А вникати в деталі цієї неординарної історії до
Києва прибув безпосередньо сам керівник Міжнародної федерації хокею на
льоду Люк Тардіф.
Ключові ж питання конфлікту очільник світового хокею обговорив у компанії міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, президента НОК України
Сергія Бубки та президента ФХУ Георгія Зубка.
Згідно з інформацією, котру оприлюднила пресслужба ФХУ, представників новоствореної суперліги на зустрічі не було. Генеральний менеджер цього турніру Сергій Варламов напередодні
візиту Тардіфа до Києва скаржився, що
вітчизняна федерація приховує від команд-учасниць суперліги інформацію
про приїзд керівника Міжнародної федерації хокею на льоду й на зустрічі з поважним гостем не запросила жодного з
представників цієї структури.
Зрештою, Люк Тардіф пояснив:
«Міжнародна федерація хокею на льоду
співпрацює з національними федераціями. Я як керівник IIHF не можу спілкуватися з клубами, адже їх понад десять
тисяч. Але я зобов’язаний спілкуватися
з федераціями, які представляють хокей
у своїй країні».
Водночас у ФХУ, намагаючись по-

❙ Керівництво ФХУ новостворену хокейну суперлігу називає «аматорським» турніром.
❙ Фото пресслужби ХК «Донбас».
яснити відсутність уваги до клубів суперліги, новостворені змагання назвали «аматорськими» й одразу спробували розставити всі крапки над «і» в питанні статусу того турніру.
«Власне, ФХУ не зобов’язана реагувати на проведення усіх без винятку
аматорських турнірів, але в цьому випадку йдеться про підміну понять. Так

звана «суперліга» позиціонує себе альтернативним національним турніром,
тож вважаємо за необхідне визнати захід, який має назву «суперліга» (згідно
з інформацією в ЗМІ) таким, що не визнається Федерацією хокею України, не
є офіційним, порушує статут Федерації
хокею України, статут Міжнародної федерації хокею, норми трансферного рег-

ламенту IIHF та інших нормативних
документів, чим загрожує розвиткові
виду спорту хокей з шайбою загалом»,
— йдеться в заяві Ради ФХУ.
При цьому, зауважимо, шестеро засновників новоствореної суперліги (серед яких і чинний чемпіон країни —
«Донбас») вже зіграли по кілька стартових матчів.
Загалом же випадок, що призвів до
розколу у вітчизняному хокеї, президент IIHF називає унікальним. Нагадаємо, що від’їзд одразу сімох гравців (серед них шестеро представників «Донбасу» та один — «Краматорська») з табору
національної збірної спричинив їх відсторонення від участі в чемпіонаті України. Коли ж клуби тричі проігнорували вердикт дисциплінарного комітету ФХУ, федерація виключила клуби з
національного чемпіонату. «Будь-який
відсторонений гравець не має права брати участі в тих чи інших змаганнях. Порушення цього правила може призвести
до анархії», — каже Тардіф, закликаючи таким чином протиборчі сторони дотримуватися міжнародних спортивних
норм.
При цьому керівник світового хокею
додає: «Клуби повинні забезпечити
участь гравців у міжнародних змаганнях. Це правило, на якому базується
принцип проведення всіх міжнародних
турнірів. Це правило підтримують клуби різних країн світу, незважаючи на
свій статус і свою велич». ■

Читайте
в наступному
номері:
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Діти і гривні
Де взяти кошти на популістські президентські проєкти?

КАЛЕЙДОСКОП
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■ КРОВОЗМІШАННЯ

Рита Ора
в «заморозці»
Британсько-албанська співачка
думає про майбутнє
Останнім часом тема штучного запліднення,
сурогатного материнства стала не лише модною,
а й актуальною, адже забруднення довкілля, проблеми екології призвели до бездітності в чималої
кількості жінок. Особливо ця тенденція помітна серед учасників шоубізу, адже постійні стреси, переїзди, психічні та емоційні навантаження не сприяють здоров’ю. Ось і британська співачка та шоувумен албанського походження Рита Ора задумалася над майбутнім материнством. За зізнанням
самої Рити, вона мріє про велику сім’ю, проте після захворювання матері (рак молочної залози) її
постійно переслідують панічні атаки, а також страхи за своє здоров’я. Тож панна Ора вирішила заморозити про всяк випадок яйцеклітки після консультації зі своїм лікарем. Нагадаємо, що цю процедуру 30-річна співачка вже робила, коли їй було
27 років, а тепер вирішила повторити – так би мовити, «закріпити пройдений матеріал».
Думки про майбутню сім’ю і дітей прийшли,
мабуть, невипадково, адже Рита Ора скоро вже
рік, як зустрічається з 46-річним новозеландським кінорежисером Тайка Вайтіті, відомим за

фільмами «Дві машини, одна ніч» (за
який навіть був номінований на «Оскара»), «Кролик Джоджо» тощо. Рита
зізнається, що оберігає те, чим дорожить, від зайвої уваги, тому тримає
свої стосунки подалі від уваги сторонніх, особливо папараці. Нагадаємо, пара познайомилася під
час зйомок шоу «Голос», в
якому співачка брала участь,
в Австралії, а режисер знімав там свій фільм «Тор:
Любов і грім».
Що цікаво, Тайка
народився в Новій Зеландії і в його судинах
тече кров місцевих аборигенів маорі, а от за материною лінією він має
єврейське коріння, тож
поєднання з албанською кров’ю Рити має
дати в майбутньому
цікавий результат.
■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №111

❙ Рита Ора.

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 20 до 26 грудня
Овен (21.03—20.04). Ви погано спите, але
не варто зловживати снодійним. Частіше бувайте на свіжому повітрі, живіть повним життям. За
необхiдностi звернiться до спецiалiстiв.
Дні: спр. — 20; неспр. — 21.
Телець (21.04—21.05). Ви відкриєте
для себе багато нового, з’являться цiкавi iдеї.
Наслідком цього стануть кардинальні зміни у
житті. Дiйте за велiнням серця.
Дні: спр. — 23; неспр. — 24.
Близнюки (22.05—21.06). Вiд природи
ви щедра людина, це окупиться вам сторицею.
Намагайтеся при першій можливості підтримати близьких.
Дні: спр. — 21; неспр. — 22.
Рак (22.06—23.07). Дехто захоче завести дитину. Не бійтеся, що це змінить ваше життя. Будьте
готовi до будь-яких несподiванок, карти вам у руки.
Дні: спр. — 24; неспр. — 25.

Лев (24.07—23.08). Не варто ображатися на дрібниці, бережiть стосунки з коханою
людиною. Можливо, досвiд друзiв допоможе
вам спокiйнiше дивитися на деякi речі.
Дні: спр. — 20; неспр. — 21.
Діва (24.08—23.09). Зустрiч iз цiкавими людьми стане доленосною, у вас з’являться
покровителi. Цілком iмовірно, що ви станете
досить вiдомою людиною.
Дні: спр. — 20; неспр. — 22.
Терези (24.09—23.10). Ваші особисті
стосунки будуть нестійкими, адже ви постiйно
в пошуку справжнього кохання. Будьте обережні, стикаючись iз новим і незвичним.
Дні: спр. — 21; неспр. — 22.
Скорпіон (24.10—22.11). Початок тижня — сприятливий період для професійного
вдосконалення. Вашому успіху сприятимуть
висока працездатність і наполегливість.
Дні: спр. — 23; неспр. — 24.

Стрілець (23.11—21.12). Якщо ви не можете знайти того, що вам підходить, доведеться погодитися на наявні пропозиції. Для пошуку нової роботи несприятливий перiод.
Дні: спр. — 20; неспр. — 22.
Козеріг (22.12—20.01). Ваша робота
вимагає творчої уяви та сміливих ініціатив. Не
бійтеся висловлювати свої ідеї — до вашої
думки прислухатимуться.
Дні: спр. — 25; неспр. — 26.
Водолій (21.01—19.02). У вас важке
матерiальне становище, шукайте ділових партнерів. Пам’ятайте, що нові знайомства обіцяють вигідні пропозиції.
Дні: спр. — 24; неспр. — 25.
Риби (20.02—20.03). Сприятливий період для кар’єрного зростання. Але будьте
уважні, уникайте порад непрофесіоналів, намагайтеся не образити колег.
Дні: спр. — 25; неспр. — 26. ■

■ ПОГОДА
18—19 грудня
за прогнозами синоптиків

Північ
мінлива
хмарність

Захід

хмарно

Курорти Карпат: хмарно, сніг.
Славське: вночі -1...-3, удень -1...1.
Яремче: вночі -2...-4, удень -1...+1.
Міжгір’я: вночі -1...-3, удень 0...+2.
Рахів: уночі 0...-2, удень +1...+3.

дощ

+1...-4
-2...+3

00…00
+1...-4
00…00
-2...+3

+1...-4
-2...+3

00…00
+1...-4
00…00
-2...+3

Схід
Центр

00…00
+1...-4
00…00
-2...+3
+1...-4
-2...+3

00…00
-3...+2
00…00
-2...+3

-1...-6
-3...+2

сніг

00…00
Південь -3...+2
00…00
-2...+3
дощ,
гроза

Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50
Телефон редакції:
+38 091 625 66 32
Електронна пошта редакції:
ukrmoloda@ukr.net
Рекламне бюро:
reklama-umoloda@ukr.net
Вiддiл реалiзацiї:
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0...-5
-1...+4

Відділи:
економіки — wagmer@ukr.net
культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua

яка відповідала посаді реєстратора,
секретаря або радника. 10. Перевізник, який власноруч несе ноші чи
тягне візок із пасажирами. 11. Головна героїня казки Ганса-Християна Андерсена «Снігова королева».
12. Колишній прем’єр-міністр Польщі. 17. Повне або часткове оточення
військ противника. 18. Листок паперу. 19. Старослов’янська назва дитини. 21. Французький фізик, лауреат Нобелівської премії, що народився на Поліссі, в місті Дубровиця
на Рівненщині. 22. Літописець, автор «Повісті минулих літ». 23. Офіцерське звання на флоті. 27. Невеликий човен із плоским дном і двома
веслами. 28. Пряна рослина, з якою
в 2014 році дехто порівнював українців. 29. «З дешевої риби погана ...»
(приказка). ■
Кросворд №109
від 10 грудня

■ ПРИКОЛИ

сонячно

Київ: хмарно, місцями невеликий сніг. На дорогах місцями
ожеледиця, Вiтер пiвнічно-західний, 7-12 м/с. Температура вночi -1...-3, удень 0...+2. Пiслязавтра вночi -1...-3, удень
0...+2.

По горизонталі:
3. Лас-… — американське
місто, столиця грального бізнесу. 7.
Футбольний клуб із Неаполя. 8. Картярська гра колодою в 52 карти. 9.
Роман Ольги Кобилянської. 10. Великі перегони вітрильників. 13. Процедура визначення наявності чи відсутності в організмі збудника коронавірусу. 14. Третє за населенням
місто Австрії. 15. Прісноводна риба.
16. Рибний делікатес, прикраса новорічного стола. 20. Популярна мережа гіпермаркетів. 24. Велике приватне землеволодіння з орними
землями, коморами і поселеннями,
а також часто з садибою та будинком власника. 25. Титул правителя
або князя в деяких мусульманських
країнах. 26. Стиль плавання. 27. Інфекційна дитяча хвороба, що супроводжується кашлем. 30. Річка в
Лондоні. 31. Популярний український винний та коньячний бренд. 32.
Перша назва Донецька. 33. Базар.
По вертикалі:
1. Військовий стрій правильним квадратом. 2. Учень Ісуса Христа, який не повірив у його воскресіння. 3. Відзначка у паспорті, яка дає
право перебування в іншій країні. 4.
Тактичний хід у грі в шахи, коли жертвується фігура для того, щоб досягти більш виграшної позиції. 5. Церковний календар із зазначенням днів
пам’яті святих і кола церковних свят.
6. Службова посада в царській Росії,
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— Учора вранцi моя дружина
спiвала у квартирi, але потiм хтось
кинув у вiкно камiнь.
— Мабуть, щоб краще чути.
***
Прийшла додому під ранок. Мій
чоловiк переді мною годинником вимахує і кричить, а я йому кажу:
— Прибери годинник, мій батько перед матір’ю взагалі календарем
махав — і нічого!»
***
Господиня — гостю:
— Ви вже йдете? На вулиці

сильний дощ. Може, повечеряєте з
нами?
— А що у вас на вечерю?
— Відварені макарони.
— Та ви знаєте, дощ не такий
уже й сильний.
***
— Любий, який ти в мене підозріливий!
— Так iз тобою інакше не можна.
— Просто не треба в кожному
чоловікові, який сидить у шафі, бачити мого коханця.
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