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■ РИМА ТИЖНЯ

Напередодні
Олександр ІРВАНЕЦЬ
Моя Палестино! Під наші кордони
Цар Ірод заводить свої легіони.
Веде їх підступно, лісами і степом,
Бо Зірка вже сходить над нашим
вертепом!
І ця метушня єдине що значить:
Що Ірод слідкує, і добре він бачить:
Земля наша має родить немовля,
Що правду і світло втіля!
Ми маємо якось його захистити!
У світі ми маємо друзів маститих!
Тож тріє царі засідають в палатах,
А три пастушки — в добробатах...
З Різдвом Христовим!

Державне телебачення, яке створює влада в Україні руками проросійських
медійників, буде за наші гроші піарити президента Володимира Зеленського

❙ Один з перших тестових ефірів «Ради» відзначився звинуваченням їх у незаконному витрачанні народних коштів.
❙ Фото з сайту telegraf.com.ua.

» стор.

4

2

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 24 ГРУДНЯ 2021

ІнФорУМ

«Скасована подія краще, ніж скасоване життя».
Тедрос Гебрейесус
глава ВООЗ

■ COVID-19

■ НА ФРОНТІ

Видихнули — Ворог причаївся
розслабилися Окупанти мінують ділянки місцевості,
В Україні залишилися лише
дві «червоні зони», коли
Франція та Німеччина вже
посилили карантинні заходи
Людмила НІКІТЕНКО
За 22 грудня в Україні додалося ще 7 тис.
312 нових хворих на ковід. Найбільше таких у Києві — 1 тис. 211 осіб, на Донеччині
— 531, Полтавщині — 495, Львівщині —
417, Хмельниччині — 387.
За добу в столиці та в усіх областях загалом було госпіталізовано 1 тис. 691 людину,
летальних випадків — 275. На жаль, в Україні смертність від коронавірусу посідає 3тє місце після серцевих захворювань та онкології.
Водночас за добу в країні одужала 16 тис.
521 людина, від початку кампанії вакцинації
проведено 27 млн 720 тис. 661 щеплення —
і це трохи втішає. Адже наразі в Україні вже
шість тижнів поспіль епідемічна хвиля трохи знижується, менше стало заражень, госпіталізованих та падає рівень смертності. Тож
у «червоній» зоні залишилися тільки Волинська і Запорізька, всі інші регіони з четверга перейшли у «жовту». Прогнозується, що
Україна ввійде в 2022 рік навіть з меншим
рівнем захворюваності, ніж це було на межі
2020-2021 років.
Утім МОЗ радить не розслаблятися. Оскільки у світі набирає обертів новий штам
корони — «омікрон», який вперше виявили у Південній Африці в листопаді, а нині
він «гуляє» в 106 країнах на різних материках. Приміром, у США за останню добу зафіксували приблизно 150 тисяч нових випадків, у Великобританії — майже 100 тисяч. Є «омікрон» і в нашій країні.
Всесвітня
організація
охорони
здоров’я заявляє, що в найближчі тижні новий штам стане домінуючим по всій Європі.
А це значить, що вже після Нового року
наша країна може зіткнутися з черговим
спалахом COVID-19. Бо, як правило, попередні хвилі епідемії в Україні повторювали
європейську динаміку із «запізненням» на
кілька днів. Тож загроза нового сплеску все
ще досить висока і зростання кількості хворих може розпочатися вже з січня наступного року.
Тож Всесвітня організація охорони
здоров’я закликала людей скасувати деякі
зі своїх планів на відпустку, щоб захистити
здоров’я населення, оскільки новий штам
коронавірусу «омікрон» справді дуже стрімко поширюється. «Скасована подія краще,
ніж скасоване життя», — сказав глава ВООЗ
д-р Тедрос Гебрейесус.
Франція та Німеччина вже посилили карантинні заходи та ввели обмеження на поїздки, щоб спробувати зупинити поширення нового варіанта COVID-19. Нідерланди запровадили жорсткий карантин на Різдво.
Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я переконані, що, попри поширення штаму «омікрон», корона почне спадати і може завершитися вже наступного
року.
Нагадаємо, що наразі у світі від коронавірусу COVID-19 померли 5 млн 393 тис.
374 людини (+8 тис. 41 за добу), приблизно
277,5 млн інфікувалися, більше 23,5 млн інфіковані нині, більше 248 млн одужали. ■

наближені до лінії зіткнення
Тарас ЗДОРОВИЛО
Станом на першу половину доби 23 грудня в зоні проведення операції Об’єднаних
сил на Донбасі українські військові не зафіксували порушень режиму «тиші» з боку
російських військ.
Затишшя було й упродовж

попередньої доби. Востаннє порушення режиму «тиші» в зоні
ООС фіксували 21 грудня, тоді
зранку поранили українського військового біля Широкиного. Він перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я
— середньої тяжкості.
Ще двоє українських військовослужбовців перед тим

— у понеділок, 20 грудня—
підірвалися на невідомому
вибуховому пристрої. Відразу воїнам було надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я одного
військовослужбовця — тяжкий, другого — середньої
тяжкості.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що командування російських окупаційних військ
на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях активізувало проведення інженерних
робіт із вдосконалення фортифікаційного обладнання

передових позицій. Зокрема,
у районах дислокації передових підрозділів обладнують
хибні замасковані позиції з
врахуванням сезонних змін
місцевості, встановлюють
додаткові муляжі озброєння
та військової техніки для введення в оману командування
Об’єднаних сил і провокування відкриття вогню.
Крім того, окупанти продовжують мінувати ділянки
місцевості, наближені до лінії
зіткнення, з використанням
заборонених міжнародними
конвенціями (договорами)
протипіхотних мін типу ПОМ2, ПМН-2, ОЗМ-72, МОН, що
підвищує загрозу місцевому
цивільному населенню. ■

■ МЕДИЦИНА

Гвинтокрили з червоним хрестом
У двох лікарнях Харкова невдовзі з’являться вертолітні майданчики для
оперативної доставки хворих
Лариса САЛІМОНОВИЧ
В обласній клінічній лікарні та в дитячій лікарні
№1 Харкова з’являться майданчики для посадки гелікоптерів. Як повідомив заступник голови Харківської
облдержадміністрації Михайло Черняк, гвинтокрили будуть використовувати для оперативної доставки хворих із віддалених куточків регіону. Кошти для
спорудження відповідної інфраструктури були виділені в рамках програми «Велике будівництво». Наразі завершується проєктування посадкових майданчиків і підготовка до оголошення торгів.
Будівництво згаданих майданчиків триватиме орієнтовно два роки. Проблем з гвинтокрилами
теж не буде, оскільки медичні заклади області давно
співпрацюють з громадською організацією «Цивільний повітряний патруль». До того ж, за словами пана
Черняка, харківські клініки зможуть використовува-

ти вертольоти, що були придбані для ДСНС та управлінь Національної поліції.
На обласну клінічну лікарню Харкова чекають й
інші інфраструктурні зміни. За інформацією виконуючого обов’язки голови ХОДА Олександра Скакуна, тут не лише відремонтують старі приміщення, а
й зведуть нові. «Усе це з’єднаємо в єдиний лікарняний хаб, — повідомив він. — Зокрема, плануємо великий генетичний центр з розвитку сім’ї. Оскільки це
буде велика лікарня, то є думка перейменувати її в
університетську. Поруч є медуніверситет, тому було
б вдалим поєднання науки та практики. На території
клініки з’явиться і зелений парк».
Технічне завдання до цього проєкту готувала група харківських медиків, тому він очікувано
буде високопрофесійним. Наразі відділення цієї
клініки розташовані в різних приміщеннях, тому
пацієнтам і медперсоналу доводиться переходи-

ти від одного комплексу до другого. «Особливо
це незручно взимку, — каже Олександр Скакун.
— Така практика не відповідає жодним нормам
XXI століття. Тому ми мріємо побудувати там велику красиву функціональну лікарню. Територія зробити це дозволяє».
Водночас у Харкові виникли серйозні проблеми
з будівництвом нового онкоцентру, яке розпочалося ще кілька років тому. Львівська фірма «Ромб+»,
що виграла тендер на зведення першої черги клініки, не встигла освоїти виділені кошти. У результаті 67
мільйонів гривень повернули до бюджету. Причина:
як повідомив директор Департаменту капітального
будівництва ХОДА Сергій Жуков, ця компанія не має
досвіду роботи на таких складних об’єктах, тому не
впоралася з об’ємом запланованих робіт. Після проведення необхідних експертиз чиновники найвірогідніше оголосять новий тендер. ■

■ СУД ТА ДІЛО

Олег БОРОВСЬКИЙ
Суд у справі про збиття
російським ЗРК «Бук» пасажирського літака рейсу МН17
в небі над Донбасом влітку
2014 року вийшов на фінішну
пряму. Прокуратура Нідерландів упродовж 20-22 грудня
завершила оголошення обвинувального висновку у справі
збитого «Боїнга-777» «Малайзійських авіаліній».
Прокуратура Нідерландів 22 грудня запросила довічного ув’язнення для всіх чотирьох обвинувачених у справі
збитого цивільного лайнера
«Боїнг-777», оскільки їхня
вина повністю доведена, повідомила прокурорка Манон
Ріддербекс, виступаючи з обвинувальним висновком у судовому процесі. Це троє громадян Росії: колишній «міністр
оборони»
самопроголошеної «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал-майор Сергій
Дубинський (на прізвисько
«Хмурий»), полковник Олег
Пулатов («Гюрза»), а також
громадянин України Леонід
Харченко («Крот»). «Ми просимо, щоб обвинувачені Гіркін,

Довічне за збитий «Боїнг»
Прокуратура вимагає найсуворішого покарання Стрєлкову і
компанії за вбивство 298 пасажирів літака
Пулатов, Дубинський та Харченко були засуджені довічно
за те, що вони відповідальні за
збиття літака та вбивство 298
людей», — зазначила прокурорка.
На думку прокуратури, саме ці сособи відіграли ключову
роль у транспортуванні зенітноракетного комплексу «Бук», з
якого був здійснений постріл.
Комплекс у день трагедії 17
липня було доставлено з Росії
до району, який контролювали
сепаратисти із самопроголошеної «ДНР». На думку сторони
обвинувачення, «Буком» мали
атакувати український військовий літак, втім це не змінює
суті обвинувачення та доказів і
складу злочину.
Росія заперечує свою причетність до катастрофи. У жов-

❙ Реконструкція збитого літака, яку зробили в Нідерландах
❙ для слідства.
тні 2020 року в Москві повідомили, що відмовилися від подальших консультацій з Нідерландами та Австралією у
справі про катастрофу малайзійського «Боїнга».

Наступний етап судового
процесу відбудеться 7 березня 2022 року. Остаточний вердикт у справі про аварію рейсу МН17 очікується не раніше
кінця 2022 року. ■

■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА
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300 млн
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13 млн

людей

У 86

країнах світу

50%

українців

коштуватиме Україні перепис
на підтримку
повнісУкраїна має посольпідтримують членство України в
населення, заявила директор Інституту демографії та со- реформ виділив Україні Всесвітній банк, тю щеплені від COVID-19 в Україні, ства та консульства, зазначили в Мініс- НАТО, такі результати опитування Центру аналізу
ціальних досліджень ім. М. Птухи НАН України академік констатують у пресрелізі установи.
повідомили в Міністерстві охоро- терстві закордонних справ.
та соціологічних досліджень Міжнародного ресЕлла Лібанова.
публіканського інституту в Україні.
ни здоров’я.
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■ ОСВІТА

■ ДОВКІЛЛЯ

Мотивація вчитися

Гуляй, Дружок,
гуляй!

Лауреат цьогорічної Нобелівської
премії з фізіології та медицини
надіслав побажання київським учням
Валентина САМЧЕНКО
Проєктна робота для учнів столичної Предславинської гімназії 56 — справа звична. Цього разу десятикласники закладу вдосконалювали
комунікаційні навички, поглиблюючи зацікавленість
роботами цьогорічних лауреатів Нобелівської премії в
галузях біології, медицини,
фізики та економіки. На певному етапі виникла ідея виразити повагу ученим зі світовими іменами вітальними
різдвяними листівками, що
й зробили.
Й одразу отримали відповідь від Ардема Патапутяна — 54-річного ліванськоамериканського науковця
в галузі біофізики, молекулярної біології, електрофізіології та нейробіології.
«Я не знав до 20 років,
що моє покликання — бути
науковцем, — констатував у листі з Каліфорнії до
київських учнів лауреат Но-

белівської премії з фізіології та медицини за 2021 рік,
член Національної академії
наук США. — Тому я закликаю вас спробувати знайти своє власне покликання. Ви можете почати з готовності експериментувати
та спробувати багато різних
речей. Дізнайтеся, що вам
справді найкраще вдається і що вам подобається робити найбільше. Працюйте,
щоб розвивати ці навички та
вірте в себе. Тоді йдіть та реалізуйте свої мрії. Ви можете змінити світ». (Текст листа можна почитати за посиланням — http://gymn56.
kiev.ua/news-807).
Директорка Предславинської гімназії 56 міста
Києва Руслана Рудковська
каже: «Отримати адресного
листа-побажання від такої
видатної людини — це потужна мотивація та стимул
для наших учнів у досягненні цілей».
Ще на початку 2010-х під

Тернопільських власників собак
порадували
Світлана МИЧКО
Тернопіль

❙ Київські гімназисти надсилають листа
❙ лауреатові Нобелівської премії.
❙ Фото Предславинської гімназії 56 м. Києва.
керівництвом Ардема Патапутяна було виявлено, клоновано та описано гени та
білки двох видів механорецепторів ссавців. Лауреатом
Нобелівської премії з фізіології та медицини 2021 року
учений став разом із колегою Девідом Джуліусом — за
вивчення реакцій організму
на температуру та дотики.
«Отримання Нобелівсь-

кої премії було неймовірним, — поділився Ардем
Патапутян із київськими
учнями. — Я люблю науку
і люблю робити відкриття.
Це зайняло роки наполегливої праці та навчання,
але я пишаюся тим, що моя
лабораторія змогла відкрити щось, що могло б зрештою покращити якість життя людей». ■

■ ГЕНІЇ

Історія в мініатюрі

■ ПИЛЬНУЙ!

Унікальні 16 робіт Миколи Сядристого знову
можна бачити на території Лаври
Тарас ЗДОРОВИЛО
На території Національного заповідника Києво-Печерської лаври
перевідкрито виставку відомого майстра мікромініатюр — народного художника України, історика, письменника, поета, філософа, абсолютного
чемпіона України з підводного спорту
(міг затримувати дихання на понад 6
хв) — Миколи Сядристого. Очільник
заповідника Олександр Рудник на відкритті розповів, що виставка, яка десятиліттями проходила в 5-му корпусі (але через аварійний стан будівля
з листопада цього року стала на реставрацію, яка триватиме до кінця 2023
року), була демонтована й перенесена.
Наразі представлено 16 із 18 робіт (дві
з яких на реставрації).
«Ми реекспонуємо виставку всесвітньо відомого, неперевершеного автора мікромініатюр. Завдяки колективу Миколи Сергійовича й іншим
співробітникам заповідника вдалося в 4-му корпусі відкрити виставку,
яка користується шаленим попитом,
для того, щоб вона була знову доступна для всіх бажаючих, хто хотів би насолоджуватися його геніальними шедеврами», — сказав директор заповідника.
Надзвичайний і Повноважний Посол України Володимир Василенко додав, що у світі немає таких унікальних
виробів, які створив Микола Сергійович, і сумнівається чи щось подібне

колись з’явиться. «Це твори людини,
талант якої осяяний Богом. Але Сядристий геніальний не тільки тим, що
створив колосальної потужності мініатюри, а й тим, що був завжди із суспільством і, незважаючи на «високі»
знайомства, залишався людиною свого
народу, постійно відчуваючи суспільні
настрої», — резюмував Василенко.
Екснардеп Іван Заєць зауважив:
«Бачу велику втрату — фактично немає тієї ключової частини виставки,
яка була на підлозі в попередньому
музеї: про Голодомор і жахіття тоталітарних режимів. Тому треба в цих двох
кімнатках якось знайти місце і їй».
Як не парадоксально, але сам Микола Сядристий вважає, що виставка мікромініатюр — це досить умовно: «Історію знаю ідеально: тисячі
сторінок напам’ять. У мене збереглися томи архівів КДБ по всіх видах злочинів радянської влади, які на початку
90-х років Олександр Яковлев, котрий
очолював Комісію з реабілітації жертв
політичних репресій, привіз літаком із
Москви.
По світу я їздив, як по Подолу,
й відвідав усі країни. Весь керівний
склад соцтабору — мої товариші студентських років. Загалом світ — це не
те, що ви думаєте під впливом ЗМІ...
В Україні все є (найкращі чорноземи,
корисні копалини), але при цьому — в
нас нічого немає!..»
Людина всебічних інтересів Микола Сядристий створенням мікромініа-

У Тернополі нарешті з’явилося хоч одне місце, де можна комфортно і безпечно вигулювати собак. Майданчик для таких цілей облаштували в самому центрі міста, на території гідропарку «Топільче». Це стало можливим завдяки
перемозі цього проєкту в конкурсі Громадського бюджету (він набрав майже пів тисячі голосів). «Мультифункціональний майданчик
«Добрі друзі» для вигулу та дресирування собак — необхідний елемент культури утримання міських домашніх собак. Майданчик стане
територією для проведення виставок собак, зоофестивалів «Подаруй тваринці дім!», освітнім
простором, який об’єднає відповідальних господарів у спільноту, здатну націлити суспільство на розв’язання проблем тварин у місті» —
йдеться в описі проєкту.
Офіційне відкриття майданчика вже відбулося, хоч його облаштування ще не завершене
— тренажери для тварин буде встановлено вже в
наступному році. Наразі він доступний для всіх
у будь-яку пору, однак існують правила, яких
повинні дотримуватися відвідувачі. Зокрема,
вони повинні приводити лише здорових і щеплених собак, прибирати за ними, не дозволяти агресивно поводитися щодо інших, не приводити
на місце вигулу маленьких дітей і не приносити їжу. Як повідомила журналістам керівниця
проєкту ГО «Щасливі тварини Тернопіль» Олена Мудра, зразок облаштування такого майданчика для собак запозичений у Львові. ■

Управління з організації пожежно-профілактичної діяльності у державних установах
ГУ ДСНС у м. Києві:

❙ Микола Сядристий.
❙ Фото Тетяни ВОРОБЙОВОЇ.
тюр займається близько 50 років — їх
виконує винятково вручну, за своєю
неповторною для кожної роботи технологією.
Мистецтво Сядристого обійшло всі
континенти. Найповніше його твори
представлені, крім Києва, у політехнічному музеї білокам’яної та музеї
мікромініатюр в Князівстві Андорра,
де одну з вулиць найближчим часом
буде перейменовано на честь майстра.
Протягом багатьох років Микола
Сядристий досліджує суть тоталітарних режимів і є автором низку книг на
цю тему. ■

Шановні громадяни! Управління з організації пожежно-профілактичної діяльності у державних установах ГУ ДСНС України у м.Києві
інформує вас. Незабаром Новорічні та Різдвяні
свята, що принесуть до кожного будинку радість
і надію, зміни на краще в житті. Щоб наслідки
від пожежі нікому не затьмарили свята, необхідно дотримуватися певних правил пожежної
безпеки.
Під час проведення Новорічних та Різдвяних
свят:
— ялинка повинна встановлюватися на стійкій основі;
— за відсутності в приміщенні електричного
освітлення або його відключення святкування
новорічної ялинки повинно проводитися тільки протягом світлового дня;
— ялинку не слід встановлювати в проходах,
біля виходів, на шляхах евакуації;
— гірлянди та інші прикраси, які підключаються до електромережі, промислового виробництва застосовуються за умови наявності паспорта або сертифіката відповідності;
— підключення гірлянд до мережі повинно
виконуватися тільки за допомогою штепсельних з’єднань;
— у разі виявлення несправності в ілюмінації вона повинна бути терміново вимкнена;
— забороняється застосовувати свічки для
прикрашання ялинки.
ДСНС нагадує! Пам’ятайте, що тільки при
дотриманні цих правил Ви зможете подарувати
безпечне свято собі та своїй родині. ■

■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА
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підтримують проведення дострокових
перетинали державний
менше живуть уку світі посіла
готовий узяти зброю
президентських і парламентських виборів, згідно з опи- кордон упродовж останніх чотирьох років, раїнці, ніж інші європейці, повідоми- Україна за кількістю емігрантів, до рук у разі нападу Росії, поінформував замдитуванням, проведеним Київським міжнародним інститу- згідно з опитуванням, проведеним Фондом ли у Держстаті.
констатували в офісі українсько- ректора Київського міжнародного інституту соціології Олексій Грушецький.
том соціології.
«Демократичні ініціативи».
го омбудсмана.
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■ РЕЗОНАНСНА СПРАВА

ПОЛІТИКА
■ МЕДІА ДЛЯ МАС

Передноворічне Зе-ТБ і Медведчук-менеджмент
шоу
Державне телебачення, яке створює влада в Україні руками проросійських
медійників, буде за наші гроші піарити президента Володимира Зеленського
«Порошенко
в кайданках»
Олег ГАНСЬКИЙ

Нардепи від «ЄС» сходили
вчора до ДБР замість лідера,
щоб зірвати сценарій влади
і повідомити про злочин
Зеленського
Іван БОЙКО
Адвокати Петра Порошенка та нардепи
«Європейської солідарності» відвідали ДБР
замість лідера, який перебуває за кордоном,
щоб заявити про злочин керівництва держави, зокрема президента Володимира Зеленського. Мовляв, саме за нинішнього президента (а не його попередника) «Україна втратила
енергетичну незалежність і почала купувати
вугілля в країни-агресора».
Такою була їхня контрвідповідь на заочне
оголошення підозри п’ятому президенту в державній зраді та сприянні тероризму. Слідчі
ДБР сподівалися, що в четвер о 10.00 до них
прийде саме Петро Олексійович (хоча адвокати стверджують, що виклик на слідчі дії йому
не вручили належним чином), натомість до
бюро прийшла група підтримки останнього,
яку спочатку намагалися навіть не пускати.
Адвокат Ілля Новіков каже, що візит до
ДБР захисників і обранців був, щоб «розпочати діалог», бо ситуація для їхніх опонентів
складається не найкращим чином. «Вони, як
ми вважаємо, розраховували, що в них буде
така ситуація: або Порошенко з’явиться і
вони влаштовують шоу «Порошенко в кайданах», або Порошено не з’являється — і є шоу
«Ах, яка сумна подія, ми втрачаємо віру в людей», — іронічно зазначив захисник.
Інший адвокат Порошенка, Ігор Головань,
вважає, що нова «підозра» його підзахисному — це ще більший «юридичний треш», ніж
попередні. І саме тому Генпрокурор Ірина Венедіктова не наважилася підписати її і раптово пішла у відпустку.
А депутати Іванна Климпуш-Цинцадзе,
Артур Герасимов, Ахтем Чийгоз та інші додають, що подали до офісу Генпрокурора, ДБР
та СБУ низку клопотань та заяву про злочин
Зеленського та його оточення. Мовляв, станом на грудень 2021 року Україна перебуває на межі енергетичної катастрофи, адже
держпідприємство ПАТ «Центренерго» перейшло на російське вугілля, яке постачають
йому фірми олігарха Ігоря Коломойського.
Пан Герасимов каже, що депутати вимагають невідкладно, не пізніше 24 годин
після подання повідомлення про вчинене
кримінальне правопорушення, внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати розслідування.
Тоді як сам Порошенко днями заявив, що
повернеться в Україну в першій половині січня: «Мені передають вітання з офісу президента про те, що вони з розумінням поставляться
до того, якби я залишився в Європі. Я не надам їм такого подарунку і повернусь в Україну в першій половині січня. Але за своїм графіком, а не за графіком потужного сценариста
відосиків пана Зеленського. Ми поговоримо,
як тільки я повернуся, про державну зраду і
про сприяння тероризму».
На його думку, Зеленський перейшов
«червоні лінії», коли звинуватив опонента
в держзраді, ще й свідомо обрав для оголошення підозри момент закордонного відрядження.
А нардеп Ірина Геращенко додає: «Наша
партія і наш лідер готові дати відсіч авторитаризму. Не Зеленському, офіс якого наповнений кротами і зрадниками, розповідати
країні про держзраду. Не Зеленському, який
чотири рази тікав від повістки, моралізувати
про те, як рятували країну, в тому числі від
енергетичної кризи, в найважчі холодні зими
2014-2015 років». ■

Намагання повторити у
нашій державі передовий
російський досвід і організувати масштабні державні
телеканали на ділі перетворюється у фарс: замість Скабєєвої ми побачили клоунів,
корупцію, розкрадання грошей і суцільні скандали.
...В Україні триває підготовка до запуску оновленого телеканала «Рада»,
який має стартувати 25
січня 2022 року — за 378
млн гривень. «Зеленському важливо мати свій
медіаресурс, тому що в нього зараз велика війна з Рінатом Ахметовим, якому належать телеканали «Україна»
та «Україна 24». У нього
з Петром Порошенко давня
війна, а той має відношення до «Прямого» та 5-го каналів. Єдина людина, яка
йому дає свої медіа на аутсорс, — це Ігор Коломойський і 1+1. Звісно, ICTV теж
пускає команду Зеленського
на свої ресурси. Але у влади
немає інформаційного канала, на який можна нон-стоп
приходити. Через це вони
страждають», — пояснили
мотивацію влади України
на радіо «НВ».
При
цьому
ресурс
зазначає: фінансування телеканала збільшили в понад 6 разів. Але найголовніше, що запускати телеканал
«Рада», за інформацією канала, буде медіаменеджер
Олексій Семенов, який займався аналогічною діяльністю на медіаресурсах підсанкційного Віктора Медведчука: NewsOne, 112, Kyiv
Live.
Але навіть зараз, коли
«Рада» мовить у тестовому
режимі, він уже став фігурантом численних медіаскандалів. І йдеться навіть
не про те, як п’ятий президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко неочікувано
зайшов у кадр прямого ефіру телеканала. Порошенко
зайшов до студії, яка розташована в приміщенні парламенту. Там тривав ранковий прямий ефір і розмова з
нардепом від «Слуги народу», головою Комітету з питань фінансів, податкової та
митної політики Данилом
Гетманцевим.
Він підійшов до ведучих
і, стоячи спиною до камери,
заявив, що телеканал перешкоджає роботі народних
депутатів.
Від запрошення сісти за
стіл і доєднатись до розмови Порошенко відмовився.
Потім політик розвернувся
обличчям до камер і заявив
уже, що на оновлення парламентського телеканала було
«незаконно витрачено кошти платників податків».
Згодом стало відомо, що
«Рада» намагається залучити до переформатування телеканала скандально відомого політтехнолога Володимира Петрова, який є організатором секс-скандалу

❙ Кошти платників податків державний телеканал планує витрачати на доволі-таки одіозних постатей.
❙ Фото з сайту 5.ua.
про нібито домагання з боку
поліцейського Олександра Варченка, дружина якого на той момент працювала
першою заступницею голови Державного бюро розслідувань.
Напередодні з’явилися
відеоролики з ведучими канала «Рада». У відеоролику
у ролі нових ведучих були
представлені не тільки Петров, а й близький до Володимира Зеленського блогер Сергій Іванов та низка колишніх працівників
українських телеканалів.
«Родзинкою» першої появи
пана Петрова на парламентському каналі, як повідив
сайт «Гордон», стало порівняння ексканцлера Німеччини Ангели Меркель зі свинею.
«Якщо ми вже заговорили про свиню — не можу не
згадати Ангелу Меркель. Я
зараз звертаюся до власників тату-салону, які намагалися татуювати свиню та
яким цього не дали зробити.
Хлопці, я думаю, ніхто з українців не буде проти, якщо
ви впіймаєте Меркель і
наб’єте на спині цю церкву з
куполами. [...] Можете їй на
сідницях набити її справжнє
ім’я «Ангела Штірліц». [...]
Словом, Ангело, приїжджай
в Україну, битимемо тобі на
плечах погони підполковника ФСБ», — сказав Петров в
ефірі 14 грудня.
Утім невдовзі «Рада»
спростувала запрошення до
роботи цих одіозних персонажів. «Телеканал Рада не
має жодного відношення до
відеоролика, який поширюють у соцмережах та анонімних телеграм-каналах. Ми
не несемо відповідальності
за його наповнення та зміст.
Наші співробітники не проводили і не погоджували цей
ролик. Це відео не буде виходити в ефірі нашого телеканала», — заявили у пресслужбі канала.
Також канал «Рада» вже
встиг стати об’єктом журналістських розслідувань.
Як повідомив проєкт «Наші
Гроші» з посиланням на систему «Прозорро», за цикл
телепрограм і дизайн студії
вони готові витратити 15,1
млн гривень. Але найцікаві-

ше тут не сума, а виконавець
— ТОВ «Кінокіт». Вони мають розробити творчу концепцію та створити цикл інформаційних телепрограм
та ток-шоу. Яка, за твердженнями проєкту, належить Григорію Зінченку,
Олександру Ковтуну, Євгену Ларіну та Володимиру Оселедчику. Які нібито були одними з підрядників форуму «Україна30»,
ініційованого Володимиром
Зеленським, а організувала
компанія дружини Кирила
Тимошенка, заступника голови офісу президента. Крім
того, згаданий Оселедчик у
2011 році продюсував шоу
«Мільйонер — гаряче крісло», яке вів Зеленський».
Також компанія «Кінокіт» брала участь у зйомці шоу «Різдво з Магою» на
каналі «112 Україна», токшоу «Народ проти» та «Говорить Україна» на каналах
«Україна 24» та «Україна»
Ріната Ахметова. Компанія
перемогла у конкурсі через
переговори з посиланням на
мистецькі конкурси.
Тим часом сайт «Українські новини» підняв завісу таємничості над зарплатами на державному каналі.
Так, керівник парламентського телеканала «Рада» Вадим Перенчук заробив за
листопад 67 тисяч гривень.
Ще одне згадування канала, яке, втім, може свідчити про якість репортерських кадрів і яке активно переглядали в «Ютубі»,
можна віднести до розряду
курйозів. Коли його журналістка під час прямого
включення 18 грудня двічі
невдало намагалася вимовити слово «архістратиг»
— під час прямої трансляції біля екуменічного храму Архістратига Михайла
та Українських новомучеників УГКЦ у Києві.
А журналіст Олексій
Братущак зауважив ще один
нищівний провал «Ради».
«Журналістку незалежного
та непідконтрольного телеканала «Рада» підпускають
до САМОГО. До Зеленського. І ми чуємо актуальні для
всього суспільства питання:
де будете святкувати, що
буде на столі? Як кажуть,

«хард-ток». Ну, в стилі влащеногордонів, — написав
Братущак у своєму блозі. —
А далі до Зеленського намагається підійти журналіст
УП Михайло Ткач. Але на
його шляху з’являються
бодігарди. І відтісняють від
САМОГО. Телеканал «Рада»
дає це в прямому ефірі. І всі
можуть побачити: ось журналіст, ось його не допускають охоронці, ось Зеленський намагається втрутитися, ось його хапає за руку
Микола Тищенко, ось Олена Зеленська бере чоловіка під руку. І все, президента вже не цікавить, що там
його охоронці вчиняють з
журналістом. Усе це можна
побачити на відео».
...Також не вщухають
скандали і щодо канала
«Дом». Після оприлюдненої
у низці ЗМІ ідеї об’єднати
його з «Радою» та приватним «24 каналом», що його
вважають близьким до мера
Львова Андрія Садового, нещодавно Комітет Верховної
Ради України з прав людини рекомендував ухвалити у
другому читанні та загалом
проєкт змін до закону, яким
дозволять каналу «Дом»
потрапити до Універсальної
програмної послуги, що безкоштовно надається по всій
Україні. В даний час до Універсальної програмної послуги входять «Громадське»
та канал «Рада».
«Таким чином, державний російськомовний канал
«Дом», який створювався
для мовлення на тимчасово окуповані території, дефакто виходить у загальнонаціональний масштаб і
зможе конкурувати з приватними телеканалами», —
зазначає «Детектор медіа».
На його діяльність планують витратити 10 млн гривень, і при цьому експерти заявили: він може стати
особистим рупором президента Володимира Зеленського. Як підтвердження
цієї тези — дані організації
«Чесно», яка проаналізувала 61 програму канала. Найбільше сюжетів було саме
про Володимира Зеленського, програму «Велике будівництво» та успіхи партії
«Слуга народу». ■
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«Усього за пів дня всіх
людей із села виселили»

Повертав награбоване

На спомин про громадську діячку Марію Гель

Цього року дружині українського
політв’язня Івана Геля –— Марії Гель
— виповнилося б 85 років. Її не стало рік
тому, 5 грудня 2020-го. Звісно, дружина дисидента і політв’язня — це вже само
по собі було непростою ношею в радянські часи. Проте пані Марія й сама була непересічною особистістю, мужньою жінкою, яка заслуговує окремої розповіді.
Марія Йосипівна Гель (у дівоцтві Войтович) народилася 5 листопада 1936 року
в селі Дрогоїв біля Перемишля на Закерзонні (нині Польща). Батьки були звичайними селянами, але обоє мали патріотичні погляди, входили до української організації «Сокіл». Відтак і дітей
своїх виховували в патріотичному дусі.
Та одного дня життя родини круто змінилося: Войтовичів і всіх односельчан виселили під час сумнозвісної операції «Вісла». В одну мить родина втратила все: і
дах над головою, і своє майно, і підготовлені на будівництво нової хати матеріали,
й виплеканий батьком сад.
«Усього за пів дня нас і всіх людей із
села виселили, — згадувала вона в одному
з інтерв’ю. — Плач стояв неймовірний.
Це було якраз перед Великодніми святами, а ми їхали невідомо куди. Надворі —
квітень-місяць, болото було таке, що коні
по животи у воді йшли». Новий прихисток родина знайшла в селі Верхня Білка
біля Львова.
У радянській Україні старший брат
Марії одразу став учасником українського визвольного руху. В 1950 році як член
УПА він був заарештований і засуджений до 25 років таборів. Відтоді родина
перебувала під постійною увагою НКВС.
Згодом через цей факт у родинній біографії пані Марія не змогла здобути вищу
освіту.
Але замість «перевиховатися на радянський лад» свою долю Марія пов’язала
з таким же «неблагонадійним» Іваном Гелем — активним діячем руху шістдесятників. Побралися в 1962-му. Марія Йосипівна згадувала, що практично все життя
мусили жити в умовах конспірації, бо за
ними прискіпливо стежили, вдома знаходили сліди від «прослушки». Якщо хотіли про щось заборонене говорити, то не
вимовляли це вголос, а писали й одразу
спалювали папірець. Або ж ішли на вулицю та відходили подалі від дому.
У 1964 році в пари народилася донька Оксана, а за рік — у 1965-му — Івана
Андрійовича вперше арештували. Це був
тільки початок поневірянь. А попереду —
довге очікування чоловіка з тюрми, згодом — новий арешт, обшуки, погрози,
шантаж, недоброзичливість оточення,
важке матеріальне становище та навіть

Музейник Федір Ернст поплатився життям за старання
забрати з Росії предмети української історії

❙ Музейника Федора Ернста радянська влада засудила і розстріляла.
❙ Фото з сайту nmiu.org.

❙ Марія Гель з онуками.
Ліна ТЕСЛЕНКО
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Валентина САМЧЕНКО
випробування каральною психіатрією. І
особливо цинічні погрози — дитиною, натяки, що позбавлять батьківських прав.
«Я дуже боялася за доньку, — згадувала пані Марія, — адже мені постійно натякали: «У вас же дитина...». Радянська система згодом таки помстилася Гелям через доньку: Оксана довго не могла
вступити до вишу. Після чотирьох невдалих спроб у рідному Львові вирішила їхати в Ленінград. Викладач, який приймав
останній іспит, відверто сказав: «Мені вас
дуже шкода, але я не можу поставити хорошу оцінку». Забігаючи наперед, зазначимо, що стати студенткою вишу доньці
дисидентів удалося тільки в роки перебудови...
Вдруге Івана Геля заарештували в січні 1972-го. Цього разу вирок був значно
суворіший — 10 років ув’язнення в таборах особливого режиму та 5 років заслання. І знову — очікування таких нечастих
і короткотривалих побачень, з яких жінка, неймовірно ризикуючи, привозила
так звану «пошту з таборів» — заяви українських політв’язнів, які оприлюднювали на Заході. Привозила їх у... шлунку, ковтаючи листи в спеціальних капсулах. А після закінчення тюремного терміну чоловіка пані Марія добровільно
вирушила на місце його заслання в Комі
АРСР, аби бути поруч.
Після тюрем і заслань, у 1987 році, родина Гелів повернулася до рідного Львова й одразу ж влилась у політичну діяльність Львівщини та всієї України. Почалася боротьба за легалізацію Української
греко-католицької церкви, в яку активно включилося подружжя. І хоча повітря
України вже було сповнене духом свободи, родина за свою активну проукраїнську позицію продовжувала зазнавати тиску і переслідувань.
Це все припинилося зі здобуттям Україною незалежності. У 1991-му Марію
Гель обрали депутатом Львівської міської ради, почалася нова робота — на благо України, в яку пані Марія поринула з
особливим завзяттям.
Й Іван Гель, і його дружина Марія
були багаторічними й активними читачами нашої газети. Теплі дружні стосунки підтримували з родинами своїх побратимів В’ячеслава та Атени Чорноволів,
Валентина та Раїси Морозів, згодом приятелювали з родиною третього Президента України Віктора Ющенка, особливі приязні стосунки були з Катериною
Ющенко.
Важке життя не зламало, а навпаки
— тільки загартувало пані Марію. «Я
навчилася не боятися, бо вміла абстрагуватися від цієї жахливої дійсності, —
зазначала вона. — Це допомагало жити
далі і не втрачати віру». ■

Маловідомого видатного мистецтвознавця,
пам’яткоохоронця та музейного діяча Федора Ернста
вшановують у Києві в Національному музеї історії України виставкою «Рятував від небуття. Музейний простір і всесвіт особистості Федора Ернста». Цьогоріч —
130 років із дня народження достойника, якого радянська влада засудила і розстріляла.
Життя Федора Ернста припало на складний період української історії. Внаслідок бойових дій у роки Першої світової війни, Української революції, а також через незаконне примусове вилучення московською владою культурних
цінностей під час масових кампаній 1920—1930-х років
Україна втратила багато пам’яток архітектури, музейних та
приватних колекцій, старовинних садиб, бібліотек, окремих
творів мистецтва. Намагаючись захистити культурну спадщину, Федір Ернст брав участь у роботі Комісії з реставрації Софійського собору. Разом із Данилом Щербаківським
науковець рятував від нищення церковні предмети, зокрема виготовлені на Києво-Межигірській фаянсовій фабриці. Ці пам’ятки можна побачити на виставці.
Федір Людвігович Ернст народився 1891 року в
Києві у родині німецького колоніста. Без сумніву, його
зацікавлення пам’ятками почалося під час навчання у Глухівській гімназії в 1900—1909 роках у раніше
гетьманській столиці. У закладі вчилися багато відомих
у майбутньому митців, істориків, археологів, зокрема художник Георгій Нарбут.
Згодом дядько дав Федору Ернсту кошти на навчання в Берліні. Майбутній дослідник обрав університетську кафедру історії мистецтв. За рік він перевівся
до Київського університету. Під час навчання відвідував лекції осередку української інтелігенції «Стара громада», активно долучався до громадського життя. Ще
тоді познайомився з дослідниками Миколою Біляшівським та Данилом Щербаківським. В університеті Федір
Ернст отримав золоту медаль за дослідження київської
архітектури XVII—XVIII століть.
Ще в 1914 році, під час Першої світової війни, Федора Ернста заслали до Сибіру як «неблагонадійного». Повернувся наприкінці 1917 року, і вже у 1918-му почав активно займатися охороною пам’яток та наукою. У 1922 році
Федір Ернст прийшов до Першого державного музею, який
у 1924-му став Всеукраїнським історичним музеєм імені
Тараса Шевченка. Тоді попередник НМІУ утворював єдину
структуру з сучасним Національним художнім музеєм України і розташовувався в будівлі на вулиці Грушевського,
6. У музеї в Ернста було чимало однодумців: директором
був Микола Біляшівський, а народним та історико-побутовим відділами керував Данило Щербаківський.
Керуючи художнім відділом Всеукраїнського історичного музею імені Тараса Шевченка (1923—1933),
Федір Ернст суттєво поповнив його колекцію — зібрав
понад 5 тисяч картин. На виставці представлено, зокрема, роботи Тараса Шевченка та Георгія Нарбута, а також
портрети українських гетьманів. Частину цих мистецьких скарбів повернули в Україну з РСФСР у 1929 році.
За рік до того, у 1928 році, Ернста обрали другим
членом Паритетної комісії з обміну культурними цінностями між РРФСР та УСРР. «Робота Комісії відбувалася
у декілька сесій. На першому етапі визначили предмети, якими мали обмінюватися музеї обох республік. На
другому вирішили передати до УСРР гармати глухівського виробу 1705 року з викарбуваним ім’ям майстра та
гербом Івана Мазепи, а також декілька інших гармат ко-

зацького часу, — розповідає наукова співробітниця музею, кураторка виставки Олена Кохан. — На користь України тоді також вирішилося питання про передачу невеличкого запорозького прапора та деяких інших предметів, що безпосередньо стосувалися історії України,
зокрема живописних робіт українських художників. Тобто музейник і пам’яткоохоронець Федір Ернст відіграв
важливу роль у поверненні до України з російських музеїв низки українських культурних цінностей, насамперед — живопису й портретів».
Плідну діяльність музейних працівників у 1920-х
роках підтверджують документи з архіву Національного музею історії України. На виставці представлено акт,
складений у Ленінграді 21 червня 1928 року, про передачу з художнього відділу Державного Російського
музею до Всеукраїнського історичного музею імені Тараса Шевченка 11 робіт художників Дмитра Левицького і Володимира Боровиковського, які розміщені нині в
Київській картинній галереї.
Є на виставці ще один акт — про передавання з
Ленінградського державного російського музею до Всеукраїнського історичного музею імені Тараса Шевченка художніх робіт та скульптури. Внизу — оригінальний
підпис Федора Ернста.
Серед робіт, що віддали тоді до музею, — портрет гетьмана Івана Скоропадського невідомого художника, з приміткою — «без рами». На виставці цей портрет теж експонується без оправи, щоб показати його таким, яким отримали з Ленінграда у 1928 році.
Федір Ернст відіграв велику роль у збереженні
предметів із колекції відомого українського колекціонера Оскара Гансена. Ними сформовано Сумський художній музей, частина є в Національному художньому
музеї та вже згадуваній Київській картинній галереї.
Наприкінці 1920-х років науковець обґрунтував
ідею створення заповідника «Київський акрополь»,
який мав об’єднати Софійський собор, Десятинну, Георгіївську та Андріївську церкви, Михайлівський монастир
та зберегти від руйнування Хрещатик. Утім цей задум
не вдалося втілити в життя. Багато пам’яток архітектури в Києві в 1930-х роках знищили.
У 1933-му Федора Ернста заарештували за сфабрикованною справою, а наступного — засудили до
трьох років виправних робіт на будівництві БіломорБалтійського каналу. І там він створив... Музей історії
Біломор-Балтійського каналу в місті Повенці, завідував
Музеєм будівництва каналу «Москва—Волга» в місті
Дмитрові. Після звільнення Федір Ернст залишився у
Казахстані, зокрема очолив роботу зі створення Казахської художньої галереї в Алмати. З нього не зняли судимість, це обмежувало переміщення. Згодом дослідник працював заступником директора Башкирського
державного художнього музею в Уфі. Символічно, що
саме туди евакуювали цінності з історичного музею під
час Другої світової війни. Ернста в 1941 році заарештували втретє, буцімто як німецького шпигуна, і 28 жовтня 1942-го розстріляли. Реабілітували посмертно.
Нинішній музейний проєкт, який розповідає про
трагічну долю науковця та демонструє частину врятованої ним культурної спадщини, реалізований у партнерській співпраці з Національним музеєм Тараса Шевченка, Національним художнім музеєм, Інститутом археології НАНУ, Інститутом рукопису Національної бібліотеки України імені Володимира Вернадського, Державним
архівом Київської області. Виставка триватиме до 9 березня 2022 року. ■
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06.00 Енеїда
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 18.00,
21.00, 0.05, 2.10, 5.25
Новини
07.05 М/с «Пінгвіненя Пороро»
07.30 Д/ф «Світ дикої природи»
08.05 Невідомі Карпати
08.20 Відтінки України
09.10 Телепродаж
09.40 Х/ф «Різдвяні
дзвіночки»
11.20 Х/ф «Самотність у
мережі»
13.50 Наталя Фаліон та
«Лісапетний батальйон».
Великий різдвяний
концерт
15.10 Наталя Фаліон та
«Лісапетний батальйон»
17.40 Д/ф «Боротьба за
виживання»
18.15 Д/ф «Дика природа
Латинської Америки»
19.20 Х/ф «Ласкаво просимо
на Різдво»
21.35, 0.30, 2.35, 5.50 Спорт
21.45 «Зворотний відлік»
23.30 Д/ф «Дикі тварини»
00.40 Х/ф «Іван Миколайчук.
Посвята»
02.45 Роздивись
03.10 Х/ф «Легенда про
княгиню Ольгу»
НТН
05.00 «Top Shop»
05.50, 16.40, 3.30, 4.05
«Випадковий свідок»
06.00 М/ф «Рукавичка»
06.10 М/ф «Пригоди козака

27 грудня
КАНАЛ «1+1»

07.05 «ТСН-тиждень»
08.50, 9.50 «Життя відомих
людей-2021»
10.50 «Ліга сміху-2021.
Новорічний спецпроєкт2021»
13.45 Комедія «Сам удома-5»
15.35 Комедія «Сам удома-4»
17.25 Комедія «Сам удома»
19.30 ТСН
20.43 «Проспорт»
20.45 Комедія «Свати-7»
21.50 Комедія «Сам удома-2»
00.10 Пригоди «Сам удома-3»
02.10 Комедія «Новорічний
корпоратив»
04.10 «Життя відомих людей»

ІНТЕР
01.10 Х/ф «Будні карного
розшуку»
02.55 Х/ф «Ялинка, кролик і
папуга»
04.45, 5.00 «Телемагазин»
05.15, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»
09.20 Ранок з «Інтером»
10.05, 18.00, 19.00, 3.50
«Стосується кожного»
12.25 Х/ф «Дитина на Новий
рік»
14.30 «Речдок»
16.05 «Чекай на мене. Україна»
20.00, 3.20 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Велика справа»
23.45 Х/ф «Чого прагнуть
чоловіки»
01.35 Х/ф «Життя на повторі»
04.35 М/ф

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.

09.25 Х/ф «Балада про

Економіка. Політика.

23.00, 0.00, 1.00, 3.00,

Соціум

4.00, 5.00 Час новин
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вiкнановини»
14.00, 14.50, 18.05 Т/с «Слід»

20.15, 22.50 Т/с «Життя
прекрасне»

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

Айвенго»

«Репортер». Новини

11.05, 21.15 Т/с «Менталіст»

07.10, 8.10 «Новий день»

12.50, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10

07.15 Д/с «Повітряні воїни»
04.15 «ДжеДАІ-2018.
Дайджест»
05.15 Телемагазини

06.00, 18.40, 21.50, 23.45, 1.45,

«Новини країни»

06.10 «Тондела» — «Ешторіл».
1/8 фіналу. Кубок
Португалії
08.00, 20.55 Чемпіонат
Нідерландів. Огляд туру
08.55 Бельгія — Вельс. Відбір
до ЧС-2022
10.45 «Нью-Інгленд Революшн»

13.15 «Обідня перерва»

19.00, 3.00 «Свідок»

14.10 «Великий день»

01.00 Х/ф «Деяка

16.10 «Час пік»

Малатьяспор». Чемпіонат

17.10 «Ситуація»

Туреччини

18.15 «Ехо України»
НЛО-ТБ
06.15 Телемагазин
07.20 М/ф «Темний плащ»

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

08.15 М/ф «Качині історії»
09.30 Т/с «Друзі»
11.40, 21.55 Мама реготала
14.50 Сишиш. Копи
15.50 Весілля Цопи

— «Інтер Маямі». MLS
12.35 «Фенербахче» — «Єні

14.25 «Рівер Плейт» — «СантаФе». Кубок Лібертадорес
16.15 «Чорноморець»
— «Дніпро-1». Чемпіонат
України

КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2020»
06.30 Т/с «Козирне місце»
08.20, 14.05 «Загублений світ»

18.00 Офіційний фільм —
фінальний тиждень. УЄФА
Євро-2020. Прем’єра
18.30, 19.45 Yellow

16.50 Суперкопи. Шафа

12.15 Т/с «Янголи-2»

таємниць

16.05 Х/ф «Привид»

«Бешикташ». Чемпіонат

18.00 Т/с «Швидка»

18.45 Х/ф «Механік»

Туреччини

20.00 Х/ф «Рожева пантера»

20.20 Т/с «Опер за викликом-5»
22.10 Т/с «Ментівські війни.

СТБ

Харків-2»

18.55 LIVE. «Коньяспор» —

22.00 «Оболонь» — «Полісся».
Кубок України
00.00 «Трабзонспор» —

04.50 Т/с «Два полюси любові»

00.00 Т/с «CSI: місце злочину»

«Істанбул Башакшехір».

09.20, 11.50 Т/с «Рецепт

01.50 «Відеобімба-2»

Чемпіонат Туреччини

кохання»

Сьогодні
09.00 Зірковий шлях. Новий

10.00 Х/ф «DZIDZIO перший

06.00, 7.40 «Kids time»

04.55 Еврика!

06.05 М/ф «Микита Кожум’яка»

05.05 Служба розшуку дітей

12.10 Х/ф «Де гроші?»
14.25, 15.30, 17.00 Т/с «Дитячий
охоронець»
20.10 «Говорить Україна»
21.10, 23.10 Т/с «Ігри дітей
старшого віку»
23.20 Т/с «Тінь минулого»
01.30 Телемагазин

07.45 «Орел і решка»

05.10 Антизомбі
06.05 Прихована небезпека

09.20 Х/ф «Тихоокеанський

10.50 Х/ф «Тернер і Гуч»
12.50 Х/ф «Гаррі Поттер і
філософський камінь»
15.50 Х/ф «Гаррі Поттер і

рубіж»

раз»

НОВИЙ КАНАЛ

04.45 Скарб нації

07.05 Факти тижня

сезон

12.00, 13.00 Х/ф «Мег»
12.45 Факти. День
14.40 Х/ф «Ремпейдж»
16.45 Х/ф «Підлітки-мутанти:

таємна кімната»
19.00 Х/ф «Поліцейський із
Беверлі-Хіллз»
21.25 Х/ф «Поліцейський із

черепашки-ніндзя»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Т/с «Перший парубок на

Беверлі-Хіллз-2»
23.30 Х/ф «Поліцейський із
Беверлі-Хіллз-3»

селі»

02.00 Гучна справа

23.45 Т/с «Обдури себе»

01.35 «Вар’яти»

03.00 Реальна містика

03.35 Я зняв!

02.55 «Служба розшуку дітей»

11.10 Д/с «Переказана історія»

19.40, 2.00 «5 копійок»

13.10, 14.10, 17.30, 18.10,

21.00 Час новин. Підсумки дня

08.20, 17.10 Д/с «Спецназ:
ближній бій»

Мірошниченко
10.10 Д/с «Загадки великих
битв»

03.45 «Нишпорки»

02.00 «FAN TALK»

22.00 Час-Time

19.15 Х/ф
15.30, 0.30 Час «Ч»

22.15, 23.15 Т/с «Дівчата війни»

16.10, 1.10, 5.10 Д/с «Таємнича

03.10 Обережно, діти!

світова війна»

04.00 «Нива» (Т) — «Полісся».

04.10 Фізкульт ура!

МЕГА

К2

Чемпіонат України. Перша

06.00 Гарячі точки

06.30 Телемагазин

ліга

07.00 Випадковий свідок

07.30 Зіркові неймовірні долі

09.30 Речовий доказ

09.30 Гордон Рамзі готує вдома:

ФУТБОЛ-1

18.20, 3.35 «Свідок. Агенти»

справедливість»

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00

19.05 «Супермама»

доблесного лицаря

14.35, 23.00 Т/с «Примари»

Україною

09.00 Підсумки тижня з Анною
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

3.45 Топ-матч

08.00 Х/ф «До Чорного моря»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок із

ICTV

5 канал

Енея»
06.45 Х/ф «Дрібниці життя»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

ФУТБОЛ-2
06.00, 10.45, 19.15, 21.15, 2.00
Топ-матч
06.10 «Флуміненсе» — «СантаФе». Кубок Лібертадорес
08.00, 10.15 «УПЛ ONLINE»
08.25 «Шахтар» — «Верес».
Чемпіонат України
11.00, 16.30, 23.15 Чемпіонат
Нідерландів. Огляд туру
11.55 Грузія — Іспанія. Відбір
до ЧС-2022

10.40, 17.30 У пошуках істини
12.35, 1.05 Фантастичні історії

різдвяні страви
12.30 Світ їжі. Новорічні та

13.35 Стежина війни
різдвяні страви

14.35 Ритуали
16.35 Найекстремальніший
19.00 Мадагаскар

15.30 Майстри ремонту
17.10 Удачний проєкт

20.00 Народження континентів

18.50 Шість соток

21.00 Мисливці на скарби

22.10 Будьте здоровi

23.05 Справжня гра престолів

23.30 Реальний секс

00.05 Неймовірні винаходи

00.40, 3.40 Корисні поради

02.05 Містична Україна

01.40 Формула любові

03.00 Скептик

03.20 Арт-простір
04.10 М/ф

13.45, 15.55 «Перша ONLINE»

К1

14.05 «Кривбас» — «Металіст».
Чемпіонат України. Перша
ліга
17.25 «Галатасарай» —
«Антальяспор». Чемпіонат

06.30 «Top Shop»

08.35 «Орел і решка. Шопінг»
09.30 Х/ф «Мерайа Мунді та
скринька Мідаса»

Туреччини
19.25 «Рух» — «Верес».
Чемпіонат України
21.25 «Орландо» — «Нешвілл».
MLS
00.10 «Віллем ІІ» —
«Феєнорд». Чемпіонат
Нідерландів
02.10 «Коньяспор» —
«Бешикташ». Чемпіонат
Туреччини
03.55 «Тондела» — «Ешторіл».

ТЕТ

08.00 М/с «Юху та його друзі»

11.15 М/ф «Монстр у парижі»
13.00 М/ф «Ніко: шлях до
зірок»
14.30, 21.00 «Інше життя»
15.30 «Орел і решка. Морський
сезон»
17.10, 20.00 «Орел і решка.
Навколо світу»

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Подарунок на
Різдво»
11.15 Х/ф «Подарунок на
Різдво-2»
13.00, 18.00 4 весілля
14.00, 4.50 Зірки, чутки та
Галлівуд
16.00 Панянка-селянка
19.00, 23.00, 0.30, 2.45, 4.20
Одного разу під Полтавою

18.00 «Орел і решка. Дива
світу»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.50 Х/ф «Після весілля»

1/8 фіналу. Кубок

01.50 Т/с «Три сестри»

Португалії

02.50 «Нічне життя»

22.00, 23.30, 2.15 Танька і
Володька
22.30, 0.00, 3.50 Одного разу в
Одесі
05.50 Корисні підказки
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28 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 Невідомі Карпати
07.30 Геолокація: Волинь
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, 1.30 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.45
Спорт
15.20 Концерт. Іво Бобул
16.30 Д/ф «Дикі тварини»
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф «Світ дикої природи»
19.55 Д/ф «Дика природа
Латинської Америки»
22.00 Полюси
23.00 Бігус Інфо
03.00 Енеїда
03.30 Д/ф «Северин Наливайко.
Остання битва!»
НТН
05.00, 4.50 «Top Shop»

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

14.45, 17.10 Т/с «Величне
століття. Роксолана»

14.40, 15.35 «Речдок»

20.45 Комедія «Свати-7»

16.25 «Речдок. Особливий

23.00, 23.55 Комедія «Сам
удома»
23.45 «ТСН. 10 вражаючих подій
дня»

18.20, 3.25 «Будьте здоровi»
01.05 «Легенди карного

06.15 Телемагазин

СТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома»

Професіонали»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вiкнановини»
12.00, 14.50 Т/с «Сліпа»
15.35, 18.05 Т/с «Слід»

21.10, 23.10 Т/с «Ігри дітей
старшого віку»

01.30 Телемагазин

ICTV
03.55 Скарб нації
04.05 Еврика!
04.25 Факти
04.50 Антизомбі
05.45 Прихована небезпека
06.45 Громадянська оборона
07.45, 19.25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
08.45 Факти. Ранок
09.10 Х/ф «Останній
кіногерой»
11.40, 13.25 Х/ф «Пригоди
Плуто Неша»
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.25, 21.25 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
23.45 Х/ф «Дев’ять ярдів»
01.45 Особливості національної
роботи
03.40 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 7.20 «Kids time»
06.05 М/ф
07.25 «Орел і решка»
09.25 Т/с «Надприродне»
12.55 «Суперінтуїція»
15.00 Х/ф «Земля тролів»
17.00 «Хто зверху?»
19.00 Х/ф «Снігові пси»
21.00 Х/ф «Білий полон»
23.30 Х/ф «Тернер і Гуч»
01.30 «Вар’яти»
02.35 «Зона ночі»

5 канал
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

07.10, 8.10, 20.50 Актуально.

16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
23.00, 0.00, 1.00, 3.00,
4.00, 5.00 Час новин
ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

«Репортер». Новини
07.10, 8.10 «Новий день»

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

21.00 «Нейтральна територія»
23.00 «Війна за незалежність»

07.15 Д/с «Повітряні воїни»
08.20, 17.10 Д/с «Спецназ:
ближній бій»
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 8.45, 1.45, 3.45
Топ-матч
06.10 «Фамалікан»
— «Портімоненсе». 1/8
фіналу. Кубок Португалії
08.15, 20.45 Офіційний фільм
— фінальний тиждень.
УЄФА Євро
08.55 Казахстан — Франція.
Відбір до ЧС-2022
10.45 «Сіетл Саундерз»
— «Лос-Анджелес
Гелаксі». MLS
12.35 «Коньяспор» —
«Бешикташ». Чемпіонат
Туреччини

КАНАЛ «2+2»

14.25 «Палмейрас»

08.00 Х/ф «Бюро людяності»
09.55 Х/ф «Голодний кролик
атакує»
12.00 Т/с «Янголи-2»

Лібертадорес
16.15 «Шахтар» — «Інгулець».
Чемпіонат України
18.00 Огляд фінальної стадії.
Ліга націй УЄФА. Прем’єра
18.55 «Аякс» — «НЕК».
Чемпіонат Нідерландів

13.55 «Загублений світ»

21.10, 23.45 Yellow

17.55, 1.55 «Секретні матеріали»

21.20 Чемпіонат Туреччини.

18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАІ»
19.25 «ДжеДАІ-2021»
20.25 Т/с «Опер за викликом-5»
22.15 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»

Огляд туру
22.00 «Металіст» — «Десна».
Кубок України
23.55 «Галатасарай» —
«Антальяспор». Чемпіонат

20.15, 22.50 Т/с «Знайду пару

04.15 «ДжеДАІ-2018.

04.00 «Металіст» —

Дайджест»
05.15 Телемагазини

10.10 Д/с «Загадки великих

22.15, 23.15 Т/с «Дівчата війни»

16.10, 1.10, 5.10 Д/с «Таємнича
світова війна»

битв»
11.10 Д/с «Переказана історія»
ФУТБОЛ-2
06.00, 11.00, 11.45, 21.15, 2.00
Топ-матч
06.10 «Велес» — «ЛДУ Кіто».
Кубок Лібертадорес
08.00, 10.30 «УПЛ ONLINE»
08.40 «Колос»
— «Чорноморець».
Чемпіонат України

19.40 «5 копійок»

02.00 «Дійові особи»
03.10 Обережно, діти!
04.10 Фізульт ура!

08.45, 18.50 У пошуках істини

К2

09.45, 1.40 Речовий доказ

06.30, 8.00 Телемагазин

10.55, 21.50 Мегааеропорт

07.30 Смузі-меню
08.20, 13.30 Світ їжі. Новорічні та

ізсередини
11.55 Теорія Змови
12.55 Справжня гра престолів
13.55 Неймовірні винаходи
14.55 Народження континентів

різдвяні страви
09.20 Майстри ремонту
10.20 Затишна дача
10.50 Дача бороданя
11.20, 20.40 Удачний проєкт

11.15, 16.55 Офіційний фільм

15.55 Довідник дикої природи

— фінальний тиждень.

16.55, 23.40 НАСА: нез’ясоване

УЄФА Євро

17.55, 0.40 Фантастичні історії

13.20 Магія солодощів

19.50 Дикий і живий

14.30 Правила виживання

20.50 Таємнича світова війна

15.30 Будьте здоровi

22.40 Мадагаскар

17.10 Неймовірні історії кохання

02.50 Брама часу

18.00 Зіркові долі

03.45 Дике виживання

19.00 Шість соток

04.45 Судіть самі

22.10 Готуємо разом

11.55 Німеччина — Ісландія.
Відбір до ЧС-2022
13.45, 16.20 «Перша ONLINE»
14.30 «Нива» (Т) —
«Прикарпаття». Чемпіонат
України. Перша ліга
17.25 «Трабзонспор» —

19.15 Yellow

К1

Чемпіонат України
21.25 «Міннесота Юнайтед»
— «Спортінг КС». MLS
23.15 Огляд фінальної стадії.

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.40 «Мамо, я роблю бізнес!»

09.30 Х/ф «Моя жахлива

Навколо світу»

Туреччини

11.40, 18.00 «Орел і решка. Дива
світу»
13.40, 21.00 «Інше життя»
14.40 М/ф «Ніко: шлях до

03.55 «Фамалікан»
— «Портімоненсе». 1/8
фіналу. Кубок Португалії

няня»
11.20 Х/ф «Моя жахлива
няня: великий бум»
13.20, 18.00 4 весілля
14.30, 4.50 Зірки, чутки та
Галлівуд
16.00 Панянка-селянка

зірок»
16.10 Х/ф «Кохання не за
розміром»

МЕГА

ТЕТ

08.50 Т/с «Дикий янгол»

00.10 «ПСВ» — «Камбюр».

Малатьяспор». Чемпіонат

04.10 М/ф

08.35 «Ух ти show»

10.40, 20.00 «Орел і решка.

02.10 «Фенербахче» — «Єні

01.40 Формула любові

08.00 М/с «Юху та його друзі»

Ліга націй УЄФА
Чемпіонат Нідерландів

поради

03.20 Арт-простір
06.30 «Top Shop»

19.25 «Десна» — «Дніпро-1».

13.00, 16.10, 0.40, 3.40 Корисні

23.50 Реальний секс

Чемпіонат Туреччини

Туреччини
02.00 «FAN TALK»

22.00 Час-Time

15.30, 0.30 Час «Ч»

«Істанбул Башакшехір».
— «Дефенса». Кубок

злочину»

13.10, 14.10, 17.30, 18.10,
19.15 Х/ф

дня

Економіка. Політика. Соціум

02.10 «Відеобімба-2»

01.10 Т/с «Провідниця»

20.10 «Говорить Україна»

09.00, 21.00 Час новин. Підсумки

19.05 «Супермама»

коханому»

охоронець»

06.30 Історія для дорослих

06.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,

05.45 Т/с «Комісар Рекс»
08.55, 11.50 «МастерШеф.

14.10, 15.30, 17.00 Т/с «Дитячий

03.00 Реальна містика

06.10, 0.05 Т/с «CSI: місце

20.00 Х/ф «Рожева пантера-2»

10.15 Т/с «Компаньйонка»

05.05 «Телемагазин»

2020»

11.40, 21.55 Мама реготала

17.30, 18.30 Т/с «Швидка»

сезон

02.00 Гучна справа

06.00 «ДжеДАІ-2020»

15.50 Т/с «Суперкопи»

09.00 Зірковий шлях. Новий

04.00 М/ф

09.30 Т/с «Друзі»

14.50 Т/с «Дефективи»

Сьогодні

05.50 «Життя відомих людей-

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

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00

03.15 Драма «Заборонений»

20.00 «Двобій»
НЛО-ТБ

кожного»

Україною

23.20 Т/с «Тінь минулого»

18.15 «Ехо України»

розшуку»

18.00, 19.00, 4.15 «Стосується

06.30, 7.10, 8.15 Ранок із

21.00 «Речдок. Велика справа»
23.50 Х/ф «Траса 60»
02.05 Х/ф «Рудий пес»

інші пригоди Шурика»

10.50, 21.15 Т/с «Менталіст»

14.45, 23.00 Т/с «Примари»

випадок»

20.00, 3.30 «Подробиці»

01.15 Комедія «Операція «И» та

09.10, 10.10, 11.10, 12.10

13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»

10.00, 11.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «Допоки весілля не
розлучить нас»

20.43 «Проспорт»

16.00, 17.00, 18.00, 19.45

09.00 Х/ф «Засуджений»

Новини
«Інтером»

07.55, 17.00, 3.20, 3.55

«Свідок»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

12.00, 13.00, 14.00,

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.50

Леонідом Каневським»

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

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.30, 22.05 «Слідство вели... з

09.25, 10.20 «Життя відомих

06.20 «Свідок. Агенти»

«Випадковий свідок»

ІНТЕР

7

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

06.00 Містична Україна

01.25 «Орел і решка. Шопінг»

«Ужгород». Чемпіонат

06.55 Правила виживання

02.15 Т/с «Три сестри»

України. Перша ліга

07.55 Страх у твоєму домі

03.10 «Нічне життя»

19.00, 23.00, 0.30, 2.45, 4.20
Одного разу під Полтавою
22.00, 23.30, 2.15 Танька і
Володька
22.30, 0.00, 3.50 Одного разу в
Одесі
05.50 Корисні підказки

8

ТБ-СЕРЕДА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 24 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, 23.35, 2.10,
5.10 Новини
07.05, 4.55 Невідомі Карпати
07.30 Геолокація: Волинь

29 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

ІНТЕР
05.35, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини

09.25, 10.20 «Життя відомих

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

людей-2021»

«Інтером»

08.05, 0.25 Т/с «Шетланд»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

10.00, 11.00 «Корисна програма»

09.10 Телепродаж

14.45, 17.10 Т/с «Величне

12.25 Х/ф «Кохання на

09.40 Т/с «Преса»
10.35 Д/ф «Дикуни»
11.00 Прозоро: про соціальне
12.00, 18.20 «По-людськи»
13.10, 1.30 Прозоро: про

століття. Роксолана»

14.35, 15.35 «Речдок»

20.45 Комедія «Свати-7»

16.25 «Речдок. Особливий

23.45 «ТСН. 10 вражаючих подій

актуальне
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.45
Спорт

23.55 Комедія «Сам удома-4»
01.50 Трилер «Кримінальне

15.20 Концерт. Наталія
Валевська
16.05 Міста та містечка
16.30, 23.00 Д/ф «Дикі тварини»

випадок»

чтиво»
05.35 «Життя відомих людей-

21.00 «Речдок. Велика справа»
23.50 Х/ф «Друзі назавжди»
02.40 Х/ф «Місто з ранку до
опівночі»
05.05 «Телемагазин»

2020»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок із
Україною
07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях. Новий
сезон
10.15 Т/с «Мама для
снігуроньки»
14.10, 15.30, 17.00 Т/с «Дитячий
охоронець»
20.10 «Говорить Україна»

18.00, 4.15 «Стосується кожного»
20.00, 2.10 «Подробиці»

дня»

14.00 UA:Фольк

кінчиках пальців»

20.43 «Проспорт»

21.45 Пригоди «Сам удома-3»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

21.10, 23.10 Т/с «Ігри дітей
старшого віку»
23.20 Т/с «Сашина справа»
01.35 Телемагазин
02.05 Гучна справа
03.00 Реальна містика

19.55 Д/ф «Дика природа
Латинської Америки»

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

03.00 Енеїда
03.30 Х/ф «Сватання на
Гончарівці»
НТН
06.20 «Будьте здоровi»

23.00, 0.00, 1.00, 3.00,
4.00, 5.00 Час новин

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.50
«Свідок»

01.10 Т/с «Провідниця»

Шубнікова»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

16.00, 17.00, 18.00, 18.50
«Репортер». Новини

10.50, 21.15 Т/с «Менталіст»

07.10, 8.10 «Новий день»

13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10

14.50, 23.00 Т/с «Примари»

«Новини країни»

18.20, 3.25 «Вартість життя»

13.15 «Обідня перерва»

01.05 «Легенди карного

14.10 «Великий день»

розшуку»

16.10 «Час пік»

04.55 «Top Shop»

17.10 «Ситуація»
18.10 «Ексклюзив»

НЛО-ТБ

19.00 «Велика середа»

06.15 Телемагазин

22.00 «Спецтема»

07.20 М/ф «Темний плащ»

23.00 «Новини від Христини»

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

КАНАЛ «2+2»

11.40 Мама реготала

06.00 «ДжеДАІ-2020»

14.50 Т/с «Дефективи»

06.25, 0.00 Т/с «CSI: місце

15.50 Т/с «Суперкопи»

07.15 Д/с «Повітряні воїни»
08.20, 17.10 Д/с «Спецназ:
ближній бій»
ФУТБОЛ-1
06.00, 21.40, 23.45, 1.45, 3.45
Топ-матч

ПРЯМИЙ

12.00, 13.00, 14.00,

09.00 Х/ф «Корпус генерала

07.10, 8.10, 20.50 Актуально.

20.15, 22.50 Т/с «Дівчата»

07.50, 17.00, 3.20, 3.55
«Випадковий свідок»

06.30 Історія для дорослих

09.00, 21.00 Час новин. Підсумки

03.50 Скарб нації
04.00 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Факти
04.50 Антизомбі
05.45 Прихована небезпека
06.45 Громадянська оборона
07.45, 19.25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
08.45 Факти. Ранок
09.10 Х/ф «Супер-8»
11.40, 13.10 Х/ф «Підліткимутанти: черепашкиніндзя»
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Дільничний із ДВРЗ2»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Хто хоче стати
мільйонером? Ігрове шоу.
Прем’єра
23.45 Х/ф «Дев’ять ярдів-2»
01.45 Особливості національної
роботи
03.40 Я зняв!

06.00, 7.30 «Kids time»

13.10, 14.10, 17.30, 18.10,

22.00 Час-Time

19.15 Х/ф

дня

06.05 М/ф
06.30 М/ф «Том і Джері. Чарівна
каблучка»
07.35 «Орел і решка»
09.35 Т/с «Надприродне»
13.05 «Суперінтуїція»
15.00 Х/ф «Земля тролів:
у пошуках золотого
замку»
17.00 «Хто зверху?»
19.00 «Діти проти зірок»
20.40 Х/ф «Ну що, приїхали?»
22.40 Х/ф «Ну що, приїхали:
ремонт»
00.30 Х/ф «Чоловік за
викликом»
02.20 «Служба розшуку дітей»
02.25 «Зона ночі»

злочину»

06.10 «Візела» — «Брага». 1/8
фіналу. Кубок Португалії
08.00, 20.45 Огляд фінальної
стадії. Ліга націй УЄФА
08.55 Бельгія — Білорусь.
Відбір до ЧС-2022
10.45 «Міннесота Юнайтед»
— «Спортінг КС». MLS
12.35 «Трабзонспор» —

22.15, 23.15 Т/с «Дівчата війни»

15.30, 0.30 Час «Ч»

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

22.00 Полюси

НОВИЙ КАНАЛ

5 канал

17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф «Світ дикої природи»

ICTV

10.10 Д/с «Загадки великих

16.10, 1.10, 5.10 Д/с «Таємнича
світова війна»

битв»

19.40 «5 копійок»

04.10 Фізкульт ура!

08.40 «Шахтар» — «Зоря».

12.05 Теорія Змови

08.20, 13.30 Світ їжі. Новорічні та

Чемпіонат України
11.00, 16.30 Огляд фінальної
стадії. Ліга націй УЄФА
11.55 Люксембург —

13.00 Справжня гра престолів

09.20 Майстри ремонту

15.00 Дикі Філіппіни Найджела

10.20 Затишна дача

Марвіна

10.50 Дача бороданя

Португалія. Відбір до

15.50 Довідник дикої природи

ЧС-2022

16.50, 23.40 НАСА: нез’ясоване

13.45, 15.55 «Перша ONLINE»

17.50, 1.40 Фантастичні історії

14.05 «Оболонь» — «Кривбас».

19.50 Дикий і живий

14.30 Правила виживання

02.50 Брама часу

15.30 Будьте здоровi
17.10, 1.40 Неймовірні історії

17.25 «Коньяспор» —

кохання

19.25 «Маріуполь»

18.00 Зіркові долі
К1

— «Чорноморець».
Чемпіонат України

06.30 «Top Shop»

22.10 Готуємо разом

08.00 М/с «Юху та його друзі»

23.50 Реальний секс

21.25 «Сіетл Саундерз»

08.35 «Ух ти show»

02.30 Формула любові

— «Лос-Анджелес

09.00 Т/с «Дикий янгол»

Прем’єра

Гелаксі». MLS

09.40 «Орел і решка. Морський

22.00 «Оболонь» — «Верес».
Кубок України

19.00 Шість соток

21.15 Yellow

Відбір до ЧС-2022.

Чемпіонат Нідерландів

13.20 Магія солодощів

22.40 Мадагаскар

04.45 Судіть самі

18.55 «ПСВ» — «Гронінген».

поради

ліга

Туреччини

18.00 Огляд групової стадії.

13.00, 16.10, 0.40, 3.40 Корисні

20.50 Таємнича світова війна

Чемпіонат Туреччини

Чемпіонат України

11.20, 20.40 Удачний проєкт

Чемпіонат України. Перша

03.45 Дике виживання

16.15 «Ворскла» — «Львів».

різдвяні страви

14.00 Неймовірні винаходи

«Бешикташ». Чемпіонат

Кубок Лібертадорес

03.10 Обережно, діти!

11.10 Д/с «Переказана історія»

«Істанбул Башакшехір».
14.25 «Сан-Паулу» — «Расінг».

02.00 «Велика політика»

23.15 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру
00.10 «Твенте» — «Аякс».
Чемпіонат Нідерландів

сезон»

03.20 Арт-простір
04.10 М/ф

10.30, 20.00 «Орел і решка.
ТЕТ

Навколо світу»
11.30, 18.00 «Орел і решка. Дива

06.00 ТЕТ Мультиранок

17.20, 18.50 Т/с «Швидка»

08.15 Х/ф «Поза законом»

20.00 Х/ф «Гремліни»

10.15 Х/ф «211»

Малатьяспор». Чемпіонат

«Антальяспор». Чемпіонат

13.30, 21.00 «Інше життя»

11.20 Х/ф «Джуніор»

22.20 Мама реготала

12.05 Т/с «Янголи-2»

Туреччини

Туреччини

14.25 Х/ф «Кохання не за

13.30, 18.00 4 весілля

СТБ

00.00 «Фенербахче» — «Єні

13.55, 19.25 «Загублений світ»

02.00 «FAN TALK»

17.55 «Секретні матеріали»

04.00 «Волинь» — «Ужгород».

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

18.15 «Спецкор»

Чемпіонат України. Перша

05.40 Т/с «Комісар Рекс»

18.50 «ДжеДАІ»

ліга

08.45, 11.50 «МастерШеф.

20.20 Т/с «Опер за викликом-5»

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»

22.10 Т/с «Ментівські війни.

02.10 «Галатасарай» —

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

16.15 Х/ф «Одружись зі
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
01.25 «Орел і решка. Шопінг»

07.05 Правила виживання

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

06.00, 19.15, 0.00, 2.00 Топ-матч

08.05 Страх у твоєму домі

01.50 «Відеобімба-2»

06.10 «Америка» — «Атлетіку

09.05, 18.50 У пошуках істини

04.15 «ДжеДАІ-2018.

Мінейро». Кубок

09.55 Речовий доказ

Лібертадорес

11.05, 21.50 Мегааеропорт

08.00, 10.25 «УПЛ ONLINE»

ізсередини

05.15 Телемагазини

розміром»

06.00 Містична Україна

Харків-2»

Дайджест»

09.30 Х/ф «Принц - наступник»

мною, чувак»
МЕГА

ФУТБОЛ-2

світу»

14.30, 4.50 Зірки, чутки та
Галлівуд
16.00 Панянка-селянка
19.00, 23.00, 0.30, 2.50, 4.20
Одного разу під Полтавою
22.00, 23.30, 2.20 Танька і
Володька

К2
06.30, 8.00 Телемагазин
07.30 Смузі-меню

22.30, 0.00, 3.50 Одного разу в
Одесі
05.50 Корисні підказки

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 24 ГРУДНЯ 2021

30 грудня
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, 21.00, 23.35, 2.10,
5.10 Новини
07.05 Невідомі Карпати
07.30 Геолокація: Волинь

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

16.45, 19.30 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

09.10 Телепродаж

14.45, 17.10 Т/с «Величне

10.35 Д/ф «Дикуни»
11.00 Прозоро: про соціальне
12.00, 18.20 «По-людськи»
13.10, 1.30 Прозоро: про

20.38 «Чистоnews-2021»
20.45 Комедія «Свати-7»
21.50, 4.40 Комедія «Шалене

актуальне

весілля»

14.00 UA:Фольк
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.45
Спорт

06.30, 7.10, 8.15 Ранок із
Леонідом Каневським»
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00, 11.00 «Корисна програма»

століття. Роксолана»
20.36 «Проспорт»

23.45 «ТСН. 10 вражаючих подій

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.35, 22.05 «Слідство вели... з

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,

08.05, 0.25 Т/с «Шетланд»
09.40 Т/с «Преса»

ІНТЕР

12.25 Х/ф «Матуся у відриві»
14.35, 15.35 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 3.00 «Стосується кожного»
20.00, 2.05 «Подробиці»

Сьогодні
09.00 Зірковий шлях. Новий
сезон
10.10 Т/с «Діда Мороза не
буває»
14.10, 15.30, 17.00 Т/с «Дитячий
охоронець»
20.10 «Говорить Україна»
21.10, 23.10 Т/с «Ігри дітей
старшого віку»

дня»

15.20 Концерт. Анатолій Гнатюк

23.55 Комедія «Сам удома-5»

16.25 Буковинські загадки

01.45 Трилер «Кримінальне

16.30 Д/ф «Дикі тварини»
17.00 Прозоро: про головне

чтиво»

21.00 «Речдок. Велика справа»

23.20 Т/с «Сашина справа»

23.50 Х/ф «Круті чуваки»

01.35 Телемагазин

04.50 «Подорожі в часі»

02.05 Т/с «Сімейний портрет»

Латинської Америки»
22.00 Полюси

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

07.10, 8.10, 20.50 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум
07.15 Д/с «Повітряні воїни»

23.00, 0.00, 1.00, 3.00,

03.30 Х/ф «Веселі

4.00, 5.00 Час новин

Жабокричі»

06.30 Історія для дорослих

НТН
06.20 «Вартість життя»
07.55, 17.00, 3.20, 4.00
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.50
«Свідок»
09.00 Х/ф «Опікун»
10.50, 21.15 Т/с «Менталіст»
13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»
14.45, 23.00 Т/с «Примари»
18.20, 3.25 «Правда життя»
01.05 «Легенди карного
розшуку»

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

08.15 М/ф «Качині історії»

17.10 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.15 «Про політику»

КАНАЛ «2+2»
06.00, 0.05 Т/с «CSI: місце
злочину»
09.45 Х/ф «Сльози сонця»

14.50 Т/с «Дефективи»

12.00 Т/с «Янголи-2»

15.50 Т/с «Суперкопи»

13.55 «Загублений світ»

17.35, 18.30 Т/с «Швидка»

17.55, 1.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАІ»
19.25 «Воїни доріг»

20.15, 22.50 Т/с «Продається
будинок із собакою»
01.05 Т/с «Провідниця»

битв»

06.00, 8.00 «Kids time»
06.05 М/ф
06.10 М/ф «Микита Кожум’яка»
08.05 «Орел і решка»
10.05 Т/с «Надприродне»
12.45 «Суперінтуїція»
14.45 Х/ф «Білий полон»
17.00, 19.00 «Хто зверху?»
21.00 Х/ф «Річі-багач»
23.00 Х/ф «Ласкаво просимо,
або Сусідам вхід
заборонено»
00.55 Х/ф «Додому на
Різдво»
02.40 «Служба розшуку дітей»
02.45 «Зона ночі»

13.10, 14.10, 17.30, 18.10,
19.15 Х/ф

України
18.00 Огляд 1-ї половини сезону.
Чемпіонат Нідерландів.
Прем’єра
18.55 «Аякс» — «Вітесс».
Чемпіонат Нідерландів
22.00 «Альянс» — «Минай».
Кубок України
00.00 «Коньяспор» —
«Бешикташ». Чемпіонат
Туреччини

Відбір до ЧС-2022

18.05, 0.40 Фантастичні історії

11.20, 20.40 Удачний проєкт

13.45, 16.15 «Перша ONLINE»

19.50 Дикий і живий

13.00, 16.10, 0.40, 3.40 Корисні

14.30 «Нива» (Т) — «Оболонь».

20.50 Таємнича світова війна

Чемпіонат України. Перша

21.50 Створення бренду

ліга

22.40 Народження континентів

Огляд туру
17.30 «Фенербахче» — «Єні

фіналу. Кубок Португалії

15.30 Будьте здоровi

04.45 Судіть самі

17.10, 1.40 Неймовірні історії
К1

18.00 Зіркові долі
06.30 «Top Shop»
08.35 «Ух ти show»

22.10 Готуємо разом

08.50 Т/с «Дикий янгол»

23.50 Реальний секс

09.35 «Орел і решка. Морський

02.30 Формула любові

21.25 «Нью-Інгленд Революшн»
— «Інтер Маямі». MLS
23.15 Огляд 1-ї половини
сезону». Чемпіонат
Нідерландів
00.10 «АЗ Алкмаар» — «ПСВ».
Чемпіонат Нідерландів
02.10 «Трабзонспор» —
«Істанбул Башакшехір».
Чемпіонат Туреччини
03.55 «Каса Піа» — «Спортінг».

сезон»

03.20 Арт-простір

10.30, 20.00, 2.40 «Орел і решка.

06.00 Містична Україна
07.05 Правила виживання

11.15 Мегааеропорт ізсередини

11.30, 18.00 «Орел і решка. Дива
ТЕТ

світу»
13.30, 21.00 «Інше життя»

06.00 ТЕТ Мультиранок

14.30 Х/ф «Одружись зі

09.30 М/ф «Братик ведмедик-2»

мною, чувак»
16.10 Х/ф «Диявол і Деніел
Вебстер»
22.00 Х/ф «Степфордські
23.50 «Орел і решка. Дива світу01.45 «Орел і решка. Шопінг»
03.30 «Нічне життя»

14.00, 4.50 Зірки, чутки та

16.00 Панянка-селянка

Полтавою
22.00, 23.30, 1.00, 2.15 Танька і
Володька

К2

Лібертадорес

12.15 Теорія Змови
13.15 Коза ностра

07.30 Смузі-меню

08.40 «Львів» — «Динамо».

14.15 Неймовірні винаходи

08.20, 13.30 Світ їжі. Новорічні та

16.05 Довідник дикої природи

12.40, 18.00 4 весілля

19.00, 23.00 Одного разу під

2»

08.00, 10.30 «УПЛ ONLINE»

Марвіна

10.50 М/ф «Панда кунг-фу»

Галлівуд

06.30, 8.00 Телемагазин

15.15 Дикі Філіппіни Найджела

04.10 М/ф

Навколо світу»

дружини»
МЕГА

Відбір до ЧС-2022

19.00 Шість соток

України

Португалії

11.00 Огляд групової стадії.

кохання

08.00 М/с «Юху та його друзі»

10.05, 1.40 Речовий доказ

«Белененсеш». 1/8

03.45 Дике виживання

— «Дніпро-1». Чемпіонат

04.00 «Поділля» — «Нива» (Т).

Чемпіонат України

13.20 Магія солодощів
14.30 Правила виживання

Туреччини
19.25 «Металіст 1925 р.»

поради

02.50 Брама часу

Малатьяспор». Чемпіонат

1/8 фіналу. Кубок

— «Дефенса». Кубок

03.10 Обережно, діти!

10.50 Дача бороданя

06.10 «Палмейрас»

06.10 «Ріу Аве» —

Луценком»
22.00 Час-Time

17.05, 23.40 НАСА: нез’ясоване

05.15 Телемагазини

Топ-матч

02.00 «Прямим текстом з Юрієм

11.55 Норвегія — Нідерланди.

02.00 «FAN TALK»

ФУТБОЛ-2

війна»

04.10 Фізкульт ура!

09.05, 19.00 У пошуках істини

06.00, 21.40, 23.45, 1.45, 3.45

16.10 Таємниці війни

01.10, 5.10 Д/с «Таємнича світова

22.15, 23.15 Т/с «Дівчата війни»

06.00, 19.15, 21.15, 2.00 Топ-матч

ФУТБОЛ-1

15.30, 0.30 Час «Ч»

19.40 «5 копійок»

03.00 «Цілком таємно-2017»

новини»

19.05 «Супермама»

«Олександрія». Чемпіонат

ліга

02.10 «Відеобімба-2»

15.40, 18.05 Т/с «Слід»

16.15 «Чорноморець» —

22.15 Т/с «Ментівські війни.

08.00, 11.50 «МастерШеф.

12.05, 14.50 Т/с «Сліпа»

Фе». Кубок Лібертадорес

Чемпіонат України. Перша

Харків-2»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

14.25 «Флуміненсе» — «Санта-

20.15 Т/с «Опер за викликом-5»

04.55 Т/с «Комісар Рекс»
Професіонали»

12.35 «Галатасарай» —
Туреччини

16.10 «Час пік»

10.10 Д/с «Загадки великих

16.50 Чемпіонат Туреччини.

«Антальяспор». Чемпіонат

11.40, 22.20 Мама реготала

СТБ

10.45 «Нью-Йорк Сіті»

14.10 «Великий день»

07.50 Х/ф «Строк життя»

партія»

Відбір до ЧС-2022

13.15 «Обідня перерва»

09.30 Т/с «Друзі»

20.00 Х/ф «Гремліни-2: нова

стадії. Відбір до ЧС-2022
08.55 Португалія — Ірландія.

MLS

22.00 «Спецтема»

07.20 М/ф «Темний плащ»

08.00, 20.45 Огляд групової

09.10, 10.10, 11.10, 12.10

НЛО-ТБ
06.15 Телемагазин

ближній бій»

— «Філадельфія Юніон».

«Новини країни»

09.00, 21.00 Час новин. Підсумки

11.10 Д/с «Переказана історія»
08.20, 17.10 Д/с «Спецназ:

07.10, 8.10 «Новий день»

19.45 «П’ята колонка»

04.45 «Top Shop»

Скарб нації
Еврика!
Факти
Антизомбі
Прихована небезпека
Громадянська оборона
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
08.45 Факти. Ранок
09.15 Х/ф «Побачення
наосліп»
11.10, 13.30 Х/ф «Дев’ять
ярдів»
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.30 Х/ф «Дев’ять
ярдів-2»
16.45 Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Дільничний із ДВРЗ2»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Т/с «ДВРЗ: Операція
«Новий рік»
21.15 Т/с «Новорічний пес»
23.30 Х/ф «Гудзонський
яструб»
01.30 Особливості національної
роботи
02.25 Я зняв!

дня

16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

23.00 Схеми. Корупція в деталях
03.00 Енеїда

03.55
04.15
04.25
04.50
05.45
06.45
07.45

НОВИЙ КАНАЛ

5 канал

19.10 Д/ф «Світ дикої природи»
19.55 Д/ф «Дика природа

ICTV

9

різдвяні страви

22.30, 0.00, 3.50 Одного разу в
Одесі
00.30 Країна У-2
01.30, 3.15 Країна У. Новий рік

09.20 Майстри ремонту

02.45, 4.20 Сімейка У

10.20 Затишна дача

05.50 Корисні підказки

10

ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 24 ГРУДНЯ 2021
UA: Перший

06.00, 7.30 Геолокація: Волинь
06.30 М/с «Пінгвіненя Пороро»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 4.35 Новини
07.05 Невідомі Карпати
08.05 Т/с «Шетланд»
09.10 Телепродаж
09.40 Т/с «Преса»
10.35 Д/ф «Дикуни»
11.00 Прозоро: про соціальне
12.00, 18.20 «По-людськи»
13.10 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк. Новорічний
концерт
15.10, 22.00, 5.30 Спорт
15.20 Концерт. Пісні про кохання
16.30 Д/ф «Дикі тварини»
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф «Світ дикої природи»
19.55 Д/ф «Дика природа
Латинської Америки»
22.30, 0.00 Концерт «Твоя музика.
Анатолій Матвійчук»
23.45 Новорічне привітання
президента України
00.10 Концерт «Твоя музика.
Ольга Сумська і Віталій
Борисюк»
01.05 Концерт «Твоя музика.
Тетяна Піскарьова»
02.05 Новорічний концерт на UA:
ПЕРШИЙ. Ніна Матвієнко
та Дмитро Андрієць
02.55 Новорічний концерт на UA:
ПЕРШИЙ. Іво Бобул
03.55 Новорічний концерт на UA:
ПЕРШИЙ. Анатолій Гнатюк

31 грудня
КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10 «Сніданок з
«1+1»
07.00, 8.00, 19.30 ТСН
09.00, 10.05, 11.10, 12.35,
13.35, 14.40, 16.55, 17.55
Комедія «Свати-7»
19.00 ТСН «Новий рік»
20.00, 0.00 «Новорічний вечірній
квартал-2021/2022»
23.45 «Новорічне привітання з
Новим 2022 роком»
00.55 «Новорічний вечірній
квартал-2020/2021»

подорож»
06.40 М/ф «Бременські
музиканти»
07.20 М/ф «Жив собі пес»
07.50, 9.00 «Випадковий свідок»
08.30, 19.00 «Свідок»
13.15 «Таємниці світу»

06.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час
новин
06.30 Історія для дорослих
07.10, 8.10 Актуально. Економіка.
Політика. Соціум
СТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»

16.05 Х/ф «Дівчата»
18.05 Х/ф «Операція «И» та
інші пригоди Шурика»
20.00 Х/ф «Діамантова рука»
22.05, 0.00 Х/ф «Іван

президента України В. О.
Зеленського»

кохання»

00.10 «Україна має талант»
ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

Кричевського «Поїхали»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10
«Новини країни»
14.10 «Великий день»

07.20 М/ф «Темний плащ»

17.10, 4.00 Концерт

08.15 М/ф «Качині історії»

20.00, 2.30 «П’ята колонка»

18.00 Х/ф «Матриця»
20.30 Х/ф «Матриця:
перезавантаження»

20.30, 3.00 «Влада реготала»
21.00 «Прямо в 2022 рік»
23.50 Новорічне привітання
президента України
00.10 Новий рік на «Прямому»
03.30 Міністерство правди

23.10 Х/ф «Матриця:
революція»
23.40 Новорічне привітання

18.50 Х/ф «Аватар»

України
00.25 Х/ф «Хижак-2»
02.30 Х/ф «Чужий проти
Хижака»
03.55 «Відеобімба-2»
04.20 «Цілком таємно-2017»

09.20 Х/ф «Сім’я напрокат»
11.20, 15.30 Т/с «Мідний
перстень»
15.00 Сьогодні
16.00 Новорічна ніч на каналі
Україна
20.00 Новорічне Шоу Маска
23.55 Привітання президента
України Володимира
Зеленського з Новим
роком!
00.00 Музична платформа
03.00 Великий Новорічний
концерт

ФУТБОЛ-1
06.00, 12.55, 14.55, 19.40, 23.50,
3.45 Топ-матч
06.10 «Порту» — «Бенфіка».
Португалії
08.00, 2.55 Огляд 1-ї половини

08.55 Нідерланди — Україна.
УЄФА Євро
10.50, 17.35, 22.00 Yellow
11.00 Україна — Півн.
Македонія. УЄФА Євро
13.00 Україна — Австрія. УЄФА
Євро
15.00 Швеція — Україна. 1/8
фіналу. УЄФА Євро
17.45 Україна — Англія. 1/4
фіналу. УЄФА Євро
19.50 «Шахтар» — «Динамо»
(2021) Суперкубок України
22.10 Ballon d’Or
00.00 «Церемонія святкування

КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2020»

13.10, 14.10, 17.30, 18.10,
19.15 Х/ф
15.30 Час «Ч»
16.10, 1.10, 5.10 Д/с «Таємнича
світова війна»
16.35 Невигадані історії
17.10 Д/с «Спецназ: ближній
бій»

ICTV
Скарб нації
Еврика!
Служба розшуку дітей
Факти
Х/ф «Останній
кіногерой»
06.05 Х/ф «Денніс-мучитель»
08.00 М/ф «У пошуках жарптиці»
09.35 М/ф «Добриня Микитович
і Змій Горинович»
10.50 М/ф «Олешко Попович і
Тугарин Змій»
12.25 М/ф «Ілля Муромець і
Соловей-розбійник»
14.00 М/ф «Три богатирі на
далеких берегах»
15.25 М/ф «Іван княженко і
Сірий вовк»
17.00 М/ф «Іван княженко і
Сірий вовк-2»
18.30 М/ф «Три богатирі та
шамаханська цариця»
20.00, 0.00 Новорічний Дизельшоу. Прем’єра
23.55 Поздоровлення
президента України
Володимира Зеленського
01.10 Дизель-шоу до самого
ранку
02.45
02.55
03.15
03.20
03.45

30-річчя УАФ»
04.00 «Металіст» —

19.40 «5 копійок»
20.30, 21.15 Концерт «Українські

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 7.45 «Kids time»
06.05 Х/ф «Крістофер Робін»
07.50 «Орел і решка»
09.00 «Діти проти зірок»
10.25 Х/ф «Гаррі Поттер і
в’язень Азкабану»
13.10 Х/ф «Гаррі Поттер і
Келих вогню»
16.10 Х/ф «Гаррі Поттер та
Орден Фенікса»
19.00 «Хто зверху?»
21.00 Х/ф «Брюс
Всемогутній»
23.00, 0.00 Х/ф «Еван
Всемогутній»
23.45 «Новорічне звернення
президента України-2021»
01.10 Х/ф «Мері Поппінс
повертається»

23.50 Новорічне привітання
президента України

хіти»
02.00 «Час за Гринвічем»
22.00, 0.00 Концерт «Лісапєтний
батальйон» «Великий
ювілейний»

ФУТБОЛ-2

03.10 Обережно, діти!
04.10 Фізкульт ура!

МЕГА

К2

06.00 Топ-матч

06.00 Містична Україна

06.30, 8.00 Телемагазин

06.10 «Сан-Паулу» — «Расінг».

06.55 Правила виживання

07.30 Смузі-меню

Кубок Лібертадорес

08.55, 18.50 У пошуках істини
09.50, 1.40 Речовий доказ

08.00, 10.10 «УПЛ ONLINE»
08.20 «Десна» —

11.00, 21.50 Створення бренду
12.00 Теорія Змови

08.20, 13.30 Світ їжі. Новорічні та
різдвяні страви
09.20 Майстри ремонту
10.20 Затишна дача

«Олександрія». Чемпіонат

13.00 Коза ностра

України

14.00 Неймовірні винаходи

10.50 Дача бороданя

15.00 Дикі Філіппіни Найджела

11.20, 20.40 Удачний проєкт

10.35, 16.55 Офіційний фільм
— фінальний тиждень.
УЄФА Євро

Нідерландів

16.10 «Час пік»

16.00 Х/ф «Інфоголік»

16.20 Х/ф «На межі»

17.00 «Репортер». Новини

06.15 Телемагазин

10.25, 1.50 Мама реготала

05.50, 5.00 Зірковий шлях

14.10 Х/ф «Не виходь»

сезону. Чемпіонат

13.15 «Обідня перерва»
НЛО-ТБ

11.10 Д/с «Переказана історія»

12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
07.10, 8.10 «Новий день»

04.35 «Концерт Гаріка

битв»

1/8 фіналу. Кубок

22.00, 0.00 «Дискотека 80-х»

03.10 «Концерт гурту «ТІК»

10.10 Д/с «Загадки великих

23.50 «Новорічне привітання

20.10 Х/ф «Формула

Володимира Зеленського»

дня

23.40 Привітання президента

професію»

президента України

09.00, 21.00 Час новин. Підсумки

11.30 Т/с «Життя прекрасне»

16.00 Х/ф «Живіть у радості»

23.50 «Новорічне привітання

08.15, 12.20 Форшмак

22.00, 0.00 Х/ф «Хижак»

Васильович змінює

механіка Гаврилова»

07.15 Д/с «Повітряні воїни»

07.30 Т/с «Ми більше, ніж я»

13.55 Х/ф «Бінго Бонго»

17.30 Х/ф «Кохана жінка

05.20 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00 «Ранок з «Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Дванадцять
місяців»
13.40 Х/ф «Морозко»
15.20 Х/ф «Карнавальна ніч»
16.50 Х/ф «Вечори на хуторі
біля Диканьки»
18.10 Х/ф «Діамантова рука»
20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Іван Васильович
змінює професію»
22.15 «Чекаємо весну в Новий
рік на «Інтері». Прем’єра
23.50 Новорічне привітання
президента України
Володимира Зеленського
00.00 «Чекаємо весну в Новий
рік на «Інтері»
01.05 «Місце зустрічі. Новий
рік»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

5 канал

НТН
06.05 М/ф «Новорічна

ІНТЕР

11.00, 20.05 Огляд 1-ї половини

13.00, 16.10, 3.40 Корисні поради

Марвіна
15.50 Довідник дикої природи

13.20 Магія солодощів

16.50, 23.40 НАСА: нез’ясоване

14.30 Правила виживання

17.50, 0.40 Фантастичні історії

15.30 Будьте здоровi

сезону». Чемпіонат

19.50 Дикий і живий

Нідерландів

20.50 Таємнича світова війна

11.55 Швеція — Іспанія. Відбір
до ЧС-2022
13.45, 16.10 «Перша ONLINE»
14.20 «Металіст» — «Нива» (Т).

22.40 Народження континентів
03.45 Дике виживання

03.20 Арт-простір
К1

08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 «Ух ти show»
08.45, 13.35 «Орел і решка.

Лібертадорес

Навколо світу»

21.00 «Портленд Тімберс»

09.40 «Орел і решка. Дива

Фінал. MLS CUP
23.35 Огляд групової стадії.
Відбір до ЧС-2022
00.30 «Динамо» — «Зоря».
Фінал (2020 /21). Кубок
України
03.00 Огляд фінальної стадії.
Ліга націй УЄФА
03.55 «Порту» — «Бенфіка».

президента України

06.15 Т/с «CSI: місце злочину»

«Оболонь». Чемпіонат

1/8 фіналу. Кубок

Володимира Зеленського

08.05 «Загублений світ»

України. Перша ліга

Португалії

04.10 М/ф

06.30 «Top Shop»

17.25 «Палмейрас» —

— «Нью-Йорк Сіті».

22.10 Готуємо разом
01.40 Формула любові

04.45 Наші

16.45 Yellow

«Фламенгу». Фінал. Кубок

18.00 Зіркові долі
19.00 Шість соток

02.50 Брама часу

Чемпіонат України. Перша
ліга

17.10 Неймовірні історії кохання

світу»
11.40 «Інше життя»
14.40 Х/ф «Степфордські
дружини»
16.20 Х/ф «Силач СантаКлаус»
18.15 Х/ф «Няньки»
20.00 Х/ф «Щурячі перегони»
22.10 Х/ф «Поганий Санта»
00.00 Х/ф «Машина часу в
джакузі»
01.50 Х/ф «Диявол і Деніел
Вебстер»
03.35 «Нічне життя»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «У пошуках дорі»
11.15 М/ф «У пошуках немо»
13.15 Д/ф «Шрек назавжди»
15.15, 17.15, 18.45, 22.45, 0.45,
2.30, 3.30 Одного разу під
Полтавою
15.45, 22.15, 1.15 Одного разу в
Одесі
16.15, 17.45, 21.45, 23.15, 3.00
Танька і Володька
16.45, 18.15, 0.15 Сімейка У
23.45 Країна У. Новий рік
02.00, 4.30 Країна У-2
05.00 Зірки, чутки та Галлівуд
05.50 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 24 ГРУДНЯ 2021

1 січня
UA: Перший
06.00 М/ф «Енеїда»
07.10 М/ф «Як козаки сіль
купували»
07.20 М/ф «Як козаки куліш
варили»
07.30 М/ф «Як козак щастя
шукав»
07.40 М/ф «Як козаки наречених
виручали»
08.05 М/ф «Як козаки у хокей
грали»
08.25 М/Ф «Як козаки
олімпійцями стали»
08.40 М/ф «Як козаки у футбол
грали»
09.00 Х/ф «Груднева
наречена»
10.40 Х/ф «Мерлін»
14.25 Країна пісень
15.30 Наталя Фаліон та
«Лісапетний батальйон».
Великий ювілейний
концерт
19.25 Х/ф «Подвійне свято»
21.00, 0.25, 2.05, 4.05, 5.35
Новини
21.25 Т/с «Готель «Адлон».
Сімейна сага»
23.25, 0.50 Д/ф «Особливий
загін. Суперчуття»
01.40 Д/ф «Дикі тварини»
02.30 #ВУКРАЇНІ
03.00 Д/ф «Бовсунівські бабусі»
04.30 Невідомі Карпати
04.40 Енеїда
НТН
06.55 М/ф «Як козаки...»

КАНАЛ «1+1»
04.55 «Концерт «Незалежність у
твоїй ДНК»
08.30, 4.20 «Вечір прем’єр із
Катериною Осадчою2021»
10.45 «Новорічний вечір прем’єр
із Катериною Осадчою2021»
12.50 «Новорічний вечірній
квартал-2021/2022»
17.40 Комедія «Шалене
весілля»
19.30, 6.15 ТСН
20.30 Комедія «Шалене весілля2»
22.30 Комедія «Шалене весілля3»
00.30 Комедія «Сам удома-2»
02.45 Фентезі «Поліна і
таємниця кіностудії»

06.00, 7.00, 8.45, 10.00, 12.00,
14.00, 15.00, 20.00, 21.00,

5.00 Час новин

09.00, 10.10, 19.00 Художній

06.30 Історія для дорослих

04.50 «Top Shop»

09.45 Новорічне шоу «Маска»
13.20 Х/ф «Джентльмени
удачі»

ICTV

15.10 Х/ф «Іван Васильович
змінює професію»
17.00, 20.00 Т/с «Ялинка на
мільйон»
19.00, 1.45 Сьогодні

06.15 «На трьох»

06.00, 1.50 «Вар’яти»

07.40 Х/ф «Денніс-мучитель»

07.40 «Хто зверху?»

09.20 Х/ф «Тупий і ще

11.10 Х/ф «Гаррі Поттер і

тупіший»

напівкровний принц»

11.10 Новорічний Дизель-шоу

дари смерті, ч. 1»
16.40 Х/ф «Гаррі Поттер і
18.45 Х/ф «Гоббіт: пустка
дари смерті, ч. 2»

Смога»
21.35 Х/ф «Гоббіт: битва
п’яти воїнств»
00.00 Х/ф «Сонна лощина»

02.35 Т/с «Мама для

01.50 Особливості національної

Снігуроньки»

17.00 «Репортер». Новини

14.15 Міністерство правди
15.15, 16.15 Концерт
17.15 Новорічний святковий
концерт 2022 р.

фільм

Відбір до ЧС-2022
13.55 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру
14.30, 17.35, 21.05, 0.30 «Студія
LIVE»
15.25 «Шахтар» — «Динамо»
(2021) Суперкубок України
18.25 Yellow

КАНАЛ «2+2»
06.00 «Шалені перегони-2018»

09.00 «Загублений світ»

09.00 М/ф «Качині історії»
1/2: запах страху»
10.20 Х/ф «Зубастики»

18.35 «Портленд Тімберс»

20.10, 2.10 Рандеву

00.10 Гончаренко рулить

батальйон» «Великий

21.10 Вечірній презЕдент

00.40 Є сенс

ювілейний»

21.15 Стоп-реванш

01.10, 5.10 Д/с «Таємнича світова

12.20 Концерт «Лісапєтний

14.10 Концерт

21.30 Вікно в Америку

15.15 Індійський фільм

22.00 Концерт «Українська пісня

фіналу. Ліга націй УЄФА
14.05 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру

12.50 Дача бороданя

21.00 Невідома Європа

13.50 Удачний проєкт

23.00 Загадкові злочини

15.30 Майстри ремонту

середньовіччя

18.50 Шість соток

03.00 Мерилін Монро

22.10 Неймовірні історії кохання

17.50, 21.40 Yellow

04.00 Два Миронови

23.50 Реальний секс

18.00 Чемпіонат Нідерландів.

05.00 Юрій Нікулін

фіналу. Ліга націй УЄФА

Огляд туру

Фінал. MLS CUP

УЄФА

08.00 М/с «Кротик і Панда»

21.50 Іспанія — Франція. Фінал.
Ліга націй УЄФА

Хижака-2»

01.15 Огляд групової стадії.

00.10 «Аякс» — «Камбюр».
Чемпіонат Нідерландів
02.10 «Галатасарай» —

02.10 «FAN TALK»

«Фенербахче». Чемпіонат

04.00 «Кривбас» — «Поділля».

Туреччини

Чемпіонат України. Перша
ліга

03.55 «Ріу Аве» —
«Белененсеш». 1/8
фіналу. Кубок Португалії

03.10 «Україна має талант»

01.35 Т/с «Рекс»

08.25 Т/с «Коли ми вдома»

02.25 «Відеобімба-2»

09.20 Х/ф «Діамантова рука»

04.20 «Цілком таємно-2017»

06.00, 0.00, 2.00 Топ-матч

11.10 Т/с «Спіймати Кайдаша»

05.15 Телемагазини

06.10 «Рівер Плейт» — «Санта-

23.00 Х/ф «Кольє для

03.20 Арт-простір
04.10 М/ф

08.30 «Ух ти show»

ТЕТ

09.00 «Орел і решка. Шопінг»
06.00 ТЕТ Мультиранок

України

22.00 Х/ф «Зірвати куш»
23.45 Х/ф «Чужий проти

00.40, 3.40 Корисні поради
01.40 Формула любові

К1

19.20 Італія — Бельгія. Матч

10.50 Х/ф «Няньки»
10.00 Х/ф «Тільки Диво»
12.30 Х/ф «Щурячі перегони»
11.45 Х/ф «Пригоди S
14.30, 22.00 «Орел і решка.
Навколо світу»

20.05 Х/ф «Гра в хованки»
20.10 М/ф «Шрек-2»

17.10 Один за 100 годин

01.00 Природа сьогодення

15.20 Бельгія — Франція. 1/2

06.30 «Top Shop»

Фінал (2020 /21). Кубок

03.10 Обережно, діти!

20.00 Народження континентів

за 3-тє місце. Ліга націй

22.00 «Динамо» — «Зоря».

війна»

04.10 Фізкульт ура!

року-2021»

1/3: остання образа»

«Прямому»

звірі: злочини

00.00 Х/ф «Снігові пси»

— «Нью-Йорк Сіті».

Відбір до ЧС-2022

18.30 М/ф «Шрек»

09.00, 19.00, 0.00 Новий рік на

21.35 Х/ф «Фантастичні

02.40 Я зняв!

05.30 Зірковий шлях

18.40 Х/ф «Голий пістолет 33
12.00 Х/ф «Зубастики-2»

ПРЯМИЙ

та де їх шукати»

Гріндельвальда»

11.30 Італія — Іспанія. 1/2

16.55 Х/ф «Голий пістолет-2

00.45 Х/ф «Зимовий сон»

19.00 Х/ф «Фантастичні звірі

роботи

11.05 Франція — Україна.

06.00, 13.40, 22.00 Мама реготала

Снігової Баби»

13.55 Х/ф «Гаррі Поттер і

несподівана подорож»

22.00 Т/с «Мідний перстень»

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

15.10 Х/ф «Голий пістолет»

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

15.50 Х/ф «Гоббіт:

18.00 «Час за Гринвічем»

07.00 «ДжеДАІ-2020»
НЛО-ТБ

Україна

11.40 Медекспертиза

22.00 Х/ф «Нові амазонки»
00.20 «Дискотека 80-х»

06.00 Новорічна ніч на каналі

07.10 Д/с «Повітряні воїни»

13.15 «Влада реготала»

20.00 Х/ф «Блеф»

Економіка. Політика. Соціум
08.00 Форшмак

12.30 «Концерт гурту «ТІК»

18.00 Х/ф «Оксамитові ручки»

07.50, 8.35, 21.25 Актуально.

0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00,

12.15 «П’ята колонка»

15.25 Х/ф «Бережіть жінок»

05.05 Х/ф «Морозко»
06.30 Х/ф «Отці та таємниця
часу»
08.05 М/ф «Зачарований
принц»
09.30 Х/ф «Як прогуляти
школу з користю»
11.40 Х/ф «Санта і Ко»
13.25 Х/ф «Вечори на хуторі
біля Диканьки»
14.40 «Чекаємо весни в Новий
рік на «Інтері»
17.50 Х/ф «Пригоди
Паддінгтона»
19.30, 20.30 Х/ф «Пригоди
Паддінгтона-2»
20.00, 2.40 «Подробиці»
22.00 «На «Інтері» — Головна
ялинка країни»
00.55 Х/ф «Заміж у Новий
рік»
03.10 «Подорожі в часі»
03.35 «Орел і решка. Дива
світу»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

5 канал

09.35, 3.00 «Випадковий свідок»

13.55 Х/ф «Тридцять три»

ІНТЕР

11

ФУТБОЛ-2

Фе». Кубок Лібертадорес

18.10 «Орел і решка. На краю

06.00, 2.00 Містична Україна

13.15, 14.45, 16.45, 23.20, 2.05,
3.35 Одного разу під

світу»
19.10 «Орел і решка. Дива світу-

Полтавою
14.15, 16.15, 23.50 Танька і

2»
00.00 Х/ф «Поганий Санта»

МЕГА

Миколая»

01.50 Т/с «Три сестри»
02.45 «Нічне життя»

Володька
18.15 Х/ф «Три горішки для
Попелюшки»
20.00 Х/ф «Гарфілд»

07.00 Випадковий свідок
К2

21.40 Х/ф «Гарфілд-2»

08.00, 10.30 «УПЛ ONLINE»

09.25 Речовий доказ

06.00 Італія — Півн. Ірландія.

08.40 «Ворскла» — «Шахтар».

10.35, 17.05 У пошуках істини

06.30 Телемагазин

00.20 Сімейка У

Відбір до ЧС-2022

Чемпіонат України

12.10, 0.00 Їжа богів

07.30 Світ їжі. Новорічні та

00.50, 3.05 Одного разу в Одесі

07.50 Іспанія — Франція. Фінал.

11.00, 13.35, 14.45, 17.20, 18.55,

ФУТБОЛ-1

Ліга націй УЄФА
10.00, 12.55 «Головна команда»

13.10 Відень — столиця імперії

різдвяні страви

01.20 Країна У-2

21.15 «Ліга націй. Матч-

16.10 Найекстремальніший

10.20 Правила життя

04.05 Панянка-селянка

центр»

19.00 Левиний рик

12.00 Затишна дача

05.50 Корисні підказки
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UA: Перший
06.00, 4.40 Енеїда
07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.25, 2.05,
4.05, 5.35 Новини
07.10 М/ф «Як козаки
інопланетян зустрічали»
07.30 М/ф «Як козаки на весіллі
гуляли»
07.50 М/ф «Як козак щастя
шукав»
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 UA:Фольк. Новорічний
концерт
14.30 Країна пісень
15.35 Концерт «Твоя музика.
Анатолій Матвійчук»
16.55 Концерт «Твоя музика.
Ольга Сумська і Віталій
Борисюк»
17.55 Концерт «Твоя музика.
Тетяна Піскарьова»
19.10 Х/ф «Груднева
наречена»
21.25 Т/с «Готель «Адлон».
Сімейна сага»
23.25, 0.50 Д/ф «Особливий
загін. Суперчуття»
01.40 Д/ф «Дикі тварини»
02.30 #ВУКРАЇНІ
03.05 Спецпроєкт «Ціна віри»
04.30 Невідомі Карпати
НТН
05.55 Х/ф «Вавилон ХХ»
07.50 «Слово предстоятеля»
08.00 «Випадковий свідок.
Навколо світу»
10.25 Х/ф «Оксамитові ручки»
12.25 Х/ф «Блеф»
14.35 Х/ф «Сто грамів» для
хоробрості...»
16.00 Х/ф «Хід конем»
17.35 Х/ф «Без року
тиждень»
19.00 Х/ф «Золоте теля»
22.20 Х/ф
«Суперпограбування в
Мілані»
00.20 Х/ф «Це я»
02.00 «Легенди карного
розшуку»

2 січня
КАНАЛ «1+1»

07.25 «Життя відомих людей»
10.00 «Світ навиворіт»
18.30 «Світське життя-2021.
Дайджест»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Аліта: бойовий
янгол»
22.30 Комедія «Шалене весілля-2»
00.25 Комедія «Термінал»
02.45 «Концерт «Незалежність у
твоїй ДНК»

06.15 Телемагазин
07.20 М/с «Чортовийки»
08.40 М/ф «Качині історії»
10.20 Х/ф «Зубастики-3»
12.00 Х/ф «Зубастики-4»
13.50, 22.10 Мама реготала
18.30 Х/ф «Турбо»
20.30 Х/ф «Підводна братва»
СТБ
05.35 Х/ф «Новорічний
янгол»
07.20 Т/с «Коханка у спадок»
11.05 Х/ф «Дівчата»
12.55 Х/ф «Операція «И» та
інші пригоди Шурика»
14.40 «Супермама»
19.00 «Хата на тата»
ПРЯМИЙ
09.00, 17.15 Новорічний
святковий концерт 2022 р.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 «Репортер». Новини

06.55 М/ф «Як козаки у хокей
грали»
07.10 Х/ф «Санта і Ко»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 11.50 «Інше життя»
12.45 Х/ф «Пригоди
Паддінгтона»
14.25 Х/ф «Пригоди
Паддінгтона-2»
16.10 Х/ф «Замерзла з
Маямі»
18.00 Х/ф «Анжеліка
— маркіза янголів»
20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Дуже погані
матусі»
22.20 Х/ф «Дуже погані
матусі-2»
00.10 «Речдок. Новий рік»
01.35 «Речдок»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

ICTV

03.15 Я зняв!

06.00, 0.05 «Вар’яти»
06.15, 8.30 «Kids time»
06.20 М/ф «Том і Джеррі:
маленькі помічники
Санти»
06.50 М/ф «Атлантида:
загублена імперія»
08.35 Х/ф «Еван Всемогутній»
10.15 Х/ф «Ну що, приїхали?»
12.00 Х/ф «Ну що, приїхали:
ремонт»
13.45 Х/ф «Ласкаво просимо,
або Сусідам вхід
заборонено»
15.25 Х/ф «Річі-багач»
17.10 Х/ф «Брюс
Всемогущий»
19.00 Х/ф «Маска»
20.55 Х/ф «Син Маски»
22.40 Х/ф «Чотири Різдва»

19.00 «Прямим текстом з Юрієм

21.30 Вечір з Яніною Соколовою

04.20 Скарб нації

06.00, 19.00 Сьогодні

04.30 Еврика!

07.00 Зірковий шлях

04.40 «На трьох»

08.10 М/ф «Грінч»

06.40 Х/ф «Сонна лощина»
08.30 Х/ф «Супер-8»

09.40 Х/ф «Джентльмени
удачі»

10.30 Т/с «Новорічний пес»
12.15 Т/с «ДВРЗ: операція

11.30 Х/ф «Іван Васильович
змінює професію»

«Новий рік»
14.00 Х/ф «Володар перснів:
хранителі персня»

13.20 Т/с «Дівчатка мої»
17.00, 20.00 Т/с «Сім’я на рік»
22.00 Т/с «Врятувати маму»
01.45 Телемагазин

17.05 Х/ф «Володар перснів:
дві вежі»
20.25 Х/ф «Володар перснів:
повернення короля»
00.00 Дизель-шоу

02.15 Т/с «Діда Мороза не
буває»

02.25 Особливості національної
роботи

05.20 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

5 канал
06.00 Вікно в Америку

07.10 Д/с «Повітряні воїни»

11.00, 12.05 Божественна літургія

06.10 Д/с «Секретно. Холодна
війна»
07.00, 8.00, 8.45, 12.00, 15.00,
1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час
новин

09.00 Божественна літургія ПЦУ

КАНАЛ «2+2»
06.00 «Шалені перегони-2018»
07.00 «ДжеДАІ-2020»
08.35, 1.25 «Загублений світ»
13.40 Х/ф «Прибулець»
15.35 Х/ф «Аватар»
18.45 Х/ф «Планета мавп»
21.00 Х/ф «Облівіон»
23.20 Х/ф «Хижак-2»
02.25 Відеобімба-2»
04.00 «Найкраще»
04.05 «Цілком таємно-2017»
05.45 Телемагазини

06.00 «Орландо» — «Нешвілл».
MLS
07.40 Албанія — Англія. Відбір
до ЧС-2022
09.20, 11.45 «Великий футбол»
09.55 Україна — Фінляндія.
Відбір до ЧС-2022
12.35 «Палмейрас» —
«Фламенгу». Фінал. Кубок
Лібертадорес
15.10 «Галатасарай» —
«Фенербахче». Чемпіонат
Туреччини
16.55 LIVE. «Монпельє»
— «Страсбур». Кубок
Франції
17.45, 22.45 Yellow
18.55 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру
19.40 «Атлетіку Паранаенсі»
— «Атлетіку Мінейру».
Фінал. Кубок Бразилії
21.45, 23.55, 1.50, 3.45 Топ-матч
21.55 LIVE. «Шовіньї»
— «Марсель». Кубок
Франції

Луценком»

00.30 Феєрія мандрів

12.50, 15.15 Індійський фільм

20.10 Машина часу

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!

01.10 Д/с «Таємнича світова

Політика. Соціум
08.10 Невигадані історії

12.15, 14.15, 15.15, 16.15 Концерт
13.15 «П’ята колонка»
19.00, 0.00 Новий рік на
«Прямому»

УГКЦ

07.50, 21.25 Актуально. Економіка.

16.00, 17.00, 20.00, 0.00,

ФУТБОЛ-1
НЛО-ТБ

ІНТЕР

00.05 «Америка» — «Атлетіку
Мінейро». Кубок
Лібертадорес
02.00 «FAN TALK»
04.00 «Металіст» — «ВПКАгро». Чемпіонат України.
Перша ліга
ФУТБОЛ-2
06.00, 14.40, 16.50, 23.50, 2.00
Топ-матч
06.10 «Велес» — «Уніон
Ла-Калера». Кубок
Лібертадорес
08.00, 10.30 «УПЛ ONLINE»
08.40 «Шахтар» — «Десна».
Чемпіонат України
11.00 Огляд фінальної стадії.
Ліга націй УЄФА
11.55 «Нідерланди»
— «Туреччина. Відбір до
ЧС-2022
13.45 Огляд 1-ї половини сезону.
Чемпіонат Нідерландів
14.50 «Колон» — «Рівер
Плейт». Трофей чемпіонів
Суперліги Аргентини
17.00 «Шахтар» — «Динамо»
(2021). Суперкубок
України
19.15, 20.15 Yellow
19.25 LIVE. «Кевії Руан»
— «Монако». Кубок
Франції
21.25 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру
22.05 «Нью-Йорк Сіті»
— «Філадельфія Юніон».
MLS
00.10 «ПСВ» — «Феєнорд».
Чемпіонат Нідерландів
02.10 «Фенербахче» —
«Бешикташ». Чемпіонат
Туреччини
03.55 «Кевії Руан» —
«Монако». Кубок Франції

з Анною Мірошниченко
МЕГА
06.00, 5.45 Дикі Філіппіни
Найджела Марвіна
07.00 Випадковий свідок
09.25 Речовий доказ
10.35, 17.25 У пошуках істини
12.30 Фантастичні історії
13.30 Заборонена історія
14.30, 21.00 Невідома Європа
16.30 Найекстремальніший
19.00 Левиний рик
20.00 Народження континентів
23.00 Загадкові злочини
середньовіччя
00.00 Їжа богів
01.00 Природа сьогодення
02.00 Містична Україна
03.30 Бандитський Київ
К1
06.30
08.00
08.35
09.30

«Top Shop»
М/с «Кротик і Панда»
«Орел і решка. Шопінг»
Х/ф «Коли Санта впав
на Землю»
11.20 Х/ф «Силач СантаКлаус»

13.10 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
00.00 Х/ф «Машина часу в
джакузі»
01.45 «Орел і решка. Навколо
світу»
02.30 Т/с «Три сестри»
03.25 «Нічне життя»
К2
06.30 Телемагазин
07.30 Рекордсмени Голлівуду:
зворотний відлік
09.30 Ідеї ремонту
10.20 Один за 100 годин
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

війна»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.10 Х/ф «Снігова королева»
11.50 Х/ф «Казка про 12
місяців»
13.00, 14.30, 16.30, 23.30, 2.15
Одного разу під Полтавою
14.00, 16.00, 0.00 Танька і
Володька
18.00 М/ф «Вперед і вгору»
19.45 Х/ф «Хто в домі тато?»
21.35 Х/ф «Хто в домі тато?-2»
00.30 Сімейка У
01.00, 3.15 Одного разу в Одесі
01.30 Країна У-2
03.50 Панянка-селянка
05.50 Корисні підказки

www.umoloda.kyiv.ua
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■ ЯК ЦЕ БУЛО

Богданівський яр скорботи
Поблизу берегів Південного Бугу в Миколаївській області 80 років тому у грудні почалося жахливе за своєю
жорстокістю масове знищення євреїв

❙ Пам’ятні знаки про трагедію у Миколаївській області.
Зоя ШАЛІВСЬКА

Упорядковуючи родинний архів, знайшла конверт із написом «Богданівка».
У пожовтілих від часу вирізках із газет 1950-х років йшлося про масові
розстріли, як тоді писали, мирних радянських громадян. Саме за селом Богданівка, що на річці Південний Буг у
Миколаївській області, 80 років тому,
21 грудня 1941 року, почалось жахливе
за своєю жорстокістю знищення зігнаних у гетто євреїв.

Розповідь бабусі
Згадала, як нас, школярів, водили
сюди на екскурсію. Милувались мальовничими скелястими берегами, бавились.
Повернувшись додому, захоплено ділилась враженнями з рідними. Бабуся сумно зауважила: «Там кожен метр землі
просякнутий людською кров’ю...» Тоді
я вперше почула про ті жахливі події.
Учителі нам цього не розповідали.
Від бабусі дізналась, що пізньої осені
1941-го селом гнали довгі колони виснажених стариків, жінок, дітей. Деякі матері залишали малих, сподіваючись, що
їх хтось врятує. Вдавалося це рідко.
Знайшла таке немовля в бур’яні обабіч шляху моя тітка Ганна Яківна Ізуїт.
Дівчинка була вкрай виснажена, все
тільце вкрите виразками. Думала, що
не виживе, та вдалось вилікувати, ховаючись від сусідів, з труднощами знаходила молоко для дитини. Утім одного разу, певно, почувши дитячий плач,
до хати завітав сусіда-поліціянт. Навколішки благала нелюда не забирати дитину. Не вмовила... Ще й постійно погрожував донести на неї німцям.
А зубну лікарку з Доманівки, приятельку своєї дочки, мій дідусь Артем
привів до хати. Довго переховувала її бабуся на печі, а потім вона ще й працювала — нікому було зуби лікувати.

Гребля для затримання потоку... крові
Вісім десятиліть тому приречених пригнали до колишнього радгоспу «Богданівський», де окупанти створили концтабір для євреїв з Одеси, Бессарабії, Вінниччини, Буковини. У свинарники з прілою соломою на землі, де
раніше було 200 свиней, загнали понад
2 тисячі в’язнів. Але велика кількість їх
залишалась просто неба. У середині листопада 1941 року кількість утримуваних
сягала 55 тисяч. Нещасні були повністю
позбавлені їжі та води. Щодня від голоду та хвороб помирали сотні людей. Тих,
хто тікав з табору, арештовували, били,
розстрілювали.
Із міста Первомайськ 20 грудня при-

був каральний загін, і вже наступного дня почались масові знищення. Щодня розстрілювали великі групи людей.
Лише три дні, на різдвяні свята, нелюди «відпочивали». Плануючи подальшу
страту десятків тисяч людей, карателі
примусили змучених, голодних в’язнів
за ці три дні збудувати греблю 12 метрів
завдовжки та майже 2 метри завширшки з гранітних брил, мерзлої глини та
очерету. Призначення греблі полягало
в тому, щоб затримати потоки крові, що
стікатимуть схилами яру.
Заарештовані в різні часи виконавці цієї кривавої розправи над мирними
ні в чому не винними людьми в своїх показах цинічно розповідали про техніку
вбивств. Перш ніж померти, в’язні повинні були акуратно скласти одяг і всі
цінності. Групи по 15-20 осіб гнали до
краю прірви, ставили на коліна і давали
залп. Вбиті і тяжко пораненені падали в
яр, на дні якого палали багаття. Малень-

Архіви свідчать

Місця пам’яті

У Доманівському районі було знищено
понад 120 тисяч мирних жителів. Одними з основних організаторів масових розстрілів були полковник Ізопеску, префект
Голтянського повіту, військовий суддя Манеску, начальник жандармерії в селі Богданівка Меліонеску. Відомі імена виконавців цього страшного злочину — румунські
жандарми та есесівці на чолі з оберштурмфюрером Рудольфом Гартунгом. У газетних публікаціях 1950-х знаходимо й імена активних прислужників окупантів,
місцевих жителів, що заради збагачення
стали жорстокими вбивцями. При комендатурах деяких сіл були організовані поліцейські формування, загони самооборони
— «Зельбстшутц», які ніби мали здійснювати охорону від партизанів. Насправді ж
стали жорстокими виконавцями наказів
окупантів. Допомагали карателям і сформовані так звані юденкоманди.
Мав постати перед судом Іван Сливен-

Останніми роками на стражденну богданівську землю часто приїздять делегації
з різних куточків України та зарубіжжя,
щоб вшанувати жертв Голокосту. У 1991
році тут був встановлений пам’ятний знак
за сприяння колишнього в’язня табору
Якова Маніовича. У жовтні 2017 року після мітингу-реквієму біля нього була висаджена Алея пам’яті зі 127 дерев. Саме
такій кількості із 55 тисяч розстріляних
тут вдалося врятуватись.
Традиційним стало і проведення «круглих столів», присвячених висвітленню
Голокосту на території колишньої Трансністрії за участі українських учених, журналістів, представників єврейської спільноти зі США, Ізраїлю, колишніх в’язнів.
У вересні цього року відбувся велелюдний мітинг, присвячений вшануванню жертв Голокосту та 80-річчю масової страти євреїв у Богданівському яру,
на якому був присутній перший секретар посольства держави Ізраїль Костянтин Блюз, закордонні гості, зокрема і колишній в’язень Богданівського гетто М.
Биков, нині президент Нью-Йоркської
асоціації діаспор світу, один зі 127 дивом
уцілілих від розстрілу, тоді півторарічний
малюк.
Роки не стерли пам’ять про Богданівську трагедію. Велику роботу для
її збереження проводить місцева громадськість. Так, Богдан Грицевич, громадський діяч із Южноукраїнська, досліджує Голокост на Миколаївщині, є одним
з ініціаторів встановлення пам’ятних
знаків жертвам нацистських злодіянь.
Активним організатором та учасником пам’ятних заходів у Богданівці є колектив ЗОШ I-III ст., очолюваний Олексієм Поспєловим, істориком за фахом.
Учні не тільки доглядають пам’ятні місця, а й проводять дослідницьку роботу.
У школі є факультатив «Історія Голокосту», в рамках якого вчителька історії
Людмила Поспєлова та її учні збирають
свідчення очевидців, працюють з архівними матеріалами, документами, беруть
участь у «круглих столах», налагодили
співпрацю з пошуковцями з України та
зарубіжжя, проводять екскурсії для гостей, відвідують музеї Голокосту в інших
містах. На ХI Всеукраїнському конкурсі
учнівських робіт «Історія і уроки Голокосту» була представлена і робота учениці Ганни Шкурченко «Голокост. Дорога
на вірну смерть».
Громадськість села Богданівка має
надію, що нарешті багатотисячним жертвам Голокосту в їхньому краї буде споруджений достойний меморіал, цікаві,
оригінальні ескізи якого вже розробили
скульптори та архітектори. ■

«Останніми роками на стражденну богданівську землю часто
приїздять делегації з різних куточків України та зарубіжжя, щоб
вшанувати жертв Голокосту. У 1991 році тут був встановлений
пам’ятний знак за сприяння колишнього в’язня табору Якова
Маніовича».
ких дітей і кволих кидали у полум’я живими. Горіло цілодобово...
Приречені годинами, з ранку до вечора, стояли роздягнуті на морозі, чекаючи страти. Очевидці розповідали, що в
багатьох матерів діти замерзали на руках. Але ні сльози, ні крики нещасних
не діяли на вбивць. В публікації обласної газети про трагічні події в Богданівці наводяться записи свідчень одного з
убивць. «Громадяни плакали, благали
нас пощадити їх. Матері пригортали дітей. І взагалі цілі сім’ї так міцно тримались один одного, що, здавалося, вони
зв’язані. Були такі випадки, коли мати
падала в яму вбитою, а дитина була тільки поранена і ще довго кричала серед
трупів, що безперервно навалювались
на неї, поки не вмирала».
Під час масових розстрілів у січні
1942 року 2 тисячі людей, що відмовились виходити зі свинарників на розстріл, були спалені разом із сараями.
До 15 січня 1942 року число жертв
Богданівського яру вже доходило до 52
тисяч людей. На цей час із голтянської
префектури (м. Первомайськ) надійшов
лицемірний наказ припинити розстріли.
Утім до 1 лютого було знищено ще 2 тисячі людей.

ко, призначений жандармським комендантом Меліонеску начальником поліції
села. Саме він заборонив в’язням гетто
добувати у ближніх селах продукти харчування і навіть брати воду з криниці.
Масові розстріли відбувались не
лише у Богданівці. Згідно з документами Державного архіву Миколаївської
обл., на околицях Миколаєва, у Вознесенському, тодішньому Веселиновському, Мостівському, Баштанському та інших районах, знищено десятки тисяч єврейського населення. Моторошно читати документи з переліком тих населених
пунктів та свідчень жахливих стаждань
жертв Голокосту.
Після роботи комісії з розслідувань
злочинів окупантів у 1944 році настали
довгі роки забуття.
Вшановувати пам’ять загиблих у Богданівському яру компартійна влада не
поспішала. В поодиноких публікаціях
ті події зображували з пануючих на той
час ідеологічних позицій. Приміром, у
передмові до надрукованих у газеті «Радянська правда» кількох глав повісті
про розстріли у Богданівці анонсується
і показ «...зрадницької, прислужницької ролі агентів сіонізму та українських
буржуазних націоналістів».
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■ РОЗДІЛЯЙ І ВОЛОДАРЮЙ

Хижак iз російських джунглів
Путін намагається розхитати єдність
НАТО та ЄС
Ігор ВІТОВИЧ

Володимир Путін добре засвоїв тактику хижаків із тваринного світу: розігнати згуртований табун та загризти розгублених тварин поодинці, починаючи з найслабших. І промацування можливостей та
слабинок ведеться за всіма напрямками.

Байден хоче й далі розмов
із Путіним
Після вдалої для нього, як
вважає кремлівський стратег,
розмови по відеозв’язку з президентом США Джо Байденом
Путін готується до наступного раунду. Тим більше, що суперник наразі не бачить загрози і також готовий до нього. На
запитання журналіста 15 грудня про можливість продовження переговорів з Путіним уже в
Кремлі Байден підтвердив таку
можливість. Він відповів одним
реченням: «Ми поговоримо детально».
Агенція «Інтерфакс» того
ж дня, у середу, повідомила,
що ще одна зустріч президентів
США та Росії може відбутися до
кінця року.
15 грудня в Москві переговори провела представник Держдепартаменту США Карен Донфрід, яка зустрілася із заступником глави адміністрації президента Росії Дмитром Козаком
і заступником голови МЗС Сергієм Рябковим. Донфрід оголосила, що отримала від Рябкова
список «пропозицій щодо європейської безпеки», який вона
має намір передати президенту
Байдену та союзникам по НАТО
та ЄС. Ось ці «гарантії безпеки»,
які висунув Путін і які за своїм
нахабством вразили весь західний світ, мабуть, і стали на перешкоді черговій зустрічі Байдена і Путіна ще цього року. Бо
відразу після зустрічі з кремлівськими чиновниками Донфрід говорила майже путінськими словами. Вона заявила,
що єдиним способом вирішення конфлікту є дипломатія та
виконання Мінських домовленостей щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.
Певне прозріння настало лише
після того, як у Білому домі
уважніше вивчили путінські
«пропозиції».
Кремль фактично підготував два проєкти угод про «гарантії безпеки»: між Росією та
США, а також між Росією та
країнами-членами НАТО. Відомо ж, поділяй і володарюй,
чи знову ж хижацьке — розбий
табун. Обидва документи є короткими, складаються з преамбул і восьми (угода зi США)
або дев’яти (угода з державами-членами НАТО) статей. За
оцінкою військових аналітиків, проєкти документів, які
надіслала Москва до США та
НАТО, мають на меті обмеження суверенності Північноатлантичного альянсу та носять ультимативний характер. Москва
хоче, щоби НАТО відмовилося
від вступу України та Грузії до
євроатлантичних структур, а
також зобов’язалося, що ніколи не буде вести військової співпраці з країнами — колишніми
республіками СРСР.
Деталі угод виклав 22 грудня експерт польського Центру східних досліджень Марек

Менкішак в аналітичному тексті «Російський шантаж проти Заходу». Він попередив,
що «Кремль прийняв рішення
спробувати докорінно змінити
статус-кво в політичній та безпековій сферах в Європі шляхом односторонніх дій, які призведуть до загострення міжнародної ситуації, можливо, і
військового характеру». Менкішак повідомив, що проєкт, переданий американцям, передбачає, зокрема, зобов’язання
Північноатлантичного альянсу не поширюватися на Схід
(особливо на територію колишнього СРСР), виведення західних військ iз країн, які не утворили НАТО до 1997 року, і
визначення буферної зони, де
військові навчання рівня бригади і вище не допускаються.
Йдеться також про такі питання, як розміщення ядерної
зброї та дотримання дистанції,
яку Росія встановила для важких бомбардувальників і кораблів. Якби вимоги Росії в документах були задоволені, це,
по суті, означало б кінець Північноатлантичного альянсу,
яким ми його знаємо, і значна
частина Центральної Європи
(включно з Польщею) перетворилася б на буферну зону між
НАТО і Росією.
Польська газета «Нєзалежна» запитала у професора Павла Сороки, політолога університету Яна Кохановського в
Кельце, чи існує ризик, що Захід погодиться на таку абсурдну пропозицію Кремля. «Відомо, що це насамперед форма
тиску з боку Росії. Якби такі
вимоги були задоволені, не
було б простору для маневру
для переговорів, тому, на мою
думку, в НАТО мають бути
серйозні дебати про те, як на
це реагувати», — відповів експерт. Він оцінив, що відведення військ Альянсу зі східного
флангу є неприйнятною поступкою, яку не можна серйозно розглядати. «Це зробило б
Росію ще нахабнішою», — сказав він. Президент США Джо
Байден може частково піддатися такому тиску, але «він
передусім не може дозволити собі піти на такий крок»,
бо це вкрай негативно сприймуть у США, особливо серед
республіканців. Це також означатиме послаблення позиції Вашингтона в НАТО, де
США є провідною силою. Експерт заявив, що потрібно прагнути до покращення відносин
з Росією, але не слід починати
з поступок. «Можливо, ставлячи більші вимоги, Путін намагається досягти меншої, але
своєї справжньої мети, — щоб
Україні та Грузії було закрито
шлях до НАТО», — припустив
політолог.
Російський опозиційний
політик Леонід Ґозман написав у своєму блозі на сайті
радіостанції «Ехо Москви», що

❙ Що насправді на умі в Путіна: показова гра м’язами чи серйозні наміри вторгнення?
❙ Фото з сайту next.gazeta.pl.
■ А ТИМ ЧАСОМ...

пропозиція Путіна для НАТО
— «це не тільки ультиматум,
а й просто вимога безапеляційної капітуляції». Як зауважив політик, Москва не має
ані економічних, ні політичних чи військових інструментів, щоби висувати такі вимоги. «Ми не маємо нічого більше, крім можливості знищення всієї планети — як колись
висловився Володимир Путін
— щоби вони здохли, а ми потрапили в рай», — написав Леонід Ґозман. Коментатор нагадав, що жодна західна держава не становить загрози російській державі і не втручається
в її національні інтереси.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив у середу, 22 грудня,
що на початку наступного року
він хоче скликати раду НАТО —
Росія. Політик наголосив, що ці
контакти повинні відбуватися
у порозумінні з європейськими
партнерами Альянсу, зокрема
з Україною. «Йдеться про право союзників до захисту території НАТО, а також про право
кожної держави вибирати свій
шлях. І в цій справі ми ніколи
не підемо на жодні компроміси», — наголосив Єнс Столтенберг. Попри заклики міжнародної спільноти, Росія продовжує
зосереджувати під українським кордоном свої війська, зауважує генсек НАТО.

її чисельність не сягає й тисячі
людей.
Може потрапити в тенета
Путіна і більша рибка. Німеччина готова до будь-яких форматів переговорів з Росією щодо
ситуації навколо України.
Таку заяву в середу, 22 грудня, у Берліні зробив офіційний
представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт. «Ми хочемо
зробити свій внесок у деескалацію і готові до будь-яких переговорів», — зазначив Гебештрайт. За його словами, жоден
із можливих шляхів для діалогу не слід закривати. При цьому представник уряду ФРН додав, що сам Берлін віддає перевагу «нормандському формату» за участю Німеччини,
Франції, України та Росії.

Слабинка завжди знайдеться

Готують найманців

Поки Байден вивчає кремлівські пропозиції та вагається, президент Росії знайшов
слабку ланку. Він обговорив
ініціативу Росії щодо гарантій
безпеки з боку країн НАТО з
прем’єр-міністром Люксембургу Ксав’є Беттелем, повідомляє
сайт Кремля 22 грудня. Твітер кремлівських кореспондентів державного агентства «РІА
Новості» уточнює, що маленька держава однією з перших зацікавилася вимогами Москви,
які багато західних дипломатів
і аналітиків визнали «ультиматумом». Про реакцію прем’єрміністра Люксембургу на них
не повідомляється. Армія Великого герцогства Люксембурзького (офіційна назва країни)
є найкомпактнішою в НАТО,

У Росії вербують найманців, котрі поїдуть на Донбас, —
пише в середу російський незалежний інформаційний портал
«Медуза». Журналісти порталу повідомляють, що Москва
перекидає до прикордонних з
Україною областей солдатів та
військову техніку. «Медуза»
опублікувала фрагменти розмов з російськими найманцями, котрі отримали пропозицію
участі в так званій новій місії на
Донбасі. Частина з них відмовилася, але усі наголошували, що
такої масштабної акції вербування «для виконання завдань
на сході України» не було від
2014 року. Найманці, з якими
розмовляли журналісти, казали, що вони не впевнені, що взагалі поїдуть на Донбас.

З цього тижня у Росії запровадили нові стандарти, пов’язані з похоронами, повідомляють ЗМІ країни. Йдеться передусім про масові поховання жертв
збройних конфліктів. А саме про термінове захоронення тіл людей і тварин, «загиблих під час збройних конфліктів або в результаті збройних конфліктів, а також у разі необхідності в результаті надзвичайного стану в мирний час». У постанові йдеться, зокрема, про створення та збір коштів до фондів на невідкладні
поховання, які має провести обласна влада.
«Такі втрати, при яких може знадобитися копати братську могилу, можливі
лише при застосуванні зброї масового знищення, — цитує експерта і військового журналіста Олександра Гольца видання «Нові Ізвестія». — Ті, хто готував ці
стандарти, думали або про глобальну епідемію, або про глобальну війну, в якій
загинуть не тільки військові, а й цивільні... Це можливо лише в разі застосування ядерної зброї».
Одну з груп, пише видання,
збирають у Москві. Її організували вихідці з колишніх внутрішніх військ МВС, які служили в одній бригаді. При цьому, як розповідають джерела
«Медузи», контракт має бути
з Міноборони Росії. І це дивує кандидатів, адже ті, хто
веде набір, ніяк не пов’язані
з відомством. Реальних цілей
«відрядження в Україну» ніхто не називає. Також, за даними джерел «Медузи», бере
участь у наборі добровольців
й організація «Союз добровольців Донбасу». Вони начебто вже оповістили членів організації про формування загонів та вимагають «створити
списки резервістів». Щоправда, там пояснюють, що це треба для захисту «ЛНР-ДНР», а
не для захоплення України.
Водночас дехто зі співрозмовників порталу каже, що,
ймовірно, акція має пропагандистський характер і завербовані найманці нікуди не поїдуть.
Президент Росії Володимир Путін нещодавно на зустрічі зі своїми генералами заявив, що Росія відповість «військово і технічно», якщо «Захід їй погрожуватиме». Глава
Міноборони Сергій Шойгу звинуватив США у підготовці провокації в Україні із застосуванням «хімікатів». Американці
відповіли, що це абсолютно неправдиві звинувачення.
То що насправді на умі в
Путіна: показова гра м’язами
чи дійсно серйозні наміри вторгнення? ■

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 24 ГРУДНЯ 2021

СПОРТ

«Ми оновлюємося за формою і за суттю. З першого дня знаходимося під
тиском, стикаємося з великою кількістю маніпуляцій. Але це робить нас
сильнішими».

Георгій Зубко
президент Федерації хокею України
Григорій ХАТА
Наступного року 18 грудня
в Катарі має завершитися чемпіонат світу з футболу. Надалі
ж, не виключено, чемпіонати
світу проводитимуться кожні
два роки. Останнім часом ідею
про зміну частоти «мундіалів»
активно просував знаний французький наставник Арсен Венгер, який після завершення тренерської кар’єри перейшов на
роботу до ФІФА, де очолює відділ з глобального розвитку футболу.
Колишній
багаторічний
очільник лондонського «Арсеналу» каже, що не варто боятися змінювати стару концепцію. «Від того, що чемпіонат
світу проводитимуть раз на два
роки, виграють усі. Дослідження показують, що не буде жодних проблем з точки зору економіки. Усі будуть в плюсі, оскільки фінансовий пиріг стане
більшим», — заявив 72-річний
Венгер.
За його словами, сучасний
футбольний фанат вимагає багато якісного футболу. І ФІФА
повністю готова задовольнити
їхні апетити. Водночас француз
визнає, що в його ідеї є чимало опонентів, перш за все — це
шанувальники футболу з багаторічним стажем. «Молоде покоління підтримує мою пропозицію, а от ті, кому за 50 років,
виступають проти.
Думки у наших опитуваннях розділилися. Молоде покоління підтримує цю ідею, а
ті, кому за 50, виступають проти неї. Але не треба боятися
змін. Сучасна молодь, яка дивиться футбол, добре обізнана, вимоглива, для неї важлива
якість того, що вона споживає.
Сьогодні маємо запит на якість.

■ ФУТБОЛ

Ціна реформи
Бажання функціонерів ФІФА частіше проводити чемпіонати світу
не знаходить потрібної підтримки в професійному середовищі

❙ Не виключено, що зовсім скоро в міжнародному календарі ФІФА можуть статися радикальні зміни.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
І ми несемо відповідальність за
те, щоб цю якість їм надати», —
зазначив Арсен Венгер.
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Як видно, саме фінансовий аспект лежить в основі частотної реформи футбольних

«мундіалів», і президент ФІФА
Джанні Інфантіно сподівається, що грошові стимули допо-

можуть його організації реалізувати контроверсійну реформу.
«Незалежні експерти повідомили, що перехід на чемпіонат світу раз на два роки принесе додаткові 4,4 млрд доларів
доходу за перший чотирирічний
цикл. Ці кошти будуть розподілені між 211 асоціаціями-членами ФІФА. Додатковий дохід
потенційно дозволить збільшити фінансування на одного члена ФІФА з 6 млн до 25 млн доларів США», — зазначив Інфантіно.
Керманич світового футболу
сподівається, що в такий спосіб
удасться скоротити розрив між
членами ФІФА й підвищити
шанси відверто скромних асоціацій на вихід на світову арену.
Однак далеко не всі футбольні асоціації розділяють оптимізм очільника ФІФА. Приміром, Європейський футбольний союз днями виголосив своє
бачення щодо запропонованої
реформи міжнародного календаря. Пославшись на дані незалежного дослідження, в УЄФА
заявили: «Приєднуючись до
чітких заперечень, що неодноразово висловлювалися членами європейської футбольної
сім’ї, та твердої й мотивованої
незгоди, вираженої організаціями вболівальників, УЄФА
вважає, що радикальні зміни
слід пропонувати лише в тому
випадку, якщо вони призведуть до очевидних та беззаперечних переваг для футболу та
його учасників».
Ну а говорити, що значна
частина професіональної футбольної спільноти зовсім не в захваті від можливої «понаднормової» роботи, думається, взагалі не слід. ■

■ ХОКЕЙ

Без прямого
діалогу
Представники вітчизняної хокейної федерації
та новоствореної суперліги не йдуть на діалог
і продовжують активно з’ясовувати стосунки
Григорій ХАТА
Приїзд президента IIHF Люка Тардіфа до Києва жодним чином не заспокоїв
конфлікт у вітчизняному хокеї. І дарма,
що очільник світового хокею закликав
протиборчі сторони шукати порозуміння в прямому діалозі, все виглядає так,
що представники ФХУ та Суперліги, перебуваючи по різні боки барикад, продовжують розмовляти мовою погроз та
ультиматумів.
Так, за повідомленням пресслужби вітчизняної федерації, днями відбулося засідання Дисциплінарного комітету ФХУ,
де розглядалося питання участі хокеїстів,
тренерів, керівників клубів, суддів у змаганнях під назвою «суперліга».
«Для вивчення всіх матеріалів справи потрібен час. Але незабаром рішення
буде оприлюднене. До причетних осіб
будуть вжиті відповідні санкції, якщо
факт порушення буде доведений», —

повідомили у ДК ФХУ.
При цьому генеральний директор Суперліги Сергій Варламов звернувся до
членів Дисциплінарного комітету із закликом не виконувати «злочинні накази керівництва».
За його словами, органи спортивного
правосуддя зазнають неймовірно потужного тиску з боку президента ФХУ Георгія Зубка, котрий начебто змушує членів
Дисциплінарного та Апеляційного комітетів ФХУ приймати завчасно озвучені
ним у публічному просторі неправомірні рішення. Водночас Варламов наголошує, що хокейна Суперліга діє винятково в рамках законодавства України,
зокрема згідно з Законом України «Про
фізичну культуру та спорт», і обіцяє надати юридичну допомогу всім тим, хто
постраждає від дій ФХУ.
А трохи раніше представники Суперліги звернулися до президента НОК України Сергія Бубки та міністра молоді та

❙ В Україні паралельними курсами тривають два представницькі хокейні турніри.
❙ Фото з сайту ФХУ
спорту України Вадима Гутцайта з проханням вжити заходів щодо дій ФХУ та
посприяти її реорганізації.
Власне, представники нещодавно
створеної Суперліги наголошують, що
хокеїсти, тренери та арбітри не є членами ФХУ, тому не зобов’язані дотримуватися будь-яких правил, які встановлені
третіми організаціями. «Устав ФХУ забороняє брати участь у змаганнях, які
проводяться не під егідою цієї організації, лише своїм членам», — зауважують
у своєму зверненні члени Суперліги.
Сам же Георгій Зубко, доповідаючи на звітному Конгресі про перший рік
своєї роботи на високому посту, зауважив, що підпорядкована йому організація оновлюється за формою та суттю. А

найбільш знаковою подією 2021 року він
назвав входження ФХУ до числа співзасновників Української хокейної ліги
(після чого звідти вийшли «Донбас»,
«Краматорськ», «Маріуполь» та «Білий
барс», створивши Суперлігу) та подальше повернення під контроль ФХУ проведення національної першості.
«Не всі причетні особи сприйняли цю
подію адекватно, але ми рухаємося шляхом зміцнення нашої національної першості», — резюмував Зубко. Важко сказати, наскільки сильнішою після цього
став ЧУ, але про існування в українському спорті двох вагомих хокейних турнірів і одного серйозного конфлікту, думається, говорити можна з повною впевненістю. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Росла собі ялинонька...
На Полтавщині понад 50 гектарів угідь відведено для вирощування молодняка сосни спеціально
для новорічних «ялинок»

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 24 ГРУДНЯ 2021

■ МОДА+СІНЕМА

Готуй купальник
узимку
Хочете відчути себе трішечки
Емілі на півдні Франції?
Заходьте на відповідний сайт
Нещодавно стартував другий сезон культового серіалу
«Емілі в Парижі». Дехто вважає його повним кітчем, хтось
— низькопробним творінням,
а решта (яких, як виявилося з
кількості переглядів першого
сезону, більшість) із задоволенням відпочиває за спогляданням чудових, як на туристичних буклетах, краєвидів
Парижа, яких у реальному
житті майже не зустріти через
засилля туристів та мігрантів,
та цікавих аутфітів головної
героїні, яку виконує молода
симпатична актриса Лілі Коллінз.
Саме яскравий, деколи
навіть еклектичний гардероб
головної героїні популярного
серіалу надихнув представни-

ків із My Beachy Side — безвідходного виробництва —
створити колекцію в стилі декаданс легкості та безтурботності буття. Нагадаємо, події
в другому сезоні відбуватимуться на півдні Франції, тож
морська тематика там превалюватиме. Турецький бренд
My Beachy Side «осідлав»
модну сьогодні тему розумного споживання — соціально
відповідального компоненту.
«Батько» серіалу Даррен Стар
розповів, що сюжетна лінія
другого сезону проходить серед морських пейзажів та наповнена курортним флером,
тому це й наштовхнуло команду піти на співпрацюю з екологічним брендом My Beachy
Side, який створив колекцію,
що викликає асоціації з розслабленим гламуром півдня

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №113
❙ Лілі Коллінз.
і життєлюбством французів.
Вийшли чудові морські ансамблі: плетені гачком купальники, плаття максі з торочками
кольору морської хвилі, літні комбінезони в матроському
стилі. Вже зараз можна при-

дбати ці речі на сайті згаданого бренду і відчути себе трішечки Емілі на півдні Франції (тим, хто збирається на
новорічно-різдвяні канікули в
теплі краї чи планує заздалегідь літню відпустку). ■

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 27 грудня до 2 січня
Овен (21.03—20.04). Можливі плітки та
сварки, тож будьте обережні. У цей період краще набратися терпіння.
Дні: спр. — 27; неспр. — 28.
Телець (21.04—21.05). Уникайте різких
висловлювань і намагайтеся приборкати свою
запальність. Тоді ви зможете уникнути неприємностей.
Дні: спр. — 29; неспр. — 30.
Близнюки (22.05—21.06). Ви почуватиметеся, як на вулкані. За кілька днів зможете зробити те, що не вдалося за досить тривалий час.
Дні: спр. — 28; неспр. — 29.
Рак (22.06—23.07). Якщо раніше ви відкладали справи на завтра, то зараз у вас іще є
час усе виправити.
Дні: спр. — 29; неспр. — 31.

Лев (24.07—23.08). Ви досягнете результатів, на які й не розраховували. Завдяки
стрімкому темпу ви зможете нарешті закінчити важливу справу.
Дні: спр. — 30; неспр. — 1.
Діва (24.08—23.09). Нарешті вдасться розставити все по своїх місцях, визначити пріоритети
та поставити перед собою конкретні цілі.
Дні: спр. — 1; неспр. — 2.
Терези (24.09—23.10). Вам потрібно
зібратися з силами та навести порядок у своїх
справах. Краще позбутися тих речей, якими
довго не користувалися.
Дні: спр. — 27; неспр. — 28.
Скорпіон (24.10—22.11). Якщо у вас
з’явиться вільний час, постарайтеся витратити його на себе. Поміняйте стиль харчування,
дотримуйтеся режиму дня.
Днi: спр. — 29; неспр. — 30.

Стрілець (23.11—21.12). Не варто забувати про свої думки. Пам’ятайте, що позитивний настрій допомагає у взаємодіях з людьми.
Днi: спр. — 27; неспр. — 28.
Козеріг (22.12—20.01). Атмосфера буде
просякнута ароматом ялинки та стиглих мандаринів. Новий рік принесе нові враження.
Дні: спр. — 30; неспр. — 31.
Водолій (21.01—19.02). З’явиться нова
перспектива в професійному житті. Навіть
якщо здаватиметься, що ситуація патова і виходу немає, не опускайте руки.
Дні: спр. — 28; неспр. — 29.
Риби (20.02—20.03). На вас чекає нова
пропозиція, але працювати доведеться багато. Такий поворот подій може вивести зі стану рівноваги.
Дні: спр. — 30; неспр. — 31. ■

■ ПОГОДА
25—26 грудня за прогнозами синоптиків

сонячно

Північ

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг, місцями
налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північ- мінлива
хмарність
но-західний, 7-12 м/с. Температура вночі -2...-4, удень близько 0. Пiслязавтра вночі -10...-12, удень -4...-6.

Захід

хмарно

Курорти Карпат: хмарно, помірний, місцями значний мокрий
сніг. Славське: вночі -1...+1, удень -1...+1. Яремче: -1...+1,
удень -1...+1. Міжгір’я: вночі -1...+1, удень -1...+1. Рахів: уночі
-1...+1, удень +1...+3.

дощ

-9...-14
-3...-8

00…00
+2...-3
00…00
+2...-3

-3...-8
0...-5

00…00
-1...-6
00…00
+2...-3

Схід
Центр

00…00
0...-5
00…00
+2...-3
-3...-8
0...-5

-3...-8
0...-5

сніг

00…00
Південь -2...+3
00…00
+2...+7
дощ,
гроза
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По горизонталі:
1. Кістяк, металева або
дерев’яна основа якої-небудь речі
чи споруди тощо. 7. Спеціаліст, який
знає все про риб. 8. Тонка волокнина в організмі, що відходить від головного або спинного мозку і передає імпульси. 10. Шкіряний пояс.
11. Дорога, обсаджена з обох боків
деревами. 13. «Є ..., та не для вас»
(народна приказка). 15. Алкогольний напій, настояний на вишні. 18.
Історичний період Середньовіччя,
епоха Відродження. 19. Скам’яніла
рослинність тисячолітнього походження, що йде на паливо та удобрює
землю. 21. Порода службових собак. 23. Життєва позиція. 24. Мадридський футбольний клуб. 26. Їжа
для дрібних жителів моря: рачків,
молюсків, морських черв’яків. 27.
Житло народів Півночі.
По вертикалі:
1. У кавказьких горців — людина, зв’язана з іншою зобов’язанням
взаємної дружби, захисту, гостинності; друг, приятель. 2. Німецький
Донбас. 3. Світлочутлива оболонка
ока. 4. Річка, на якій стоїть Рівненська АЕС. 5. Азартна гра, у якій гравці

роблять ставки на події з наперед невідомим результатом. 6. Французький художник-імпресіоніст. 9. Повернення мертвого до життя. 12. Ім’я народної депутатки, організатора медичного батальйону «Госпітальєри».
14. Народні збори, рада. 16. Зубчасте колесо, яке передає рух. 17. Хвойне дерево, національний символ Лівану. 18. Дванадцять місяців. 20.
Боковий або нижній край чоловічого
одягу з розрізом, пола. 22. Столиця
Норвегії. 23. Головна різдвяна страва. 25. Відрізок геологічної історії
Землі, що об’єднує кілька ер.■
Кросворд №111
від 17 грудня

У зв’язку зі святковими вихідними та неробочими днями Укрпошти
наступний номер «України молодої» вийде в четвер, 30 грудня

■ ПРИКОЛИ
В одеському готелі постоялець
звертається до чергової:
— Послухайте, в моєму ліжку
клопи!
— Ой, не смішіть мене! За цю
ціну ви таки хочете мати в ліжку
Джулію Робертс?
***
У парку жінка сіла на лавку. До
неї відразу ж підсів бомж.
— Що ви собі дозволяєте? Я порядна жінка!
— Порядна! Лише прийшла й
відразу ж сіла на моє ліжко.
***
У ресторані:
— Що ви нам порадите з гарячого?

— Наша фірмова страва — полба з шампіньйонами і телятиною.
— Добре, пляшку горілки і три
рази полбу.
***
— Любий, я вчора тебе образила — дві пляшки пива вистачить загладити мою провину?
— Ящик горілки!
— Ти подивись, який вразливий.
***
Розмова двох парубків:
— Ти не уявляєш, з якою дівкою
я вчора познайомився. Квіти їй красиві приніс.
— А вона що?
— Не купила.
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