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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,665 грн 

1 € = 32,302 грн

1 рос. руб. = 0,364 грн

стор. 5» стор. 3»

На річці Уди, яку 

екоактивісти влітку 

очистили від 

сміттєвих завалів, 

масово гинуть дикі 

качки

Водичка з амонієм

стор. 4»

Поспішіть  передплатити «Україну молоду» на березень                                                         стор. 11 

Один з найретинговіших 

телеканалів в Україні працює 

проти держави: на користь 

олігарха Ігоря Коломойського та 

проти україномовного глядача

РИМА ТИЖНЯ

Після свят
Олександр ІРВАНЕЦЬ

■

стор. 2»

Ось надходить уже і той час «після свят». 
Доїдай же, мій брате, паштет і салат. 
Пригадай, як збирать-розбирать автомат, 
Бо продовжує ворог хвоста піднімать. 
На підстилку в траншею бери каремат. 
Пригадай лексикон, весь той мат-перемат. 
Бо збирається знов той Нормандський формат, 
І нам треба триматись, і нам треба тримать...

Зупинити «1+1»! Гортаючи книги 
смерті... 

Дорогі наші дороги.❙

У селі Піски на Сумщині під 

час Голодомору померло дві 

третини села — прізвища 

більшості жертв дивом уціліли

Закатали 
в асфальт
Державна аудиторська служба опублікувала перевірку витрат Фонду боротьби 
з COVID-19 за 2020 рік



ЧЕТВЕР, 27 СІЧНЯ 20222 ІнФорУМ

«Під час хвилі COVID-штаму «омікрон», за попередніми розрахунками, 
щоденно може хворіти до 59 тисяч осіб».

Ігор Кузін
головний санітарний лікар

УКРАЇНА МОЛОДА

доларів
на модерні-

зацію ТЕЦ обіцяє витратити «Нафтогаз», 
заявив керівник компанії Віталій Ми-
хайльо. 

900 млн
пасажирів
скористалися київським метрополітеном минулоріч, 
повідомили на Facebook-сторінці столичного метро. 

українців
скористалися е-підписом, розповіли в 
Міністерстві цифрової трансформації.

іноземних 
туристів

 перетнули український кордон у минуло-
му році, звітували в Держагентстві розвит-
ку туризму.

книг 
(684 най-

менування) для бібліотек закупив Ук-
раїнський інститут книги минулоріч, 
поінформували в пресслужбі УІК.

319,322 млн 4,2 млн 331 тис.Понад 8 млн
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 На фронті впродовж останніх семи днів унас-
лідок московитських обстрілів було поранено чо-
тирьох українських бійців, одного з яких — важ-
ко. 
 За попередню добу російсько-окупаційні вій-
ська п’ять разів порушували режим припинення 
вогню, гатили по позиціях ЗСУ поблизу Авдіївки, 
Мар’їнки та Широкиного з автоматичних та стан-
кових протитанкових гранатометів, великокалі-
берних кулеметів та стрілецької зброї.
 А на околиці населеного пункту Пищевик 
російські найманці задіяли безпілотний літальний 
апарат, за допомогою якого здійснили скидання 
пострілів ВОГ-17.
 Станом на 7-му годину ранку 26 січня пору-
шень режиму припинення вогню з боку окупантів 
не зафіксовано. ■

COVID-19

Ціна 
щеплення
Президент пообіцяв 
українцям ще по 500 
гривень за бустерну дозу 
Катерина БАЧИНСЬКА 

 В Україні виявили понад 20 тисяч но-
вих хворих на коронавірус і щодня цей 
показник зростає. До лікарень через ко-
ронавірус потрапили 1 тис. 507 хворих, а 
161 людина померла від ускладнень. Вод-
ночас 5 тис. 863 українці успішно одужа-
ли. Найбільше нових випадків зафіксу-
вали у Львівській області (2 тис. 299) та в 
Києві (1 тис. 589). Також протягом попе-
редньої доби від коронавірусу вакцинува-
лись 69 тисяч українців. 27 тисяч отрима-
ли першу дозу вакцини, 24 тисячі — дру-
гу, а 17 тисяч — бустерну. 
 Водночас Рівненська область з 27 січ-
ня перебуватиме в «червоній» зоні каран-
тину. Обмеження «червоного» рівня не 
застосовуватимуться за умови наявності 
в усіх відвідувачів, працівників та органі-
заторів масових заходів (зокрема, релігій-
них), працівників кінотеатрів, театрів, 
музеїв, ТРЦ, ресторанів, кафе, ринків, 
спортзалів і басейнів «зеленого» ковід-
сертифіката. Школи та інші заклади осві-
ти в «червоній» зоні теж працюватимуть 
лише за умови, що 100% працівників ос-
віти мають «зелений» сертифікат вакци-
нації. До «червоної» зони вже потрапила 
Івано-Франківська область, а ще десять 
регіонів перебувають у «помаранчевій» 
зоні епідемічної небезпеки. 
 Головний санітарний лікар Ігор Кузін 
заявив, що під час хвилі COVID-штаму 
«омікрон», за попередніми розрахунками, 
щоденно може хворіти до 59 тисяч осіб. За 
даними РНБО, пікові показники захво-
рюваності припадуть орієнтовно на 20-
25 лютого. У Сумах призупинили плано-
вий електронний запис до лікарів закладів 
первинної медичної допомоги. Усе — че-
рез зростання звернень пацієнтів з коро-
навірусом. Також обмежили прийом з про-
філактичною метою. Про це повідомили в 
міськраді. За останній тиждень ситуація 
з ковід-19 у Сумах суттєво погіршилася. 
Щодоби фіксували понад півтисячі нових 
хворих. Більшість перебувають на амбу-
латорному лікуванні. Непроста ситуація 
і в Ужгороді. Там закликали запровади-
ти в школах дистанційне навчання на два 
тижні. Так вирішила обласна епідемічна 
комісія Закарпаття. Усе через зростання 
захворюваності на коронавірус серед діт-
лахів. В регіоні на стаціонарі лікуються 
33 дитини. І це — найбільший показник 
за час пандемії. Більшість малечі від коро-
навірусу не вакцинована. Проте, чи запро-
ваджувати в школах карантин, мають ви-
рішити територіальні громади самостій-
но. 
 500 гривень за бустерну дозу: влада 
пропонує нові заохочення. Отже, за третє 
щеплення від коронавірусу українці отри-
мають ще пів тисячі гривень. Це пообіцяв 
президент Володимир Зеленський. Гро-
ші нараховуватимуть у рамках програми 
«єПідтримка». Їх можна буде витратити 
на послуги у трьох сферах — культура, 
поїздки та спорт. Водночас людям віком 
за 60 дозволили використати «ковідну» 
тисячу на ліки. ■

■

Наталя НАПАДОВСЬКА

 Це була вимога МВФ і той 
випадок, коли умови видачі 
кредиту Фондом можна вва-
жати справедливими. Звіт 
ДАС цілком зрозумілий і на-
очний, насамперед завдяки 
діаграмам, але це все-таки 
досить розлогий бюрокра-
тичний документ. Тому ко-
ротко про головне: кожна 
друга гривня, виділена на 
боротьбу з ковідом, пішла в 
невідомому напрямку.
 Отже, на «ковідний» 
фонд було виділено з бюдже-
ту 78,4 млрд грн, з яких було 
використано 67,9 млрд грн 
Контролем охоплено близь-
ко 60 млрд грн, з них ДАС 
знайшла порушень та проб-
лемних питань на 30,1 млрд 
грн, тобто більш ніж на 50% 
від суми асигнувань. Вража-
юче! Але ще більше вражає 
інша цифра: сума, на яку ці 
порушення та проблеми було 
усунуто — лише 155,6 млн 
грн, тобто 5%.
 Куди ж перетекли гро-
ші, яких так гостро потребу-
вала країна? Найбільше на 
боротьбу з пандемією отри-
мав Укравтодор (26,2 млрд 
грн), а Міністерство охоро-
ни здоров’я опинилося на 
другому місці (21,8 млрд). 
Тобто  уряд  вважав  «Ве-
лике будівництво»  більш  
ефективним  антиковід-
ним заходом, ніж програми  
від МОЗу, якому перепало 
менш ніж по 500 грн на ук-
раїнця на рік на профілак-
тику, вакцинацію та ліку-
вання від COVID-19.
 Аудит «ковідного» фон-
ду розкрив іще одну пробле-
му: з «автодором» теж не все 
гладко. Проблемними в Укр-

автодорі виявилися витра-
ти на 12,6 млрд грн, або на 
48% від витраченого. Усу-
нено цих самих «проблем» 
було на нікчемні 0,5%, або 
5,9 млн. Куди пішли решта 
мільярдів? Випарувалися.
 Але, можливо, «Вели-
ке будівництво» зробило ве-
лику справу і дало поштовх 
розвитку економіки країни? 
Тема «Великого будівниц-
тва» продовжує бути топо-
вою для уряду, а для народу 
— вигадана на  диво нахаб-
на версія, що одна грив-
ня, вкладена в будівництво 

доріг, дає п’ять гривень до 
бюджету країни. Так зва-
ний ефект мультиплікато-
ра. Президент Зеленський 
заявляв, що програма «Ве-
лике будівництво» створить 
200 тисяч робочих місць для 
українців, але той самий 
«автодор» спільно з Київсь-
кою школою економіки оп-
рилюднили іншу цифру 
— лише 20 тисяч. «Вели-
ке будівництво», поглинув-
ши 10% бюджету країни, не 
дало та й не могло дати пош-
товх до економічного роз-
витку.

 У НБУ перерахували так 
званий мультиплікатор та 
отримали не п’ять гривень, 
а 96 копійок. Тобто, вклав-
ши у проєкт гривню, держа-
ва навіть її не повертає. Най-
масштабніший проєкт від-
новлення інфраструктури 
так і не став точкою еконо-
мічного зростання, а пош-
товх для розвитку інфра-
структури, туристичного та 
транзитного потенціалу Ук-
раїни виявився не настільки 
вагомим, як очікувалося.
 У структурі витрат на 
будівельні та ремонтні ро-
боти лише 3% — це складо-
ва робочої сили, 15% — вит-
рати на придбання техніки 
(як правило, іноземного ви-
робництва) та 80% — це ас-
фальт, здебільшого бітум, 
який переважає імпорт-
не виробництво. Оскіль-
ки на продовження «Вели-
кого будівництва» грошей 
у держави немає, тому роз-
глядається можливість за-
лучення коштів міжнарод-
них організацій та бізнесу 
— адже в 2022 році на по-
дальші розбудову та ремонт 
доріг закладено понад 140 
млрд грн та невдовзі має 
розпочатися реалізація пер-
шого концесійного автобану 
Краківець —  Броди — 
Львів — Рівне. Віддавати ці 
гроші буде наступний уряд.
Програму все частіше нази-
вають «Велике крадівниц-
тво», гроші випаровуються 
невідомо куди, та й дороги 
теж уже руйнуються, адже 
офіційний термін їх придат-
ності — три роки. Упевнена, 
за кілька років країна шука-
тиме гроші «Великого будів-
ництва» — в офшорах та на 
приватних рахунках. ■

НА ФРОНТІ

Любителі 
«постріляти»
Росія через мережу 
вербувальних центрів здійснює 
активний набір найманців

■ А ТИМ ЧАСОМ...

 

■

 За повідомленнями Головного управ-
ління розвідки Міністерства оборони Ук-
раїни, у з’єднаннях і частинах оперативного 
угруповання російських військ на тимчасо-
во окупованій території в Донецькій та Лу-
ганській областях продовжуються актив-
ні заходи бойової підготовки. Цього тижня 
в підрозділах 1-го (Донецьк) та 2-го (Лу-
ганськ) армійських корпусів проводяться 
заняття з тактичної і вогневої підготовки, а 
також тренування з управління вогнем арти-
лерійських підрозділів у рамках так званого 
«єдиного дня вогню». Крім того, на передо-
вих позиціях окупанти проводять інженерні 
роботи з відновлення фортифікаційних спо-
руд з одночасним нарощуванням мінно-ви-
бухових загороджень, у тому числі з вико-
ристанням заборонених міжнародними кон-
венціями протипіхотних мін російського ви-
робництва. Водночас висока інтенсивність 
такої діяльності окупаційних військ, відсут-
ність взаємодії між підрозділами та усклад-
нені погодні умови призводять до збільшен-
ня випадків підривів військовослужбовців 
противника на власних мінах.
 Також командування ЗС РФ продовжує 
нарощувати бойові можливості оперативного 
угруповання російських окупаційних військ у 
Донецькій та Луганській областях: з почат-
ку поточного місяця сюди приховано завез-
ли залізничним і автомобільним транспор-
том із території РФ понад 7 тис. тонн паль-

ного, декілька одиниць танків та самохідних 
артилерійських установок, інше озброєння 
та боєприпаси, в тому числі для артилерій-
ських систем і мінометів. Для комплектуван-
ня особовим складом підрозділів противни-
ка через розгорнуту на території РФ мережу 
вербувальних центрів здійснюється активний 
набір найманців, яких направляють на тимча-
сово окуповану територію України після про-
ходження інтенсивних курсів підготовки в 
навчальних центрах.
 У свою чергу українська сторона СЦКК 
повідомляє про чергові факти порушень 
Мінських домовленостей з боку збройних 
формувань РФ на тимчасово окупованих 
територіях Луганської та Донецької облас-
тей — лише за одну добу 25 січня додат-
ково виявлено та зафіксовано розташуван-
ня 165 одиниць військової техніки збройних 
формувань РФ із порушенням Мінських до-
мовленостей.
 Робота місії ОБСЄ на тимчасово окупо-
ваних територіях супроводжувалась пере-
шкодами з боку збройних формувань РФ. 
Так, БПЛА місії ОБСЄ малого радіуса дії за-
знавали впливу перешкод сигналу GPS під 
час шести польотів, що свідчить про систе-
матичне створення росіянами передумов 
для подальшої ескалації напруження на лінії 
зіткнення та про намагання приховати свою 
злочинну діяльність від міжнародних спос-
терігачів.

КОРУПЦІЯ

Закатали в асфальт
Державна аудиторська служба 
опублікувала аудит витрат Фонду 
боротьби з COVID-19 за 2020 рік

■

Фото з сайту bigbud.kmu.gov.ua.❙
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кібератак 
на урядові сайти і стра-

тегічні об’єкти СБУ нейтралізувала в минуло-
му році, звернули увагу в пресцентрі спецві-
домства.

2 тис. батальйонів 
тероборони

сформують в Україні, за кожним бійцем яких 
буде закріплено зброю, заявили в Мінобо-
рони.

цінних знахідок
в Україні належить так 

званій «чорній» археології, поскаржився ар-
хеолог Михайло Сиволап.

студентів
в Україні цьогоріч отри-

муватимуть академічні стипендії, пообіцяв 
міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

місце
посіла Україна в рей-

тингу країн світу за чисельністю зброй-
них сил, згідно з даними порталу Military 
Balance.

150 90% 45% 21-ше
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ЕКОЛОГІЧНО

Пакетна 
пропозиція
З лютого очікується значне 
підвищення вартості 
упаковки з пластику
Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Дармові пластикові торбинки остаточно 
відходять у небуття. Закон щодо обігу плас-
тику в торгівлі було прийнято ще 1 червня 
2021 року, й зараз його поетапно запро-
ваджують. Спершу, з 10 грудня минулого 
року, в нашій державі було заборонено бе-
зоплатну реалізацію пластикових пакетів 
у магазинах, але невдовзі розпочнеться но-
вий етап обмежень. Так, із 1 лютого у тор-
говельній мережі зростуть ціни на «товсті» 
пластикові пакети. Тепер мінімальна вар-
тість такої тари становитиме 2 гривні. 
 «Кожен українець у середньому вико-
ристовує 500 пластикових пакетів щоро-
ку. Вони слугують лише декілька хвилин, 
а потім розкладаються понад століття, за-
бруднюючи довкілля. Затвердження міні-
мальних роздрібних цін на пластикові па-
кети стимулюватиме громадян використо-
вувати багаторазові екологічні торбинки 
та дозволить захистити довкілля і здоров’я 
людей від шкідливого впливу мікропласти-
ку», — зазначив перший заступник мініст-
ра економіки України Денис Кудін.
 «Свіжі» ціни на пластикові пакети про-
писані у відповідній постанові Кабміну. 
Нова фіксована вартість буде встановлена 
на «товсті» пакети (товщина стінок яких 
понад 50 мікрометрів) — у такі зазвичай 
складають продукти в магазині, щоб нести 
їх додому.
 Тож із 1 лютого ціни на пластикові па-
кети будуть такі: 2 грн — пакет без ручок 
та бічних складок; 2,5 грн — пакет без ру-
чок, але з бічними складками або з ручка-
ми без бічних складок; 3 грн — пакет із 
ручками та бічними складками.
 Щоправда, поки що ці вимоги не по-
ширюються на біорозкладні та надтонкі 
пластикові пакети, що призначені для па-
кування та транспортування свіжої риби, 
м’яса, сипучих продуктів, льоду та вико-
ристовуються як первинна упаковка до  
1 січня 2023 року.
 Крім того, з 10 березня 2022 року буде 
заборонено розповсюдження в магазинах 
та закладах громадського харчування над-
тонких (зi стінками товщиною менше 15 
мікрометрів), тонких (зi стінками товщи-
ною від 15 до 50 мікрометрів) та оксороз-
кладних пластикових пакетів.
 Залишать виняток для свіжого м’яса і 
риби, а також для сипучих продуктів, які 
продаватимуть у тонкій пластиковій упа-
ковці.
 Зважаючи на катастрофічний стан з 
переробкою сміття в Україні, де 94% по-
бутових відходів потрапляє на сміттєзва-
лища (хоча локальні підприємства з пере-
роблення вторсировини в нас завантажені 
лише на 70%), подібні заходи з обмежен-
ня «кругообігу» пластику дійсно вже дав-
но на часі.
 Ще одним аргументом «за» суворі 
«пластикові нововведення» є те, що лише 
за 2020 рік в Україні утворилось понад 54 
млн м3 побутових відходів (а це — понад 
10 млн тонн), які захоронюють на 6 тис. 
сміттєзвалищ і полігонів загальною пло-
щею майже 9 тис. га.
 До слова, в тій же Швейцарії перероб-
люють 99% відсотків своїх відходів, та ще 
й закуповують сміття в сусідніх країнах 
для переробки та подальшого використан-
ня. ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

 Минулого року за 18 субот-
ників небайдужі харків’яни 
підняли на берег річки Уди і 
відправили на полігон ТПВ 
110 тонн сміття. Тоді ж у 
районі Жихарської греблі 
був установлений перший в 
Україні уловлювач відходів. 
Якраз завдяки цій споруді і 
виявили нове лихо, що пре-

тендує на статус регіональ-
ної екологічної катастрофи. 
«За шість днів сюди приплив-
ло 14 трупів диких качок, — 
повідомив організатор акції 
Артем Приходько. — Скіль-
ки ще загиблих птахів плаває 
у воді, наразі невідомо. При-
чиною отруєння, найвірогідні-
ше, стали Диканівські очисні 
споруди, які щодня зливають 
у річку 400 тонн фекалій».
 Відібрана на аналіз вода 

показала вміст амонію, який 
у шість разів перевищує нор-
му. За словами екоактивіста, 
цей факт свідчить про техно-
логічний збій у роботі згада-
ного комунального підприємс-
тва. Можна навіть припусти-
ти, що до природних водой-
мищ потрапляють фактично 
неочищені стоки. 
 Аналіз відібраних проб 
провела лабораторія міста 
Слов’янськ під контролем ре-
гіонального офісу водних ре-
сурсів. Там підтвердили, що 
причиною загибелі птахів 
стала токсична речовина. Але 
для того, аби уточнити її на-
зву, внутрішні органи пер-
натих направлять до Києва. 
«Під час розтину було вияв-
лено ураження печінки, ни-
рок, шлунка та кишечнику, 
— каже Артем Приходько. — 
Смерть настала приблизно в 
один і той самий час у резуль-

таті отруєння токсинами поки 
що невідомого походження». 
 Ця тривожна новина мит-
тєво розлетілася соціальними 
мережами, що в принципі і не 
дивно. Уди впадає у найбіль-
шу річку Слобожанщини — 
Сіверський Донець, вода яко-
го подається до будинків у міс-
тах Харківської, Донецької та 
Луганської областей. Щоправ-
да, пресслужба КП «Харківво-
доканал» одразу ж поспішила 
розвіяти ці чутки, повідомив-
ши про постійний моніторинг 
якості водних ресурсів. Мо-
вляв, рідина, що тече з кранів 
квартир і домоволодінь, від-
повідає усім вимогам держав-
них стандартів та норм. Але 
ж це зовсім не означає, що 
амонію немає у відкритих во-
доймах. До речі, загибель ка-
чок екоактивісти фіксували 
ще влітку, коли боролися зі 
сміттєвими завалами. ■

БРАТИ НАШІ МЕНШІ

Водичка з амонієм
На річці Уди, яку екоактивісти влітку 
очистили від сміттєвих завалів, масово 
гинуть дикі качки

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 У Черкаському обласно-
му краєзнавчому музеї від-
крили цікаву й унікальну фо-
товиставку «Село у відрогах 
Холодного Яру». В експози-
ції — 25 планшетів зі світли-
нами про життя українсько-
го села у 50—60-х роках ми-
нулого століття, яке залишив 
для історії фотограф з хо-
лодноярського села Грушів-
ка Кам’янського району Іван 
Литвин (1924 — 1987).
 Як розповідають органі-
затори виставки, Іван Ан-
тонович пережив голодомо-
ри та війну, закінчив Одесь-
ке художнє училище і повер-
нувся до рідного села, в якому 
працював бібліотекарем. У 
1950-х роках він розжився 
фото апаратом і почав фіксува-
ти на плівку повсякденне жит-
тя своїх односельців.
  «Для тих, хто народився у 
50-ті роки минулого століття, 
ця виставка — чудовий спо-
гад про їхнє дитинство. А для 
теперішньої молоді — мож-
ливість побачити наше мину-
ле таким, яким воно було на-
справді», — говорить «УМ» 
черкащанка Ольга Хомен-
ко, яка побувала на виставці і 
зізнається, що вражена поба-
ченим. 
 Як пригадує онук Івана 
Литвина, черкаський худож-
ник Ігор Солодовніков, який 
більше 10 років тому знайшов 
у діда на горищі негативи 5 ти-
сяч світлин, його дід знімку-
вав повсякденне життя своїх 
односельчан — їхні трудові 
дні, звичайні сільські спра-
ви, зібрання у центрі села чи 
в клубі, дозвілля на природі, 
іменини, весілля — фотоапа-
ратом «Зоркий-2». Фіксував 

не для виставок, а для себе, і 
проявлені плівки складав у 
валізу, тож усіх фото він так і 
не побачив.
 А його онук зробив добру 
справу для української історії 
— відцифрував безцінну спад-
щину діда Івана. 
 Ці світлини талановито-
го фотохудожника, які по-
пуляризують історію рідно-
го черкаського краю, «пішли 
у люди» завдяки ініціатору і 
координатору цього проєкту 
— Василю Мельниченку, за-
ступнику голови Черкаської 
обласної організації Націо-
нальної спілки краєзнавців 
України, професору Черкась-
кого національного універси-
тету імені Богдана Хмельни-
цького, в рамках обласної про-
грами підтримки діяльності 
осередків національних твор-
чих спілок Черкащини.
 За словами Василя Мико-
лайовича, включені до вистав-
ки фотографії Івана Литвина 
створюють неповторний та ре-
алістичний образ часу одного з 
переломних періодів українсь-
кої історії кінця 1950—1960-х 
років. 
 «Зроблені на високому ху-
дожньому рівні, знімки збе-
регли обличчя українських 
селян та ще живі на той час 
народні традиції, які не пот-
рапили в об’єктив офіцій-
них фотографів. Зокрема, фо-
тографу вдалося зафіксува-
ти різноманітність народних 
весільних обрядів у їх живо-
му і неповторному виконан-
ні. Ці фото складають най-
більшу частину в архіві фо-
тографа», — говорить Василь 
Мельниченко. І додає, що екс-
позиція виставки вміщує світ-
лини, в яких сільський фото-
граф поетично і лірично пе-
редав живі й відкриті обра-

зи простих сільських людей, 
життя і долі яких дуже рідко 
потрапляють у поле зору до-
слідників. «Зі світлин постає 
реальне повоєнне українське 
село і повсякдення селян доби 
хрущовської «відлиги». Гля-
дач дізнається, як насправ-
ді вони жили, у що одягали-
ся, як працювали в колгоспі, 
проводили будні та свята. Ав-
тор зумів показати особливі 
риси своїх односельчан та пе-
редати їхню щирість і справж-

ність, які завдяки збереженим 
світлинам дійшли до сучасни-
ків», — зазначає пан Василь.
 До організаторів виставки 
ретросвітлин «Село у відрогах 
Холодного Яру» звертаються 
шанувальники фотомистец-
тва з проханням розмістити 
світлини у фейсбуці. Тож на-
разі Черкаська обласна органі-
зація НСКУ починає публіка-
цію цих світлин у такій послі-
довності, як вони розташовані 
в експозиції. ■

У світлинах Івана Литвина — цікаві та захопиві миті з життя 
холодноярського села Грушівка у 50—60-х роках минулого століття.

❙
❙

ВЕРНІСАЖ

Іванів погляд
Відкрито фотовиставку «Село у 
відрогах Холодного Яру» — про життя 
селян у 50-х роках минулого століття

■
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Увічнити 
пам’ять жертв 
Голодомору, а 
не переслідувати 
істориків
 

президенту України 
Володимиру ЗЕЛЕНСЬКОМУ

голові Верховної Ради України 
Руслану СТЕФАНЧУКУ

прем’єр-міністру України 
Денису ШМИГАЛЮ

 
 Звертаюся до керівництва України з приводу поданого Антоном Дробови-
чем, головою Українського інституту національної пам’яті (УІНП), списку канди-
датур комісії, що «опрацьовуватиме дослідження» проблеми підрахунку кіль-
кості жертв Голодомору-геноциду, заплановане на 28 січня 2022 року. Хочу за-
уважити, що це не є компетенцією УІНП, бо є порушенням Закону України «Про 
Голодомор 1932—1933 років» від 28 листопада 2006 року. Законом не пере-
дбачено проведення аналізу досліджень, опублікованих окремою групою нау-
ковців. Стаття 4 передбачає, що УІНП як державна установа має «забезпечити 
умови для проведення досліджень», а не переслідувати за проведення дослід-
жень. Це є перевищенням повноважень голови УІНП. Витрачати державні кош-
ти на створення заангажованої «комісії» є розбазарюванням коштів. 
 Стаття 3 передбачає забезпечення доступу наукових і громадських установ 
і організацій, вчених, окремих громадян, які досліджують проблеми Голодомо-
ру, до архівних та інших матеріалів. Стаття 3 також передбачає, що органи де-
ржавної влади та місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень 
зобов’язані «сприяти консолідації та розвитку української нації, її історичної сві-
домості та культури...». УІНП в порушення цієї статті поглиблює розкол серед 
науковців і громадськості. До складу комісії введено ретельно відібраних «ек-
спертів», які просувають кремлівську концепцію Голодомору як «всесоюзного 
голоду» без національних ознак, порушуючи Статтю 2 про публічне заперечен-
ня Голодомору. Серед запропонованих членів комісії відсутні науковці та екс-
перти Національної академії правових наук, Міжнародної асоціації дослідників 
Голодомору-геноциду, Фундації Голодомору-геноциду (США), Каліфорнійсько-
го штатового університету Фресно, тобто інституцій, які досліджують Голодомор 
з погляду геноцидних студій і видають публікації на цю тему. 
 Звертаю особливу увагу на те, що Дослідно-освітній консорціум із вив-
чення Голодомору є не державною установою, а приватним філіалом Канад-
ського інституту українських студій. Серед перелічених у складі комісії інсти-
туцій — Український науковий інститут Гарвардського університету (теж при-
ватний), Канадський інститут українських студій та Наукове товариство ім. Т. 
Шевченка — є підписантами листа, підготовленого директоркою Інституту де-
мографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи, яким вони намагалися до-
битися від громадської організації в українській діаспорі не оперувати цифрою 
7–10 мільйонів під час офіційної церемонії відкриття пам’ятника жертвам Го-
лодомору у Вашингтоні у 2015 році, бо, мов ляв, є інша, «науково обгрунтова-
на» шістьма науковцями з однієї інституції, цифра 3,9 мільйона. Це не лише 
не є науково обгрунтованою цифрою, а насправді це етично некоректна акція 
з просування нерецензованого результату досліджень, погоджена з Інститу-
том історії України НАН України, де на провідних посадах працюють колишні 
члени комуністичної партії, фінансовані закордонними коштами. 
 Доводжу до Вашого відома, що 21 січня 2022 року історик Сергій Жук під 
час презентації своєї нової монографії про діяльність КДБ в американській і ка-
надській діаспорі навів документальні факти співпраці КДБ з очільниками Ук-
раїнського наукового інституту Гарвардського університету та Канадського ін-
ституту українських студій. У своєму розділі про дезінформаційну війну Росії 
проти Голодомору-геноциду я наводжу факти співпраці деяких науковців Інсти-
туту історії України НАН України з адміністрацією президента Російської Феде-
рації через участь у спільних проєктах з Совєтом по внешней і оборонной політі-
ке (СВОП), який працює над збереженням позитивного іміджу Росії у світі. Та-
кий колабораціонізм підриває національну безпеку України і не сприяє утверд-
женню українського історичного наративу. 
 Натомість УІНП мусить вжити заходів щодо увічнення пам’яті жертв Го-
лодомору й організувати наукову конференцію, до участі в якій запросити 
всіх науковців, а не ретельно відібраних, і ухвалити резолюцію зі зверненням 
до Генерального секретаря ООН з вимогою скликати позачергову сесію ООН 
і поставити на порядок денний три питання:
 1) виключити Російську Федерацію, яка як наступниця СРСР вчинила ге-
ноцид проти українців і продовжує народовбивство, з Ради Безпеки ООН за 
порушення всіх міжнародних угод до повного відведення військ від кордонів 
і повернення загарбаних територій України;
 2) спорядити місію миротворців ООН на кордон між Україною і Росією, 
аби попередити новий спалах кровопролиття;
 3) визнати Голодомор геноцидом проти українців, бо братовбивча війна є 
наслідком заперечення Голодомору як геноциду, реабілітації сталінізму і пе-
реписування історії.
 Україні загрожує смертельна небезпека. Зволікати не маємо права і від-
волікати увагу суспільства на створення комісії для винесення публічних «ви-
років» науковцям на основі сфальсифікованих «свідчень» власника друкарні 
і колишньої заступниці директорки Музею, яка не розуміє різниці між етног-
рафією і геноцидними студіями і намагається звести особисті рахунки. Украї-
на — понад усе!

З повагою, Вікторія Малько, кандидат історичних наук, 
доктор педагогічних наук, координатор програми вив-
чення Голодомору на кафедрі історії Каліфорнійського 
штатового університету Фресно (США).

■

Олег ГАНСЬКИЙ 

 Одним з головних бенефіціарів 
«плюсів» вітчизняні медіаекспер-
ти називають чинного президен-
та України Володимира Зеленсь-
кого. Адже саме «1+1», власне, 
і подарував президентське кріс-
ло представникові Зе-команди 
— після активної піар-кампанії. 
Йдеться не лише про демонстра-
цію фільму «Слуга народу», а й 
про, скажімо, маніпуляцію із де-
монстрацією новорічного звер-
нення президента України. Яке, 
попри всі традиції вітчизняного 
телебачення, й спрацювало на ко-
ристь Володимира Зеленського і 
де-факто дало старт його вибор-
чій кампанії. 
 «Новорічної ночі телеканал 
«1+1» за п’ять хвилин до Ново-
го року проігнорував традицію 
трансляції слова президента Ук-
раїни. Замість промови Петра 
Порошенка, яка у цей час йшла 
всіма українськими телеканала-
ми, на «1+1» у рамках «Вечірньо-
го кварталу» йшов номер із піс-
нею «5 хвилин» у виконанні ар-
тистів Студії «Квартал 95». В ос-
танні хвилини перед настанням 
Нового року в ефірі з’явилася 
промова Володимира Зеленсь-
кого, який повідомив, що таки 
балотуватиметься у президен-
ти України. «Знаєте, на відміну 
від наших великих політиків, я 
не хотів вам даремно обіцяти, — 
заявив Зеленський. — І зараз, за 
кілька хвилин до Нового року, я 
дещо пообіцяю. І одразу вико-
наю. Дорогі українці, я обіцяю 
вам піти у президенти України. І 
одразу виконую. Я йду до прези-
дентів України. Давайте зроби-
мо це разом», — у 2019-му пові-
домив «Детектор Медіа».
 А на припущення, що, мо-
вляв, такий збій треба пояснити 
технічними проблемами, тодіш-
ній генеральний директор «1+1 
медіа» Олександр Ткаченко в 
інтерв’ю «Ліга. Бізнес» повідо-
мив: «Усе, що ми робимо, якраз і 
покликано показати можливість 
альтернативної точки зору. Влас-
не, й історія про Зеленського в 
новорічну ніч теж про це. Ми хоч 
і комерційне медіа, але поважає-
мо інститут влади, тому залиши-
ли традицію виступу президен-
та. І, до речі, з точки зору теле-
перегляду, він отримав більше 
охоплення саме на «Плюсах». 
Але зустрічати Новий рік «за 
командою» старшого товариша 
вважаю совковим рудиментом». 
Як нагороду за таку точку зору 
Олександр Ткаченко згодом отри-
мав посаду міністра культури. 
 Наприкінці 2019 року, як на-
писав сайт «НВ», «український 
олігарх, власник телеканала 
«1+1» Ігор Коломойський очо-
лить наглядову раду ТОВ ТРК 
«Студія 1+1». За логікою, голо-
вний бенефіціар перемоги прези-
дента Зеленського особисто очо-
лив «головну кнопку країни», 
щоб ефективніше контролювати 
редакційну політику. Яка доз-
воляла йому заробляти — тобто, 
лобіювати власні бізнес-інтере-
си. Щоправда, недавно, 8 грудня 
Коломойський вийшов зi складу 
ради, щоб не потрапити під так 

званий «антиолігархічний за-
кон», спрямований проти лідера 
опозиції Петра Порошенка і де-
якою мірою проти недружнього 
олігарха Ріната Ахметова. 
 Утiм і цей невеликий реверанс 
не завадив Ігорю Коломойському 
отримати суттєві бізнес-префе-
ренції від влади — на шкоду на-
роду України, який від цих обо-
рудок олігарха тільки втрачав. 
 «Чергова перемога у судах 
бізнесу з орбіти Коломойсько-
го: Укрнафта відбилася від 394-
мільйонного штрафу», — напи-
сали ЗМІ. Окружний адміністра-
тивний суд скасував податкові 
штрафи компанії «Укрнафта», 
частина якої належить Ігореві 
Коломойському. Відповідне рі-
шення оприлюднено у Єдиному 
реєстрі судових рішень. «Позов-
ні вимоги задовольнити. Визнати 
протиправними та скасувати по-
даткові повідомлення-рішення 
Офісу великих платників подат-
ків Державної податкової служ-
би України від 5 травня 2020 
року», — йдеться у рішенні. Суд 
скасував два податкові повідом-
лення-рішення: штраф за несвоє-
часну сплату зобов’язань із ПДВ 
на суму 389,6 млн гривень. За це 
порушення Укрнафта мала спла-
тити 38,96 млн гривень (10% від 
суми зобов’язань з ПДВ). Друге 
— стосувалося несвоєчасної спла-
ти Укрнафтою зобов’язань із ПДВ 
на суму 1,776 млрд гривень. За це 
порушення компанія мала випла-
тити 355,2 млн гривень штрафу.
 Ці гроші Ігорю Коломойсько-
му, наголосимо, має виплатити 
народ України. 
 Є в бізнесу олігарха і менш 
значущі перемоги. Так, сайт 
«Новини Дніпра» повідомляє: 
«Комунальне підприємство 
«Кривбасводоканал» Криворізь-
кої міськради спрямує 32,9 млн 
грн на покупку 1000 т хлору для 
води у компанії олігарха Ігоря 
Коломойського».
 Наприкінці минулого року 
сайт «Ліга.Net» повідомив: «Ко-
ломойський допомагає Зеленсь-
кому у війні з Ахметовим — під-
тримкою у парламенті та на ка-
налі «1+1». Натомість він хоче 
спокійного життя та преферен-
цій у бізнесі. Лояльні до олігар-
ха депутати допомагають куль-
гаючій монокоаліції голосами, а 
телеканал «1+1» показує хорошу 
для влади картинку. Натомість 
Коломойський може розрахову-
вати на бізнес-бонуси від Банко-
вої, а також місця для своїх лю-
дей у списках «Слуги народу».
 Така ситуація суттєво псує 
міжнародний імідж України. 
«Можна скільки завгодно пере-
конувати Америку у своїх видат-
них зусиллях по боротьбі з олі-
гархами, але коли Коломойсь-
кий отримає від держави зниж-
ку на ренту з марганцевої руди 
— для розумних людей усе стає 
очевидним», — цитує народного 
депутата від «Європейської Солі-
дарності» Олексія Гончаренка 
сайт USA one. «Гончаренко за-
явив, що в американських ЗМІ 
мало не щомісячно — нові і нові 
розслідування фінансових махі-
націй «українського олігарха 
№1 і за сумісництвом бізнес-пар-

тнера українського президента з 
медіабізнесу», — пише сайт.
 А тим часом сайт «Апостроф» 
зауважує: своїми тісними сто-
сунками з власником «1+1» пре-
зидент Володимир Зеленський 
провалює оголошену ним же де-
олігархізацію. «Президент Во-
лодимир Зеленський після на-
стання Нового року вирушив до 
Карпат, де оселився в готелі, що 
належить олігарху Ігорю Коло-
мойському. За збігом обставин, 
Коломойський перебував у готелі 
в ті ж дні, що й Зеленський. Про-
те і президент, і олігарх катего-
рично заперечують факт зустрічі. 
Це й не дивно, бо в Україні оголо-
шено кампанію деолігархізації, а 
святкові посиденьки Коломойсь-
кого та Зеленського йдуть із нею 
врозріз», — пише видання. 
 На хвилі загострення про-
тистояння з Росією така прези-
дентсько-олігархічно-телевізій-
на дружба неабияк заважає на-
шій державі, оскільки ставить 
під сумнів партнерсьскі взає-
мини із нашим головним союз-
ником — Сполученими Шта-
тами Америки. «До Окружно-
го суду США Південного окру-
гу Флориди подано цивільний 
позов про конфіскацію понад 6 
млн доларів, отриманих від про-
дажу комерційної нерухомості 
в Далласі (Техас), яка, ймовір-
но, утримувалася на гроші, ви-
ведені з «ПриватБанку», доки 
він перебував у власності олі-
гарха Ігоря Коломойського та 
його партнерів, — ілюструє цю 
тенденцію «НБ-Бізнес». — Це 
вже четвертий подібний позов: 
у серпні 2020 року США пода-
ли два позови про конфіскацію 
комерційної нерухомості в Дал-
ласі та Луїсвіллі (Кентуккі), а в 
грудні 2020 року — про конфіс-
кацію нерухомості в Клівленді 
(Огайо)». 
 Ще один шкідливий вплив 
канала Ігоря Коломойського сто-
сується оросійщення глядацької 
аудиторії. «Новорічна ніч 2022 
року була, на мій погляд, особ-
ливо знаковою. Вона була майже 
суцільно російськомовна, ста-
більно українською звучала  у 
новорічних шоу лише... рекла-
ма та репліки ведучих. Вибачте, 
але коли на найбільш наближе-
ному до президента телеканалі 
«1+1» народна артистка Украї-
ни Софія Ротару співає російсь-
кою — окрім слова «приїхали», 
інших слів у мене немає», — на-
писала журналістка «Детекто-
ра Медіа» Наталія Лигачова. І 
продовжує: «А особливої пікан-
тності ця ситуація набуває піс-
ля слів Володимира Зеленсько-
го у новорічному зверненні «ми 
налякали олігархів». Так наля-
кали, що вони гуртом продов-
жили просувати у своїх ефірах 
«русскiй мiр»?! А чи, може, — й 
це найгірший варіант — ТАКИЙ 
новорічний ефір і був саме пода-
рунком президенту від «наляка-
них олігархів»?». 
 Утiм «плюси» залишаються 
«слугою» — але не народу, а того 
самого олігарха, дружнього до 
президента Володимира Зеленсь-
кого, який дозволяє їм відбирати 
у народу величезні гроші. ■

МЕДІА ДЛЯ МАС 

Зупинити «1+1»!
Один з найрейтинговіших телеканалів в Україні 
працює проти держави: на користь 
олігарха Ігоря Коломойського та проти 
україномовного глядача

■

«Плюси» активно зомбують глядачів
заради інтересів Ігоря Колойського,
Зе-команди і Росії.
Фото з сайту novynarnia.com.
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По тридцять смертей щодня
 Далеко не всі села в Україні 
мають такий досить детальний 
мартиролог загиблих. Село Піс-
ки тут рідкісний виняток, адже 
в інших населених пунктах спис-
ки померлих, а також інші важ-
ливі документи періоду Голодо-
мору знищували — так радянські 
кати замітали сліди свого страш-
ного злочину. «Скажімо, по селу 
Сніжки теж існували такі книги 
актів реєстрації, але всі сторінки 
саме за період 1932—1933 роки 
були вирвані», — зазначає ди-
ректор Буринського краєзнавчо-
го музею ім. Павла Попова Мико-
ла Кононенко. 
 Важко сказати, яка дивовиж-
на випадковість зберегла ці трагіч-
ні списки 1933 року. «Вже в часи 
незалежної України вчителька 
Пісківської середньої школи Ан-
тоніна Коров’яковська, працю-
ючи в архіві РАЦСу, випадково 
натрапила на шість книг, у яких 
були зафіксовані смерті пісківчан 
у голодному 1933-му, — продов-
жує Микола Кононенко. — Вона 
переписала їх і таким чином «за-
світила» ці документи. Вони ле-
жали забуті в запасниках, як такі, 
що не мали особливої цінності, та 
мали йти на списання. Знахідка 
Антоніни Коров’яковської, по 
суті, врятувала ці книги, повер-
нула їх та прізвища сотень пісків-
чан із забуття. Слід сказати, що 
вони не одразу стали надбанням 
громадськості — на документи 
певний час було накладено табу, 
їх дуже неохоче давали дослідни-
кам у руки. І лише за часів прези-
дентства Віктора Ющенка, коли 
тему Голодомору підняли на на-
лежний рівень, ці документи пе-
редали в Суми, там їх оцифрува-

ли, після чого диск із оцифрова-
ним варіантом метричних книг 
отримав і наш музей». 
 На основі цих списків був ук-
ладений мартиролог села, що 
ввійшов до Книги пам’яті, яка 
зберігається в Національному 
музеї Голодомору-геноциду. Пе-
релік загиблих пісківчан стано-
вить 22 сторінки. Уявляєте? По-
над два десятки аркушів з прізви-
щам людей! Загалом за цей період 
у книгах реєстрації було зафіксо-
вано смерті 1тис. 185 пісківчан. І 
це далеко не повний перелік за-
гиблих, а лише дані за вісім мі-
сяців 1933 року — перший запис 
датується 7 січня 1933-го, а остан-
ній — 25 серпня. Але ж помирали 
і до того, й опісля. Загалом, вва-
жають місцеві дослідники, в Піс-
ках голодна смерть викосила дві 
третини мешканців — вражаюче 
число як для села, де до Голодомо-
ру мешкало 2 тис. 140 осіб. 
 Детальніше вивчення книг 
дає зрозуміти, що найсмертель-
нішими для Пісків були травень-
серпень 1933-го. В окремі дні 
реєстрували по 20, 25 і навіть 30 
смертей щодня! Шосте червня: 
померли 40-річний Пилип Поп-
росименко та четверо його дітей 
— дванадцяти, семи, п’яти та 
двох років. Восьме липня: не ста-
ло ще цілої родини — 45-річно-
го Павла Щербини, його дружи-
ни Параски та трьох діток — де-
сяти, шести та чотирьох років... 
Ще ніколи Піски не переживали 
страшніших часів. «Ми порів-
нювали ці втрати з періодом вій-
ни, — каже Микола Кононенко. 
— Так от, у роки Другої світової 
загинуло 267 мешканців Пісок, а 
всього за вісім місяців голоду — 
вчетверо більше».

 Найчастіше причиною смер-
ті пісківчан зазначено безбілко-
вий набряк — наслідок крайньо-
го виснаження організму після 
тривалого голодування — або 
інші проблеми з травленням (за-
палення очеревини або шлун-
ка, кривавий понос тощо). Вік 
померлих — від місяця і до 91 
року. Власне, діти були найвраз-
ливішими — від голоду гинули і 
зовсім немовлята, і підлітки. 

«1933-го липа в нашому дворі 
так і не розпустилася — всі 
бруньки об’їли»
 Під кінець літа 1933-го чима-
ло хат у Пісках зовсім спорожні-
ли: в живих нікого не лишилося. 
Тому в символічній «хаті» місце-
вого меморіалу загиблим від го-
лоду односельцям встановле-
но три різні за розміром хрести. 
Вони символізують три поколін-
ня, що постраждали від Голодо-
мору: дідів, батьків і дітей. Голо-
дна смерть нікого не щадила. 
 Тих, кого вже нікому було по-
ховати, звозили до спільної ями 
— колгоспного омшаника, куди 
на зимівлю поміщали бджо лині 
вулики. Колись він належав за-
можному господарю, якого роз-
куркулили. Страшного 1933-го 
ця вже готова яма стала спіль-
ною могилою для понад двохсот 
пісківчан. 
 Місцева мешканка Олександ-
ра Биченко (на жаль, нині покій-
на) мешкала якраз навпроти ом-
шаника. Вона на власні очі ба-
чила, як до ями звозили тіла за-
морених голодом односельців. 
Нерідко — ще живих, мовляв, 
однак помруть, чого ж ото двічі 
їхати? Жінка розповідала, що 
навіть удень боялася бути в хаті, 
здавалося, що в тій могилі вору-
шаться і стогнуть люди... Олек-
сандра Биченко згадувала вра-
жаючий випадок дивовижно-
го порятунку: до ями везли ще 
живу дівчинку років дванад-
цяти, і вона впала з воза. Добрі 
люди підібрали дитину і вихо-
дили. Врятована прожила довге 
життя, народила сина... 
 Згодом на місці цієї спільної 
могили виросла грушка-дичка. 

Довгий час вона була єдиним 
пам’ятником загиблим пісків-
чанам. З її паростка виросло 
вже нове дерево — як живий 
символ незнищенності роду. І 
лише в 2007 році на місці ма-
сового поховання було збудо-
вано меморіал, який має статус 
пам’ятки культурної спадщини 
національного значення. 
 Неймовірно вражають граніт-
ні стели, що вишикувалися біля 
уявної хати-меморіалу. На цих 
стелах, що нагадують обрисами 
снопи, — десятки прізвищ зни-
щених пісківчан. Наприклад, 
людей із прізвищем Руденко — 
аж 61, Галушка — 40, Рибалка 
— 40, Горбач — 27, Гаєвські — 
23, Бойко — 20, Підгайні — 17... 
Це свідчення того, як виморюва-
ли українців цілими сім’ями і 
родами. Адже в селах люди з од-
наковими прізвищами зазвичай 
один одному так чи інакше дово-
дяться родичами. 
 «Не тільки село Піски, а вся 
Буринщина дуже постраждала 
від Голодомору, — каже дирек-
тор музею Микола Кононенко. — 
У селі Черепівка, наприклад, по-
мерло більше тисячі людей. А в 
моїй рідній Дмитрівці, де станом 
на 1926 рік мешкало 630 людей, 
померло 210, тобто третина. Ко-
лись зайшов до нас у музей відві-
дувач Олександр Михненко, по-
дивився експозицію, присвяче-
ну Голодомору, і каже: «В ро-
дині моєї мами померли 16 осіб, 
вижила тільки вона одна». Роз-
повів, що, аби врятуватися від го-
лоду, намагалися вночі закопати 
трохи зерна. Сусід, місцевий ак-
тивіст, вистежив, і на ранок при-
йшла бригада, знайшли схован-
ку та вимели все до зернини». 
 Микола Кононенко додає, що 
не всі покірно віддавали заробле-
не власними мозолями: «В експо-
зиції нашого музею є «куркульсь-
кий» обріз родини Лютаків з села 
Жуківка. Коли їхню хату розби-
рали, цей обріз стріляв — люди 
не корилися, а боронили своє. А 
ось тут (показує стенд поруч) — 
представлено рослини і сурога-
ти, які їли під час Голодомору — 
козелець, дикий часник, пирій, 
кленове листя, кора — все йшло 
в хід. Розповідають, що дерева 
зовсім голі стояли. З розповідей 
бабусі знаю, що липа, яка росла 
на нашому подвір’ї, в голодному 
1933-му навіть не розпустилася 
— всі бруньки об’їли».

«Піски — це всього десять 
кілометрів до російського 
кордону»
 Згодом ці страшні рецеп-
ти Голодомору описав у своїй 
«Кулінарній книзі» художник-
графік, краєзнавець, заслуже-
ний діяч мистецтв України Ми-
кола Бондаренко. Саме він є ав-
тором меморіального комплек-
су в Пісках, зобразивши горе 
вимореного села у вигляді оси-
ротілої селянської хати. В цій 
же книжці («Україна — 1933: 
Кулінарна книга. Пам’ять люд-
ська») вміщено повний список 
загиблих пісківчан, спогади 
свідків Голодомору Буринщи-
ни, звідки Микола Бондаренко 
родом. Також художник влас-
норуч створив до книжки гра-
вюри-ілюстрації, кожна з якої 
— це вікно у страшне минуле, 
а рама цього вікна — то хрест, 
який несла у 1933-му вся ук-
раїнська нація. 
 «Те, що відбулося на тере-
нах нашої держави в 1932—
1933 роках, — це злочин про-
ти українського народу, — на-
голошує Віктор Ладуха, голо-
ва Буринської територіальної 
громади, до якої входять Піс-
ки. — І сьогодні дуже важли-
во знати це та передати прав-
ду наступним поколінням. Бо 
пам’ять — це не тільки скорбо-
та, це цінний досвід, який доз-
воляє багато чого зрозуміти й 
усвідомити. Це особливо важ-
ливо сьогодні, коли триває вій-
на, коли ворог знову на порозі. 
Піски — це всього десять кіло-
метрів до російського кордону. 
Тому патріотичне виховання, 
повернення історичної правди 
— це один із моїх пріоритетів як 
очільника громади. Зокрема, я 
давно виношую ідею мати ме-
моріал пам’яті жертв Голодомо-
ру в Бурині — центрі нашої тери-
торіальної громади. Це має бути 
пантеон, у якому спільне горе 
об’єднає всі села нашої ТГ. Ми 
вже над цим працюємо, збирає-
мо інформацію по кожному на-
селеному пункту, до весни споді-
ваємося цю роботу завершити. А 
тоді вже візьмемося безпосеред-
ньо за втілення задуму в життя. 
Бо, віддаючи належну шану за-
гиблим, ми засвідчуємо, що їхня 
жертва не була марною: вони ма-
ють гідних нащадків, незалеж-
ну державу і пам’ять, якої в нас 
уже не відняти». ■

СТРАШНА ПРАВДА

Гортаючи книги смерті... 
У селі Піски на Сумщині під час Голодомору померло дві третини 
села — прізвища більшості жертв дивом уціліли

■

Меморіал у Пісках збудовано на місці спільного поховання жертв Голодомору. ❙

Голова Буринської ТГ Віктор Ладуха біля меморіалу в Пісках. ❙

Директор музею Микола Кононенко. ❙

Аліна ІВАЩЕНКО, Ліна ТЕСЛЕНКО

...Меморіал жертвам Голодомору 1932—1933 років, що стоїть у селі 
Піски на Сумщині, нагадує своїми обрисами селянську хату. На неї по-
хилено хрест — за давньою традицією, приставлене до сіней розп’яття 
було знаком, що в оселі покійник... У 1933 році людей з пісківських 
хат виносили десятками. Над ними не ставили хрестів, бо не було кому 
— принишкле від жаху село вимирало цілими родинами і вулицями. 
Місцевий фельдшер старанно вів записи покійних у Книгах реєстрації 
актів про смерть. Мине час, і ці записи випадково будуть знайдені в 
архівах як доказ страшного злочину проти українців. 



6 УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 27 СІЧНЯ 2022 ЕКОНОМІКА

Олег ГАНСЬКИЙ 

В Україні фактично завершився постковід-
ний бум на житлову нерухомість. Вартість 
квадратного метра, яка різко піднялася уп-
родовж 2020 та 2021 років, зараз завмер-
ла. Втім уже навесні ціни знову можуть піти 
догори, але податкові ініціативи влади вза-
галі можуть пригальмувати розвиток цього 
ринку. 

Де квартира? У Києві!
 Як порахували банкіри, кількість іпо-
течних кредитів, виданих в Україні за три 
квартали минулого року, зросла вдвічі від 
аналогічного періоду 2020 року — до 7 тис. 
500 на суму 6,1 млрд гривень. З усього об-
сягу на державну програму пільгової іпо-
теки зі зниженим відсотком було зареєст-
ровано лише 1 тис. 287 заявок та видано 
903 кредити на 776,6 млн грн. 
 За даними Мін’юсту, за три кварта-
ли 2021 року в Україні було укладено 
218 тис. 400 угод купівлі-продажу квар-
тир та будинків. З них на умовах іпотеки 
купують лише 3,4% житла в країні. При 
цьому майже 90% іпотечних договорів 
стосуються купівлі житла на вторинно-
му ринку. Понад половина вiд загальної 
кількості виданих кредитів — або майже 
двi третини у грошовому вимірі — припа-
дають на Київську область.
 Торік ціни на київську нерухомість 
встановили семирічний рекорд: за непов-
ні 12 місяців вони зросли в серед ньому на 
25-30%. На думку експертів, насампе-
ред тому, що українці вважають нерухо-
мість надійним активом та «тихою гаван-
ню» на періоди економічних криз. Віра 
у квадратний метр спрацювала й у пан-
демічні часи. Особливо популярним був 
первинний ринок. Кількість угод на пер-
винному ринку за останні два роки, за да-
ними профільних експертів, зросла у се-
редньому на 25-30%.
 Частка угод із метою збереження кош-

тів, за підрахунками аналітиків, торік 
перевищила 55-60% загального обся-
гу продажу на первинному ринку столи-
ці. Це в середньому на 10% більше, ніж 
у 2020 році. Також якщо раніше близько 
25-30% угод укладалося з метою спеку-
ляції, то зараз — 40%.
 Учасники ринку стверджують, що на 
старті продажів житлових комплексів у 
відділи продажів вишиковуються черги, 
а будівельні компанії можуть продати до 
90% квартир на етапі пресейлу. Така си-
туація цілком закономірна. Адже чим 
раніше інвестор вкладеться у будівниц-
тво, тим більший прибуток може отрима-
ти. Різниця в ціні квартири на етапі кот-
ловану і готової новобудови може досяга-
ти 25-40%. І це за стабільної ринкової си-
туації. Розгін цін, який набрав ринок у 
2020-му і продовжив у 2021 році, обіцяє 
інвесторам солідніший куш.

***
 Назагал ринок нерухомості почав 
оживати у липні 2020 року. Після за-
тишшя, пов’язаного з першим локдау-
ном, вартість квадратних метрів повіль-
но, на 0,5-1%, поповзла вгору. Справж-
ній темп ціни набрали напередодні 2021 
року. За останній рік середня вартість 
квадратного метра в новобудовах Киє-
ва, як свідчать дані профільних інтер-
нет-порталів, підскочила з 27,1 тис. грн 
до 34,7 тис. грн. У доларовому еквівален-
ті середня вартість квадратного метра за 
цей період зросла на 35%. На початку 
грудня 2020 року квадратний метр у но-
вобудовах Києва коштував у середньому 
1 тис. 290 доларів.
 Утім, як передбачають експерти, ін-
вестиційний попит починає йти на спад, 
причому забудовники прогнозують 
падіння попиту на третину. І стверджу-

ють, що такий розворот цілком зрозумі-
лий. Адже, на їхню думку, сьогодні ціни 
на нерухомість в Україні майже досягли 
економічно обґрунтованого максимуму і 
стали непідйомними для понад 90% ук-
раїнців. Так, упродовж 2020 і 2021 років 
вартість житла у новобудовах у найбіль-
ших містах України зросла в середньому 
на 35-40%. Проте надто швидкі процеси 
на ринку призвели до фактичного «вис-
наження» платоспроможного попиту. 
Якщо до осені 2021 року попит на 10-15% 
перевищував пропозицію, то зараз пропо-
зиція вже на 20% більша за попит.
 У Києві та області працюють багато 
компаній, які сумарно будують близько 
250-300 житлових комплексів. Тому де-
фіциту житла на ринку немає, проте іс-
нує значний відкладений попит на нові 
квартири. 
 Але, як передбачається, уже навесні 
ціни можуть знову піти вгору, проте по-
дорожчання не буде суттєвим. Такі висо-
кі темпи зростання вартості квадратно-
го метра, як 2021 року, ринок уже не по-
бачить. Прогнозується зростання цін на 
рівні 12-15%. Проти зростання цін гра-
тимуть і податкові зміни: запровадження 
ставки оподаткування 18% під час про-
дажу третього і більше об’єкта протягом 
року може відрізати від покупців значну 
частку клієнтів, які купували квартири 
заради додаткового заробітку. ■

КВАДРАТНИЙ МЕТР

«Шпаківня» на бумі
У нашій державі вперше зафіксовано перевищення пропозиції житлової 
нерухомості над попитом

■ ДО РЕЧІ 

 Оселитися в Чорногорії
 Дорожчає житло не лише в Україні, а й у біль-
шості інших держав світу. Так, у третьому кварталі 
2021 року приріст цін на житло збільшився в пере-
важній частині країн Європи, Азії та Північної Аме-
рики. 
 Загалом реальна вартість житлової нерухо-
мості, розрахована з урахуванням інфляції, зрос-
ла у 47 із 60 країн з найбільшими ринками не-
рухомості. За даними міжнародних аналітиків у 
сфері нерухомості, найпомітніше за підсумками 
кварталу зросли цінники у Чорногорії — майже 
на третину порівняно з показниками за той же пе-
ріод 2020 р. До країн із житлом, що швидко до-
рожчає, також потрапила Швеція (18% за рік), 
Австралія (16%), Нідерланди (15,3%), Пуерто-
Ріко (14,6%).
 Утім існують і країни, де ціни на житло, нав-
паки, знизилися. Серед них — Філіппіни (квад-
ратний метр подешевшав на 16,8% за рік), Камбо-
джа (мінус 11%), Марокко (мінус 7,5%), Перу (мі-
нус 5,6%) та Бразилія (мінус 5,5%). 

■

У столиці набудували багато житла — малометражного, але для всіх.
Фото з сайту cdn.riastatic.com.
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Олег ГАНСЬКИЙ 

Посткарантинна Україна продовжує 
дивувати. Якщо раніше подорожчання 
бензину призводило до падіння обсягів 
його споживання (і власники автоза-
правних станцій змушені були це врахо-
вувати), то сьогоднішнє підвищення цін 
аж ніяк не вплинуло на обсяги спожи-
вання бензину та дизельного пального. 
Єдині зміни — у джерелах надходжен-
ня. Скажімо, ми стали менш залежні від 
поставок із країни-агресора Російської 
Федерації, але натомість ще більше за-
куповуємо в іншого сусіда — Білорусі, 
яка сама залежить від нашого геополі-
тичного ворога. 

Замість Росії — Білорусь
 Суттєве підвищення вартості паль-
ного в Україні не призвело до скорочен-
ня ринку. Навіть більше, за підсумка-
ми минулого року обсяг ринку мотор-
них палив — автобензинів, дизельного 
пального, скрапленого газу — зріс на 
6% і становив 12,22 млн тонн. Це аб-
солютний рекорд за всю історію спос-
тережень.
 Як заявили у консалтинговій 

групі «А-95», зростання ринку вони 
пов’язують з економічною активніс-
тю і детінізацією. За даними аналіти-
ків, баланс ринків дизпального й авто-
бензинів збільшився на 7% — до 7,97 
млн тонн і 2,29 млн тонн відповідно. У 
структурі постачання дизпального час-
тка імпорту зросла до 86%, а українсь-
ких НПЗ — знизилася до 14%. 2020 
року це співвідношення становило 84 
і 16%.
 Найвідчутнішою зміною у струк-
турі постачання стало зменшення час-
тки російського дизпального з 35% до 
25% (2,05 млн тонн проти 2,61 млн 
тонн у 2020 році). Це пов’язано насам-
перед із припиненням прокачувань на-
фтопродуктопроводом «ПрикарпатЗа-
хідтранс». Із Білорусі було ввезено на 
30% дизпального більше — 2,89 млн 
тонн. Це дало їй змогу зайняти 36% 
ринку, або на 6% більше, ніж 2020 
року. При цьому рекордний обсяг — 
1,2 млн тонн, або у півтора раза біль-
ше, ніж у 2020-му, зайшов в Україну 
морем.
 Частка імпортних бензинів на ук-
раїнському ринку становила 56%, або 
1,28 млн тонн. Білоруські НПЗ нарос-

тили відвантаження на 17%, до 1 млн 
тонн, тим самим зберігши свою частку 
в імпорті бензинів на торішньому рів-
ні — 78%. Польський концерн Orlen 
за рік збільшив постачання на 11%, до 
262,2 тис. тонн.
 Внутрішнє виробництво бензинів 
за минулий рік показало 3% падіння 
і становить 1,01 млн т, що викликано 
неполадками на НПЗ «Укртатнафта» 
восени 2021 року, коли завод виробив 
0,88 млн тонн бензинів.
 На ринку автогазу частка імпорту 
становила 79%, внутрішнього вироб-
ництва — 21%. При цьому прямі пос-
тачання скрапленого газу з РФ упали 
на 16%, до 607 тис. тонн, а його частка 
на ринку знизилася з 36% до 30%. На 
16% скоротила постачання й Білорусь 
— до 289 тис. тонн. Натомість відчут-
но зріс обсяг постачання з Казахстану 
— на 18%, до 297 тис. тонн. 
 «Збільшення постачань стало ре-
зультатом не тільки зростаючої еконо-
мічної активності, передусім в аграр-
ному секторі й дорожньому будівниц-
тві, а й комплексних зусиль у боротьбі 
з нелегальним ринком. Частину об-
сягів вдалося вивести з «тіні», але цей 
сектор, надто щодо бензинів, усе ще 
становить до 20% ринку», — зазначив 
директор консалтингової групи «А-95» 
Сергій Куюн.

Автогаз — у черзі
 Наведена тенденція, втім, не сто-
сується автогазу, який раніше впевне-
но конкурував із бензином. Так, ринок 
скрапленого газу у 2021 році уперше за 
останні 8 років продемонстрував нега-
тивну динаміку. За підсумками року об-
сяг ринку скоротився, втім, усього лише 

на 1% — до показника у 1,96 млн тонн.
 Відтак державні станції «Укравто-
газу» закриють 66 своїх точок, також 
із ринку пішло близько 50 приватних 
заправок. Водії не хочуть купувати ав-
тогаз, який сильно подорожчав. Але 
тенденція до здорожчання автогазу, 
цілком імовірно, може змінитися — й 
очікують обмального падіння. «В опті 
ціна продовжила падати, але якось не-
впевнено, і обсяги, що продаються де-
шевше, поки що невеликі, — каже Ар-
тем Куюн. — Цього тижня потенціал 
для зниження є, хоча не такий знач-
ний, як очікувалося, — до 2 грн/літр. 
І це означає, що газ має значно поде-
шевшати. Поки ринок причаївся, на 
тлі зниження продажів трейдери вичі-
кують, хто перший здригнеться». ■

ДО РЕЧІ

 Злет після обмежень
 Пожвавлення ринку пального зафіксували не 
тільки в Україні. У 2021 році попит на нафтопро-
дукти в Індії, що є третім у світі найбільшим спо-
живачем нафти, перевищив показник за 2020 р. 
на 3,7%. У 2020 році споживання нафти в країні 
скоротилося вперше за понад два десятиліття у 
зв’язку з запровадженням локдауну.
 Друга хвиля коронавірусу в першому півріччі 
2021 року знову обмежила попит, проте економі-
ка швидко оговталася від потрясінь, що сприяло 
збільшенню споживання палива.
 Найшвидше відновилися продажі бензину, 
оскільки все більше громадян почали віддавати 
перевагу персональним автомобілям та мотоцик-
лам, а не громадському транспорту. На тлі від-
новлення економіки також покращився попит на 
дизельне паливо, на яке припадає 38% спожи-
вання нафтопродуктів в Індії.

■

ПОВНИЙ БАК

Газуємо на всі гроші 
Українці погоджуються їздити на дорогому бензині, 
а експерти прогнозують можливе здешевлення 
хоча б автогазу

■
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Втекти з Києва, поки не пізно
 Держдепартамент США ви-
пустив розпорядження з припи-
сом сім’ям американських дип-
ломатів залишити Україну че-
рез загрозу військового вторг-
нення з боку Росії. Крім того, у 
відомстві дозволили добровіль-
ний від’їзд найманих працівни-
ків посольства США в Києві. 
 Громадянам США, які про-
живають в Україні, також за-
пропонували залишити краї-
ну комерційними авіарейса-
ми чи іншими видами транс-
порту. «Ситуація з безпекою 
вздовж українських кордонів, 
в окупованому Росією Криму та 
в контрольованому Росією До-
нецьку непередбачувана і може 
будь-якої миті погіршитися», 
— вважають у Держдепі. Крім 
того, влада США рекомендува-
ла своїм громадянам утримати-
ся від поїздок до Росії у зв’язку 
з напруженістю на кордоні з Ук-
раїною, а також у зв’язку з по-
тенційною загрозою їхній осо-
бистій безпеці.
 Як повідомляє «Франс 
Пресс» із посиланням на пред-
ставницю американської вла-
ди, яка побажала залишити-
ся анонімною, у США вважа-
ють, що «російське вторгнен-
ня в Україну може початися 
будь-якої хвилини». «У цьому 
випадку США не зможуть ева-
куювати своїх громадян», — 
заявила вона. До такого кроку 
американці вдавалися перед ос-
таточним захопленням влади в 
Афганістані талібами. За її сло-
вами, американське посольство 
у Києві залишається відкри-
тим. В українській столиці та-
кож продовжить роботу тимча-
сова повірена у справах США в 
Україні Крістіна Квін.
 У МЗС України евакуацію з 
країни співробітників посольс-
тва США назвали передчасною. 
Як заявив у коментарі УНІАН 
речник відомства Олег Ніколен-
ко, в Україні такий крок аме-
риканської сторони вважають 
«проявом надмірної обереж-
ності». Одночасно зі США про 
евакуацію частини співробітни-
ків посольства з Києва оголоси-
ла і влада Великої Британії. Як 
повідомляє Бі-Бі-Сі, конкрет-
них загроз британським дипло-
матам в Україні не надходило, 
однак у Лондоні вирішили від-
кликати половину співробітни-
ків дипвідомства.
 У ЄС поки що не розгляда-
ють можливість відкликан-
ня дипломатів та їхніх сімей з 
України. Про це заявив голова 
європейської дипломатії Жо-
зеп Боррель. За його словами, 
поки що тривають переговори 
з Росією, у Брюсселі не бачать 
причин для евакуації. Жозеп 
Боррель заявив, що для цьо-
го немає конкретних причин, 
«хіба що пан Блінкен предста-
вить нам інформацію, яка вип-
равдовує такий крок», — сказав 
він. Проте у МЗС Франції реко-
мендували громадянам утри-
матися від нетермінових поїз-
док до України. 
 Слідом за США та Великою 
Британією ухвалили рішення 
евакуювати сім’ї дипломатів з 
України Австралія і Німеччи-
на, а за ними — і Канада. Рані-
ше також стало відомо про ева-
куацію російських дипломатів 
з України.
 Від’їзд співробітників по-
сольств деяких країн, зокрема 
США та Великої Британії, не 
означає, що повномасштабне 
російське вторгнення є немину-
чим, заявив в ефірі «Радіо «Сво-
бода» ексміністр закордонних 
справ України Павло Клімкін. 

За його словами, від’їзд праців-
ників дипломатичних місій і 
членів їхніх родин — це «нор-
мальна практика оцінки ризи-
ків».
 Водночас політолог Дмит-
ро Снєгирьов вважає, що такий 
крок варто розглядати як один 
з елементів військово-політич-
ного тиску на РФ.

НАТО перекидає сили 
в Східну Європу 
 Тим часом лідери США та 
Європи узгодили спільний план 
дій на випадок вторгнення Росії 
в Україну. Прем’єр-міністр Бо-
рис Джонсон застеріг, що втор-
гнення Росії в Україну буде 
«катастрофічним», а також 
«болісною, насильницькою та 
кривавою справою». Джонсон 
навів «похмурі» дані британсь-
кої розвідки, що Росія планує 
блискавичний наліт на Київ. 
«Розвідка дуже чітко вказує 
на те, що на кордонах України 
є 60 російських бойових груп, 
план блискавичної війни, яка 
може захопити Київ, це те, що 
можуть побачити всі», — ска-
зав він. «Ми повинні чітко дати 
зрозуміти Кремлю, Росії, що це 
буде катастрофічний крок», — 
додав британський прем’єр.
 Як пише газета «Нью-Йорк 
Таймс», Пентагон запропону-
вав президенту США Джо Бай-
дену розмістити кілька тисяч 
американських військових, а 
також літаки та кораблі у краї-
нах Балтії та Східної Європи. 
Такий сценарій розглядається 
через загрозу російського вій-
ськового вторгнення в Украї-
ну. За даними джерел видання, 
під час зустрічі в президентсь-
кій резиденції в Кемп-Девіді 
високопоставлені представни-
ки міністерства оборони США 
запропонували главі Білого 
дому кілька сценаріїв переки-
дання військ у країни Балтії та 
Східної Європи. Серед запропо-
нованих варіантів — відправ-
лення до країн Східної Європи 
до п’яти тисяч американських 
військовослужбовців. Цей сце-
нарій передбачає можливість 
збільшення військового кон-
тингенту вдесятеро — у разі по-
гіршення ситуації. Очікуєть-
ся, що Джо Байден ухвалить 
рішення про відправку військ 

протягом цього тижня.
 Також стало відомо, що 
США привели у підвищену го-
товність 8,5 тисячі солдатів 
для можливого відправлен-
ня до Європи. Про це оголо-
сив на брифінгу речник Пента-
гону Джон Кібрі. Також США 
спрямують додаткові кораб-
лі та літаки до місць розгор-
тання Північноатлантичного 
альянсу у Східній Європі. Кір-
бі додав, що розгортання аме-
риканських військ у самій Ук-
раїні не планується. Деякі чле-
ни НАТО, включно з Данією, 
Іспанією, Францією та Нідер-
ландами, вже планують або 
розглядають можливість від-
правки винищувачів та війсь-
кових кораблів у Східну Євро-
пу для зміцнення оборони в ре-
гіоні. Британія готова розгор-
нути війська для захисту своїх 
союзників по НАТО в Європі, 
якщо Росія вторгнеться в Ук-
раїну, заявив Борис Джонсон.
  «Я дякую союзникам за 
надання додаткових сил для 
НАТО, — заявив генеральний 
секретар альянсу Єнс Стол-
тенберг. — НАТО продовжу-
ватиме вживати всіх необхід-
них заходів для захисту всіх 
союзників, у тому числі шля-
хом зміцнення східної частини 
Алья нсу.

Країни НАТО обговорили 
ситуацію в Україні 
 Країни-члени НАТО про-
вели з ініціативи президента 
США Джо Байдена консульта-
ції щодо агресивних дій Росії 
проти України. Участь у зуст-
річі, яка пройшла в онлайн-ре-
жимі, взяли президент США 
Джо Байден та чільні союзни-
ки по НАТО, зокрема канц-
лер Німеччини Олаф Шольц, 
президент Франції Еммануель 
Макрон, президент Польщі Ан-
джей Дуда, прем’єр-міністри 
Італії Маріо Драгі та Великої 
Британії Борис Джонсон, а та-
кож генсек НАТО Єнс Столтен-
берг і представники Європей-
ського Союзу Урсула фон дер 
Ляєн та Шарль Мішель.
 Консультації щодо загро-
зи з боку Росії та ситуації нав-
коло України тривали годину 
двадцять хвилин. Джо Байден 
охарактеризував переговори як 

дуже добрі та наголосив на єд-
ності всіх учасників зустрічі. 
Пізніше Білий дім повідомив у 
пресрелізі, що учасники відео-
конференції заявили про одно-
значну підтримку сувереніте-
ту та територіальної цілісності 
України і висловили перевагу 
дипломатичному послаблен-
ню нинішньої напруженості. 
Інших подробиць переговорів 
наразі не повідомляють, тому 
важко сказати, про яку саме 
«єдність» учасників йшлося, 
якщо, наприклад, президент 
Польщі та канцлер Німеччи-
ни часто займають протилеж-
ні позиції у питаннях протидії 
Росії. 

Сумнівна позиція Франції
 Кандидат у президен-
ти Франції від партії «Євро-
па — Екологія — Зелені» Ян-
нік Жадо закликав Еммануеля 
Макрона найближчими днями 
організувати європейський са-
міт у Києві, щоб продемонстру-
вати «єдність Європи». Таку за-
яву він зробив в ефірі радіостан-
ції France Inter. «Мені шкода, 
що президент Франції, який 
дуже ясно висловлювався щодо 
ситуації в Росії під час своєї пе-
редвиборчої кампанії, прово-
дить свій час, приймаючи Путі-
на то в Брегансоні, то у Вер-
салі, і при цьому жодного разу 
не був у Києві», — сказав лідер 
французьких «зелених» Яннік 
Жадо, відповідаючи на запи-
тання журналіста про напру-
женість на російсько-українсь-
кому кордоні. 1 січня Франція 
на пів року прийняла голову-
вання у Раді Євросоюзу і може 
впливати на порядок денний у 
Брюсселі, зокрема організую-
чи саміти та зустрічі. Кандидат 
у президенти від партії «зеле-
них» також висловився за від-
мову від введення в експлуа-
тацію газопроводу «Північний 
потік-2». «Це газопровід, який 
зробить нас безпосередньо за-
лежними від російського газу», 
— заявив він.
 Натомість 25 січня до Мос-
кви завітав спецпредставник 
президента Франції в Росії 
П’єр Вімон. Також «найближ-
чими днями» французький лі-
дер має намір сам провести пе-
реговори з Володимиром Путі-

ним, щоб «запропонувати йому 
шлях деескалації», — повідо-
мили в Єлисейському палаці.
 Після згаданої відеоконфе-
ренції лідерів НАТО, ініційова-
ної Джо Байденом, президент 
Франції Еммануель Макрон 
закликав Москву до деескала-
ції та виступив за необхідність 
переговорів. Ця деескалація 
має бути досягнута, вважають 
у Парижі, з одного боку, за ра-
хунок чітких переконливих по-
переджень Москві, а з іншого — 
за рахунок посиленого діалогу 
з Росією, який уже ведеться, 
зокрема в рамках так званого 
«нормандського формату». Ем-
мануель Макрон упевнений, що 
завжди має залишатися «місце 
для дипломатії», зазначили в 
Єлисейському палаці, і діалог з 
Москвою продовжуватиметься 
за будь-яких умов.
 Учора в Парижі планува-
лася зустріч у «нормандсько-
му форматі» на рівні радників 
президентів Франції, України, 
Росії та канцлера Німеччини. 
У рамках цієї зустрічі в Єлисей-
ському палаці розраховують до-
мовитися про «гуманітарні за-
ходи», такі як обмін полоне-
ними та відкриття контроль-
но-пропускних пунктів на лінії 
зіткнення на Донбасі, а також 
про «дату початку переговорів 
щодо статусу Донбасу».
 На жаль, українській владі 
на цю зустріч варто поклада-
ти не стільки надії, як остері-
гатися її, бо Росія, Німеччина і 
Франція хочуть змусити Украї-
ну визнати кримінальних та те-
рористичних ватажків так зва-
них «ДНР» та «ЛНР» законни-
ми представниками населення 
Донбасу і сісти з ними за «круг-
лий стіл» переговорів про май-
бутнє окупованого Росією ре-
гіону. Під час консультацій 
26 січня, зокрема, збиралися 
«визначити дату, коли Украї-
на проведе переговори з сепа-
ратистами про особливий ста-
тус Донбасу», повідомляє аген-
ція dpa з посиланням на дже-
рела в Єлисейському палаці. 
Як відомо, дотепер Україна 
офіційно відхиляла будь-які 
ініціативи щодо перемовин з 
представниками самопроголо-
шених республік на Донбасі. 
Київ бачить за столом перего-
ворів лише РФ як сторону кон-
флікту. Коли цей номер готу-
вався до друку, результати зус-
трічі ще не були відомі. ■

ГАРЯЧА ТОЧКА

Зупинити Путіна 
Тривають останні спроби попередити інтервенцію Росії

■

Палети з озброєнням для України. База військово-повітряних сил у Дуврі, США. ❙

  ДОПОМОГА

 Польща запропонувала Україні 
допомогу у зв’язку з загрозою кон-
флікту з Росією. «Чекаємо на від-
повідь української сторони, а деталі 
пропозиції найближчим часом має 
озвучити міністр національної обо-
рони», — сказав заступник очільни-
ка міноборони Польщі Войцєх Скур-
кєвич Польському радіо. Заступник 
глави Міноборони також заявив, що 
не бачить наразі необхідності еваку-
ювати родини польських дипломатів 
з Києва. 
 За минулі вихідні в Україну при-
було близько 90 тонн американської 
«летальної допомоги», включаючи 
боєприпаси. Раніше Велика Британія 
передала українській армії партію 
протитанкових ракетних комплексів 
NLAW. Естонія обіцяє поставити в Ук-
раїну переносні протитанкові ракет-
ні комплекси «Джавелін», а Латвія і 
Литва — переносні зенітно-ракетні 
комплекси «Стінгер». «Джавеліни» і 
«Стінгери» виробляють у США.
 Цього тижня міністерка оборо-
ни Чехії Яна Чернохова передасть 
на розгляд уряду пропозиції щодо 
надання Києву партії боєприпасів. 
Йдеться про снаряди для важкої ар-
тилерії 152-го калібру.

■Ігор ВІТОВИЧ
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Ганна ВОЛКОВА

2022 рік став роком нових можливостей 
для малозабезпечених українців. Тепер у 
кожного з них є шанс позбутися залеж-
ності від державних виплат і почати нове 
життя, працюючи на себе. З 1 січня стар-
тувала державна програма «Рука допо-
моги», яка реалізується Міністерством 
соціальної політики. Програма базується 
на успішному досвіді пілотного проєкту, 
що проходив за підтримки Світового 
банку в 2016–2019 роках і був складо-
вою частиною проєкту «Модернізація 
системи соціальної підтримки населен-
ня України». 
У поточному році на реалізацію програ-
ми в бюджеті передбачено близько 100 
мільйонів гривень, яких вистачить, щоб 
зробити підприємцями щонайменше ти-
сячу отримувачів державної допомоги. 
Кожен, хто захистить бізнес-план і за-
реєструється як фізична особа-підприє-
мець (ФОП), зможе отримати безвідсо-
ткову поворотну допомогу терміном на 
три роки на суму до 97 тисяч 500 гри-
вень на придбання необхідних товарів і 
обладнання для початку бізнесу. При цьо-
му сплачені за три роки податки та ЄСВ 
зараховуються як повернення допомоги, 
тобто фактично повертати доведеться 
набагато менше. А якщо новостворений 
підприємець працевлаштує в себе двох 
безробітних за направленням центру 
зайнятості, то гроші можна не повертати 
зовсім. 
Кажете, такого не може бути? Що це з 
галузі фантастики? П’ять років тому, 
коли Міністерство соціальної політи-
ки розпочинало пілотний проєкт «Рука 
допомоги» у Львівській, Харківській та 
Полтавській областях, також вистачало 
скептиків. Бо ж українці звикли в будь-
якій державній ініціативі бачити замах 
на власні інтереси. Але час показав, що 
ті, хто скористався фінансовою підтрим-
кою держави, виявилися у виграші. На 
початок цього року учасники пілоту (їх 
понад 230) поповнили бюджет майже на 
12 мільйонів гривень податками та ЄСВ. 
Це понад 80 відсотків суми, яку вони 
отримали для старту підприємництва. 
Переважна більшість учасників повер-
нула кошти раніше, ніж передбачалось. 
А їхні місячні заробітки сягають від двох 
десятків до понад сто тисяч гривень. 
У виграші й держава: люди, яких вона 
раніше утримувала, не тільки самі по-
чали заробляти, а ще й надають роботу 
іншим. Учасники проєкту працевлашту-
вали понад 160 осіб. 
Іще один нюанс: гроші від «Руки допо-
моги» неможливо проїсти, пропити чи 
прогуляти. Бо вони надаються лише як 
оплата рахунків на обладнання і матеріа-
ли. «Україна молода» вже розповідала 
про успішний досвід учасників пілотно-
го проєкту. Сьогодні продовжимо роз-
повідь. 

«Працювати на себе краще, 
ніж на когось» 
 У невеликому місті Жидачів 
Львівської області — всього одна вете-
ринарна клініка, і та з’явилася лише 
чотири роки тому. Вона належить 40-
річному Оресту Тижбіру, колишньому 
безробітному.
 Після закінчення Львівської націо-
нальної академії ветеринарної медици-
ни Орест майже десять років працював у 
фермерському господарстві. Робота була 
виснажливою, і він зрештою зважився 
піти в нікуди. Для початку оформився 
як безробітний у центрі зайнятості на-
селення. А невдовзі, завдяки пілотному 
проєкту «Рука допомоги», кардинально 
змінив своє життя. 
 — Якщо чесно, я не одразу повірив 
інспекторові, що офіційні безробітні, 
згідно з цим проєктом, можуть узяти 
безвідсотковий поворотний кредит на 
три роки для започаткування власної 
справи, — розповідає Орест Тижбір. — 
А дружина, навпаки, сказала: «Це те, 
що тобі треба!»
 Пройшовши доволі насичені двотиж-
неві курси для майбутніх підприємців 
на базі обласного центру зайнятості за 
участі команди проєкту, чоловік, знов-
таки з допомогою дружини, склав бізнес-
план, успішно захистив його перед спе-
ціальною комісією, зареєстрував ФОП. 

 

Приміщення під майбутню клініку 
Орест з Іриною орендували на власні за-
ощадження, на них же дещо придбали 
з обладнання. А за державні кошти від 
«Руки допомоги» отримали те, на що у 
них грошей не знайшлося: операційний 
стіл, електрокоагулятор, хірургічний 
світильник, електрокардіограф... 
 Через три роки, як і було прописано в 
умовах договору, при помірних цінах на 
власні послуги підприємець Орест Тиж-
бір повністю сплатив узятий мінікре-
дит за рахунок обов’язкових податків 
та єдиного соціального внеску. Окрім 
того, за цей час придбав конче необхід-
ний біохімічний аналізатор та апарат 
УЗД. Поряд з клінікою відкрив зоома-
газин, де можна придбати все необхідне 
для домашніх улюбленців. 
 Орест Тижбір — лікар у багатьох іпос-
тасях: і хірург, і терапевт, і окуліст... 
Люди про нього гарно відгукуються, 
попит на його послуги завжди є. Поки 
справляється з роботою один. У нього не-
має ані нормальних вихідних, ані відпус-
ток. Але говорить, що вже не проміняє 
отриману свободу на найману працю.

«Треба розвиватися у справі, 
в якій ти найсильніший»
 Завдяки пілотному проєкту «Рука до-
помоги» харків’янка Катерина Юркова 
легалізувала свою діяльність, що стосу-
валася розробки сайтів та налаштуван-
ня й підтримки сервісів. На її думку, ук-
раїнці, які хочуть скористатися фінан-
совою допомогою держави для розвитку 
бізнесу, мають обирати ті сфери діяль-
ності, в яких вони найсильніші. Тоді ус-
піх обов’язково прийде. 
 Катерина — за фахом економіст — 
у сфері IT-технологій уже досить дав-
но. До вимушеного переїзду працювала 
копірайтером, займалась створенням та 
просуванням сайтів. На волонтерських 
засадах викладала комп’ютерну гра-
мотність для тих, кому за 50. Щоб роз-
виватися в цьому напрямку, потрібно 
було придбати потужний комп’ютер і 
гарнітуру до нього, а також фотокаме-
ру. Жінка розмірковувала над тим, де 
взяти гроші. А вони їй, що називаєть-
ся, самі приплили в руки. 
 — Про «Руку допомоги» я дізнала-
ся випадково від знайомої, — розпові-
дає 47-річна Катерина Юркова. — При-
чому вже під кінець програми, яка була 
розрахована на три роки. Вона передба-
чала безвідсоткове мікрокредитування 
безробітних малозабезпечених грома-
дян, а також внутрішньо переміщених 
осіб. Я належала до другої категорії.
 Катерина надзвичайно вдячна ко-
манді проєкту, яка допомогла їй гра-
мотно скласти бізнес-план. У липні 2018 
року вона його успішно захистила, від-
крила ФОП і вже у вересні отримала пер-
шу партію нової техніки для роботи, вар-

тість якої становила 57 тисяч гривень.
 Відтоді її можливості зросли, від-
так збільшилась і кількість замовни-
ків. Сьогодні Катерина Юркова називає 
себе провайдером у технічний світ ін-
формації. Окрім розробки та налашту-
вання сайтів і сторінок в інтернеті, зай-
мається також монтажем і редагуван-
ням відеоматеріалів, веде онлайн-уро-
ки комп’ютерної грамотності. 
 Надані державою кошти для роз-
витку бізнесу вона повернула за раху-
нок обов’язкових платежів та податків 
зі своїх доходів. І це, каже, найприваб-
ливіша умова проєкту, коли не береш 
грошей готівкою і готівкою їх не від-
даєш. 
 — Не треба боятися змінювати життя 
на краще, — говорить Катерина Юрко-
ва. — Але, перш ніж узятися за справу, 
треба добре обміркувати власні можли-
вості й здібності. До речі, серед вимуше-
них переселенців знаю таких, які змог-
ли виплатити кредит за два роки, офор-
мивши на роботу безробітних з центру 
зайнятості населення. 
 Нині фінансове становище Катери-
ни, за її словами, комфортне. Це дозво-
ляє допомагати батькам, відпочивати, 
коли захоче. А також поєднувати відпо-
чинок і роботу на відстані. Тим часом і 
страховий стаж іде...

«Головне — правильно визначити свої 
потреби у фінансах»
 Перш ніж стати бізнес-вумен, 35-річ-
на багатодітна мама Ніна Гаращенко з 
Краснограда Харківської області пере-
жила доволі скрутні часи. Після тривалої 
декретної відпустки у невеликому місті 
жінці важко було знайти роботу перукар-
ки чи майстра манікюру з гідною зарпла-
тою. Вона мріяла про власну справу і на-
віть навчалася вести бізнес на курсах, що 
діяли при міському центрі зайнятості на-
селення, в якому стояла на обліку. Але 
отримати грант не вдалося, бо запізнила-
ся з подачею документів.
  — Невдовзі після цього я прийшла на 
прийом до свого інспектора, і в коридорі 
мою увагу привернув плакат, на якому 
були намальовані дві руки, що тягнуть-
ся одна до одної, і великим шрифтом сло-
ва «Рука допомоги», — розповідає Ніна.  
—  Коли дізналася від інспектора про пі-
лотний проєкт, який реалізовувався на 
Харківщині, була приємно вражена тим, 
що держава підтримує фінансово таких, 
як я. Навіть не роздумувала, чи брати в 
ньому участь. Особливо привабливим 
було те, що отриманий безвідсотковий 
мікрокредит на розвиток бізнесу можна 
віддавати протягом трьох років за раху-
нок сплати обов’язкових платежів і єди-
ного соціального внеску.
 У Ніни чоловік В’ячеслав — також 
перукар. І вони точно знали, що відкри-
ють перукарню. 

 — Команда фахівців проєкту допо-
могла мені скласти дуже виважений і ре-
альний бізнес-план, — продовжує Ніна 
Гаращенко. — Ми з чоловіком не хоті-
ли брати зайвих грошей, щоб не підвести 
ані державу, ані себе. Хоча максималь-
ний розмір підтримки тоді складав до 
70 тисяч гривень, ми вирішили, що нам 
вистачить 40 тисяч на закупівлю нового 
обладнання. 
 Родина Гаращенків орендувала не-
велике приміщення. Доклавши влас-
ні кошти, зробила в ньому ремонт. 
Ніна працює і як перукар, і як майстер 
манікюру. Вячеслав — барбер, тобто спе-
ціаліст із чоловічих стрижок та догляду 
за вусами і бородами. А з недавніх пір 
батькам допомагає ще й 17-річна донь-
ка Вероніка, яка навчаться у медично-
му коледжі. Вихідними вона працює як 
майстер-бровіст і як перукар. 
 Узятий мікрокредит Гаращенки по-
вернули державі навіть раніше, ніж за 
три роки. Адже клієнтів у них вистачає, 
бо людям подобається їхня робота. Тож 
мають відповідні заробітки. 
 А ще бізнес стимулював подружжя 
створити ютуб-канал «Волосся і нігті», 
на якому вони діляться секретами своєї 
улюбленої роботи. У канала майже 27 
тисяч уподобувачів, що свідчить про 
великий інтерес населення до їхньої 
справи. 
 — «Рука допомоги» змінила наше 
життя на краще. Ми стали впевненими 
у собі й самодостатніми. Сподіваюся, що 
ті, хто візьме участь у державній програ-
мі «Рука допомоги», так само досягнуть 
успіху й фінансової незалежності. Це 
дуже класна програма. Головне — пра-
вильно визначити власні потреби у фі-
нансах, які потрібні для старту підпри-
ємництва, — каже Ніна Гаращенко. ■

«РУКА ДОПОМОГИ»

Сам собі роботодавець
На розвиток власного бізнесу малозабезпечені українці можуть отримати 
безвідсотковий кредит на суму майже 100 тисяч гривень 

■

Чотирилапий пацієнт Ореста Тижбора почувається нормально.❙ Катерина Юркова називає себе провайдером у технічний світ інформації.❙

У сімейній перукарні.❙



Анатолій КОВАЛЬЧУК, 
учасник боротьби за Незалежність 
України
Київ

 У січні, крім новорічних і 
різдвяних свят, відзначаємо 
декілька пам’ятних та історич-
них дат. Серед них — дні народ-
ження двох видатних поетів, 
яскравих, незабутніх діячів 
української літератури, двох 
Василів — Стуса і Симоненка. 
Вони обидва належали до чис-
ла лідерів національно-демок-
ратичного руху, що зародився 
в Україні наприкінці 1950-х 
рр., у часи «хрущовської відли-
ги», і тривав до початку 1970-
х. Цей патріотично-просвітни-
цький рух, що згодом отримав 
назву «шістдесятництва», 
ідеологічно, почасти організа-
ційно об’єднував найкращих, 
найчесніших представників 
молодого покоління творчої ін-
телігенції. 
 Нечисленна, але славна ко-
горта «шістдесятників» успад-
кувала і, відповідно до того-
часних умов, творчо розвинула 
традиції попередніх поколінь 
патріотичної інтелігенції. 
Вона продемонструвала безпе-
рервність боротьби нашого на-
роду за національні й політичні 
права, дала поштовх громадсь-
ко-політичній діяльності на-
ступних поколінь українців. 
 12 січня вшановували па-
м’ять десятків українців, які 
за патріотичні переконання, 
що виявилися у творчій і про-
світницькій діяльності, 50 
років тому зазнали репресій з 
боку тоталітарного комуністич-
ного режиму. Саме 12-14 січня 
1972 року одночасно було за-
арештовано декілька десятків 
учасників національно-демок-
ратичного руху. Зокрема, серед 
заарештованих інтелектуалів 
були Василь Стус, Іван Світ-
личний, Євген Сверстюк, Іван 
Дзюба, В’ячеслав Чорновіл 
і Леонід Плющ. Ця трагічна 
подія ввійшла в історію як «ге-
неральний погром» українсько-
го шістдесятництва. Вона стала 
наймасштабнішою репресив-
ною акцією кремлівської кліки 
проти українських патріотів у 
другій половині ХХ ст.   
 Українські інтелектуа-
ли були заарештовані не ук-
раїнською владою, судові ви-
роки їм виносили не від імені 
Української держави. Адже 
ні першої, ні другої тоді не іс-
нувало. Цих героїчних людей 
репресували за вказівкою Мос-
кви місцеві колабораціоністи 
— огидні прислужники оку-
паційного комуністичного ре-
жиму. Кремль дуже боявся 
відродження самостійницько-
го українського руху, вбачаю-
чи в ньому велику загрозу для 
існування імперії.  
 Патріотично-просвітниць-
ка діяльність шістдесятників 
розхитувала підвалини закос-
тенілої комуністичної ідеоло-
гії, руйнувала утопічні міфи 

про «високу комуністич-

ну культуру», про «особливу 
радянську людину», про «пе-
реваги радянського ладу» над 
«гнилим капіталізмом». Від-
кидаючи «класові підходи», 
хоробрі українці наголошу-
вали на важливості запрова-
дження в тодішньому СРСР пе-
ревірених часом і політичною 
практикою передових країн 
загальнолюдських цінностей: 
демократичних свобод, людсь-
ких і національних прав рідно-
го народу. 
 Ініціатором відзначен-
ня 12 січня Дня українсько-
го політв’язня був В’ячеслав 
Чорновіл. Він наголошував 
на тому, що засуджені за пат-
ріотичну діяльність українці 
— саме політичні в’язні, а не 
кримінальні злочинці, як це 
тлумачив лукавий кремлівсь-
кий ворог.
 Героїчна подвижниць-
ка діяльність шістдесятників 
мала для нас дуже велике зна-
чення — історичне, політич-
не, інформаційне. Дізнавшись 
про неї, почувши про нову хви-
лю репресій проти мирних іна-
кодумців, світ отримав під-
твердження того, що Україна 
не припиняє боротьби за волю. 
Що деспотична Московія не-
спроможна зламати політич-
ний, ідеологічний і духовний 
спротив українського народу.
 Інтелектуально-ідеологічна 
діяльність українських смілив-
ців стала поштовхом до прихо-
ду в політику сотень представ-
ників нової генерації патріотів. 
Саме ці люди стали ядром пат-
ріотичного руху 1980-х, який 
через низку сприятливих об-
ставин привів до відновлення 
24 серпня 1991 р. державності 
України.
 Нині, через 50 років після 
трагічної події, пересвідчує-
мося в незмінності загарбни-
цької антиукраїнської сутності 
московського режиму. Один з 
його найпідліших намірів — 
навіть ціною агресії проти мир-
них сусідніх країн — відроди-
ти деспотичну імперію зла. 
Усвідомлюючи, що без Украї-
ни, без Києва — як політично-
го та ідеологічного центру дав-
ньої Руси — жодна імперія не 
буде повноцінною, підлий во-
рог погрожує нам новою агре-
сивною війною. 
 У в’язницях окупованих 
Московією Донецька й Лу-
ганська, як і в горезвісні ком-
партійні часи, в нелюдських 
умовах нині перебувають ук-
раїнські патріоти. Їхня прови-
на перед ворогом полягає в бо-
ротьбі за деокупацію Донбасу, 
за Українську державу в між-
народно визнаних кордонах. 
 Відзначаючи День українсь-
кого політв’язня, пам’ятаймо 
про всіх Героїв, хто, плекаючи 
вільний козацький дух, доб-
ровільно, ризикуючи власним 
життям, піднявся на святу бо-
ротьбу за людську гідність, 
свободу і добро Українського 
народу, за державність Бать-
ківщини. ■

Всеволод ЧАМЛАЙ
Київ

 Шановна редакціє. Мені 
82 роки, я постійний читач 
«України молодої» з 2007 р. 
 Останні 40 років я пра-
цював на заводі, що нале-
жав оборонному відомс-
тву. Усе було пов’язано з 
Росією, у директора був 
прямий зв’язок із Моск-
вою. Сам директор — Тузов 
Д. М. — за національністю 
росіянин, але як міг бився 
за виживання підприємс-
тва, хоча «зверху» йому да-
вали вказівки зробити завод 
банкрутом. Зрештою, його 
замінили — прийшли мо-
лоді і зробили те, чого хоті-
ли там, «нагорі», в «Оборон-
промі», де сиділи вороги 
нашої держави. Та й зараз 
їм на допомогу прийшов 
наш президент, якому «ка-
кая разніца».
 У 1991 р. ми пішли не 
тим шляхом, а потрібно 
було зробити, як у країнах 
Балтії, — відсторонити від 
керівництва державою ко-
муністів, а поставити пат-
ріотів та молодь, які били-
ся за незалежність країни. 
Якщо в тодішній Верховній 
Раді вершила справи «гру-
па 239», то на виборах пре-
зидента українці програли, 
адже де два українці — там 
три гетьмани. А потрібно 
було сісти всім патріотам і 
вибрати одного достойни-
ка. Як результат — сьогодні 
піднімає голови імперська 
нечисть, активно веде анти-
українську пропаганду. На-
приклад, розповідають, що 
потрібна приватизація де-
ржавних підприємств, ні-
бито новий хазяїн вклада-

тиме кошти в модернізацію 
тощо. Ось і маємо: найбіль-
ший український мільярдер 
Ахметов купив Київенерго 
(чи як воно зараз називаєть-
ся) і, проаналізувавши си-
туацію, повернув збиткові 
теплокомунікації та інші 
структури, залишивши собі 
лінії електропередач, адже 
його цікавить тільки прибу-
ток, а не модернізація, пе-
реоснащення застарілих ко-
мунікацій. 
 Сьогоднішні хапуги від 
влади придумали привати-
зувати «Оборонпром» — ос-
нову держави. От гляньте, 
до прикладу, на Львівський 
автобусний завод, де стоять 
на конвеєрі та іржавіють де-
сятки корпусів автобусів. Я 
ще пам’ятаю, як сотнями 
Київ закуповував автобуси 
з Білорусі, бо вони, мовляв, 
дешевші. І що ми виграли? 
Кілька тисяч чи бодай на-
віть сотень тисяч, а знищи-
ли власне виробництво на 
мільярди. А мені львівські 
автобуси подобалися більше 
— вони мають низьку підло-
гу, що дозволяє інвалідам-
візочникам чи матусям із 
візочками легко користува-
тися цим транспортом.
 Є ще кілька афер, які 
видно неозброєним оком, 
— Укрзалізниця, Укрпош-
та, енергетична сфера в ці-
лому та інші збиткові під-
приємства, на яких росте 
заборгованість із зарплат, 
йде скорочення штатів, а 
їхнє керівництво натомість 
отримує мільйонні зарпла-
ти. Невже наш президент, 
Верховна Рада, уряд спілі й 
глухі і не бачать такого на-
хабства?
 За 2021 рік мені не при-

несли п’ять номерів «Ук-
раїни молодої», і це в Києві! 
«Де моя газета?» — запитую 
в поштарки. — «Тільки що 
привезли, скоро принесу», 
— відповідає та.  — «В чому 
ж затримка? Це означає, що 
привезти з Шулявки на Дар-
ницю потрібна доба?» — «У 
них не вистачає сортуваль-
ників, як у нас листонош, — 
низька зарплатня». 
 Оце відповідь Смілянсь-
кому (генеральний директор 
Укрпошти. — Ред.), який 
за «новаторство» і сумлін-
ну працю отримує мільйон-
ну зарплату. Чи є совість у 
цієї людини — питання ри-
торичне.
 А «Україна молода» від 
п’яти номерів на тиждень 
дійшла до тижневика. Ось 
так ми і виживаємо — для 
них усе, а нам — закон. Ска-
жімо, настрахали олігархів 
законом, але віддуватися з 
нового року за них будуть 
ФОПи, тобто середній клас.
 У людей руки опускають-
ся від цієї несправедливості. 
Можливо, через це й обрали 
«кота в мішку» на президен-
та. Я не ходив на другий тур 
виборів, бо нездужав. Вирі-
шив: нехай люди обирають, 
бо, можливо, я вже й не по-
бачу, що далі буде. Але ре-
зультат — 73% голосів — 
мене шокував. Гадаю, тут 
провина і всіх попередніх 
президентів, які поступово 
вбивали віру народу в спра-
ведливість. Ось і доводить-
ся дивитися спектакль пре-
зидента-актора, який і далі 
гратиме роль президента-
царя, чи, може, йому біль-
ше до вподоби роль прези-
дента-фюрера? ■

ПОЛІТПАРНАС

Одержиш 
по 
зубах
Вадим КРИЩЕНКО
Київ 

Росія знову точить зуби,

Вишукуючи зручний строк,

Бо хоче нести смерть і згубу,

Щоб тішився її «царьок».

Безстидно дує в усі труби,

Щоб напустить на Захід страх...

Росія знову точить зуби —

Аби одержать по зубах!

■

Щороку в Україні гинуть десятки легковажних рибалок, які, незважаючи 
на постійні попередження, за досить умовний улов готові ризикувати 
власним життя, виходячи на риболовлю на крихкий лід. Проте йдеться 
навіть не про їхнє життя (кожен має право розпоряджатися ним на 
власний розсуд), а про небезпеку, на яку вони наражають тих, хто прийде 
їм на допомогу.

РОЗДУМИ

Від президента-актора 
до президента-
фюрера?
У наших реаліях винні й ми самі

■ВШАНУВАННЯ

День українського 
політв’язня
І в ХХІ столітті все ще залишається 
місце для подвигів 
в ім’я Батьківщини

■
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

14.45 «Одруження наосліп-6»

17.10 Мелодрама «Крила 

кохання»

20.35 Комедія «Папік»

21.50 Комедія «Дім 

Бобринських»

22.55 «ТСН. 10 вражаючих подій 

дня»

23.05 Комедія «Чотири кімнати»

01.05 «Голос країни-12»

03.35 Драма «Війна Гарта»

05.35 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

02.30 Х/ф «Кримінальні генії»

04.10, 4.05 М/ф

04.45, 4.50 «Телемагазин»

05.15, 22.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.05, 18.00, 19.00, 3.10 

«Стосується кожного»

12.25 Х/ф «Махнемось 

тілами»

14.15, 15.20 «Речдок»

16.05 «Чекай на мене. Україна»

17.40 «Новини»

20.00, 2.40 «Подробиці»

21.00 Т/с «Провінціал»

23.50 Х/ф «Підозри містера 

Вічера»

01.35 Т/с «СБУ. Спецоперація»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Зірковий шлях

10.20 Т/с «Я ніколи не плачу»

14.30, 15.30 Т/с «Водна поліція»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Надія»

23.10, 2.00 Т/с «Розколоті сни»

01.30 Телемагазин

02.40 Гучна справа

03.35 Реальна містика

ICTV

05.15 Скарб нації

05.25 Еврика!

05.30 Служба розшуку дітей

05.35 Громадянська оборона

06.30 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.10, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.15 Х/ф «Два стволи»

12.30, 13.15, 16.20 Т/с «Коп із 

минулого»

12.45, 15.45 Факти. День

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20, 1.50 Прихована небезпека

21.25 Т/с «Пес»

22.45 Свобода слова

00.00 Х/ф «Арена»

02.40 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.10 «Kids time»

06.05 М/с «Том і Джеррі-шоу»

07.15 «Орел і решка»

09.25 Т/с «Мерлін»

12.10 Х/ф «Готель «Артеміда»

14.05 Х/ф «Темна вежа»

15.55, 20.00 «Хто зверху?»

17.55 Т/с «Будиночок на щастя»

22.00 Х/ф «Парочка копів»

00.10 Х/ф «Донька вовка»

02.00 «Вар’яти»

02.35 «Служба розшуку дітей-

2022»

02.40 «Зона ночі»

04.45 «Абзац!»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 0.00, 

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.30 Історія для дорослих

07.10, 8.10, 20.50 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 11.10, 0.10 Д/c 

«Найнебезпечніші 

польоти»

08.15, 17.10 Д/с «Спецназ: 

ближній бій»

09.00 Підсумки тижня з Анною 

Мірошниченко

10.10, 16.10, 23.15 Д/с «Таємнича 

світова війна»

13.10, 14.10, 15.30 Час «Ч»

17.30 Х/ф

19.40, 2.00 «5 копійок»

21.00 Час новин. Підсумки дня

22.00 Час-Time

22.15 Д/с «Апокаліпсис»

01.10, 5.10 Д/с 

«Найекстримальніший»

03.10, 4.10 Гра долі

НТН

05.00, 4.45 «Top Shop»

05.55 «Вартість життя»

07.25 Х/ф «Грачі»

09.05 Х/ф «Беремо все на 

себе»

10.35 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 2.35 «Свідок»

13.00, 18.00, 3.05 «Випадковий 

свідок»

14.10, 21.15 Т/с «Менталіст»

15.50, 17.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

23.00 Т/с «Ганнібал»

00.45 Х/ф «Нічна бригада»

СТБ

04.30 Т/с «Коли ми вдома»

06.15, 11.50, 14.50, 20.15, 22.50 

Т/с «Татусі»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

18.10 Т/с «Слід»

19.05 «Супербабуся»

23.05 Т/с «Доньки-матері»

01.05 «Хата на тата»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.15 «Обідня перерва»

14.10 «Великий день»

16.10 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Про політику»

22.00 «Спецтема»

23.00 «Перша передача»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.45 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-2»

10.40 Х/ф «Важка мішень»

12.40 Х/ф «П’ятий вимір»

14.50 «Загублений світ»

17.55, 3.00 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25 Прем’єра! «Гроші-2022»

20.20, 0.05 Т/с «Звонар-2»

23.45 «Дубинізми»

01.10 Т/с «CSI: місце злочину»

03.15 «Відеобімба-2»

05.30 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 15.20, 15.40, 

2.00 Топ-матч

06.10 «Фортуна» — «Аякс». 

Чемпіонат Нідерландів

08.10 «Палмейрас» — «Атлетіку 

Мінейру». 1/2 фіналу. 

Кубок Лібертадорес

10.15 «Шахтар» (Д) — 

«Шахтар» (С). Контрольна 

гра

12.00 «Ланс» — «Монако». 1/8 

фіналу. Кубок Франції

13.50, 17.55 Огляд 2-го ігрового 

дня. Відбір до ЧС-2022

15.00, 19.00, 23.00 Футбол NEWS

15.30, 16.45 Yellow

15.55 LIVE. «Шахтар» 

— «Црвена Звезда». 

Контрольна гра

19.20 Матч. Фінал. Кубок 

португальської ліги

21.20 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2022

22.10 LIVE. «ПСЖ» — «Ніцца». 

1/8 фіналу. Кубок Франції

00.10 Нідерланди — Польща. 

Ліга націй УЄФА

02.10 «Верес» — «Ворскла». 

Кубок України

04.00 «Міннесота Юнайтед» 

— «Спортінг КС». MLS

ФУТБОЛ-2

06.00, 10.55, 15.00, 17.00, 19.00, 

1.45, 3.45 Топ-матч

06.15 «Бержерак» — «Сент-

Етьєн». 1/8 фіналу. Кубок 

Франції

08.00, 10.25 «УПЛ ONLINE»

08.35 «Львів» — «Динамо». 

Чемпіонат України

11.15 Боснія і Герцеговина 

— Франція. Відбір до 

ЧС-2022

13.00, 21.00 Yellow

13.10 «Металіст» — «Полісся». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

15.15 «Бешикташ» — 

«Трабзонспор». Чемпіонат 

Туреччини

17.15 «Гераклес» — «ПСВ». 

Чемпіонат Нідерландів

19.15 «Ланс» — «Монако». 1/8 

фіналу. Кубок Франції

21.15 «Шахтар» — «Црвена 

Звезда». Контрольна гра

23.05 «Відбір до ЧС-2022 2022 

Огляд туру

23.55 «Феєнорд» — «Аякс». 

Чемпіонат Нідерландів

02.00 «Салгейру» 

— «Корінтіанс». Кубок 

Бразилії

04.00 «Фіорентина» — 

«Козенца». Кубок Італії

МЕГА

06.00, 12.05 Містична Україна

07.00 Правила виживання

09.00 Страх у твоєму домі

09.55, 1.40 Речовий доказ

11.05 Таємниці глибин з 

Джеремі Вейдом

12.55 Заборонена історія

13.55 Божевільний світ

14.55 Довідник дикої природи

15.55 Еволюція зброї

16.55, 23.40 Як влаштований 

Всесвіт

17.55 Крила війни

18.55 Прихована реальність

19.50, 22.40 Шукачі 

неприємностей

20.50 Глобальна наука

21.50 Герої будівельного 

майданчика

00.40 Мисливці на нацистів

02.50 Скептик

03.50 Дикі тварини

04.45 Судіть самі

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.40 «Ух ти show»

08.50 М/ф «Астробой»

10.30 «Орел і решка. Навколо 

світу»

12.30, 20.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

13.30 «Орел і решка. Івлєєва VS 

Бєдняков»

14.30 Х/ф «Бойфренд із 

минулого»

16.20 Х/ф «Громобій»

18.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

21.00 «Орел і решка. Морський 

сезон»

23.00 Т/с «Межа»

00.40 Х/ф «Голі перці»

02.10 Т/с «Три сестри»

03.10 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Салат-бар

08.20 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

09.20 Майстри ремонту

10.20 Затишна дача

10.50 Дача бороданя

11.20, 20.40 Удачний проєкт

13.00, 16.30, 0.40, 3.40 Корисні 

поради

13.20 Ланчбокс

13.30 Доктор Толстікова

14.30 Правила виживання

18.00 Зіркові долі

19.00 Шість соток

22.10 Готуємо разом

23.50 Реальний секс

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.35 М/ф «Велика мандрівка»

10.00 Х/ф «Батько нареченої»

12.00 Х/ф «Батько нареченої-2»

14.00, 16.00, 2.30 Панянка-

селянка

15.00, 5.00 Зірки, чутки та 

Галлівуд

17.00 Супержінка

18.00 Богиня шопінгу. Батли за 

патли

19.00 Одного разу під Полтавою

22.00 Т/с «Бібліотекарі»

23.00, 0.00 Країна У-2

01.00 Вечірка

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 3.25 Відтінки України

06.30 М/ф «Дерево і кішка»

06.40 М/ф «Залізний вовк»

06.50 М/ф «Іванко та воронячий 

цар»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 0.00, 2.15, 

5.20 Новини

07.05 Д/ф «Дика планета»

07.25 Лекції TEDxKyiv

07.45, 2.55 Невідомі Карпати

08.10 Д/ф «Девід Рокко. Індія 

на смак»

09.05 Т/с «Вигнанці»

10.05 Д/ф «Епоха великих котів»

11.00 Прозоро: про соціальне

12.00, 18.20 «По-людськи»

13.10, 1.35 Прозоро: про 

актуальне

14.00 UA:Фольк. Спогади

15.10, 21.30, 0.25, 2.40, 5.45 

Спорт

15.20 Концерт. Квартет 

«Гетьман»

16.20 Д/ф «Особливий загін. 

Суперчуття»

17.00 Прозоро: про головне

19.10 Д/ф «Дикі тварини»

20.00 Д/ф «Африка. Звір на 

звіра»

21.45 «Зворотний відлік»

23.30 Перша шпальта

00.40 Т/с «Історії Шерлока 

Холмса»

03.20 Буковинські загадки

03.50 Х/ф «Іван Миколайчук. 
Посвята»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.25 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

14.45 «Одруження наосліп-6»

17.10 Мелодрама «Крила 

кохання»

20.35 Комедія «Папік»

21.45 Комедія «Дім 

Бобринських»

22.50 «ТСН. 10 вражаючих подій 

дня»

23.00 Х/ф «Убити Білла»

01.10 Комедія «Чотири кімнати»

03.10, 5.30 «Життя відомих 

людей»

ІНТЕР

05.20, 22.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.00 «Інше життя»

12.25 Х/ф «Близнючки»
14.30, 15.25 «Речдок»

16.25 «Речдок. Особливий 

випадок»

17.40 «Новини»

18.00, 19.00, 3.15 «Стосується 

кожного»

20.00, 2.45 «Подробиці»

21.00 Т/с «Провінціал»

23.45 Х/ф «Перемагаючи 
час»

01.35 Т/с «СБУ. Спецоперація»

04.10 М/ф

04.50 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Зірковий шлях

11.15 Історія одного злочину

14.30, 15.30 Т/с «Водна поліція»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Надія»

23.10, 2.00 Т/с «Розколоті сни»

01.30 Телемагазин

02.40 Гучна справа

03.35 Реальна містика

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Факти

04.50, 20.20, 2.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Прихована небезпека

11.20, 13.15 Х/ф «Двійник»

12.45, 15.45 Факти. День

14.00, 16.25, 22.40 Т/с «Нюхач»

16.35, 21.25 Т/с «Пес»

17.50 Т/с «Коп із минулого»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

00.35 Х/ф «Примарний 

шторм»

03.00 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.10 «Kids time»

06.05 М/с «Том і Джеррі-шоу»

07.15 «Орел і решка»

09.20 Т/с «Мерлін»

12.10 «Діти проти зірок»

13.45 Х/ф «Смертельний 

лабіринт»

15.45, 20.00 «Хто зверху?»

17.45 Т/с «Будиночок на щастя»

22.05 Х/ф «Армагеддон»

01.25 Х/ф «Сторожка»

03.15 «Зона ночі»

04.45 «Абзац!»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00 

Час новин

06.30 Історія для дорослих

07.10, 8.10, 20.50 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 11.10, 0.10 Д/c 

«Найнебезпечніші 

польоти»

08.15, 17.10 Д/с «Спецназ: 

ближній бій»

09.30 Д/с «Секретно. Холодна 

війна»

10.10, 16.10, 23.15 Д/с «Таємнича 

світова війна»

13.10, 14.10, 15.30 Час «Ч»

17.30, 19.15 Х/ф

19.40, 2.00 «Дійові особи»

21.00 Час новин. Підсумки дня

22.00 Час-Time

22.15 Д/с «Апокаліпсис»

01.10, 5.10 Д/с 

«Найекстримальніший»

03.10, 4.10 Гра долі

НТН

06.20 «Вартість життя»

07.50, 13.00, 18.00, 3.00 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Вантаж без 
маркування»

10.50 Т/с «Коломбо»

14.10, 21.15 Т/с «Менталіст»

15.50, 17.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

23.00 Т/с «Ганнібал»

00.45 «Легенди карного 

розшуку»

04.45 «Top Shop»

СТБ

05.00 Т/с «Коли ми вдома»

07.00 Т/с «Комісар Рекс»

08.55, 11.50 «Битва 

екстрасенсів»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

13.10, 14.50 Т/с «Сліпа»

15.45, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 «Супербабуся»

20.15, 22.50 Т/с «Татусі»

23.05 Т/с «Доньки-матері»

01.05 «Хата на тата»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.15 

«Новини країни»

14.10 «Великий день»

16.10 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 Про політику зі Світланою 

Орловською

22.00 «Спецтема»

23.00 «Війна за незалежність»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.20, 0.30 Т/с «CSI: місце 

злочину»

08.05 Х/ф «Останній замок»
10.50 Т/с «Звонар»

12.50 «Загублений світ»

17.55, 2.20 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25 Прем’єра! «ДжеДАІ-2021»

20.20 Т/с «Звонар-2»

02.35 «Відеобімба-2»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «АЗ Алкмаар» — «ПСВ». 

Чемпіонат Нідерландів

08.10 «Барселона» — 

«Фламенгу». 1/2 фіналу. 

Кубок Лібертадорес

10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Шахтар» — «Црвена 

Звезда». Контрольна гра

12.10 «ПСЖ» — «Ніцца». 1/8 

фіналу. Кубок Франції

14.00 Огляд 3-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2022

14.50 Yellow

15.20 «Трабзонспор» — 

«Галатасарай». Чемпіонат 

Туреччини

17.00 Матч. Фінал. Кубок 

португальської ліги

19.20 «Аякс» — «ПСВ». 

Чемпіонат Нідерландів

20.50 «Нант» — «Брест». 1/8 

фіналу. Кубок Франції

22.50 «Галатасарай» — 

«Фенербахче». Чемпіонат 

Туреччини

00.35 Швейцарія — Німеччина. 

Ліга націй УЄФА

02.20 «Маріуполь» — 

«Динамо». Кубок України

04.10 «Реал Солт Лейк» 

— «Сан-Хосе». MLS

ФУТБОЛ-2

06.00, 10.55, 15.00, 19.00, 21.00, 

3.45 Топ-матч

06.15 «Ланс» — «Монако». 1/8 

фіналу. Кубок Франції

08.00, 10.30 «УПЛ ONLINE»

08.40 «Минай» — «Десна». 

Чемпіонат України

11.15 Матч. Фінал. Кубок 

португальської ліги

13.15 «Кривбас» — «Металіст». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

15.15 «Шахтар» — «Црвена 

Звезда». Контрольна гра

17.00, 1.45 Yellow

17.10 «Вітеcс» — «Феєнорд». 

Чемпіонат Нідерландів

19.15 «ПСЖ» — «Ніцца». 1/8 

фіналу. Кубок Франції

21.15 Угорщина — Англія. 

Відбір до ЧС-2022

23.05 Відбір до ЧС-2022 2022 

Огляд туру

23.55 «ПСВ» — «Феєнорд». 

Чемпіонат Нідерландів

01.55 «Калденсе» — «Васко да 

Гама». Кубок Бразилії

04.00 «Кальярі» — «Піза». 

Кубок Італії

МЕГА

06.00, 12.20 Містична Україна

07.00 Правила виживання

09.00 Страх у твоєму домі

10.15, 1.40 Речовий доказ

11.25, 21.50 Герої будівельного 

майданчика

13.15 Заборонена історія

14.10 Божевільний світ

15.05 Довідник дикої природи

16.05 Еволюція зброї

17.05, 23.40 Як влаштований 

Всесвіт

18.00 Крила війни

19.00 Прихована реальність

19.50, 22.40 Шукачі 

неприємностей

20.50 Глобальна наука

00.40 Мисливці на нацистів

02.50 Скептик

03.50 Дикі тварини

04.45 Судіть самі

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.30 «Ух ти show»

09.00, 23.00 Т/с «Межа»

10.45, 18.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

12.40, 20.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

13.40, 21.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

14.35 Х/ф «Громобій»

16.15 Х/ф «Йолопи-

розбійники»

00.45 Т/с «Я — зомбі»

02.25 Т/с «Три сестри»

03.15 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Салат-бар

08.20 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

09.20 Майстри ремонту

10.20 Затишна дача

10.50 Дача бороданя

11.20, 20.40 Удачний проєкт

13.00, 16.30, 0.40, 3.40 Корисні 

поради

13.20 Ланчбокс

13.30 Солодка дача

14.30 Правила виживання

18.00 Зіркові долі

19.00 Шість соток

22.10 Готуємо разом

23.50 Реальний секс

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.35 Х/ф «Пані Метелиця»

09.45, 22.00 Т/с «Бібліотекарі»

10.45 Х/ф «День, коли Земля 

зупинилась»

12.45 4 весілля

14.00, 16.00, 2.30 Панянка-

селянка

15.00, 5.00 Зірки, чутки та 

Галлівуд

17.00 Супержінка

18.00 Богиня шопінгу. Батли за 

патли

19.00 Одного разу під Полтавою

23.00, 0.00 Країна У-2

01.00 Вечірка

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 3.15 Відтінки України

06.30 М/ф «Дивне китеня»

06.40 М/ф «Зерно»

06.50 М/ф «Івасик-Телесик»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.30, 2.00, 

5.10 Новини

07.05, 0.25 Т/с «Історії Шерлока 

Холмса»

08.10 Д/ф «Девід Рокко. Індія 

на смак»

09.05 Т/с «Вигнанці»

10.05 Д/ф «Епоха великих котів»

11.00 Прозоро: про соціальне

12.00, 18.20 «По-людськи»

13.10, 1.15 Прозоро: про 

актуальне

14.00 Країна пісень

15.10, 21.40, 0.05, 2.35, 5.45 

Спорт

15.20 Концерт. Арсен Мірзоян

16.30 Д/ф «Боротьба за 

виживання»

17.00 Прозоро: про головне

19.10 Д/ф «Дикі тварини»

20.00 Д/ф «Африка. Звір на 

звіра»

21.55 Полюси

23.00 Бігус Інфо

02.50 Невідомі Карпати

03.40 Х/ф «Хліб і сіль»

ЧЕТВЕР, 27 СІЧНЯ 2022
1 лютого
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Інтернет для всіх — газета 
для обраних
Найближчим часом можна передплатити «Україну молоду» на березень

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2022 рiк:

на місяць — 57 грн. 08 коп.,

на два місяці — 114 грн. 16 коп.,

до кінця півріччя — 228 грн. 32 коп.,

до кінця року — 570 грн. 80 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, 
юридичних осiб:

на місяць — 72 грн. 08 коп.,

на два місяці — 144 грн. 16 коп.,

до кінця півріччя — 288 грн. 32 коп.,

до кінця року — 720 грн. 80 коп.

Передплатний iндекс — 01555

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

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і 
читачi — як зi столицi, так i з глибин-
ки, — i колеги-журналiсти оцiнюють 
як головну нацiональну газету держа-
ви. Редакцiя «УМ» i надалi намагати-
меться бути гiдною такої високої оцiн-
ки i вашої уваги. 
 Хто з вас, шановні читачі, не встиг 
оформити передплату на 2022 рік, це 
можна зробити найближчим часом — до 
18 лютого, і ви отримуватимете газету з 
березня. Оформити передплату можна у 
відділеннях поштового зв’язку, в опера-
ційних залах поштамтів, у пунктах прий-
мання пе редплати, на сайті ПАТ «Укр-
пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua, як за електронною 
версією Каталогу видань України «Пре-
са поштою», так і за друкованим Ката-
логом видань «Преса поштою».
 До наших постiйних читачiв ми тра-
дицiйно звертаємося: якщо ви багато 
рокiв передплачуєте «Україну молоду» 
— порадьте передплату i своїм родичам, 
друзям, сусiдам, знайомим. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.20 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

14.45 «Одруження наосліп-6»

17.10 Мелодрама «Крила 

кохання»

20.35 Комедія «Папік»

21.50 Комедія «Дім 

Бобринських»

22.55 «ТСН. 10 вражаючих подій 

дня»

23.05 Х/ф «Убити Білла-2»

01.50 Х/ф «Убити Білла»

05.30 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

05.20, 22.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.00 «Інше життя»

12.25 Х/ф «Чоловік 

нарозхват»

14.30, 15.30 «Речдок»

16.25 «Речдок. Особливий 

випадок»

17.40 «Новини»

18.00, 19.00, 3.15 «Стосується 

кожного»

20.00, 2.45 «Подробиці»

21.00 Т/с «Провінціал»

23.50 Х/ф «Неможливе»

01.35 Т/с «СБУ. Спецоперація»

04.10 М/ф

04.50 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Зірковий шлях

11.15 Історія одного злочину

14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Водна 

поліція»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Надія»

23.10, 2.00 Т/с «Розколоті сни»

01.30 Телемагазин

02.40 Гучна справа

03.10 Реальна містика

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Факти

04.50, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

11.40, 13.25 Х/ф «Пацієнт 

Зеро»

12.45, 15.45 Факти. День

13.55, 16.20, 22.50 Т/с «Нюхач»

16.35, 21.25 Т/с «Пес»

17.45 Т/с «Коп із минулого»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20, 2.25 Секретний фронт

00.45 Х/ф «Фортеця-2: 

повернення»

03.10 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.10 «Kids time»

06.05 М/с «Том і Джеррі-шоу»

07.15 «Орел і решка»

09.20 Т/с «Мерлін»

12.00 «Діти проти зірок»

13.40 Х/ф «Нерв»

15.40, 20.00 «Хто зверху?»

17.45 Т/с «Будиночок на щастя»

22.00 Х/ф «Останній 

бойскаут»

00.10 Х/ф «Прокляття»

02.00 «Вар’яти»

02.35 «Служба розшуку дітей-

2022»

02.40 «Зона ночі»

04.50 «Абзац!»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00 

Час новин

06.30 Історія для дорослих

07.10, 8.10, 20.50 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 11.10, 0.10 Д/c 

«Найнебезпечніші 

польоти»

08.15, 17.10 Д/с «Спецназ: 

ближній бій»

09.30 Д/с «Секретно. Холодна 

війна»

10.10, 16.10, 23.15 Д/с «Таємнича 

світова війна»

13.10, 14.10, 15.30 Час «Ч»

17.30 Х/ф

19.40, 2.00 «Велика політика»

21.00 Час новин. Підсумки дня

22.00 Час-Time

22.15 Д/с «Апокаліпсис»

01.10, 5.10 Д/с 

«Найекстримальніший»

03.10, 4.10 Гра долі

НТН

06.15 «Вартість життя»

07.50, 13.00, 18.00, 3.00 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Акселератка»

10.45 Т/с «Коломбо»

14.10, 21.15 Т/с «Менталіст»

15.50, 17.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

23.00 Т/с «Ганнібал»

00.45 «Легенди карного 

розшуку»

04.45 «Top Shop»

СТБ

05.00 Т/с «Коли ми вдома»

06.50 Т/с «Комісар Рекс»

08.45, 11.50 «Битва 

екстрасенсів»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

13.10, 14.50 Т/с «Сліпа»

15.45, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 «Супербабуся»

20.15, 22.50 Т/с «Татусі»

23.05 Т/с «Доньки-матері»

01.00 «Хата на тата»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 18.50 

«Репортер». Новини

09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.15 

«Новини країни»

14.10 «Великий день»

16.10 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.10 «Ексклюзив»

19.00 «Велика середа»

22.00 «Спецтема»

23.00 «Новини від Христини»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.30, 0.20 Т/с «CSI: місце 

злочину»

08.15 Х/ф «Безодня»

11.50 Т/с «Звонар»

13.50, 19.25 «Загублений світ»

17.55 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

20.15 Т/с «Звонар-2»

02.10 Т/с «Рекс-2»

03.05 «Відеобімба-2»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Аякс» — «Вітесс». 

Чемпіонат Нідерландів

08.10 «Атлетіку Мінейру» — 

«Палмейрас». 1/2 фіналу. 

Кубок Лібертадорес

10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 Матч. Фінал. Кубок 

португальської ліги

12.20 «Бержерак» — «Сент-

Етьєн». 1/8 фіналу. Кубок 

Франції

14.10, 22.00 Огляд 1-го ігрового 

дня. Відбір до ЧС-2022

15.20 «ПСВ» — «Феєнорд». 

Чемпіонат Нідерландів

17.10 «Ланс» — «Монако». 1/8 

фіналу. Кубок Франції

19.20 «Шахтар» — «Црвена 

Звезда». Контрольна гра

21.00 «Winter Studio»

22.50 «ПСЖ» — «Ніцца». 1/8 

фіналу. Кубок Франції

00.40 Швеція — Португалія. 

Ліга націй УЄФА

02.30 «Альянс» — «Львів». 

Кубок України

05.05 «Відбір до ЧС-2022. Огляд 

туру

ФУТБОЛ-2

06.00, 11.05, 15.00, 17.00, 23.00, 

3.45 Топ-матч

06.15, 19.10 «Марсель» 

— «Монпельє». 1/8 

фіналу. Кубок Франції

08.00 «УПЛ ONLINE»

08.25 «Чорноморець» 

— «Верес». Чемпіонат 

України

10.15 «EXTRA TIME»

11.15 Німеччина — Півн. 

Македонія. Відбір до ЧС-

2022

13.00, 19.00 Yellow

13.10 «Кривбас» — «Поділля». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

15.15 «Галатасарай» 

— «Гезтепе». Чемпіонат 

Туреччини

17.15 «АЗ Алкмаар» 

— «Утрехт». Чемпіонат 

Нідерландів

21.00 Матч. Фінал. Кубок 

португальської ліги

23.15 «Шахтар» — «Црвена 

Звезда». Контрольна гра

01.00 «Winter Studio»

02.00 «Томбенсе» — «Васко да 

Гама». Кубок Бразилії

04.00 «Парма» — «Лечче». 

Кубок Італії

МЕГА

06.00, 12.20 Містична Україна

07.00 Правила виживання

09.00 Страх у твоєму домі

10.15, 1.40 Речовий доказ

11.25, 21.50 Герої будівельного 

майданчика

13.15 Заборонена історія

14.10 Божевільний світ

15.05 Довідник дикої природи

16.05 Еволюція зброї

17.05, 23.40 Як влаштований 

Всесвіт

18.00 Крила війни

19.00 Прихована реальність

19.50, 22.40 Шукачі 

неприємностей

20.50 Глобальна наука

00.40 Мисливці на нацистів

02.50 Скептик

03.50 Код доступу

04.20 Дикі тварини

04.40 Судіть самі

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.40 «Ух ти show»

09.00, 23.00 Т/с «Межа»

10.35, 18.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

12.40, 20.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

13.40, 21.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

14.35 Х/ф «Йолопи-

розбійники»

16.15 Х/ф «Як вкрасти 

діамант»

00.40 Т/с «Я — зомбі»

02.10 Т/с «Три сестри»

03.10 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Салат-бар

08.20 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

09.20 Майстри ремонту

10.20 Затишна дача

10.50 Дача бороданя

11.20, 20.40 Удачний проєкт

13.00, 16.30, 0.40, 3.40 Корисні 

поради

13.20 Ланчбокс

13.30 Твій ланч-бокс

14.30 Правила виживання

18.00 Зіркові долі

19.00 Шість соток

22.10 Готуємо разом

23.50 Реальний секс

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.35 Х/ф «Соляна принцеса»

09.45, 22.00 Т/с «Бібліотекарі»

10.45 Х/ф «Знайомтеся, Джо 

Блек»

14.05, 16.00, 2.30 Панянка-

селянка

15.00, 5.00 Зірки, чутки та 

Галлівуд

17.00 Супержінка

18.00 Богиня шопінгу. Батли за 

патли

19.00 Одного разу під Полтавою

23.00, 0.00 Країна У-2

01.00 Вечірка

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Я вдома

06.30 М/ф «Дівчинка та зайці»

06.40 М/ф «Знайда»

06.50 М/ф «Історія одного 

поросятка»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.30, 2.00, 

5.10 Новини

07.05, 0.25 Т/с «Історії Шерлока 

Холмса»

08.10 Д/ф «Девід Рокко. Індія 

на смак»

09.05 Т/с «Вигнанці»

10.05 Д/ф «Епоха великих котів»

11.00 Прозоро: про соціальне

12.00, 18.20 «По-людськи»

13.10, 1.15 Прозоро: про 

актуальне

14.00 Країна пісень

15.10, 21.40, 0.05, 2.35, 5.45 

Спорт

15.20 Концерт «Твоя музика. 

Тетяна Піскарьова»

16.30 Д/ф «Боротьба за 

виживання»

17.00 Прозоро: про головне

19.10 Д/ф «Дикі тварини»

20.00 Д/ф «Африка. Звір на 

звіра»

21.55 Полюси

23.00 Перша шпальта

02.50 Земля, наближена до неба

03.30 Буковинські загадки

03.35 Х/ф «Сон»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.35 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

14.45 «Одруження наосліп-6»

17.10 Мелодрама «Крила 

кохання 27+28»

20.30 Комедія «Папік»

21.45 «Право на владу-2022»

00.45 «ТСН. 10 вражаючих подій 

дня»

00.55, 2.45 Комедія «Закону тут 

не місце»

05.35 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

05.20, 22.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.00 «Інше життя»

12.25 Х/ф «Ласкаво просимо 

на борт»

14.25, 15.25 «Речдок»

16.25 «Речдок. Особливий 

випадок»

17.40 «Новини»

18.00, 19.00, 3.05 «Стосується 

кожного»

20.00, 2.35 «Подробиці»

21.00 Т/с «Провінціал»

23.45 Х/ф «Викрадення»

01.35 Т/с «СБУ. Спецоперація»

04.05 М/ф

04.45 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Зірковий шлях

11.15 Історія одного злочину

14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Водна 

поліція»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Надія»

23.10 Слідами аграрних баронів

23.50, 2.00 Т/с «Розколоті сни»

01.30 Телемагазин

02.20 Реальна містика

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Факти

04.50 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Секретний фронт

11.45, 13.15 Х/ф «С.В.О.Т.: 

перехресний вогонь»

12.45, 15.45 Факти. День

14.00, 16.25, 22.40 Т/с «Нюхач»

16.40, 21.25 Т/с «Пес»

17.45 Т/с «Коп із минулого»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20, 2.20 Антизомбі

00.45 Х/ф «Втеча задля 

порятунку»

03.05 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.45 «Kids time»

06.05 М/с «Том і Джеррі-шоу»

07.50 «Орел і решка»

09.55 Т/с «Мерлін»

11.50 «Діти проти зірок»

13.20 Х/ф «Дорога хаосу»

15.30, 20.00 «Хто зверху?»

17.40 Т/с «Будиночок на щастя»

22.00 Х/ф «Погана компанія»

00.30 Х/ф «Прокляття 

Анабель»

02.30 «Служба розшуку дітей-

2022»

02.35 «Зона ночі»

04.50 «Абзац!»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00 

Час новин

06.30 Історія для дорослих

07.10, 8.10, 20.50 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 11.10, 0.10 Д/c 

«Найнебезпечніші 

польоти»

08.15, 17.10 Д/с «Спецназ: 

ближній бій»

09.30 Д/с «Секретно. Холодна 

війна»

10.10, 23.15 Д/с «Таємнича 

світова війна»

13.10, 14.10, 15.30 Час «Ч»

16.10 Таємниці війни

17.30, 19.15 Х/ф

19.40, 2.00 «Прямим текстом з 

Юрієм Луценком»

21.00 Час новин. Підсумки дня

22.00 Час-Time

22.15 Д/с «Апокаліпсис»

01.10 Д/с 

«Найекстримальніший»

03.10, 4.10 Гра долі

05.10 Д/с 

«Найекстримальнійший»

НТН

06.15 «Вартість життя»

07.55, 13.00, 3.00 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Прощальна 

гастроль «Артиста»

10.40 Т/с «Коломбо»

14.10, 21.15 Т/с «Менталіст»

15.50, 17.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

18.00 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

23.00 Т/с «Ганнібал»

00.40 «Легенди карного 

розшуку»

04.45 «Top Shop»

СТБ

05.00 Т/с «Коли ми вдома»

06.45 Т/с «Комісар Рекс»

08.40, 11.50 «Битва 

екстрасенсів»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

13.10, 14.50 Т/с «Сліпа»

15.40, 18.05 Т/с «Слід»

19.05 «Супербабуся»

20.15, 22.50 Т/с «Татусі»

23.05 Т/с «Доньки-матері»

01.00 «Хата на тата»

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

09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.15 

«Новини країни»

14.10 «Великий день»

16.10 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

19.45 «П’ята колонка»

20.15 «Про політику»

22.00 «Спецтема»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.25, 0.25 Т/с «CSI: місце 

злочину»

08.15 Х/ф «Три дні на 

вбивство»

10.50 Т/с «Звонар»

12.50 «Загублений світ»

17.55, 2.15 «Секретні матеріали»

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАІ»

19.25 «Воїни доріг»

20.15 Т/с «Звонар-2»

02.30 «Відеобімба-2»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 17.10, 4.55 Відбір до ЧС-

2022. Огляд туру

06.50 «Палмейрас» — 

«Фламенгу». Фінал. Кубок 

Лібертадорес

10.00, 15.00, 19.45, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Бешикташ» — 

«Галатасарай». Чемпіонат 

Туреччини

12.10 «Марсель» — 

«Монпельє». 1/8 фіналу. 

Кубок Франції

14.00, 21.25 Огляд 2-го ігрового 

дня. Відбір до ЧС-2022

15.20 «Шахтар» — «Црвена 

Звезда». Контрольна гра

18.00, 20.55 «Winter Studio. 

MatchDay»

18.55 LIVE. «Полісся» 

— «Верес». Winter Cup

22.50 «Бержерак» — «Сент-

Етьєн». 1/8 фіналу. Кубок 

Франції

00.40 Іспанія — Швейцарія. Ліга 

націй УЄФА

02.30 «Рух» — «Зоря». Кубок 

України

ФУТБОЛ-2

06.00, 13.00, 19.00, 21.00 Топ-

матч

06.15 «Нант» — «Брест». 1/8 

фіналу. Кубок Франції

08.00, 10.10 «УПЛ ONLINE»

08.20 «Десна» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

10.35 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2022

11.15 «Шахтар» — «Црвена 

Звезда». Контрольна гра

13.15 «Металіст» — «Нива» (Т). 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

15.00 Yellow

15.10 «Фенербахче» — 

«Сівасспор». Чемпіонат 

Туреччини

17.00 Матч. Фінал. Кубок 

португальської ліги

19.15 «Бержерак» — «Сент-

Етьєн». 1/8 фіналу. Кубок 

Франції

21.15 Німеччина — Вірменія. 

Відбір до ЧС-2022

23.00, 1.45 «Winter Studio. 

MatchDay»

00.00 «Полісся» — «Верес. 

Winter Cup

02.15 «Америка» 

— «Крузейро». Кубок 

Бразилії

04.00 «Порденоне» — 

«Спеція». Кубок Італії

МЕГА

06.00, 12.15 Містична Україна

07.00 Правила виживання

09.00 Страх у твоєму домі

10.10, 1.40 Речовий доказ

11.20, 21.50 Герої будівельного 

майданчика

13.15 Заборонена історія

14.10 Божевільний світ

15.05 Довідник дикої природи

16.05, 20.50 Глобальна наука

17.05, 23.40 Як влаштований 

Всесвіт

18.05 Крила війни

19.05 Прихована реальність

19.55, 22.40 Шукачі 

неприємностей

00.40 Мисливці на нацистів

02.50 Брама часу

03.45 Дикі тварини

04.45 Судіть самі

К1

06.30 «Top Shop»

08.05 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Ух ти show»

09.00, 23.00 Т/с «Межа»

10.45, 18.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

12.40, 20.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

13.40, 21.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

14.35 Х/ф «Як вкрасти 

діамант»

16.15 Х/ф «Весільна вечірка»

00.40 Т/с «Я — зомбі»

02.15 Т/с «Три сестри»

03.15 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Салат-бар

08.20 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

09.20 Майстри ремонту

10.20 Затишна дача

10.50 Дача бороданя

11.20, 20.40 Удачний проєкт

13.00, 16.30, 0.40, 3.40 Корисні 

поради

13.20 Ланчбокс

13.30 Доктор Толстікова

14.30 Правила виживання

18.00 Зіркові долі

19.00 Шість соток

22.10 Готуємо разом

23.50 Реальний секс

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.35 Х/ф «Король 

Дроздовик»

09.45, 22.00 Т/с «Бібліотекарі»

10.45 Х/ф «Гора між нами»

12.55 4 весілля

14.00, 16.00, 2.30 Панянка-

селянка

15.00, 5.00 Зірки, чутки та 

Галлівуд

17.00 Супержінка

18.00 Богиня шопінгу. Батли за 

патли

19.00 Одного разу під Полтавою

23.00, 0.00, 1.00, 1.30, 2.00 

Країна У-2

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Я вдома

06.30 М/ф «Дострибни до 

хмаринки»

06.40 М/ф «Знахідка»

06.50 М/ф «Історія про дівчинку, 

яка наступила на хліб»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.30, 2.00, 

5.10 Новини

07.05, 0.25 Т/с «Історії Шерлока 

Холмса»

08.10 Д/ф «Девід Рокко. Італія 

на смак»

09.05 Т/с «Вигнанці»

11.00 Прозоро: про соціальне

12.00, 18.20 «По-людськи»

13.10, 1.15 Прозоро: про 

актуальне

14.00 Країна пісень

15.10, 21.40, 0.05, 2.35, 5.45 

Спорт

15.20 Концерт «Твоя музика. 

Анатолій Матвійчук»

16.30 Д/ф «Боротьба за 

виживання»

17.00 Прозоро: про головне

19.10 Д/ф «Дикі тварини»

20.00 Д/ф «Африка. Звір на 

звіра»

21.55 Полюси

23.00 Схеми. Корупція в деталях

02.50 Земля, наближена до неба

03.15 Відтінки України

03.40 Х/ф «Гетьманські 
клейноди»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

14.45 «Одруження наосліп-6»

17.10 Мелодрама «Крила 

кохання»

20.15 Бойовик «Падіння 

Лондона»

22.15 Драма «Помпеї»

00.20 Комедія «1+1»

02.45 Комедія «Дім 

Бобринських»

06.00 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

05.15, 22.55 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.00 «Інше життя»

12.25 Х/ф «Вулкан 

пристрастей»

14.10, 15.00, 15.45, 0.30 

«Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

17.40 «Новини»

18.00 «Стосується кожного»

20.00, 3.25 «Подробиці»

21.00 Х/ф «21 міст»

03.55 «Орел і решка. Шопінг»

04.45 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

09.00 Зірковий шлях

09.20 Т/с «Птах у клітці»

13.20, 15.30 Т/с «Будинок, де 

серце»

18.00 Т/с «Водна поліція»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустер

00.00, 2.00 Т/с «Розколоті сни»

01.30 Телемагазин

04.15 Реальна містика

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25, 1.20 Факти

04.50 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10, 20.05 Дизель-шоу

11.55, 13.15, 23.55 Т/с «Вижити 

за будь-яку ціну»

12.45, 15.45 Факти. День

13.50 Т/с «Нюхач»

16.15 Т/с «Пес»

17.30, 22.55, 1.45 «На трьох»

18.45 Факти. Вечір

02.30 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.10 «Kids time»

06.05 М/с «Том і Джеррі-шоу»

07.15 «Орел і решка»

09.25 «Шахраї в мережах»

14.35 Х/ф «Парочка копів»

16.55 Х/ф «Останній 

бойскаут»

19.00 Х/ф «Дракула»

21.00 Х/ф «Пірати 

Карибського моря: 

прокляття чорної 

перлини»

00.00 Х/ф «Прокляття 

Анабель-2»

02.10 «Служба розшуку дітей-

2022»

02.15 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00 

Час новин

06.30 Історія для дорослих

07.10, 8.10, 20.50 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

07.15, 11.10, 0.10 Д/c 

«Найнебезпечніші 

польоти»

08.15, 17.10 Д/с «Спецназ: 

ближній бій»

08.50 Натхнення

09.30 Д/с «Секретно. Холодна 

війна»

10.10, 16.10, 23.15 Д/с «Таємнича 

світова війна»

13.10, 14.10, 15.30 Час «Ч»

17.30, 19.15 Х/ф

19.40, 2.00 «Час за Гринвічем»

21.00 Час новин. Підсумки дня

22.00 Час-Time

22.15 Д/с «Апокаліпсис»

01.10 Д/с 

«Найекстримальніший»

03.10, 4.10 Гра долі

05.10 Д/с 

«Найекстримальнійший»

НТН

06.15 «Вартість життя»

07.50, 13.00, 3.05 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.35 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Версія 

полковника Зоріна»

10.45 Т/с «Коломбо»

14.10, 21.15 Т/с «Менталіст»

15.50, 17.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямі»

18.00 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

23.00 Т/с «Ганнібал»

00.45 «Легенди карного 

розшуку»

04.45 «Top Shop»

СТБ

04.35, 11.50 Т/с «Комісар Рекс»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

12.45, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»

20.15, 22.50 Т/с «Сніг посеред 

літа»

01.25 «Детектор брехні»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

17.00 «Репортер». Новини

09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новини країни»

13.15 «Обідня перерва»

14.10 «Великий день»

16.10 «Час пік»

17.10 «Підводимо підсумки»

18.30 «Влада реготала»

19.00 «Моя країна»

22.00 «Запорєбрик NEWS»

22.15 «Українські вісті»

22.30 «WATCHDOGS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.30 Т/с «CSI: місце злочину»

08.20 Х/ф «Заручник»

10.45 Т/с «Звонар»

12.50 «Загублений світ»

17.55 «Секретні матеріали»

18.15, 1.50 «Спецкор»

18.50, 2.25 «ДжеДАІ»

19.25 Х/ф «Ідентифікація 

Борна»

21.45 Х/ф «Перевага Борна»

23.50 Х/ф «Поліцейські»

03.00 «Цілком таємно-2017»

03.30 «Відеобімба-2»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Валвейк» — «ПСВ». 

Чемпіонат Нідерландів

08.10 «Шахтар» — «Црвена 

Звезда». Контрольна гра

10.00, 15.00, 19.45, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20, 13.00, 18.00, 20.55 «Winter 

Studio. MatchDay»

11.15 «Полісся» — «Верес». 

Winter Cup

13.30, 21.25 Огляд 3-го ігрового 

дня. Відбір до ЧС-2022

14.50 Yellow

15.20 «Феєнорд» — «Аякс». 

Чемпіонат Нідерландів

17.10 Відбір до ЧС-2022. Огляд 

туру

18.55 LIVE. «Металіст» 

— «Чорноморець». Winter 

Cup

22.50 «Реймс» — «Бастія». 1/8 

фіналу. Кубок Франції

00.35 Ісландія — Англія. Ліга 

націй УЄФА

02.20 «ЛНЗ» — «Дніпро-1». 

1/8 фіналу. Кубок України

04.10 «Нью-Йорк РБ» 

— «Атланта». MLS

ФУТБОЛ-2

06.00, 11.00, 13.00 Топ-матч

06.15 «Реймс» — «Бастія». 1/8 

фіналу. Кубок Франції

08.00, 10.30 «УПЛ ONLINE»

08.40 «Верес» — «Маріуполь». 

Чемпіонат України

11.15 Португалія — Ірландія. 

Відбір до ЧС-2022

13.15 «Поділля» — «Альянс». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

15.00 Матч. Фінал. Кубок 

португальської ліги

17.00, 19.45, 23.00, 1.45 «Winter 

Studio. MatchDay»

18.00 «Полісся» — «Верес». 

Winter Cup

20.15 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2022

21.15 Франція — Фінляндія. 

Відбір до ЧС-2022

00.00 «Металіст» — 

«Чорноморець». Winter 

Cup

02.15 «Боавіста» — «Васко да 

Гама». Кубок Бразилії

04.00 «Удінезе» — «Асколі». 

Кубок Італії

МЕГА

06.00, 12.00 Містична Україна

07.00 Правила виживання

09.00 Страх у твоєму домі

09.55, 1.40 Речовий доказ

11.05, 21.50 Герої будівельного 

майданчика

13.00 Заборонена історія

14.00 Дика Бразилія

15.05 Довідник дикої природи

16.05, 20.50 Глобальна наука

17.05, 23.40 Як влаштований 

Всесвіт

18.00 Крила війни

19.00 Прихована реальність

19.55, 22.40 Шукачі 

неприємностей

00.40 Мисливці на нацистів

02.50 Брама часу

03.45 Земні катаклізми

04.45 Судіть самі

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.40 «Ух ти show»

09.00 Т/с «Межа»

10.35 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

12.30, 20.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

13.30, 21.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

14.25 Х/ф «Весільна вечірка»

16.10 Х/ф «Із джунглів у 

джунглі»

18.10 Х/ф «У пошуках 

галактики»

00.00 Х/ф «Небезпечний 

квартал»

01.40 Т/с «Три сестри»

02.45 «Нічне життя»

К2

06.30, 8.00 Телемагазин

07.30 Салат-бар

08.20 Світ їжі. Новорічні та 

різдвяні страви

09.20 Майстри ремонту

10.20 Затишна дача

10.50 Дача бороданя

11.20, 20.40 Удачний проєкт

13.00, 16.30, 0.40, 3.40 Корисні 

поради

13.20 Ланчбокс

13.30 Солодка дача

14.30 Правила виживання

18.00 Зіркові долі

19.00 Шість соток

22.10 Готуємо разом

23.50 Реальний секс

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.35 Х/ф 

«Румпельштільцхен»

09.45 Т/с «Бібліотекарі»

10.45 Х/ф «Термінал»

13.10 4 весілля

14.05, 16.00, 2.20 Панянка-

селянка

15.00, 4.55 Зірки, чутки та 

Галлівуд

17.00 Супержінка

18.00 Богиня шопінгу

20.00 Х/ф «Оптом дешевше»

22.00 Х/ф «Оптом дешевше-2»

23.50, 0.50, 1.50 Країна У-2

01.20 Одного разу під Полтавою

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Я вдома в

06.30 М/ф «Жар-птиця»

06.40 М/ф «Золоторогий Олень»

06.50 М/ф «Казка про білу 

крижинку»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 18.00, 

21.00, 0.00, 2.20, 5.25 

Новини

07.05 Т/с «Історії Шерлока 

Холмса»

08.10 Д/ф «Девід Рокко. Італія 

на смак»

09.05 Т/с «Вигнанці»

11.00 Прозоро: про соціальне

12.00 «По-людськи»

13.10 Студія Олімпійські ігри

13.55 XXIV зимові Олімпійські 

ігри 2022 р. (Пекін, Китай). 

Церемонія відкриття

16.10, 18.20 XXIV зимові 

Олімпійські ігри 2022 р. 

(Пекін, Китай)

21.35 Д/ф «Африка. Звір на 

звіра»

22.30 Д/ф «НЛО: загублені 

свідчення»

23.25 Д/ф «Дикі тварини»

00.35 #ВУКРАЇНІ

01.25 Поки Бог не бачить

02.55 «Зворотний відлік»

04.35 Земля, наближена до неба

04.50 Геолокація: Волинь
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КАНАЛ «1+1»

07.00, 6.05 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Світ навиворіт»

18.30 «Світ навиворіт-13. 

Еквадор»

19.30, 5.10 ТСН

20.15 «Вечірній квартал-2021 

№6»

22.10, 4.05 Комедія «Дикі»

23.15 Драма «Помпеї»

01.20 Х/ф «Убити Білла-2»

ІНТЕР

05.15 «Орел і решка. Дива 

світу»

07.10 Х/ф «Ласкаво просимо 

на борт»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.00 «Корисна програма»

11.10 Х/ф «Людина з Ріо»

13.30 Х/ф «Дайте книгу 

скарг»

15.20 Х/ф «Операція «И» та 

інші пригоди Шурика»

17.20, 20.30 Т/с «Провінціал»

20.00 «Подробиці»

22.00 «Любов Успенська. 

Ювілейний концерт». 

Прем’єра

23.30 Т/с «Зозуля»

02.55 М/ф

03.30 Х/ф «Безсмертні»

КАНАЛ

 «УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 4.30 Реальна містика

09.10, 15.20 Т/с «Сонячний 

листопад»

17.15, 21.00 Т/с «З почуття 

обов’язку»

20.00 Головна тема

23.50, 2.00 Т/с «Я ніколи не 

плачу»

01.30 Телемагазин

ICTV

04.25 Скарб нації

04.35 Еврика!

04.40 Факти

05.05, 10.50 «На трьох»

05.55 Т/с «Вижити за будь-яку 

ціну-2»

08.25 Т/с «Вижити за будь-яку 

ціну»

11.55, 13.00 Х/ф «Захоплення 

підземки 123»

12.45 Факти. День

14.10 Х/ф «Ван Гельсинг»

16.50 Х/ф «Сьомий син»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Примарний 

вершник»

21.25 Х/ф «Примарний 

вершник-2: дух помсти»

23.05 Х/ф «Особлива думка»

01.55 Х/ф «Арена»

03.25 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 «Хто проти блондинок?»

08.00, 10.00 «Kids time»

08.05 Х/ф «Бетховен»

10.05 «Орел і решка»

11.55 Х/ф «Армагеддон»

15.05 Х/ф «Пірати 

Карибського моря: 

прокляття чорної 

перлини»

18.00 Х/ф «Пірати 

Карибського моря: 

скриня мерця»

21.00 Х/ф «Пірати 

Карибського моря: на 

краю світу»

00.40 Х/ф «Зловісні мерці: 

чорна книга»

02.30 «Зона ночі»

5 канал

06.00, 7.00, 8.45, 10.00, 12.00, 

14.00, 15.00, 21.00, 0.00, 

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 

Час новин

06.30 Історія для дорослих

07.10 Д/c «Найнебезпечніші 

польоти»

07.50, 8.35, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

08.00 Форшмак

08.25 Натхнення

09.00, 10.10, 14.10, 15.15, 

19.00 Х/ф

11.40 Медекспертиза

12.15, 22.00, 0.10 Концерт

16.30 «Небайдужа»

18.00 «Час за Гринвічем»

20.10, 2.10 Рандеву

21.15 Особливий погляд

21.30 Вікно в Америку

01.10 Невигадані історії

01.40 Є сенс

03.10, 4.10 Гра долі

05.10 Д/с 

«Найекстримальніший»

НТН

06.05 Х/ф «Невизначена 

особа»

08.00 Х/ф «Чекаю та 

сподіваюсь»

10.40 Х/ф «Через Гобі та 

Хінган»

13.50, 3.40 «Випадковий свідок»

15.05 Х/ф «Пограбування 

казино»

17.00 Х/ф «Легіонер»

19.00, 2.45 «Свідок. Субота»

20.00 Х/ф «Знову невловимі»

22.40 Х/ф «Гнів»

00.30 Х/ф «Світло мого 

життя»

04.45 «Top Shop»

СТБ

05.10 Т/с «Коли ми вдома»

06.00, 10.55 Т/с «Татусі»

07.55 «Неймовірна правда про 

зірок»

17.00, 23.10 «Хата на тата»

19.00 «МастерШеф. Битва 

сезонів»

ПРЯМИЙ

08.45 «Щасливий сніданок»

09.00 «Щасливе інтерв’ю»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00 «Репортер». 

Новини

10.10 «Соціальний статус»

10.40 «Перша передача»

11.15, 12.15 «Акценти»

13.15 «П’ята колонка»

13.45 «Запорєбрик NEWS»

14.15, 16.15 Концерт

17.15 «Не наша Russia»

18.00 «Анатомія тижня»

20.00 «Культурна політика»

20.30 «Війна за незалежність»

21.00 «Прямий доказ»

21.30 «Влада реготала»

22.00 «THE WEEK»

23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2018»

08.20, 2.15 «Загублений світ»

12.15 Х/ф «Австралія»

15.45 Х/ф «Робінзон Крузо»

17.35 Х/ф «Старскі та Гатч»

19.35 Х/ф «П’ятий елемент»

22.00 Х/ф «Грім у тропіках»

00.05 Х/ф «По сліду»

03.20 «Відеобімба-2»

03.40 «Цілком таємно-2017»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 17.50 Топ-матч

06.10 «ПСВ» — «Камбюр». 

Чемпіонат Нідерландів

08.10 «Галатасарай» — 

«Фенербахче». Чемпіонат 

Туреччини

10.00, 15.00, 18.45, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20, 13.00, 17.20 «Winter Studio. 

MatchDay»

11.15 «Металіст» — 

«Чорноморець». Winter 

Cup

13.30, 19.55, 22.00 Огляд 1-го 

ігрового дня. Відбір до 

ЧС-2022

15.20 Yellow

15.30 «Полісся» — «Верес». 

Winter Cup

17.55 LIVE. «Фенербахче» — 

«Істанбул Башакшехір». 

Чемпіонат Туреччини

21.00 «Winter Studio»

22.50 «Ланс» — «Монако». 1/8 

фіналу. Кубок Франції

00.35 «Фенербахче» — 

«Істанбул Башакшехір». 

Чемпіонат Туреччини

02.20 «Марсель» — 

«Монпельє». 1/8 фіналу. 

Кубок Франції

04.10 «Сіетл Саундерз» 

— «Лос-Анджелес 

Гелаксі». MLS

ФУТБОЛ-2

06.00, 11.00, 13.00, 18.00, 21.45, 

1.45, 3.45 Топ-матч

06.15, 18.10 «ПСЖ» — «Ніцца». 

1/8 фіналу. Кубок Франції

08.00, 10.30 «УПЛ ONLINE»

08.40 «Ворскла» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

11.15 Англія — Польща. Відбір 

до ЧС-2022

13.15 «Ужгород» — «Оболонь». 

Чемпіонат України. Перша 

ліга

15.00 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2022

16.10 «Металіст» — 

«Чорноморець». Winter 

Cup

19.55 Ісландія — Німеччина. 

Відбір до ЧС-2022

21.55 LIVE. «Твенте» 

— «Вітесс». Чемпіонат 

Нідерландів

22.45 Yellow

23.55 «Трабзонспор» — 

«Касимпаша». Чемпіонат 

Туреччини

02.00 «ПСВ» — «АЗ Алкмаар». 

Чемпіонат Нідерландів

04.00 «Верона» — 

«Катандзаро». Кубок Італії

МЕГА

06.00, 1.55, 5.10 Містична Україна

07.00 Випадковий свідок

09.00 Речовий доказ

10.10, 18.00 У пошуках істини

12.10 Заборонена історія

13.10 Безжальний Всесвіт

15.55 Дика Бразилія

17.00 Дикий і живий

20.00 Таємниці акул

21.00 Загадкові древні міста

00.05 Природа сьогодення

01.05 Дикі Філіппіни Найджела 

Марвіна

02.50 Код доступу

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

09.35 Х/ф «Із джунглів у 

джунглі»

11.35 Х/ф «У пошуках 

галактики»

13.30 «Орел і решка. Дива 

світу»

00.00 Х/ф «Бабій»

01.50 Т/с «Три сестри»

02.50 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Інстагламур

10.20 Правила життя

12.00 Затишна дача

12.50 Дача бороданя

13.50 Удачний проєкт

15.30 Майстри ремонту

17.10 Один за 100 годин

18.50 Шість соток

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

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.00 М/ф «Коко»

12.00, 22.55, 0.55 Одного разу під 

Полтавою

16.30 Х/ф «Хочу бути тобою»

19.00 Х/ф «А ось і Поллі»

20.45 Х/ф «Більше, ніж секс»

00.25, 1.25 Країна У-2

02.25 Панянка-селянка

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 10.30, 18.45, 21.45 XXIV 

зимові Олімпійські ігри 

2022 р. (Пекін, Китай)

09.40, 17.00 Студія Олімпійські 

ігри

18.00, 21.00, 0.00, 5.35 Новини

18.15 Дайджест «Гримерка 

Євробачення»

21.25 Доба Олімпійських ігор

00.25 Д/ф «Світ дикої природи»

01.15 Д/ф «З України до 

Голлівуду»

02.30 Д/ф «Вона та війна»

03.45 UA:Фольк. Спогади

04.40 Енеїда
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КАНАЛ «1+1»

07.00 «Життя відомих людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 3.10 «Світ навиворіт»

18.30 «Світське життя-2022»

19.30, 4.50 «ТСН-тиждень»

21.00 «Голос країни-12»

23.15 Бойовик «Падіння 

Лондона»

01.15 «Вечірній квартал-2021 

№6»

ІНТЕР

05.25 Х/ф «Париж зачекає»

07.10 Х/ф «Вулкан 

пристрастей»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Інше життя». Прем’єра

11.00, 12.00, 12.50 «Інше життя»

13.45 «Речдок. Випереджаючи 

час»

18.05 Х/ф «Підозри містера 

Вічера: за межами 

пристойності»

20.00 «Подробиці тижня»

22.00 Х/ф «Операція «И» та 

інші пригоди Шурика»

00.00 Х/ф «Міміно»

01.55 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50 Сьогодні

06.50, 4.20 Реальна містика

09.20 Т/с «Сонячний листопад»

17.00, 21.00 Т/с «Дерев’яний 

гребінець»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.00 Т/с «Потрібен 

чоловік»

01.30 Телемагазин

03.50 Гучна справа

ICTV

05.00 Скарб нації

05.10 Еврика!

05.15 Факти

05.40, 9.25 Громадянська 

оборона

06.35 Прихована небезпека

07.30 Антизомбі

08.25 Секретний фронт

10.25 Х/ф «С.В.О.Т.: Спецназ 

міста янголів»

12.45 Факти. День

13.00 Т/с «Нюхач»

18.45 Факти тижня

20.55 Х/ф «Від колиски до 

могили»

22.40 Х/ф «Викрадена-2»

00.35 Х/ф «Фортеця-2: 

повернення»

02.15 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 «Вар’яти»

06.25, 8.05 «Kids time»

06.30 М/ф «Том і Джеррі: 

повернення до країни Оз»

08.10 М/ф «Королівські 

канікули»

10.05 М/ф «Феї і легенда 

загадкового звіра»

11.40 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: 
скриня мерця»

14.45 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: на 
краю світу»

18.10 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: на 
дивних берегах»

21.00 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: 
помста Салазара»

23.45 «Improv Live Show»

06.00 Вікно в Америку
5 канал

06.30 Історія для дорослих

07.00, 8.00, 8.45, 12.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00, 0.00, 

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.10, 0.10 Д/c «Найнебезпечніші 

польоти»

07.50, 21.25 Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

08.10 Невигадані історії

08.25 Натхнення

09.00 Божественна літургія ПЦУ

11.00, 12.05 Божественна літургія 

УГКЦ

12.50, 15.15 Індійський фільм

16.10, 17.10, 22.00 Концерт

18.00, 2.00, 5.10 Підсумки тижня 

з Анною Мірошниченко

19.00 «Прямим текстом з Юрієм 

Луценком»

20.10 Машина часу

20.35 Особливий погляд

21.30 Вечір з Яніною Соколовою

01.10 Д/с 

«Найекстримальніший»

03.10, 4.10 Гра долі

НТН

05.25 Х/ф «У пошуках 

мільйонерки»

06.40 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

08.30 Т/с «Смерть у раю»

12.40 Х/ф «Гнів»

14.35 Х/ф «Знову невловимі»

17.20 Х/ф «Проєкт «Альфа»

19.00 Х/ф «Білоруський 

вокзал»

20.55 Х/ф «Очікування 

полковника Шалигіна»

22.35 Х/ф «Драконові оси»

00.10 Х/ф «Світло мого 

життя»

02.30 «Легенди карного 

розшуку»

СТБ

05.00 Т/с «Коли ми вдома»

05.40 Т/с «Садівниця»

09.45 «МастерШеф. Битва 

сезонів»

13.50 «Супербабуся»

18.40 «Щасливі за сім днів»

21.00 «Один за всіх»

22.10 «Таємниці ДНК»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

17.00 «Репортер». Новини

09.10 «Медексперт»

10.10 «Про особисте»

11.15, 12.15 «Акценти»

13.10 «Запорєбрик NEWS»

13.30 «П’ята колонка»

14.00, 15.30 Концерт

17.15 «Не наша Russia»

18.00 «Анатомія тижня»

20.00 «Прямий доказ»

20.20 «Новини від Христини»

20.45 «Sound.ЧЕК»

21.00 «Великі новини»

22.00 «Влада реготала»

22.30 «Щасливий день із 

політиком»

23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Зброя»

06.35 «ДжеДАІ-2020»

08.50, 1.55 «Загублений світ»

12.45 Х/ф «Бої в 

бронежилетах»

14.40 Х/ф «Ідентифікація 

Борна»

16.55 Х/ф «Перевага Борна»

19.00 Х/ф «Ультиматум 

Борна»

21.25 Х/ф «Спадок Борна»

00.05 Х/ф «Робінзон Крузо»

03.00 «Відеобімба-2»

05.40 «Найкраще»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 17.40 Топ-матч

06.10 «Твенте» — «Вітесс». 

Чемпіонат Нідерландів

08.10 «Полісся» — «Верес». 

Winter Cup

10.00, 15.00, 18.45, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20, 17.45 Yellow

10.30 «ПСВ» — «АЗ Алкмаар». 

Чемпіонат Нідерландів

12.20, 2.20 «Трабзонспор» — 

«Касимпаша». Чемпіонат 

Туреччини

14.10, 19.55, 22.00 Огляд 2-го 

ігрового дня. Відбір до 

ЧС-2022

15.20 «Металіст» — 

«Чорноморець». Winter 

Cup

17.10 «Winter Studio. MatchDay»

17.55 LIVE. «Бешикташ» 

— «Антальяспор». 

Чемпіонат Туреччини

21.00 «Winter Studio»

22.50 «Аланьяспор» — 

«Галатасарай». Чемпіонат 

Туреччини

00.35 «Феєнорд» — «Спарта». 

Чемпіонат Нідерландів

04.10 «Нью-Йорк Сіті» 

— «Філадельфія Юніон». 

MLS

ФУТБОЛ-2

06.00, 11.00, 13.00, 19.40, 21.45, 

23.45, 1.45, 3.45 Топ-матч

06.15 «Трабзонспор» — 

«Касимпаша». Чемпіонат 

Туреччини

08.00, 10.30 «УПЛ ONLINE»

08.35 «Рух» — «Минай». 

Чемпіонат України

11.15, 22.00 «Фенербахче» — 

«Істанбул Башакшехір». 

Чемпіонат Туреччини

13.10 LIVE. «Феєнорд» 

— «Спарта». Чемпіонат 

Нідерландів

14.00, 18.30 Yellow

15.10 Огляд 3-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2022

15.50 «Полісся» — «Верес». 

Winter Cup

17.40 LIVE. «Аякс» — 

«Гераклес». Чемпіонат 

Нідерландів

19.55 «Металіст» — 

«Чорноморець». Winter 

Cup

23.55 «Аякс» — «Гераклес». 

Чемпіонат Нідерландів

02.00 «Корінтіанс» — «Атлетіко 

Гояніенсе». Кубок Бразилії

04.00 «Емполі» — «Віченца». 

Кубок Італії

МЕГА

06.00 Випадковий свідок

07.00 Речовий доказ

10.00, 18.10 У пошуках істини

12.00 Заборонена історія

13.00 Загадкові древні міста

16.05 Дика Бразилія

17.10 Дикий і живий

20.00 Таємниці акул

21.00 Безжальний Всесвіт

23.35 Дикі Філіппіни Найджела 

Марвіна

01.15 Містична Україна

02.10 Правда життя

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

09.35 М/ф «Кіт Грім і 

зачарований дім»

11.10 Х/ф «Пастка для 

привида»

13.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

00.35 Х/ф «Небезпечний 

квартал»

02.15 Т/с «Три сестри»

03.15 «Нічне життя»

К2

06.30 Телемагазин

07.30 Інстагламур

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

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.00 М/ф «Курча Ціпа»

11.30 М/ф «Геркулес»

13.15, 1.00 Одного разу під 

Полтавою

17.45 Х/ф «Дора і загублене 

місто»

19.45 Х/ф «Брехун, брехун»

21.25 Х/ф «Тисяча слів»

23.10 Х/ф «Весільний 

погром»

01.30 Вечірка

02.25 Панянка-селянка

UA: Перший

06.00, 11.20, 22.15 XXIV зимові 

Олімпійські ігри 2022 р. 

(Пекін, Китай)

10.40, 17.00 Студія Олімпійські 

ігри

18.00 Новини

18.25 Чемпіонат Європи УЄФА з 

футзалу 2022 р. Фінал

21.00, 0.25, 5.05 Тиждень на 

Суспільному

21.55 Доба Олімпійських ігор

00.00 #@)??$0 з Майклом 

Щуром

01.20 Х/ф «Богдан-Зиновій 

Хмельницький»

03.15 UA:Фольк. Спогади

04.10 Енеїда
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Юлія КОСИНСЬКА
Київ — Вроцлав — Київ 

Вроцлав — місто островів, мостів, 
легенд, історій та романтичних сю-
жетів. Це місто — одне з найкра-
сивіших у Польщі і — польський по-
люс тепла: температура тут завжди 
на кілька градусів вища, ніж деінде 
в країні. Вроцлав має багату історію 
і яскраву сучасність. Він стильний, 
приязний і навіть трохи казковий. 
Аби пізнати його, одного приїзду 
замало. Тому сюди хочеться повер-
татися, як у гості до доброго друга. 
Вроцлав залишає на згадку магні-
тики атракцій, які мають дивовижну 
притягальну силу. 
Розподілимо ці магнітики на три 
дні, щоб пізнати... трохи води, іс-
торії і казки.

Африка у Вроцлаві? Ще б пак!
 Ідеш собі скляним тунелем, 
а над тобою пропливають аку-
ли. Зупиняєшся, щоб зробити 
фото барвистих коралових ри-
бок — і забуваєш про час... Так 
магічно діє Африкаріум: подо-
рож частинами континенту стає 
справж ньою пригодою, а дорос-
лі — дітьми. Тут є все — Мозам-
біцька протока, Берег скелетів і 
джунглі Конго, медузи, тюлені 
й навіть бегемоти... І крокоди-
ли, звісно ж! Ідея оселити у Вроц-
лавському зоопарку риб і тварин 
Чорного Континенту виявилася 
настільки вдалою, що нині це — 
одне з найпопулярніших місць 
для відвідин. Нещодавно це виз-
нав навіть Google, відзначивши 
Вроцлавський Африкаріум спе-
ціальною нагородою — «золотою 
позначкою» на своїх картах. 
 Щоб втілити задумане, буді-
вельники трудилися 30 місяців у 
три зміни, кораловий риф транс-
портували просто з Африки, 14 
млн літрів води для басейнів за-
ливали три місяці, а щоб «за-
солити» вроцлавське Червоне 
море, знадобилося 140 тонн солі. 
Воду, до речі, тут фільтрують що-
години. 
 Розмах і — захват. Особливо 
у малечі, адже морських жителів 
можна не лише уважно розгляда-
ти, а й вловити момент, коли їх 
годують, дізнатися багато ціка-
вих фактів. І пофантазувати. Уя-
вити, про що мріє черепаха, на-
приклад, і що сниться бегемоту 
неподалік водоспаду. Щоб пот-
рапити на годування риб і тва-
рин, достатньо ознайомитись із 
розкладом на сайті, а ось квитки 
до Африкаріуму краще замовля-
ти заздалегідь, особливо якщо 
хочете мати екскурсію з провід-
ником. Заклад працює щодня, 
його відвідують близько двох 
мільйонів людей на рік. 

Життя на воді і «бартер зі 
сміттям»
 Вроцлав — місто натхнення. 
Цікаві ідеї тут витають у повітрі, 
а на їх втілення ніколи не бракує 
ентузіазму. Коли Каміль Зарем-
ба задумав спорудити дім на воді, 
йому сказали: дій! Ідею підтри-
мала влада міста, пан Каміль от-
римав усі необхідні дозволи — і 
незабаром Odra Centrum (Центр 
Одри) прийняв перших відвіду-
вачів. Сталося це, власне, лише 
минулого року, та за досить ко-
роткий час центр набув нечуваної 
популярності. При тому, що це не 
розважальний заклад, а осередок 
знань про екологію. Odra Centrum 
— перший і єдиний у Європі освіт-
ній і культурний центр на воді, де 
в доступній і розважальній формі 
навчають берегти довкілля, зок-
рема акваторії річок. Це затишне 
місце зі своїм «кліматом»: посиді-
ти «на Одрі» з кавою, тістечком і 
доброю розмовою приходять ці-
лими родинами. Тут можна про-
вести дозвілля за настільною 
грою, читанням або душевною 

розмовою, на майстер-класах — 
навчитися фотографувати підвод-
ний світ, в’язати морські канати, 
вузли, будувати човни з екологіч-
но чистих матеріалів. А в сезон — 
орендувати каяк, поплавати Од-
рою і заодно — виловити з води 
сміття. За мішок сміття — годи-
на безкоштовної прогулянки ка-
яком. Незвичайний бартер. І, що 
цікаво, — досить швидко туристи 
почали нарікати, що... вода в Одрі 
надто чиста! 
 З виловлених у річці відходів 
створюють химерних риб і ма-
кети плотів, якими прикраша-
ють інтер’єр. Сам засновник цен-
тру і директор фонду «На воді» 
Каміль Заремба мешкає поруч з 
Odra Centrum, і також у будинку 
на воді. Тож водна тема для нього 
— не просто захоплення, а стиль 
життя. Відтак, прогулюючись 
численними мостами Вроцлава 
(їх у місті понад сто), зупиніться 
біля Грюнвальдського. Під ним 
— у Центрі Одри — на вас чекає 
багато цікавого. 

Панорамна історія 
 Екологічна тема стає для 
Вроцлава останнім часом не прос-
то популярною — модною! Ту-
ристи можуть завважити це, по-
дорожуючи містом мелексами — 
електричними мініавтобусами. 
Ці оригінальні засоби міської ко-
мунікації, приязні до довкілля, 
курсують найпопулярнішими 
маршрутами, наприклад від Тум-
ського острова до Гідрополіса. А 
раритетним автобусом — так зва-
ним «огірком» — можна діста-
тись до Центру історії Zajezdnia, 
що облаштувався в колишньому 
трамвайному депо і зберігає ба-
гато рідкісних і повчальних ар-
тефактів недалекого минулого. 
Скажімо, предмети побуту часів 
Польської Народної Республі-
ки — з «виставками дефіцитів», 
порожніх крамничних полиць. 

«Демонтуючи соціалізм», найці-
кавіші матеріальні свідчення епо-
хи абсурду поляки не викидали 
на смітник, а залишили в музеях, 
спеціально для цього облаштова-
них. Як нагадування про час, по-
вертатися до якого «безпечно» 
лише під час екскурсій — влас-
не, таким автобусом, який також 
уже є символом минулої епохи. 
Міжміський автобус Elcz 043 ви-
роблявся в Польщі з 1959 по 1986 
роки, а свою народну назву отри-
мав через зовнішню подібність до 
огірка. Тепер такі засоби пересу-
вання виготовляють лише як істо-
ричну родзинку — для екскурсій, 
дотримуючись, однак, абсолютно 
всіх відповідних до оригіналу ню-
ансів.
 У музеї Zajezdnia можна про-
гулятися багатьма цікавими істо-
ричними стежками: від довоєнно-
го (тоді німецького) Бреслау — до 
часів «Солідарності» й воєнно-
го стану, який, зрештою, й став 
одним із факторів розпаду поль-
ського соціалізму. Окремий роз-
діл музею — українська тема, так 
званий повоєнний обмін населен-
ням і «перенесення» Львова (тоді 
польського) до Вроцлава: в ін-
телектуальному і подекуди ма-
теріальному сенсі. 
 Рацлавицька панорама та-
кож «переселилася» зі Львова 
після Другої світової. Масштабне 
полотно (150 на 15 метрів) відтво-
рює одну з перших битв Польщі 
проти Російської імперії за неза-
лежність — 1794 року, під Расла-
вицями. Польські художники 
створили картину до 100-ї річни-
ці переможного повстання під ко-
мандуванням Тадеуша Костюш-
ка. Щоб відтворити панораму «в 
повний зріст», у Вроцлаві збуду-
вали спеціальну ротонду — при-
міщення сферичної форми, яке 
нині є одним із найвідоміших іс-
торичних музеїв міста. Школярі 
відвідують Рацлавицьку панора-

му в рамках уроків історії, а для 
гостей Вроцлава це — знайомство 
з історією Польщі. 

Дивись під ноги і... літай під 
куполом
 Ще один славний історичний 
об’єкт — Зала століття. Грандіоз-
на споруда, зведена 1912 року 
у стилі модерн із новітнього на 
той час залізобетону, належить 
до Списку ЮНЕСКО. І пам’ятає 
відлуння історичних кроків: у 
цій залі виступали такі непере-
січні постаті, як Іван Павло ІІ, й 
такі одіозні, як Адольф Гітлер. 
Сьогодні тут також відбувають-
ся важливі форуми, конферен-
ції і водночас — екскурсії, під час 
яких можна навіть... політати під 
куполом. Інтерактивні можли-
вості — до ваших послуг. Завдя-
ки «віртуальному польоту» мож-
на оцінити красу купола (висота 
43 метри) й охопити поглядом ос-
новну залу площею 14 тисяч кв. 
метрів. 
 Історія Вроцлава — як сторін-
ки цікавої книги. Її не обійдеш, у 
буквальному сенсі. На одній із 
вулиць, що веде до Тумського ос-
трова, часові й історичні віхи за-
карбовані на бруківці. «19 істо-
ричних облич» Вроцлава — часи 
бурхливого панування різних 
дер жав, династій, визначні події 
в житті міста — пізнаєш просто 

на ходу, дивячись під ноги. А та-
кож біля численних пам’ятників 
і скульптур, які вже стали сим-
волами Вроцлава. Пізнати міс-
то і краще його зрозуміти допо-
можуть «красналі» — гномики. 
Бронзові скульптури цих казко-
вих створінь розселилися повсю-
ди, спочатку як нагадування про 
протестний рух «помаранчевої 
альтернативи» початку 1980-х, а 
далі стали яскравим свідченням 
креативних настроїв міста. «Від-
шукати гнома» — один із марш-
рутів і найцікавіших квестів, які 
пропонують туристам.
 Для гостей Вроцлав завжди 
залишається загадковим і трохи 
казковим. Якщо надвечір прий-
ти на Тумський острів — мати-
мете нагоду познайомитись зі 
справжнім ліхтарником. Він об-
ходить острів і запалює ліхтарі. 
А над ранок — гасить світло. Цей 
овіяний легендами острів особ-
ливо люблять закохані. Вони за-
лишають на Мосту кохання свої 
замочки. За повір’ям, так «за-
микають» почуття для двох. І 
залишають власний слід у місті 
романтики й тепла. ■

За допомогу в організації поїздки 
авторка висловлює вдячність За-
кордонному осередку Польської 
туристичної організації в Києві 
і Convention Bureau Wroclaw.

ДО РЕЧІ

 Смаки Вроцлава
 Місцева кухня ввібрала в себе кулінарні традиції багатьох народів, які в різ-
ні часи заселяли землі Нижньої Сілезії. Тому виокремити одну «коронну страву» у 
Вроцлаві складно, — пояснює шеф-кухар ресторану готелю Q Hotel Plus Wroclaw 
Якуб Бендас. Пан Якуб радить скуштувати суп журек або грибний суп (з лисичка-
ми), шльонські кльоцки (галушки), запечену качку (м’ясні страви з птиці від вроц-
лавських кухарів особливо смакують) і «залишити місце» для десерту — знамени-
того польського сирника. У Вроцлаві дуже популярне місцеве крафтове пиво: варто 
при нагоді відвідати броварню Stо Mostоw, де вдало експериментують із класични-
ми і фруктовими смаками. А поєднати дегустації пікантних страв з історичним анту-
ражем міста і красивими краєвидами можна в ресторані Monopol, що зберігає дух 
старого Бреслау, чи в атмосферному Przystan Marina на березі Одри.

■

НА ВЛАСНІ ОЧІ

І замочок на Мосту закоханих...
У Вроцлаві можна вирушити в минуле на історичному автобусі, політати під куполом у Залі 
століття, прогулятися між коралами Червоного моря і зв’язати вузол у будинку на воді

■

Африкаріум — одне з найпопулярніших місць у Вроцлаві.
Фото Юлії КОСИНСЬКОЇ.

❙
❙

Місток кохання: ласкаво просимо на Тумський острів.❙

Ліхтарник запалює ліхтарі і повертає у казку.❙
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Олена ШАПІРО,
мистецтвознавиця

Душевне світло обдарованої української 
мисткині Людмили Задорожної переконує 
в тому, що головною життєвою силою є 
Любов. Відданість людям та здатність що-
денно жертвувати собою заради того, щоби 
творити добро ближнім, настількі міцно ут-
вердилися в її характері, що стали суттю 
щирої та життєлюбної натури. У живописі 
пані Людмили  відчуваємо  дух пращурів, 
які з покоління в покоління жили у тісному 
взаємозв’язку із самою Землею, яка весь 
час годує та підтримує, навіть у жахливі 
голодні дитячі воєнні роки — все це гене-
тично втілено в творах поважної художниці, 
відчувається через улюблену тематику та 
символіку, певний настрій-колорит, ледве 
помітні деталі.

Споглядання див природи
 Художниця народилася в селі Ски-
бинці Погребищенського району Вінни-
цької області у 1942 році, дитинство ми-
нало в тривожні та голодні роки війни та 
опісля. Пізніше Людмила з відзнакою за-
кінчила семирічку, в школі інколи малю-
вала під час уроків, а вдома — повністю 
віддавалася улюбленому заняттю. Голо-
вним джерелом її творчості стала приро-
да: вона відчувала неймовірне захоплен-
ня від міцних старих дерев та барвистих 
квітів, величних світанків та заходів сон-
ця; від стиглих плодів сливи, загадково 
сяючих під срібним місячним світлом... 
Ця краса полонила дівчину з перших літ 
і на все життя. 
 П’ять років Людмила провчила-
ся у Київському училищі прикладного 
мистецтва на відділенні ткацтва в Євге-
на Святського, Анатолія Казанцева, Ніни 
Ган. Потім було ще три роки навчання у 
Василя Забашти в художній студії при 
Жовтневому палаці культури. Почина-
ючи з 1959-го Людмила створювала само-
стійні авторські роботи, а  ще через чоти-
ри роки почала брати  активну участь у 
гуртових художніх виставках. Далі всту-
пила на факультет графіки Українсько-
го поліграфічного інституту імені Івана 
Федорова, де її викладачами були відомі 
Флоріан Юр’єв та Валерій Ламах. Отри-
мавши диплом у 1974 році за спеціальніс-
тю «художник-ілюстратор та оформлю-
вач книги», мисткиня продовжила свій 
досвід співпраці з журналом «Вітчизна» 
та  дитячими часописами «Малятко», а 
потім «Соняшник», створила  прекрас-
ні ілюстрації до книжок Лесі Українки, 
Якова Щоголіва та Дмитра Чередничен-
ка у видавництві «Веселка». Крім того, 
працювала над ілюстраціями до збірки 
«Українських пісень про кохання» — 
на жаль, так і не виданої аж до сьогодні 
з причин, не залежних від волі художни-
ці, стала авторкою листівок видавництва 
«Мистецтво».
 Після вступу до Національної спіл-
ки художників Людмила, за підтрим-
ки свого чоловіка Валентина, цілковито 
присвятила себе авторському живопи-
су, створюючи  дивовижно красиві пей-
зажі та натюрморти. Доробок мисткині 
охоплює  абсолютно всі жанри — пейзаж 
і натюрморт, сюжетні твори і портрети, 
ілюстрації до книжок та фантазійні ком-
позиції. Вона використовує авторську 
техніку, випробовує можливості темпер-
ного живопису та пастелі, олійних фарб 
та акварелі, створює графічні сюжетні 
композиції та портрети у техніці туш, 
перо. Розглядаючи твори різних років, 
можна стверджувати, що всі ці роботи 
об’єднанні унікальним світоглядом ху-
дожниці, її внутрішнім світом,  мріями 
та фантазією і, звісно, любов’ю до при-
роди. 
 Захоплюючі мандри в дитинстві за-
водили її до найпотаємніших куточків 
свого села та навіть ще далі — до луків 

та озер: вона завмирала під гарячим вог-
нем літнього сонця від невимовної і недо-
торканої краси квітів, раділа гомону де-
рев на вітру, насолоджувалася щебетом 
птахів та тихим шепотом води,  диви-
лася на безтурботних метеликів, слуха-
ла концерти цвіркунів... А під час тихо-
го споглядання природа розкривається і 
полонить душу людини так, що немає ані 
сил, ані бажання вирватися з полону цьо-
го Божого одкровення. Око радіє кожно-
му молоденькому трояндовому пуп’янку, 
ніздрі жадібно вбирають запах розпече-
ної сонцем соснової смоли, вуха насолод-
жуються дзвоном крил джмеля, і навіть 
крихітні краплини вранішньої роси зда-
ються дивом... 

Навіть зло перетворює на красу 
і добро
 Людмила Задорожна у своїх карти-
нах доповнює світ природи своєю жагою 
до хвилюючої таємниці, що живе у фоль-
клорі та народних казках. Її  живопис та 
акварелі відкривають нам світ озерних 
Берегинь із величезними мудрими очи-
ма, Літаючих Коней та прикрашених кві-
тами Драконів, палаючих вогнем черво-
но-золотистих Жар-Птиць, гротескних 
Химер і красивих до нестями білих Либі-
док зі шляхетного і прадавнього казково-
го роду... Всі персонажі художниці дуже 
добрі. Навіть найстрашні істоти (з циклу 
«Химери») в її виконанні втрачають усю 
свою злість: художниця все перетворює 
на красу і добро. Малює навколо цих іс-
тот мережива  з квітів, візерунки зі світ-
лих сонячних променів... Усе багатство 
генетичної духовної спадщини поперед-
ніх поколінь — християнська віра, на-
родний фольклор, традиції селянського 
побуту — вплітаються в її полотна. 
 Серед  творів, що присвячені рідній 
землі, насамперед слід назвати триптих  
«Самі собі в своїх господах» (1986 р. ак-
варель, пастель). Художниця довго зби-
рала матеріали, зокрема їздила до Сед-
нева на Чернігівщину — ходила по ха-
тах, знайомилася з господарями, писа-
ла портрети дідусів та бабусь. Водночас 
придивлялася до їхнього хатнього побу-
ту і, спілкуючись зі старожилами, на-
збирала у свою скарбницю  сотні вра-
жень — сумних чи кумедних, але завж-
ди цілком правдивих історій. 
 Своїх персонажів Людмила позбавила 
надто помітних індивідуальних рис. Вона 
писала образи бабусі та дідуся в срібляс-
тому тумані позачасового простору, пов-
ністю за межами всіх суєтних турбот су-
часного життя — так просто і правдиво, 
що досягла справжньої величі. Видно, що 

ці люди довіряють лише Богу та землі. За 
висловом художниці, «точно знають, де 
добро і де зло, і не намагаються перекру-
чувати істину так, щоб зло перетворило-
ся  на добро, а добро — на зло...» Створено 
портрети  надзвичайних людей: незважа-
ючи на всі труднощі і перешкоди  — вій-
ну, голод та радянську безбожну ідеоло-
гію, вони зберегли у своїх душах та очах 
щось особливе — безцінне, що шкода 
втрачати. Кольорове та пластичне рішен-
ня твору при всій аскетичності створює 
дуже сильний емоційний ефект. У цій ро-
боті відчувається багаторічний професій-
ний досвід та вишуканий художній смак 
авторки. Такі твори не пишуться випад-
ково та надто швидко, це зрілий витвір 
внутрішньо сильної і правдивої людини, 
тому що триптих «Самі собі в своїх госпо-
дах» є своєрідним освідченням у любові 
до пращурів та Батьківщини.
 Художниця продовжує свій монолог 
про рідний край не тільки в сюжетах, а 
також і в пейзажних роботах — зокрема, 
у  серії  «Мир землі нашій» (1985 р., у 
техніці картон, темпера), що складається 
з композицій «Тиша», «Сніг тане», «Пе-
редчуття весни», «Відлига». Вона зобра-
жує старі вибагливої форми дерева на тлі  
пагорбів і лісового краєвиду поза селом. 
Звертаючись до добре знайомого моти-
ву, мисткиня талановито вкладає в пей-
заж всю любов до клаптика землі в рід-
ному селі, де є батьківський дім... Цей 
нібито простенький краєвид має епіч-
ну силу впливу на глядача та дарує мож-
ливість побачити значно більше — всю 
територію нашого життя, Україну. Вра-
жає образність старих дерев. Вони вирос-
тають з одного міцного коріння і мають 
спільне начало. А потім розростаються 
— і сильні паростки чудернацьки закру-
чуються в різних напрямках. Це образна 
метафора людей з однієї родини, які на-
далі живуть уже за законами своєї влас-
ної долі, інколи навіть нічого не знаючи 
про долю своїх родичів, які мешкають да-
леко. Особлива й техніка виконання серії 
«Мир землі нашій»: усі картини дуже 
старанно написані найдрібнішими пуан-
тилістичними крапочками-мазочками, 
у врівноваженій охристо-блакитно-сірій 
гамі ніжно-пастельних тонів. Увесь пей-
зажний  простір дуже світлий і прозорий, 
присутнє навіть свіже повітря. Багатоп-
ланова композиція включає дерева і па-
горби, озера або струмки під час відлиги, 
зображено і селянський будиночок. Усе 
дихає і випромінює злагоду, спокій, ти-
шу і надію на людське щастя на цій зем-
лі, серед «звичайної краси» українсько-
го села.

Стримана палітра в два-три кольори
 Живопис Людмили Задорожної 
ввібрав у себе всю чистоту єства худож-
ниці, вона творить інтуїтивно — душею, 
спогадами, емоціями. Її манера писати 
роботу, працюючи пензликом так, ніби-
то вишиває, примушує згадати про Ка-
терину Білокур, яка, за спогадами рід-
них, «вишивала» крихітними мазочка-
ми-крапками і кріпила полотно на під-
рамник, як п’яльця, — шпагатом. А коли 
робота була завершена, знімала записа-
не полотно та кріпила на раму інше. Са-
моробний пензлик художниці з Богданів-
ки нагадував голку, вона «робила  пенз-
лі з коров’ячої вовни, шерсті котів, виш-
невих гілочок і жерсті від консервних 
банок...» Проте така гранична скром-
ність художніх матеріалів  не стала пе-
репоною для створення фантастично пре-
красних картин. Так само ми бачимо і на 
прикладі живопису Людмили Задорож-
ної, яка свідомо намагається користува-
тися надзвичайно стриманою палітрою в 
два-три кольори, ретельно виписує кож-
ний листочок та пелюстку, пише, ледве 
торкаючись полотна крихітними цяточ-
ками-крапочками, поступово добираючи 
в силі колір та тон, натхненно «вишива-
ючи»-виплекуючи свої найталановитіші 
шедеври:  «Мир землі нашій», «Музи-
ку», «Пробудження», «Весну», «Береги
ню озер», «Птахів», «Освячення».
 Художниця щедро ділиться своїм 
світлом із глядачами, її джерело з над-
лишком утамовує їхню спрагу. Біль-
шість робіт Людмили Іванівни Задорож-
ної — справжній  гімн радості. Мистки-
ня сприймає свої картини як найдоро-
гоцінніші  речі, що мають завжди бути 
поруч, тому вкрай рідко погоджується їх 
продавати. Розумів це і її чоловік Вален-
тин, який протягом усього життя нама-
гався підтримувати свою дружину, гли-
боко шануючи її талант, зворушливо і 
дбайливо ставлячись до збереження її 
творів. Він дуже любив музику і мистец-
тво, був справжнім інтелектуалом: знав-
ся на техніці, історії, науці,  культурі і 
археології, досконало вивчив кілька іно-
земних мов та став перекладачем на ук-
раїнську кількох наукових праць із фі-
лософії. Щира віра Валентина в обдаро-
ваність Людмили є переконливим свід-
ченням справжньої любові до дружини 
як до унікальної особистості, яка силою 
своєї сонячної любові реалізувала Бо-
жий Дар — талант справжньої художни-
ці. Доробок Людмили Задорожної  зане-
сено до Енциклопедії сучасної України, 
альбомів  «Розмай Незалежної України» 
та «Художники України». Чимало поці-
новувачів її живопису пишуть схвильо-
вані та щирі слова сердечної подяки, за-
лишаючи їх у музейних книгах відгуків, 
після відвідання її персональних виста-
вок. Живопис та графіку мисткині екс-
поновано більш ніж на 60 виставках. В 
Україні та за кордоном відбулося 20 пер-
сональних виставок її живопису. Твори 
Людмили Задорожної зберігаються у 
Німеччині, Франції, Чехії,  Португалії, 
Польщі, ОАЕ, Сирії,  Канаді,  США, 
Японії. ■

АРТ-ПРОСТІР

Надія на щастя й любов
Мисткиня Людмила Задорожна малює, ніби вишиває, оспівуючи красу природи 
й українського роду

■

Більшість картин Людмили Іванівни Задорожної — справжній  гімн радості.
Фото з особистого архіву.

❙
❙

Людмила Задорожна 
«Пробудження» (1972 р.).

❙
❙
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Тетяна РУДЕНКО

 У Національному ху-
дожньому музеї України 
днями відбулася урочиста 
презентація першого му-
зейного аудіогіда кримсь-
котатарською мовою. Пар-
тнерами проєкту виступи-
ли Міжнародний фонд со-
ціальної справедливості 
України (IOSJ Ukraine) 
та Державне підприємс-
тво «Кримський дім». Вів 
вечір актор і режисер Ах-
тем Сеітаблаєв. Музичний 
супровід заходу здійсню-
вав кримськотатарський 
ансамбль «Мусафір».
 «Для мене головне у 
цьому проєкті, що таким 
чином держава демонс-
трує свою політику щодо 
корінних народів, — ска-
зав Рефат Чубаров, голо-
ва Меджлісу кримськота-
тарського народу. — Цей 
проєкт показує єдність Ук-
раїнської держави з тими 
людьми, які перебувають 
у тимчасово окуповано-
му Криму, з кримськота-
тарським корінним наро-
дом. Можливо, років че-
рез 10-15 ця подія не буде 
видаватися такою надзви-
чайною, але у цьому на-
прямку хтось має почина-
ти робити перший крок, 
і цим кроком є аудіогід 
кримськотатарською мо-
вою в Національному ху-
дожньому музеї України. 
Такі проєкти виникають з 
внутрішнього устремлін-
ня людей, і я щиро вдяч-
ний як музею, так і парт-

нерам проєкту, які докла-
ли усіх зусиль, аби його 
реалізувати. Коли до цьо-
го музею приходитимуть 
відвідувачі з різних тюрк-
ських країн, вони будуть 
із радістю слухати аудіо-
гід кримськотатарською 
мовою, бо це сприймати-
меться як знайома їм мова, 
я цьому дуже радію».
 Юлія Литвинець, ген-
директорка Національного 
художнього музею Украї-
ни, уточнила, що у проєк-
ті було задіяно понад сотню 
людей, які перекладали, 
редагували тексти, дару-
вали свої голоси, забезпе-
чували запис та інший тех-
нічний супровід. «Усі ра-
зом ми вклали наші знання 
і зусилля заради того, щоб 
не просто зберігати куль-
турне надбання України, а 
й розповідати всьому світу 
історію про нас», — сказа-
ла вона.
 «Для мене цей про-
єкт — про повагу, про єд-
ність і про те, що кожен 

українець, якщо має мож-
ливість, повинен долучи-
тися і підтримати побра-
тимів, які зараз у небез-
пеці. Тому після анексії 
Криму для мене поста-
ло питання, чим я як ук-
раїнка можу допомогти і 
підтримати кримськота-
тарський народ, адже їхнє 
горе — це наше спільне 
горе», — прокоментувала 
Надія Ратке, засновниця 
Міжнародного фонду со-
ціальної справедливості 
України (IOSJ Ukraine), 
який підтримав проєкт.
 Свої голоси аудіогі-
ду подарували, зокрема, 
директор «Кримського 
дому» Ахтем Сеітаблаєв, 
голова ГО «Кримська ро-
дина» Аніфе Куртсеітова, 
член Меджлісу кримсько-
татарського народу Гаяна 
Юксель, актриса та жур-
налістка Ельвіна Зейнеді-
нова, кримськотатарська 
філологиня Мамуре Чаба-
нова, ведуча та філологи-
ня Аліна Бондаренко. ■

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

 Мабуть, чи не найбіль-
шою приватною колекцією 
петриківського розпису во-
лодіє житель міста Ірпінь 
на Київщині Василь Ва-
сильович Васильєв, який 
народився у Білій Церк-
ві 1949 року. Закінчивши 
школу і попрацювавши то-
карем на заводі, юнак всту-
пив до Дніпропетровського 
хіміко-технологічного інс-
титуту. Якось студент зай-
шов в універмаг і побачив 
пачку аркушів з незвичай-
ними малюнками — так по-
знайомився з петриківсь-
ким розписом. Тоді купив 
той живопис, викликав-
ши подив у співмешкан-
ців гуртожитку: «Навіщо 
воно тобі?!»
 А Василя вже не мож-
на було зупинити. Дізнав-
шись, що село Петриків-
ка, яке дало назву цьому 
мистецтву, розташоване 
поблизу тоді Дніпропет-
ровська (нині міста Дніп-
ро), студент відвідав його, 
познайомився з майстра-
ми розпису, заприятелю-
вав з деякими з них. Одні 
малюнки Васильєв купу-
вав, інші йому дарували. 
Якось розбирали стару 
хату, на горищі знайшли 
малюнки петриківсько-
го розпису і зателефонува-
ли Василю Васильовичу: 
«Ти ж таке збираєш. При-
їжджай. Забирай».
 Вважається, що петри-
ківський розпис походить 
від селянського хатнього 
стінопису. Окрім стін, роз-
писом покривали побутові 
речі з дерева та інших ма-
теріалів, особливо скрині, 
зокрема весільні. Є також 
зразки наддніпрянських 
ікон iз рослинним орна-
ментом, які датують кін-
цем ХVІІІ століття і вважа-
ють прообразом сучасного 
петриківського розпису. 
Походження петриківсь-
кого розпису пов’язують 
iз козацтвом і заселенням 
Дніпропетровщини вихід-
цями з Полтавщини, Сло-
божанщини та Поділля у 
ХVІІI столітті. Орнамен-
тальні розписи на стінах 
і папері були характерні 
для багатьох сіл Дніпро-
петровщини, проте най-
більшого поширення і 
розвитку вони набули у 
Петриківці, яка і стала ос-
новним осередком петри-
ківського розпису.
 На початку ХХ століт-
тя петриківським розпи-
сом зацікавився історик 
і етнограф Дмитро Явор-
ницький із Катериносла-
ва. За його дорученням мо-
лода художниця Євгенія 
Евенбах збирала та перема-
льовувала зразки народної 
творчості Катеринослав-
щини у двох експедиціях 
1911-го і 1913 років, зок-
рема стінописи. Ці знахід-
ки лягли в основу вистав-
ки в Петербурзі 1913 року. 
Саме цей рік і вважають ро-
ком першої фіксації петри-
ківського розпису.

 У середині 1930-х років 
виставки петриківських 
майстринь експонували-
ся в Києві, Ленінграді та 
Москві. Після цього Те-
тяні Паті і Надії Білокінь 
надали почесне звання 
«майстра народної твор-
чості». В ці ж роки в Пет-
риківці було організовано 
спеціальну дворічну шко-
лу декоративного малю-
вання, якою керував ху-
дожник і мистецтвозна-
вець Олександр Статива. 
 Тоді у керівних ра-
дянських кабінетах збаг-
нули, що речі з петриківсь-
ким розписом можна про-
давати за кордон за валю-
ту. Кілька петриківських 
майстринь переїхали в 
Київ. Вони працювали на 
Київській сувенірній фаб-
риці ім. Т. Г. Шевченка і 
Київському експеримен-
тальному кераміко-худож-
ньому заводі. Порцелянові 
вази, які особисто розписа-
ла майстриня цього заводу 
Марфа Тимченко, радянсь-
кі діячі дарували лідерам 
інших держав, зокрема 
Річарду Ніксону (США), 
Мао Цзедуну (Китай), Фі-
делю Кастро (Куба), Йоси-
пу Броз Тіто (Югославія). 
 Із 1929 року в Петри-
ківці працювала швейна 
артіль «Вільна селянка», 
яку в 1961 році реоргані-
зували у Фабрику петри-
ківського розпису «Друж-
ба». За пізніх радянських 
часів на фабриці працюва-
ло близько пів тисячі лю-
дей. Тарілки, скриньки, 
таці, вази та інші сувені-
ри, прикрашені петри-
ківським розписом, були 
візитівкою України. Їх ек-
спортували до 80 країн сві-
ту. Але у 2006 році фабри-
ку ліквідували через банк-
рутство, а в 2011 році зни-
щили остаточно. 
 У Петриківці працює 
Центр народного мистец-
тва «Петриківка». Із 2007 
року щорічно відбувається 
обласний фестиваль народ-
ної творчості «Петриківсь-
кий дивоцвіт».
 У 2012 році в Дніпро-
петровському театрально-
художньому коледжі від-
крито нову спеціальність 
— фахівець iз петриківсь-
кого розпису. Цього ж року 
Міністерство культури Ук-

раїни визнало петриківсь-
кий розпис об’єктом не-
матеріальної культурної 
спадщини України. З ме-
тою набуття петриківським 
розписом статусу міжна-
родної культурної спадщи-
ни ЮНЕСКО у грудні 2012 
року майстри Центру підго-
тували виставку (понад 250 
робіт), що стартувала з при-
міщення Європарламенту у 
Брюсселі та успішно експо-
нувалась у 50 країнах сві-
ту. Проведення цієї вистав-
кової акції посприяло вклю-
ченню петриківського роз-
пису 5 грудня 2013 року до 
Репрезентативного списку 
нематеріальної культурної 
спадщини людства ЮНЕС-
КО.
 Нині збірка петриківсь-
кого розпису Василя Ва-
сильєва містить 406 робіт 
на папері 121 майстра чо-
тирьох поколінь митців 
Петриківки, починаючи із 
1903 року.
 Василь Васильович ек-
спонував свою колекцію в 
багатьох музеях і подару-
вав цим закладам культури 
821 роботу. Найбільше — 
краєзнавчому музею в рід-
ній Білій Церкві, 677 робіт, 
Музею гетьманства — 40, 
Національному музею ук-
раїнського народного де-
коративного мистецтва — 
26, а також іншим. Його 
колекція була представле-
на в Музеї історії Києва, 
Одеському художньому 
музеї, Дніпропетровському 
художньому музеї, Дніпро-
петровському історичному 
музеї ім. Д. І. Яворницько-
го, Запорізькому художньо-
му музеї, Музеї Лесі Ук-
раїнки в Києві, Національ-
ній бібліотеці ім. В. Вер-
надського, Державному 
архіві міста Києва, Ірпінсь-
кому історико-краєзнавчо-
му музеї, Музеї смт Петри-
ківка і Краєзнавчому му-
зеї смт Солоне Дніпропет-
ровської області. Загалом 
влаштував 30 виставок. 
Діяльність збирача відзна-
чена 23 подяками від му-
зеїв і органів влади.
 Ще у 2015 році Василь 
Васильєв видав власним 
коштом альбом «Моя Пет-
риківка. Приватна колек-
ція», що включає репро-
дукції робіт на папері 45 
відомих майстрів. ■

Оленка МАРТИНЮК

 У Латвії можна відвідати Рундальський палац, 
справжню барокову перлину на південь від Риги. Його 
архітектором був Франческо Растреллі, якого знаємо 
по роботі над київською Андріївською церквою. 
 Рундальський палац, безперечно, є однією з най-
більших туристичних атракцій Латвії. Щоденно його 
можуть відвідувати від тисячі до 11 тисяч осiб. Па-
лацовий ансамбль займає 85 гектарів: тут і палац, 
i стайні, бароковий парк, мисливський парк, сади, 
ставок, канали, теплиці тощо. Його масштаби вра-
жають та дозволяють милуватись майстерністю най-
кращих ремісників свого часу. Кожна з кімнат палацу 
має своє призначення. В одній, скажімо, зібране мис-
ливське приладдя та картини на цю тематику. Або ж є 
блакитна кімната, де експонують фламандські натюр-
морти. Бібліотека має вражаючу колекцію рукописів. 
У золотій та бальній залах представлені так звані пор-
целянові кімнати, колекція такої вишуканої кераміки 
здавна була символом статусності. 
 Поряд із будівлею палацу — неймовірний ба-
роковий сад, який минулого року отримав нагоро-
ду European Garden Award («Європейська нагоро-
да садів») у категорії керування історичним садом. 
Особливо виділяється розарій, де представлені 2 
тис. 230 сортів троянд iз 17 країн світу, включно з 
клумбами з історичними сортами — їх 600. Якщо 
останні переважно квітнуть на початку літа, то су-
часні сорти можуть радувати око до перших замо-
розків. До речі, відвідувачів у розарії часто навіть 
більше, ніж у палаці! 
 На озерці на території є так званий «кролико-
вий палац». Його можуть споглядати туристи в теп-

лу пору, катаючись на човниках. 
 У Рундальському палаці відбуваються тимчасові 
виставки. Нині триває експозиція жіночого та чолові-
чого вбрання ХVIII століття. Серед експонатів — ба-
гато аксесуарів, вражаюча колекція мережива, а та-
кож ансамблі одягу. 
 Атмосфера у палаці дуже приязна. Коли захо-
дите — вас зустрічають, за відчуттям, не працівни-
ки музею, а давні друзі, які чекали саме вас. Між ін-
шим, молодята тут можуть орендувати Білу бальну 
залу і повальсувати під музику Штрауса або ж, влас-
не, провести шлюбну церемонію. ■

Василь Васильєв на відкритті одного з показів своєї 
чисельної колекції робіт петриківського розпису.
Фото з власного архіву.

❙
❙
❙

ДІЙОВІ ОСОБИ

Кольори Петриківки
Більше 400 робіт понад ста митців унікального розпису 
зібрав Василь Васильєв

■

МУЗЕЙНИЙ ПРОВУЛОК

Латвійський Версаль
І як бонус — 2 тис. 230 сортів троянд iз 17 країн світу

■

Шик Рундальського палацу.
Фото Оленки МАРТИНЮК.

❙
❙

РАЗОМ — СИЛА

Єднання зі своїми
Понад сотня людей долучилися до створення першого 
музейного аудіогіда кримськотатарською мовою

■

На презентацію завітали Рефат Чубаров і Мустафа Джемілєв.
Фото Віктора ПАВЛЕНКА надане організаторами.

❙
❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

 «Русскій мір» — це хвороба моз-
ку; інфекційна, хронічна й мутаген-
на. Логіка перед нею безсильна. От 
скільки вже досліджувалося-писало-
ся про те, що всі «російські бренди» 
— разом з матрьошками, балалай-
ками і автоматом Калашнікова — є, 
м’яко кажучи, контрафактом. І що? 
Хтось із хворих громадян позбувся 
засліплення? Хіба одиниці. І далі 
відбувається ритуальне присідання 
перед облагодіянням світу «російсь-
кою» водкою та ікрою. О. Сокирко 
не відкриває Америку — принаймні 
для читачів книжок: горілчані виро-
би кристалізувалися у Польщі й че-
рез транзитний український апґрейд 
з’явилися у московських землях. 
І те, що експортована нами техно-
логія стала для східних сусідів «їх-
нім всім», — то вже інше питання, 
ментальне. Автор «Кулінарної ман-
дрівки» порівнює задокументовані 
бенкетні асортименти, і стає видно: 
українська шляхта споживала наба-
гато різноманітніший алкогольний 
репертуар — задля смаку. На Мос-
ковії алкосмак не мав значення — 
лише «градуси».
 Про кав’яр. У цивілізованої лю-
дини насамперед має виникати асо-
ціація з Туреччиною: саме на тих 
теренах відбулася делікатесна леґі-
тимація цього продукту: споживан-
ня червоної/чорної ікри — «наслі-
дування престижної візантійської 
моди». Гетьмани її не цуралися і за-
лучали до столу головне із власних 
промислів. Це вже потім, коли Єка-
терининська імперія припинила 
гратися у «федералізм» і рейдерну-
ла козацьку господарку, кав’яр став 
«російським».
 Перший розділ книжки — про 
високу кухню гетьманського столу 
— це такий собі раблезіанський сла-
вень. Свято вільного споживання. 
Побіжно автор закидає Гоголеві у 
примітивізації тогочасної гастроно-
мічної культури України — на під-
ставі вивчення численних архівних 
свідоцтв. А другий розділ — про тра-
диції харчування козацького війсь-
ка — більшою мірою евристичний. 
Тут багато даних про калорійність 
вояцьких раціонів, яка в описувані 
часи становила від 3 тис. 875 до 8 
тис. 572 ккал/добу. Принада стилю 
Олексія Сокирка в тому, що він що-
разу вдається до порівнянь за гори-
зонталлю (як було у сусідніх краях) 
та вертикаллю (як співвідноситься 
із сьогоденням). Отже, «солдатські 
раціони початку XVIII століття 
сусідніх Речі Посполитої та Росій-
ської імперії складали відповідно до 
4000 та 3000 Ккал на добу... У Фран-
ції матроси діставали харчування 

вартістю всього 2547 Ккал, у Росії 
— 2857, у Швеції — 3255». А сьогодні 
«енергетична вартість добового ра-
ціону військовослужбовців Збройних 
сил України коливається від 3500 до 
7000 ккал».
 І ще про одне з козацької воєнної 
кулінарії: «Зазвичай гетьманські 
універсали, що сповіщали про поча-
ток військового походу, наказува-
ли козакам брати із собою як міні-
мум тримісячний запас провіанту 
й фуражу». Навесні 2014-го не було 
ані гетьманів з універсалами, ні ого-
лошеного походу. Тож у якому стані 
перебувала українська добровольча 
армія 2014-го, коли новітні козаки 
взагалі не збиралися до походу, зна-
ють хіба волонтери. Які й допомогли 
цій армії встояти.
 Третя частина — про монастирські 
гастрономічні практики. Невоцер-
ковлений читач міг би й пропустити 
цей розділ, коли б він не починався 
такою інтригою: «Якби ми задали-
ся питанням, хто в домодерній Єв-
ропі був носієм найбільш вишуканих 
і розвинених кулінарних традицій, 
хто володів найпотаємнішими сек-
ретами готування складних страв 
і напоїв, відповідь була б однознач-
ною: Церква». Ну й далі — бальзам 
на душу навіть атеїстові: «Їжа — то 
дар Божий, тому духовні особи за-
вжди приділяли їй пильну увагу... 
Радість споживання як одна з чес-
нот справжнього християнина».
 До речі, Олексій Сокирко вправ-
но екстраполює конкретний фактаж 
на глобальні координати. Як-от: «До-

тримання в монастирях гігієни, гли-
бока обізнаність у медицині й осно-
вах дієтики часто були головними 
причинами того, що спустошливі 
епідемії, котрі викошували населен-
ня міст і сіл, щасливо оминали цер-
ковні осідки».
 Звісно, натрапляємо і на кумед-
ні, як на сьогодні, свідчення. На-
приклад, щодо харчового забезпечен-
ня викладацького корпусу (Київська 
академія та Переяславський і Чер-
нігівський колегіуми): «Горілка 
видавалася чотири рази на рік: на 
честь Різдва й Великодня, а також 
із нагоди початку й завершення «на-
ученій». Разова видача становила в 
середньому чотири кварти, тобто 
близько 3,5 літра».
 XVIII століття — це час, коли 
горілка стала певною міркою усієї єв-
ропейської економіки. Ось виписка 
з якогось звіту Видубицького монас-
тиря: «Казна денежная получается 
токмо из шинков за продаваемую в 
них горілку». Києво-Печерська лав-
ра в середині того століття володіла 
двомастами шинками, тобто закла-
дами громадського харчування, що 
мали ліцензію на продаж алкоголю. 
Поза церковною юрисдикцією ситу-
ація була ще показовішою: «Частка 
від горілчаних продажів і шинкуван-
ня в структурі міських доходів мог-
ла сягати 60-70% у таких великих 
центрах, як Київ, і бути ще більшою, 
до 80-90%, у середніх, як-от Новго-
роді-Сіверському, Переяславі, Пол-
таві й Коропі. Зрештою, бюджет 
Гетьманщини до початку система-
тичних втручань у його управлін-
ня російської влади на 45% поповню-
вався завдяки податкам і акцизам, 
стягуваним з виробництва й прода-
жу спиртних напоїв». До речі, пан 
Сокирко аргументовано сперечаєть-
ся не лише з Гоголем, а й із Шевчен-
ком: шинкарі-євреї були винятком, 

а не правилом.
 Наш автор не ідеалізує минув-
шину. Славнозвісна українська ко-
рупція, на його думку, викорінюєть-
ся саме з тих часів. Коли професійні 
цехи мусили платити за свою публіч-
ну діяльність різноманітними хаба-
рами тогочасним чиновникам: «Річ-
ні витрати такого штибу «з’їдали» 
до 30% цехової каси щорічно».
 Тип наративу, який презентує 
пан Сокирко, зветься «історія пов-
сякдення». В середині ХХ століття 
цей «жанр» перетворився на офіцій-
ну історіографічну дисципліну. І 
саме цей напрямок неабияк скоре-
гував попередню «велику» історію 
диктаторів/полководців. Як бачи-
мо, ця коректа можлива навіть засо-
бами кулінарної мандрівки. «Навіть 
у зросійщеному Донецьку борщ готу-
вали з буряка, а не зі «свьокли», сма-
жили сирники, а не «творожнікі», й 
крученики, а не «рулєтікі», — зазна-
чає історикиня Олена Стяжкіна, яка 
втекла від «народної республіки» у 
рідному Донецьку, у вельми цікавій 
книжці «Смак радянського» (К.: Дух 
і Літера, 2021). Але це вже не так іс-
торія повсякдення, як соціальна ан-
тропологія — тож книжка потрапила 
до іншого Короткого списку, до номі-
нації «Софія» (політологія/соціоло-
гія/культурологія) — і про неї пізні-
ше.
 Але одна принагідна ремарка. 
«Ідея смаку, пов’язана зі свободою 
вибору, а відтак — з ідеєю свобо-
ди взагалі (П’єр Бурдьє), майже не 
проростала в культурі раціональ-
ного насичення та в радянській еко-
номіці нестач», — пише О. Стяжкі-
на. Книжка О. Сокирка — про смак 
свободи наших предків. Посмакує-
мо? ■

НОМІНАНТ

Їжа як смак 
свободи:
історія упослідженого повсякдення

■ КОРОТКІ СПИСКИ: ВІЗИТІВКА

Далі публікуємо Короткі списки кращих видань сезону-2021, визна-
чені наприкінці грудня експертами Всеукраїнського рейтингу «Книжка 
року». Шорт листи подано за абеткою — лавреатів буде названо на-
ступного місяця.

Малярство / фотографія / пластика 
Соня АТЛАНТОВА, Олександр КЛИМЕНКО. Ікони на ящиках з-під набоїв. — К.: Дух і 
Літера, 152 с. (о)
Іван Іванець (1893–1946). Стрілецькі мемуари. Творча спадщина. — К.: б/н, 476 с. 9п)
Георгій КОВАЛЕНКО. Олександра Екстер. — К.: Родовід, 376 c. (п)
Галина СКЛЯРЕНКО. Нова українська скульптура. — К.: ArtHuss, 304 с. (о)
Український художній авангард: Маніфести, публіцистика, бесіди, спогади, листи. — К.: 
Дух і Літера, 640 с. (п)
Мирослав ШКАНДРІЙ. Авангардне мистецтво в Україні, 1910–1930: пам’ять, за яку 
варто боротися. — Х.: Фабула, 224 с. (п)

Тетяна ЯБЛОНСЬКА. Щоденники, спогади, роздуми. — К.: Родовід, 568 c. (п)
* номінувалося 22 видання
 
Архітектура / дизайн / театр / кіно / музика / спеціальні дослідження

Ален де БОТТОН. Архітектура щастя. — К.: ArtHuss, 296 с. (о)
Іван ДЗЮБА, Марта ДЗЮБА. Сергій Параджанов. Більший за легенду. — К.: Дух і 
Літера, 224 с. (п)
Марк ЕЛІОТ. Рейган. Роки в Голлівуді. — Л.: Видавництво Анетти Антоненко; К.: Ніка-
Центр, 368 с. (п)
Польоти уві сні та наяву. — К.: Довженко-Центр, 304 с. (п)
Михайло СИРОХМАН. Втрачені церкви Закарпаття. — Ужгород: Видавництво 
Олександри Гаркуші, 332 с. (п)
Ірина ТУКОВА. Музика і природознавство. Взаємодія світів в умонастроях епох. XVII 
— початок ХХІ століття. — Х.: Акта, 456 с. (с)

У КІNО-КОЛІ. За редакцією Володимира Войтенка. — К.: Дух і Літера, 560 с. (п)
* номінувалося 29 видань

Краєзнавча і туристична література / етнографія / історія повсякдення / дорожні 
нотатки 

Максим БЕСПАЛОВ. Усе, що ви знаєте про Ірландію — правда, але… — К.: Віхола, 320 
с. (о)
Ярина ВИННИЦЬКА. Ковчег «Україна». — Л.: Ковчег, 160 с. (с)
Єврейські адреси України. Путівник. — К.: Дух і Літера, 656 с. (п)
Надія КОВАЛЬЧУК. Традиційні свята та обряди Рівненського Полісся: структура, 
термінологія, географія поширення (середина ХХ ст.). — К.: Арт Економі, 328 с. (п)
Наталія КОНДЕЛЬ-ПЕРМІНОВА. Хрещатик — комунікатор між часами. — К.: Варто, 424 
с. (п)
Антон КОРОБ, Семен ШИРОЧИН. Вулиця Тарасівська. Душа Латинського кварталу. 
— К.: Laurus, 216 с. (п)

Олексій СОКИРКО. Кулінарна мандрівка в Гетьманщину. — К.: Темпора, 272 с. (п)

* номінувалося 22 видання

■

Костянтин РОДИК

Коли поглянути на кулінарію як на «репрезентаційну культуру» і побачити у стилі 
харчування візитівку певного соціуму, тоді раптом відкриваються невідомі політичні 
ракурси, котрі несподівано освітлюють традиційну історію. Як-от у книжці Олексія 
Сокирка «Кулінарна мандрівка в Гетьманщину. Секрети й таємниці староукраїнської 
кухні середини XVII—XVIII століть» (К.: Темпора, 2021). Автор, історик-джерелозна-
вець з Київського університету, ставить собі на початку завдання: довести, «що в 
Козацькій Україні існувала елітарна кухня, хоч наявність самої еліти в українській 
минувшині часто намагалися заперечувати». Інакше кажучи, спираючись на тодішні 
«гастрономічні» документи — спростувати російський міт про наявність суспільної 
еліти винятково в Московії.
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Олена ЧЕРКАСЕЦЬ 

«Кулінарія — моє хобі з самого 
дитинства. Пам’ятаю, змалку любила 
спостерігати за бабусею. А вона встава-
ла вдосвіта, о 4-й ранку, і заходжувала-
ся вчиняти хліб, пекти пиріжки, варити 
перші страви, — розповідає Наталія Ко-
лодонос, кулінарка з села Павлівщина 
Драбівського району на Черкащині. — У 
мами також перейняла деякі хитрощі 
приготування їжі». 
Та головним учителем для Наталії стали 
кулінарні книги з яскравими «смачними» 
картинками. Тож iще дівчам вона вчила-
ся готувати, щось експериментувала, 
отримувала досвід. «Першою стравою 
був борщ. Звичайнісінький український  
борщ. Його ми приготували разом з бра-
том, перечитавши купу літератури з ре-
цептами. Мама прийшла з роботи, а тут 
— обід готовий. Не знаю, яким він був на 
смак, але всі казали, що смачно».
Нині смачними екпериментами пані На-
талія тішить свою родину — чоловіка 
Юрія, сина Максима і донечку Даринку. 
При цьому господиня ще й встигає вес-
ти свою сторінку у фейсбуці «Смачно у 
Наталки», де ділиться рецептами. А їх 
Наталія знає чимало. Частенько жінка 
готує піцу, пиріжки, торти. Та найбільше 
уся рідня чекає, коли ж Наталія наварить 
вареників із «секретом». 

Вареники-смаженики
 Напевно, кожна господиня має свій 
рецепт вареників: на кефірі, сироват-
ці, на заварному тісті, на пару. Та чи го-
тували ви вареники у сковороді? Саме 
так «смажить» їх Наталія Колодонос. 
«Готується дуже швидко  і без моро-
ки. Не потрібно з каструлями тягати-
ся, чекати допоки вода закипить, мар-
лю в’язати... А головне — смачно, бо ва-
реники виходять, як пух»,— запевняє 
господиня. Звісно, «смажені» вареники 
— то жарт, бо насправді вони в сковорід-
ці варяться. 
 Отже, для приготування вам знадо-
биться: 500 мл кефіру, дрiбка солі, чай-
на ложка солі, борошно (приблизно 1 кі-
лограм). Замішуємо тісто: у теплий ке-
фір додайте сіль, потім борошно з содою,  
усе перемішайте. Борошно додавайте в 
3-4 заходи. «Соду додавайте тільки в бо-
рошно, — наголошує Наталія, — а не в 
кефір, бо не будуть такими пухкими». 
Тісто має бути м’яке, не забите.
 Приготуйте начинку. Яку — то вже 
на ваш смак, навіть із сиром можуть 
бути і солодкі, і солоні...
 А тепер виліпіть варенички і по-
чинаємо «смажити». На дно порож-
ньої чистої сковорідки покладіть мар-
лю, склавши її учетверо. «Її не треба 
в’язати, просто покладіть і все, — ра-
дить господиня.
 Залийте 100-150 г води у сковорідку, 
складіть туди наші варенички, накрийте 
кришкою і варіть 5 хвилин. «Оскільки 
вода у сковорідці швидко википає, влий-
те ще. Мені, аби зварити всі вареники, 
знадобився літр. Повірте, такі варенич-
ки готуються дуже швидко, а мороки — 
мінімум». 

Зрази картопляні з м’ясом
 Цю страву в родині Колодоносів люб-
лять усі — і чоловік, і діти. Картопляні 
зрази з м’ясцем, підсмажені до золотис-
тої шкірочки. Ммм... Смакота! Тож На-
талія частенько готує домочадцям їхню 
улюблену страву. 
 Для приготування знадобиться: 1 кг 
картоплі, 100 г твердого сиру, 4-5 столо-
вих ложок борошна, 1 яйце (щоб зрази 
не розпалися), 30 грамів масла, спеції, 
сіль — за смаком.
 І головне — фарш для начинки. 
Його ви можете зробити самі зі свини-
ни, а можете купити готовий. Його зна-

добиться 500 грамів. Для фаршу підго-
туйте 1 морквину та 1 велику цибулину. 
А ще спеції, часник за смаком, 2 яйця, 
30 грамів панірувальних сухарів та 2 
ложки молока.
 Спочатку готуємо тісто. Для цьо-
го зваріть картоплю в підсоленій воді, 
воду злийте, зробіть пюре, додайте мас-
ло, спеції, тертий сир, борошно і пере-
мішайте. Тісто готове. Воно не має бути 
рідким, а таким, як на пиріжки, щоб 
можна було покласти начинку, приготу-
ванням якої зараз і займемося. Цибули-
ну дрібно наріжте, морквину натріть на 
тертушці, викладіть на сковорідку й 
трішки присмажте. Потім додайте фарш 
зi спеціями, накрийте кришкою і смаж-
те хвилин 20 до готовності. Все, наша на-
чинка готова, тож переходимо до виліп-
лення зраз.
 «Я вмочаю  руку у воду, беру потріб-
ну кількість тіста та розплескую його у 
долоні. Всередину накладаю начинку й 
зліплюю у потрібну форму. Все. Зраза 
готова. Далі обмочую її у яйцi та паніро-
вочних сухарях», — описує процес при-
готування господиня.
 Сухарі можна використати магазин-
ні, проте, якщо не полінуєтеся, мож-
на приготувати й самим, підсушивши 
хліб у духовці і перемоловши його на 
блендері. Для кляру зіб’ємо 2 яйця з 2 
ложками молока, дрiбкою солі. 
 Покладіть «викупані» в яєчній 
суміші зрази на розпечену сковорідку з 
олією та смажте з обох боків. «Виходить 
дуже смачно, — каже Наталія. — Звер-
ху хрустка скоринка, всередині — при-
смак сиру і м’ясо. Вам сподобається». 

Барон Сальтисон
 «Ця страва — неймовірно смачна, 
чимось нагадує домашню ковбасу, втім 
і повозитися з нею доведеться... Та я 
завжди роблю її до святкового столу, 
бо всім дуже смакує», — каже госпо-
диня.
 Отже, для приготування знадобить-
ся свиняча рулька і пару ніжок. Налаш-
туйтеся, що м’ясо варитиметься дов-
го, годин 5, як на холодець. Перед тим 
його добре вимийте, перекладіть у кас-
трулю, залийте водою, покладіть цибу-
лину, порізану на кружальця морквин-
ку, лавровий лист та поставте на невели-
кий вогонь. Коли м’ясо звариться, дай-
те йому охолонути. Обережно відділіть 
його від кісток та зріжте шкіру. 
 Мясо поріжте на шматочки, попер-
чіть, посоліть, додайте зелень, часник 
та кружальця моркви з бульйону. Тепер 
візьміть глибоченьку ємність, застеліть 
її харчовою плівкою, розкладіть шкіру, 
зверху м’ясо із зеленню та залийте юш-
кою. До слова, її буде небагато. Якщо 
сумніваєтеся, що може не захолонути, 
додайте 1 чайну ложку желатину. 

 

Усе замотайте краями харчової плівки, 
зверху покладіть прес, приміром, пачку 
рису, і відправте на всю ніч у холодиль-
ник. На ранок буде вам смакота з гірчич-
кою чи хроном, лишень від плівки від-
діліть. 

Квашені яблука цілий рік
 «Цей рецепт, — каже Наталія Ко-
лодонос, — мій власний і перевірений, 
бо готую такі яблучка щороку. Квашу у 
великій 12-літровій емальованій каст-
рулі, але, повірте, яблучка розлітають-
ся на раз-два. Тож коли закінчуються 
— знову квашу, навіть узимку». До того 
ж вони дуже корисні завдяки бактеріям 
квашення! 
 Спосіб приготування, запевняє 
господиня, дуже простий. Потрібно 
закип’ятити 8 літрів води, повністю її 
остудити, додати 1,5 склянки цукру 
(склянка — 250 мл) та склянку без гірки 
солі. Все перемішати, або й просто нехай 
постоїть, щоб розтало. А тим часом доб-
ре вимийте яблука (можна брати будь-
яких сортів, головне, щоб м’які, але най-
краще — сніжний кальвіль), складіть їх 
у каструльку й залийте юшкою. Зверху 
постеліть чисту серветку і поставте гніт. 
Це може бути звичайнісінька тарілка, а 
зверху банка з водою.
 «У холодний погріб не несіть, — го-
ворить кулінарна, — ліпше поставте, де 
тепленько. І через 1,5 місяця будете їсти 
смачні квашені яблука».

Корзинки із кремом
 Ці корзинки — смакота з далекого 
дитинства. «У дитинстві такі продава-
ли в кулінарії, і я дивилась на прилавок 
магазину й мріяла, щоб мама накупила 
мені цілу гору таких корзинок з білко-
вим кремом. Але тепер я готую їх своїм 
дітям. Тому раджу всім господинькам і 
самим спробувати, адже жодну магазин-
ну випічку не можна навіть порівняти з 
домашньою. 
 Для тіста знадобиться: 150 г масла, 
30 г цукру, 1 яйце, пів чайної ложки 
розпушувача, дрiбка солі,  ваніль, 250 г 
борошна. 

 Масло кімнатної температури змі-
шайте  з яйцем, сіллю, цукром, ваніллю. 
Додайте в два етапи  борошно, розпушу-
вач та замісіть м’якеньке, не дуже круте 
тісто й розподіліть його у формочки для 
кексів. Якщо ви бачите, що тісто підні-
мається, візьміть чарку й придавіть його 
донизу. Випікайте 20 хвилин при темпе-
ратурі 2200 С. Проте це час орієнтовний, 
дивіться, в кого яка духовка. 
 Для заварного крему збийте 2 білки  
в піну до стійких піків i відставте убік.  
Далі варимо сироп зі 140 г цукру, 45 г 
води, дрiбки лимонної кислоти. Змі-
шайте цукор та лимонну кислоту з во-
дою і поставте варитися на вогонь. Масу 
необхідно довести до кипіння, але пиль-
нуйте, коли почне загусати — значить, 
сироп готовий. Загалом варимо 6-7 хви-
лин, потім маленькою цівкою вливаємо 
до збитих білків і ще збиваємо хвилин 
5. Усе, крем готовий. Його можна вико-
ристовувати у тортах, рулетах та іншій 
випічці.
 І останній найсмачніший етап — 
скласти нашу корзинку. Для цього по-
кладіть на дно варення, повидло чи згу-
щене молоко і заповніть із кулінарного 
шприца кремом. 
 Спечіть, не пожалуєте! 
 Смачного! ■ 

МАЙСТЕР-КЛАС

Ситно гостюємо у Наталки 
Вареники на скороворідці, корзинки з дитинства і корисні квашені яблука 
від Наталії Колодонос із Черкащини

■

Квашені яблука. ❙

Вареники. ❙

Наталія Колодонос. ❙

Корзинки з дитинства. ❙

Зрази з м’ясом.❙

Сальтисон.❙
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Григорій ХАТА

 До старту зимової Олімпіа-
ди-2022 залишилися лічені 
дні. Як вирішив виконком На-
ціонального олімпійського 
комітету України, до Пекіна 
на головні змагання чотири-
річчя поїдуть 45 вітчизняних 
олімпійців, прізвища котрих, 
за повідомленням пресслуж-
би НОК, до остаточної заявки 
потрапили після «подання на-
ціональних федерацій і за під-
сумками детального аналізу й 
розгляду Робочої групи з під-
готовки до Ігор у Пекіні у від-
повідності до міжнародної та 
національної систем відбору».
 Найцікавішим відбірковий 
процес на Ігри в Пекін вигля-
дав у вітчизняній біатлонній 
збірній, а саме в її жіночій ко-
манді. Наставник українсь-
ких біатлоністок Урош Веле-
пець обіцяв, що п’ятірку учас-
ниць Ігор-2022 назве після за-
вершення етапу Кубка світу в 
Антхольці. Однак іще до завер-
шення заключної гонки етапу 
всі вакантні місця були вже 
зайняті.
 «Справедливого відбору на 
Олімпійські ігри немає», — за-
явила Анастасія Меркушина, 
щойно дізнавшись про свою 
відсутність в олімпійській ко-
манді.
 Біатлоністка дуже емоцій-
но й навіть болісно сприйняла 
підсумок відбору. З одного боку 

вона розуміла, що про б   леми 
зі здоров’ям не дозволили їй 
бути в оптимальних кондиціях 
під час важливих відбіркових 
стартів. Водночас Настя до ос-
таннього моменту боролася за 
місце під олімпійським сон-
цем, сподіваючись перекона-
ти старшого тренера збірної у 
важливості своєї персони для 
збірної. Однак, як вважає Мер-
кушина, підкилимні домовле-
ності виявилися важливішими 
за спортивну складову відбо-
ру. «Так, рішення складне, і я 
розраховувала, що його прий-
ме тренер. Але оскільки тренер 
стояв на трасі, то фізично він 
не міг під час гонки оголоси-
ти остаточний склад... Звісно, 
це все образливо й неприємно. 
Скажу чесно, зараз я знаю ба-
гато речей, те, що відбуваєть-
ся, розстановку сил, але я не 
хочу піднімати скандал, тому 
що будь-який скандал ударить 
по дівчатках, а вони мої подру-
ги і їдуть на Олімпіаду, щоб бо-
ротися за країну. І я не хочу, 
щоб їм було погано. Я не гово-

ритиму, що я маю бути там, бо, 
можливо, це не так. Звичайно, 
мені хочеться рвати сорочку і 
кричати «візьміть мене», але є 
команда, і треба в першу чергу 

думати про неї, а не про себе», 
— заявила Меркушина.
 Зрештою, сформований 
ФБУ склад жіночої команди 
на Пекін виглядає так: Юлія 

Джима, Олена Білосюк (Під-
грушна), Дар’я Блашко, Ва-
лентина Семеренко та Ірина 
Петренко (Вавринець).
 Чого очікувати від українок 
на Іграх-2022, котрі стартують 
4 лютого, уявити важко. 
 Гоночний вікенд в Антхоль-
ці вітчизняні біатлоністки про-
вели дуже скромно, неабияк за-
смутивши свого головного тре-
нера. Головна надія Велепця на 
успіх в індивідуальних олім-
пійських стартах — Юлія Джи-
ма — гонку з масовим стартом 
завершила 28-ю, а в естафеті 
наші дівчата показали лише 
11-й результат.
 Значно більше оптимізму в 
очікуванні майбут ньої Олім-
піади випромінює настав-
ник чоловічої збірної Украї-
ни Юрай Санітра. Командні 
перегони в Антхольці «синьо-
жовті» завершили на шостому 
місці. Словацький спеціаліст 
каже, що в Пекіні його підо-
пічні (а в заявку на Ігри-2022 
потрапили Антон Дудченко, 
Артем Прима, Дмитро Під-
ручний, Богдан Цимбал та Ар-
тем Тищенко) мають вигляда-
ти ще краще. «Потрібно ще 
допрацювати в плані фізичної 
готовності. Наразі спортсме-
ни перебувають іще не в опти-
мальній формі. Але я впевне-
ний, що все вийде. І ми будемо 
достойно боротися за хороші 
позиції», — наголосив Саніт-
ра. ■

Олексій ПАВЛИШ

 Пауза у тренерській роботі 
Андрія Шевченка після до-
строкового звільнення з «Дже-
ноа» може виявитись короткою 
— вітчизняні та іноземні медіа 
активно пишуть, що вже у кін-
ці січня-на початку лютого ук-
раїнський фахівець може очо-
лити польську збірну.
 «Кадра» на чолі зі своїм зір-
ковим капітаном Робертом Ле-
вандовським залишилась без на-
ставника після того, як у грудні 
покинув команду Паулу Соуза, 
аби очолити бразильське «Фла-
менго». До «плей-оф» за вихід 
на чемпіонат світу залишилось 
лише два місяці, тому польські 
функціонери форсують запро-
шення нового тренера.
 Українські та низка поль-
ських ЗМІ переконують, що у 
Польському футбольному со-
юзі хочуть запросити саме 
Шевченка і що, нібито, усі умо-
ви співпраці з ним уже погоди-
ли. Поляки навіть назвали іме-
на потенційних членів його тре-
нерського штабу — екскапітан 
зіркової «Боруссії» Клоппа Лу-
каш Піщек та легендарний у 
минулому голкіпер «Ліверпу-
ля» Єжи Дудек. Подейкують, 
Андрій Миколайович отримає 
майже такий же контракт, як 
і свого часу в нашій збірній, та 
стане найбільш високооплачу-
ваним тренером в історії поль-
ської збірної.
 Утім, схоже, невирішеним 
залишається питання розірван-
ня контрактних зобов’язань із 
«Дженоа». Як з’ясували ЗМІ, 
«грифони», аби не віддавати 
мільйони євро компенсації Шеві 
і Ко одразу, вирішили платити 
зарплату до завершення конт-
ракту або ж до подальших до-
мовленостей. Для італійців схе-
ма не нова — таким чином вони 
платять зарплату аж трьом тре-
нерам. Тепер же Шевченко має 
закрити всі питання з «Дже-
ноа», аби з вільною душею поча-
ти роботу з Польщею. У пресі фі-
гурують цифри про компенсації 
до 10-20 млн євро для його шта-
бу від клубу з Генуї. Хай там як, 

але розв’язка цієї епопеї, схоже, 
близько — у Польщі анонсували 
призначення нового тренера на 
31 січня.
 Варто визнати, що польська 
збірна — непоганий варіант пе-
резапустити кар’єру після про-
валу в Серії А та вийти на новий 
рівень. «Кадра» має багатьох ві-
домих виконавців, постійно бо-
реться за вихід на світові та єв-
ропейські форуми (грали на ос-
танньому Євро, а у відборі на ЧС-
2022 поступились лише гранду 
— Англії). Та й сама наявність 
у команді претендента на «Золо-
тий м’яч» Левандовського гово-
рить багато про її амбіції. Тому, 
на перший погляд, варіант чу-
довий (і з фінансової точки зору 
теж). Проте не варто забувати, 
що перший же офіційний матч 
на чолі «біло-червоних» може 
стати для Шевченка вирішаль-
ним — у березні на поляків че-
кає виїзна гра «плей-оф» про-
ти Росії, з якою у Варшави на-
пружені не лише політичні, а й 
спортивні відносини. Тому ре-
зультат цього поєдинку має ста-
ти лакмусовим папірцем для по-
дальшої роботи Шеви (або когось 
іншого) — поразку від росіян по-
ляки навряд чи пробачать.
 Нового наставника отримає 
і Віталій Миколенко в «Евер-
тоні». Вихованець «Динамо» де-

бютував за «ірисок» двома пов-
ними матчами в Кубку та АПЛ, 
але останній матч пропустив че-
рез ушкодження. Справи у лі-
верпульців кепські — вони за-
знали третьої поразки поспіль та 
йдуть над зоною вильоту. Вип-
равити ситуацію після відстав-
ки Бенітеса має португалець Ві-
тор Перрейра. 
 Попри втрату очок, поки 
ніщо не загрожує лідерству 
«Ман. Сіті» в АПЛ, однак че-
рез проблеми зі здоров’ям Олек-
сандр Зінченко за «городян» 
цього року ще не грав. Але, схо-
же, і далі залишиться у Манчес-
тері: ЗМІ пишуть про ймовір-
ність продовження контракту.
Нічого не змінилось у ролі Анд-
рія Ярмоленка у «Вест Хемі» — 

Ярмола залишається запасним, 
час від час виходячи на заміни. 
Цього разу лондонці в компенсо-
ваний час програли «МЮ», але 
Андрій залишився у запасі.
 Не так багато практики і 
в Андрія Луніна в «Реалі» — 
наш голкіпер лише вдруге у се-
зоні зіграв за мадридців, зно-
ву в Кубку. Підопічні Анчелот-
ті знову самі собі створили купу 
проблем, не зумівши переграти 
«Ельче» за 90 хвилин, в овертай-
мі пропустили першими та на-
віть залишились у меншості, та 
все ж таки клас виявився вищим 
— Іско та Азар вивели Луніна і 
Ко до наступного раунду.
 На тлі обмеженого ігрово-
го часу постійно у ЗМІ виника-
ють нові претенденти на Луні-

на. Після «Аякса» інтерес до Ан-
дрія приписують ще більш іме-
нитому «Ліверпулю»: Клопп, 
подейкують, шукає резервіста 
для Аллісона. «Реал» наче й не 
проти продати нашого воротаря 
за 20 мільйонів євро, але далі чу-
ток поки справа не пішла.
 Схоже, нарешті адаптувався 
до Італії та нової команди Віктор 
Коваленко, який допоміг «Спе-
ції» відірватися від зони виль-
оту. Підопічні Тьяго Мотти ви-
грали три матчі поспіль, а в голо-
вному з них — проти «Мілана» 
— саме Віктор зробив перемож-
ний «асист». А от його партнер 
по збірній Руслан Маліновсь-
кий, як і очікувалось, не зіграв 
за «Аталанту» через COVID-об-
меження. ■

ФУТБОЛ

Польський експрес
Андрій Шевченко 
після невиразних 
кількох місяців роботи 
на чолі «Дженоа» 
близький 
до призначення 
у збірну Польщі

■

Андрій Шевченко може найближчим часом очолити польську збірну.
Фото з сайту dynamo.kiev.ua.

❙
❙

БІАТЛОН

Оптимістичні припущення
Виконком Національного олімпійського комітету України затвердив 
остаточний склад національної збірної на пекінську Олімпіаду

■

Формуючи заявку на Олімпіаду-2022 та обираючи між 
Анастасією Меркушиною та Іриною Петренко, функціонери Федерації 
біатлону України зробили вибір на користь останньої.
Фото з сайту xsport.ua.

❙
❙
❙
❙



Олена ЗАПОЛЬСЬКА, 
Валерія ЗАПОЛЬСЬКА

 За вікнами мела хурдели-
ця, покриваючи все морозни-
ми візерунками, а в київсько-
му легкоатлетичному манежі 
на Березняках царювала теп-
ла затишна атмосфера. Там 
відбувалася важлива подія — 
прощання легкоатлетки Оль-
ги Саладухи зі спортом. Наша 
уславлена спортсменка офіцій-
но оголосила про завершення 
спортивної кар’єри і заснувала 
грандіозні змагання для дітей, 
що починають свій шлях у лег-
кій атлетиці.
 «Біла пантера», як її назива-
ли, прийшла в легку атлетику 
змалечку й одразу зрозуміла, 
що ось вона — справа її життя. 
Зі щемом у серці згадує спор-
тивне взуття, подароване їй на 
день народження, і дану собі 
обіцянку стрибати якнайдалі, 
перевершивши всіх. 
 Наполегливість і старан-
ність української красуні при-
несли їй та її тренеру Анатолію 
Бойку срібну медаль з потрій-
ного стрибка на Всесвітній Уні-
версіаді в 2005 році, а за два 
роки — допомогли зійти на най-
вищу сходинку її п’єдесталу. 
Того ж 2007 року легкоатлет-
ка посіла п’яте місце на чемпіо-
наті світу в Осаці. А в 2008-му 
на Олімпійських іграх у Пекіні 
була на сьомій сходинці прото-
колу. 
 Проте найбільші перемо-
ги були ще попереду: здобу-
те «золото» чемпіонату Євро-
пи в Барселоні-2010, а опісля 
— дві поспіль виграні першості 
континенту, «золото» й «брон-
за» чемпіонатів світу 2011-го і 

2013 років, олімпійська «брон-
за» Лондона-2012, «золото» 
чемпіонату Європи в приміщен-
ні та «срібло» чемпіонату світу 
в приміщенні, рекорд України 
в приміщенні. 
 Підтримати Ольгу на це-
ремонії прощання зі спортив-

ною кар’єрою прийшли Жан 
Беленюк, Дар’я Білодід, Геор-
гій Зантарая, Юлія Левчен-
ко, Ірина Геращенко, Наталія 
Добринська, Ганна Рижико-
ва, Вікторія Ткачук, Тетяна 
Петлюк, Ірина Ліщинська та 
інші відомі діячі українсько-

го спорту.
 Окрім того, заслужена лег-
коатлетка передала спортив-
ну естафету юному поколін-
ню, провівши власні змаган-
ня — так званий «Кубок Білої 
пантери». У них узяли участь 
діти 2007-2008-го та 2009-2010 
років народження, які бороли-
ся за першість в усіх стрибко-
вих дисциплінах: стрибках у 
довжину, висоту, потрійному 
та з жердиною.
 Ми стали свідками прикла-
ду наступності поколінь, адже 
донька самої Ольги — Діана 
Костюк — перемогла в стриб-
ках у висоту U14 із результатом 

1.45 м, отримавши кубок Білої 
пантери. 
 «Хотілося передати естафе-
ту. Хотілося це зробити краси-
во, урочисто, хочеться замоти-
вувати дітей до заняття спор-
том. Показати, що він дійсно 
відкриває усі двері. Так і наро-
дилася ця ідея. Перед Олімпіа-
дою журналісти назвали мене 
білою пантерою. Так і народи-
лася назва. Я сподіваюся, що 
цей турнір буде міжнародним, 
що він стане традицією», — роз-
повіла Саладуха.
 Тепер Ольга зосередиться на 
депутатській роботі та розвитку 
українського спорту. ■
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«Бажаю Еліні працювати й вірити в себе! А нам – надіятися й вірити в 
Еліну! Це – наша краща тенісистка. Інших немає».

Юрій Сапронов
вітчизняний тенісний меценат

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Ігровий спад та втрата по-
зицій у рейтингу — дві сторони 
однієї медалі. Наприкінці ми-
нулого року прима вітчизняно-
го тенісу Еліна Світоліна в та-
белі про ранги WTA опустила-
ся одразу на 11 позицій і вперше 
за чотири роки залишила «топ-
10». Відповіддю на те падіння 
стало завершення співпраці з 
одним та початок роботи з ін-
шим наставником.
 Загалом же  Еліна розпоча-
ла співпрацю з цілою командою 
нових спеціалістів — латвійсь-
ким наставником Андісом Юш-
кою, австрійським тренером-
консультантом Гюнтером Брес-
ніком та тренером з фізичної 
підготовки Юрієм Жураковсь-
ким. «Той досвід, який має ко-
жен з них, я впевнена, прине-
се користь моїй грі. Я відчу-
ваю, що це правильні люди для 
співпраці на цьому етапі моєї 
кар’єри», — зазначила Світолі-
на.
 Власне, Юшка раніше спів-
працював із переможницею 
«Ролан Гарроса» Оленою Оста-
пенко, а Бреснік має досвід ро-
боти з іменитими Борисом Бек-
кером та Патріком Макінроєм.  
 Утім 2022 рік Світоліна ро-
почала дуже мляво. Свою пер-
шу перемогу в 2022 році вона 
здобула лише на Відкритій 
першості Австралії, до того без-
славно вилетівши з двох пред-
ставницьких турнірів поспіль.
 При цьому своїми результа-
тами не вразила перша ракетка 
України й на «АО»-2022, де діс-
талася лише третього кола зма-
гань. Її перебування на кортах 
«Мельбурн-парку» завершило-

ся після зустрічі з білорускою 
Вікторією Азаренко, котрій Сві-
толіна програла у своїй кар’єрі 
вп’яте поспіль (0:6, 2:6).
 «Наразі фізична форма по-

середня. Успішності після змі-
ни команди також поки не вид-
но. Однак побачимо. Сезон дов-
гий, матчі й турніри — кожної 
неділі. Бажаю Еліні  працю-

вати й вірити в себе! А нам — 
надіятися й вірити в Еліну! Це 
— наша краща тенісистка. Ін-
ших немає», — так відреагував 
на скромний виступ Світоліної 

в Мельбурні Юрій Сапронов — 
знаний тенісний меценат, який 
допомагав тенісистці робити 
перші кроки у великому тенісі.
 А після завершення своїх 
виступів на кортах «Мельбурн-
парку» вітчизняна тенісна при-
ма зосередилася на підтримці 
свого чоловіка — французького 
тенісиста Гаеля Монфіса, яко-
му, в підсумку, вдалося діста-
тися чвертьфінальної стадії.
 Ну а для українських пов-
предів на «АО»-2022 таким собі 
рубіконом стало третє коло. Ок-
рім Світоліної, на цьому рубежі 
також зупинилася й Марта Кос-
тюк. В одиночному розряді її з 
розіграшу вибила шоста тені-
систка планети, іспанка Паула 
Бадоса — 2:6, 7:5, 4:6. А в парі з 
Даяною Ястремською вона про-
грала дуету Доулхайд/Сандерс 
(США/Австралія) — 4:6, 4:6.
 Щодо головних фаворитів 
«Аустреліен оупен», то в обох 
одиночних розрядах вони впев-
нено рухаються до вирішально-
го матчу турніру. І лідер світо-
вого жіночого рейтингу Ешлі 
Барті з Австралії, і другий но-
мер посіву в чоловіків, іспа-
нець Рафаель Надаль (до якого 
статус рейтинг-фаворита пере-
йшов після депортації із Зеле-
ного Континенту Новака Джо-
ковича) — вже у півфіналі. ■

ТЕНІС

Із вірою в майбутнє
На Відкритому чемпіонаті Австралії далі третього кола вітчизняні тенісистки не пройшли

■

Марта Костюк свої парні та одиночні змагання на «АО»-2022 завершила на стадії третього кола.
Фото з сайту sport.ua.

❙
❙

Ольга Саладуха завершила спортивну кар’єру.
Фото з фейсбуку.

❙
❙

Найбільшим успіхом легкоатлетки варто вважати «бронзу» Олімпіади-2012.
Фото з сайту sport.24tv.ua.

❙
❙

ДІЙОВІ ОСОБИ

Прощання Білої пантери
Легкоатлетка Ольга Саладуха офіційно оголосила про завершення спортивної кар’єри

■
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 — Хто це розбив скло у вашому 
вікні?
 — Мій чоловік.
 — Яким чином, він же у вас та-
кий тихий.
 — Нахилився саме в той мо-
мент, коли я кинула в нього вазу.

* * *
 — Мій чоловік зовсім не 
пам’ятає дату нашого весілля.
 — Прикро.
 — Ні, я нагадую йому про це на-
весні й восени.
 — І що?
 — Отримую подарунки двічі 

на рік.

* * *
 — Мій чоловік завжди сердить-
ся, коли не знає, на що йдуть гроші.
 — Так ти розкажи йому.
 — А якщо розповім, він просто 
збожеволiє.

* * *
 Одна сусідка — іншій:
 — Не могли б ви позичити свій 
пилосос?
 — Шкодую, але чоловік кате-
горично забороняє виносити речі. 
Якщо бажаєте, можете скористати-
ся ним у нас удома.

 По горизонталі: 1. Хворобо-
творний мікроорганізм, який третій 
рік тримає в заручниках весь світ. 4. 
Система забезпечення законності і 
торжества справедливості. 8. Стра-
хова сума грошей, яка вноситься як 
гарантія того, що підозрюваний чи 
обвинувачений виконуватиме покла-
дені на нього обов’язки. 9. Фаворит 
Катерини ІІ, який виманив з Європи 
княжну Тараканову. 10. Вічнозеле-
не декоративне дерево. 11. Офіцій-
не звернення до митрополита хрис-
тиянської церкви за церковним ети-
кетом. 13. Грабіжницький напад на 
поселення. 14. Річка, в якій хрестив-
ся Ісус Христос. 17. Старовинний чо-
ловічий верхній одяг з довгими по-
лами.  21. Офіційне звертання до ка-
толицького священника. 22. «... їде 
по алеї, акація цвіте в садку. А ми, 
зібравшися під нею, абетку вивчимо 
легку» (Наталя Забіла). 25. Місце, 
де тренуються в міткості стрільби. 
26. Футляр для шаблі чи меча, що 
дозволяє носити зброю на поясі. 27. 
Державна валюта Нідерландів. 28. 
Відомий російський художник, май-
стер пейзажу. 29.  Захист від куль зі 
сталевих плит на військових кораб-
лях, поїздах, автомобілях. 
 По вертикалі: 1. Вулкан, який 
знищив місто Помпеї. 2. Дефіс. 3. 
Етнографічна група грузинів, що 
живе в гірській частині західної 
Грузії. 4. Півострів, що відокремлює 

Мексиканську затоку від Карибсь-
кого моря. 5. Квітка, яка уособлюва-
ла війну в Англії між родинами Лан-
кастерів та Йорків у період між 1455 
та 1486 роками. 6. Обітниця католи-
цьких священників, яка забороняє 
їм брати шлюб. 7. Представник ли-
товського племені, що жило між річ-
ками Німан і Нарев. 12. Чоловік похи-
лого віку. 15. Райцентр на Львівщині. 
16. Самоцвіт, різновид кварцу фіоле-
тового або блакитнувато-фіолетового 
кольору. 18. Система протиповітряної 
оборони. 19. «А що росте без корін-
ня, а що сходить без ...» (пісня). 20. 
Музичний інструмент алтайських ша-
манів, різновид дримби. 21. Залиш-
ки багаття. 23. Українська письмен-
ниця, авторка роману «Людолови». 
24. Свійська рогата худоба. ■

Кросворд №3
від 20 січня

Дара ГАВАРРА

 Останнім часом серед зірок шоубіз-
несу стало модно звертатися до послуг 
сурогатних матерів. І в цьому нічого 
дивного, коли завести дитину мріють го-
мосексуальні пари — природним шля-
хом цього не зробиш, а поклик батьківс-
тва занадто сильний. Чи, скажімо, ге-
теросексуальні пари, в яких виникли 
проблеми зі здоров’ям і вони не можуть 
народити дитину. Коли ж до цього ме-
тоду звертаються пари, яким просто не 
хочеться переривати успішну кар’єру, 
чи жінці не хочеться псувати свою фігу-
ру вагітністю й пологами, то це викли-
кає осуд не тільки серед представників 
релігійних громад.
 Проте це зовсім не турбує зірок, які 
все частіше звертаються до подібних 
послуг. Так, днями стало відомо, що 
американська актриса індійського по-
ходження 39-річна Пріянка Чопра та її 
чоловік, 29-річний співак та актор Нік 
Джонас стали батьками завдяки суро-
гатному материнству. Як стверджують 

Нік та Пріян-
ка, вони цілком 
здорові і давно мрія-
ли стати батьками, про-
те напружений графік 
не дозволяв їм це зробити, 
так би мовити, самостійно, 
тож пара звернулася по допо-
могу до жінки, яка вже п’ять 
разів була сурогатною матір’ю. 
Та щось цього разу пішло не так, 
і хоча подружжя всіляко нама-
гається приховати подробиці, ста-
ло відомо, що дівчинка народи-
лася сильно недоношеною — на 
12 тижнів раніше строку. Тож 
Пріянці доведеться покинути 
чи перенести всі справи і зо-
середитися на здоров’ї ди-
тини, адже маленьку три-
матимуть у медичному за-
кладі до того часу, поки вона 
не набере потрібної ваги і її 
здоров’ю нічого не загрожу-
ватиме. ■

з 31 сiчня до 6 лютого

 Овен (21.03—20.04). Щоб зрушити спра-
ву з мiсця, iнодi треба докласти чимало зусиль. 
Тож лише вiд вас залежить ваша кар’єра.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Телець (21.04—21.05). Ідеальне життя 
у вашiй уявi — це спокійний плин часу в колі 
сім’ї й не менш спокійні трудові будні. Ви отри-
маєте приємнi новини.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6. 

 Близнюки (22.05—21.06). Ви прагнете 
за будь-яку цiну досягти успiху. Вам необхід-
но стати більш організованими, навчитися кон-
центруватися на своїй цілі.
 Дні: спр. — 31; неспр. — 2.

 Рак (22.06—23.07). Для вас настав пе-
ріод, коли можна трохи відволіктися від робо-
ти. Все найважче ви вже пережили, тому мо-
жете дозволити релакс.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 5.

 Лев (24.07—23.08). Попереду чудовий 
тиждень.  Це хороший час для активних та 
енергійних вчинків. Постарайтеся не переоці-
нити свої сили.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 3.

 Діва (24.08—23.09). Можливі різкі пе-
репади настрою. Вам не оминути скоромину-
чих з’ясувань стосунків і бажання бути в цен-
трі подій.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 4.

 Терези (24.09—23.10). У вас може про-
кинутися талант робити слона з будь-якої мухи. 
У вас щоразу виникатимуть роздратування че-
рез дрібниці.
 Дні: спр. — 31; неспр. — 1.

 Скорпіон (24.10—22.11). На вас лежить 
відповідальність за долі близьких вам людей. 
Основне завдання — за необхідності допомог-
ти словом чи ділом.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 4.

 Стрілець (23.11—21.12). Не соромтеся 
виявляти творчість у всьому, хоч за що б ви 
взялися. Шукайте нові шляхи для реалізації 
своїх ідей.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6.

 Козеріг (22.12—20.01). Вам треба ак-
тивно заводити нові знайомства, шукати нову 
інформацію. Чим більше друзів, тим міцнішим 
буде соціальне становище.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 3.

 Водолій (21.01—19.02). Ви просто 
зобов’язанi кинути всi сили на зміцнення сім’ї. 
Використовуйте будь-яку можливість для спіл-
кування з близькими.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Риби (20.02—20.03). Вам краще побу-
ти на самотi. Це не означає, що треба повніс-
тю відійти від справ і звести до мінімуму зус-
трічі.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 5. ■

БЕБІБУМ

Будьте нашою мамою!
Пріянка Чопра та її чоловік стали 
батьками завдяки сурогатному 
материнству

■

Пріянка Чопра.❙

28—29 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий мокрий снiг. На до-
рогах ожеледиця. Вітер пiвденно-західний, 7-12 м/с. Темпе-
ратура вночі 0...-2, удень 0...+2. Пiслязавтра вночі та вдень 
близько 0.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий снiг. 
Славське: вночі -1...-3, удень -1...+1. 
Яремче: -1...-3, удень -1...+1. 
Міжгір’я: вночі -1...-3, удень -1...-3. 
Рахів: уночі -1...-3, удень -1...-3.

Майор і виноградна лоза
Найстарший у районі учасник АТО/ООС й після демобілізації носить військову форму, аби нагадувати 
іншим, що в країні триває війна
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