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■ РИМА ТИЖНЯ

Війни перемагає
історична пам’ять

Про здобутки
Олександр ІРВАНЕЦЬ

Єдиний президент, який почав з основ закладати успіх України, — Віктор Ющенко
» стор.

❙ За третього президента Віктора Ющенка
❙ відродилася історія Батурина, Чигирина
❙ і ще багатьох визначних місць України.

❙ Відбудована Батуринська цитадель у новітній українській історії так само має оборонне значення у намаганнях Росії підкорити Українську державу.
❙ Фото з архіву «УМ».

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,903 грн
1 € = 332,642 грн
1 рос. руб. = 0,377 грн
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Та вже досить про наші втрати.
Влада щось нам і здобува.
Онде визнали Емірати
українські водійські права.
Ти б, Миколо, всадив би до «Таврії»
Тещу, себто дружини маму,
І пісками б там покатав би її,
І всміхались би вам імами.
Наша слава крокує по світі,
Дальші обшири покрива.
Кажуть, ніби вже й на Гаїті
Визнають українські права...
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УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 19—20 ЛЮТОГО 2021

ІнФорУМ

«Герої Небесної Сотні та історія Революції гідності, попри доволі короткий проміжок часу, який відділяє
нас від подій 2013-2014 років, уже стали частиною української ідентичності, живою пам’яттю про те,
що ми є вільними людьми, які готові боротися за свободу та свій цивілізаційний вибір»
Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам’яті

■ ПАРЛАМЕНТ

Не переворот,
а ключовий момент
державотворення
ВР ухвалила заяву по Революції гідності,
а генпрокурор Венедіктова пообіцяла
завершити «справи Майдану»
до кінця 1921 року
Інна СТЕПАНЧУК
Напередодні чергової річниці розстрілів на Майдані
Верховна Рада ухвалила заяву щодо подій Євромайдану.
Як зазначено в тексті документа, парламент визнав Революцію гідності одним iз ключових моментів становлення Української держави. Відповідне
рішення підтримали 295 народних депутатів. Проти голосувала фракція ОПЗЖ, під крилом
якої зібралися недобитки режиму Януковича, а також «слуга
народу» Максим Бужанський,
ще двоє його колег по фракції —
Євген Шевченко та Євген Брагар — утрималися. «Схвалення
Заяви є необхідним для надання
політичної оцінки подіям Євромайдану, Революції гідності та
їх наслідкам. Зокрема, надається оцінка діям Віктора Януковича, міліцейських підрозділів
«Беркут» та іншим особам і організаціям, які вчиняли протиправні дії», — йдеться у пояснювальній записці. І це справді дуже вчасне і потрібне рішення, адже останнім часом
почастішали такі оцінки подій
на Майдані, як «державний переворот», «заколот», «захоплення влади», особливо часто
ця риторика лилася з екранів
каналів, причетних до ОПЗЖ,
мовлення яких нещодавно було
припинено.
«Добре, що ця заява була
ухвалена, щоб більше ні в кого
не виникало питань з приводу
того, що ж відбулося на Майдані в 2013-2014 роках. Адже
ми бачимо, наскільки неоднорідна провладна фракція
«Слуги народу», більшість
представників якої все ж підтримали постанову, — зазначив в ефірі «Прямого» канала
народний депутат від «Європейської Солідарності» Володимир Ар’єв. — І добре, що за
неї не голосували сумнозвісний
Бужанський, Шевченко, який
ходить на всякі пропагандистські «помийки», і Брагар, який
порадив літній жінці продати
собаку й оплатити «комуналку». Радий, що вони не торкнулися своїми брудними руками цієї постанови. Але з іншого
боку прикро, що через сім років
ми знову маємо доводити собі і
світу своє право на європейський вибір, за що і вийшли тоді

■ НА ФРОНТІ

Тарас ЗДОРОВИЛО

на Майдан». До речі, ця постанова була напрацьована ще до
шостої річниці Євромайдану,
але так і не була ухвалена.
На вчорашньому пленарному засіданні народні депутати заслухали звіт генеральної
прокурорки Ірини Венедіктової. «Око государєво» депутати покликали до сесійної зали,
передусім, аби почути про розслідування справ щодо злочинів проти Майдану. Проте на
цю тему прокурорка говорила
мало. Зокрема, пообіцяла закінчити слідство по «основних справах Майдану». Крім
цього, додала, що за останній
рік (відколи очолює ГП) втричі виросла кількість підозрюваних у цих справах. «Торік
суттєво активізовано роботу та
втричі зросла кількість осіб,
яким офіс генерального прокурора повідомив про підозру. Серед них 24 працівники
органів внутрішніх справ, три
прокурори, п’ять суддів та 10
цивільних осіб», — зазначила
Венедіктова.
Загалом пані прокурорка
досить дипломатично уникала
конкретних відповідей на гострі
запитання депутатів. Зокрема,
на запитання «Скільки ще перебуватиме за ґратами Андрій
Антоненко?» пані Венедіктова відповіла: «Коли прокурори
передають обвинувальний акт
до суду, вони визначаються зі
своєю позицією. Наразі триває
судовий розгляд (по обвинувачених у виконанні вбивства. —
Авт.). Щодо іншого епізоду (про
«білоруський слід» у справі. —
Авт.) триває досудове розслідування. Наразі робити заяви,
які не міститимуть якогось логічного процесуального продовження, я не буду».
Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко нагадав, що за десять днів весна, то
чи будуть обіцяні «посадки»?
«Сьогодні в сесійному залі сидить депутат від «Слуги народу», про якого Зеленський у вересні сказав, що він буде сидіти в тюрмі (Олександр Юрченко. — Авт.). А він сидить тут,
у залі, і з прокурором зустрічається не в суді, а слухаючи
звіт, — зазначив Гончаренко.
— Чомусь ваше «око государєво» в оці влади колоду не бачить, а в оці опозиції помічає
навіть скалку». ■

На Донеччині під час бойового завдання загинув підполковник СБУ Олег
Коваленко 1980 року народження. Як зазначили в офіційному повідомленні відомства — «він був військовим контррозвідником і до останнього подиху служив Українському народу, захищаючи
цілісність нашої країни». Обставини загибелі спецпризначенця не розголошуються. Сталося це 16 лютого.
Народився Олег Коваленко в місті
Лохвиця на Полтавщині, закінчив два
авіаційнi університети, пройшовши шлях
кадрового військового: від оперуповноваженого до заступника начальника відділу.
Він навчався у Харківському університеті
Повітряних сил імені Івана Кожедуба та
Кіровоградській льотній академії Національного авіаційного університету.
На фронті 17 лютого було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»
російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів неподалік Новомихайлівки. Поблизу населеного пункту
Славне противник застосував проти наших воїнів автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.
У районі відповідальності опера-

Ворог нарощує сили
На Донбас окупантам надходить
відремонтована військова техніка з Росії
тивно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської
Федерації відкривали вогонь iз ручних
протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів біля Південного,
а неподалік Шумів окупанти здійснили
обстріл наших позицій з автоматичних
станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.
На обстріли зі сторони противника
українські захисники відкривали вогонь
у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших
воїнів немає.
Станом на ранок 18 лютого обстановка в районі проведення операції
Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, росій-

сько-окупаційні війська на Донбасі продовжують утримувати 120-мiлiметровi міномети, 122-мiлiметровi самохідні артилерійські установки та танки,
для чого використовують цивільні промислові об’єкти та будівлі сільськогосподарського призначення.
Також противник посилює свою систему спостереження на передових позиціях iз використанням переносних малогабаритних радіолокаційних станцій
наземної розвідки російського виробництва, які використовують для цілевказівки снайперським та артилерійським розрахункам.
Крім того, через неконтрольовані Україною ділянки кордону до підрозділів
першого та другого армійських корпусів
оперативного угруповання російськоокупаційних військ продовжує надходити бойова техніка після ремонту на підприємствах російського оборонно-промислового комплексу. ■

■ ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Шана і вдячність за свободу
Загиблих за Україну на Євромайдані згадують у багатьох країнах світу
Лариса САЛІМОНОВИЧ
До днів пам’яті про наймасовіші розстріли в Києві учасників Євромайдану 18-21 лютого
2014 року Національний музей
Революції гідності за підтримки
Інституту національної пам’яті
розпочав інформаційну кампанію «Вдячні за свободу». Цей
слоган, яким в Україні вже традиційно вшановують пам’ять
героїв Майдану, нині отримав
нове графічне доповнення. Художник Микола Гончаров поруч з відомим написом зобразив
на чорному тлі чотири квітки.
Одна з них має символічний небесний колір, три інші зафарбовані червоним, нагадуючи краплі пролитої за свободу крові.
Поповнився новими сюжетами відеопроєкт «Характери
гідності», який був започаткований у 2019 році. Наразі він
уже нараховує 38 документальних фільмів. Це короткі історії
про дитинство, вчинки, стосунки з близькими, мрії та прагнення героїв Небесної Сотні. За
словами авторів ідеї, розповіді
найближчих родичів покликані нагадати нам про ціну свободи та відповідальність за її
збереження.
«Над цим проєктом я працюю вже три роки, — розповіла
режисерка Дарина Кульчицька.
— Насправді історій могло бути
значно більше. На жаль, до когось ми просто не встигли, але є
чимало тих, хто не готовий говорити. Думаю, що для багатьох

рідних — цей проєкт має терапевтичну складову, сповідальну. Слухаючи їхні спогади, мимоволі стаєш ближчою до самого загиблого. І він сприймається
вже як знайома людина. І втрату цієї людини теж сприймаєш
як утрату когось близького».
Герої проєкту «Характери
гідності» є прикладом для інших, надихаючи людей змінюватися самим та міняти світ довкола себе. «Герої Небесної Сотні
та історія Революції гідності,
попри доволі короткий проміжок часу, який відділяє нас від
подій 2013-2014 років, уже стали частиною української ідентичності, живою пам’яттю про
те, що ми є вільними людьми,
які готові боротися за свободу та
свій цивілізаційний вибір», —
каже голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.
Уже восьмий раз поспіль
мистецька фундація «Територія А» проведе акцію «Ангели
пам’яті». Українці, що проживають у різних куточках своєї
країни і світу, створять і розвісять 19 лютого на деревах витинанки з білого паперу, які символізують загиблих за Україну
і нашу спільну болючу пам’ять
та віру в перемогу світла над темрявою.
Цього року до столичного флешмобу приєднаються українські громади й амбасади Франції, Канади, США,
Бельгії, Туреччини, Норвегії,
Греції, ПАР, Польщі, Угорщи-

❙ Київ, майдан Незалежності
❙ 19 лютого 2014 року.
❙ Фото з «Вікіпедії».
ни, Латвії, Кіпру, Португалії,
Фінляндії, Австралії.
«Акція «Ангели пам’яті» перетворилася з невеликої київської ініціативи на масштабну народну акцію шани і любові, —
коментує ініціаторка акції Анжеліка Рудницька. — Це до сліз
зворушливо і радісно. Для мене
кожен ангел — цінний, він не
лише символ загиблих за Україну, а й знак небайдужості тих,
хто, попри всі складності, творить нову омріяну Україну».
Серед іншого, 20 лютого, з
19:00 до 23:00, відбудеться традиційне запалення «Променів
гідності» на алеї Героїв Небесної
Сотні у Києві та представлення
мультимедійного проєкту «Сторожа гідності». ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 19—20 ЛЮТОГО 2021

■ COVID-19

Ольга ТКАЧЕНКО
Після продовження Кабміном всеукраїнського карантину до 30 квітня першим претендентом на «червону
зону» є Прикарпаття, де, нагадаємо,
під час новорічної відпустки у Буковелі весело фотографувався з численними бажаючими президент Володимир
Зеленський, коли європейські курорти дотримувалися сувогого карантину. Загалом у країні за попередню добу
— різкий сплеск офіційно підтвердженого коронавірусу.
За даними Центру громадського
здоров’я, в Україні за добу 17 лютого
зафіксовано 6 тис. 237 нових випадків
COVID-19, зокрема занедужали 413 дітей i 276 медиків, а кількість активних
хворих по всій країні, за офіційними
даними, становить наразі 128 тис. 169
осіб. За останню звітну добу госпіталізовано 2 тис. 222 важких хворих і 163
людини померло. Серед лідерів із захворюваності — Івано-Франківщина, Київ
i Вінницька область.
І якщо в столиці та на Вінниччині
додалося по 513 і 514 хворих, то найзагрозливішою є ситуація на Прикарпатті. Там нових хворих відразу майже
на 200 осіб більше. І сплеск «корони»
в Івано-Франківській області спостерігається впродовж останньої декади.
Тож у регіон терміново прибув головний санітарний лікар України Віктор
Ляшко, який проінспектував лікарні й
назвав ситуацію критичною.
За добу додалося 799 нових хворих
на COVID-19, що на 153 більше, ніж по-

«Корона»
Прикарпаття
Івано-Франківщині
аукається легковажний
святковий Буковель
iз президентом
завчора, і наполовину — ніж тиждень
тому. Найбільше людей занедужало в
Івано-Франківську та Надвірнянському районі, відповідно 153 та 112. Найменше — у місті Болехів, одна людина.
Всього від початку пандемії коронавірус виявили у 57 тис. 299 прикарпатців, також тут зафіксували 1 тис.
77 летальних випадків від цієї болячки. Нині на Франківщині хворіє 9 тисяч 580 осіб, з яких госпіталізовано 1
тис. 882 людини, а кількість захворілих дітей зросла в 12 разів.
Наразі там розгортають нові ковідліжка, жорстко посилюють карантин.
Але, на жаль, у лікарнях — дефіцит
місць, бракує ліків і кисню.
В області з 26 ковідних лікарень 10
повністю заповнені. Щоденно туди доправляють 80-120 пацієнтів, хворих
кладуть навіть у коридорах. На межі

своїх можливостей працюють Яремчанська, Солотвинська та Косівська лікарні. В. о. начальника департаменту
охорони здоров’я Івано-Франківської
ОДА Володимир Дзьомбак каже, що в
лікарнях не вистачає медиків і йдеться
про те, аби просити Міністерство охорони здоров’я перерозподілити їх з інших
областей.
До кінця цього тижня в області мають розгорнути додатково 600 ліжок,
водночас вільні лікарні терміново перепрофільовують на «ковідні». Також
облаштовують тимчасовий мобільний
госпіталь на базі ДСНС на території Богородчанської райлікарні — це за 20 км
від Франківська. А поки «швидкі» доставляють хворих і в сусідні області.
Сотню пацієнтів пообіцяли прийняти
у лікувальних закладах Львова.
Вже ухвалили рішення про посилення карантинних заходів. Зокрема,
з 22 по 28 лютого в області заборонено
приймання відвідувачів у закладах громадського харчування (крім роботи на
виніс), роботу розважальних закладів
(кінотеатрів, театрів, нічних клубів
тощо), проведення масових заходів
(релігійних, культурних, соціальних,
рекламних тощо). Також на в’їздах та
виїздах з області за погодженням Державної комісії з питань ТЕБ та НС,
можливо, буде розгорнуто блокпости.
Якщо «корона» й надалі інтенсивно тиснутиме і різкий сплеск цієї болячки не піде на спад, то карантин можуть продовжити і навіть повністю обмежити в’їзд в Івано-Франківську область. ■

■ ВСЕОБУЧ

Світлана МИЧКО
У Тернополі навчають
фермерів восьми областей
з ефективного ведення онлайн-продажів та залучення державних і донорських
ресурсів.
Кількаденний
тренінг для малих виробників у рамках проєкту «Пандемія — як шанс покращити роботу дрібних фермерів
заходу України» організував тернопільський «Освітньо-аналітичний центр
розвитку громад» (за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу в рамках
гуманітарної ініціативи
«Людяність і взаємодопомога»).
Упродовж трьох днів 30

Пандемія як шанс
Фермери переходять в онлайн
«дрібних» фермерів вивчають особливості продажу через інтернет i правила співпраці з органами влади, організаціями технічної допомоги та міжнародними
проєктами, спрямованими
на розвиток аграрного сектору. Фахівці представлять
їм кращі практики популяризації та просування товарів, включаючи таргетовану (спрямовану на певну
цільову аудиторію) рекламу

в iнтернеті. Також йтиметься про важливість для розвитку власної справи зовнішніх можливостей, налагодження зв’язків з партнерами.
«Учасники отримають
від нас допомогу в створенні власних кабінетів на майданчику rynok.in.ua, який
був створений раніше в рамках проєкту «Відкритий ринок», — коментує Максим
Черкашин, керівник ГО «Ос-

вітньо-аналітичний центр
розвитку громад». — Вони
зможуть використати таргетовану рекламу для своєї
продукції, більше дізнаються про підтримку малого бізнесу державними програмами і банками, про кооперацію, отримають комплекс
знань, необхідних для налагодження ефективних онлайн-продажів, що так важливо в час пандемії».
Організатори також планують створити курс «Дрібні фермерські господарства
— як перейти в онлайн?»,
де будуть зібрані необхідні
поради та матеріали для запуску онлайн-продажів фермерської продукії. До речі,
він буде у вільному доступі
для всіх бажаючих. ■

■ НЕБАЙДУЖІСТЬ

Крига провалилася
Чоловіки врятували підлітків на Дніпрі
Людмила НІКІТЕНКО
У Черкасах відзначили нагрудними знаками «За мужність і героїзм» двох місцевих жителів — Романа Бережного та Олександра Шинкаренка, які врятували на Дніпрі двох
підлітків. Чоловіки прославилися в місті 16 січня. Тоді неподалік розважального комплексу «Бочка» на Дніпрі двоє
хлопчаків 12 та 13 років вийшли на кригу, аби сфотографуватися, і провалилися. Їх побачили перехожі та покликали
на допомогу.
Відгукнулися Роман Бережний та Олександр Шинкаренко. До приїзду «швидкої» та рятувальників одного з підлітків, який був в ополонці, вони витягли з допомогою тросу.
Рятівники кажуть: героями себе не вважають, але й не
уявляють, як інакше могли б вчинити за подібних обставин.
Такий випадок у їхньому житті вперше. Часу на роздуми не
було. Коли збагнули, що сталося, то відразу ж кинулись рятувати дітей. ■

❙ Черкаські герої-рятівники.
❙ Фото пресслужби міськради.
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■ «КРИМНАШ»

За ґрати —
за віру
До середини квітня
ще семеро кримських татар
РФ запроторила в СІЗО
Тарас ЗДОРОВИЛО
В окупованому Криму Федеральна служба безпеки РФ прийшла з масовими обшуками в будинки кримських татар на світанку 17
лютого. Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що обшуки почалися о 4-й ранку в Бахчисараї, Сімферополі, Білогорську та селі Заповітне Совєтського району.
Перша заступниця глави Міністерства закордонних справ України Еміне Джеппар назвала обшуки, які російські силовики проводять у будинках кримчан, «формою розправи
й залякування». Мета окупантів українського
Криму — «домогтися відсутності опору і повної лояльності до режимної дійсності».
«Сценарій політичних переслідувань та намагання заткнути рота громадянам України в
окупованому Криму зазвичай такий. Виклики
громадян України на «бесіди» з різними формами попереджень та тиску і шантажу. Потім
обшуки та затримання під приводом боротьби
з тероризмом та екстремізмом. Потім «суд»,
який «натягуюється» під політичне замовлення та вироки. Вироки страшні, які не отримують навіть злочинці-маніяки. Вироки тим,
хто мирно живе на своїй батьківщині, намагаючись вижити емоційно та подекуди фізично в умовах окупації», — написала вона в соціальній мережі «Фейсбук».
Сімом мусульманським активістам, затриманим в окупованому Криму (Махамадамінов
Абдулборій Махамадін огли, Еюпов Азамат,
Ялкабов Тимур Муміновіч, Федоров Олег, Ібрагімов Ернест, Сейдаметов Ленур, Шіхаметов Яшар) — місцевий «суд» обрав запобіжний захід у вигляді тримання в СІЗО до середини квітня. Родичам слідчі заявили, що затриманим інкримінують статтю 205.5 КК РФ
(Організація діяльності терористичної організації та участь у діяльності такої організації).
Усіх їх підозрюють у причетності до ісламської партії Хізб ут-Тахрір — Росії вона з 2003
року визнана терористичною, однак вільно діє
в Україні та більшості європейських країн.
Представництво президента України в Автономній Республіці Крим відреагувало на ці
зухвалі масові обшуки й арешти, здійснені
російськими силовиками, заявивши у спецповідомленні, що вони «фіксують кожний
випадок незаконного політичного переслідування, який здійснюють окупаційні адміністрації, та передають інформацію до правоохоронних органів, а також використовують її в
роботі на національному та міжнародному рівнях».
У свою чергу представники міжнародної
ісламської політичної організації «Хізб утТахрір» називають своєю місією об’єднання
всіх мусульманських країн в ісламському
халіфаті, але вони відкидають терористичні
методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та
в окупованому нею в 2014 році Криму.
Захисники заарештованих і засуджених
у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають
їх переслідування мотивованим за релігійною
ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами — переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне
право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта. ■

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

2 тис. 47

дітей

29

зразків

У 15

посольствах,

У3

рази

Кожен

3-й

українець

в Україні
техніки прийнято на озброєння
постійних представництвах, представскоротилася кільпроживає не за
було всиновлено минулоріч, прозвітували в ЗСУ минулоріч, зазначили в Центральному ництвах та місіях України при міжнародній організації поса- кість шлюбів в Україні за останні місцем реєстрації, повідомив віцепрем’єрМіністерстві юстиції.
науково-дослідному інституті озброєння та ди керівників є вакантними, констатував державний секре- тридцять років, свідчать дані до- міністр, міністр цифрової трансформації
військової техніки Збройних сил України.
тар Міністерства закордонних справ Олександр Баньков. слідження OpenDataBot.
України Михайло Федоров.
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НАЦІЯ

■ КОНТЕКСТИ

Війни перемагає історична пам’ять
Єдиний президент, який почав з основ закладати успіх України, — Віктор Ющенко
Віталій МАМАЛАГА, старший науковий співробітник Національного історико-культурного
заповідника «Гетьманська столиця»
Батурин

Багатодесятилітня селекція «нової історичної спільноти» майже досягла успіху — «радянський народ» в загальних рисах сформувався. Однією з характерних ментальних рис цього
народу стала схильність до пошуку простих відповідей на складні запитання. І нехай критичний читач не каже: «Скільки вже можна про той Радянський Союз, тридцять років минуло.
Достатньо просто співставити силу примусу і пресингу особистості, які були звичною справою сімдесят років, із тим мінімальним цілеспрямованим впливом на свідомість громадян в
останнє тридцятиріччя.
Тобто в цьому випадку час сам по собі не лікує
або лікує занадто довго. Насправді історично
правильним є твердження про те, що за відсутності цілеспрямованої роботи молодь у більшості
випадків повторюватиме стереотипи поведінки
попереднього покоління. Тому нині і маємо спрощене ставлення до буття: хочеш миру — треба
просто перестати стріляти, бажаєш країну заможних людей — треба займатися економікою.
Спочатку треба нагодувати людей, прокласти
асфальт, зробити освітлення вулиць, а потім вже
можна зайнятись і всіма цими «інтелігентськими
штучками» типу культури та історії.
Історичний досвід людства засвідчує, що окреслена вище світоглядна схема не приводить до
успіху. Тому пропонуємо подивитися на досвід
суспільств, які є успішними, країн, до яких переважно емігрують або на які із заздрістю дивляться українці. Поглянемо, як ці країни починали свій
шлях до матеріального благополуччя.

Першопочатки з XVI століття
Іще чотириста років тому абсолютно
на всій Землі панувало свавілля можновладців, кожних десять років траплявся
голод із людожерством, а символом кінця епохи бідності виглядала можливість
їсти щодня.
Першопочатки сучасного світу історики виводять від Великої Нідерландської революції XVI століття. Цей рух був покликаний до життя протестантською проповіддю та літературою тогочасних мудреців,
на кшталт сатиричного твору Еразма Роттердамського «Похвальне слово Дурості».
Проповідь пропагувала нове ставлення до
життя за схемою: «чесна праця — багатство, як знак божого визнання — посмертне вічне життя, не як результат численних
походів до церкви, а як оцінка справ зроблених за життя земного».
При цьому яким би був багатим чоловік, розкіш вважалася гріхом, а гроші
мали витрачатися на розвиток справи чи
благодійництво. Іспанські аристократи,
що часто не мали за душею нічого, окрім
позолоченої шпаги та шитого золотом
одягу, називали нідерландських повстанців, із якими воювали, «гезами» (жебраками) — за аскетизм у побуті та зовнішньому вигляді. А серед тих повстанців були
і найбагатші в Європі підприємці. Література ж насміхалася над простотою, обмеженістю та довірливістю людей.
Революція перемогла і вивела Нідерланди у світові лідери, зробивши їхнє
суспільство найбагатшим та найупорядкованішим у світі. Найбідніший нідерландець отримав більші можливості, ніж
мали еліти більшості тогочасних країн.

«Петиція про право» та «Новий Едем»
Також важливішою подією, яка
вплинула на створення сучасного світу,
стала Англійська революція XVII століття, яка була ідейним продовженням Нідерландської та починалася з прийняття
у 1628 році «Петиції про право», котра
вимагала від королівської влади «щоб
нічия зла воля не насмілювалася нападати на старовинні права нації» та гарантій особистої недоторканності англійських підданих. Звернемо увагу на формулювання «старовинні права». Так часто
трапляється, що певні права формально
існують сотні років, але стають реальними, лишень коли за них починають боротися. Інші документи епохи також визначають мету боротьби: «свобода, безпека, суспільні інтереси народу».
Навіть наймана армія у своєму звер-

ненні від 1647 року заявляла, що є не
«просто найманою армією», а «захищає
власні та справедливі права та свободи
людей». В ті часи ще не було поганим тоном прямо заявити, що існує тільки право
короля, а доля решти — мовчати. Томуто це все були не просто слова, подібні до
тих, за якими зараз політикани камуфлюють справжні свої цілі. Та й результат
каже сам за себе — внаслідок революції
постало те саме британське право, яке і
зараз є зразком для всього світу.
Наступною знаковою віхою на шляху
до сучасного світу безумовно є створення
Сполучених Штатів Америки. Конституція США 1787 року вперше в світовій
історії проголошувала джерелом влади
все суспільство, починаючись словами:
«Ми, народ Сполучених Штатів...», а
головними завданнями бачила гарантії
справедливості та захист свобод у сьогоденні та майбутньому.
Не дивно, що саме в Америці це оформилось так яскраво, адже ще перші поселенці за сто років до прийняття Конституції їхали через Атлантику будувати справедливий світ — «Новий Едем»,
а не отримувати «американські зарплати». Всупереч розповсюдженому стереотипу, в колонії у першій хвилі емігрували переважно люди, які й у Європі мали
б непогане «матеріальне благополуччя».
Просимо не плутати їх з мігрантами пізнішими, які їхали вже «на все готове».

Революція створює базу,
а не миттєвий результат
Майже в той самий час Велика Французька революція остаточно проклала
колію, по якій пішов розвиток Заходу.
Декларація прав людини та громадянина, прийнята 1789 року Національними установчими зборами, проголошувала свободу та рівність — політичну та
перед законом, природні та невідчужувані права людини, а також народний
та національний суверенітет. За великим рахунком, саме надбання Великої
Французької революції і зараз є базою,
на якій побудовані системи найуспішніших суспільств.
Але революції, яскраво задекларувавши згадані високі цілі, звісно, не
дали результат одразу. Наступним і
значно тривалішим кроком стало поширення освіти в широких масах населення, прилучення їх до культури та, як результат, — розширення кругозору.
Перший у світі Реєстр історичних пам’яток був створений у Франції

❙ Історія Батурина відродилася за президента Віктора Ющенка.
1840 року. Західною Європою розгорнулася менш яскрава, ніж революції, але
не менш масштабна робота з дослідження минулого. Саме в першій половині
XIX століття народилася історія як наука, а не як мистецтво цікавих оповідок,
чим вона була доти. В ті ж часи Західною
Європою прокотилася хвиля реставрації
об’єктів історико-культурної спадщини.
Окрім цього, в різних формах було створено національні пантеони. Чи то як некрополі великих предків на кшталт Будинку інвалідів у Парижі, чи то як меморіали слави по типу Валгалли над
Дунаєм — храму слави великих діячів
німецької історії.
У XIX столітті Західна Європа вкрилася десятками тисяч пам’ятників видатним діячам минулого. Грошей не шкодували, оскільки мали розуміння — ніщо
так не розширює кругозір, як знання історії та пам’ять про минуле. І все це у все
ще переважно жебрацькій Європі, так
яскраво описаній Діккенсом у його «сльозогінних» творах. Найкращою ілюстрацією змін, що відбулися тоді у Європі, є
відома фраза німецького професора про
перемогу прусського вчителя у війні 1866
року.
Ще яскравіше значення історичної
пам’яті для позитивного розвитку суспільства видно на прикладі країн Азії,
що стали на шлях розвитку за зразком
Європи та Північної Америки. Наприклад, у Японії чи не в кожному селі, жителі якого себе поважають, стоїть кінна
статуя місцевого героя. Випереджаючи
закиди прихильників популярної нині
думки, що вважає подібні пам’ятники
«совковим жлобством», вкажемо на
фундаментальну різницю між тотальною одноманітністю увічнення злочинців «Леніна—Кірова» та візуалізацією
позитивної історичної пам’яті кожної
конкретної місцевості.

Перший, хто почав з основ
Тобто свій шлях до успіху всі згадані
держави починали боротьбою за свободу, права та повагу до людини. Суспільна думка всіх згаданих епох просякнута
винятково ідеями вищого порядку, ніде
серед цілей ви не знайдете ані «освітленої вулиці», ані «достойної зарплатні»,
ані навіть «безбідної старості». До успіху ці країни рухалися через освіту, культуру, формування історичної пам’яті,
задля розуміння свого місця в історичному потоці, нерозривності з минулим.
Тобто суспільства, які стали успішними,
спочатку усвідомили свої корені в минулому та відповідальність перед майбутнім. Для людських мас підсвідомо, але
цілеспрямовано створювалася мотивація працювати на цій конкретній землі
згідно з заповітом предків та в ім’я майбутніх поколінь.

І тільки рухаючись у вказаному напрямку, успішні натепер суспільства вже
як бонус по дорозі отримали і те саме омріяне українцями матеріальне благополуччя. На противагу такому підходу, історичний досвід каже, що жодне суспільство, яке ставило за найвищу мету побудувати «якісне дорожнє покриття по всій
країні» чи «зарплатню в 4000 євро» — ніколи не отримувало бажаного.
Ба більше, навіть загальні закони фізики стверджують, що через явище ентропії робота ніколи не може давати 100відсоткову віддачу від витраченої енергії.
Тому, щоб чогось досягти, потрібно ставити мету, яка вища від прогнозованого досягнення. У вимірі людського суспільства
це виглядає так, що тільки великі цілі, які
є за горизонтом матеріального, приводять
народи до матеріального благополуччя.
Наше ж суспільство з наполегливістю,
гідною кращого застосування, уперто продовжує ставити воза попереду коня. І таким чином ніколи не досягне того самого
матеріального благополуччя! Поки що в
Україні і перший («революційний») крок
обривається на півслові — народ чомусь
очікує матеріального благополуччя від
самих революцій, а не від власного мозку
і подальшої праці...
До чого це ми? А до того, що все ж у
новітній українській історії маємо приклад адекватного підходу до справи творення здорового суспільства. Упродовж
2005—2010 років відбулися великі зрушення як у справі відродження історико-культурного надбання України, так
і в питаннях культури в найширшому
сенсі. Сотні проєктів, тисячі заходів упродовж п’яти років. Реставрація десятків пам’яток по всій Україні. Відродження культурної спадщини Батурина, Чигирина, Запоріжжя та багатьох інших
визначних місць нашої країни. Підняття заборонених раніше тем української
історії, відкриття десятків меморіалів та
пам’ятників. Окрім цього, саме в ті роки
відбулося справжнє пробудження у сфері
масової культури, починаючи від книговидання і завершуючи численними тематичними фестивалями.
Натхненником, ініціатором та організатором усього вище перерахованого був
президент України Віктор Ющенко. Саме
Віктор Ющенко — єдиний український
президент, який почав з початку! І його
діяльність вже дає результат. Якби тоді не
було пройдено цей шлях, дуже сумніваємося, що вдалося б зупинити російську агресію у 2014-2015 роках. Але по-справжньому оцінити значення діяльності президента зможуть наступні покоління.
Національний заповідник «Гетьманська столиця» принагідно уклінно
дякує президенту та вітає Віктора Андрійовича з його днем народження 23 лютого. ■
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НАТО дивиться в майбутнє

Запас душу
гріє і проти
вірусу діє

На саміті міністрів оборони країн-членів
Альянсу говорили про те, як протистояти
Росії та Китаю
Ігор ВІТОВИЧ
Активність НАТО в Афганістані та Іраку, ініціатива готовності, відносини з
іншими міжнародними організаціями, особливо ЄС,
були темами відеоконференції міністрів оборони країнчленів НАТО, яка відбулася в
середу-четвер, 17-18 лютого.
Це була перша така зустріч
за участі представника нової
адміністрації США, секретаря оборони США Ллойда Остіна. Міністри порушили тематику справедливого розподілу коштів на оборону,
також обговорили ініціативу НАТО 2030, метою якої
є, серед іншого, більша політична згуртованість Північноатлантичного альянсу на
наступне десятиліття.
Згідно з анонсом на
сторінці НАТО, генсекретар
Альянсу Єнс Столтенберг
представив міністрам пропозиції, що започаткують
підготовку до запланованого на середину цього року саміту НАТО. Одним із головних посилів є перетворення
НАТО на одну зі значимих
дипломатичних сил у світі.
Це одне з головних завдань
проєкту реформи Північноатлантичного альянсу на наступне десятиліття.
НАТО має бути не лише

військовою, а й дипломатичною силою. «Китай та
Росія — це провідні авторитарні країни, які порушують правила міжнародного порядку. Тому нам треба
активізувати діалог із партнерами за межами Альянсу, які думають, як ми, щоб
спільно просувати наші цінності та захищати наші інтереси», — переконує глава НАТО Єнс Столтенберг.
НАТО має стати майданчиком для політичного діалогу всіх «західних і співчуваючих їм» країн, щоб протистояти Росії і Китаю, заявив генеральний секретар
організації. «Нам необхідно
розширювати політичний і
практичний діалог з усіма
однаково мислячими з нами
державами по всьому світу,
щоб протистояти тим, хто не
поділяє наші цінності, — таким країнам, як Росія і Китай», — сказав Столтенберг.
За його словами, НАТО прийме відповідну стратегічну
концепцію в 2021 році.
Очільник Альянсу повідомив, що серед найважливіших ідей реформ до
2030 року є підвищення
членських внесків на найважливіші завдання, зокрема на східний фланг НАТО
та більшу кількість військових маневрів. Держави-чле-

Євросоюз придбає ще
300 мільйонів доз
вакцини Moderna
Олег БОРОВСЬКИЙ

Щоб була у кожній хаті

❙ Генсекретар Альянсу Єнс Столтенберг.
ни також мали би регулярно інформувати одна одну
про потенційні слабкі місця
з погляду військової безпеки,
а також технологічної та економічної безпеки. «Йдеться
про більшу підтримку наших
підрозділів у Східній Європі,
в місії Air Policing, а також
про збільшення фінансування морських місій та навчань. Це продемонструє
силу Альянсу стосовно статті 5, наше зобов’язання щодо
взаємного захисту. Це також
передбачатиме справедливіший розподіл витрат», — наголосив Столтенберг.
Серед пропозицій щодо
реформ шеф НАТО згадав
щорічний огляд слабких
місць в інфраструктурі та
технологіях держав-членів.
Йдеться також про ті елементи, які належать компаніям
іноземних держав. Альянс
хотів би, щоб війська в краї-

нах-членах збільшили свої
зусилля для боротьби зі зміною клімату. Якщо міністри
оборони приймуть документ,
проєкт реформи надійде до
глав держав, які розглядатимуть його під час цьогорічного саміту НАТО. Єнс Столтенберг також хоче частіше
організовувати консультації
політиків із країн НАТО не
лише з військових питань, а й
з економічних та технологічних. До цього були б залучені
як міністри оборони та закордонних справ, так і керівники міністерств внутрішніх
справ.
Нагадаємо, на саміті
Північноатлантичного альянсу в Лондоні, що відбувся
наприкінці 2019 року, лідери країн-членів вирішили,
що в НАТО необхідні реформи. Основні принципи змін
були розроблені групою експертів. ■

■ ЛЕГЕНДИ

«Літня пані» в золотистих шатах
Ейфелеву вежу перефарбують до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі
Олег БОРОВСЬКИЙ
Ейфелева вежа на Марсовому полі в Парижі — одна
з найпопулярніших туристичних пам’яток у світі. Туристи та місцеві мешканці звикли бачити «залізну
даму» з моменту її відкриття 1889 року іржаво-коричневою, але її зовнішній вигляд трохи зміниться. Тепер
вона стане золотою.
Як повідомляє агенція «Франс Пресс», місцева
влада вирішила перефарбувати головний символ міста у зв’язку з Олімпійськими іграми, які Париж прийматиме в 2024 році. У мерії
зазначають, що Ейфелева
вежа стане тлом для змагань
із тріатлону та плавання на
відкритій воді, тому вона
повинна виглядати краще.
Вона також височітиме над
більшістю локацій, на яких
відбуватимуться олімпійські урочистості вздовж річки Сени, де очікують натовпи людей. За попередніми
підрахунками, на реконструкцію пам’ятки піде приблизно 50 мільйонів євро.
Фахівцям доведеться видалити попередні шари і нанести 60 тонн нової фарби.
Ейфелеву вежу фарбують

❙ Вежа буде не проста, а золота.
кожні сім років як для захисту її металевої структури від
вітру, дощу, сонця та забруднення, так і для збереження
зовнішнього вигляду. Впродовж своєї 130-річної історії
Ейфелева вежа 19 разів змінювала колір — від червоного до світло-оранжевого.
За словами Гюстава Ейфеля, французького інженерабудівельника та архітектора, оригінальний червоний
колір гарантував найкращий захист конструкції від
іржі. Але з моменту свого
будівництва вежа була пофарбована в охру, жовтий
колір і кілька відтінків коричневого. Колись був ефект
фарби омбре, який зникав,
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коли вежа «доходила» до
неба. І тільки у 1968 році її
нарешті залишили у спокої, надавши постійний відтінок, так званий «ейфелевий коричневий» (brun Tout
Eiffel), близький до природного відтінку бронзи. З тих
пір колір вежі не змінювався. Після ювілейного 20-го
омолодження «літня пані»
отримає нові золоті шати.
Тепер на Ейфелевій вежі
триває наймасштабніша реконструкція за всю її 130річну історію. Вона розпочалася в 2019 році й має завершитися до 2022 року, коли
новий відтінок золота, який
наразі можна розгледіти
лише нечітко у верхній час-

тині вежі, стане видимим
для всіх. «Чому Гюстав Ейфель вибрав жовто-коричневий? Можливо, щоб Ейфелева вежа гармоніювала з усім
Парижем з його історичними різними кам’яними будинками з вапняку», — сказав П’єр-Антуан Гатьє, головний архітектор історичних пам’яток Франції, який
прийняв рішення про зміну
кольору.
Робота з реконструкції 324-метрової вежі, яка
нараховує 18 тис. металевих деталей, скріплених 2,5
млн заклепок, є монументальною. Видалення старих
шарів стає небезпечним через наявність свинцю, що
вимагає суворого медичного
протоколу для робітників.
Попри ризик, робота з оновлення вежі буде для робітників почесною: «перевдяганням» ікони Парижа вони
пишатимуться все життя.
Варто зазначити, що роботи виконують передусім молоді, але вже досвідчені скелелази.
Ейфелеву вежу з моменту відкриття відвідали понад 250 мільйонів людей.
Щороку до них приєднуються по сім мільйонів чергових
відвідувачів. ■

Європейський Союз вирішив замовити ще
300 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, розробленої американською компанією
Moderna. Про другу угоду з цим виробником
повідомила в середу, 17 лютого, голова Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн. Ця
партія стане доповненням до 300 млн доз, замовлених Євросоюзом раніше.
Нагадаємо, вакцина від коронавірусу компанії Moderna, як і вакцина Pfizer/BioNTech ,
яка була схвалена в ЄС першою, заснована на
новітній РНК-технології. За інформацією, наданою натепер виробниками — компаніями
Biontech, Pfizer і Moderna — ці вакцини також
допомагають проти нових виявлених на цей
час варіантів коронавірусу, зазначає «Німецька хвиля». Загалом Pfizer має поставити щонайменше 500 мільйонів доз, а Moderna — 360
мільйонів до кінця 2021 року. Усього Євросоюз
замовив у цих двох компаній два мільярди доз
вакцин. Цього достатньо для вакцинації всього населення ЄС у першому півріччі 2021 року,
а також для повторної вакцинації всього населення у разі виникнення потреби, восени 2021
року та взимку 2022 року.
У вівторок Європейська агенція з лікарських
засобів (ЕМА) повідомила, що компанія Johnson
& Johnson подала заявку на отримання дозволу
на використання своєї вакцини проти COVID-19
у ЄС. Регулятор заявив, що повинен оголосити
про своє рішення в середині березня.
У США, де вже введено понад 55 мільйонів
доз, президент Джо Байден заявив у вівторок під
час заходу в столичній мерії, що країна мала отримати загалом 600 мільйонів доз до кінця липня, яких достатньо для вакцинації кожного жителя.

Новий план протидії пандемії
Цього ж дня Урсула фон дер Ляєн представила план протидії новим мутованим варіантам коронавірусу. Цей план містить три головні
пункти: виявлення нових варіантів коронавірусу, швидка розробка й схвалення вакцини проти патогенів, а також розширення потужностей
із виробництва цих препаратів.
Євросоюз також запускає програму з виявлення та вивчення нових варіантів коронавірусу під назвою HERA incubator. Вона допоможе країнам-членам ЄС об’єднаними зусиллями розробляти вакцини проти штамів,
які з’являться в майбутньому. У ній братимуть
участь, за словами фон дер Ляйен, «вчені, промисловість, влада, що дозволяє мобілізувати ресурси для прийняття цього виклику».
На питання, чому ЄС не збирається використовувати вакцину «Супутник V», глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що російські розробники не подавали заявку на її схвалення Європейською агенцією з лікарських засобів.
Фон дер Ляйен висловила здивування тим, що
Москва продає свої дози по всьому світу, в той
час як її власна програма вакцинації загальмувала.
Водночас Європейська комісія зафіксувала
випадки шахрайства з вакцинами проти коронавірусу нового типу на тлі затримок поставок
від офіційних виробників.
Фон дер Ляйен застерегла країни Євросоюзу
від закупівель вакцини через неофіційні канали. «Немає ніякої гарантії, що у флаконах буде
справжня вакцина. Це дуже ризиковано. Немає також ніякої гарантії дотримання правил
транспортування», — заявила глава Єврокомісії. За її словами, спроби шахрайства у сфері
вакцини частішають, влада ЄС бореться проти
цього. Довіряти варто лише тим вакцинам, які
завозять до країн ЄС уповноважені державні закупівельні органи. Як тут не згадати Україну,
влада якої довірила закупівлю та доставку вакцин сумнівним фірмам-прокладкам... ■
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ТБ-ПОНЕДІЛОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 19—20 ЛЮТОГО 2021
UA: Перший

06.00, 3.10 Енеїда
06.30 М/ф «Паперовий змій»

22 лютого

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

04.55, 5.00 «Телемагазин»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,

06.50 М/ф «Велика подорож»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 0.05, 2.35,
5.25 Новини

16.45, 19.30, 3.45 ТСН
09.25, 10.25 «Життя відомих
людей-2021»
11.25, 12.20, 5.35 «Життя

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20 Суспільна студія
09.30 Т/с «Віра»
11.05, 4.10 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10, 21.25, 0.30, 3.00, 5.50
Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт. Наталія
Валевська
17.25, 19.55 «Боротьба за

03.55 «Легенди бандитської
Одеси»

06.40 М/ф «Як їжачок шубку
міняв»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «Слідство вели... з
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

13.15, 14.15 «Сімейні
мелодрами»
17.10 Мелодрама «Вітер
кохання»
20.45, 21.45, 22.45 Комедія «З

23.45, 2.50 Комедія «Кухня»
00.45 «Голос країни-11»

05.05 Служба розшуку дітей

2.20 Сьогодні
09.00 Зоряний шлях. Новий

06.00 Факти тижня
09.15, 19.20 Надзвичайні новини

сезон
10.00 Т/с «Жіночий лікар»
13.40, 15.30 Агенти
справедливості

16.10 «Чекай на мене. Україна»

20.10 «Говорить Україна»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «У полоні у минулого»

дзвінка-4»

23.10, 2.00 Т/с «Благі наміри»

справа»
01.30 Телемагазин
03.10 Реальна містика

з Костянтином Стогнієм
10.10 Антизомбі
12.15, 13.15 Х/ф «Кобра»
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.15 Х/ф «Рембо-4»
16.50 Х/ф «Рембо-5: остання
кров»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

23.30 Перша шпальта

11.00, 12.00, 14.00, 15.00,

00.40 #ВУКРАЇНІ

16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

01.05 Т/с «Гранд готель»

21.00, 23.00, 0.00, 1.00,
3.00, 4.00, 5.00 Час новин

повстання»
06.25 Вечір з Яніною Соколовою
НТН
05.00, 4.50 «Top Shop»
05.45 Х/ф «Їм було
дев’ятнадцять...»
07.15, 16.50, 2.40 «Випадковий
свідок»
07.55 Х/ф «Інтердівчинка»
10.50, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 2.10 «Свідок»
12.50, 21.30 Т/с «Сліпа зона»

СТБ
05.00 Т/с «Комісар Рекс»
08.35 Битва екстрасенсів

07.10, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика.
Соціум
07.15 Д/с «Крила війни»
08.10 Д/с «Найбільш
завантажений у світі»
09.30 Машина часу
19.25 Т/с «Звонар-2»
20.30 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»

13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»

22.20 «Гроші»

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

23.35 «Дубинізми»

15.50, 18.05 Т/с «Слід»
19.05 Детектор брехні
20.15, 22.50 Т/с «Упереджене
ставлення»
23.10 Т/с «Майор і магія»
01.05 Т/с «Полуда»

00.15 Х/ф «Чужий проти
Хижака»

23.10 Х/ф «Грінго»
01.05 «Таємниці кримінального
світу»
03.30 «Речовий доказ»
04.30 «Легенди бандитської

04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

Одеси»

06.15, 1.10 Телемагазин
07.20 М/ф «Чіп і Дейл —
бурундучки-рятівнички»
08.10 М/ф «Зоряні війни: рух
опору»
08.40 М/ф «Аладдін»

18.00, 19.45 «Репортер».

07.45 Журнал Ліги чемпіонів

Новини

08.15 «Десна» — «Динамо».

09.10, 10.10 «Прямий трафік»
«Прямому»
13.10 «Гаряча тема»
14.15 «По факту»
16.00 «Час пік»
17.10 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий контакт»

09.30 Т/с «Сишиш-шоу»
11.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

06.00 «Беневенто» — «Рома».
Чемпіонат Італії

11.10, 12.10 «Деталі на
НЛО-ТБ

ФУТБОЛ-1

12.00, 13.00, 14.00, 17.00,

07.10, 8.10 «Новий день»

Чемпіонат України
10.00 «Великий футбол»
11.45, 18.20, 21.25, 1.30, 3.30,
5.30 Топ-матч
12.00 «Мілан» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
13.50 «Шахтар» — «Рух».
Чемпіонат України

поцілунків»

20.20 Більш ніж правда
21.25 Т/с «Пес»

23.00 Х/ф «Простачка»

22.45 Свобода слова
00.10 Х/ф «Старим тут не
місце»

01.00 Х/ф «Джексі»

02.25 Секретний фронт

02.40 Служба розшуку дітей

03.15 Я зняв!

02.45 Зона ночі

14.10 Д/с «Авіакатастрофи:

19.30, 1.15 «Кондратюк у

битви»

— «Минай». Чемпіонат
України
01.40 «Лаціо» — «Сампдорія».
Чемпіонат Італії
03.40 «Львів» — «Колос».
Чемпіонат України

04.10 Обережно, діти!

МЕГА
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06.00 Бандитська Одеса

06.30, 8.00 Телемагазин

08.40, 1.45 Правда життя

07.30, 8.20, 0.40 Ідеї ремонту

10.25, 0.35 Речовий доказ

08.40 Дім на заздрість усім

11.35 Дика природа Японії
12.30 Зона будівництва

09.40 Майстри ремонту
10.30, 19.50 Удачний проєкт
13.00, 15.00, 3.40 Корисні поради

13.30 Місця сили
ФУТБОЛ-2

світової війни»
03.10 Культ Ура!

18.10, 22.00 Д/c «Апокаліпсис»

23.45 «Олександрія»

00.10 Д/с «Щоденники Другої

14.00 Гордон Рамзі готує вдома

14.20 Вижити в дикій природі

14.30 Моя кухня

15.15, 19.55 Секретні території

16.20 Правила життя

— «Минай». Чемпіонат

16.15 Бойові кораблі

17.10 Зіркові долі

України

17.10, 20.50 Шукачі

18.00 Квартирне питання

06.00 «Олександрія»

07.45, 9.45, 11.50, 12.30, 14.30,
3.40 Топ-матч
07.55 «Лаціо» — «Сампдорія».
Чемпіонат Італії
10.00 «Маріуполь» — «Зоря».
Чемпіонат України
12.00, 23.40 Журнал Ліги

неприємностей

19.00 Один за 100 годин

18.05 Елемент

20.30 Дачна відповідь

19.05 Війна всередині нас

22.20 Готуємо разом

21.45 Смертельна Австралія

01.40 Формула любові
03.20 Арт-простір

22.40 Галапагоси
23.40 Божевільний світ

04.10 М/ф

02.50 Ілюзії сучасності

ТЕТ

чемпіонів
12.45 «Десна» — «Динамо».
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Чемпіонат України
14.45 «Беневенто» — «Рома».
Чемпіонат Італії
16.35 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА

06.30 «Top Shop»

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 9.15, 10.15, 19.15 Одного
разу під Полтавою

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.45, 23.00 Сімейка У

08.30 «Ух ти show»

09.45, 0.00 Одного разу в Одесі

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

10.45, 0.30, 1.30 Казки У. Кіно
12.15, 17.15 Зірки, чутки та

15.00, 22.00 «Орел і решка. Дива

Чемпіонат Італії

12.40 Х/ф «Ковбої проти

18.00 Т/с «Громада»

прибульців»

18.50, 2.35 «ДжеДАІ»

Анною Мірошниченко

17.10, 23.10 Д/c «Великі танкові

12.50 Х/ф «Спокусник-2»

15.50 Т/с «Швидка»

18.15, 2.05 «Спецкор»

13.00 Час. Підсумки тижня з

21.40 Час-Time

15.30 Час «Ч»

19.00 «Шахтар» — «Рух».

18.55 LIVE. «Олімпік»

18.00 «Секретні матеріали»

12.30 Pro Військо

понеділок»

18.30 Журнал Ліги Європи

Прем’єра

10.05 Х/ф «Шакал»

14.55 «Загублений світ»

машини»

причини і наслідки»

11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить»

13.50 Т/с «Суперкопи»

02.55 Оттак Мастак!

21.00 Х/ф «50 перших

10.30 Х/ф «Спокусник»

18.30, 20.55 «Тур ONLINE»

02.10 Мама реготала. Найкраще

17.00, 19.00 Хто зверху?

16.45, 0.10 «Великий футбол»

06.00 Т/с «Звонар»

полювання на вбивць»

13.00 Х/ф «Однокласники-2»

16.00 Журнал Ліги Європи.

12.10, 23.10 Мама реготала

19.00 Т/с «Морська поліція:

11.00 Х/ф «Однокласники»

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.30 «Аталанта» — «Наполі».
КАНАЛ «2+2»

11.10, 16.10 Д/с «Бойові

04.10 «Бандерлоги-2017»

ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

10.10, 5.10 Д/с «Бойові кораблі»

03.05 «Відеобімба»

14.35 «Таємниці світу»
18.20 «Свідок. Агенти»

08.30 Т/с «Надприродне»

5 канал

18.55 «Незвіданий океан»

04.25 Д/ф «Норильське

07.35, 15.00 Орел і решка

08.45 Факти. Ранок

виживання»
21.35 «Зворотний відлік»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

05.10 Громадянська оборона

12.25 Т/с «Олівія»
14.35 Х/ф «Я не знаю, як
вона робить це»

23.50 Т/с «Згадати молодість»
01.55 Х/ф «Циган»

06.00, 7.30 Kids’ Time

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00,

17.00 Т/с «Виходьте без

21.00 Т/с «Речдок. Особиста
ким поведешся...»

НОВИЙ КАНАЛ

04.50 Скарб нації
05.00 Еврика!

10.10, 18.00, 19.00, 3.30
«Стосується кожного»

ICTV

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

Леонідом Каневським»

«Інтером»
відомих людей»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

Чемпіонат України
20.45 Чемпіонат Італії. Огляд
туру. Прем’єра
21.40 LIVE. «Ювентус»

— «Дніпро-1». Чемпіонат

— «Кротоне». Чемпіонат

України

Італії

21.35 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
22.50 Чемпіонат Італії. Огляд
туру

01.50 «Інгулець» — «Ворскла».
Чемпіонат України
03.55 «Парма» — «Удінезе».
Чемпіонат Італії

світу»
17.10 «Орел і решка.

Галлівуд
13.15, 16.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка

Перезавантаження.

15.15 Супержінка

Америка»

21.15 М/ф «Панда Кунг-Фу-2»

19.10 «Орел і решка. Морський
сезон»
23.00 Т/с «Межа»
00.45 Х/ф «Амундсен»
02.50 «Нічне життя»

01.00 Країна У
02.15 Рятівники
03.15 Щоденники Темного
04.00 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-ВІВТОРОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 19—20 ЛЮТОГО 2021

23 лютого
UA: Перший
06.00, 3.10 Енеїда
06.30 М/ф «Знахідка»
06.40 М/ф «Казки про машини»
06.50 М/ф «Дострибни до
хмаринки»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 0.15, 2.35,
5.10 Новини
07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20 Суспільна студія
09.30, 22.00 Т/с «Віра»
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.55, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт. Тельнюк: сестри
17.25 Схеми. Корупція в деталях

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, 3.45 ТСН
09.25, 10.25 «Життя відомих
людей-2021»
11.25, 12.20, 5.35 «Життя
відомих людей»
13.15, 14.15 «Сімейні
мелодрами»
17.10 Мелодрама «Вітер
кохання»
20.45, 21.45 Комедія «З ким
поведешся...»
22.45, 2.40 Комедія «Кухня»
00.50 Мелодрама «Близько до
серця»

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

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

23.40 Наші гроші

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

01.05 Т/с «Гранд готель»

19.00, 21.00, 23.00, 0.00,

04.10 Д/ф «Хто створив Змієві

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час
новин

НТН
05.50 «Страх у твоєму домі»
07.55, 16.50, 2.40 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.10
«Свідок»
09.00 Х/ф «До мене, Мухтар!»
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.50, 21.30 Т/с «Сліпа зона»
14.40 «Свідок. Агенти»
18.20 «Будьте здоровi»
23.10 Т/с «Підрозділ»
01.10 «Таємниці кримінального
світу»
03.35 «Речовий доказ»
04.05 «Легенди бандитської
Одеси»
04.50 «Top Shop»
НЛО-ТБ
06.15, 1.15 Телемагазин
07.20 М/ф «Чіп і Дейл —
бурундучки-рятівнички»
08.10 М/ф «Зоряні війни: рух
опору»
08.40 М/ф «Аладдін»
09.30 Т/с «Сишиш-шоу»
11.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»
11.50, 23.15 Мама реготала
14.00 Т/с «Суперкопи»
16.00 Т/с «Швидка»
18.00 Т/с «Громада»
19.00 Т/с «Морська поліція:
полювання на вбивць»
02.15 Мама реготала. Найкраще
03.05 Оттак Мастак!
СТБ
05.00 Т/с «Комісар Рекс»
08.35 Битва екстрасенсів
13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини
15.50, 18.05 Т/с «Слід»
19.10 Таємниці ДНК
20.15, 22.50 Т/с «Упереджене
ставлення»
23.05 Т/с «Майор і магія»
01.05 Т/с «Полуда»

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00,

Новини
2.20 Сьогодні

«Інтером»

09.00 Зоряний шлях. Новий

10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек»
12.25 Т/с «Олівія»
14.35, 15.30 «Речдок»

сезон
10.00 Т/с «Жіночий лікар»
13.40, 15.30 Агенти

16.30 «Речдок. Особливий
випадок»

справедливості
17.00 Т/с «Виходьте без

18.00, 19.00, 3.10 «Стосується
дзвінка-4»

кожного»
20.00 «Подробиці»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста

21.00 Т/с «У полоні у минулого»

справа»
23.50 Т/с «Згадати молодість»
01.55 Х/ф «Циган»

23.10, 2.00 Т/с «Благі наміри»
01.30 Телемагазин

04.55 «Телемагазин»

03.10 Реальна містика

06.25 Pro Військо
07.10, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика.
Соціум
07.15 Д/с «Крила війни»
08.10 Д/с «Найбільш

09.30 Машина часу

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

04.15 Скарб нації
04.25 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10.10 Більш ніж правда
11.20, 13.15 Х/ф «Два стволи»
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 21.25 Т/с «Пес»
15.05, 16.10, 22.30 Т/с «Розтин
покаже-2»
16.40 Х/ф «Глибоководний
горизонт»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона.
Прем’єра
23.40 Х/ф «Інший світ-5:
кровна помста»
01.20 Т/с «Контакт»
02.10 Секретний фронт
02.55 Я зняв!

06.00, 7.30 Kids’ Time
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.35, 15.00 Орел і решка
08.30 Т/с «Надприродне»
10.30 Х/ф «Красуня»
13.00 Кохання на виживання
17.00, 19.00 Хто зверху?
21.10 Х/ф «Ціпонька»
23.30 Х/ф «Впіймай
шахрайку, якщо
зможеш»
01.40 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
02.30 Зона ночі

5 канал
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

21.55, 5.55 Спорт. Аспект

Вали?»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

18.55 «Суперчуття»
19.55 «Боротьба за виживання»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
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завантажений у світі»
ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 17.00,
18.00, 19.45 «Репортер».
Новини
07.10, 8.10 «Новий день»
09.10, 10.10 «Прямий трафік»
11.10, 12.10 «Деталі на
«Прямому»
13.10 «Гаряча тема»
14.15 «По факту»
16.00 «Час пік»
17.10 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий контакт»
КАНАЛ «2+2»
06.00 Т/с «Удар у відповідь-4»
08.00 Х/ф «ФанФан
Тюльпан»
09.55 Х/ф «Сахара»
12.15 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15, 2.00 «Спецкор»
18.50, 2.30 «ДжеДАІ»
19.25 Т/с «Звонар-2»
20.25 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»
22.20, 0.10 Т/с «Кістки-10»
03.00 «Відеобімба»
04.10 «Бандерлоги-2017»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини
ФУТБОЛ-1
06.00 «Маріуполь» — «Зоря».
Чемпіонат України
07.45 Журнал Ліги Європи
08.15 «Ювентус» — «Кротоне».
Чемпіонат Італії
10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS
10.20 «Десна» — «Динамо».
Чемпіонат України
12.05 «Великий футбол»
13.50 «Атлетико» — «Челсі»
(2017 р. /18). Ліга
чемпіонів УЄФА
16.00 Журнал Ліги чемпіонів

16.30 «Олександрія»
— «Минай». Чемпіонат
України
18.20 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
19.15 «Мілан» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
21.05 «Топ-матч
21.15, 23.55 «Ніч Ліги чемпіонів»
21.55 LIVE. «Атлетико»
— «Челсі». 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
00.25 «Олімпік» — «Дніпро-1».
Чемпіонат України
02.15 «Беневенто» — «Рома».
Чемпіонат Італії
04.00 «Інгулець» — «Ворскла».
Чемпіонат України

10.10, 5.10 Д/с «Бойові кораблі»
11.10, 16.10 Д/с «Бойові
машини»
12.30 Стоп реванш
13.10 Д/с «Повітряні воїни»
МЕГА
06.00, 5.05 Гордість України
07.00 Бандитський Київ
09.05, 1.45 Правда життя
10.15, 0.35 Речовий доказ
11.25, 14.20 Вижити в дикій
природі
12.25, 18.05 Елемент
13.25 Прихована реальність
15.20, 19.55 Секретні території
16.15 Бойові кораблі
17.10, 20.50 Шукачі
неприємностей
19.05 Війна всередині нас
21.45 Смертельна Австралія
22.40 Ганг
23.40 Божевільний світ
03.15 Бандитська Одеса
К1

ФУТБОЛ-2
06.00 «Лаціо» — «Сампдорія».
Чемпіонат Італії
07.45, 9.45, 11.50, 1.45, 3.45
Топ-матч
07.55 «Олімпік» — «Дніпро-1».
Чемпіонат України
10.00 «Аталанта» — «Наполі».
Чемпіонат Італії
12.00 «Львів» — «Колос».
Чемпіонат України
13.50, 21.15 Журнал Ліги
чемпіонів
14.20 «Шахтар» — «Рух».
Чемпіонат України
16.10 Журнал Ліги Європи
16.40, 3.55 «Ювентус»
— «Кротоне». Чемпіонат
Італії
18.30 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
19.25 «Десна» — «Динамо».
Чемпіонат України
21.45 LIVE. «Лаціо» —
«Баварія». 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
23.55 «Мілан» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
01.55 «Олександрія»
— «Минай». Чемпіонат
України

06.30
08.00
08.25
08.50
09.50

«Top Shop»
М/с «Юху та його друзі»
«Ух ти show»
«Орел і решка. Шопінг»
Т/с «Мисливці на реліквії»

19.30, 1.15 «Країна»

14.10 Д/с «Авіакатастрофи:
причини і наслідки»
15.30 Час «Ч»
17.10, 23.10 Д/c «Великі танкові
битви»
18.10, 22.00 Д/c «Таємнича

21.40 Час-Time
00.10 Д/с «Щоденники Другої
світової війни»
03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, діти!

світова війна»
11.30, 23.00 Т/с «Межа»
13.10, 22.00 «Орел і решка. Дива
світу»
14.10 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
18.10 «Орел і решка. Морський
сезон»
00.45 Т/с «Доктор Хаус»
02.15 Т/с «Три сестри»
03.00 «Нічне життя»
К2
06.30, 8.00 Телемагазин
07.30, 8.20, 0.40 Ідеї ремонту
08.40 Дім на заздрість усім
09.40 Майстри ремонту
10.30, 19.50 Удачний проєкт
13.00, 15.00, 3.40 Корисні поради
14.00 Моя кухня
16.20 Правила життя
17.10, 19.00 Один за 100 годин
18.00 Квартирне питання
20.30 Дачна відповідь

22.20
01.40
03.20
04.10

Готуємо разом
Формула любові
Арт-простір
М/ф
ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 9.15, 10.15, 19.15 Одного
разу під Полтавою
08.45, 23.00 Сімейка У
09.45, 1.00 Країна У
10.45, 0.30, 1.30 Казки У. Кіно
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить»
12.15, 17.15 Зірки, чутки та
Галлівуд
13.15, 16.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка
15.15 Супержінка
21.15 М/ф «Кіт у чоботях»
00.00 Одного разу в Одесі
02.15 Рятівники
03.15 Щоденники Темного
04.00 Віталька
05.50 Корисні підказки

■ ПЕРЕДПЛАТА-2021

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на другий квартал
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колегижурналiсти оцiнюють як головну нацiональну
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i
вашої уваги, шановнi читачi.
Хто з вас, шановні читачі, не встиг передплатити «Україну молоду» з нового року, це
можна зробити до 18 березня, щоб отримувати газету з другого кварталу. Оформити передплату можна у відділеннях поштового
зв’язку, в операційних залах поштамтів, у
пунктах приймання передплати, на сайті ПАТ
«Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua. Оформити передплату можна як
за електронною версією Каталогу видань України
«Преса поштою», так і за друкованим Каталогом
видань України «Преса поштою».
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2021 рiк:
на місяць — 78 грн. 81 коп.,
на два місяці — 157 грн. 62 коп.,
на квартал — 236 грн. 43 коп.,
до кінця року — 709 грн. 29 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 98 грн. 81 коп.,
на два місяця — 197 грн. 62 коп.,
на квартал — 296 грн. 43коп.,
до кінця року — 889 грн. 29 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 29 грн. 92 коп.,
на два місяці — 59 грн. 84 коп.,
на квартал — 89 грн. 76 коп.
до кінця року —269 грн. 28 коп.
Передплатний індекс — 49497
«Укрпошта» додатково за саму
процедуру оформлення передплати
бере: на місяць — 4 грн. , на два–три
місяці — 9 грн., на чотири–шість
місяців— 11 грн., на сім–дванадцять місяців— 15 грн. 30 коп.

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

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 19—20 ЛЮТОГО 2021
UA: Перший

06.00, 2.35 Енеїда
06.30 М/ф «Знайда»
06.40 М/ф «Казка про білу
крижинку»
06.50 М/ф «Нікудишко»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 0.15, 5.10
Новини

24 лютого

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

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 3.45 ТСН
09.25, 10.25 «Життя відомих
людей-2021»
11.25, 5.35 «Життя відомих

18.20 Суспільна студія
09.30, 22.00 Т/с «Віра»
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.55, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт. Mad Heads
17.25 Наші гроші

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек»
14.30, 15.30 «Речдок»

наосліп»

16.25 «Речдок. Особливий
випадок»

17.10 Мелодрама «Вітер

20.45, 21.45 Комедія «З ким
поведешся...»
22.45, 2.40 Комедія «Кухня»
00.50 Мелодрама «Близько до

03.10 Реальна містика

02.45 Я зняв!

02.50 Зона ночі

14.10 Д/с «Авіакатастрофи:
причини і наслідки»
15.30 Час «Ч»
17.10, 23.10 Д/c «Великі танкові
битви»
18.10, 22.00 Д/c «Таємнича

19.30, 1.15 «Велика політика»

3.00 Сьогодні
09.00 Зоряний шлях. Новий
сезон
10.00 Т/с «Жіночий лікар»
13.40, 15.30 Агенти
справедливості
17.00 Т/с «Виходьте без
дзвінка-4»
20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Речдок. Особиста

21.00 Т/с «У полоні у минулого»

справа»

04.55 «Телемагазин»

серця»

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00,

20.00 «Подробиці»

23.55 Т/с «Згадати молодість»
01.55 Х/ф «Циган»

23.10, 2.10 Т/с «Благі наміри»

18.55 «Суперчуття»
19.55 «Боротьба за виживання»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

23.40 #@)[]?$0 з Майклом

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00, 0.00,
1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час

01.05 Т/с «Гранд готель»
03.30 Х/ф «Лісова пісня»

новин

07.55, 16.50, 2.50 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20
«Свідок»
09.00 Х/ф «Постарайся
залишитися живим»
10.30, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.50, 21.30 Т/с «Сліпа зона»
14.35 «Легенди карного
розшуку»

СТБ

01.15 «Таємниці кримінального

18.50, 2.30 «ДжеДАІ»

05.05 Т/с «Комісар Рекс»

19.25 Т/с «Звонар-2»

08.35 Битва екстрасенсів

20.30 Т/с «Ментівські війни.

13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини
15.50, 18.05 Т/с «Слід»
19.10 Один за всіх
20.15, 22.50 Т/с «Упереджене
ставлення»
23.10 Т/с «Майор і магія»

22.20, 0.10 Т/с «Кістки-10»
03.00 «Відеобімба»
04.10 «Бандерлоги-2017»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини
ФУТБОЛ-1

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

Чемпіонат Італії
07.45 Журнал. УЄФА Євро-2020
08.15 «Шахтар» — «Рух».

12.00, 13.00, 14.00, 17.00,

Чемпіонат України

03.35 «Речовий доказ»

18.00, 19.45 «Репортер».

10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS

04.05 «Легенди бандитської

Новини

10.20 «Ювентус» — «Кротоне».

світу»

Одеси»
04.50 «Top Shop»

07.10, 8.10 «Новий день»
09.10, 10.10 «Прямий трафік»
11.10, 12.10 «Деталі на

НЛО-ТБ

«Прямому»

Чемпіонат Італії
12.05, 2.15 «Олімпік»
— «Дніпро-1». Чемпіонат
України
13.50 «Лаціо» — «Баварія».

06.15, 1.15 Телемагазин

13.10 «Гаряча тема»

07.20 М/ф «Чіп і Дейл —

14.15 «По факту»

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів

16.00 «Час пік»

УЄФА

бурундучки-рятівнички»
08.10 М/ф «Зоряні війни: рух
опору»
08.40 М/ф «Аладдін»
09.30 Т/с «Сишиш-шоу»

17.10 «Ситуація»

(16+ )

18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»

Ліга чемпіонів УЄФА

22.00 «Середмістя»

КАНАЛ «2+2»

12.00, 23.15 Мама реготала
14.00 Т/с «Суперкопи»
16.00 Т/с «Швидка»

06.00 «ДжеДАІ-2019»
06.45 Т/с «Удар у відповідь-4»

18.00 Т/с «Громада»

08.40 Х/ф «Нічні яструби»

19.00 Т/с «Морська поліція:

10.40 Х/ф «Король Артур»

полювання на вбивць»

16.00, 0.25 «Атлетико»
— «Челсі». 1/8 фіналу.

11.10 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

13.00 «Загублений світ»

02.15 Мама реготала. Найкраще

18.00 «Секретні матеріали»

03.00 Оттак Мастак!

18.15, 2.00 «Спецкор»

10.10, 5.10 Д/с «Бойові кораблі»
11.10, 16.10 Д/с «Бойові
машини»
12.30 Спостерігач
13.10 Д/с «Повітряні воїни»

Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2
06.00 «Львів» — «Колос».
Чемпіонат України
07.45 Топ-матч
08.00, 12.20, 21.15, 23.55 «Ніч
Ліги чемпіонів»
08.40, 19.25 «Лаціо» —

Ліга чемпіонів УЄФА
10.30 «Атлетико» — «Челсі».
1/8 фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
12.50 «Боруссія» (М) — «Ман

06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.35, 15.00 Орел і решка
08.30 Т/с «Надприродне»
10.20 Х/ф «Охоронець»
13.00 Кохання на виживання
17.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Великий Стен»
23.10 Х/ф «Опустити
перископ»
01.00 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
02.45 Служба розшуку дітей

21.40 Час-Time
00.10 Д/с «Щоденники Другої
світової війни»
03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, діти!

МЕГА

К2

06.00, 5.00 Гордість України

06.30, 8.00 Телемагазин

07.00 Бандитська Одеса

07.30, 8.20, 0.40 Ідеї ремонту

09.05, 1.45 Правда життя

08.40 Дім на заздрість усім

10.15, 0.35 Речовий доказ

09.40 Майстри ремонту

11.25, 14.15 Вижити в дикій

10.30, 19.50 Удачний проєкт
13.00, 15.00, 3.40 Корисні поради

природі
12.20, 17.55 Елемент

14.00 Моя кухня

13.20 Прихована реальність

16.20 Правила життя

15.10, 19.55 Секретні території

17.10, 19.00 Один за 100 годин

16.05 Бойові кораблі
17.00, 20.50 Шукачі
неприємностей
18.55 Богдан Ступка
21.45 Смертельна Австралія

18.00 Квартирне питання
20.30 Дачна відповідь
22.20 Готуємо разом
01.40 Формула любові
03.20 Арт-простір
04.10 М/ф

Сіті» (2015 р. /16). Ліга

22.40 Ганг

чемпіонів УЄФА

23.40 Божевільний світ
ТЕТ

14.35 «Аталанта» — «Наполі».
Чемпіонат Італії

К1

чемпіонів УЄФА. Прем’єра
16.45 «Десна» — «Динамо».
Чемпіонат України
18.30 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
21.55 LIVE. «Аталанта»
— «Реал». 1/8 фіналу.

18.20, 23.55 Журнал Ліги Європи

Ліга чемпіонів УЄФА
00.25 «Тоттенгем»

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 9.15, 10.15, 19.15 Одного

16.20 Огляд вівторка. Ліга

17.50 «Ніч Ліги чемпіонів»
18.45 LIVE. «Тоттенгем»

світова війна»

04.00 «Мілан» — «Інтер».

«Баварія». 1/8 фіналу.
06.00 «Аталанта» — «Наполі».

ПРЯМИЙ

09.30 Машина часу

Харків-2»

01.05 Т/с «Полуда»

18.20 «Вартість життя»
23.10 Т/с «Підрозділ»

06.25 Стоп реванш
07.10, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика.
Соціум
07.15 Д/с «Крила війни»
08.10 Д/с «Найбільш
завантажений у світі»

НТН
05.50 «Страх у твоєму домі»

06.00, 7.30 Kids’ Time

5 канал

21.55, 5.55 Спорт. Аспект

Щуром

НОВИЙ КАНАЛ

01.40 Телемагазин

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

18.00, 19.00, 3.15 «Стосується
кожного»

кохання»

ICTV
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дітей
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 10.10 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
11.25, 13.15 Х/ф «Страшили»
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 21.25 Т/с «Пес»
15.15, 16.15, 22.25 Т/с «Розтин
покаже-2»
16.50 Х/ф «Вуличний боєць»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт.
Прем’єра
23.30 Х/ф «Адреналін»
01.00 Т/с «Контакт»
02.00 Секретний фронт

Новини

12.25 Т/с «Олівія»

12.20, 14.15 «Одруження

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»

з «1+1»

людей»

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,

ІНТЕР

06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.40 «Ух ти show»
08.50 «Орел і решка. Шопінг»
09.50 Т/с «Мисливці на реліквії»
11.30, 23.00 Т/с «Межа»
13.10, 22.00 «Орел і решка. Дива
світу»
14.10 «Орел і решка.

разу під Полтавою
08.45, 23.00 Сімейка У
09.45, 1.00 Країна У
10.45, 0.30, 1.30 Казки У. Кіно
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить»
12.15, 17.15 Зірки, чутки та
Галлівуд
13.15, 16.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка

— «Вольфсберг». 1/16

— «Вольфсберг». 1/16

Перезавантаження.

фіналу. Ліга Європи УЄФА

15.15 Супержінка

фіналу. Ліга Європи УЄФА

Америка»

21.15 М/ф «Мегамозок»

20.55, 21.35 Топ-матч
21.05 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА
21.45 LIVE. «Боруссія» (М)
— «Ман Сіті». 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА

02.15 «Ювентус» — «Кротоне».
Чемпіонат Італії
04.00 «Боруссія» (М) — «Ман

18.10 «Орел і решка. Морський
сезон»

02.15 Рятівники

00.45 Т/с «Доктор Хаус»

03.15 Щоденники Темного

02.15 Т/с «Три сестри»

04.00 Віталька

03.00 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки

Сіті». 1/8 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА

00.00 Одного разу в Одесі

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 19—20 ЛЮТОГО 2021

25 лютого
UA: Перший
06.00, 3.40 Енеїда
06.30 М/ф «Курча в клітинку»

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

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,

06.50 М/ф «Рукавичка»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 0.15, 2.35,
5.10 Новини
07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20 Суспільна студія
09.30, 22.00 Т/с «Віра»
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж

16.45, 19.30, 3.45 ТСН
09.25, 10.25 «Життя відомих
людей-2021»
11.25, 12.20, 3.00, 5.35 «Життя
відомих людей»
13.00, 14.15 «Одруження

15.55 Пишемо історію. Леся
Українка
16.10 Х/ф «Лісова пісня»
18.55 «Суперчуття»
19.55 «Боротьба за виживання»

Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек»
12.25 Х/ф «Любов від усіх
хвороб»
14.35, 15.30 «Речдок»

18.00, 19.00, 3.15 «Стосується

17.10 Мелодрама «Вітер

кожного»
20.00 «Подробиці»

кохання»
20.45 Комедія «З ким
поведешся...»
21.45 «Право на владу-2021»
00.45 Драма «Кіборги»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00

04.30 Факти

23.50 Т/с «Згадати молодість»
01.55 Х/ф «Циган»
04.45 «Мультфільм»
05.00 «Телемагазин»

09.00 Зоряний шлях. Новий

10.00 Т/с «Жіночий лікар»

01.05 Т/с «Гранд готель»
03.10 Культові українці:
позначені гривнею. Леся

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00, 0.00,
1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час
новин

справедливості
17.00 Т/с «Виходьте без
дзвінка-4»
20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «У полоні у минулого»
23.10 Слідами

07.50, 16.50, 2.35 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.05
«Свідок»
09.00 Х/ф «Люди в океані»
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.50, 21.30 Т/с «Сліпа зона»

СТБ
04.35 Т/с «Комісар Рекс»

23.10 Т/с «Підрозділ»
01.10 «Таємниці кримінального
світу»

15.50, 18.05 Т/с «Слід»
19.05 Один за всіх
20.15, 22.50 Т/с «Упереджене
23.10 Т/с «Майор і магія»
01.05 Т/с «Полуда»
ПРЯМИЙ

08.10 М/ф «Зоряні війни: рух
опору»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 18.00,

11.10, 12.10 «Деталі на
«Прямому»
14.15 «По факту»

01.40 Телемагазин

01.35 Т/с «Контакт»

03.40 Реальна містика

02.55 Я зняв!

02.40 Зона ночі

00.10 Д/с «Щоденники Другої

12.30 Невигадані історії

07.15 Д/с «Крила війни»

13.10 Д/с «Повітряні воїни»

08.10 Д/с «Найбільш

14.10 Д/с «Авіакатастрофи:

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

04.10 «Бандерлоги-2017»

18.15 «Ехо України»

05.45 Телемагазини
ФУТБОЛ-1
06.00 «Десна» — «Динамо».
07.45 Огляд вівторка. Ліга
08.15 «Лаціо» — «Баварія».

NEWS
10.20 «Тоттенгем»
— «Вольфсберг». 1/16
фіналу. Ліга Європи УЄФА
12.05 «Атлетико» — «Челсі».

13.50, 2.15 Боруссія» (М)
Ліга чемпіонів УЄФА

13.50 Т/с «Суперкопи»

09.25 Х/ф «Перстень

15.50 Т/с «Швидка»

Нібелунгів»

18.00 Т/с «Громада»

13.00 «Загублений світ»

19.00 Т/с «Морська поліція:

18.00 «Секретні матеріали»
18.15, 2.05 «Спецкор»
18.50, 2.35 «ДжеДАІ»
19.25 Т/с «Звонар-2»

МЕГА
06.00, 5.20 Гордість України

06.30, 8.00 Телемагазин

11.35, 14.25 Вижити в дикій

07.30, 8.20, 0.40 Ідеї ремонту

ФУТБОЛ-2
06.00, 16.45 «Тоттенгем»
— «Вольфсберг». 1/16
фіналу. Ліга Європи УЄФА
07.45, 18.35, 5.25 Топ-матч
08.00, 12.20 «Ніч Ліги чемпіонів»
08.40, 18.40 «Боруссія» (М)

08.40 Дім на заздрість усім

природі
12.30 Елемент

09.40 Майстри ремонту

13.30 Прихована реальність

10.30, 19.50 Удачний проєкт

15.20, 19.55 Секретні території

13.00, 15.00, 3.40 Корисні поради

16.15 Бойові кораблі

14.00 Моя кухня

17.10, 20.50 Шукачі

16.20 Правила життя

неприємностей

18.00 Квартирне питання

19.05 Два Миронових

20.30 Дачна відповідь

21.45 Смертельна Австралія

22.20 Готуємо разом

22.40 Ганг

01.40 Формула любові

— «Реал». 1/8 фіналу.

23.40 Божевільний світ

03.20 Арт-простір

Ліга чемпіонів УЄФА

03.15 1377 спалених заживо

04.10 М/ф

10.30, 0.45 «Аталанта»

12.50 «Шахтар» — «Рух».
Чемпіонат України
14.35 «Лаціо» — «Баварія».

04.00 Мерилін Монро
довгі дистанції
К1

УЄФА

чемпіонів УЄФА. Прем’єра

06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»

21.55 LIVE. «Брюгге»

09.50 Т/с «Мисливці на реліквії»

22.30 LIVE. «Ліга Європи.
ONLINE»
23.55 «Мілан» — «Црвена
Звезда». 1/16 фіналу. Ліга
Європи УЄФА. Прем’єра

— «Динамо» (К). 1/16

11.30, 23.00 Т/с «Межа»

фіналу. Ліга Європи УЄФА

13.10, 22.00 «Орел і решка. Дива

02.35 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА
03.05 «Шахтар» — «Маккабі».
1/16 фіналу. Ліга Європи
УЄФА
04.55 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 9.15, 10.15, 19.15 Одного

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів

16.20 Огляд середи. Ліга

ТЕТ

04.40 Володимир Басов. Бігун на

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

фіналу. Ліга Європи УЄФА

17.10, 19.00 Один за 100 годин

18.05 Неймовірні винаходи

21.00, 23.55 «Шлях до Гданська»

— «Маккабі». 1/16

К2

10.25, 0.35 Речовий доказ

16.40 «Аталанта» — «Реал».

19.50 LIVE. «Шахтар»

03.00 «Нічне життя»

Європи УЄФА

08.25 «Ух ти show»

19.00, 21.50 «Шлях до Гданська»

02.15 Т/с «Три сестри»

07.00 Бандитський Київ

20.30 Журнал Ліги Європи

УЄФА

04.10 Обережно, діти!

світова війна»

16.00, 18.30 «Ніч Ліги чемпіонів»
1/8 фіналу. Ліга чемпіонів

03.10 Культ Ура!

09.25, 1.45 Правда життя

Ліга чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 20.40, 22.45 Футбол

18.10, 22.00 Д/c «Таємнича

(К). 1/16 фіналу. Ліга

УЄФА

22.00 «Прямий контакт»

06.35 Т/с «Удар у відповідь-4»

04.00 «Брюгге» — «Динамо»

— «Ман Сіті». 1/8 фіналу.

— «Ман Сіті». 1/8 фіналу.

КАНАЛ «2+2»

чемпіонів УЄФА

світової війни»

битви»

01.45 Огляд середи. Ліга

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів

20.00 «Прямий ефір»
22.55 «П’ята колонка»

причини і наслідки»

04.55 «Зловмисники»

УЄФА

11.50, 23.10 Мама реготала

03.05 Оттак Мастак!

17.10, 23.10 Д/c «Великі танкові

Соціум

17.00 «Ситуація»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

02.15 Мама реготала. Найкраще

02.35 Служба розшуку дітей

21.40 Час-Time

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів

11.00 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»

полювання на вбивць»

01.50 Вар’яти

16.20 Таємниці війни

16.00 «Час пік»

08.40 М/ф «Аладдін»
09.30 Т/с «Сишиш-шоу»

23.30 Х/ф «Константин»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти-зомбі. Прем’єра
23.40 Х/ф «Адреналін-2:
висока напруга»

11.10 Д/с «Бойові машини»

чемпіонів УЄФА

13.10 «Гаряча тема»

бурундучки-рятівнички»

покаже-2»
16.25 Х/ф «Робокоп»

10.10, 5.10 Д/с «Бойові кораблі»

Чемпіонат України

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

07.20 М/ф «Чіп і Дейл —

21.00 Х/ф «Білі ціпоньки»

23.50, 2.10 Т/с «Благі наміри»

Економіка. Політика.

ставлення»

04.10 «Легенди бандитської

06.15, 1.15 Телемагазин

15.00, 16.15, 22.30 Т/с «Розтин

19.30, 1.15 Дійові особи

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

07.10, 8.10 «Новий день»

НЛО-ТБ

17.00, 19.00 Хто зверху?

15.30 Час «Ч»

03.05 «Відеобімба»

03.40 «Речовий доказ»

04.50 «Top Shop»

13.55, 21.25 Т/с «Пес»

13.00 Кохання на виживання

09.30 Машина часу

08.00, 14.50 Битва екстрасенсів

19.45 «Репортер». Новини

Одеси»

12.45, 15.45 Факти. День

11.00 Х/ф «Книга джунглів»

07.10, 21.25 Актуально.

22.25, 0.15 Т/с «Кістки-10»

14.35 «Вартість життя»
18.20 «Правда життя»

10.10, 2.10 Секретний фронт
11.00, 13.15 Х/ф «Дочка
генерала»

08.30 Т/с «Надприродне»

06.25 Спостерігач

завантажений у світі»

НТН
05.50 «Страх у твоєму домі»

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

07.35, 15.00 Орел і решка

5 канал

Українка
04.10 Д/ф «Одесити на Донбасі»

06.30 Ранок у великому місті

з Костянтином Стогнієм
13.40, 15.30 Агенти

06.05 М/с «Том і Джеррі»

05.35 Громадянська оборона
08.45 Факти. Ранок

сезон

21.55, 5.55 Спорт. Аспект
23.40 Схеми. Корупція в деталях

06.00, 7.30 Kids’ Time

04.50 Т/с «Відділ 44»
Сьогодні

НОВИЙ КАНАЛ

04.15 Скарб нації
04.25 Еврика!

21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»

ICTV

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

16.30 «Речдок. Особливий
випадок»

наосліп»

15.10, 21.35, 0.55, 5.45 Спорт
15.20 Країна пісень

05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»

06.40 М/ф «Козлик та його
горе»

ІНТЕР

9

світу»
14.10 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
18.10 «Орел і решка. Морський
сезон»
00.45 Т/с «Доктор Хаус»

разу під Полтавою
08.45, 23.00 Сімейка У
09.45, 1.00 Країна У
10.45, 0.30, 1.30 Казки У. Кіно
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить»
12.15, 17.15 Зірки, чутки та
Галлівуд
13.15, 16.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка
15.15 Супержінка
21.15 М/ф «Вперед і вгору»
00.00 Одного разу в Одесі
02.15 Рятівники
03.15 Щоденники Темного
04.00 Віталька
05.50 Корисні підказки

10

ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 19—20 ЛЮТОГО 2021
UA: Перший

06.00 Енеїда

26 лютого

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

06.30 М/ф «День народження
Юлії»

06.50 М/ф «Що на що схоже»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 0.15, 2.25,
5.10 Новини

05.30, 22.50 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»

з «1+1»

16.45, 19.30, 3.40 ТСН
09.25, 10.25 «Життя відомих
людей-2021»
11.25, 12.20, 6.05 «Життя
відомих людей»

Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек»
12.25 Х/ф «Нареченавтікачка»
14.40, 15.30, 0.30 «Речдок»

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20 Суспільна студія
09.30, 22.00 Т/с «Віра»
11.05, 2.10 Солодка дача

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,

06.40 М/ф «Чудасія»

ІНТЕР

13.00, 14.15, 1.45 «Вечірній
квартал»

09.00 Зоряний шлях. Новий
сезон
10.55 Т/с «Кошик для щастя»
14.45, 15.30 Т/с «Намалюй мені
маму»

16.30 «Речдок. Особливий
випадок»

17.10 Мелодрама «Вітер

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

18.00, 1.25 «Стосується кожного»

20.10 «Говорить Україна»
21.00 Свобода слова Савіка

20.00 «Подробиці»

кохання»

21.00 Т/с «Шерлок»

11.25 Телепродаж

20.15 «Ліга сміху-2021»

15.10, 21.35, 0.55, 5.45 Спорт

22.15 «Жіночий квартал»

04.05 «Україна вражає»

15.20 UA:Фольк. Спогади

23.30 Бойовик «Конго»

04.30 «Орел і решка. Шопінг»

16.30 Біатлон. Головне

05.15 «Світське життя-2021»

05.00 «Телемагазин»

03.00 «Чекай на мене. Україна»

Шустера
00.00, 2.15 Т/с «Благі наміри»
01.45 Телемагазин
05.25 Реальна містика

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

06.25 Невигадані історії

09.30 Машина часу

07.10 Д/с «Крила війни»

10.10, 5.10 Д/с «Бойові кораблі»

19.55, 23.40 «Дикі тварини»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

21.55, 5.55 Спорт. Аспект

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

01.05 Схеми. Корупція в деталях

19.00, 21.00, 23.00, 0.00,

01.35 #ВУКРАЇНІ

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час

08.15 Форшмак

12.30 На власні очі

03.00 «Зворотний відлік»

новин

08.45 Натхнення

13.10 Д/с «Повітряні воїни»

19.25 Х/ф «Людина

21.35 Огляд матчів. Ліга Європи

07.55, 16.50, 2.45 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.15
«Свідок»
09.00 Х/ф «Балада про
солдата»

СТБ
05.35 «Слідство ведуть
екстрасенси
13.20, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини
20.15, 22.50 Т/с «Продається
будинок із собакою»
01.05 Т/с «Полуда»

10.45, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.50, 21.30 Т/с «Сліпа зона»

08.10, 21.30 Актуально.
Економіка. Політика.

НТН
05.50 «Страх у твоєму домі»

Соціум

президента»
21.20 Х/ф «Людина
президента-2»
23.10 Х/ф «Чужі проти
Хижака-2»
02.10 «Відеобімба»

23.10 Х/ф «Незаконне
вторгнення»
01.10 «Таємниці кримінального
03.35 «Речовий доказ»
04.05 «Легенди бандитського
Києва»

ПРЯМИЙ
07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,

05.45 Телемагазини

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

11.10, 12.10 «Деталі на
«Прямому»

14.15 «По факту»
16.00 «Час пік»

НЛО-ТБ

17.10 «Ситуація»

06.15, 1.15 Телемагазин

18.00 «WATCHDOGS»

07.20 М/ф «Чіп і Дейл —

18.30 Спецпроєкт «Влада

бурундучки-рятівнички»
08.10 М/ф «Зоряні війни: рух
опору»

реготала»
19.00 «Ехо України»
22.00 «Міністерство правди»

08.40 М/ф «Аладдін»
09.30 Т/с «Сишиш-шоу»
11.10 Т/с «Сишиш-шоу. Бар»
12.10, 0.05 Мама реготала
14.05 Т/с «Суперкопи»
16.10 Т/с «Швидка»
18.00 Т/с «Громада»
19.40 Т/с «Морська поліція:
полювання на вбивць»
21.20 Х/ф «Національна

ФУТБОЛ-1
06.00, 1.10 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА
06.30, 9.20, 12.15, 13.30, 14.20
«Шлях до Гданська»
07.25 «Шахтар» — «Маккабі».
1/16 фіналу. Ліга Європи
УЄФА

06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.35, 12.00 Орел і решка
08.30 Т/с «Надприродне»
17.00 Х/ф «Ціпонька»
19.00 Х/ф «Будинок великої
матусі»
21.00 Х/ф «Будинок великої
матусі-2»
23.00 Х/ф «Будинок великої
матусі 3: який батько,
такий син»
01.30 Вар’яти
02.45 Служба розшуку дітей
02.50 Зона ночі

14.10 Д/с «Авіакатастрофи:

19.20, 1.15 «Політклуб із Віталієм

22.55 Чемпіонат Італії.

06.00 «ДжеДАІ-2019»

— «Динамо» (К). 1/16
фіналу. Ліга Європи УЄФА
13.05, 3.30 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА
14.00 LIVE. Жеребкування 1/8
фіналу. Ліга Європи УЄФА
УЄФА. Прем’єра
16.05 «Мілан» — «Црвена
Європи УЄФА

1/3. Остання образа»

битви»

світової війни»

18.10, 22.00 Д/c «Таємнича
світова війна»

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА

06.00 «Атлетико» — «Челсі».
УЄФА

17.55, 21.25 Топ-матч
18.00 Чемпіонат Італії.

09.40 Майстри ремонту
06.00 Гордість України
07.00 Бандитська Одеса
10.20, 0.35 Речовий доказ
11.30 Вижити в дикій природі
12.30, 15.20, 19.55 Секретні

18.50, 1.35 «ДжеДАІ»

України

17.10, 19.00 Один за 100 годин

07.55 «Мілан» — «Црвена

14.20 Ганг

22.20 Готуємо разом

Звезда». 1/16 фіналу. Ліга

16.15 Бойові кораблі

01.40 Формула любові

Європи УЄФА

17.10, 20.50 Шукачі

03.20 Арт-простір

09.55 «Ліга Європи. ONLINE».

неприємностей

Ліга Європи УЄФА

18.05 Неймовірні винаходи

11.50 «Боруссія» (М) — «Ман

13.40, 16.25, 17.35, 20.20, 2.10,
3.00 «Шлях до Гданська»

04.10 М/ф

ТЕТ

23.40 Божевільний світ

06.00 ТЕТ Мультиранок

02.50 Телеформат

08.15, 9.15, 10.15, 19.15 Одного

14.35 «Шахтар» — «Маккабі».

разу під Полтавою
К1

1/16 фіналу. Ліга Європи
УЄФА

03.40 Зіркові долі

19.05 Юрій Нікулін

08.45, 23.15 Сімейка У

06.30 «Top Shop»

09.45, 1.15 Країна У

17.05, 1.40 Огляд середи. Ліга

08.00 М/с «Юху та його друзі»

10.45, 0.45, 2.00 Казки У. Кіно

чемпіонів УЄФА

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить»

10.20 М/ф «Ніко-2»

12.15, 17.15 Зірки, чутки та

18.30 «Брюгге» — «Динамо»
(К). 1/16 фіналу. Ліга
Європи УЄФА
21.10, 3.25 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
21.40 LIVE. «Торіно» —

11.40, 22.10 «Орел і решка. Дива
світу»
12.40 «Орел і решка. Морський
сезон»
13.40 «Орел і решка.
Америка»

— «Інгулець». Чемпіонат

16.20 Правила життя

20.30 Дачна відповідь

Італії

18.15, 1.00 «Спецкор»

14.00 Моя кухня

13.25 Прихована реальність

Прем’єра

02.15 Мама реготала. Найкраще

13.00, 15.00 Корисні поради

07.45, 9.45, 11.45, 23.40 Топ-матч

Перезавантаження.

18.55 LIVE. «Десна»

10.30, 19.50 Удачний проєкт

18.00 Квартирне питання

території

«Сассуоло». Чемпіонат

18.00 «Секретні матеріали»

06.30, 8.00 Телемагазин

08.40 Дім на заздрість усім

Передмова до туру.

23.00 Без краватки

К2

07.30, 8.20, 0.40 Ідеї ремонту

09.10, 1.45 Правда життя
ФУТБОЛ-2

04.10 Обережно, діти!

МЕГА

23.20 «Ліга Європи. ONLINE»
Чемпіонат Італії

03.10 Культ Ура!

03.55 «Лаціо» — «Баварія».

22.40 Ніл

07.10 Х/ф «Голий пістолет»

10.25 Х/ф «Голий пістолет: 33

00.10 Д/с «Щоденники Другої

чемпіонів УЄФА

Звезда». 1/16 фіналу. Ліга

1/2. Запах страху»

17.10, 23.10 Д/c «Великі танкові

10.25, 1.40 «Брюгге»

06.10 Т/с «Удар у відповідь-4»

08.55 Х/ф «Голий пістолет: 2

21.40 Час-Time

Передмова до туру
04.00 «Торіно» — «Сассуоло».

Портніковим»

15.30 Срібний вік

21.45 Смертельна Австралія

14.45 Огляд матчів. Ліга Європи
КАНАЛ «2+2»

причини і наслідки»

Сіті». 1/8 фіналу. Ліга

18.30, 20.55 «Тур ONLINE»

03.05 Оттак Мастак!

06.00, 7.30 Kids’ Time

02.45 Я зняв!

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

12.05 «Загублений світ»

безпека»

УЄФА

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів

13.00, 14.00, 17.00

13.10 «Гаряча тема»

04.55 «Top Shop»

машини»

04.55 «Зловмисники»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

світу»

11.10, 16.10 Д/с «Бойові

04.30 «Цілком таємно-2017»

14.40 «Правда життя»
18.20 «Таємниці світу»

04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дітей
04.30, 1.00 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10.10, 20.10 Дизель-шоу
11.20, 1.30 Т/с «Вижити за будьяку ціну»
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Глибоководний
горизонт»
15.30, 16.15 Х/ф «Полювання
на злодіїв»
18.45 Факти. Вечір
22.55 «На трьох-9». Прем’єра
00.00 «На трьох»

НОВИЙ КАНАЛ

5 канал

17.25, 4.40 Перша шпальта
18.55 «Суперчуття»

ICTV

23.55 «Десна» — «Інгулець».
Чемпіонат України
02.40 Жеребкування 1/8 фіналу.
Ліга Європи УЄФА

Галлівуд
13.15, 16.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка
15.15 Супержінка
21.15 М/ф «Фердинанд»
00.15 Одного разу в Одесі

17.50 Х/ф «Бандити»

02.30 Рятівники

20.00 Х/ф «Револьвер»

03.30 Теорія зради

01.15 Х/ф «Машина»

04.15 Віталька

02.50 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 19—20 ЛЮТОГО 2021

27 лютого
UA: Перший
06.00, 2.25 Енеїда

КАНАЛ «1+1»
07.00, 6.00 «Життя відомих

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.55, 3.30,
5.35 Новини
07.10 М/ф «Уроки тітоньки

гуляли»

людей»

кухня»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт»
18.20 «Світ навиворіт-12.

08.05 «Суперчуття. Особливий

Пакистан»

загін»
09.05 Відтінки України
09.40 Т/с «Снігопад»
10.35 Х/ф «Мерлін»
13.55 «Дикі тварини»
14.25 Телепродаж

17.05 Полювання (природнича
історія)
18.05 Х/ф «Поруч з Ісусом:
Юда»

20.00 «Подробиці»
20.30 «Вечірній квартал»
22.25 «Жіночий квартал»
23.20, 0.20 «Світське життя-

01.20, 3.55 #ВУКРАЇНІ
04.25 Бюджетники

01.20 «Ігри приколів»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

08.30 Х/ф «Через Гобі та
Хінган»
11.40 Т/с «Досьє «Майорка»
15.25, 3.10 «Випадковий свідок»
18.00 «Круті 90-ті»

07.50, 8.50, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика.

0.00, 01.00, 2.00, 4.00, 5.00

08.15 Д/с «Найбільш
завантажений у світі»
08.40 Натхнення

Час новин
06.10, 7.10 Д/с «Крила війни»
СТБ
06.10, 10.50 Т/с «Упереджене
07.55 Неймовірна правда про

09.10 Час «Ч»
22.55 Х/ф «Ніндзя»

21.25 Х/ф «Погоня»
23.10 Х/ф «Швидкість:
автобус 657»
01.00 «Хвороби-вбивці»
03.30 «Речовий доказ»

02.50 «Цілком таємно-2017»

Професіонали

09.20 М/ф «Темний плащ»

ФУТБОЛ-1
06.00, 2.15 «Мілан» — «Црвена

ПРЯМИЙ
09.00, 13.10, 14.15, 15.15, 16.10,
21.30 «Ехо України»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 «Репортер».
Новини

17.00 «Щасливе інтерв’ю»
20.30 «Війна за незалежність»
21.00 «Прямий доказ»
22.00 «THE WEEK»
23.00 «Вата-шоу»
КАНАЛ «2+2»

11.30 Check In. Україна
13.25 Середземноморський
Check-in
18.30 Х/ф «Національна
безпека»
20.10 Х/ф «Безчуттєвий»
22.00 Т/с «Морська поліція:
полювання на вбивць»
23.40 Мама реготала
03.20 Оттак Мастак!

10.00 Т/с «На гойдалці долі»

08.40, 10.50, 13.15 Т/с «Пес»

14.00 М/ф «Зоотрополіс»
16.10 Х/ф «Мумія»

14.30, 15.20 Т/с «Гра в долю»

09.50, 11.55, 13.00, 1.50 Т/с
«Таємні двері»

20.00 Головна тема
21.00 Шоу «Маска»
23.00, 2.15 Т/с «Будинок на

01.45 Телемагазин

10.10 Медекспертиза
10.30 Майстри ремонту

06.00 «Шалені перегони-2018»
07.00 «ДжеДАІ-2019»
08.30 Прем’єра! «ДжеДАІ-2020»
09.30 «Загублений світ»
12.30 Х/ф «Робокоп»
14.20 Х/ф «Робокоп-2»
16.30 Х/ф «Робокоп-3»
18.30 Х/ф «Три Ікси»
21.00 Х/ф «Три Ікси-2: новий
рівень»

11.10 Гончаренко рулить
11.35 На власні очі
12.15 Індійський фільм
15.15 Концерт
21.40 LIVE. «Верона»

23.40 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА
00.10 «Маріуполь» — «Дніпро1». Чемпіонат України
04.00 «Ворскла» —

22.50 Звана вечеря

18.00 «Анатомія тижня»

Найкраще

12.00 У кого більше?

ціну»

12.45 Факти. День
16.35 Х/ф «Два стволи»

18.20 Х/ф «Пірати
Карибського моря:
прокляття Чорної
Перлини»

18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Валеріан і місто
тисячі планет»
21.50 Х/ф «Піднесення
Юпітер»
00.20 Х/ф «Інший світ-5:
кровна помста»

21.00 Х/ф «Пірати

17.10, 23.10 Д/c «Великі танкові

21.20 Вечірній преЗЕдент

битви»

Карибського моря:
скриня мерця»
00.10 Х/ф «Опустити
перископ»
02.40 Зона ночі

21.35, 3.00 Вікно в Америку

18.15 Pro військо

00.10 Є сенс

18.30, 0.35 Невигадані історії

01.10 Д/с «Щоденники Другої

19.00, 22.00 Д/c «Таємнича
світова війна»

«Олександрія». Чемпіонат
України

Європи УЄФА
07.45 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру

21.55 LIVE. «Гераклес»

00.00 Х/ф «Експеримент

08.15 «Боруссія» (М) — «Ман
Сіті». 1/8 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 «Шахтар» — «Маккабі».
1/16 фіналу. Ліга Європи
УЄФА
12.05 «Десна» — «Інгулець».
Чемпіонат України
13.50 «Аталанта» — «Реал».
1/8 фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
15.55 LIVE. «Спеція» —
«Парма». Чемпіонат Італії
17.55 Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА
18.50, 20.55, 2.00 Топ-матч
18.55 LIVE. «Болонья»
— «Лаціо». Чемпіонат
Італії
21.10 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА

23.55 «Шахтар» — «Маккабі».

УЄФА
08.50 «Десна» — «Інгулець».
Чемпіонат України
10.40 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
11.10 «Брюгге» — «Динамо»

02.35 «Нічне життя»

К2

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА

06.30 Телемагазин
07.30 Рекордсмени Голлівуду:
зворотний відлік

03.55 «Верона» — «Ювентус».

09.50 Корисні поради
11.40 Правила життя
13.40 Один за 100 годин

06.00 «Ліга Європи. ONLINE».

07.55 Огляд матчів. Ліга Європи

01.40 «Бійцівський клуб»

УЄФА
01.55 «Атлетико» — «Челсі».

МЕГА

07.45, 1.45, 3.45 Топ-матч

«Офіс»

1/16 фіналу. Ліга Європи

ФУТБОЛ-2

Ліга Європи УЄФА

03.20 Культ Ура!
04.10 Обережно, діти!

Чемпіонат Італії

Звезда». 1/16 фіналу. Ліга

світової війни»

20.10, 2.10, 5.10 Рандеву

Нідерландів

05.45 Телемагазини

11.15, 12.15 «Акценти»

07.10, 15.20, 2.30 Мама реготала.

дзвінка-4»

Італії

04.55 «Зловмисники»

10.40 «WATCHDOGS»

06.10, 1.30 Телемагазин

10.05 Орел і решка
07.30 Т/с «Вижити за будь-яку

02.15 «Відеобімба»

19.00 МастерШеф.

04.20 «Легенди бандитського

НЛО-ТБ

піратського острова»

07.00, 8.05 «На трьох»

— «Твенте». Чемпіонат

17.00 Хата на тата

10.15 «Соціальний статус»

04.45 «Top Shop»

08.45 М/ф «Феї: таємниця

— «Ювентус». Чемпіонат

04.30 «Бандерлоги-2017»

зірок

03.55 «Правда життя»

Києва»

08.40, 10.00 Kids’ Time

00.40 Х/ф «Франкенштейн»

19.00, 2.40 «Свідок»
19.30 Х/ф «За сірниками»

04.40 Еврика!

05.10 Т/с «Копи на роботі»

Соціум
18.00, 20.00, 21.00, 23.00,

ставлення»

сини»

04.35 «Україна вражає»

06.00, 2.00 Вар’яти

04.45 Факти

08.00 Т/с «Виходьте без

НОВИЙ КАНАЛ

04.30 Скарб нації

07.25, 3.00 Реальна містика

22.20 «Ювілейний концерт
«Пісняри. 50 років»
23.30 Х/ф «Хроніка «Ада»
01.35 Х/ф «Сповідь Дон
Жуана»

ICTV

5 канал

НТН
05.55 Х/ф «Було у батька три

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

03.10 «Навколо М»

11.00, 12.00, 15.00, 17.00,

22.20 Д/ф «Крим, як це було»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

холодному ключі»

2021»

20.05, 21.25 «Руський мір. Дари
Волхвів. Спецтуристи»

10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «З життя
начальника карного
розшуку»
13.00 Х/ф «У зоні особливої
уваги»
14.50 Х/ф «Хід у відповідь»
16.30, 20.30 Т/с «Добровольці»

19.30, 4.10 ТСН

15.00 UA:Фольк. Спогади
16.05 Біатлон. Головне

05.30 Х/ф «Іноземка»
06.50 Х/ф «Чорний тюльпан»
09.00 «Готуємо разом. Домашня

Сови»
07.40 М/ф «Як козаки на весіллі

ІНТЕР

11

15.20, 0.10 Ідеї ремонту

06.00 Випадковий свідок

16.00 Королева декору

07.15, 0.55 Містична Україна

18.50 Дачна відповідь

08.05, 19.00 У пошуках істини

21.40 Удачний проєкт

10.05 Речовий доказ

01.40 Формула любові

11.15, 0.00 Секретні території

03.20 Арт-простір

12.10 Вирішальні битви Другої

03.40 Зіркові долі

світової

04.10 М/ф

13.10 Неймовірний космос
16.10 Ганг

ТЕТ

18.10 Прихована реальність

06.00 ТЕТ Мультиранок

(К). 1/16 фіналу. Ліга

21.00 Приховані королівства

10.15 М/ф «Космічна місія»

Європи УЄФА

01.45 Гордість України

12.00 Х/ф «Пані Метелиця»

02.35 Скарб.UA

13.10 Х/ф «Найкращий друг»

13.00, 13.35, 15.55, 18.55, 21.25
«Тур ONLINE»

15.10 М/ф «Фердинанд»

13.30, 17.45, 20.15 Футбол NEWS
13.55 LIVE. «Маріуполь»

К1

17.15 М/ф «Мегамозок»

06.30 «Top Shop»

19.00 Одного разу під Полтавою

— «Дніпро-1». Чемпіонат

08.00 М/с «Кротик і Панда»

23.00 Країна У

України

08.30 «Ух ти show»

23.30 Одного разу в Одесі

09.15 «Орел і решка. Шопінг»

00.00 Сімейка У

«Олександрія». Чемпіонат

10.10 Х/ф «Бандити»

00.30 Казки У. Кіно

України

12.20 Х/ф «Револьвер»

01.00 Панянка-селянка

14.35 «Орел і решка. Навколо

03.05 Віталька

16.55 LIVE. «Ворскла» —

19.25 LIVE. «Колос» — «Рух».
Чемпіонат України

світу»

05.50 Корисні підказки
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ТБ-НЕДІЛЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 19—20 ЛЮТОГО 2021
UA: Перший

06.00, 2.30, 5.00 Енеїда
07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 1.35, 3.30,
5.35 Новини
07.10 М/ф «Уроки тітоньки
Сови»
07.40 М/ф «Як козаки
олімпійцями стали»
08.20, 17.05 «Дикі тварини»
09.00 Божественна літургія
Православної церкви
України
11.00 Недільна літургія
Української грекокатолицької церкви
12.30 Недільна свята меса
римсько-католицької
церкви в Україні
13.30, 16.05 Біатлон. Головне
14.25 Телепродаж
15.00 Країна пісень
18.15 «Незвіданий океан»
19.25 Д/ф «Масштабні інженерні
помилки»
20.20 «Боротьба за виживання»
21.25 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
22.00 Х/ф «Пілігрим»
02.00 #ВУКРАЇНІ
03.55 Д/ф «Клітка для двох»
НТН
05.15 Х/ф «Матрос Чижик»
06.45 «Будьте здоровi»
07.20 «Україна вражає»

КАНАЛ «1+1»

01.45 Телемагазин
03.10 Гучна справа

00.20 Трилер «Ганнібал»

02.10 «Речдок»

03.55 Агенти справедливості

02.30 Я зняв!

12.40 Т/с «Речдок. Особиста
Пакистан»
10.50, 3.00 «Світ навиворіт»

19.30, 5.00 ТСН «ТСН-тиждень»
21.00 «Голос країни-11»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 15.00, 17.00,
20.00, 21.00, 23.00, 0.00,

Олегом Панютою
20.00 «Подробиці тижня»

07.50 Актуально. Економіка.
Політика. Соціум
08.15 Невигадані історії
08.35 Vоїн — це я!

06.10, 7.10 Д/с «Крила війни»
ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
«Репортер». Новини
09.10 «Медексперт» із
Катериною Трушик

правди»
10.30, 22.00 «П’ята колонка»
11.15, 12.15 «Акценти»

10.10 Д/с «Бойові кораблі»
10.00, 14.45, 16.15, 17.45, 20.15,
23.00 Футбол NEWS
10.20 Журнал Ліги чемпіонів.
Прем’єра
10.50 «Верона» — «Ювентус».
Чемпіонат Італії
12.30 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА
13.00, 15.55, 16.30, 18.55 «Тур
ONLINE»
13.55 LIVE. «Минай»

14.10, 15.10, 16.10 «Ехо України»

— «Олімпік». Чемпіонат

17.15 «Про особисте»

України

18.00 «Анатомія тижня»

16.55 LIVE. «Шахтар»

20.25 «Про військо»

— «Зоря». Чемпіонат

20.50 «Sound.ЧЕК»

України

політиком»
23.00 «Вата-шоу»

19.25 LIVE. «Львів»
— «Динамо». Чемпіонат
України
21.20 «Великий футбол»
23.20 Журнал Ліги чемпіонів
23.50 «Сампдорія» —

КАНАЛ «2+2»

01.50 «Відеобімба»
04.00 «Найкраще»
04.10 «Бандерлоги-2017»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

08.45 МастерШеф.

«Аталанта». Чемпіонат
Італії
01.40 «Шахтар» — «Зоря».
Чемпіонат України
03.40 «Наполі» — «Беневенто».
Чемпіонат Італії

02.50 Зона ночі

18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки
тижня з Анною

загадки»
12.25 Індійський фільм

Мірошниченко
19.00, 22.00 Д/c «Таємнича
світова війна»

битви»
15.25 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА
15.55 LIVE. «Інтер»

00.10 Д/с «Щоденники Другої
світової війни»
01.55 Огляд преси

20.10, 2.15 Машина часу

03.15 Культ Ура!

21.25 Вечірній преЗЕдент

04.10 Обережно, діти!

12.10 Вирішальні битви Другої

20.30 Дачна відповідь

світової

01.40 Формула любові

13.10 Приховані королівства

— «Дженоа». Чемпіонат

16.10 Ніл

Італії

18.10 Прихована реальність

18.50, 20.55, 23.40, 1.45, 3.45

21.30 Вечір з Яніною Соколовою

03.20 Арт-простір
04.10 М/ф

21.00 Неймовірний космос
ТЕТ

Топ-матч
18.55 LIVE. «Наполі» —

К1

«Беневенто». Чемпіонат

06.30 «Top Shop»

Італії

08.00 М/с «Кротик і Панда»

21.10 «Рома-Мілан»/«Інтер-

08.35 «Орел і решка. Шопінг»

Ювентус»« (2003 р. /04).

09.30 М/ф «Підводна ера»

Класичні матчі Calcio

11.10 М/ф «Ніко-2»

21.40 LIVE. «Рома» — «Мілан».
Чемпіонат Італії

12.30 «Орел і решка. Навколо

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.15 Х/ф «Столику,
накрийся»
11.25 Х/ф
«Румпельштільцхен»
12.35 Х/ф «Нове вбрання
короля»
13.45 М/ф «Панда Кунг-Фу-2»

23.55 «Минай» — «Олімпік».

світу»
00.00 Х/ф «Серена»

15.30 М/ф «Кіт у чоботях»

Чемпіонат України

02.00 Т/с «Три сестри»

17.15 М/ф «Вперед і вгору»

02.50 «Нічне життя»

19.00 Одного разу під Полтавою

01.55 «Інтер» — «Дженоа».

23.00 Країна У

Чемпіонат Італії
03.55 «Львів» — «Динамо».
Чемпіонат України
МЕГА

К2
06.30 Телемагазин

23.30 Одного разу в Одесі
00.00 Сімейка У

07.30 Квадратний метр
00.30 Казки У. Кіно

06.00 Випадковий свідок

09.20, 0.10 Ідеї ремонту

07.15, 0.55 Містична Україна

10.20 Правила життя

08.05, 19.00 У пошуках істини

12.20, 3.40 Корисні поради

10.05 Речовий доказ

14.00 Королева декору

03.10 Віталька

11.15, 0.00 Секретні території

16.50 Удачний проєкт

05.50 Корисні підказки

01.00 Панянка-селянка
02.15 Щоденники Темного

06.00 «Маріуполь» — «Дніпро1». Чемпіонат України
07.50 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА
08.20 «Болонья» — «Лаціо».
Чемпіонат Італії
10.10, 17.55 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА

ФУТБОЛ-1

11.05 «Ворскла» —

06.00, 8.00, 3.30, 5.30 Топ-матч

«Олександрія». Чемпіонат

15.00 Супермама

06.10 «Брюгге» — «Динамо»

України

23.25 Таємниці ДНК

06.00 М/ф
07.00 У кого більше?
09.00, 11.00 Kids’ Time
09.05 М/ф «Зоотрополіс»
11.05 Х/ф «Чарлі та
шоколадна фабрика»
13.20 Х/ф «Майбутній
король»
15.30 Х/ф «Пірати
Карибського моря:
прокляття чорної
перлини»
18.30 Х/ф «Персі Джексон та
викрадач блискавок»
21.00 Х/ф «Персі Джексон і
море чудовиськ»
23.00 Х/ф «Вінчестер.
Будинок, збудований
привидамии»
01.00 Вар’яти

ФУТБОЛ-2

12.25 Хата на тата

20.00 Один за всіх

11.10 Д/с «Топ-10: таємниці і

17.10, 23.10 Д/c «Великі танкові

09.05, 0.50 «Загублений світ»
13.10 Х/ф «Брама воїнів»
15.10 Х/ф «Легенди:
гробниця дракона»
17.00 Х/ф «Поза законом»
19.00 Х/ф «Війна»
21.00 Х/ф «Смертельні
перегони»
23.00 Х/ф «Ніндзя-2»

екстрасенси»

тебе вічно»

09.25 Хроніка тижня

11.40
15.40
17.30
19.30

19.00 «Слідство ведуть

23.00, 2.15 Т/с «Клянусь любити

новин

07.00 «ДжеДАІ-2019»

Професіонали

19.00 Сьогодні. Підсумки з

15.15 Концерт

09.30 М/ф «Темний плащ»

СТБ
05.15 Х/ф «Три плюс два»
06.55 Х/ф «Не можу сказати
«прощавай»

17.10 Т/с «Детектив Ренуар»

леді»

08.45 Натхнення

06.00 «Шалені перегони-2018»

03.10 Оттак Мастак!

09.20 Т/с «У полоні у минулого»

2.00, 03.00, 4.00, 5.00 Час

08.20 Без краватки

23.20 Мама реготала

дзвінка-4»

НОВИЙ КАНАЛ

5 канал

07.10, 2.20 Мама реготала.

полювання на вбивць»

06.50 Реальна містика

17.00, 21.00 Т/с «Не прекрасна
справа»

17.00 Бойовик «Команда А»

05.50 Сьогодні

07.20 Т/с «Виходьте без

09.45 «Світ навиворіт-12.

22.30 «Щасливий день із

21.45 Т/с «Морська поліція:

09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 11.50 «Інше життя»

21.00 «Великі новини»

Північний Check-In
Х/ф «Безчуттєвий»
Х/ф «Мачо і ботан»
Х/ф «Мачо і ботан-2»

ICTV

23.20 «Світське життя-2021»

05.20 Х/ф «Ключі від неба»
06.45 Х/ф «Людина з Ріо»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

02.15 «Речовий доказ»

Найкраще

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

22.00 Т/с «Шерлок»
23.55 Х/ф «Мій хлопець
— псих»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.10, 13.10, 20.00 «Міністерство

06.10, 1.20 Телемагазин

ІНТЕР

05.25 Скарб нації
05.35 Еврика!
05.40 Факти
06.05 Більш ніж правда
06.55 Не дай себе обдурити!
07.50 Анти-зомбі
08.50 Секретний фронт
09.45 Громадянська оборона
10.45, 13.00 Т/с «Розтин
покаже-2»
12.45 Факти. День
13.45 Х/ф «Піднесення
Юпітер»
16.00 Х/ф «Валеріан і місто
тисячі планет»
18.45 Факти тижня
21.20 Х/ф «Я — легенда»
23.10 Х/ф «Адреналін»
00.55 Х/ф «Адреналін-2:
висока напруга»

07.00 «Життя відомих людей»

08.50 Т/с «Досьє «Майорка»
12.20 Х/ф «За сірниками»
14.10 Х/ф «Сто грамів» для
хоробрості...»
15.35 Х/ф «Одруження
Бальзамінова»
17.15 Х/ф «Швидкість:
автобус 657»
19.00 Х/ф «Міцний горішок»
20.30 Х/ф «Акція»
22.10 Х/ф «Довіра»
00.05 Х/ф «Незаконне
вторгнення»

НЛО-ТБ

28 лютого

(К). 1/16 фіналу. Ліга

12.55 Журнал Ліги чемпіонів

Європи УЄФА

13.25 LIVE. «Сампдорія»

08.10 «Колос» — «Рух».
Чемпіонат України

— «Аталанта». Чемпіонат
Італії

www.umoloda.kyiv.ua
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Буханцева терапія
Подорожчання хліба їй не страшне: жінка пече його
сама
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

42-річна Світлана Прохорчук пригадує, що
вперше в її родині почали пекти запашні
буханці у складні 90-ті роки: рятуючись
від скрути, її батьки перебралися до села
Полузір’я, що на Новосанжарщині, куди в
цей час зовсім перестали привозити хліб.
— Так ми з мамою й сестрою почали вдома чаклувати над тістом — щоправда, пекли звичайний дріжджовий хліб за заводською рецептурою, — розповідає жінка.
— Коли ж, ставши самостійною, я жила в
Житомирі, напружувало те, що хліб постійно дорожчав, й до того ж підвищення ціни
не означало автоматичного підвищення
якості. Маючи багато друзів, котрі дотримувалися правильного харчування, і собі
почала цим цікавитися. Вагомим поштовхом до перегляду власної філософії раціонального харчування стало народження
доньки Зоряни.

Формула успіху домашнього
хлібопечення
Так Світлана почала шукати старовинні рецепти випічки — на щастя, зараз в інтернеті можна знайти багато давніх оцифрованих книг.
— Пощастило, що маю й 96-річну тітку Галину, котра водночас є моєю хрещеною матір’ю, — вона поділилася секретами того, як пекла хліб ще її бабуся. Чому
тема хліба мені настільки цікава? Бо всі
в нашій родині люблять поїсти, особливо нам до смаку різноманітні бутерброди,
— пояснює поціновувачка домашнього
хліба. — Власне, через це я почала готувати в домашніх умовах і твердий сир,
бо щодо якості цього доступного для нас
магазинного продукту виникали великі
сумніви.
Світлана стверджує, що перший же
хліб власної випічки виправдав її сподівання. Вона отримала те, чого й хотілося: запашний буханець мав неповторний
смак домашньої випічки, скоринка була
хрусткою, а м’якушка не надто кришилася. А перше випробування домашній
хліб пройшов під час тижневого походу з
підлітками в Карпати (Світлана Прохорчук чи не все життя працює з дітьми й
нині є керівником гуртків фольклорноетнографічного краєзнавства й туризму
Полтавського обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді) —
за цей час він не зачерствів і не покрився
пліснявою.
— От тоді я вивела для себе формулу
успіху домашнього хлібопечення: це вдалий старовинний рецепт плюс оптимальні умови зберігання, — ділиться господиня. — Оскільки мій хліб живий, він має
дихати, а отже, зберігати його не можна в поліетиленових пакетах, герметичних упаковках. Як бачите, я використовую для цього хлібниці, сплетені власноруч із трави, соломи, верболозу. От сьогодні вранці спекла буханці, витягла з
духовки й накрила полотняним рушником, аби охолонули, а потім вони перемістяться до ось цієї саморобної хлібниці й лежатимуть там доти, аж поки їх не
з’їмо. Ми споживаємо багато хліба — можемо втрьох на сніданок чи вечерю прикінчити півкілограмовий ароматний свіжоспечений буханець. У зв’язку з цим
мені було цікаво, наскільки некорисний
глютен, що міститься в насінні злакових
рослин. Виявилося, тільки два відсотки
людей мають природну непереносимість
клейковини. Таким чином, хліб можна
їсти, але, якщо йдеться про магазинний,
варто уважно вивчати склад цього продукту. Для мене ж найкращий варіант —
пекти його самій, оскільки не хочу експериментувати над членами своєї сім’ї,
зокрема над дитиною (пригадуєте фразу
грецького лікаря Гіппократа: ми є тим,

❙ Вдалий старовинний рецепт плюс оптимальні умови зберігання — оце й увесь,
❙ за словами Світлани Прохорчук, секрет успіху домашнього хлібопечення.
❙ Фото Ганни ЯРОШЕНКО.
❙ Пані Світлана любить працювати з тістом.
❙ Фото зі сторінки Світлани Прохорчук
❙ у «Фейсбуці».
що ми їмо?). Починаючи з шестимісячного віку, сміливо давала Зорянці скоринку свіжоспеченого хліба. Вона й зараз полюбляє випічку тільки-но з духовки. У народі кажуть, що їсти теплий
хліб не можна. Звісно, бо це страх як невигідно. Буханця, що полежав день-два,
за один присід уже не здолаємо — наїдаємося й шматочком.

Альтернатива дріжджам — закваска
на пророщеній пшениці
Варто зазначити, що, переслідуючи мету, аби хліб був справді корисним,
Світлана Прохорчук із самого початку
відмовилася від дріжджів — використовує лише власноруч виведену закваску на пророщеній пшениці. До речі, уже
продавала свою диво-закваску в Одеську, Харківську області, а одна жіночка
повезла її навіть у Польщу. Бо не всі хочуть із нею морочитися, багатьом простіше замовити готову. Світлані ж долучитися до популяризації нашого традиційного здорового харчування — тільки в
радість. Звичайно, процес приготування
пшеничної закваски достатньо тривалий
і копіткий. Перебрані зерна звичайної
пшениці любителька домашнього хліба
намочує й загортає у вологу полотняну
ганчірочку, а тоді чекає, доки вони проростуть. Далі пророщену пшеницю перемелює, перетирає, додає борошна й води,
яка обов’язково має бути нехлорованою.
Після цього близько тижня триває період ферментації — у цей час, за словами
господині, до посудини із закваскою потрібно заглядати, нюхати її. Якщо ж зробиш якісну закваску, то потім вона працюватиме, як вічний двигун. До речі, героїня цього матеріалу навіть зняла відеоролик про процес виведення закваски й
виклала його на YouTube, бо багато хто
нині цим цікавиться.
— У мене є друзі, які віддають перевагу житній або хмельовій заквасці, чи
заквасці на родзинках. Хтось полюбляє не пухкий, а щільний, плескатий
(його ще називають трипільський) хліб
— при його приготуванні використовують закваску, що не вибродилася. Одна з
моїх подруг пече хліб на перестояній заквасці, бо, згідно з її вподобаннями, він
має бути з кислинкою. Коротко кажучи,
скільки людей, стільки й смаків. За традицією, як це робили мої прапрабабусі,
вимішую тісто звечора, — продовжує
свою розповідь Світлана. — Після цього
густе місиво має вирости: узимку, коли
у квартирі прохолодно, аби воно піднялося, потрібно 12—18 годин, а влітку достатньо й 8—10. До слова, в якості інгредієнтів, що входять до його складу (борошна, олії), я впевнена на всі сто відсо-

тків. Бо пшеницю без будь-якої «хімії»
вирощує в невеликих обсягах винятково для потреб родини мій батько (інженер за фахом), зібране зерно ми возимо
до сільського млина й мелемо. Так само
й олію татко виготовляє власноруч за допомогою домашнього преса. Цікаво, що,
потрапивши до села в період суспільної
депресії, на зламі ХХ—ХХІ століть мої
батьки відтворили там натуральне кустарне господарство.
Аби здивувати себе й домашніх,
Світлана Прохорчук нерідко вдається
до експериментів — пече, за її словами,
особливий хліб. Скажімо, всі в сім’ї дуже
люблять буханці з додаванням гречаного борошна й смаженої цибулі, а ще — з
борошна із твердих сортів пшениці.
— Інколи хочеться хліба з пряними травами — тоді додаю в тісто куркуму, зіру (або кумин), суміш прованських
трав, хмелі-сунелі тощо. А іноді виникає бажання повернутися в дитинство —
скуштувати темного хліба. У такому разі
використовую житнє борошно й ферментований ячмінний солод — він продається в магазині, а визначити його якість
можна навіть на око. Житній хліб дуже
корисний, споконвіку він був повсякденним, а пшеничний (білий) люди споживали лише на свята — тому, можливо, й
були здоровішими, — резюмує моя співрозмовниця. — Аби урізноманітнити
смак хліба, додаю в тісто й вівсяні пластівці, і насіння льону. Печу два види хліба з медом. Згідно з одним рецептом, окрім нього, кладу в тісто куркуму й цедру
лимона (у підсумку хліб виходить яскраво-жовтого кольору), а згідно з другим
— ще й ферментований солод, родзинки, насіння соняшника, горішки (солод
із медом дають дуже цікавий смак).

Коли в оселі пахне свіжоспеченим
хлібом
Світлана зізнається, що любить працювати з тістом. А духовка в їхній домівці — це ще й осередок тепла. Якщо через
кожні день-два печеться хліб, у квартирі
стає тепліше. До того ж вона набирається оцього аромату хліба, трав’яного чаю,
звареного борщу.
— Для мене ці запахи набагато приємніші за штучні ароматизатори. Мені
здається, вони заспокоюють, як ароматерапія. У нас якийсь час мешкала
моя іногородня подруга, то вона підмітила: вранці у вас, мовляв, прокидаєшся, як у дитинстві в бабусі, коли в хаті
пахло хлібом. У моєму дитинстві такого не було (ми бігали по буханці до магазину, стояли в довгій черзі — то був наш
обов’язок), але, очевидно, в мені прокидається родова пам’ять, що закодувалася в генах, — розмірковує Світлана Прохорчук, — і мені це надзвичайно приємно. Уже й доньку свою навчаю премудростей пекарської справи (вона любить
місити тісто, а найбільше — розписувати пряники), і батьків переконала, що
доцільніше пекти традиційний бездріж-

джовий хліб. Хліб — це ще й оберіг, що
супроводжує людину все життя. Хіба
можна уявити без нього будь-яке родинне чи календарне, обрядове свято? Усе
наше життя кожен день розпочинається з хліба, а коли людина відходить в інший світ, на кришку домовини теж кладуть хлібину. Є люди, які відмовляються від хліба — то їхній вибір. Але наш
вибір — споживати живий хліб, дотримуватися традицій. На свята печу калачі, бабки, пташки, двокольорові хлібини, короваї. Приємно, що тепер на базі
етносадиби етнолога, краєзнавця Олени Щербань «Лялина світлиця» в селищі Опішня є музей живого хліба. Там
ми навчаємо традиційного хлібопечення всіх охочих, запрошуємо поділитися досвідом хлібних справ майстрів. І
відрадно, що коло осіб, котрі відроджують наші давні традиції домашнього пекарства, розширюється.
Майстриня із задоволенням пече хліб
і на замовлення. Адже в такий спосіб
і наші традиції поширює, і має зайву
копійку на покриття витрат за електроенергію, яку споживає електрична духовка. Хвалиться, що якось за її хлібом одна
із замовниць приїжджала аж зі столиці.
Мені хочеться порівняти ціну магазинного і Світланиного хліба, тож цікавлюся, яка собівартість її буханця.
— Собівартість півкілограмової хлібини з різними смаколиками становить
25—30 гривень, а звичайної (із тіста, до
складу якого входять лише борошно, закваска, олія й сироватка або вода) — приблизно 15 гривень, — відповідає жінка,
при цьому зважуючи на вагах свіжоспечений буханець. — Але завважте, що моя
хлібина важить 585 грамів, а промислова
— десь 400 грамів.
Насамкінець Світлана Прохорчук
дещо відступає від теми домашнього хліба, розказуючи, як, вивчаючи з дітьми на
заняттях гуртка автентичний розпис, вирішили всі разом напекти партію пряників у формі вершника на коні, розписати
їх і передати через волонтерів нашим воякам на фронт.
— Нам зателефонував потім один із
волонтерів і повідомив: ви бачили б, мовляв, яким було здивування наших хлопців, коли вони взяли до рук такі символічні подарунки. Тепер збираємося напекти для бійців партію «валентинок».
Рецептура цих пряників також стара, як
я кажу, селянська, відтак вони можуть
зберігатися й місяць, і два. Як для подарунків на фронт, вважаю, оптимальний
варіант, — посміхається Світлана.
Помінявши два роки тому житомирську квартиру на полтавську, аби
бути ближче до батьків, невгамовна
Світлана Прохорчук уже мріє переїхати до будинку й побудувати в ньому
справжню українську піч, аби сімейне гніздо зігрівав живий вогонь, а хліб
можна було пекти на черені, як це з давніх-давен робили наші предки. Віриться, що так воно й буде. ■
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КУЛЬТУРА

■ «ЧАС «Т»

Збанкрутілий Вано женихається
Грузинський колорит нової постановки театру українського фольклору «Берегиня»
Станіслав ГОЦУЛЯК
Свою прем’єру вистави за п’єсою
Авксентія Цагарелі «Ханума» Київський академічний театр українського
фольклору «Берегиня» призначив якраз
на День закоханих. Заявка на оригінальність була вже в самій назві — «Весілля
в Авлабарі». В новітні часи Авлабарі відомий як місце президентської резиденції Саакашвілі, а колись це був історично вірменський район столиці Грузії. У
другій половині ХІХ століття, коли розгортається дія п’єси, вірменське населення переважало по всьому місту, і
звідси — відповідна антропоніміка персонажів (Сона, Акоп, Ануш).
Від моменту написання у 1882 році
п’єсу «Ханума» безліч разів ставили в театрі і кіно. За винятком першої «німої»
екранізації (1926 рік), музична складова цих постановок була в пріоритеті. За
жанром це були водевілі, мюзикли і навіть опера. Найвідомішою з усіх прийнято вважати роботу Георгія Товстоногова
у петербурзькому (тоді ленінградському)
Великому драмтеатрі (1972 рік). Своєю
популярністю ця вистава (і телефільм на
її основі) має завдячувати, зокрема, й музиці Гії Канчелі. В Україні «Хануму» активно ставлять на регіональній сцені (чи
не усіх обласних центрів і навіть районних), а в столиці до неї востаннє звертався Театр оперети 2017 року. Зробити
щось нове та оригінальне з цього твору —
задача вельми непроста.
За жанром — це класична комедія
з перевдяганнями й одразу декількома любовними лініями. Сваха Ханума (А. Бригінець) і її колега-конкурентка Кабато (Л. Болтівець) наввипередки намагаються оженити збанкрутілого Вано Пантіашвілі (О. Бригінець),
монетизувавши його єдину принаду —
княжий титул. Заможний купець Микич Котрянц (А. Пахомов) задля отримання родового герба готовий віддати за
Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ,
директор Ірпінського
історико-краєзнавчого музею
«Коли ми побачили на вході
в майстерню художника Олега
Огнівця прапор України, то зрозуміли, що прибули туди, куди
треба», — ділиться художниця Тетяна Іванова, яка перебралася з Криму в місто Ірпінь на
Київщині. Олегу Васильовичу
зовсім нещодавно виповнилося
70 років. А його ювілейна персональна виставка «Краса рідної
природи» в Ірпінському історико-краєзнавчому музеї відкрилася вже після локдауна.
Олег Огнівець народився
в Дніпропетровській області.
Змалку любив малювати. Хлопчик завзято обмальовував білі
стіни хати, за що й отримував від
баби й діда. Але не дуже. Дід був
іконописцем, і тому розумів потяг онука до малювання. Батько
Олега теж був художником. Очевидно, гени предків спрацювали
і продовжують працювати далі,
бо син Олега Васильовича Андрій
— теж художник.
Олег Васильович здобув вищу
художню освіту, але своїми першими і головними вчителями
називає батька та діда. Уже три з
половиною десятки років художник живе в Ірпені, куди переселився його батько, учасник Другої світової війни.
Живописець називає творчість своїх предків і свою оптимістичним реалізмом. Митець бачить красу природи і вміє передати своє бачення на полотні, май-

немолодого князя свою юну доньку Соне
(В. Толкачова). Водночас дівчина закохана у свого приватного вчителя Коте
(Р. Скорик), племінника князя.
Оригінальними творці вистави намагаються бути і в музичному рішенні. Замість використання музики Канчелі, Долідзе чи Кереселідзе з попередніх
версій — лунає традиційний грузинський фольк. При цьому пісні виконуються грузинською мовою. Це спільний вибір директора-художнього керівника театру Ільїни Генсіцької і режисера Михайла Фіщенка, якого було запрошено із
Закарпатського музично-драматичного
театру імені братів Шерегіїв. Запрошеними (і цей крок виявляється виправданим)
є також сценограф Світлана Заікіна з Театру на Подолі та балетмейстер Світлана
Дядюн, яка вже ставила танці для вистави «Ханума» в обласному муздрамтеатрі Саксаганського в Білій Церкві. Решта
творчої групи — берегинівці.
З огляду на історію постановок іншими трупами, існували певні побоювання щодо зображення грузинського
колориту. Втім вони виявились марними. Актори часом небезпечно балансують, але зрештою текст у перекладі Миколи Упеника вдається виголошувати
без нав’язливо кавказького акценту.
Художник-постановник також уникає таких карикатурних кліше, як моноброви, накладні носи і жіночі вуса, якими, приміром, зловживає та сама «класична» товстоногівська постановка. Очевидними перевагами вистави є костюми
і хореографія. Окремої згадки заслуговує використання в постановці робіт художника-примітивіста Піросмані. Безпрограшне поєднання грузинської пісні,
танцю та живої музики поглинає собою
незначні недоліки у вигляді призабутого тексту чи деякої драматичної непевности. Відтак сценічне дійство заслужено отримує яскравий емоційний відгук
публіки.

❙ «Весілля в Авлабарі» — це й пісні грузинською мовою.
❙ Фото надане театром «Берегиня».
«Ідея вистави з’явилась після того,
як ми побачили реакцію глядачів на грузинську пісню в одній з наших концертних програм. Тоді ми вирішили трішки побешкетувати і зважились на такий
експеримент — грузинську виставу в українському театрі», — говорить Ільїна
Генсіцька.
Михайло Фіщенко додає: «Постановку ми запланували десь рік тому, але почався локдаун, через який «Берегиня»
не могла закінчити свої постановки тут,
а я — свої в Ужгороді. Потім почались
хвороби і у них, і у нас. Коли нарешті все
нормалізувалось, ми в турборежимі зробили цю виставу рівно за місяць».
Керівник театру «Сузір’я» Олексій
Кужельний виділяє роботу режисера:
«Михайло Фіщенко колись навчався у
мене на курсі. Зараз, у незнайомому для

себе колективі, він заново відкрив добре відомих нам артистів і створив виставу, здатну налагоджувати симпатію
між народами. Я дуже короткий час керував цим колективом і можу сказати,
що відтоді, як цей театр задумувався такою собі компактною версією ансамблю Вірського, відчуття театральності
у них збільшилось у рази». Актор театру і кіно Остап Дзядек лаконічний: «У
театрі — світла атмосфера, яка приємно вражає», а телеведуча Світлана Леонтьєва зізнається: «Тепер мені навіть
соромно, що не приходила сюди стільки
років, хоча давно збиралася. Відтепер я
— постійний глядач цього театру».
«Берегиня» повертається до українського репертуару і вже 25 лютого представить нову прем’єру — «Грішниця» за Лесею Українкою в день її 150-ліття. ■

■ АРТ-ПРОСТІР

Оптимістичний реалізм
Життєствердна творчість Олега Огнівця
стерно зображуючи навіть дрібні
деталі. На його річкових пейзажах ми нерідко бачимо качок, рибалку або хоча б рибальський човен. Тобто в цій річці є риба, вона
ще не отруєна промисловими та
іншими стоками.
На зимовому пейзажі, де холод скував природу, з коминів
хат здіймається дим, вікна світяться теплом. У цих хатах мешкають люди. Життя триває. Олег
Огнівець говорить, що мистецтво має бути життєствердним
і повинно підтримувати людину. Саме такими є його картини.
Коли дивишся на них, то приємно стає на душі. Мистецтво пробуджує в нас кращі почуття і робить нас людьми.
Художник Олег Огнівець
часто ходить на пленер. Але,
зробивши замальовки красивих місцин, він потім компонує
з них картину, створюючи новий краєвид.
Утім Олег Васильович може
по чотири доби не виходити з
квартири, віддаючись творчості.
А може сказати дружині Марині,
з якою крокує по життю вже 48
років, що йде відпочивати, а сам
бере пензель, стає до полотна і
знову пише нову красу. Марина
Огнівець згадує, які листи про

❙ Картина «Українська зима».
❙ Фото надане автором.

❙ Художника Олега Огнівця шанують за проукраїнську позицію.
кохання писав їй каліграфічним
почерком юний Олег, і шкодує,
що вони не збереглися.
Він — член Асоціації київських художників. Виставки-продажі його творів експонуються
в столичному Будинку художника та художніх салонах. Десятки картин Огнівця вже продано за кордон — у Німеччину,
Ізраїль, Францію та Італію. Продаж картин до останньої особливо порадував Олега Васильовича.
Адже Італія — батьківщина багатьох великих художників.

На презентації виставки
«Краса рідної природи» в Ірпінському історико-краєзнавчому музеї творчість Олега Огнівця високо оцінили художники-земляки Василь Попель, Валентин Негреско, представник
університету третього віку Галина Єгорова. А художник Аскер
Джавадов, учасник міжнародних пленерів «Намальований Ірпінь» привітав ювіляра від імені
митців Азербайджану. Олега Огнівця привітав письменник Сергій Мартинюк. Знайомі шану-

ють Олега Васильовича за талант
живописця, почуття гумору і український патріотизм.
Виставка Олега Огнівця —
чудова. Але, як завжди, довелося затулити частину постійної
експозиції. Наш музей не має
виставкової зали.
Художник творить тому, що
інакше жити він не може. Але
водночас він творить для людей.
Він прагне донести своє мистецтво людям. Для цього потрібні
нормальні умови, яких у нашому місті немає. Це давно викликає занепокоєння громадськості.
За ініціативи голови Ірпінської
жіночої організації «Лада» Тетяни Ледньової на презентації
виставки Олега Огнівця розпочався збір підписів під зверненнями до міського голови Олександра Маркушина і депутата
Ірпінської міськради Євгенії Антонюк з проханням посприяти у
вирішенні проблем музею. ■
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СПОРТ
Вадим Гутцайт
міністр молоді та спорту України

Григорій ХАТА
Після тривалої перерви,
пов’язаної з суворими протиепідемічними заходами в боротьбі з коронавірусом, вітчизняні
вболівальники повертаються на
спортивні арени.
Міністерство
охорони
здоров’я України з 18 лютого
пом’якшило обмеження, котрі
діяли останнім часом, і дозволило проводити матчі командних видів спорту, професійних
спортивних клубів iз глядачами
при частковому заповненні трибун — не більше 50% передбачених місць.
До даної події в українському спорті готувалися давно.
Приміром, виконавчий директор УПЛ Євген Дикий прогнозував, що подібне рішення має
з’явитися з початком весни. Однак міністр охорони здоров’я
Максим Степанов підписав дозвільні документи трохи раніше, посприявши таким чином
тому, аби на домашніх поєдинках 1/16 фіналу Ліги Європи
«Шахтар» i «Динамо» мали підтримку своїх уболівальників.
«Гірники» свій матч-відповідь проти «Маккабі» з ТельАвіва зіграють у Києві 25 лютого, водночас «біло-сині» зіграли
в рідних стінах свій поєдинок
проти бельгійського «Брюгге»
в четвер.
«З уболівальниками на трибунах у команди зовсім інший
настрій, зовсім інша емоційна
складова самої гри. А без них
навіть жадана Ліга чемпіонів
минула якось буденно», — зауважив президент «Динамо»
Ігор Суркіс.
Про рішення МОЗ допустити вболівальників на українські спортивні арени стало відомо за день до матчу динамівців i «Брюгге». За такий короткий проміжок часу продати
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«У розробленому законопроєкті «Про антидопінгову діяльність у спорті»
передбачається гармонізація національного законодавства у сфері
боротьби з допінгом із міжнародними та європейськими стандартами,
зокрема положеннями Угоди про асоціацію між Україною та ЄС».

■ ФУТБОЛ

День відкритих дверей
В Україні дозволили вболівальникам знову відвідувати футбольні поєдинки

❙ На матч 1/16 фіналу ЛЄ проти київського «Динамо» бельгійський «Брюгге» прибув без головного тренера
❙ та кількох основних гравців, у яких виявили коронавірус.
❙ Фото з сайта www.fcdynamo.kiev.ua.
значну кількість квитків на
НСК «Олімпійський» було нереально. Зрештою, вивчивши
всі навколофутбольні обставини, в УЄФА повідомили «Динамо», що клуб може реалізувати лише 30% квитків від місткості секторів нижнього ярусу
НСК «Олімпійський» (близь-

ко 10 тисяч перепусток, продаж яких, до речі, здійснювався лише онлайн).
Загалом, великій відвідуваності цієї гри не сприяли й
сильні морози. Були побоювання, що через них поєдинок 18 лютого може взагалі
не відбутися. Тож, аби не на-

ражати футболістів i глядачів на екстремальні погодні умови, в УЄФА вирішили
на три години раніше розпочати київсьий матч, призначивши його на 17.00. До слова, іншою важливою (окрім
50% заповнення трибун) передумовою для повернення вболі-

вальників на стадіони МОЗ назвало обов’язкове дотримання
організаторами спортивних
подій протиепідемічних норм
та постійний моніторинг стану
здоров’я учасників змагань.
Вийшло так, що до Києва
«Брюгге» прилетів у серйозно
ослабленому коронавірусною
інфекцією стані. Перед відльотом до України в таборі бельгійського клубу стався спалах коронавірусної інфекції: позитивні тести на збудника «ковіду»
здав увесь тренерський штаб команди з Брюгге на чолі з Філіппом Клеманом та троє гравців
«основи». Таким чином виконання обов’язків головного тренера у матчі проти динамівців у
«Брюгге» поклали на очільника «молодіжки» (U-23) Ріка Де
Міла.
При цьому одразу після прильоту до Києва всій делегацій
бельгійського клубу довелося
пройти додаткове обов’язкове
тестування на коронавірус. Як
ішлося у роз’ясненні вітчизняного МОЗ, яке було надіслано
до офісів «Брюгге» та УЄФА,
така процедура виконується
згідно з рішенням Головного
державного санітарного лікаря України від 3 вересня 2020
року «Про удосконалення протиепідемічних заходів під час
футбольних матчів за участі
професіональних футбольних
клубів на період карантину,
введеного через епідемію коронавірусу COVID-19». ■

■ ОРГПИТАННЯ

Антидопінгова гармонізація
Міністерство молоді та спорту розробило
законопроєкт, покликаний оптимізувати боротьбу
з допінгом в українському спорті
Григорій ХАТА
Час від часу вітчизняний спорт здригається від неприємних новин, які надходять зі штаб-квартири Всесвітньої антидопінгової агенції.
За кілька останніх місяців спортивна
Україна двічі переживала неприємні епізоди, пов’язані з відстороненням наших співвітчизників від усіх офіційних змагань.
Так, Міжнародна тенісна федерація
заборонила виходити на корт талановитій
одеситці Даяні Ястремській, заявивши про
зданий нею позитивний допінг-тест.
Аналогічне рішення, в якому фігурує
прізвище титулованого гімнаста Олега
Верняєва, прийняла й Міжнародна федерація гімнастики. «Участь спортсмена в міжнародних змаганнях тимчасово
призупинена до з’ясування обставин», —
повідомили у FIG.
Про яке конкретно порушення йдеться, у міжнародній гімнастичній федерації
не сказали, закликавши й колег з України
не розголошувати деталі справи.
При цьому директор Національного антидопінгового центру України Іван
Курліщук зауважує, що це питання може
й не стосуватися факту вживання допінгу. «Може йтися про відсутність докумен-

та на терапевтичне використання якогось
препарату», — сказав у коментарі Tribuna.
ua очільник НАЦУ.
Не виключено, що саме ці події пришвидшили завершення Кабінетом Міністрів України роботи над проєктом закону «Про антидопінгову діяльність у спорті».
«Законопроєкт розроблений iз метою
створення умов для забезпечення виконання Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті, Антидопінгової конвенції і, саме головне, нової редакції Всесвітнього антидопінгового кодексу,
що набрав чинності 1 січня 2021 року», —
повідомив у «Фейсбуці» народний депутат
України, іменитий борець греко-римського стилю Жан Беленюк.
За словами народного обранця, котрий
представляє владну партію «Слуга народу», нове напрацювання спортивного
міністерства покликане замінити існуючий (а після оновлених положень Антидопінгового кодексу ВАДА — застарілий)
Закон України, котрим регулювався контроль за допінгом у вітчизняному спорті.
«Прийняття нового закону є дуже важливим питанням, адже є загроза, за словами нашого міністерства, що Виконавчий
комітет ВАДА може оголосити антидопінгову політику України такою, що не від-

❙ Через проблеми з допінгом 20-річну одеситку Даяну Ястремську відсторонили від змагань.
❙ Фото з сайта www.newsru.co.il.
повідає Кодексу, а це, у свою чергу, може
поставити під питання участь наших спортсменів у міжнародних змаганнях, а також
неможливість участі представників України в керівних органах світових спортивних
організаціях», — заявив Беленюк.
Водночас міністр молоді та спорту
України Вадим Гутцайт наголосив, що
боротьба з допінгом — один з основних
пріоритетів держави. «Завдяки цьому документу відбудеться гармонізація національного законодавства у сфері боротьби
з допінгом із міжнародними та європейськими стандартами, в тому числі положеннями Угоди про асоціацію між Україною
та ЄС», — наголосив Гутцайт.

Очільник спортивного міністерства
сподівається, що Верховна Рада України підтримає розроблений законопроєкт,
який, поміж іншого, дозволить з’явитися
в Україні ВАДА-акредитованій антидопінговій лабораторії.
Окрім цього, даний законопроєкт передбачатиме створення в українському спорті Дисциплінарної та Апеляційної антидопінгових комісій, Номінаційного й Терапевтичного комітетів, а також визначення
статусу Національного антидопінгового
центру, який перетвориться на спеціалізовану державну установу, котра організовуватиме та здійснюватиме допінг-контроль у вітчизняному спорті. ■

Читайте
в наступному
номері:
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«Домочок» з історією

Найцінніший експонат музею — Лесина дитяча
іграшка — був знайдений у купі сміття на горищі
будинку, в якому вона народилася

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 19—20 ЛЮТОГО 2021

■ СКАНДАЛ

Діти — це святе
Міа Ферроу проти Вуді Аллена
безбожника та атеїста
Скандали продовжують підривати моральні підвалини творчого бомонду США. Ще не вщухли обурливі відгуки про фільм «Покидаючи Неверленд», який розповів контроверсійну історію про Майкла Джексона і його нібито педофільні нахили, як на цей раз вибух емоцій стався через оголошену прем’єру 4-серійного документального фільму «Аллен
проти Ферроу», який зняв той-таки американський телеканал
НВО. І цього разу також ітиметься про розбещення дітей. Тепер уже власних, тобто всиновлених.
Міа Ферроу — не тільки відома актриса, а й жінка, яка
впродовж життя робила неабияку справу — надавала покинутим і обездоленим дітям другий шанс на щасливе життя. Ще
будучи дружиною нині відомого диригента Лос-Анджелеського філармонічного оркестру Андре Превена, Міа народила
трьох синів, а потім разом із чоловіком удочерила трьох дівчаток із В’єтнаму та Кореї (у тому числі й Сун-І, про яку йтиметься далі). Згодом пара розлучилася, а у пані Ферроу в
1980-му почався цивільний шлюб із відомим нью-йоркським
режисером і актором Вуді Алленом, від якого вона народила спільного (і єдиного для Аллена рідного) сина. (До слова,
вже після розлучення з Вуді Міа всиновить іще трьох дітей).
Та, проживши зі знаменитістю 12 років, актриса знаходить
фото, на яких було знято оголеною та в непристойних позах
їхню прийомну доньку Сун-І. Після скандалу Аллен разом із
Сун-І йдуть геть, а через 5 років вони офіційно одружуються.

Цей шлюб триває й досі,
проте йдеться не про це.
Крім фото, які можна розцінити як розтління неповнолітньої, Міа
Ферроу висунула в суді
звинувачення проти Аллена у зґвалтуванні ще
однієї прийомної доньки
— Ділан. Тоді суд відхилив звинувачення щодо
Вуді, проте, вийшовши у
відставку, прокурор, який
вів ту справу, сказав, що
варто було запроторити Аллена за ґрати.
Невідомо, чи зачепить цей фільм бодай якісь
душевні струни 85-річного безбожника Вуді Аллена (сам режисер постійно
стверджує, що він атеїст),
проте Міа Ферроу запевняє,
що людина, яка не вміє дотримуватися вірності, здатна
на будь-що. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №16

❙ Міа Ферроу — зірка 60-х.

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 22 до 28 лютого
Овен (21.03—20.04). Партнери пiдбивають на оновлення сформованих стосункiв і
закликають до рішучiших дій. Це суттєво позначиться на фiнансових операцiях.
Дні: спр. — 26; неспр. — 27.
Телець (21.04—21.05). Цей тиждень
почнеться з жорсткої економiї. Ви не витрачатимете гроші на непотрiбнi речi, а, навпаки, робитимете заощадження.
Дні: спр. — 27; неспр. — 28.
Близнюки (22.05—21.06). У вас є заповiтна мрiя — мати власне житло. Заради
цього ви здатні відмовитися від багатьох покупок i багато працювати.
Дні: спр. — 22; неспр. — 24.
Рак (22.06—23.07). Попереду перевiрки,
якi органiзовуватимуть державнi органи. Штрафи можуть досить серйозно вдарити по вашій
кишені, тож ретельно перевiрте документацiю.
Дні: спр. — 27; неспр. — 28.

Лев (24.07—23.08). Нарештi ви досягли всього, що вам необхідно для життя. Тепер
зможете більше часу приділяти собі та близьким. У вихiднi вiдвiдайте батькiв.
Дні: спр. — 26; неспр. — 27.
Діва (24.08—23.09). Ваше особисте життя стане яскравим і засяє новими фарбами. Ви
зможете знайти собі нове захоплення, якому
присвячуватимете майже весь вільний час.
Дні: спр. — 23; неспр. — 24.
Терези (24.09—23.10). Наприкiнцi тижня ви отримаєте неприємну звістку, яка порушить усі подальші плани. Це сильно вплине на
душевний спокiй. Радимо звернутися до психолога.
Дні: спр. — 26; неспр. — 27.
Скорпіон (24.10—22.11). У декого з вас
з’являться серйознi стосунки, вдасться навiть
створити сiм’ю. Це стане початком нового перiоду в особистому життi.
Дні: спр. — 23; неспр. — 25.

Стрілець (23.11—21.12). Останнiм часом у вашому бiзнесi з’являється все бiльше
конкурентiв. Щоб запобiгти цьому, тримайте
язик за зубами.
Дні: спр. — 22; неспр. — 23.
Козеріг (22.12—20.01). Щоб заробити
собi на життя, доводиться братися за будь-яку
роботу. Але в жодному разi не грайте в азартнi iгри.
Дні: спр. — 25; неспр. — 26.
Водолій (21.01—19.02). У вас є всі
шанси поліпшити життя. Це стосується не
лише роботи, а й стосункiв iз людьми, вiд
яких ви залежите i з якими доводиться стикатися.
Дні: спр. — 22; неспр. — 25.
Риби (20.02—20.03). Щоб досягти бажаної мети, доведеться подолати не один бар’єр.
Але гра варта свiчок. Дехто з вас знайде свою
другу половинку.
Дні: спр. — 23; неспр. — 24. ■

■ ПОГОДА
20—21 лютого за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: хмарно з проясненнями, мокрий снiг. Мiсцями туман,
на дорогах ожеледиця. Вiтер пiвденно-захiдний, 5-10 м/с.
Температура вночi -13...-15, удень 0...-2. Пiслязавтра вночi
-2...-4, удень +1...+3.

Північ
мінлива
хмарність

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без iстотних
опадiв. Славське: вночi 0...-2, удень +3...+5. Яремче: вночi
-1...-3, удень +1...+3. Мiжгiр’я: вночi -1...+1, удень +5...+7.
Рахiв: уночi 0...-2, удень +5...+7.

хмарно

18 лютого висота снігового покриву становила: Дрогобич
— 33 см, Стрий — 35 см, Славське — 20 см, Плай — 81
см, Мiжгiр’я — 13 см, Рахiв — 8 см, Долина — 25 см,
Івано-Франкiвськ — 13 см, Яремче — 24 см, Коломия —
15 см, Пожежевська — 80 см.

сніг
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По горизонталі:
1. Дуло гармати. 4. Відома марка грецького коньяку чи бренді. 8.
У католицькій церкві — заступник
єпископа або парафіяльного священника. 9. Герой єврейських анекдотів. 10. Малоалкогольний напій,
що виготовляється з ячмінного солоду і хмелю. 11. Один з лідерів УНАУНСО, якого в Росії засудили до 22,5
року ув’язнення. 13. Сильний гарячий вітер у Південній Європі та Передній Азії, що дме з пустель Північної Африки й Аравії. 15. Пообідній відпочинок у Іспанії. 19. Струмінь
води, що б’є вгору. 20. Французький
актор, зірка фільмів «Горбун» та
«Фантомас». 23. У феодальній Росії
— високий боярський або князівський будинок у вигляді башти, де зазвичай жили під наглядом дружина
та доньки. 24. Свідоцтво про закінчення школи. 25. Ручний вибуховий
пристрій. 26. Зустріч глав держав
або голів урядів на найвищому рівні.
По вертикалі:
1. Мистецтво художника. 2. Відгалуження річки в бік від головного
русла. 3. Природна мінеральна фарба червоно-брунатного або жовтого
кольору. 4. Українські демократичні революції початку ХХІ століття.

5. Спеціальне пристосування чи природна гірка для спортивних стрибків.
6. Столиця Венесуели. 7. Твердий мінерал, здатний різати скло. 12. Жінка, що вела домашнє господарство
у пана чи іншої людини. 14. Кардинальна зміна системи. 16. Один із
терористичних методів ОУН, замах
на вбивство. 17. Японський меч самурая. 18. Прикріплений до держака мотузок або ремінь, яким поганяють тварин. 21. Більшовицький
діяч, пам’ятник якому роботи Івана
Кавалерідзе досі стоїть біля Святогірська. 22. Невелика валізка для
ділових паперів або якась історія як
приклад для аналізу. ■
Кросворд №13
від 12—13 лютого

■ ПРИКОЛИ
— Лiкарю, допоможіть моєму
зятю. Я вчора прострелив йому ногу.
— Навiщо стріляти у власного
зятя?
— Коли я в нього стріляв, він
iще не хотів ним бути.
***
У мене сусідка молодець —
20 хвилин лаяла чоловіка і жодного разу не повторилася, працює вчителькою мови та літератури.
***
Терміново продам квартиру тим,
хто п’є, горланить i гучно гуляє. Нехай мої сусіди нарешті оцінять, як їм
зі мною пощастило.
***
Сьогодні страшенно втомила-

ся, розболілася голова, лягла помирати. І тільки фраза чоловіка «Люба,
давай тобі що-небудь купимо» буквально повернула мене з того світу.
***
— Що в нас сьогодні на вечерю?
— Дуже ліниві голубці.
— Це як?
— Капуста — на лоджії, фарш
— у морозильнику.
***
Свекруха:
— Не так, не так!
Невiстка:
— А як, мамо?
Свекруха:
— Не знаю, як, але не так!
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