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Берлінале, гендер
і «Стоп-Земля»
Романічні стосунки жінки і робота від режисерки «Неортодоксальної»
та інші фільми 71-го кінофестивалю

» стор.

❙ Берлінале відбудеться з 1 по 5 березня в режимі онлайн для акредитованих журналістів та представників кінобізнесу. Другий етап — за оптимістичним прогнозом, з 9 по 20 червня, для публіки.
❙ Фото з сайта okino.ua.
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ІнФорУМ

«Під виглядом інших видів деревини планували продаж акації, яка в Україні
заборонена до експорту».
За iнформацiєю Черкаського облуправлiння СБУ

■ РЕЗОНАНС

■ НА ФРОНТІ

Тарас ЗДОРОВИЛО

Суспільний
«нежданчик»
для Банкової
Влада шукає шляхи виходу
зі скандалу з вироком
Сергію Стерненку
Іван БОЙКО
Масове обурення громадськості викликав оголошений вирок Приморського райсуду Одеси — сім років і три місяці позбавлення волі відомому активісту Сергію
Стерненку. І доки захист готує апеляцію
на це ганебне рішення кривосуддя, прихильники активіста ще у вівторок організували багатотисячні акції протесту під
гаслом #СтерненкуВолю в багатьох містах України.
Найгарячіше було в Києві, де поблизу
офісу президента поліція перекрила прохід на вулицю Банкову, що призвело до сутичок з активістами, які тривали до глибокої ночі.
Влада вочевидь не розраховувала, що
суспільний резонанс буде аж настільки
потужним (в окремих обласних центрах
спостерігачі відзначають, що стільки людей на центральних площах не бачили з
часів Євромайдану), а ще Банкову лякає,
що люди «не погнівалися і розійшлися»,
а планують продовжувати акції протесту
знову й знову: наступні заходи заплановано в суботу, 27 лютого, о 12.00. Мовляв,
якщо до цього часу Сергія Стерненка не
звільнять, а події будуть «настільки глобальними», що країну чекає нова революція.
Тож влада шукає способи діяти на випередження й заспокоїти громадськість,
не втративши обличчя. Щоправда, виходить це вкрай незграбно. У монобільшості
«слуг» за останні дні видали суперечливі
заяви щодо справи Стерненка. Так, одні
просять президента Зеленського провести
в країні судову реформу (мовляв, такі замовні вироки, як в Одесі у справі Стерненка, ганьблять владу, а суспільство вимагає
справедливості). Тож необхідно провести
публічний, прозорий судовий процес у всіх
судових інстанціях під головуванням суддів, які мають бездоганну репутацію в професійному колі й мають довіру громадськості.
Тоді як інші «слуги» — скандально відомі нардепи Данило Гетманцев та Максим Бужанський, — навпаки, закликають
силовиків «діяти з мінімальною толерантністю до порушень правопорядку на вулицях». Мовляв, не можна «використовувати реалізацію права на мирні зібрання як
засіб тиску на органи влади». Таку ж думку публічно озвучив і прокурор Одеської
області Сергій Костенко, чиї підлеглі зганьбилися в суді у справі Стерненка, адже
просили навіть більший термін «колючки» для активіста, який свого часу нібито «викрав українофоба і навіть катував
його», щоб «збагатитися» розбоєм на 300
гривень...
Наразі ж відомо, що Сергія Стерненка
не будуть переводити з СІЗО Одеси (де йому
може загрожувати небезпека) до слідчого
ізолятора в Києві. Натомість він отримає
окрему камеру в Одеському СІЗО на час
розгляду апеляції на його вирок. ■

За даними МЗС України, країна-агресор розмістила на Донбасі 450 танків,
834 броньованi машини і
663 артилерійськi системи, а російських військових-«іхтамнетів» на окупованих частинах Луганської
та Донецької областей — не
менше 30 тис.
На фронті, на жаль, знову втрати: 23 лютого під час
виконання бойового завдання поблизу Зайцевого загинув військовослужбовець
59-ї окремої мотопіхотної
бригади ім. Якова Гандзюка — сержант Дмитро Сардак з Одеси, який отримав
осколкове поранення, не
сумісне з життям. Також
на Донбасі загинув військовослужбовець з Вінницької
області Сергій Сорочинський, останки якого виявили
в лісосмузі поблизу Щастя
Луганської області — згідно з довідкою судово-медичної експертизи, тіло має ушкодження, характерні для
мінно-вибухової травми.
Найцинічнішою подією
останніх днів став обстріл
23 лютого російськими
окупанти й колаборантами
мирного населеного пункту Хутор Вільний на Луганщині: на подвір’ї місцевого жителя вибухнула міна,
внаслідок чого чоловік отримав важкі множинні поранення й помер.

Полювання на дрони
На Донбасі вперше зафіксували російську радіолокаційну
станцію для боротьби з безпілотниками
Згідно з повідомленнями
пресцентру О’бєднаних сил,
24 лютого росіяни продовжили здійснювати збройні
провокації та шість разів
порушили режим припинення вогню.
Так, зі стрілецької зброї
противник вів вогонь неподалік населених пунктів Південне й Талалаївка.
В результаті обстрілу один
військовослужбовець ЗСУ
отримав кульове поранення.
У передмісті Авдіївки та
неподалік Водяного, що на
Приазов’ї, ворог відкривав
вогонь iз гранатометів різних систем та стрілецької
зброї, а поблизу Мар’їнки
здійснив неприцільні постріли з автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік населеного
пункту Чермалик український воїн, який ніс чергування на спостережному посту,
впіймав військовослужбовця окупаційних військ РФ,
який намагався проникнути на українські позиції.

У ході затримання противник завдав нашому воїну
легке поранення холодною
зброєю. У відповідь солдат
застосував штатну зброю та
затримав окупанта.
Основною метою дій
російсько-окупаційних
військ минулої доби залишається провокування ЗСУ
на обстріли у відповідь із
подальшим звинуваченням
у порушенні режиму припинення вогню. У двох випадках противник гатив
по позиціях українських
підрозділів одночасно із запитом на тишу начебто через канонаду з українського боку. Крім того, в одному випадку було зафіксовано фальшивий запит на
тишу з боку збройних формувань Російської Федерації, що свідчить про широке
використання противником
маніпуляцій i викривлення
інформації для досягнення
ним власних цілей.
Станом на 7-му годину
ранку 25 лютого обстановка в районі проведення опе-

рації Об’єднаних сил була
стабільною. Зауважимо, що
на Донбасі вперше офіційно
зафіксували російську РЛС
51У6 «Каста-2Е1», яку окупанти поспіхом намагалися
замаскувати. Окремої уваги заслуговує факт, що ця
російська мобільна радіолокаційна станція дециметрового діапазону призначена саме для виявлення повітряних об’єктів, у
тому числі тих, які літають
на надмалих висотах. Враховуючи, що українська
авіація не використовується в зоні проведення ООС,
станцію розгорнули саме
для полювання за БПЛА. У
режимі безперервної роботи станція може працювати
до 20 діб. Радіус виявлення
цілей — від 5 до 150 км, по
висоті — до 6 км.
Додамо, що 24 лютого Україна надала автобуси для перевезення громадян через КПВВ «Щастя»
та «Золоте», але російська
сторона знову не відкрила
їх зі свого боку. ■

■ КРИМІНАЛ

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
На Черкащині співробітники
Служби безпеки України заблокували
незаконне вивезення оптових партій
деревини цінних порід до однієї з європейських країн на 300 тисяч євро.
Як повідомила «Україні молодій»
Катерина Дрога з обласного управління СБУ в Черкаській області, оборудку
організувала приватна підприємиця з
Черкащини, яка має меблевий бізнес.
«Встановлено, що вона уклала контракт на 300 тисяч євро із закордонною компанією на поставку пиломатеріалів листвяних порід дерев. Під
виглядом інших видів деревини вона
планувала продаж акації, яка в Україні заборонена до експорту», — розповідає пані Катерина.
За її словами, лісопродукцію підприємиця закуповувала вроздріб у
місцевих комерсантів. Аби приховати нелегальний експорт, вона вносила до митної документації недостовірні відомості щодо виду деревини.
Оперативники спецслужби затримали вантажівку з деревиною під час
процедури оформлення вантажу на
посту «Черкаси-центральний». Під
час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили вантаж цінних
порід, що був прихований під задекларованою деревиною. Слідчі органів
безпеки розпочали провадження за ч.
2 ст. 201-1 Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання щодо
повідомлення організаторці незаконних трансферів про підозру. Тривають
слідчі дії для встановлення та притяг-

Постукати по дереву
Зловмисники хотіли вивезти за кордон цінну
деревину на 300 тисяч євро

❙ Правоохоронці заблокували незаконне вивезення оптових
❙ партій деревини цінних порід до однієї з європейських країн.
❙ ФОТО надане пресслужбою СБУ в Черкаській області.
нення до відповідальності всіх осіб,
причетних до протиправної оборудки.
Викриття незаконної діяльності

проводилось під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури. ■
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що преМінінфраструктури починає
військових
но на вакцинацію в Україні, зазначив в.о. державі мають статус учасника бойових тендують на державні посади, влітку мають скласти присутні на Донбасі, згідно з дани- реалізацію проєкту будівництва залізничної мережі євдій, констатували в Міністерстві у справах іспит з української мови, заявила голова Нацкомісії зі ми Міністерства закордонних справ ропейського формату для швидкісного руху, похваливголови НСЗУ Андрій Віленський.
ветеранів України.
стандартів державної мови Орися Демська.
України.
ся міністр інфраструктури Владислав Криклій.
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■ ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Світлана МИЧКО
На сесії Тернопільської районної ради прийнято звернення до голів територіальних громад району
щодо підтримання Декларації про державний суверенітет України, як одного з етапів суверенізації України з
нагоди 30-річчя Галицької
асамблеї та Всеукраїнського
республіканського референдуму. Починається воно екскурсом в історію, коли в лютому 1991 року в приміщенні
Львівського оперного театру
відбулося розширене спільне засідання депутатів обласних рад Тернопільщини,
Львівщини та Івано-Франківщини за участю делегацій з інших західних областей, яке з легкої руки журналістів і отримало згодом

Дух Чорновола
Депутати Тернопільської райради
звернулися до голів громад з нагоди
ювілею Галицької асамблеї
назву Галицької асамблеї. А
на 17 березня того року вже
було призначено всесоюзний референдум із запитанням «Чи вважаєте ви за необхідне збереження СРСР як
оновленої федерації рівноправних суверенних республік, у яких будуть повною
мірою гарантуватися права
і свободи людини будь-якої
національності?».

«На Галицькій асамблеї, — згадується у зверненні, — було прийнято рішення в межах трьох областей
(Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської.
— Авт.) провести ще один
місцевий референдум і запитати виборців: «Чи хочете ви, щоб Україна стала незалежною державою, яка самостійно вирішуватиме всі

питання внутрішньої і зовнішньої політики, забезпечуватиме рівні права громадянам, незалежно від національної та релігійної приналежності?». Цей референдум
став предтечею референдуму
1 грудня 1991 року».
Удруге, 5 вересня 1991го, Галицька асамблея збиралася вже у Тернополі, і саме
на ній кандидатом у президенти України було висунуто незабутнього В’ячеслава
Чорновола. Тепер же, з нагоди ювілейної річниці Асамблеї, яку ще називали дітищем Чорновола, депутати
Тернопільської ради звернулися до очільників громад із
закликом повсюдно провести низку масових інформаційно-просвітницьких та інших заходів в пам’ять про ті
історичні події. ■

■ ЗАРАЗА

Вакцинація — справа добровільна
У більшість регіонів України надійшли перші партії препаратів від коронавірусу.
Однак частина медиків відмовляється від щеплень індійською вакциною
Катерина БАЧИНСЬКА
Із запізненням на 10 днів від оголошених владою термінів у середу в Україні
розпочалася вакцинація від коронавірусу. Cтартувала вона на Черкащині. Першим щеплення отримав лікар-реаніматолог із Черкас Євген Горенко, який працює у відділенні з ковідними пацієнтами.
Він розповів, що жодних ускладнень не
відчув. Каже, неприємним був лише сам
момент ін’єкції. Однак вважає: краще
бути вакциновим, аніж перехворіти на
«ковід» з ускладненнями.
Головний санітарний лікар Віктор
Ляшко проконтролював самопочуття медиків, яких першими вакцинували від коронавірусу. Розповів, що подзвонив реаніматологу з Черкас, лікарці мобільної бригади з Вінниці та лікарю, який працює в ковідному відділенні
в Чернігові: «Поцікавився станом після
щеплення, всі почуваються добре й продовжують далі виконувати свою роботу.
До місії бути першими поставилися як
до свого професійного обов’язку, адже
як ніхто розуміють і щодня бачать ризики, пов’язані з хворобою».
Напередодні до Полтави прибуло 19
тис. 300 доз вакцини Сovishiеld. Першою людиною, яка отримала щеплення
в регіоні, став лікар-інфекціоніст Полтавської обласної інфекційної лікарні
Роман Пономаренко. Загалом на першому етапі заплановано, що вакцину отримають 6 тис. 700 жителів Полтавщини, серед яких понад 4 тисячі — медики.
Насамперед вакцинуватимуть саме медпрацівників, але щеплення отримають і
люди похилого віку, які перебувають у
спеціалізованих інтернатних закладах.
Щеплення безкоштовне й добровільне та
відбувається за попередньо складеними
списками. Перша партія вакцини від коронавурусу прибула і на Львівщину. Регіон отримав понад 42 тисячі доз препарату «Ковішилд». Тут також насамперед планують вакцинувати понад 1,5
тисячі медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19. А от у Чернігові лікарі масово відмовляються вакциновуватись від коронавірусу. Щепитись погодилась лише третина медиків.
Про це у Фейсбуці повідомив секретар
міськради Олександр Ломако. Він за-

❙ «Колотися» чи нi — ось у чому питання.
значив, що в Чернігові підлягають вакцинації 280 лікарів, із них погодилися
на процедуру близько 90. Масова вакцинація медпрацівників розпочнеться наприкінці цього тижня. А повторне щеплення зроблять за півтора місяця. Нагадаємо, напередодні Чернігівщина отримала перші майже 7 тисяч доз вакцини
CoviShield. І в Києві — схожа ситуація:
з 24 лікарів одного з відділень Олександрівської лікарні погодились вакцинуватись лише двоє медичних працівників. Про це під час брифінгу повідомив
завідувач відділення цього медзакладу. Крім того, директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина
Гінзбург зазначила, що змушувати людей робити щеплення ніхто не буде. А головний санітарний лікар Віктор Ляшко
визнав — не всі медики хочуть вакцинуватися. Зокрема, індійським препаратом наразі готові зробити щеплення
лише 38% медпрацівників.
Наступного тижня Україна чекає на
поставки препарату «Пфайзер» у рамках
глобальної допомоги КОВАКС. Загалом
наша країна має отримати щонайменше
22 мільйона доз вакцин. У МОЗ додали,

що препарат «Ковішилд», яким почали
щеплення в Україні, вироблений в Індії
за ліцензією AstraZenecа. Він дозволений
для використання Всесвітньою Організацією Охорони Здоров’я.
Водночас ситуація з коронавірусом у
західних областях погіршується. Зокрема, на Закарпатті заявляють, що медична
система області — на межі колапсу. Там
щоденно госпіталізують по 200 хворих.
За останню добу рекордну кількість зареєстрували і на Вінниччині — понад 600
нових випадків інфікування ковідом. А в
уряді знову запровадили адаптивний карантин. Регіони поділили на «кольорові»
зони — залежно від рівня захворюваності та завантаженості лікарень. Найбільш
жорсткі обмеження оголосили на Прикарпатті та Буковині. Ще сім регіонів —
у «помаранчевій» зоні. По всій території
України почала зростати кількість хворих. Понад 8 тис. випадків коронавірусу підтвердили в Україні за останню добу.
Найбільше нових інфікованих — в ІваноФранківській, Житомирській та Закарпатській областях. Напередодні госпіталізували майже 3 тис. хворих. Померли понад сотню пацієнтів. ■
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■ СКАНДАЛ

Порожня
каша
У Краснограді
через бюрократичну
тяганину малюки
на два місяці
залишилися без
повноцінного
харчування
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область
Заступниця директора одного з дитячих садків Краснограда Людмила Образцова розповіла у програмі «Вікна» досить неприємну історію. Виявляється,
дошкільні заклади цього міста
через проблеми з тендерами перестали отримувати свіжі продукти. У результаті дітвору годували лише кашею та картоплею
з тушкованими овочами, урізноманітнюючи скупий раціон один
раз на тиждень печінкою або
шматочком риби. Хліб дитсадки пекли самі, бо на його купівлю не було грошей. «Молочних
продуктів та яєць ми не бачили
з початку року, — уточнила пані
Людмила. — За 15 років роботи
я з таким зіткнулася вперше».
Аби врятувати ситуацію,
не порушивши закон, депутати
міськради днями проголосували за виділення так званих «допорогових» у розмірі 400 тисяч
гривень. Дитсадкам швидко підвезли продукти, але про повноцінний раціон говорити поки що
рано, оскільки пошук постачальників на весь асортимент триває
далі. Розкриття пропозицій решти претендентів заплановано
на перший тиждень березня.
Як повідомила очільниця
міста Світлана Кривенко, проблема з харчуванням виникла через правову колізію. Після місцевої децентралізації у
грудні минулого року змінився засновник учбових закладів
громади. Паралельно був ліквідований відділ Красноградської
районної адміністрації, що раніше проводив тендери. Цю функцію перебрала на себе міська
виконавча влада. Але оскільки
аналогічний відділ у цій структурі ще не пройшов процедуру
державної реєстрації, провести
торги було нікому. «Ми очікували таку ситуацію, — повідомила
пані Світлана, — тому намагалися її попередити. Тобто закупили продукти з урахуванням
відсутності поставок у січні-лютому. На це виділили 900 тисяч
гривень. Утім купили лише те,
що може зберігатися тривалий
час».
Аби трохи підсолодити цю
гірку пігулку, чиновники вирішили перерахувати батькам гроші, які вони внесли як оплату за
повноцінне харчування дітей
протягом двох перших проблемних місяців. ■

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

Близько

150

об’єктів

142

роки

70

випадків

48%

населення

13-ту

постановку

культурної
тому в лютому
смертей і поранень цивільних осіб зафіксоваУкраїни бачить необхідність
за
творами
спадщини планують відреставрувати в Україні у Києві народився Казимир но на Донбасі за минулий рік через артобстріли, вогонь зі у проведенні позачергових виборів президента Лесі Українки представив Націоза три наступні роки, пообіцяв президент Во- Малевич, нагадали в Мін- стрілецької зброї і легких озброєнь, а також удари з безпілот- країни, свідчить соціологічне дослідження Ук- нальний драматичний театр імені
лодимир Зеленський.
культури.
ників, повідомила пресслужба Моніторингової місії ООН.
раїнського інституту майбутнього.
Івана Франка.
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■ ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА

Вань, купуй
юань!
Росія «забарикадується»
від американської
фінансової системи
Олег БОРОВСЬКИЙ
Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков в інтерв’ю американському бізнесовому виданню Bloomberg назвав долар
«токсичним джерелом постійних ворожих дій» і висловив упевненість у необхідності знизити до мінімуму залежність
Росії від американської валюти. Москва
«має забарикадуватися від фінансової та
економічної системи США» для зниження впливу антиросійських санкцій, наголосив дипломат.
Упродовж останніх років Вашингтон
запровадив санкції проти більш ніж 90
російських державних банків і корпорацій нафтогазового сектору, вищих чиновників і великих підприємців, і, ймовірно,
американська сторона має намір ввести
ще більше обмежувальних заходів, припустив заступник голови російського зовнішньополітичного відомства.
Міністерство закордонних справ не
відповідає за економічну політику, і Рябков не уточнив, які кроки можуть бути
зроблені для подальшого зниження залежності Росії від долара. За його словами, напруженість у відносинах iз суперником Росії в «холодній війні» останнім
часом неухильно росла, і зараз, можливо, ситуація навіть гірша, ніж у часи комуністичної епохи, сказав Рябков, який
займається зв’язками зi США в міністерстві закордонних справ РФ. «Ніколи не
було нічого подібного — не просто відсутність довіри, а взаємна ворожiсть. Емоції
зашкалюють настільки сильно, що ми,
ймовірно, не побачимо будь-яких поліпшень упродовж довгого-довгого часу», —
спрогнозував дипломат.
Того ж дня, в середу, 24 лютого, стало
відомо, що мінфін РФ включив у валютну структуру Фонду національного добробуту (ФНБ) єну та юань. «Мінфін Росії інформує, що в нормативну валютну структуру коштів ФНБ включені японська єна
з часткою 5% і китайський юань iз часткою 15%. Частки долара США і євро при
цьому скорочені з 45% до 35%, а частка
фунтів стерлінгів збережена незмінною
на рівні 10%», — наводить ТАСС повідомлення відомства.
Такі зрушення — частина стратегії
«дедоларизації» російської економіки.
Крім того, російська влада намагається
таким чином зробити її більш стійкою перед загрозою нових санкцій США. ■

■ ОГОЛОШЕННЯ
ЗАКОН ПРО КОМЕРЦІЙНІ
КОМПАНІЇ
БРИТАНСЬКИХ ВІРГІНСЬКИХ
ОСТРОВІВ 2004 р.
The Xedox Inc («Кседокс Інк.»)
— в процесі добровільної ліквідації
(далі — «Компанія»)
Компанію зареєстровано
на Британських Віргінських Островах
за реєстраційним номером:
BC №1756264
Цим повідомляємо, що Nigel Massicot
(«Найджел Массікот») із Sage Corporate
Consultants Limited («Сейдж Корпорейт
Консалтантс Лімітед»), PO Box 762,
Fish Bay, Tortola, Британські Віргінські Острови, VG1110, був призначений
добровільним ліквідатором Компанії
11 лютого 2021 р. Кредиторів Компанії
запрошують надати свої вимоги не пізніше 19 березня 2021 р. на електронну
скриньку ліквідатора: management@
sagebvi.com.
Найджел Массікот, Ліквідатор.

СВІТ
■ КРИЗА

Ігор ВІТОВИЧ

Грузія переживає черговий виток політичної кризи — цього разу олії у вогонь
протистояння влади й опозиції підлив
арешт 23 лютого голови партії «Єдиний
національний рух» (ЄНР) Ніки Мелії. Голову найбільшої опозиційної партії «Єдиний
національний рух» звинувачують в організації заворушень у 2019 році. Сам він не
визнає своєї вини, а його прибічники називають дії грузинської влади «провокацією». Грузинські ЗМІ повідомляють, що
поліція, котра затримувала Мелію, штурмувала офіс опозиційної партії, не церемонячись із людьми, котрі зібралися перед будинком та всередині нього.
Затримання депутата спровокувало протестні хвилювання і занепокоєння з боку
Заходу, від якого опозиція вимагає санкцій. За експертною оцінкою, ця ситуація
призведе лише до поглиблення політичної
кризи, особливо напередодні початку нового сезону протестної активності в Грузії.

Знов нуртує гаряча
грузинська кров
Чергова хвиля протестів у Грузії: загострення
спричинив арешт лідера опозиції

Врозріз з євроатлантичними
прагненнями
Приводом для арешту Ніки Мелії
стала справа про заворушення біля стін
парламенту Грузії влітку 2019 року.
Депутата звинувачують в організації
масових протестів, які завершилися
спробою штурму будівлі законодавчого органу на знак незгоди з проросійським курсом уряду. Тоді опозиціонера випустили під заставу і зобов’язали
носити електронний браслет.
Однак заставу в розмірі 40 тис. ларі
(понад $12 тис.) Ніка Мелія платити
відмовився, та й браслет демонстративно викинув на акції протесту восени 2020 року. В результаті Тбіліський
суд санкціонував його затримання. Для
цього у вівторок в офіс «Єдиного національного руху» прорвалися сили спецназу, використавши сльозогінний газ
для розгону прихильників Мелії, які
намагалися перешкодити арешту.
Політичний конфлікт між владою
та опозицією в Грузії триває з осені минулого року, після перемоги «Грузинської мрії» на парламентських виборах.
Опозиція підсумки голосування визнавати відмовилася, назвавши результати сфальсифікованими і спровокувавши протестні заворушення.
З точки зору професора Грузинського інституту громадських справ Торніке Шарашенідзе, насправді політичної
кризи не було до моменту арешту Мелії
і складно пояснити, чому влада пішла
на це. «Правляча партія була у виграшному становищі, вони переграли опозицію практично за всіма пунктами після
виборів і, ймовірно, могли залишитися
на третій термін. Почавши переслідування Мелії, вони зробили велику помилку,
сама форма його затримання була кричущою». Затримання опозиціонера, активного учасника протестних акцій, уже
призвело до кількох негативних факторів. По-перше, в центрі Тбілісі зібралася демонстрація прихильників «Єдиного
національного руху», а також інших опозиційних партій, які зажадали звільнення Мелії та інших політичних в’язнів. У
середу, 24 лютого, новий мітинг зібрався біля стін 12-ї в’язниці Руставі, де перебуває заарештований депутат. Організатори акції обіцяють протестувати доти,
доки їх вимоги не будуть виконані.
По-друге, західні партнери Грузії поОлег БОРОВСЬКИЙ
В останні тижні в канадській
провінції Онтаріо та з іншого боку
кордону, у США, встановилися арктичні температури, що спричинило замерзання найбільшого в світі
Ніагарського водоспаду. На славетному водоспаді не бракує туристів у
будь-яку пору року. І цієї зими їх не
відлякали навіть люті морози, коли
в деякі дні температура повітря падала до мінус 33 градусів за Цельсієм. Винагородою було неймовірне видовище замерзлого водоспаду, над яким часом з’являлася веселка.
Ще під час замерзання водоспаду 2019 року на сайті природно-

❙ Акція протесту в Тбілісі.
чали висловлювати певну стурбованість
ситуацією в країні. Наприклад, у Держдепі США закликали всі сторони конфлікту проявити стриманість і не допустити ескалації напруженості або насильства. Також у Держдепі зазначили, що дії
влади Грузії щодо Мелії та інших опозиціонерів йдуть урозріз з євроатлантичними прагненнями Тбілісі, зокрема з планом щодо приєднання до НАТО.

Чи будуть дострокові вибори?
Формальні заяви про готовність до
діалогу в даний момент звучать з обох
сторін. Сісти за стіл переговорів запропонував новий прем’єр Гарібашвілі, а
також представниця ЄНР Саломе Самадашвілі. Однак опозиція запуск діалогу
пов’язує із зустрічними кроками влади — звільненням політв’язнів і проведенням дострокових виборів. Якщо розглядати ситуацію з новими парламентськими виборами, то тут влада вже не
раз дала однозначну відповідь. Той же
Гарібашвілі, виступаючи в парламенті, оголосив, що це питання закрите і
не буде частиною діалогу з опозицією.
На думку професора Торніке Шарашенідзе, яку він висловив російському
порталу Газета.Ru, швидше за все, правлячiй партії доведеться випустити депутата, інакше Захід не перестане тиснути
на владу Грузії. Навряд чи справа дійде до санкцій, хоча, якщо влада припуститься якоїсь грубої помилки — нічого
не можна виключати. «Тиск Заходу —
це не те, що влада може собі дозволити.
Тим більше, що в країні триває економічна криза, викликана пандемією коронавірусу. За логікою, в Грузії цілком
можна очікувати проведення дострокових парламентських виборів, тому що
без цього владі буде дуже важко вийти з
кризи», — вважає експерт.
Грузинський політолог Паата Закареішвілі вважає арешт Мелії політичним
переслідуванням, яке тільки посилить

недовіру до чинної влади і наблизить
Грузію до авторитаризму. Відставка
прем’єр-міністра Гахарії минулого тижня — це ознака розколу всередині правлячої партії, заявив експерт у розмові
з французьким порталом RFI. «І мало
хто звертає увагу, що, крім Гахарії, у
відставку пішла віце-прем’єр і міністр
інфраструктури Майя Цкітішвілі. І це,
звичайно, реакція на те, що планувалося тепер з арештом Мелії. У партію
«Грузинська мрія» прийшла інша команда, соратників Бідзіни Іванішвілі, і
вони повністю заволоділи ситуацією. На
цьому тлі відчувається, що Гахарія не
хотів підписатися під цим всім і пішов,
можна сказати, не зовсім гідно. Адже
він був прем’єр-міністром, він сам міг
вжити заходів усередині партії. Але він
не хотів відповідати за це і дав «зелене
світло» тому, що сталося». Цим самим
вони тільки підсилюють «Єдиний національний рух» і роблять з цієї людини [Ніки Мелії] героя. Від цього страждає Грузія, її євроатлантичні інтереси та
європейські інтереси, тому що в демократичних країнах так не поводяться з популярною провідною опозиційною партією. Тим більше, що підстави для подібних правових дій були мінімальні.
Водночас Паата Закареішвілі вважає
малоймовірною можливість проведення дострокових виборів: «Поки суспільство не готове, воно не довіряє ні правлячій партії «Грузинська мрія», ні «Національному руху». Але зараз ситуація
змінюється, тому що такі дії громадяни
приміряють на себе. Якщо можна в такій
формі заарештовувати провідного лідера
опозиційної партії, то що буде з рештою
населення, з кожним громадянином? І
кожен громадянин розуміє: якщо «Грузинська мрія» переможе в авторитаризмі, то наступна черга буде вже за простими громадянами. І ця тінь авторитаризму нависла над Грузією, і багато хто це
вже відчуває». ■

■ ДИВО ПРИРОДИ

Закований у лід
Замерз Ніагарський водоспад,
що трапляється досить рідко
го парку «Ніагара Фоллс» його дирекція розкрила секрет природного дива: коли температура повітря
опускається нижче нуля, туман і водяний пил, які утворюються внаслідок падіння води в річку Ніагара,
дійсно замерзають і утворюють крижаний панцир. Він і створює вражен-

ня, ніби водоспад замерз — проте
під льодом вода продовжує падати.
Утім крига, яка цього року скувала 54-метрову ділянку водоспаду,
таки становить певну загрозу. Передусім, замерзлий Ніагарський водоспад перешкоджає нормальному
функціонуванню залежних від нього

гідроелектростанцій. Замерзла вода
не приводить турбіни в рух, що може
становити серйозну небезпеку, коли
лід почне танути. З цієї причини попередження про повені було видано для двох островів, розташованих
поблизу водоспаду.
Водоспад замерзав і рік тому,
коли температура повітря понизилася до -18 градусів. Але температурний рекорд встановлено 2016 року,
коли в районі водоспаду було зафіксовано -50 градусів за Цельсієм, але
вода під льодовим покровом усе ж
текла. За всю історію спостережень
водоспад «зупинявся» лише раз —
1890 року, коли гігантська льодова брила повністю перекрила потік
води. ■
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Берлінале, гендер
і «Стоп-Земля»
Романічні стосунки жінки і робота від
режисерки «Неортодоксальної»
та інші фільми 71-го кінофестивалю
Сергій ТРИМБАЧ,
з віртуального Берліна,
спеціально для «України
молодої»

Рік тому, на початку березня,
я повертався з Берлінського
кінофестивалю. На кордоні
всім міряли температуру...
Пандемічні сюжети тільки починалися. Фестивалі почали
відміняти і переносити один
за одним.
Тоді ж оголосили терміни 71го Берлінале — 11-21 лютого 2021-го. Уже восени стане
зрозумілим: лютий лютує, разом із вірусом — доведеться
посунутись...

Кінопольоти вві сні і наяву
Недавно
керівництво
фестивалю у столиці Німеччини оголосило: фестиваль
усе ж відбудеться. В два етапи. Перший — з 1 по 5 березня, в режимі он-лайн, такому вже звичному нині, для
акредитованих журналістів
та представників кінобізнесу. Другий етап — з 9 по 20
червня, для публіки. Червень — це за оптимістичним
прогнозом, у надії, що пандемія на той час зійде на пси,
за основними параметрами.
Берлінале, до речі, впродовж останніх десятиліть
вирізнявся передусім установкою на масову глядацьку аудиторію. Фестивальні
перегляди відбуваються зазвичай заледве не у двох десятках кінотеатрів Берліна,
і, о диво, вони завжди заповнені — хоч би що показували, все цікаво!
Кінофестивалі на сьогодні є берегинями класичного кінотеатрального показу, який так нагадує технологію сну. Коли ми дивимось фільм по телевізору чи
комп’ютеру — це вже не сновидіння, це притомний діалог з екраном, з автором кінотексту при денному світлі. Таким чином, Берлінський фестиваль відбудеться у
двох режимах — спершу то
будуть комунікації нетрадиційного денного типу, а потому, вже на початку літа,
— у сновидському варіанті,
тому самому, якому в грудні
минулого року виповнилось
уже 125 літ.
Отже, наступного тижня
дивимось фільми фестивальної програми у загалом звичній форматній конфігурації.
Як завжди, у фокусі буде великий конкурс. Тут заявлено 15 фільмів, менше звичайного (так і дистанція фестивалю коротша). З них третина — це, власне, німецькі
кінострічки. Не дивина загалом — усі останні роки німці
послідовно активували свій
кінематограф.

Що ми бачимо, дивлячись
на небо?
Іноді бачимо небо двох
країн. Або й трьох-чотирьох,
коли йдеться про копродук-

цію. Хоча нині, таке враження, спільних проєктів
поменшало — з огляду на
пандемію. Одначе ті самі
німці мають добру звичку
підтримувати кінематограф
невеликих країн. От і тепер
маємо шанс побачити фільм
«Що ми бачимо, коли дивимось на небо», спільного виробництва ФРН та Грузії. Режисер картини — Олександр
Коберідзе, який отримав кіноосвіту в Німеччині — Берлінський кіновуз DEFB.
68-річний німецький режисер Домінік Граф, відомий своєю схильністю до
жанрового кіно (трилера і
детективу передусім) екранізував роман відомого письменника Еріха Кестнера
«Фабіан та його прогулянка
перед собаками», з Томом
Шиллінгом і Альбрехтом
Шухом у головних ролях.
Кестнер — письменник з цікавою долею. У часи Гітлера
не виїхав з Німеччини, попри те, що його книги було заборонено і навіть спалено...
Усе витримав, не втратив
оптимізму і віри у свій народ. Багато писав для дітей
і юнацтва.
Родзинкою
німецької
частини конкурсу може стати фільм «Я — твоя людина». Романічні стосунки героїні стрічки і робота — ну!
Режисерка картини Марія
Шрадер є нині однією з найвідоміших німецьких кінематографістів. Рік тому на
Netflix з’явився її мінісеріал
«Неортодоксальна» (історія
молодої єврейки, що тікає з
ортодоксальної єврейської
общини в Брукліні до Берліна) — фільм завоював чимале визнання і навіть отримав
приз «Еммі» Американської
телевізійної академії.
З цікавістю очікується
фільм француженки Селін
С’ямми «Маленька мама».
42-річна режисерка зняла
ще не так багато фільмів, одначе практично кожен отримував нагороду престижного
кінофестивалю (одного разу
так трапилось в Одесі, на
фестивалі головний приз отримав фільм «Шибениця»).
С’ямма — фем-активістка,
чи не кожна картина її —
про світ жінок, які мають
любовні стосунки так само з
жінками.
Так було і в останній за
часом роботі режисерки,
фільмі «Портрет дівчини у
вогні» (приз за кращий сценарій у Каннах 2019-го).
Художниця Маріан (Ноемі
Мерлан) отримує замовлення написати портрет молодої жінки на ймення Елоїза
(Адель Еннель). У підсумку
між ними виникають любовні стосунки...
У новій картині йдеться
про 8-річну Неллі, яка допомагає батькам навести лад
у будинку, де минуло дитинство її матері. Чим глибше вона поринає у світ того
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«Віла біла» без кіно
Валентина САМЧЕНКО

❙ У конкурсній програмі
❙ Generation 14plus —
❙ український фільм «Стоп-Земля».
дитинства, такого схожого і несхожого з її власним.
Як сказано у фестивальній
анотації, фільм досліджує
важливий момент переходу до дорослого життя з поетичною точністю. І це життя жінки, побачене жіночими очима.
До речі, С’ямма критикувала Каннський фестиваль
за недотримання гендерного балансу. Враження таке,
що цьогорічний Берлін підстав для подібних претензій
не дасть — чимало фільмів,
зроблених жінками і про жінок.

Про консенсус — секс,
відео і щось там ще
Є, звичайно, і фільми,
зроблені чоловіками (так,
поки наш брат ще тримається в кіно, не без зусиль, одначе). В конкурсі Берлінале — новий фільм одного з
найвідоміших румунських
режисерів Раду Джуде. 43річний режисер не вперше
у Берліні, був він і у Формі, і в головному конкурсі,
де у 2017-му отримав «Срібного ведмедя». Працює як
в ігровому, так і в неігровому кіно (скажімо, відомим є
його гострокритичний до румунської історії фільм «Мертва нація»).
Нова картина має назву Babardeal? cu bucluc sau
porno balamuc (це румунською), яку доволі складно
перекласти. Щось на зразок
«Невдачі тих, хто злягається, або порно-баламутство».
Здається, це вже ближче до
сьогоднішніх реалій. Починається з відео, на якому можна побачити чоловіка й жінку, що займаються
сексом у масках. Проблемка в тому, що жінка та —
вчителька, а це ж не та професія, яка асоціюється з порно... Постає дискусія — про
консенсус сексу, порнографії і таке інше. Подивімось,
послухаємо. Раду Джуде зазвичай налаштований критично до сьогоднішнього
суспільства — принаймні в
Румунії.

Стоп! Це ми йдемо...
І насамкінець про нас. У
програмі Берлінале є й українська картина. У конкурсній програмі Generation
14plus — фільм «Стоп-Земля» Катерини Горностай. Це
її повнометражний дебют, до
того були короткометражні стрічки, серед яких осібно виділю фільм «Бузок»
(2017). Талановитість 31річної режисерки не викликає сумнівів, удачі їй в Берліні!
Про що фільм? Його героїня — 16-річна дівчина,
закохана у свого однокласника. Напевно, про дорослішання почуттів. Ще одна
історія, побачена жіночими
очима. ■

Цей день надовго. Уже 150 літ — як 25
лютого 1871 року народилася Лариса Косач. Як Лесю Українку цю жінку, яка прожила лише 42 роки, знає кожен: щоправда,
часто схематичною і навіть трохи нудною,
бо «малювали» з неї навіть соціал-демократку (відбілюючи так злочини Леніна, і
уже в 2003-му примазувався до її слави
через партійність ... горе-адвокат у справі
Стуса, подаючи передмову до загалом цікавого видання про письменницю).
А вона жила, творила, любила. Самовіддано й одержимо, обираючи самостійно
рішення, тому їй часто приписують чоловічий характер (як часом хочеться справдження того стереотипу і тепер: вивірених справедливістю і безкорисливістю
дій мужчин).
Леся Українка у 4 роки вже читала.
У 6 грала на піаніно. Навчала її, до речі,
дружина композитора Миколи Лисенка.
Швидко проростати й формуватися таланту й характеру, звичайно, допомагали проукраїнська у Російській імперії родинна атмосфера і коло спілкування, зокрема з дядьком Михайлом Драгомановим
— рідним братом розумної красуні Ольги
(у заміжжі Косач), яку більшість знає Оленою Пчілкою.
У 1876 році — Ользі 27, у неї вже
двоє дітей, Михайло й Леся («Мишелосіє» для сім’ї, яка мешкає у НовоградіВолинському, тепер Житомирщина), у
травні наступного року народиться третя
— вийшла друком у Києві книжка Ольги
Косачевої «Український народний орнамент». Встигло прошмигнути це видання, коли імператором Олександром II
підписано розпорядження від 18 (30)
травня 1876-го, що отримало назву «Емський указ» — про витіснення української мови, а отже, і культури. Наступного року книжку перекладуть французькою! І 1878-го представлять на Всесвітній виставці у Парижі!
А Михайло Драгоманов на Паризькому літератерному конгресі, який проходив
під головуванням Віктора Гюго у рамках
заходів Всесвітньої виставки і присвячений був захисту міжнародного авторського права, прочитав доповідь «Українська
література проскрибована російським урядом», у якій була озвучена інформація про
«Емський указ».
«Я хочу ознайомити Паризький конгрес, — так починалася драгоманівська
брошура, — зі станом, у якому перебуває
в Росії література українська, русинська,
або малоросійська, яку проскрибує, яку
переслідує уряд однієї з найбільших держав світу. (...) Єдине, чого ми хочемо, це
пролити світло на цю кричущу несправедливість, жертвами якої ми є в Росії, і ми
певні, що Конґрес не лишиться байдужим
до наших вимог і знайде спосіб прийти
нам на поміч».
...У 9 років (1880) Лариса-Леся написала перший вірш. Лесею Українкою стала у 13. «Українцем» називався в еміграції Михайло Драгоманов (хто б йому пробачив той Париж!). Ще через рік, у 1885му, старший на півтора року брат Михайло
з Лесею перекладали «Вечори на хуторі
біля Диканьки» Миколи Гоголя. 19-річною
Лариса написала для своїх сестер підручник «Стародавня історія східних народів».
Знала багато мов.
Творчий спадок письменниці-філософа поміщається у 14 томів, які у день 150літнього ювілею Лесі Українки презентували у Києві, — перше повне видання усіх
творів і листування без імперсько-російсько-радянських купюр, у 30-й рік Незалежності. Обіцяють, що оцифрована версія
буде доступна всім охочим, хоча у паперовому друці обмежений наклад.
Загалом до ювілею унікальної постаті
української історії та культури європейського рівня організовано немало проєктів,
щоправда, більшою мірою локальних —
з прив’язкою до музеїв чи театрів. Хоча
інтернет частково дає змогу розширити
межі.

❙ У Києві, на площі Лесі Українки, мав
❙ постати такий пам’ятник письменниці.
«Смажені» факти з біографії ювілярки інколи спрощують Лесю Українку. Скажімо, читаємо: «Бунтарський дух Лесі Українки ріднить її з усіма сучасними тінейджерами. Іти проти усталених норм та
поглядів батьків Леся не боялась. У 1901
році вона зблизилася з Климентом Квіткою, правознавцем, етнографом та фольклористом. Він був на 9 років молодшим
від поетеси і зовсім без статків. (...) Сьогодні ми б назвали ці стосунки цивільним
шлюбом, який тривав близько 5 років, аж
поки Леся та Климент обвінчалися у 1907
році».
Частині підлітків, проте, варто би було
нагадати, що з Климентом Квіткою Леся
Українка у стосунках перебувала, мало
зважаючи на побажання батьків, коли їй
уже 30 виповнилося. А то ще, бува, хто з тінейджерів не довчив добре дати — і конфліктуватимуть зі своїми батьками, апелюючи до прикладу славетної Українки.
Хоча доречна й повна інформація з
меморіального музею письменниці у Новограді-Волинському, яка показує Ларису дитиною, про те, що малою майбутня
письменниця казала, що вона — «Віла
біла» («віла» по-сербському — «русалка лісова»). Бо була русявенька, і їй дуже
подобався міфічний образ. Так, переконують, вона захопилась «Сербськими народними думами і піснями» у перекладі
Михайла Старицького. А в річці Случ її
навчив плавати дядько Михайло Драгоманов, який жартівливо називав Лесю
«жабенятком новоградволинським».
До речі, про спробу з братом вивести
вуженят із вужачих яєць — чиста правда.
Шкода, що передчасною виявилася
радість, коли ще 2017 року вперше повідомили про спільну з Грузією екранізацію життя Лесі Українки. Сценарій байопіку з робочою назвою «Узлісся», яку потім
подавали на пітчинг Держкіно з назвою
«Леся», був тоді відібраний для участі в
програмі для сценаристів ScripTeast. Єдина ігрова стрічка «Іду до тебе» була знята в 1971 році. Переклади там російською
мовою віршів Лесі Українки наближають
їх до чогось із Пушкіна-Островського —
«Слово, зачем ты не сталь боевая». А в
перших кадрах — проклинання доньки
Оленою Пчілкою, яка була довго для радянської влади буржуазною націоналісткою.
А саме через художнє кіно популяризують найдостойніших у масштабах країни, і не лише своєї. Те, що фільм міг стати
успішним, говорять хоча би цифри перегляду в Ютубі відео з піснею Андрія Хливнюка («Бумбокс») на слова поезії Лесі Українки «Плющ», створеної в підтримку незнятого кіно, — з кінця 2019 року це понад
3 млн 406 тисяч. ■
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UA: Перший

06.00, 3.10 Енеїда
06.30 М/ф «Чому зникла шапканевидимка»
06.40 М/ф «Чого в лісі не буває»

1 березня

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

Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 3.45 ТСН

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 0.05, 2.35,
5.25 Новини
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

людей-2021»

«Інтером»

наосліп»
15.50 «Світ навиворіт»
17.10 Мелодрама «Вітер
кохання»
20.45, 21.50, 22.50 Мелодрама
«Бідна Саша»

10.05, 18.00, 19.00, 3.30
«Стосується кожного»
12.25 Х/ф «Фантастичне
кохання і де його
знайти»
14.15 Х/ф «Нянька за
викликом»
16.05 «Чекай на мене. Україна»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий

23.50, 3.00 Комедія «Кухня»

Спорт

Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

11.25 Телепродаж
15.10, 21.25, 0.30, 3.00, 5.50

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

09.25, 10.20 «Життя відомих

11.20, 12.20, 14.15 «Одруження

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

випадок»

15.20, 4.25 UA:Фольк. Спогади

00.55 «Голос країни-11»

23.55 Т/с «Згадати молодість»

16.30 Біатлон. Головне

05.35 «Життя відомих людей»

02.00 Т/с «Банкіри»

06.00, 7.30 Kids’ Time

05.00 Еврика!

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00,

05.05 Служба розшуку дітей

2.20 Сьогодні
09.00 Зоряний шлях. Новий

06.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 14.00, 15.00, 16.00,

21.35 «Зворотний відлік»

17.00, 18.00, 19.00, 21.00,

00.40 #ВУКРАЇНІ
01.05 Т/с «Гранд готель»

23.00, 0.00, 1.00, 3.00,
4.00, 5.00 Час новин
06.25, 12.30 Про військо
СТБ

НТН
05.00, 4.50 «Top Shop»
05.50 Х/ф «Дике кохання»
08.20, 16.50, 3.00 «Випадковий
свідок»
08.55 Х/ф «Акція»
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 2.30 «Свідок»

06.05 Т/с «Комісар Рекс»
09.00 «Битва екстрасенсів»

07.00, 13.00 Час. Підсумки тижня
з Ганною Мірошниченко
08.10 Д/с «Найбільш
завантажений у світі»
09.30 Машина часу
18.50, 2.30 «ДжеДАІ»
20.25 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»

13.30, 14.50 Т/с «Сліпа»

22.30 «Гроші»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

23.35 «Дубинізми»

новини»
15.50, 18.05 Т/с «Слід»
19.05 «Детектор брехні»
20.15, 22.45 Т/с «Полонена»

00.15 Х/ф «Ніндзя»

10.00 Т/с «Жіночий лікар»
12.45, 15.30 Т/с «Пошта»
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Виходьте без
дзвінка-4»
20.10 «Говорить Україна»
21.00, 23.10 Т/с «Незакрита
мішень»
00.00, 2.00 Т/с ««Коротке слово
«Ні»

14.30 «Таємниці світу»

01.05 Т/с «Пелена»

05.45 Телемагазини

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»

НЛО-ТБ
06.15 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»

11.10, 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, 3.45 «ДжеДАІ-2019»
06.25, 19.25 Т/с «Звонар-2»

16.00 Т/с «Швидка»

10.45 Х/ф «Три Ікси»

18.00 Т/с «Екстрасенс»

13.00 Х/ф «Три Ікси-2: новий

19.00 Т/с «Морська поліція:
полювання на вбивць»
01.30 ПРОФІЛАКТИКА
05.00 Оттак Мастак!

ФУТБОЛ-1
06.00 «Верона» — «Ювентус».
Чемпіонат Італії
07.45, 5.00 Журнал Ліги
чемпіонів
08.15 «Львів» — «Динамо».
Чемпіонат України
10.00 «Великий футбол»
11.45, 20.35, 5.30 Топ-матч
12.00 «Сампдорія» —
«Аталанта». Чемпіонат
Італії
13.50 «ПСВ» — «Мілан». 1/2
фіналу (2004 р. /05). Ліга
чемпіонів УЄФА
15.40, 22.30 Футбол NEWS
16.00 «Шахтар» — «Зоря».
Чемпіонат України

12.00, 23.20 Мама реготала
14.00 Т/с «Суперкопи»

поцілунків»
16.00 Х/ф «Пірати
Карибського моря:
скриня мерця»

11.05, 2.10 Секретний фронт
12.45, 15.45 Факти. День
13.25, 16.15 Х/ф «Полювання
на злодіїв»
16.50 Х/ф «Я — легенда»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Більш ніж правда
21.25 Т/с «Розтин покаже-2»

19.00 Від пацанки до панянки
21.00 Х/ф «Метод Хітча»
23.40 Х/ф «Весільний
майстер»
01.40 Х/ф «Вінчестер.
Будинок, збудований
привидами»

03.10 Реальна містика

02.45 Я зняв!

05.00 Абзац

15.30 Час «Ч»

21.25 Актуально. Економіка.

10.10, 5.10 Д/с «Бойові кораблі»
11.10, 16.10 Д/с «Бойові
машини»
14.10 Д/с «Авіакатастрофи:

рівень»
14.55 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15, 2.00 «Спецкор»

17.50 Чемпіонат Італії. Огляд
туру. Прем’єра
18.45 «Рома» — «Мілан».
Чемпіонат Італії
20.40 «Баварія»

битви»

03.00 Зона ночі

Політика. Соціум
21.40 Час-Time

18.10, 22.00 Д/с «Таємнича
світова війна»

понеділок»

22.50 «Ворскла» —

00.10 Д/с «Щоденники Другої
світової війни»
03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, діти!
К2

МЕГА

«Олександрія». Чемпіонат

06.00 Бандитська Одеса

06.30, 8.00 Телемагазин

України

08.35, 1.45 Правда життя

07.30 Бургери

10.10, 0.35 Речовий доказ

08.20 Салат-бар

11.20 Боротьба за виживання

08.40 Дім на заздрість усім

12.20 Дикий і живий

09.40 Майстри ремонту

13.20 Прихована реальність

10.30, 19.50 Удачний проєкт

14.15 Вижити в дикій природі

13.00, 15.00, 3.40 Корисні поради

15.10, 19.55 Секретні території

14.00, 21.10 Моя кухня

16.10 Бойові кораблі

16.20 Правила життя

17.05, 20.50 Шукачі

17.10, 19.00 Один за 100 годин

00.35 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
01.30 Профілактика

ФУТБОЛ-2
06.00 «Колос» — «Рух».
Чемпіонат України

1.15 Топ-матч
07.55 «Рома» — «Мілан».
Чемпіонат Італії
10.00 «Баєр» — «Ліверпуль».

неприємностей

18.00 Квартирне питання

18.00 Неймовірні винаходи

20.20 Дачна відповідь

19.00 Мерилін Монро

22.10 Готуємо разом

21.45, 22.15 Смертельна

00.30 Ідеї ремонту

Австралія

01.40 Формула любові

22.40 Ніл

03.20 Арт-простір

1/4 фіналу (2001 р. /02).

23.40 Божевільний світ

04.10 М/ф

Ліга чемпіонів УЄФА

02.50 Ризиковане життя

12.00, 18.30 Журнал Ліги
чемпіонів

04.10 Ілюзії сучасності
05.00 Містична Україна

12.45 «Минай» — «Олімпік».

14.45 «Верона» — «Ювентус».
Чемпіонат Італії
16.35 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА

08.45, 23.00 Сімейка У
09.45, 0.30 Країна У

08.25 «Штучки»

10.45 Казки У. Кіно

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить»

10.50 М/ф «Підводна ера»

12.15, 17.15 Зірки, чутки та

19.00 «Саутгемптон» — «Інтер»

14.10 «Орел і решка. Дива

20.45 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
21.40 «Шахтар» — «Зоря».
Чемпіонат України
01.30 Профілактика

фіналу (2012 р. /13). Ліга

05.00 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру

разу під Полтавою

08.00 М/с «Юху та його друзі»

12.20 Х/ф «Танцюй звідси!»

УЄФА

06.00 ТЕТ Мультиранок

06.30 «Top Shop»

16.45, 23.30 «Великий футбол»

(2016 р. /17). Ліга Європи

ТЕТ

08.15, 9.15, 10.15, 19.15 Одного
К1

Чемпіонат України

— «Барселона». 1/2

чемпіонів УЄФА

17.10, 23.10 Д/c «Великі танкові

19.30, 1.15 «Кондратюк у
причини і наслідки»

07.45, 9.45, 11.50, 12.30, 14.30,

Одеси»

10.05 Анти-зомбі

11.50 Х/ф «50 перших

01.30 Телемагазин

18.20 «Свідок. Агенти»

04.25 «Легенди бандитської

з Костянтином Стогнієм

08.30 Т/с «Надприродне»

02.55 Служба розшуку дітей

04.10 «Бандерлоги-2017»
04.55 «Зловмисники»

03.25 «Речовий доказ»

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

07.35, 13.50 Орел і решка

22.45 Свобода слова
00.00 Х/ф «Дочка генерала»

2017»

23.05 Т/с «Майор і магія»

00.45 Х/ф «Довіра»

06.00 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок

сезон

03.00 «ДжеДАІ. Дайджест-

12.50 Х/ф «Погоня»

21.30 Т/с «Сліпа зона»

05.10 Громадянська оборона

5 канал

19.55 «Дикі тварини»

23.30 Перша шпальта

НОВИЙ КАНАЛ

04.50 Скарб нації

17.25 «Боротьба за виживання»
18.55 «Незвіданий океан»

ICTV

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

04.55, 5.00 «Телемагазин»
05.25, 22.05 «Слідство вели... з

з «1+1»

06.50 М/ф «Хлопчик із
вуздечкою»

ІНТЕР

світу»
17.10 «Орел і решка.
Дива світу-2»
19.10 «Орел і решка. Морський
сезон»
23.00 Т/с «Межа»
00.40 Х/ф «Експеримент
«Офіс»
02.15 Т/с «Три сестри»
03.00 «Нічне життя»

Галлівуд
13.15, 16.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка
15.15 Супержінка
21.15 М/ф «Секрети домашніх
тварин»
00.00 Країна У. Новий рік
01.30 Рятівники
02.30 Щоденники Темного
04.00 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-ВІВТОРОК
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2 березня
UA: Перший
06.00, 3.10 Енеїда
06.30 М/ф «Хто в лісі хазяїн?»
06.40 М/ф «Тяв і Гав»
06.50 М/ф «Справа доручається
детективу Тедді»
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 18.00,
21.00, 0.15, 2.35, 5.10
Новини
07.05, 8.05, 9.05, 13.20, 18.20
Суспільна студія
09.30, 22.00 Т/с «Віра»
11.05 Солодка дача
11.20 Телепродаж
11.55 Біатлон. Юнацький
чемпіонат світу. Спринт 7
км, жінки
15.10 Біатлон. Юнацький
чемпіонат світу. Спринт 10
км, чоловіки
16.35, 19.55 «Дикі тварини»
17.10 Міста та містечка
17.20 Схеми. Корупція в деталях
18.55 «Суперчуття. Особливий
загін»
21.35, 0.55, 5.45 Спорт
21.55, 5.55 Спорт. Аспект
23.40 #ВУКРАЇНІ
01.05 Т/с «Гранд готель»
04.10 Бюджетники
04.35 Д/ф «Олександр
Довженко: Одеський
світанок»

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, 10.20 «Життя відомих
людей-2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»

НЛО-ТБ
06.15, 1.30 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»
12.00, 23.15 Мама реготала
14.00 Т/с «Суперкопи»
16.00 Т/с «Швидка»
18.00 Т/с «Екстрасенс»
19.00 Т/с «Морська поліція:
полювання на вбивць»
02.30 Мама реготала. Найкраще
03.15 Оттак Мастак!
СТБ
06.10 Т/с «Комісар Рекс»
09.00 «Битва екстрасенсів»
13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
15.50, 18.05 Т/с «Слід»
19.05 «Таємниці ДНК»
20.15, 22.45 Т/с «Полонена»
23.05 Т/с «Майор і магія»
01.05 Т/с «Пелена»

05.30, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек»
12.25 Х/ф «Пробач, хочу з
тобою одружитися»
14.35, 15.30 «Речдок»

15.50 «Світ навиворіт»
17.10 Мелодрама «Вітер
кохання»
20.45, 21.50, 22.50 Мелодрама

16.30, 21.00 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 3.25 «Стосується
кожного»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00,
2.20 Сьогодні
09.00 Зоряний шлях. Новий
сезон
10.00 Т/с «Жіночий лікар-2»
12.45, 15.30 Т/с «Пошта»
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Виходьте без
дзвінка-4»
20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Незакрита мішень»
23.10, 2.00 Т/с ««Коротке слово

20.00 «Подробиці»
«Бідна Саша»
23.50, 1.55 Комедія «Кухня»

23.55 Т/с «Згадати молодість»
02.00 Т/с «Банкіри»

«Ні»
01.30 Телемагазин

05.35 «Життя відомих людей»

04.55 «Телемагазин»

03.10 Реальна містика

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

06.25 Про військо
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

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

04.15 Скарб нації
04.25 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 1.20 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
11.10, 2.05 Секретний фронт
11.55, 13.15 Х/ф «Суперфорсаж!»
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.15, 21.25 Т/с «Розтин
покаже-2»
16.55 Х/ф «Призначення»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Громадянська оборона.
Прем’єра
23.30 Х/ф «Потрійна загроза»
02.30 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»
10.20 Х/ф «Великий Стен»
12.50 Кохання на виживання
17.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Свекруха
— монстр»
23.00 Х/ф «Непрохані гості»
01.40 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
03.00 Зона ночі
05.00 Абзац

5 канал
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

НТН
05.50 «Страх у твоєму домі»
07.55, 16.50, 2.20 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 1.50
«Свідок»
09.00 Х/ф «Міцний горішок»
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.50 «Легенди карного
розшуку»
14.40 «Свідок. Агенти»
18.20 «Будьте здоровi»
21.30 Т/с «Сліпа зона»
00.45 «Реальні злочинці»
03.00 «Речовий доказ»
04.00 «Легенди бандитської
Одеси»
04.50 «Top Shop»

ІНТЕР

7

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
06.10
08.05
10.05

«ДжеДАІ-2019»
Т/с «Удар у відповідь-5»
Х/ф «Війна»
Х/ф «Смертельні
перегони»
12.05 «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»
22.35, 0.10 Т/с «Кістки-10»
03.00 «ДжеДАІ. Дайджест2017»
03.45 «Цілком таємно-2017»
04.10 «Бандерлоги-2017»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 17.50, 23.40, 1.45,
3.45 Топ-матч
06.10 «Минай» — «Олімпік».
Чемпіонат України
08.10 «Інтер» — «Дженоа».
Чемпіонат Італії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 «Шахтар» — «Зоря».
Чемпіонат України
12.05 «Великий футбол»
13.50 «Нант» — «Ювентус». 1/2
фіналу (1995 р. /96). Ліга
чемпіонів УЄФА

16.00 «Рома» — «Мілан».
Чемпіонат Італії
18.00 «Львів» — «Динамо».
Чемпіонат України
19.50 «МЮ» — «Реал». 1/4
фіналу (2002 р. /03). Ліга
чемпіонів УЄФА
21.40 LIVE. «Ювентус»
— «Спеція». Чемпіонат
Італії
23.55 «Колос» — «Рух».
Чемпіонат України
01.55 «Сампдорія» —
«Аталанта». Чемпіонат
Італії
03.55 «Маріуполь» — «Дніпро1». Чемпіонат України
ФУТБОЛ-2
06.00 «Наполі» — «Беневенто».
Чемпіонат Італії
07.45, 9.45, 11.50, 16.10, 21.25,
23.30, 1.30, 3.30, 5.30
Топ-матч
07.55 «Десна» — «Інгулець».
Чемпіонат України
10.00 «Челсі» — «Барселона».
1/4 фіналу (1999 р. /00).
Ліга чемпіонів УЄФА
12.00 «Колос» — «Рух».
Чемпіонат України
13.50 Журнал Ліги чемпіонів
14.20 «Сампдорія» —
«Аталанта». Чемпіонат
Італії
16.40 «Минай» — «Олімпік».
Чемпіонат України
18.30 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
19.25 LIVE. «Лаціо» —
«Торіно». Чемпіонат Італії
21.40 «Ворскла» —
«Олександрія». Чемпіонат
України
23.40 «Інтер» — «Дженоа».
Чемпіонат Італії
01.40 «Львів» — «Динамо».
Чемпіонат України
03.40 «Гераклес» — «Твенте».
Чемпіонат Нідерландів

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 Бандитський Київ
09.05, 1.45 Правда життя
10.15, 0.35 Речовий доказ
11.25, 14.20 Вижити в дикій
природі
12.25 Дикий і живий
13.25 Прихована реальність
15.20 Битва цивілізацій
16.15 Бойові кораблі
17.10, 20.50 Шукачі
неприємностей
18.05 Неймовірні винаходи
19.05 Володимир Басов. Бігун на
довгі дистанції
19.55 Секретні території
21.45 Інженерні ідеї
22.40 Ніл
23.40 Божевільний світ
02.50 Ризиковане життя
05.05 Містична Україна
К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»

14.10 Д/с «Авіакатастрофи:
причини і наслідки»
15.30, 3.10 Час «Ч»
17.10, 23.10 Д/c «Великі танкові
битви»
18.10, 22.00 Д/с «Таємнича
світова війна»

19.30, 1.15 «Країна»

08.25
09.00
10.00
13.30

22.10
00.30
01.40
03.20
04.10

17.30
23.00
00.40
02.15
03.00

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

«Штучки»
«Орел і решка. Шопінг»
Т/с «Мисливці на реліквії»
«Орел і решка. Дива
світу-2»
«Орел і решка. Морський
сезон»
Т/с «Межа»
Т/с «Доктор Хаус»
Т/с «Три сестри»
«Нічне життя»
К2

06.30, 8.00 Телемагазин
07.30 Бургери
08.20 Салат-бар
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, 21.10 Моя кухня
16.20 Правила життя
17.10, 19.00 Один за 100 годин
18.00 Квартирне питання
20.20 Дачна відповідь

Готуємо разом
Ідеї ремонту
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, 0.30 Країна У
10.45, 0.00 Країна У. Новий рік
11.15 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
18.15 Т/с «Батько рулить-2»
21.15 М/ф «Думками навиворіт»
01.30 Рятівники
02.30 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 місяці — 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, 26—27 ЛЮТОГО 2021
UA: Перший

06.00, 3.10 Енеїда
06.30 М/ф «Світла Особистість»
06.40 М/ф «Синя Шапочка»
06.50 М/ф «Подарунок»
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, 13.10, 18.20
Суспільна студія
09.30, 22.00 Т/с «Віра»
11.05 Солодка дача. Чізкейк
11.20 Телепродаж
11.55 Біатлон. Юнацький
чемпіонат світу. Гонка
переслідування 10 км,
жінки
15.10, 21.35, 0.55, 5.45 Спорт
15.20 Країна пісень
15.55 Біатлон. Юнацький
чемпіонат світу. Гонка
переслідування 12,5 км,
чоловіки
16.45, 19.55 «Дикі тварини»
17.20 #ВУКРАЇНІ
18.55 «Суперчуття. Особливий
загін»
21.55, 5.55 Спорт. Аспект
23.40 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
01.05 Т/с «Посольство»
04.10 Д/ф «Клітка для двох»

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

07.55, 16.50, 2.20 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 1.50
«Свідок»
09.00 Х/ф «Опікун»
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.50 «Легенди карного
розшуку»
14.40 «Таємниці кримінального
світу»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 3.45 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»

17.10 Мелодрама «Вітер

03.00 «Речовий доказ»
04.00 «Легенди бандитської
Одеси»
04.50 «Top Shop»

20.45, 21.50, 22.50 Мелодрама
«Бідна Саша»

«Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек»
12.25 Х/ф «Шеф Адам
Джонс»

16.30, 21.00 «Речдок. Особливий

кожного»
20.00 «Подробиці»

23.50, 1.55 Комедія «Кухня»
05.35 «Життя відомих людей»

04.20 Служба розшуку дітей

09.00 Зоряний шлях. Новий
сезон
10.00 Т/с «Жіночий лікар-2»
12.45, 15.30 Т/с «Пошта»
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Виходьте без

20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Незакрита мішень»
23.10, 2.10 Т/с ««Коротке слово

з Костянтином Стогнієм
11.25, 13.15 Х/ф «РобоКоп»

17.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Твої, мої і наші»
22.50 Х/ф «Домашній арешт»

14.15, 16.15, 21.25 Т/с «Розтин
покаже-2»
16.50 Х/ф «Потрійна загроза»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт.

01.00 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
02.50 Служба розшуку дітей
02.55 Зона ночі

03.05 Я зняв!

5.00 Абзац

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

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/с «Таємнича

19.30, 1.15 «Велика політика»

07.10, 21.25 Актуально.

09.30 Машина часу

11.00, 12.00, 14.00, 15.00,

Економіка. Політика.

10.10, 5.10 Д/с «Бойові кораблі»

16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

Соціум

11.10, 16.10 Д/с «Бойові

21.00, 23.00, 0.00, 1.00,

07.15 Д/с «Крила війни»

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

08.10 Д/с «Найбільш

06.25 Стоп реванш
СТБ
06.00 Т/с «Комісар Рекс»

завантажений у світі»
20.00 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»

08.55 «Битва екстрасенсів»

22.05, 23.40 Т/с «Кістки-10»

13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»

01.30 «ДжеДАІ. Дайджест-

14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
15.50, 18.05 Т/с «Слід»
19.05 «Один за всіх»
20.15, 22.45 Т/с «Полонена»

2017»
03.55 «ДжеДАІ-2019»
04.30 «Цілком таємно-2017»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

23.05 Т/с «Майор і магія»

ФУТБОЛ-1

01.05 Т/с «Пелена»

06.00, 8.00, 16.25, 21.25, 23.40,
1.35, 3.45 Топ-матч
06.10 «Шахтар» — «Зоря».
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
13.10 «Гаряча тема»

Чемпіонат України
08.10, 1.55 «Лаціо» — «Торіно».
Чемпіонат Італії
10.00, 14.45, 19.45, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 «Ворскла» —
«Олександрія». Чемпіонат
України
12.05 Чемпіонат Нідерландів.

машини»
12.30 Спостерігач
13.10 Д/с «Повітряні воїни»

Чемпіонат України
ФУТБОЛ-2
06.00 «Ювентус» — «Спеція».
Чемпіонат Італії
07.45, 9.45, 11.50, 20.15, 1.30,
3.30, 5.30 Топ-матч
07.55 «Минай» — «Олімпік».
Чемпіонат України
10.00 «Мілан» — «Аякс». 1/4
фіналу (2002 р. /03). Ліга
чемпіонів УЄФА
12.00 «Маріуполь» — «Дніпро-1».
Чемпіонат України
13.50 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
14.45 «Лаціо» — «Торіно».
Чемпіонат Італії
16.35 «Шахтар» — «Зоря».
Чемпіонат України
18.25 «Боруссія» (Д) —
«Ліверпуль». 1/4 фіналу

13.55 LIVE. «Верес» — «Зоря».

20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Середмістя»

Огляд туру

1/4 фіналу. Кубок України
16.40 «Ювентус» — «Спеція».
Чемпіонат Італії

09.30 Т/с «Сишиш-Шоу»
КАНАЛ «2+2»

11.50, 23.15 Мама реготала

06.00 Т/с «Удар у відповідь-5»

13.50 Т/с «Суперкопи»

07.55 Х/ф «Поза законом»

15.50 Т/с «Швидка»

09.55 Х/ф «Робокоп»
11.50 «Загублений світ»
16.55 1/4 Кубок України з
футболу «Динамо»
— «Колос»
19.00 Т/с «Звонар-2»

світова війна»

03.55 «Львів» — «Динамо».

18.15 «Ехо України»

03.10 Оттак Мастак!

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

5 канал

УЄФА

02.20 Мама реготала. Найкраще

12.50 Кохання на виживання

03.10 Реальна містика

13.30, 15.55 «Студія LIVE»

полювання на вбивць»

08.45 Факти. Ранок

04.55 «Телемагазин»

17.10 «Ситуація»

19.00 Т/с «Морська поліція:

10.20 Х/ф «Білі ціпоньки»

06.30 Ранок у великому місті

02.10 Секретний фронт

(2015 р. /16). Ліга Європи

18.00 Т/с «Екстрасенс»

08.30 Т/с «Надприродне»

01.40 Телемагазин

13.00 Журнал Ліги чемпіонів

10.50 Т/с «Сишиш-Шоу. Бар»

05.35, 10.10, 1.25 Громадянська

02.00 Т/с «Банкіри»

16.00 «Час пік»

08.40 М/ф «Аладдін»

07.35, 15.00 Орел і решка

Прем’єра
23.30 Х/ф «Убий їх усіх»

«Ні»

07.20 М/ф «Чіп і Дейл —

опору»

04.50 Т/с «Відділ 44»

12.45, 15.45 Факти. День
дзвінка-4»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

04.25 Факти

оборона

14.15 «По факту»

08.10 М/ф «Зоряні війни: рух

06.00, 7.30 Kids’ Time

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00,
3.00 Сьогодні

НОВИЙ КАНАЛ

04.05 Скарб нації
04.10 Еврика!

06.15, 1.20 Телемагазин

бурундучки-рятівнички»

ICTV

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

випадок»

23.55 Т/с «Згадати молодість»

«Прямому»
НЛО-ТБ

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

18.00, 19.00, 3.25 «Стосується

кохання»

18.20 «Вартість життя»

00.50 «Реальні злочинці»

Новини

14.30, 15.30 «Речдок»
15.45 «Світ навиворіт»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.25, 22.05 «Слідство вели... з

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

ПРЯМИЙ

21.30 Т/с «Сліпа зона»

ІНТЕР

Леонідом Каневським»

з «1+1»

НТН
05.50 «Страх у твоєму домі»

3 березня

20.20 LIVE. Хорватія — Україна.

10.15, 0.40 Речовий доказ

08.20 Салат-бар

11.25 Вижити в дикій природі

08.40 Дім на заздрість усім

12.20 Дикий і живий

09.40 Майстри ремонту

13.20 Прихована реальність
14.15 Боротьба за виживання
15.15, 19.55 Секретні території

17.05, 20.50 Шукачі
неприємностей

23.55 Хорватія — Україна.
Відбір до Євро-2022 із
футзалу

03.40 «Агробізнес» —
«Шахтар». 1/4 фіналу.
Кубок України

18.00 Квартирне питання
20.20 Дачна відповідь
00.30 Ідеї ремонту

21.45 Інженерні ідеї

01.40 Формула любові

22.40 Арктика з Брюсом Перрі

03.20 Арт-простір

23.40 Шокуюча правда.

04.10 М/ф

Мовчання ягнят
ТЕТ

02.45 Ліліпути
03.30 Доктор Хайм

06.00 ТЕТ Мультиранок

04.20 Містична Україна

08.15, 9.15, 10.15, 19.15 Одного
разу під Полтавою

К1
06.30 «Top Shop»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

13.30 «Орел і решка.

Італії

17.10, 19.00 Один за 100 годин

22.10 Готуємо разом

Італії

Чемпіонат Італії

14.00, 21.10 Моя кухня

19.00 Ролан Биков

18.55 LIVE. «Агробізнес»

— «Удінезе». Чемпіонат

13.00, 15.00, 3.40 Корисні поради

18.00 Неймовірні винаходи

10.00 Т/с «Мисливці на реліквії»

01.40 «Інтер» — «Дженоа».

10.30, 19.50 Удачний проєкт

16.20 Правила життя
16.10 Бойові кораблі

— «Рома». Чемпіонат

21.40 LIVE. «Мілан»

К2

07.30 Бургери

08.25 «Штучки»

фіналу. Кубок України

04.10 Обережно, діти!

09.10, 1.50 Правда життя

футзалу

Кубок України

03.10 Культ Ура!

06.30, 8.00 Телемагазин

08.00 М/с «Юху та його друзі»

23.40 «Верес» — «Зоря». 1/4

світової війни»

06.00 Бандитська Одеса

18.30, 20.55 «Студія LIVE»
— «Шахтар». 1/4 фіналу.

00.10 Д/с «Щоденники Другої

МЕГА

Відбір до Євро-2022 із
22.00 LIVE. «Фіорентина»

21.40 Час-Time

Дива світу-2»
17.30 «Орел і решка. Морський
сезон»

08.45, 23.00 Сімейка У
09.45, 0.30 Країна У
10.45, 0.00 Країна У. Новий рік
11.15, 18.15 Т/с «Батько
рулить-2»
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 «Відважна»

23.00 Т/с «Межа»

01.30 Рятівники

00.40 Т/с «Доктор Хаус»

02.30 Щоденники Темного

02.15 Т/с «Три сестри»

04.00 Віталька

03.00 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 26—27 ЛЮТОГО 2021

4 березня
UA: Перший
06.00, 3.10 Енеїда
06.30 М/ф «Круглячок»
06.40 М/ф «Лисичка з
качалкою»
06.50 М/ф «Літачок Ліп»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.35, 21.00, 0.15, 2.35,
5.10 Новини

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

людей-2021»

«Інтером»

15.10, 21.35, 0.55, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30, 19.55, 4.35 «Дикі тварини»
17.00 Біатлон. Кубок світу. VІІІ
етап. Естафета 4х6 км,

10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек»
12.25 Х/ф «Зведені сестри»

наосліп»

Суспільна студія

11.25 Телепродаж

Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

15.55 «Світ навиворіт»

11.05 Солодка дача

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

09.25, 10.20 «Життя відомих

11.20, 12.20, 14.15 «Одруження

17.10 Мелодрама «Вітер
кохання»

21.45 «Право на владу-2021»
00.45 Драма «Моя бабуся Фані
Каплан»
02.50, 5.35 «Життя відомих
людей»

ICTV
04.15 Скарб нації

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

04.25 Еврика!

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00

04.30 Факти

Сьогодні
09.00 Зоряний шлях. Новий

06.00, 7.30 Kids’ Time
06.05 М/с «Том і Джеррі»

04.50 Т/с «Відділ 44»

08.30 Т/с «Надприродне»

06.30 Ранок у великому місті

10.00 Т/с «Жіночий лікар-2»
12.45, 15.30 Т/с «Пошта»
16.00 Історія одного злочину

07.35, 15.00 Орел і решка

05.35, 1.35 Громадянська
оборона

сезон

НОВИЙ КАНАЛ

08.45 Факти. Ранок

10.20 Х/ф «Домашній арешт»
12.50 Кохання на виживання

09.15, 19.20 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм

17.00, 19.00 Хто зверху?

10.10, 2.20 Секретний фронт
11.55, 13.15 Х/ф
«Призначення»

21.00 Х/ф «Тупий і ще

20.10 «Говорить Україна»

12.45, 15.45 Факти. День

23.20 Х/ф «Клік: Із пультом

21.00 Т/с «Незакрита мішень»

14.15, 16.15, 21.25 Т/с «Розтин

23.10 Слідами

покаже-2»
16.50 Х/ф «Убий їх усіх»

20.00 «Подробиці»

23.50 Т/с ««Коротке слово «Ні»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

23.50 Т/с «Згадати молодість»

01.40 Телемагазин

01.55 Т/с «Банкіри»

02.10 Т/с «Коротке слово» НІ

20.15 Антизомбі. Прем’єра
23.30 Х/ф «Раптова смерть»

14.35, 15.30 «Речдок»
16.25, 21.00 «Речдок. Особливий
випадок»

20.45 Мелодрама «Бідна Саша»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

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

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10

09.30, 22.00 Т/с «Віра»

ІНТЕР

9

18.00, 19.00, 3.25 «Стосується
кожного»

04.55 «Телемагазин»

18.00 Т/с «Виходьте без
дзвінка-4»

тупіший-2»

по життю»
01.30 Вар’яти
02.55 Служба розшуку дітей
03.00 Зона ночі

03.15 Я зняв!
03.00 Реальна містика

05.00 Абзац

5 канал

жінки
18.55 «Суперчуття. Особливий

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

загін»
21.55, 5.55 Спорт. Аспект

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

23.40 Схеми. Корупція в деталях

19.00, 21.00, 23.00, 0.00,

01.05 Т/с «Посольство»

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час

04.10 Бюджетники

новин

06.25 На власні очі
07.10, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика.
Соціум
07.15 Д/с «Крила війни»

СТБ

18.50, 2.30 «ДжеДАІ»

05.50 «Страх у твоєму домі»

05.55 Т/с «Комісар Рекс»

19.25 Т/с «Звонар-2»

07.55, 16.50, 2.20 «Випадковий

08.50 «Битва екстрасенсів»

20.25 Т/с «Ментівські війни.

свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 1.50
«Свідок»
09.00 Х/ф «П’ять хвилин
страху»

13.25, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
15.50, 18.05 Т/с «Слід»
19.05 «Один за всіх»

10.45, 19.30 Т/с «Коломбо»

20.15, 22.45 Т/с «Полонена»

12.50 «Легенди карного

23.05 Т/с «Майор і магія»

розшуку»

18.20 «Правда життя»
21.30 Т/с «Сліпа зона»
00.50 «Реальні злочинці»
02.55 «Речовий доказ»
04.00 «Легенди бандитської
Одеси»
04.50 «Top Shop»

ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 18.00,
19.45 «Репортер». Новини
07.10, 8.10 «Новий день»
09.10, 10.10 «Прямий трафік»
11.10, 12.10 «Деталі на

13.10 «Гаряча тема»

06.15, 1.20 Телемагазин

14.15 «По факту»

07.20 М/ф «Чіп і Дейл —

16.00 «Час пік»

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

17.00 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»

08.40 М/ф «Аладдін»

22.00 «Прямий контакт»

09.30 Т/с «Сишиш-Шоу»

22.55 «П’ята колонка»

11.00 Т/с «Сишиш-Шоу. Бар»
12.00, 23.20 Мама реготала

22.35, 0.10 Т/с «Кістки-10»

КАНАЛ «2+2»

04.10 «Бандерлоги-2017»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

06.00, 8.00, 12.00, 17.50, 23.40,
1.45, 3.45 Топ-матч
06.10 «Фіорентина» — «Рома».
Чемпіонат Італії
08.10, 23.55 «Верес» — «Зоря».
1/4 фіналу. Кубок України
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Хорватія — Україна.
Відбір до Євро-2022 із
футзалу
12.05 «Агробізнес» —
«Шахтар». 1/4 фіналу.
Кубок України
13.50 «Рейнджерс» — «Севілья
(2009 р. /10). Ліга

10.05, 0.40 Речовий доказ
11.15, 21.45 Інженерні ідеї

— «Баварія». 1/2

10.55 Х/ф «Робокоп-3»

фіналу (1998 р. /99). Ліга

12.55 «Загублений світ»

чемпіонів УЄФА
21.40 LIVE. «Парма» — «Інтер».
Чемпіонат Італії

К2

08.20 Салат-бар
08.40 Дім на заздрість усім
09.40 Майстри ремонту

ФУТБОЛ-2
06.00 «Ворскла» —

12.15 Дикий і живий
13.15 Прихована реальність

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

«Олександрія». Чемпіонат

14.10 Боротьба за виживання

14.00, 21.10 Моя кухня

України

15.10 Секретні території

16.20 Правила життя

16.05 Бойові кораблі

17.10, 19.00 Один за 100 годин

17.00, 20.50 Шукачі

18.00 Квартирне питання

1.30, 3.30, 5.30 Топ-матч
07.55, 23.45 «Мілан»
— «Удінезе». Чемпіонат
Італії

неприємностей
17.55 Неймовірні винаходи
18.55 Леонід Биков. Зустрічна

10.00 «Баєр» — «ПСЖ». 1/8
фіналу (2013 р. /14). Ліга
чемпіонів УЄФА
12.00 «Десна» — «Інгулець».
Чемпіонат України
14.00 «Фіорентина» — «Рома».
Чемпіонат Італії

смуга

02.55 Таємниці кримінального

Кубок України
23.15 Журнал Ліги чемпіонів
01.40 «Колос» — «Рух».

Чемпіонат Італії

04.10 М/ф

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок

разу під Полтавою
К1

08.45, 23.15 Сімейка У
09.45, 0.45 Країна У

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

10.00 Т/с «Мисливці на реліквії»
13.30 «Орел і решка.
Дива світу-2»
17.30 «Орел і решка. Морський
сезон»

Чемпіонат України
03.40 «Парма» — «Інтер».

01.40 Формула любові

08.15, 9.15, 10.15, 19.15 Одного

світу

16.15 «Верес» — «Зоря». 1/4

«Шахтар». 1/4 фіналу.

00.30 Ідеї ремонту

23.40 Шокуюча правда

LIVE»

18.35 Хорватія — Україна.

22.10 Готуємо разом

22.40 Арктика з Брюсом Перрі

15.50, 18.05, 20.30, 22.45 «Студія

фіналу. Кубок України

20.20 Дачна відповідь

03.20 Арт-простір

19.50 Битва цивілізацій

20.55 «Агробізнес» —

19.50 «Динамо» (К)

04.10 Обережно, діти!

07.30 Бургери

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

Чемпіонат України

03.10 Культ Ура!

08.25, 1.50 Правда життя

футзалу

18.00 «Маріуполь» — «Дніпро-1».

світової війни»

06.30, 8.00 Телемагазин

«Олександрія». Чемпіонат
України

00.10 Д/с «Щоденники Другої

06.00 Бандитський Київ

Чемпіонат Італії

08.45 Х/ф «Робокоп-2»

18.15, 2.00 «Спецкор»

03.55 «Ворскла» —

21.40 Час-Time

МЕГА

08.25 «Штучки»

18.00 Т/с «Екстрасенс»

03.05 Оттак Мастак!

01.55 «Ювентус» — «Спеція».
Чемпіонат Італії

19.30, 1.15 Діючі особи

світова війна»

Відбір до Євро-2022 із

чемпіонів УЄФА

06.45 Т/с «Удар у відповідь-5»

18.00 «Секретні матеріали»

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

16.00 «Мілан» — «Удінезе».

16.00 Т/с «Швидка»

02.20 Мама реготала. Найкраще

13.10 Д/с «Повітряні воїни»

07.45, 9.45, 11.50, 13.50, 20.15,

06.00, 3.45 «ДжеДАІ-2019»

полювання на вбивць»

12.30 Невигадані історії

2017»

13.50 Т/с «Суперкопи»

19.00 Т/с «Морська поліція:

11.10 Д/с «Бойові машини»

03.00 «ДжеДАІ. Дайджест-

ФУТБОЛ-1

«Прямому»
НЛО-ТБ

Харків-2»

01.05 Т/с «Пелена»

14.35 «Вартість життя»

10.10, 5.10 Д/с «Бойові кораблі»

08.10 Д/с «Найбільш
завантажений у світі»

НТН

09.30 Машина часу

23.00 Т/с «Межа»

10.45, 0.15 Країна У. Новий рік
11.15, 18.15 Т/с «Батько
рулить-2»
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 «Ваяна»
01.45 Рятівники
02.45 Щоденники Темного

00.40 Т/с «Доктор Хаус»

04.15 Віталька

03.00 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки
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06.00 Енеїда

5 березня

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

06.30 М/ф «Люлька миру»
06.40 М/ф «Маленький великий
пес»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 0.15, 2.25,
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, 2.10 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.55, 5.45 Спорт
15.20 Країна пісень

16.45, 19.30, 3.40 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Вечірній
квартал»
17.10 Мелодрама «Вітер

20.15 «Ліга сміху-2021»
22.15 «Жіночий квартал»

15.55 Міста та містечка
16.15 Біатлон. Кубок світу. VІІІ

02.30 «Ігри приколів»

чоловіки

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

05.15 «Світське життя-2021»
06.05 «Життя відомих людей»

18.55 «Суперчуття. Особливий

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

01.45 Телемагазин
04.20 Реальна містика

03.10 Я зняв!

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
09.00 Зоряний шлях. Новий
сезон
10.20 Т/с «Гра в долю»

11.05 Т/с «Мене звати Мелек»
12.25 Х/ф «Міс Погана
поведінка»

14.45, 15.30 Т/с «не прекрасна

14.30, 15.30, 0.35 «Речдок»
випадок»
18.05, 1.30 «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «Шерлок: Бридка
наречена»

леді»
20.10 «Говорить Україна»
21.00 Свобода слова Савіка
Шустера
00.00, 2.15 Т/с «На гойдалці
долі»

03.05 «Чекай на мене. Україна»
04.15, 5.30 «Навколо М»
05.00 «Телемагазин»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

07.10, 8.10, 21.25 Актуально.

10.10, 5.10 Д/с «Бойові кораблі»

21.55, 5.55 Спорт. Аспект

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

Економіка. Політика.

23.40, 4.40 Перша шпальта

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

Соціум

01.05 Схеми. Корупція в деталях

19.00, 21.00, 23.00, 0.00,

07.15 Д/с «Крила війни»

12.30 На власні очі

01.35 #@)[]?$0 з Майклом

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час

08.15 Форшмак

13.10 Д/с «Повітряні воїни»

новин

08.45 Натхнення

14.10 Д/с «Авіакатастрофи:

Щуром
03.00 «Зворотний відлік»

06.25 Невигадані історії

НТН
05.50 «Страх у твоєму домі»
07.55, 16.50, 2.25 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 1.55
«Свідок»
09.00 Х/ф «Таємниця
записної книжки»

СТБ
05.10 «Слідство ведуть
екстрасенси»
13.00, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
19.00, 22.45 «Холостяк»
01.10 «Про що мовчать жінки»

09.30 Машина часу
19.25 Х/ф «Швидкість»
21.50 Х/ф «Швидкість-2»
00.05 Х/ф «Спіймати і вбити»
03.05 «ДжеДАІ. Дайджест2017»
04.30 «Цілком таємно-2017»

розшуку»
14.40 «Правда життя»
18.20 «Таємниці світу»
21.30 Т/с «Сліпа зона»
23.10 Х/ф «Смертельна
стежка»
00.50 «Реальні злочинці»
03.00 «Речовий доказ»
04.00 «Легенди бандитського
Києва»

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

06.15, 1.30 Телемагазин
07.20 М/ф «Чіп і Дейл —
бурундучки-рятівнички»

10.40 Т/с «Сишиш-Шоу. Бар»
11.40, 23.20 Мама реготала
13.50 Т/с «Суперкопи»
15.50 Т/с «Швидка»
18.00 Т/с «Екстрасенс»
19.00 Х/ф «Мачо і ботан»
21.10 Х/ф «Мачо і ботан-2»
02.30 Мама реготала. Найкраще
03.20 Оттак Мастак!

07.45, 9.45, 11.50, 13.50, 15.50,
17.40, 22.15, 0.15 Топ-матч
07.55 «Агробізнес» —

Кубок України
10.00 «Монако» — «Ювентус».

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 17.50 Топ-матч
06.10 «Мілан» — «Удінезе».
Чемпіонат Італії
08.10, 22.50 Хорватія — Україна.
Відбір до Євро-2022 із
футзалу

1/2 фіналу (1997 р. /98).
Ліга чемпіонів УЄФА
12.00 «Львів» — «Динамо».
Чемпіонат України
14.00 «Ювентус» — «Спеція».
Чемпіонат Італії
16.00 Хорватія — Україна.

14.15 «По факту»

10.20, 4.05 «Верес» — «Зоря».

футзалу

17.10 «Ситуація»

18.30 Спецпроєкт «Влада
реготала»
19.00 «Ехо України»
22.00 «Міністерство правди»

1/4 фіналу. Кубок України
12.05 «Парма» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
13.50 «Мілан» — «МЮ». 1/2

06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.35 Орел і решка
08.30 Т/с «Надприродне»
11.00 Від пацанки до панянки
13.00, 1.40, 5.30 Вар’яти
15.10 Х/ф «Будинок великої
матусі»
17.10 Х/ф «Будинок великої
матусі-2»
19.10 Х/ф «Брехун, брехун»
21.00 Х/ф «Завжди кажи
«так»
23.10 Х/ф «Метод Хітча»
02.25 Служба розшуку дітей

КАНАЛ «2+2»
06.00, 3.50 «ДжеДАІ-2019»
06.25 Т/с «Удар у відповідь-5»
08.20 Х/ф «Людина
президента»
10.15 Х/ф «Людина
президента-2»
12.05 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15, 2.00 «Спецкор»
18.50, 2.30 «ДжеДАІ»

19.20, 1.15 «Політклуб із Віталієм

17.10, 23.10 Д/c «Великі танкові
битви»

фіналу (2006 р. /07). Ліга

18.10, 22.00 Д/с «Таємнича
світова війна»

— «Шахтар». 1/4 фіналу.
Кубок України
17.55 «Ювентус» — «Спеція».
Чемпіонат Італії
19.45 «Порту» — «Баварія».
1/4 фіналу (2014 р. /15).
Ліга чемпіонів УЄФА
21.35 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
02.20 «Фіорентина» — «Рома».
Чемпіонат Італії

21.40 Час-Time
світової війни»
03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, діти!

МЕГА

К2

06.00, 4.30 Містична Україна

06.30, 8.00 Телемагазин

07.00 Бандитська Одеса

07.30 Бургери

09.05, 1.50 Правда життя

08.20 Салат-бар

10.15, 0.40 Речовий доказ

08.40 Дім на заздрість усім

11.25 Боротьба за виживання
12.25, 15.10, 19.55 Секретні

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

території
13.20 Прихована реальність
14.15 Ніл

14.00, 21.10 Моя кухня
16.20 Правила життя
17.10, 19.00 Один за 100 годин

16.05 Бойові кораблі
17.00, 20.50 Шукачі
неприємностей

18.00 Квартирне питання
20.20 Дачна відповідь
22.10 Готуємо разом

17.55 Неймовірні винаходи

00.30 Ідеї ремонту

18.55 Володимир Івасюк

01.40 Формула любові

21.45 Інженерні ідеї

03.20 Арт-простір

22.40 Арктика з Брюсом Перрі

03.40 Зіркові долі

23.40 Шокуюча правда

04.10 М/ф

02.50 Бандитський Київ

17.50 Чемпіонат Італії. Огляд

ТЕТ

туру. Прем’єра

К1

18.45 «Ювентус» — «Ман Сіті»
(2010 р. /11). Ліга Європи

06.30 «Top Shop»

УЄФА
08.25 «Штучки»

чемпіонів УЄФА

Портніковим»
00.10 Д/с «Щоденники Другої

08.00 М/с «Юху та його друзі»

16.00, 0.30 «Агробізнес»

08.40 М/ф «Алладін»
09.30 Т/с «Сишиш-Шоу»

1». Чемпіонат України

Відбір до Євро-2022 із

08.10 М/ф «Зоряні війни: рух
опору»

06.00 «Маріуполь» — «Дніпро-

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

18.00 «WATCHDOGS»
НЛО-ТБ

06.00, 7.30 Kids’ Time

02.30 Зона ночі

15.30 Срібний вік

ФУТБОЛ-2

13.10 «Гаряча тема»

16.00 «Час пік»

04.50 «Top Shop»

причини і наслідки»

05.45 Телемагазини

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,

«Репортер». Новини

машини»

«Шахтар». 1/4 фіналу.

ПРЯМИЙ

13.00, 14.00, 17.00

11.10, 16.10 Д/с «Бойові

04.55 «Зловмисники»

10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.50 «Легенди карного

НОВИЙ КАНАЛ

5 канал

загін»
19.55 «Дикі тварини»

ICTV
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дітей
04.30, 1.05 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, 13.45, 18.25, 0.15 «На
трьох»
11.40, 13.15 Дизель-шоу
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 1.30 Т/с «Вижити за будьяку ціну»
15.35, 16.15 Х/ф «Раптова
смерть»
18.45 Факти. Вечір
20.05 Дизель-шоу. Прем’єра
23.00 «На трьох-9». Прем’єра

10.00 «Корисна програма»

16.30 «Речдок. Особливий

кохання»

00.15 Бойовик «Команда А»

етап. Естафета 4х7,5 км,

05.25, 22.50 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»

з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,

06.50 М/ф «Найменший»

ІНТЕР

20.30 «Верес» — «Зоря». 1/4
фіналу. Кубок України
22.25 «Парма» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
00.25 «Рейнджерс» —
«Севілья» (2009 р. /10).
Ліга чемпіонів УЄФА
02.15 «Вільярреал» —
«Валенсія». 1/4 фіналу
(2018 р. /19). Ліга Європи
УЄФА
04.00 «Лаціо» — «Торіно».
Чемпіонат Італії

09.00 «Орел і решка. Шопінг»
11.00 Х/ф «Римські
побачення»
12.35, 22.00 «Орел і решка. Дива
світу-2»
15.35 «Орел і решка. Морський
сезон»
18.25 Х/ф «Випадковий
чоловік»
20.00 Х/ф «Весільний
переполох»
01.00 Х/ф «Руйнування»
02.45 «Нічне життя»

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 9.15, 10.15, 19.15 Одного
разу під Полтавою
08.45, 23.25 Сімейка У
09.45, 0.55 Країна У
10.45, 0.25 Країна У. Новий рік
11.15, 18.15 Т/с «Батько
рулить-2»
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 «Зоотрополіс»
01.55 Рятівники
02.55 Теорія зради
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 26—27 ЛЮТОГО 2021

6 березня
UA: Перший

КАНАЛ «1+1»

06.00, 3.55 Енеїда
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.15, 2.05,
3.30, 5.35 Новини

07.00, 6.00 «Життя відомих
людей»

07.50 М/ф «Як козак щастя

10.00 «Світ навиворіт»
18.20 «Світ навиворіт-12.

09.05 Відтінки України
09.45, 22.00 Х/ф «Пані Боварі»

Пакистан»

етап. Спринт 7 км, жінки
13.25 «Дикі тварини»

20.15 «Ліпсінк батл»

14.25 Телепродаж
15.00 UA:Фольк. Спогади

23.20, 0.20 «Світське життя-

16.10 Міста та містечка
16.35 Біатлон. Кубок світу.
VІІІ етап. Спринт 10 км,
чоловіки
18.05 Х/ф «Поруч з Ісусом:
Марія Магдалина»
20.00, 21.25 «Боротьба за
виживання»
00.40 #ВУКРАЇНІ
01.10 Д/ф «Хто створив Змієві

03.00, 5.00 Бюджетники

Ендхауза»
07.45 Х/ф «Суто англійське
вбивство»
10.55 Х/ф «Вантаж без
маркування»
12.40 Т/с «Досьє «Майорка»
15.35, 3.30 «Випадковий свідок»

01.20 «Ігри приколів»

19.30 Х/ф «Формула
кохання»
21.15 Х/ф «Іграшки для
дорослих»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 23.00,

15.00 Х/ф «Будьте моїм
чоловіком»

Час новин
06.10, 7.10 Д/с «Крила війни»
СТБ
06.10, 10.50 Т/с «Полонена»
07.55 «Неймовірна правда про
зірок»
17.05 «Хата на Тата»
19.00 «МастерШеф.
Професіонали»
22.22 «Dizel night»
00.15 «Звана вечеря»

23.00 «Великий бокс. Владислав
Сіренко — Каміл

02.40 «Навколо М»

07.50, 8.50, 21.25 Актуально.

21.30 «Ехо України»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

11.15, 12.15 «Акценти»

18.00 «Анатомія тижня»

00.50 Х/ф «Тупий і ще
тупіший-2»

03.15 Я зняв!

03.00 Зона ночі

17.10, 23.10 Д/c «Великі танкові

21.20 Вечірній преЗЕдент

19.00, 22.00 Д/с «Таємнича

20.30 «Війна за незалежність»
21.00 «Прямий доказ»
22.00 «THE WEEK»
23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»
06.00 «Шалені перегони-2018»
07.05, 2.55 «ДжеДАІ-2019»
08.10 Прем’єра! «ДжеДАІ-2020»
09.10 «Загублений світ»
13.10 Х/ф «Кинджалиблизнята»
15.00 Х/ф «Подвійний
дракон»

21.35, 3.00 Вікно в Америку

12.15 Індійський фільм

09.10 Час «Ч»

15.15 Концерт

20.10, 2.10, 5.10 Рандеву

16.50 Х/ф «Швидкість»

18.55 LIVE. «Удінезе»

22.35 Хорватія — Україна.

світова війна»

світової війни»
03.20 Культ Ура!
04.10 Обережно, діти!
К2

19.00 Х/ф «Зламана стріла»

— «Сассуоло». Чемпіонат

Відбір до Євро-2022 із

06.30 Телемагазин

21.05 Х/ф «Чорна діра»

Італії

футзалу

07.30 Рекордсмени Голлівуду:

01.15 Х/ф «Турнір на
виживання»
03.15 «Цілком таємно-2017»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

21.10 Журнал Ліги чемпіонів
21.40 LIVE. «Ювентус»
— «Лаціо». Чемпіонат
Італії

України

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2
06.00 «МЮ» — «Реал». 1/4
фіналу (2002 р. /03). Ліга
чемпіонів УЄФА
07.45, 9.45, 11.50, 22.25, 0.15

08.10, 1.55 «Парма» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 «Мілан» — «Удінезе».
Чемпіонат Італії
12.10 Хорватія — Україна.

13.50 «Агробізнес» —

Топ-матч
07.55 «Ювентус» — «Спеція».

13.00, 13.35, 15.55, 16.30, 18.55,
21.25 «Тур ONLINE»
13.30, 17.45, 20.15 Футбол NEWS

Кубок України
15.55 LIVE. «Спеція» —
«Беневенто». Чемпіонат
Італії
18.00 Чемпіонат Італії. Огляд
туру

— «Ворскла». Чемпіонат
України
16.55 LIVE. «Олімпік»
— «Шахтар». Чемпіонат
України
19.25 LIVE. «Рух» — «Десна».
Чемпіонат України

09.50 Корисні поради
11.40 Правила життя

15.20, 0.10 Ідеї ремонту
16.00 Королева декору

07.10, 1.00 Містична Україна

18.50 Дачна відповідь

08.00, 19.05 У пошуках істини

21.40 Удачний проєкт

10.10 Речовий доказ

01.40 Формула любові

11.20 Секретні території

03.20 Арт-простір

12.15 Битва цивілізацій

03.40 Зіркові долі

13.15 Інженерні ідеї

04.10 М/ф

16.15 Арктика з Брюсом Перрі
18.15 Брама часу

ТЕТ

21.00 Невідома Європа

06.00 ТЕТ Мультиранок

01.50 Підроблена історія

09.35 М/ф «Легенди країни Оз:
повернення Дороті»

К1

1/4 фіналу. Кубок України

туру

09.00 Видатні акторки. ТОП

06.00 Випадковий свідок

10.00, 2.15 Верес» — «Зоря».

12.05 Чемпіонат Італії. Огляд

зворотний відлік

13.40 Один за 100 годин
МЕГА

Чемпіонат Італії

13.55 LIVE. «Маріуполь»
«Шахтар». 1/4 фіналу.

04.00 «Удінезе» — «Сассуоло».

«Ворскла». Чемпіонат

1.45, 3.45 Топ-матч

«Фіорентина». 1/2 фіналу

Чемпіонат Італії

23.55 «Маріуполь» —

06.00, 8.00, 17.55, 20.55, 23.40,

06.10 «Севілья» —

00.25 «Спеція» — «Беневенто».

Чемпіонат Італії

03.55 «Олімпік» — «Шахтар».

футзалу

11.30 Check In. Україна

битви»

08.40 Натхнення

09.45 М/ф «Темний плащ»

03.20 Оттак Мастак!

22.10 Х/ф «Боги Єгипту»

11.40 На власні очі

завантажений у світі»

Відбір до Євро-2022 із

23.40 Мама реготала

краю світу»

01.10 Д/с «Щоденники Другої

08.20 М/ф «Аладдін»

полювання на вбивць»

09.30 Майстри ремонту

09.00, 13.10, 14.15, 15.15, 16.10,

17.00 «Щасливе інтерв’ю»

22.00 Т/с «Морська поліція:

Карибського моря: на

18.30, 0.35 Невигадані історії

УЄФА

20.10 Х/ф «Палкі втікачки»

01.45 Телемагазин

00.40 Т/с «Розтин покаже-2»

18.50 Х/ф «Пірати

11.10 Гончаренко рулить

10.40 «WATCHDOGS»

18.00 Х/ф «За бортом»

співоча»

море чудовиськ»

00.10 Є зміст

04.25 «Правда життя»

Check-in

01.00, 2.15 Т/с «Пташка

18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Люди у чорному»
21.00 Х/ф «Люди у
чорному-2»
22.45 Х/ф «Люди у
чорному-3»

16.50 Х/ф «Персі Джексон і

18.15 Pro військо

(2014 р. /15). Ліга Європи

13.25 Латиноамериканський

12.45 Факти. День
16.50 Х/ф «Пригоди Плуто
Неша»

викрадач блискавок»

10.35 Медекспертиза

10.15 «Соціальний статус»

Найкраще

14.10 Х/ф «Персі Джексон і

Соціум

03.55 «Речовий доказ»

07.20, 15.20, 2.30 Мама реготала.

23.00 Музична платформа

12.10 У кого більше

10.15 Форшмак

ФУТБОЛ-1

Новини

06.15, 1.30 Телемагазин

20.00 Головна тема

10.05 Орел і решка

Економіка. Політика.

ПРЯМИЙ

01.20 «Хвороби-вбивці»

НЛО-ТБ

яку ціну»
11.05, 13.00 Т/с «Пес»

вітрі»

21.00 Шоу «Маска»

23.10 Х/ф «Ворог мій»

15.00, 16.00 «Репортер».

Києва»

14.50, 15.20 Т/с «Тростинка на

08.35, 9.55 Т/с «Вижити за будь-

18.15, 20.30 Т/с «Добровольці»

08.15 Д/с «Найбільш
0.00, 01.00, 2.00, 4.00, 5.00

23.05 Х/ф «Місто пороку»

04.50 «Легенди бандитського

таємничого звіра»

5 канал

18.05 «Круті 90-ті»
19.00, 3.00 «Свідок»

11.00 Т/с «Тайсон»

13.00 Х/ф «Солодка жінка»

23.55 Х/ф «Сліди апостолів»

НТН
05.50 Х/ф «Загадка

11.00, 4.20 Х/ф «Іграшка»

Соколовскі»

2021»

Вали?»
02.30 Концерт. Сергій Асафатов

07.05, 9.15, 10.35 «На трьох»

20.00, 2.10 «Подробиці»
22.10 «Вечірній квартал»

04.50 Факти

08.55 Х/ф «Доктор щастя»

найпривабливіша»

11.55 Біатлон. Кубок світу. VІІІ

08.20, 10.00 Kids’ Time

04.40 Еврика!

05.15 Т/с «Копи на роботі»

кухня»

16.40 Х/ф «Найчарівніша та
19.30, 4.10 ТСН

НОВИЙ КАНАЛ

08.25 М/ф «Феї і легенда

10.00 «Корисна програма»

шукав»
08.05 «Тваринна зброя»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
07.25, 4.45 Реальна містика

07.40 М/ф «Як козаки сіль

ICTV
04.30 Скарб нації

09.00 «Готуємо разом. Домашня

08.00 «Сніданок. Вихідний»

купували»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.20 «Мультфільм»
06.55 Х/ф «Східний Вітер»

07.10 М/ф «Уроки тітоньки
Сови»

ІНТЕР

11

06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Кротик і Панда»

011.20 М/ф «Гномео та
Джульєтта»
012.50 Х/ф «Історія

08.30 «Дай лапу»

вічного кохання, або

09.20 «Орел і решка. Шопінг»

Попелюшка»

11.10 Х/ф «Випадковий
чоловік»
12.50 Х/ф «Весільний
переполох»
14.40 «Орел і решка. Навколо
світу»

15.05 М/ф «Секрети домашніх
тварин»
16.50 М/ф «Зоотрополіс»
19.00 Одного разу під Полтавою
0.00 Країна У
00.30 Сімейка У

00.00 Х/ф «Бабій»

01.00 Панянка-селянка

01.45 «Бійцівський клуб»

02.50 Віталька

02.40 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки

12
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UA: Перший

06.00, 3.55 Енеїда
07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.10, 3.30,
5.35 Новини
07.10 М/ф «Уроки тітоньки
Сови»
07.40 М/ф «Як козаки у хокей
грали»
08.20, 18.10 «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 Біатлон. Кубок світу. VІІІ
етап. Гонка переслідування
10 км, жінки
14.30 Телепродаж
15.00 Країна пісень
16.05 Концерт. Ніна Матвієнко та
Дмитро Андрієць
16.55 Біатлон. Кубок світу. VІІІ
етап. Гонка переслідування
12,5 км, чоловіки
17.50 Студія «Біатлон»
18.50, 22.00, 1.10 Х/ф
«Украдене щастя»
21.25 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
00.35 #ВУКРАЇНІ
03.00 Схеми. Корупція в деталях

КАНАЛ «1+1»
07.00 «Життя відомих людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»

05.15 «Top Shop»
05.45 Х/ф «Розпад»

Пакистан»
10.50, 1.35 «Світ навиворіт»
16.40 Трилер «Впіймай мене,
якщо зможеш»

21.00 «Голос країни-11»
23.10 «Світське життя-2021»
00.10 «Концерт Наталії

05.50 Сьогодні

09.00 «Готуємо разом»

06.50, 3.20 Реальна містика

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 15.00, 17.00,

10.00, 11.00, 12.00 «Інше життя»
13.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
17.50 Т/с «Детектив Ренуар»
20.00 «Подробиці тижня»

07.50 Актуально. Економіка.
Політика. Соціум
08.15 Невигадані історії

2.00, 03.00, 4.00, 5.00 Час

08.35 Vоїн — це я!

новин

08.45 Натхнення

06.10, 7.10 Д/с «Крила війни»

09.25 Хроніка тижня

08.50 «МастерШеф.
Професіонали»
15.05 «Супермама»
19.00 «Слідство ведуть
екстрасенси»

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 12.40, 13.20, 15.25,
17.55, 18.40, 1.10, 3.15,
5.20 Топ-матч
06.10 «Рух» — «Десна».
Чемпіонат України
08.10 «Удінезе» — «Сассуоло».
Чемпіонат Італії
10.00, 15.40, 20.15, 23.00 Футбол

ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00

15.40 Х/ф «Сім старих і одна

«Репортер». Новини
09.10 «Медексперт «із

17.10 Х/ф «Іграшки для

Катериною Трушик

дорослих»

10.10, 13.10, 20.00 «Міністерство
правди»
10.30, 22.00 «П’ята колонка»

19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23.00, 2.15 Т/с «Благими
намірами»
01.45 Телемагазин

NEWS
10.20 Журнал Ліги чемпіонів.
Прем’єра
10.50, 1.25 «Олімпік»
— «Шахтар». Чемпіонат
України
12.50 Фінали Ліги чемпіонів
(2020 р.)
13.25 LIVE. «Рома»

11.15, 12.15 «Акценти»

— «Дженоа». Чемпіонат

14.10, 15.10, 16.10 «Ехо України»

Італії

10.10 Д/с «Авіакатастрофи:
причини і наслідки»
11.10 Д/с «Топ-10: таємниці й
загадки»
12.15 Індійський фільм
15.15 Концерт
17.10, 23.10 Д/c «Великі танкові
битви»
13.35 «Рух» — «Десна».

23.00 «Вата-шоу»

21.20 «Великий футбол»

Найкраще
КАНАЛ «2+2»

09.45 М/ф «Темний плащ»

06.00 «Шалені перегони-2018»

11.30 Північний Check-In

07.00, 2.35 «ДжеДАІ-2019»

15.40 Х/ф «Копальні царя

08.00, 0.55 «Загублений світ»

золоте місто»
19.40 Х/ф «Лара Крофт —
розкрадачка гробниць»
21.30 Мама реготала
02.45 Оттак Мастак!
СТБ
05.25 Х/ф «Не можу сказати
«Прощавай»
07.00 Х/ф «Суєта суєт»

04.20 Обережно, діти!

04.10 М/ф

17.55 Класичні матчі Ліги
К1

чемпіонів
18.50 LIVE. Україна — Хорватія.

06.30 «Top Shop»

Відбір до Євро-2022 із

08.00 М/с «Кротик і Панда»

футзалу

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

20.35 Фінали Ліги чемпіонів
(2011 р. /2004 р.)
21.40 LIVE. «Наполі»
— «Болонья». Чемпіонат
Італії

09.35 Х/ф «Римські
побачення»
11.10 Х/ф «Прикинься моїм

00.25 «Інгулець» — «Колос».
Чемпіонат України
02.15 «Фіорентина» —
04.00 Україна — Хорватія.

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.25 Х/ф «Історія вічного
кохання, або
Попелюшка»
11.40 Х/ф «Три горішки для
13.20 М/ф «Думками навиворіт»
15.10 М/ф «Ваяна»

світу»
00.15 Х/ф «Щоденник
кар’єристки»
02.00 Т/с «Три сестри»
02.50 «Нічне життя»

17.15 М/ф «Відважна»
19.00 Одного разу під Полтавою
22.30 Х/ф «Від сім’ї не
втечеш»
00.30 Сімейка У

К2
МЕГА

ТЕТ

Попелюшки»

хлопцем»
13.00 «Орел і решка. Навколо

18.10, 18.55 Журнал Ліги

України

21.25 Вечірній преЗЕдент

03.20 Арт-простір

20.50 «Sound.ЧЕК»

— «Колос». Чемпіонат

03.15 Культ Ура!

01.45 Гордість України

«Мілан». Чемпіонат Італії

02.15 «Речовий доказ»

політиком»

20.10, 2.15 Машина часу

01.40 Формула любові

футзалу

19.25 LIVE. «Інгулець»

01.55 Огляд преси

18.15 Брама часу

15.55 LIVE. «Верона» —

Італії

22.30 «Щасливий день із

світова війна»

світової війни»

20.30 Дачна відповідь

20.25 «Про військо»

чемпіонів

19.00, 22.00 Д/с «Таємнича

00.10 Д/с «Щоденники Другої

16.15 Арктика з Брюсом Перрі

стежка»

21.00 «Великі новини»

Мірошниченко

13.15, 21.00 Магiя океанiв

чемпіонів

«Парма». Чемпіонат Італії

15.55 LIVE. «Фіорентина»

тижня з Ганною

15.25, 21.10, 23.40 Журнал Ліги

Відбір до Євро-2022 із

Квотермейн і загублене

21.30 Вечір з Яніною Соколовою

12.45 Факти. День
14.20 Х/ф «Спеціаліст»
16.20 Х/ф «Руйнівник»

16.50 Удачний проєкт

— «Парма». Чемпіонат

17.40 Х/ф «Аллан

18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки

покаже-2»

14.00 Королева декору

18.00 «Анатомія тижня»

Соломона»

01.30 Вар’яти

08.25 Громадянська оборона

11.25 Секретні території

00.35 Х/ф «Смертельна

08.20 М/ф «Аладдін»

03.50 Я зняв!

07.30 Секретний фронт

08.05
09.55
12.40
14.50

10.15 Речовий доказ

17.15 «Про особисте»

07.20, 2.00 Мама реготала.

18.45 Факти тижня
21.20 Х/ф «Люди у чорному:
інтернешнл»
23.35 Х/ф «Повернення
героя»

М/ф «Звірополюс»
Х/ф «Уіллоу»
Х/ф «Сонна лощина»
Х/ф «Пірати
Карибського моря: на
краю світу»
18.10 Х/ф «Пірати
Карибського моря: на
дивних берегах»
21.00 Х/ф «Пірати
Карибського моря:
помста Салазара»
23.40 Х/ф «Полювання на
янголів»

05.40 Анти-зомбі

Чемпіонат України

22.35 Х/ф «Бінго Бонго»

06.15, 1.15 Телемагазин

08.00, 9.50 Kids’ Time

09.25, 13.00, 1.35 Т/с «Розтин

22.00 Х/ф «Шерлок: бридка

20.00, 21.00, 23.00, 0.00,

14.05 Х/ф «Хід конем»

НЛО-ТБ

06.00 У кого більше

06.35 Не дай себе обдурити!
09.45 Т/с «Дорога додому»

НОВИЙ КАНАЛ

5 канал

12.20 Х/ф «Формула

балада»

Прем’єра

23.55 «Речдок»

23.10 «Таємниці ДНК»

20.50 Х/ф «Гусарська

05.00 Скарб нації
05.15 Факти

наречена»

09.20 Т/с «Досьє «Майорка»

вулиці»

ICTV

05.10 Еврика!

Могилевської «Весна»

08.20 «Україна вражає»

19.00 Х/ф «Весна на Зарічній

08.00 «Удачний проєкт».

19.30, 5.00 ТСН «ТСН-тиждень»

20.0 «Один за всіх»

дівчина»

05.50 Х/ф «Східний вітер-2»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

17.00, 21.00 Т/с «Любов матері»

07.45 «Будьте здоровi»

кохання»

ІНТЕР

09.45 «Світ навиворіт-12.

12.15 «Хата на Тата»
НТН

7 березня

01.00 Країна У. Новий рік

06.30 Телемагазин

01.30 Країна У

07.30 Квадратний метр

02.00 Панянка-селянка

06.00 Випадковий свідок

09.20, 0.10 Ідеї ремонту

02.50 Щоденники Темного

07.30, 1.00 Містична Україна

10.20 Правила життя

03.45 Віталька

08.20, 19.10 У пошуках істини

12.20, 3.40 Корисні поради

05.50 Корисні підказки

23.20 «Рома» — «Дженоа».
Чемпіонат Італії
03.30 «Верона» — «Мілан».
Чемпіонат Італії

12.00 Х/ф «Чорний орел»
13.55 17-й тур ЧУ з футболу
«Динамо» — «Мінай»
16.00 Х/ф «Швидкість-2»
18.15 Х/ф «Знамення»
20.45 Х/ф «Викрасти за 60
секунд»
23.00 Х/ф «Урок виживання»
01.50 «ДжеДАІ. Дайджест2017»
03.10 «Цілком таємно-2017»
04.45 «Найкраще»

ФУТБОЛ-2
06.00 «Спеція» — «Беневенто».
Чемпіонат Італії
07.45, 13.25, 21.05, 0.10, 5.35
Топ-матч
08.00 «Маріуполь» —
«Ворскла». Чемпіонат
України
09.50 «Ювентус» — «Лаціо».
Чемпіонат Італії
11.35 «МЮ» — «Інтер». 1/8

04.55 «Зловмисники»

фіналу (2008 р. /09). Ліга

05.45 Телемагазини

чемпіонів УЄФА

www.umoloda.kyiv.ua

ПОСТАТЬ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 26—27 ЛЮТОГО 2021

■ ЮВІЛЕЙ

Подорож, що змінила життя
У березні виповниться 180 років від дня народження письменниці Марії Вольвач,
яку називають «легендою Слобожанщини»
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

Життя Марії Вольвач у переказах її земляків із села Черемушна
нагадують легенду про загадкову жінку, яка була іншою, ніж вони
самі. І це не дивно. До Харкова через родинні негаразди вона поїхала неписьменною безталанною 14-річною напівсиротою, а пізніше стала навідуватися у статусі поетеси, яка залюбки читала у
хаті «на Кобцях» свої вірші, знала силу-силенну народних пісень,
мала чудовий голос, організувала з числа навколишньої інтелігенції таємний гурток і постійно збирала в місцевому лісі лікарські
трави. Оповідки про неї десятиліттями передавалися з вуст в уста
черемушнянськими знавцями давнини, як захоплююча бувальщина, допоки пошуком достеменних джерел не зайнявся односелець
письменниці, відомий літературознавець Іван Лисенко (про це
«УМ» вже детально розповідала у номері за 26 травня 2016 р.).
Саме завдяки його ентузіазму та коштам у 2007 році вийшла впорядкована збірка творів Марусі Вольвачівни (літературний псевдонім письменниці), викликавши чималий резонанс у вітчизняних
мистецьких колах. І ось чергова новина. До 180-річчя землячки
той же автор надрукував нову книгу під назвою «Легенда Слобожанщини», до якої вперше ввійшло її автобіографічне оповідання
«Один день з петербурзького життя». Якби сталося диво і цим твором-одкровенням зацікавилися продюсери, то світ би побачила
унікальна кінострічка, де красуня-юнка в українській свитці намагається вижити спочатку у зрусифікованому Харкові, а потім і в
столичному Петербурзі. Час події — друга половина XIX століття,
але твір ніскільки не втратив своєї актуальності.

Пригода свитки з маминого
халата
За своє життя Маруся Вольвачівна написала чимало віршів і кілька напрочуд талановитих п’єс, які, на думку Івана
Лисенка, можна хоч зараз ставити на сцені. Але згадана автобіографічна оповідка має не
лише літературну, а й історичну цінність. Інтрига твору полягає в тому, що вічно живий антагонізм двох різних культур
авторка передала через ставлення до неї чоловіків, які траплялися впродовж усього перебування на чужині. Після фінальної точки мимоволі виникає запитання: «А чи трапилася б та
пригода взагалі, якби русява білолиця красуня Маруся Вольвач була вдягнена якось інакше?».
Усе сталося через двох старших братів, які невдало розпорядилися спадщиною покійного батька, прирікши матір і
молодшу сестру фактично на
тотальну бідність. Аби якось
вижити, Маруся поїхала до
Харкова (там проживала її рідна тітка) вчитися на кравчиню.
Вже перший самостійний вихід
дівчини в місто завершився доленосною подією. «От вийшла
я на Сумську (центральна вулиця. — Авт.) та стою роздивляюся на прохожих людей, —
пише у своєму оповіданні авторка. — А на мене люди ще більше
дивляться, бо верхня одежина
обертала на себе людську цікавість. На мені була свитка дорогої шовкової матерії. Матерія
була старовинна, товста, як лубок, що й не зігнеш. Поле матерії було голубувате, а на ньому заткані великі білі з розводами шовкові квітки. Вона блистіла, як срібло, і була дуже схожа
на парчу. Свитка була перешита по тодішній моді з материного халата: прямий повний край
з вузькими рукавами і круглий
лежачий комір і рукави. Моя
мати була з багатої рідні і мала
у себе дороге, багате, старинне
шовков’я».
Там, на Сумській, колоритну юнку («дєвочка, ти што, нє
здєшняя?») й примітило подружжя з Петербурга, запропо-

нувавши їй роботу покоївки.
Після півтораденного вагання вона погодилася, бо «пан та
паня» пообіцяли навчити грамоті. У довгу путь рушили з
ямщиком, зупиняючись на ніч
у «постоялих дворах». В одному з таких готелів до Марусі
підійшла його «держальниця»
й несподівано почала сватати за
свого доброго знайомого — «молодого красивого станційного
смотрителя». Мовляв, побачив
тебе, закохався і хоче взяти заміж. «Та ви що, бабусю, — одказала дівчина. — Мені ж немає
і п’ятнадцяти літ!». Жінка неабияк здивувалася й пішла радитися із залицяльником. Той
погодився чекати, поки наречена підросте до 16-ліття, а до
того часу дівчині запропонували пожити зі старою. Та відмовила й поїхала далі, хоча кавалер заламував собі руки й довго дивився услід «кібітці».
Зрештою доїхали до Серпухова, а там почалася схожа
пригода. У «гостиниці» дівчину в нетутешній одежині перейняла господиня й поцікавилася, чи не кріпачка вона
бува. «На кожнім місці я чула
те неприємне слово, котре до
глибини душі мене ображало,
— пише Маруся Вольвачівна.
— Нехай їм, кажу, абищо тим
кріпосним. Моя рідня і близько
не була біля них». Жінка зраділа й повідомила, що Маруся запала в душу її молодшому брату, і він готовий бодай зараз з
нею одружитися. Мовляв, за
нього піде будь-яка купецька донька з приданим, але він
«сильно покохав тебе». На зауваження про неповноліття і
ця сваха погодилася почекати рік, бо надто молодята вже
схожі один на одного, «мов від
однієї матері». «І вона показала мені на молодого, русявого
москалика, котрий стояв недалеко від мене, зодягнутий по
тамошньому, — пише Вольвачівна. — Високі чоботи і довгий сюртук. Я глянула на нього, і справді бачу, що він на
мене схожий. Ну він чогось то
мені з першого погляду не сподобався, так що я б за нього ніколи не вийшла».
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пися, бісів москалю, — кажу
йому. — Якого ще ти, луципиря, по-собачі гавкаєш. Я кажу,
що не поїду, то й не лізь на крутовар».
Двобій «сєрдітой хохлушкі» з «ворягою» тривав нескінченно довго. Дівчина то виривалася й прискорювала хід, то
він знову перекривав їй дорогу. Зрештою, у москаля здали нерви і він вирішив силою
упхати її до карети. «Чоловік
замахнув правою полою своєї
шинелі і моя голова опинилася у нього під правим плечем,
— пише Маруся Вольвачівна. — Права моя рука од плеча до пальців уздовж була притиснута його міцною рукою...
Я зразу, було, рвонулася, але
його рука притиснула мене ще
дужче... Не те, що можна було
кричати, а й слова не можна
сказати як слід. Я лише тихим
шепотом прошепотіла: «Пустіте мене, а то задушуся».

Світ не без добрих людей

❙ Іван Лисенко презентує книгу своєї талановитої землячки.
Один день з петербурзького
життя
Якось уже в столиці пані наказала Марусі віднести листа
своєму дядькові-генералові до
військового департаменту на
Сінній площі. Дівчина не знала міста, тому почала розпитувати дорогу в перехожих. Петербуржці ніби й погоджувалися допомогти, але умисне чи

вирішив відбити у нього довірливу землячку. Опинившись
один на один зі своїм рятівником, дівчина хотіла втекти і від
нього, але той зупинив. «О, це
вже негарно, що ви мене боїтеся, — запевнив він. — Бачите,
для того, щоб ви більше мені
довіряли, я буду з вами говорити нашою рідною мовою. Ну тепер не будете мене боятися?».

«Україна — моє життя,— писала Маруся Вольвачівна
у період, коли на наших теренах діяло одразу два
царські циркуляри, покликані нищити будь-які прояви
національної ідентичності. — І гірко мені дивитися,
що вона рік за роком утрачає усе своє рідне, що так
серцю мило».
несвідомо вказували невірний
шлях. Зрештою, вона натрапила на чоловіка, який люб’язно
зголосився провести до потрібного будинку. Втім, радість
була недовгою, оскільки швидко стало зрозуміло, що той
«добродій» заманив її до пастки й веде на згубу. «Геть тікайте, а то буду кричати калавур!
— пригадує крізь сльози бранка. — І раптом у сю хвилину рядом зі мною, мов з-під землі, виріс другий пан, високий, огрядний, із орлячим носом. Перший
пан був низенький, у короткій
одежі з високим брилем на голові».
Словом, рятівником Марусі
виявився харків’янин, який
уже пів року служить у столиці, проте дуже сумує за батьківщиною. Він звернув увагу на неї
через «харківський фасон свитки», швидко збагнув, що саме
задумав той лихий чоловік, і

Земляк провів Марусю до
департаменту, хотів почекати поки вона передасть листа, аби потім провести додому,
але та категорично відмовилася. І даремно! Як тільки дівчина вийшла від генерала, до
неї прилип черговий москаль.
«Я жєлаю с вами познакоміться. Ви нє здєшняя?» — відповів він на запитання: «Що
вам треба? Геть ідіть!». Але де
там! Неподалік виникла ще й
карета з візником, готуючись
підхопити пасажирів. «А та
проклята біржа якраз рядом
іде з нами, одним колесом аж
по рівчаку, повз крутовару, —
панічно усвідомлює реальність
юнка. — Той чоловік щось сказав йому (візнику. — Авт.) тихенько і знову мене догнав».
Кучер під’їхав ближче й собі
почав умовляти дівчину проїхатись із вітерцем. Але та вибухнула гнівом: «Геть одче-

Дівчині поталанило обдурити нападника й вирватися
на свободу, проте він наздогнав її й почав силою тягти до
«біржі». Ніхто зі свідків тієї
трагедії не прийшов беззахисній юнці на допомогу. Мимоволі вона згадала «того доброго, рідного харківського пана
Лабінського». «От, думаю, у
кого душа християнська, —
пише авторка. — Чом же я тебе
не послухала, мій паночку, мій
батечко ріднесенький! Ти ж не
хотів пустити мене одну!»
А тим часом на ґвалт поспішили проїжджі візники, влаштувавши щось на зразок нічного шабашу. «Карети з’їхалися в
одне місце, — пригадує бранка,
— коні лізуть одні на інших, бо
звожчики хлискають їх батогами. Ті, що вже нас оточили,
кричать: «Пожалуйтє, куда прікажитє, хорошо прокачу!» У деяких лакеї, навіть, поодчиняли
дверці і кланяються, піднімаючи шапки».
На щастя, серед тих біснуватих візничих виявився і порядний чоловік. Він буквально вирвав дівчину з того глуму і провів
додому. Але на цьому біди дівчини не скінчилися. Як тільки Маруся на поріг — «паня»
прикинулася хворою й послала посеред ночі за лікарем... А
на вулиці й досі рискав отой оскаженілий москаль, що примусово випустив із пазурів свою
жертву й не міг заспокоїтися.
Правда, дівчині й цього разу
пощастило, бо вона вже встигла було дійти до госпіталю й натиснула на дзвінок.
Після страшної пригоди
юна наймичка довго хворіла,
що, очевидно, і змусило панів
повернути її додому. Втім поїздка до імперської столиці назавжди змінила Марусину
долю. «Неодмінно прочитайте автобіографічне оповідання
«Один день з петербурзького
життя», яке я публікую вперше, — порадив автору цих рядків Іван Лисенко. — Ви відчуєте, які страждання вона там
пережила. Може, через це й
полюбила свою знедолену Україну». І згодом стала саме українською письменницею, хочеться додати услід. «Україна
— моє життя,— писала Маруся Вольвачівна у період, коли
на наших теренах діяло одразу
два царські циркуляри, покликані нищити будь-які прояви
національної ідентичності. —
Я кохаю серцем і душею свою
любу Україну. І гірко мені дивитися, що вона рік за роком
утрачає усе своє рідне, що так
серцю мило». ■
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕЙТИНГ «КНИЖКА РОКУ»

Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України
газета «Україна молода»
Під патронатом Київської міської державної адміністрації

■ ЗОРЕПАД

Номінація «ХРЕСТОМАТІЯ»

Дорожня карта читача:
рейтинг книжкової якости

Художня класика
1. Перші поетеси. Кодекс давньогрецької жіночої поезії. — Л.: Астролябія, 448 с.(с)
Життєписи
1. Епістолярій Тараса Шевченка. У 2-х книгах. — Х.: Фоліо,
635+667 с.(п)
Літературознавство / критика
1.Володимир ПАНЧЕНКО. Зупинитися і озирнутись. — К.: Темпора,
680 с. (п)
1 .Ганна УЛЮРА. Ніч на Венері: 113 письменниць, які сяють у темряві.
— К.: ArtHuss, 464 с. (о)

Номінація «КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО»
Сучасна українська проза / есеїстика / драматургія
1. Софія АНДРУХОВИЧ. Амадока. — Л.: Видавництво Старого Лева,
832 с.(п)
1. Сергій ЖАДАН. Хлібне перемир’я. — Чернівці: Meridian Czernowitz,
128 с.(с)
Жанрова література
1. Володимир ЄШКІЛЄВ. Каїн. — Х.: Фоліо, 620 с.(п)
Сучасна зарубіжна проза
1. Ольга ТОКАРЧУК. Книги Якова; Химерні оповідання. — К.: Темпора, 960+208 с.(п)
Поезія
1. Сергій ЖАДАН. Список кораблів. — Чернівці: Meridian Czernowitz,
160 с.(с)

Номінація «СОФІЯ»
Філософія / антропологія / психологія
1. Євген БИСТРИЦЬКИЙ, Роман ЗИМОВЕЦЬ, Сергій ПРОЛЕЄВ. Комунікація і культура в глобальному світі. — К.: Дух і Літера, 416 с.(п)
1. Станіслав КОМАРЕК. Європа на роздоріжжі. — Л.: Апріорі, 496 с.(п)
Політологія / соціологія / культурологія
1. Тарас ЛЮТИЙ. Культура принад і спротиву. — К.: Темпора, 576 с.(п)
1. Владимир ГОРБУЛИН. Как победить Россию в войне будущего. — К.:
Брайт Букс, 256 с.(с)

Номінація «МИНУВШИНА»

Інф. «УМ»

Карантин не дозволив традиційну церемонію вшанування лавреатів ХХІІ Всеукраїнського рейтингу «Книжка року». Організатори замислили онлайн-презентацію
переможців. Київрада виділила відповідне
фінансування. Але в перебігу підготовки
змінилися нормативні документи, що регулюють надходження коштів: скасовано
аванс. А як виявилося, деякі ключові послуги з якісного відео-івенту можливі лише
за передоплатою. Тож «Книжка року» змушена просто оприлюднити результати рейтингу.
В семи тематичних номінаціях 53 експерти оцінили понад 1000 видань. Рейтинг
кожної книжки — це кількість набраних
балів поділена на кількість експертів номінації. У декількох підномінаціях рейтингова різниця між першою і другою позицією виявилася настільки малою, що її
можна вважати за статистичну похибку.
Вирішили в таких випадках оголосити
лавреатами обидвох претендентів.
Учетверте присуджено премію «Нонфікшн» за кращу книжку вітчизняного автора, яка висвітлює, інтерпретує
та аналізує факти і явища суспільного
життя, історії, природи або мистецтва.
Обов’язкові вимоги до номінантів: автор
— громадянин України; книжка видана
упродовж цього преміального сезону і не
є перевиданням. Фіналіст одержує винагороду у 25 000 гривень, лавреат — 40 000.
Меценати премії — Антон Тихий та Володимир О.Тихий. У сезоні-2020 фіналістом
став Дмитро Горбачов із книжкою «Лицарі голодного Ренесансу», лавреатом —
Тарас Лютий з «Культурою принад і спротиву».
Відзнака «Видавничий імідж року»
визначається за сумарним рейтингом книжок даного видавництва, які потрапили до
Коротких списків. До шорт-листів увійшло 331 видання від 85 видавництв (Київ
— 55, Львів — 11, Харків — 8, Чернівці
— 3, Рівне — 2, Брустурів, Житомир, За-

поріжжя, Івано-Франківськ, Тернопіль,
Хмельницький — по 1). Уперше іміджеву
відзнаку здобуло видавництво «Дух і Літера»: 21 книжка в Коротких списках із сумарним рейтингом 751,72. Верхівка списку така:
К.: Дух і Літера — 21 / 751,72
К.: Наш формат — 19 / 609,50
К.: Темпора — 16 / 600,22
Л.: Видавництво Старого Лева — 20 / 559,70
Х.: Фоліо — 14 / 444,91
К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА — 13 / 328,99
Л.: Апріорі — 10 / 308,85
Шість видань здобулися найвищого
рейтингу (їхні обкладинки репродуковано
на цій сторінці) — з них експерти й мусили оголосити Ґран-прі. Проте процедуру
спільного зібрання усіх фахівців скасував
той самий карантин. «Книжка року’2020»
не має найвищої відзнаки.
Минулого літературно-книжкового сезону вперше стали лавреатами рейтингу
книжки видавництв «Довженко-Центр»,
«Лабораторія» та «Новий Акрополь» (за
всю історію «Книжки року» переможцями ставали книжки 134 видавців). 22-річний п’єдестал — перші місця та спеціальні
відзнаки (премія «Нонфікшн», «Видавничий імідж року», Ґран-прі) — має такий
вигляд:

Популярні видання
1. Сергій ПЛОХІЙ. Забуті покидьки східного фронту. — Х.: Клуб сімейного дозвілля, 320 с.(п)
Дослідження / документи
1. Самійло ВЕЛИЧКО. Літопис. — К.: Кліо, 1016 с.(п)
Біографії / мемуари
1. Карл Ґустав МАННЕРГЕЙМ. Мемуари. Том 1. — Л.: Астролябія, 592
с.(п)
1. М. БЕЗРУЧКО; Т. БУЛЬБА-БОРОВЕЦЬ; Т. ҐОРДОН; С. ЄФРЕМІВ;
В. ЗЕЛІНСЬКИЙ; З. КНИШ; Є. КОНОВАЛЕЦЬ; Р. КРОХМАЛЮК;
К. ЛЕВИЦЬКИЙ; В. МАРТИНЕЦЬ; Б. МОНКЕВИЧ; М. ОМЕЛЯНОВИЧ-ПАВЛЕНКО; Є. ПОБІГУЩИЙ-РЕН; Г. РОГОЗНИЙ; Я. СТЕЦЬКО;
М. ТАРНАВСЬКИЙ; Ю. ТЮТЮННИК; П. ШАНДРУК; С. ШРАМЧЕНКО;
В. ЧИЖЕВСЬКИЙ. Сер. «Звитяжці». — Івано-Франківськ: Лілея-НВ

Номінація «ОБРІЇ»
Науково-популярна література
1. Майкл ОСТЕРГОЙМ, Марк ОЛКШЕЙКЕР. Смертельний ворог. Людство проти мікробів-убивць — К.: Лабораторія, 320 с.(о)
1. Лія ПРАЙС. Про що ми говоримо, коли говоримо про книжки. Історія
та майбутнє читання. — К.: Yakaboo publishing, 224 с.(о)
Бізнес / економіка / успіх
1. Тімур ВОРОНА. Дмитро Дубілет. Бізнес на здоровому глузді. 50 ідей,
як домогтися свого. — К.: BookChef, 256 с.(п)
Публіцистика / сучасні мемуари
1. Олександр МИХЕД. «Я змішаю твою кров з вугіллям». Зрозуміти український Схід. — К.: Наш формат, 368 с.(п)
1. Олег СЕНЦОВ. Хроніка одного голодування; 4 з половиною кроки. —
Л.: Видавництво Старого Лева, 544+248 с.(ф)
Спеціальна й адаптаційна література / стиль життя
1. Віктор БОНДАРЕЦЬ. Атлас птахів України: повна збірка. — Хмельницький: Цюпак А. І., 480 с.(п)
1. Оксана МОРОЗ. Нація овочів? Як інформація змінює мислення і поведінку українців; Боротьба за правду. Як мій дядько переміг брехню. —
К.: Yakaboo publishing, 288+160с.(о)

Номінація «ДИТЯЧЕ СВЯТО»

Л.: Видавництво Старого Лева — 23

Книжки для малечі
1. Грася ОЛІЙКО. Історія, яку розповіла Жука. — Л.: Видавництво Старого Лева, 36 с.(п)
Література для молодших школярів
1. Уляна ЧУБА. Мед і Паштет — фантастичні вітрогони. — К.: А-БА-БАГА-ЛА-МА-ГА, 240 с.(п)
1. Мішель ЛЕКРЬО, Селія ҐАЛЛЕ, Клеманс Ру де ЛЮЗ. Підручник
відважного мандрівника. — К.: Час майстрів, 128 с.(п)
Література для школярів середніх класів
1. Шлях українського воїна. — К.: Балтія-Друк, 112 с.(п)
Книжки для юнацтва
1. Нора К., Вітторіо ҐЬОСЛЕ. Кав’ярня мертвих філософів. Філософське
листування для дітей та дорослих. — К.: Новий Акрополь, 256 с.(п)

К.: Дух і Літера — 22

Номінація «ВІЗИТІВКА»

К.: Критика — 20

Малярство / фотографія / пластика
1. Нарбут. Студії. Спогади. Листи. — К.: Родовід, 408 с.(к)
Архітектура / дизайн / театр / кіно / музика
1. ВУФКУ. Lost & Found. 1922–1930. — К.: Довженко-Центр, 256 с.(п)
Краєзнавча і туристична література / етнографія
1. Дмитро МАЛАКОВ, Ірина МАЛАКОВА. У Києві 60-х. — К.: Варто,
312 с.(п)

К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА — 40 відзнак
К.: Темпора — 34

К.: Факт — 17
К.: Балтія-Друк — 16
Х.: Фоліо — 14
Читаймо книжки, що стали подією!
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СПОРТ

«Стадіон є, тренувальна база є, інфраструктурно Харків абсолютно
підготовлений до великого футболу. Упевнений, що незабаром спільними
зусиллями ми зможемо вивести новий-старий «Металіст» не лише у вищу
лігу, а й поборотися за чемпіонство».

Ігор Терехов
секретар Харківської міської ради

■ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

■ ТАБЛО

Італійці — в провалі
А ось тріо англійських клубів досягло максимального результату на старті «плей-оф» Суперліги
Григорій ХАТА
Обидва вітчизняні футбольні флагмани другу частину євросезону розпочали в Лізі Європи, куди вилетіли з головного клубного турніру Старого світу. Водночас боротьбу за Кубок
чемпіонів продовжують три колективи з українськими повпредами у своєму складі.
А волею жеребу і «Манчестер Сіті», за котрий виступає
Олександр Зінченко, й «Аталанта», кольори котрої захищають Руслан Маліновський
з ексгірником Віктором Коваленком, в 1/8 фіналу ЛЧ грають з командами, які за бортом
«плей-оф» залишили донецький «Шахтар».
На етапі групового турніру «Боруссія» із Менгенгладбаха переграла чемпіона України з непристойним рахунком —
10:0. У протистоянні «на виліт»
з англійським віцечемпіоном
представник німецької бундесліги не виглядає настільки
ж потужно, як у дуелях iз «гірниками». Перший поєдинок 1/8
фіналу «біло-чорні» програли з
різницею у два м’ячі.
Після гри очільник «МС»
Хосеп Гвардіола лише й нарікав, що його підопічні реалізували малу кількість голевих нагод. При цьому український легіонер «городян» Зінченко весь
матч провів на лаві запасних.
Зазначимо, що цей поєдинок мав для «Боруссії» статус
домашнього, але через коро-
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❙ У першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ «Манчестер Сіті» в Будапешті впевнено переграв «Боруссію» з Менхенгладбаха.
❙ Фото з сайта football.ua.
навірусні обмеження, введені
німецьким урядом, котрий заборонив в’їзд у ФРН iз країн,
де виявлені нові мутації коронавірусу, приймати «МС» їй
довелося на нейтральному полі
— в Будапешті. До слова, в аналогічну ситуацію потрапив й
інший представник німецької
бундесліги — «Лейпциг», який
тижнем раніше на тій же «Пушкаш Арені» програв «Ліверпулю» — 0:2.
Водночас дві інші коман-

ди з Німеччини — «Баварія» й
«Боруссія» з Дортмунда — свій
лігочемпіонський сезон поновили гостьовими поєдинками
проти італійського «Лаціо» та
іспанської «Севільї» відповідно. І в цих двобоях вони результативною та переможною грою
підтвердили свій сіяний статус.
Італійська «Аталанта» проводить лише свій другий сезон у
Лізі чемпіонів. Утім, як і торік,
бергамаски знову змагаються у

«плей-оф» Суперліги. Щоправда, повторити торішній успіх
і зіграти в чвертьфіналі «лігочемпіонського» турніру їм буде
значно важче. Після домашньої
поразки мадридському «Реалу»
шанси «Аталанти» на подолання першого бар’єра «плей-оф»
відчутно впали. Утім новачок
команди з Бергамо Віктор Коваленко, захищаючи наприкінці 2020 року ще кольори «Шахтаря», двічі перемагав іменитого суперника, і вочевидь має

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу.
Перші матчі. «Аталанта» (Італія)
— «Реал» (Іспанія) — 0:1, «Боруссія» (М, Німеччина) — «Манчестер Сіті» (Англія) — 0:2, «Атлетико» (Іспанія) — «Челсі» (Англія) —
0:1, «Лаціо» (Італія) — «Баварія»
(Німеччина) — 1:4, «Порту» (Португалія) — «Ювентус» (Італія) — 2:1,
«Севілья» (Іспанія) — «Боруссія»
(Д, Німеччина) — 2:3, «Барселона»
(Іспанія) — «ПСЖ» (Франція) — 1:4,
«Лейпциг» (Німеччина) — «Ліверпуль» (Англія) — 0:2.
чим поділитися зі своїми новими партнерами.
Зіграти на максимумі у першому матчі «чорно-сині» не
змогли, оскільки вже на 17-й
хвилині матчу залишилися в
меншості. Проте, без сумніву,
в Мадриді підопічні Гасперіні
прагнутимуть виправити ситуацію. Тоді, можливо, значно більше ігрового часу зможе
отримати й півзахисник бергамасків Маліновський, який у
першому матчі з’явився на полі
лише на 86-й хвилині. Щодо ігрової долі українського воротаря «Реалу» Андрія Луніна,
то йому весь час доводиться перебувати в тіні бельгійця Тібо
Куртуа.
Зауважимо, що «Реал» виявився єдиним колективом з Іспанії, котрий не програв свій
перший поєдинок 1/8 фіналу
ЛЧ-2020/2021. А от італійським клубам на старті «плейоф» Суперліги взагалі не пощастило, три матчі — три фіаско.
Найбільш успішними в цьому плані виявилися представники англійського футболу:
всі вони («МС», «Ліверпуль» та
«Челсі») зробили впевнені кроки до чвертьфіналу ЛЧ. ■

■ ОРГПИТАННЯ

Нове життя для
старого бренду
Міська влада Харкова разом з відомим бізнесменом
анонсувала відродження легендарного «Металіста»
Григорій ХАТА
За останні роки з професіональної
футбольної карти України зникли відразу кілька відомих вітчизняних клубів. І
хоча на місці «Дніпра» та «Металіста»
швидко з’явилися колективи з майже
ідентичними назвами, такої ж прихильності серед уболівальників, як і їхні «попередники», вони не знайшли.
Показовою виглядає ситуація у Харкові, де віднедавна функціонує одразу два профі-колективи — «Металіст1925» i «Метал», котрі, з огляду на їхні
назви, грають, так би мовити, на одному «електоральному» полі, борючись за
серця однієї групи футбольних фанів.
На цьому тлі збудливою виглядає новина від секретаря Харківської міської
ради Ігоря Терехова, котрий заявив, що
Харків повертає собі «Металіст».
Прозвучала ж вона практично синхронно із закликом колишнього власника
зниклого клубу Олександра Ярославського до всіх небайдужих земляків, уболі-

вальників із палкими серцями, місцевої влади про необхідність об’єднатися
та відродити справжній героїчний «Металіст». «У 2025 році виповнюється 100
років із дня заснування легендарного
харківського клубу. Наш обов’язок як
патріотів Харкова та Харківщини зустріти цей ювілей достойно. Але наразі від
того славного «Металіста» залишилася
одна назва, а створена до Євро-2012 інфраструктура занепадає», — заявив Ярославський.
Нагадаємо, що харківський «Металіст» перебував у власності Олександра Владиленовича до грудня 2012 року,
коли він несподівано продав його Сергію Курченку. У 2016 році, не маючи
фінансування від молодого олігарха,
котрий після Революції гідності залишив Україну, харківський клуб припинив своє професіональне існування.
Згодом же з’явилася інформація,
що Ярославський був змушений продати клуб, а, підписуючи папери, пообіцяв
новому власнику десять років не займа-

❙ У Харкові незабаром обіцяють появу потужної футбольної команди.
❙ Фото з сайта ua-football.com.
тися футбольними справами в Україні.
«Домовилися з Олександром Ярославським разом відродити легендарну
команду, яка свого часу дійшла до другої сходинки чемпіонату України!
Стадіон є, тренувальна база є, інфраструктурно Харків абсолютно підготовлений до «великого футболу». Упевнений, що незабаром загальними зусиллями міста, вболівальників і Олександра
Ярославського ми зможемо вивести новий-старий «Металіст» не лише у вищу
лігу, а й поборотися за чемпіонство. І найголовніше — повернемо улюблену всіма
харків’янами назву футбольного клубу
«Металіст», — повідомив Ігор Терехов.
За словами секретаря Харківської

міськради, найближчим часом з’явиться
більше деталей щодо процедури відродження «Металіста». А Ярославський
пообіцяв, що в його рідному місті на
трибунах знову скандуватимуть: «Жовто-синій» — самий сильний». А команда гратиме в Лізі чемпіонів. При цьому
знаний харківський бізнесмен припустив, що, скоріше за все, відродження нового-старого «Металіста» відбудеться на
базі друголігового «Метала». «Наше завдання законним чином повернути собі
бренд. А старі борги нехай віддають ті,
хто їх сформував. Наше завдання повернути все те, що можемо забрати законно.
На цій основі й відродимо клуб, котрий
був», — наголосив Ярославський. ■
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■ ЗВУКИ МУЗИКИ

«Наплакали» на мільйони
Пісня українського гурту «Казка» стала рекордсменом
Уперше за історію країни україномовна (та й узагалі українська)
пісня потрапила до Топ-10 музичних композицій за версією застосунку Shazam від «Гугл-плей». Викладений у вересні минулого року на
«Ютубі» кліп пісні «Плакала» гурту
«Казка» зібрав понад 360 мільйонів
переглядів! Причому, судячи з коментарів від відео, географія слухачів пісні вражає: тут вам і Казахстан,
Узбекистан, Білорусь, кавказькі та
прибалтійські країни, до всього, окрім колишніх радянських республік, Словаччина, Польща та ще багато-багато інших. Слухачі захоплюються милозвучністю української мови та гармонійною мелодикою
пісні. Крім того, ця пісня очолювала
музичні рейтинги багатьох країн світу, скажімо Болгарії, Латвії, Колумбії, Туреччини, Росії.
Це, звісно, не південнокорейська
група BTS, перегляди кліпів якої сягають по пів мільярда, а то й більше,
адже їхня аудиторія — вся південносхідна частина Азії, а віднедавна й

увесь світ (хлопцям є чим вразити публіку). Але те, що пісня з України, де в
самій країні державна мова не є пріоритетною для багатьох її громадян,
підкорила світ, свідчить про важливість мови, незважаючи на кількість людей, які нею спілкуються.
Нагадаємо, гурт «Казка» буквально ввірвався в музичний
простір України в 2017-му, виконавши пісню «СвятА» на
шоу «Х-Фактор». Спочатку
колектив складався лише
з солістки Олександри
Заріцької та мультиінструменталіста Нікіти Будаша. Та вже в
2018-му до них приєднався Дмитро Мазуряк
— універсальний музикант, який грає на 30 духових інструментах (хоча провідним усе ж таки є сопілка)! На рахунку колективу гастролі в десятках країн на різних континентах,
що свідчить про живий інтерес
різних народів до фольклорних
мотивів, які є музичною канвою кожної пісні «Казки». ■
Гурт «Казка».

❙

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 1 до 7 березня
Овен (21.03—20.04). Гарантією для досягнення певних висот стане націленість на успіх. Найближчим часом ви зможете покращити фінансове
становище, тож смiливо плануйте покупки.
Дні: спр. — 1; неспр. — 2.
Телець (21.04—21.05). Нарештi ви налагодите сiмейнi стосунки. Намагаючись домогтися прозорості відносин, вам захочеться
зізнатися коханій людині у гріхах.
Дні: спр. — 3; неспр. — 5.
Близнюки (22.05—21.06). Вашi доходи суттєво збiльшилися. Бізнес може досить
тривалий час обходитися без значних вливань,
приносячи, як і раніше, прибутки.
Дні: спр. — 2; неспр. — 4.
Рак (22.06—23.07). Ви позичатимете
гроші друзям, надаватимете спонсорську підтримку тим, хто її потребує. Пiдвищення на посадi зміцнить ваше матеріальне становище.
Дні: спр. — 4; неспр. — 5.

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №19

Лев (24.07—23.08). Ви й надалi працюватимете над собою. До недоліків близьких
поставтеся з гумором, який допомагає вам
сприймати життя як свято.
Дні: спр. — 2; неспр. — 3.
Діва (24.08—23.09). Нарештi здiйсниться ваша мiрiя — ви зможете зробити довгоочiкуваний ремонт в оселi. Фiнансова допомога
виявиться доречною.
Дні: спр. — 4; неспр. — 5.
Терези (24.09—23.10). Намагаючись
повернути минуле, ви багато працюєте. Не
виключено, що майбутнє виявиться ще кращим. Компенсація за працю не примусить себе
довго чекати.
Дні: спр. — 6; неспр. — 7.
Скорпіон (24.10—22.11). Ви звикли допомагати людям i робите це безкорисливо. Тож
бажання стати меценатом повністю відповідатиме вашим намірам.
Дні: спр. — 1; неспр. — 2.

Стрілець (23.11—21.12). Зусилля недоброзичливців будуть марними, оскiльки скоро вони зрозуміють, що не мають над вами влади. А ваша великодушність стане для них справжнiм покаранням.
Дні: спр. — 3; неспр. — 4.
Козеріг (22.12—20.01). Вам треба діяти швидше. Зараз удача повзе за вами, але незабаром опиниться попереду. Ловіть її, щоб не
проґавити своє щастя.
Дні: спр. — 6; неспр. — 7.
Водолій (21.01—19.02). Не захоплюйтеся азартними іграми, фортуна не на вашому
боцi. На роботі намагайтеся все тримати під
контролем, щоб уникнути непорозуміннь.
Дні: спр. — 5; неспр. — 6.
Риби (20.02—20.03). Уміння вести бесіду з важливими партнерами забезпечить значну частину успіху. Вчасно сказаний жарт розрядить атмосферу, а дорогий коньяк і хороші сигари забезпечать ділове зближення.
Дні: спр. — 3; неспр. — 4. ■

■ ПОГОДА
27—28 лютого за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий дощ i мокрий снiг.
На дорогах мiсцями ожеледиця. Вiтер пiвнiчно-захiдний,
7-12 м/с. Температура вночi та вдень +3...+5. Пiслязавтра
вночi -1...+1, удень +3...+5.

Північ
мінлива
хмарність

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, невеликий дощ i мокрий снiг. Славське: вночi +1...+3, удень +3...+5. Яремче:
вночi +2...+4, удень 4...+6. Мiжгiр’я: вночi +3...+5, удень
+6...+8. Рахiв: уночi +3...+5, удень +6...+8.

хмарно

25 лютого висота снігового покриву становила: Дрогобич
— 15 см, Стрий — 14 см, Славське — 8 см, Плай —
66 см, Мiжгiр’я — 9 см, Рахiв — 1 см, Долина — 3 см,
Івано-Франкiвськ — 2 см, Яремче — 5 см, Коломия —
6 см, Пожежевська — 67 см.

сніг
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По горизонталі:
4. Змочена ліками тканина, яку
кладуть на хворе місце. 8. Африканська країна. 9. Значне підняття
рівня ґрунтових вод унаслідок сильних дощів чи танення снігу. 10. Представник одного з напрямів протестантизму в християнстві. 11. Крилатий вираз. 12. Шекспірівський король. 13. Смертельна хвороба, яка
передається через укус тварини.
15. Давній герб Києва у вигляді
руки з луком. 21. Скорочене ім’я
Леонардо Ді Капріо. 22. У фізиці чи
математиці — коротка форма символічного запису інформації. 23.
Головний біль. 24. Невелика хустка, зав’язана ззаду. 26. Сакральне
поєднання певних звуків, багаторазове повторення яких має цілющу
силу. 27. Короткочасне поселення
мисливців палеоліту і мезоліту.
По вертикалі:
1. Відомий художник, який на
початку ХХ століття брав участь у
реставрації Кирилівської церкви та
Володимирського собору. 2. Відома
фірма, яка випускає дитячі підгузки. 3. «Знаряддя праці» злодія-домушника. 5. Хижа комаха. 6. Протилежність перемоги. 7. Самолюбство.
9. «І … сказав до себе, до вітру на

крилі: нам лиш літати небом, а жити
на землі» (Микола Вінграновський).
14. Драматичний жанр. 16. Латиноамериканська країна. 17. Героїня однойменної драми Еврипіда, дружина фессалійського царя Адмета, яка
добровільно погодилася піти замість
нього в царство Аїда, але була вирвана з лап Танатоса Гераклом і повернута чоловікові. 18. Відун і цілитель
у Карпатах 19. Відомий австрійський
композитор, за легендою, отруєний
заздрісником-конкурентом. 20. Південноамериканська в’ючна тварина.
25. Вигадане ім’я в соцмережах. ■
Кросворд №16
від 19—20 лютого

■ ПРИКОЛИ
— Не хлібом єдиним сита людина, — говорив шеф-кухар iз
ресторану, додаючи в котлети іноді
трохи м’яса.
***
— Галочко, зайди, я млинців
напекла.
— Не можу, мені завтра за
кермо.
***
— Ізя, синку, пам’ятай завжди, якщо завалиш іспити, то в тебе
є інша дорога, яку потрібно підмітати.
***
— Лєнка, тобі заспокійливе в
краплях чи таблетках?
— Неси у фужері, я дуже
зла.

***
Бабуся з дідом цілуються на
вулиці.
— Що, золоте весілля?
— Та ні, іпотеку виплатили.
***
— Сьомо, як ти гадаєш, яка
дружина краща — вчителька чи
лікарка?
— Учителька.
— Чому?
— Учителька каже «повторіть», а лікарка — «хто наступний?»
***
Свого часу Роза Маркiвна захоплювалася йогою, медитацiєю
та самогiпнозом. І нарештi дiйшла
висновку, що коньяк не гiрший.
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