Літо в темряві?

Сенсорні кнопки,
«літній» час,
азартні ігри, зброя
і мова — про що
говорили цього
тижня в Раді

Шукай ворога у власному домі

» стор. 2

П’ятниця—субота, 5—6 березня 2021 року

Німецька
контррозвідка
візьметься за
проросійську
партію

Маленька мама й ліси
Амазонки
Переможців
Берлінале-2021
назвуть, а «ведмедів»
роздаватимуть
у червні

» стор. 4

» стор. 14

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,847 грн
1 € = 33,556 грн
1 рос. руб. = 0,377 грн
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Проблеми? Зроби
зачіску і макіяж

■ РИМА ТИЖНЯ

Роздача
Олександр ІРВАНЕЦЬ
Де це чуване, де це бачене?
Хто робив таке взагалі?
За вакцину прем’єр Словаччини
Закарпаття віддав Москві!
Українці! Ми ж люди щедрії!
На сусідів не держимо зла!
Віддамо Словаччину Чехії —
Бо вона вже в неї була!

Полтавські
перукаркистилістки
втретє
організували
у своїй студії
благодійний
проєкт
під назвою
«Навчи мене
жити» на
підтримку
жінок,
які борються
з онкологією
або
подолали її
» стор.

❙ «Вперше за довгі місяці лікування я отримала позитивні емоції», — каже Наталя Михайличенко.
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ІнФорУМ

«Ми сьогодні прийшли сказати: дайте спокій мові, інакше ми не дамо
спокою вам».
Володимир В’ятрович
народний депутат

■ СКАНДАЛ

■ НА ФРОНТІ

Тарас ЗДОРОВИЛО

Міфічний
фашизм
Відсторонили від
роботи директора
гімназії за урок
патріотизму, який
провели ветерани АТО
Лариса САЛІМОНОВИЧ
У Харкові трапився черговий
скандал з політичним присмаком.
Цього разу йдеться не про ім’я
маршала Жукова, з яким мерія не
може розпрощатися вже кілька
років поспіль, а урок патріотичного виховання у гімназії №43.
На зустріч з учнями прийшли
учасники військово-патріотичної
організації «Фрайкор», аби розповісти про причини початку війни на Донбасі. Усі вони у 2014 році
пішли на фронт добровольцями,
ставши безпосередніми свідками
гібридної окупації українських регіонів військом північного сусіда.
Але їхній візит до школи чомусь
украй не сподобався секретарю
Харківської міськради Ігорю Терехову, який після смерті Геннадія
Кернеса виконує його обов’язки.
«Сьогодні у 43-й гімназії трапився «несподіваний» і незапланований урок патріотизму, котрий
завершився уроком фашизму у виконанні право-радикальної організації «Фрейкор», — написав Ігор
Терехов у соціальних мережах.
Він також повідомив, що вже відсторонив на час службової перевірки директора навчального закладу і пообіцяв, що не допустить, аби
діти стали розмінною монетою у
політичних ігрищах.
Ветерани АТО вже відреагували на досить різкий месидж чиновника, нагадавши йому, що
«Фрайкор» є членом координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при
Харківській облдержадміністрації. Йдеться про добровольчий
підрозділ, який захищав територіальну цілісність та суверенітет України. Тож уроки мужності
проводять не фашисти, як висловився секретар міськради, а безпосередні учасники бойових дій
на Донбасі.
«Якщо пан Терехов про діяльність нашої організації знає тільки із заяв ОПЗЖ та соцмереж Азарова, — зауважили у ВПО, — то
ми хочемо йому повідомити наступне. «Фрайкору» — вже три
роки, і весь цей час ми відвідували школи, ліцеї та університети міста. Причому це ніколи ні в
кого не викликало жодних проблем і запитань».
Патріоти назвали звинувачення управлінця безпідставними,
а також закликали «припинити
репресії стосовно директора гімназії». ■

На фронті збройні формування РФ і надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції
підрозділів ЗСУ. Так, упродовж 3 березня на передовій
було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.
Російсько-окупаційні
війська відкривали прицільний вогонь iз гранатометів
різних систем неподалік населеного пункту Водяне, що
на Приазов’ї, а неподалік
Кам’янки українських захисників загарбники обстріляли зі стрілецької зброї.
Поблизу населеного пункту Причепилівка російськоокупаційні війська вкотре
порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції наших захисників, застосувавши підствольний гранатомет i стрілецьку зброю.
Внаслідок обстрілу кульове поранення отримав український захисник. Його
доправили до лікувального
закладу, де надають необхідну медичну допомогу. Стан

Маски знято
Окупантам треба давати
гідну відсіч
здоров’я військовослужбовця задовільний.
На обстріли противника
українські захисники відповідали вогнем у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації
та її найманців повідомлено
представників ОБСЄ через
українську сторону СЦКК.
Станом на 7-му годину
ранку 4 березня зафіксовано два порушення режиму
припинення вогню: у районі
Водяного, що неподалік Донецька, противник здійснив
кілька пострілів у напрямку українських захисників,
застосувавши 120 мм міномети, а поблизу Пісків окупанти вели вогонь у напрямку наших позицій iз велико-

каліберних кулеметів. Серед
наших воїнів бойових втрат
немає.
Зауважимо, що російські терористи з угруповання
«ДНР» отримали наказ відкривати «попереджувальний» вогонь по позиціях ЗСУ
— про це йдеться в «екстреному повідомлені» так званої «народної міліції». Сепаратистські пропагандисти традиційно звинувачують
українську сторону в порушенні режиму припинення
вогню і на підставі цих бездоказових заяв, у тому числі непідтверджених спостерігачами СММ ОБСЄ, самовільно надають собі право
першими відкривати вогонь
по позиціях ВСУ. Зокрема,

вони цинічно заявляють, що
«з метою захисту населення
від українського терору».
Одночасно бандити, самоназвані військами 1 Армійського корпусу «ДНР», продовжують навчання на полігонах біля селища Старобешеве та на території колишньої
шахти №20 у Пролетарському районі Донецька. Проводять постійні стрільби танкових батальйонів там, де
поруч розташовано три села
й близько трьох тисяч дач
городян. І настрої «іхтамнєтів» такі, як пише місцевий Telegram-канал «Вольнодумец», що вони «хочуть,
аби російські війська окупували повністю увесь Донбас». Непокараним бандитам завжди кортить здійснити більші злочини. Тому
їх треба якнайшвидше загнати у рамки закону.
Героям — слава!
Із початку цього року
на Донбасі загинули 14 українських бійців: від куль
ворожих снайперів, вибухових пристрої та осколкових
уражень. ■

■ ПАРЛАМЕНТ

Літо в темряві?
Сенсорні кнопки, «літній» час, азартні
ігри, зброя і мова — про що говорили
цього тижня в Раді
Інна СТЕПАНЧУК
Від вівторка народні депутати почали голосувати за допомогою сенсорних
кнопок. Про це напередодні повідомив спікер Дмитро
Разумков. «Минулого тижня завершено роботу щодо
введення в дію системи сенсорної кнопки в залі Верховної Ради. Вона пройшла перевірку, і вже завтра ми зможемо використовувати її під
час голосування», — зазначив на погоджувальній раді
очільник парламенту. На
його думку, це має повністю
вирішити питання депутатського кнопкодавства.
У середу, 3 березня, нардепи ухвалили в першому
читанні законопроєкт, який
зачепить абсолютно всіх українців. Це документ № 4201
«Про обчислення часу в Україні», яким пропонується скасувати «літній» час в
Україні. Ініціативу підтримали 227 нардепів. Щоб не
переходити на «літній» час
наприкінці березня, низка
депутатів пропонує ухвалити цей законопроєкт якомога швидше — тому ініціативу до другого читання готуватимуть за скороченою
процедурою. Автор законопроєкту, віцеспікер від

«Слуги народу» Руслан Стефанчук пояснює, що адаптація до змін часу погано
впливає на здоров’я людей,
у громадян погіршується самопочуття, знижується працездатність, загострюються хронічні хвороби. Якщо
нардепи таки підтримають
ініціативу в другому читанні, то вітаю вас, українці, о
8-й вечора влітку вже смеркатиме, а о 9-й уже буде геть
темно. Тож замість гуляти
на вулиці будете бігом бігти
до телевізорів і слухати про
успіхи «зеленої» влади.
А от учора, коли розглядали законопроєкти про гральний бізнес, такої одностайності між парламентарiями
вже не було. Депутати провалили одразу три проєкти
авторства «Слуг народу». «І
я радий цьому, — каже нардеп від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко. — Бо спочатку Зеленський нам розповідав, що можна буде робити казино тільки
в 5-зіркових готелях, а зараз зробили таке, що можна в переходах встановлювати гральні автомати. Він нам
обіцяв Лас-Вегас, а виходить
тільки путінський Геленджик». Більшість народних
депутатів пояснювали відмову голосувати за ці проєкти

❙ Просто під час акції на захист мови художниця намалювала картинку,
❙ що вже стала мемом.
❙ Фото з мережі «Фейсбук».
■ А ТИМ ЧАСОМ...
тим, що в такій бідній країні,
як Україна, мати гральний
бізнес — це нонсенс, а наповнювати дірявий бюджет, витягуючи останні копійки з
кишень ігроманів, а також
дітей — ненормально.
Дискусійним було і питання вільного обігу зброї
(про обидва документи, зареєстровані у Раді, «УМ» детально писала 2 березня).
«Зброя — це не той випадок,
коли можна припуститися
помилок, — наголосив депутат від «Голосу» Ярослав
Железняк. — А вони є в обох
законопроєктах». На момент
верстки номера результати
голосування за ці документи ще не були відомі. ■

У середу біля комітетів ВР небайдужа громадськість протестувала проти спроб «слуг народу» знищити закон про мову, просуваючи
законопроєкти №4638 та №4638-2.
Ці документи мають на меті зупинити санкції за порушення закону
про мову. «Як пояснює одна з авторок законопроєкту, треба скасувати штрафи для підприємців, бо вони
й так настраждалися під час карантину, — каже активістка Анастасія
Розлуцька. — То, може, й Правила дорожнього руху скасуємо, бо
водії теж настраждалися від нього?». «Ми сьогодні прийшли сказати: дайте спокій мові, інакше ми не
дамо спокою вам», — звернувся до
колег нардеп Володимир В’ятрович,
який підтримав учасників акції.

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

До

12 млрд

гривень

4,2 млрд

гривень

втрачає щосягає борг
річно держбюджет України через тіньовий ринок киян за опалення та гарячу воду, констатуалкоголю, повідомив голова Комітету ВРУ з пи- вала пресслужба «Київтеплоенерго».
тань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

125 млн

доларів

3,3 млн

іноземних

обіцяє надати Мітуристів
ноборони США на підготовку, устаткування та до- відвідало нашу державу минулоріч,
радчу підтримку, щоб допомогти Україні зберегти прозвітувало Держагентство розвиттериторіальну цілісність і покращити взаємодію з ку туризму України.
НАТО, зазначили у пресрелізі Пентагону.

246,45 тис.

осіб

становить загальна кількість військових, держслужбовців та працівників ЗСУ станом на
лютий, за інформацією Міноборони України.
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■ COVID-19

■ ЖИТЛОБЛОК

На порозі третьої хвилі

Заманлива
іпотека

Річниця з «короною» невтішна: три області в «червоній» зоні

Чи такий уже «дешевий»
7-вiдсотковий кредит

Катерина БАЧИНСЬКА
За попередню звітну добу 3 березня
в Україні виявили уже 10 тис. 57 нових випадків коронавірусної хвороби
COVID-19, госпіталізували 3тис. 271
хворого, померли 194 пацієнти. Останнім часом помітне збільшення
числа інфікування дітей. Серед нових
хворих їх 611, а також 388 медпрацівників. Найбільшу кількість хворих за
добу з 12 січня зареєстровано в Києві
— 868.
Про готовність до сплеску захворюваності на коронавірус запевнив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За його словами, зменшити кількість інфікованих спробують за допомогою щеплень. У планах
міністерства — вакцинувати 80% населення до кінця року.
За тиждень щеплення отримали
майже сім тисяч українців, це близько тисячі доз вакцин у день. В уряді
обіцяють, що темпи імунізації пришвидшать. І до наступного тижня
щодня вакцинуватимуть по 10 тисяч
людей.
Президент Володимир Зеленський визнає, що імунізація йде повільно. Каже, що проблема не в кількості
вакцин, а в небажанні людей вакцинуватися.
Водночас у МОЗ не виключають затримок із поставками вакцин. Пізніше, ніж очікували, може надійти препарат від китайської компанії Sinovac.
Через дефіцит вакцин також переноситься поставка від Pfizer у рамках
ініціативи COVAX.

На заводі Антонова у
перший день весни в урочистій обстановці віншували першого кавалера ордена «Золота зірка», Героя
України, кандидата технічних наук — Олександра
Галуненка. Народився він
1 березня 75 років тому в
невеликому селі Троїцьке
на Запоріжжі.
Літати мріяв ще з дитинства, оскільки його
рідне село розташовувалося неподалік від військового аеродрому. Старші класи закінчував у Запорізькому інтернаті й
паралельно відвідував аероклуб: у 10 класі — став
парашутистом, а вже в
11-му його взяли в групу
пілотів, де навчився літати на Як-18У.
Легендарний льотчик
встановив 263 світові авіаційні рекорди: на Ан-72 —
8, на Ан-124 «Руслан» —
21, на Ан-225 «Мрія» —
234 (в одному польоті 110,
в другому — 124 світові рекорди). А за встановлення
110 світових авіаційних
рекордів в одному польоті
на Ан-225 «Мрія» його ім’я
занесено у книгу рекордів
Гіннесса (1991). Загалом
Олександр Галуненко про-

Тарас ЗДОРОВИЛО

❙ Правоохоронці на Івано-Франківщині стежать за дотриманням
❙ карантинних обмежень.
❙ Фото з сайта lb.ua.
Нині щеплення роблять індійською
Covishield. Її виробляють в Індії за ліцензією AstraZeneca. Водночас посол
Великої Британії в Україні Мелінда
Сіммонс запевнила, що куплена Україною Covishield ідентична з оксфордською вакциною. Різниця тільки у назві
— через розташування виробників.
Тим часом через сплеск захворювання на коронавірус i завантаженість
ліжок в Івано-Франківську більше вакцин для міста просить виділити міський голова Руслан Марцінків. Місту
видали всього 500 доз препарату. В регіоні, нагадаємо, критична ситуація із
захворюваністю, хворих відправляють
в інші регіони, адже апаратів ШВЛ не
вистачає. Лікарні в обласному центрі

переповнені — пацієнти змушені лежати навіть у коридорах.
А ще в Україні стало більше «червоних» зон. Суворі обмеження запровадили в Житомирській області. Раніше
їх ввели в Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Проти суворого карантину в цих регіонах протестують
підприємці. Вимагають скасувати обмеження. Кажуть, ще одного локдауну не переживуть.
Нагадаємо, що рік тому, 3 березня,
в Україні зафіксували першого інфікованого на коронавірус. За цей час у нас
двічі запроваджували жорсткий локдаун. Найбільш суворі обмеження діяли минулої весни — тоді навіть зупинили громадський транспорт. ■

■ ДО ДАТИ
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На крилах «Мрії»
Легендарний льотчик-випробовувач
встановив 263 світові авіаційні
рекорди
вів льотні випробування на
Ан-28, Ан-72, Ан-32, Ан124 («Руслан»), Ан-225
(«Мрія»), Ан-70.
Вітав льотчика, зокрема, гендиректор ДК
«Укроборонпром» Юрій
Гусєв: попросив ювіляра
допомогти в народженні
нової генерації видатних
українських льотчиків і
вручив відзнаку концерну «Видатні, легендарні
особистості». Мер Бучі
з гордістю сказав, що
Олександр Галуненко —
бучанин і є почесним громадянином міста, а мер
Гостомеля подякував за
пораду льотчика створити після розпаду Союзу
в місті, де була льотновипробовувальна станція, логістичний центр
при аеродромі.
Колеги-товариші, які
з ним літали, характери-

зували Олександра Галуненка як скромну й добру людину, але з залізною
витримкою; як льотчика, який ніколи не впадав
у паніку в найнебезпечніші моменти, які виникали під час випробовувань.
Він підготував і виховав
цілу плеяду випробовувачів, виходячи зі строгого підходу освоєння ними
будь-якого технічного питання, вимагаючи глибоких знань характеристик
літаків, навчав правильних дій під час екстрених
(«відмовних») ситуацій.
Ювіляр згадав, як, літаючи на Ан-124 («Руслан») та Ан-225 («Мрія»),
не приховуючи радості, з
гідністю розповідав за кордоном здивованим іноземцям, що це українські літаки. «Особливо найбільшими «дипломатами» на-

шої країни були «Руслан»,
а згодом і «Мрія», адже літали по всьому світу —
люди дізнавалися про Україну, про тих, хто їх створив, — конструкторськовиробничий
колектив
київського заводу Антонова. Мрію, щоб в ангарах
підприємства Антонова
народжувалися нові літаки. Тож бажаю, особливо
молоді, щоб і ви створили
не менш значущі вироби —
літаки, якими б пишалася
вся наша країна».
Додамо, що Олександр
Галуненко звання Героя
України отримав за особисту мужність і героїзм,
виявлені під час проведення льотних випробовувань
нової авіаційної техніки, а
орден «За заслуги» III ст.
— за особисту мужність і
високий професіоналізм,
виявлені у випробовуванні льотного зразка військово-транспортного літака Ан-70. Досвідчений
професіонал не збирається почивати на лаврах —
наразі він помічник генерального конструктора з
льотних питань, президент ГО «Федерація авіаційного спорту України»,
голова координаційної
ради ГО «Асоціація літакобудівників». ■

В Україні з 1 березня стартувала програма
іпотечних кредитів під 7% річних, якою до кінця року можуть скористатись 5 тис. сімей, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. Добре
це чи погано? І для кого?
«Іпотека — вид забезпечення виконання
зобов’язання позичальника перед кредитором
заставою нерухомого майна, що полягає у праві
кредитора (в разі невиконання боржником своїх
зобов’язань) задовольнити свої грошові вимоги за рахунок вартості заставленого нерухомого
майна», свiдчить Закон України «Про іпотеку»,
який був ухвалений ще в червні 2003 року.
Мрію про власне житло в економічно більшменш стабільних країнах, як правило, люди
реалізовують саме за допомогою іпотеки. Там
кредитів на купівлю житла видається багато.
Наприклад, у Чехії обсяг іпотечних кредитів
становить 25% від ВВП країни, у Польщі —
20%, тоді як в Україні — лише 0,7%. Чому українці не беруть іпотеку? Відповідь проста: це
надто дорого.
У 2020 році середня ефективна ставка (відсотки за кредитом та інші додаткові виплати)
за іпотечними кредитами на первинному ринку
нерухомості становила 16,9% річних. За таких
умов, узявши в кредит 1 млн грн, за 20 років позичальник сплатить 2,5 млн грн відсотків (щомісячний платіж — 14,6 тис. грн).
В Україні з населенням у близько 40 млн іпотеку беруть лише кілька тисяч людей: за даними Нацбанку, у 2020 році банки видали 5,66
тис. іпотечних кредитів на 3,77 млрд грн (середній розмір позики — 663 тис. грн).
Щоб виконати свою обіцянку та подарувати українцям «дешеву іпотеку», влада вирішила піти простим шляхом: компенсувати з державного бюджету частину відсотків за іпотекою. В уряді запевняють, що пільгову іпотеку
зможуть отримати всі категорії громадян. Для
цього необхідно мати мінімум 15% від вартості
об’єкта нерухомості, яка не може перевищувати 2,5 млн грн. Позичальнику можуть погодити кредит на суму до 2 млн грн iз правом виплати протягом 20 років.
Зі свого боку, держава компенсуватиме банкам частину відсоткової ставки, щоб позичальник за користування кредитом сплачував 7%
річних. Наприклад, той, хто отримає в рамках
програми 1 млн грн, за 20 років на відсотках переплатить 860 тис. грн (щомісячний платіж становитиме 7,7 тис. грн щомісяця), такі дані наводить «Економічна правда».
Купити в іпотеку можна готову квартиру,
майнові права на неї (через договір фінансування будівництва), житлові будинки з земельною ділянкою та об’єкти незавершеного
будівництва.
І хоча вже 1 березня відбулося офіційне підписання першого договору за цією програмою,
ажіотажу на участь у ній очікувати не варто. У
першу чергу, через те, що при оцінці ризиків
банки відмовлятимуть потенційним позичальникам.
Зауважимо, що для отримання кредиту банки вимагатимуть заставу, якої в позичальників,
принаймні в соціально незахищених, немає. Додатковий ризик для банків — наявність неповнолітніх дітей, яких навіть у випадку несплати внесків фінустанова не має права виселити з
квартири.
Тому висновки маловтішні; ця програма не
для соціально незахищених верств населення,
а для нечисельного в Україні середнього класу. Повноцінно вона не запрацює. Принаймні в
найближчій перспективі. ■
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Близько

44 тис.

Майже 23 тис.

158-ме

місце

На 14%

планується скоротиу світі займає Ук— загальна кількість
кримінальних справ
раїна із забезпечення верховенства права, ти шкідливі викиди агросектору в
людських втрат унаслідок бойових дій на Донбасі з 14 відкрило СБУ за злочини проти України під констатував голова правління Центру про- найближчі десять років, заявила
заступник голови Мінекології Іриквітня 2014 до 31 січня 2021 року, згідно з даними Уп- час російської окупації Донбасу та Криму, тидії корупції Віталій Шабунін.
равління верховного комісара ООН.
поінформували у пресслужбі відомства.
на Ставчук.

3-тє

місце

займає український
борщ у рейтингу двадцяти найкращих
перших страв у світі, за дослідженням,
проведеним американським виданням
СNN Travel.
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Посли ЄС домовилися
продовжити санкції проти РФ

Шукай ворога у власному домі

Посли ЄС вирішили продовжити санкції на півроку проти 177 осіб та 48 суб’єктів,
звинувачених у підриві територіальної цілісності України, повідомляє Польська пресова
агенція. Санкції вперше були застосовані 17
березня 2014 року у відповідь на дії, які навмисно підривають та дестабілізують територіальну цілісність України. Відтоді ЄС їх
регулярно продовжує кожні півроку.

Прем’єр Словаччини потрапив
у скандал через жарт
Міністр закордонних справ Словаччини
Іван Корчок вибачився за невдалий жарт про
Закарпаття. Прем’єр-міністр цієї країни Ігор
Матович пообіцяв Росії українське Закарпаття в обмін на вакцину від коронавірусу. Коли
довкола цих слів вибухнув скандал, він зазначив, що це був «жарт». Як написав пан Корчок
у фейсбуці, він мав розмову з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. «Я вибачився перед ним за недоречні заяви прем’єрміністра Словацької Республіки Ігоря Матовича на адресу України», — написав міністр. У
свою чергу, пан Кулеба різко прокоментував
«жарт» Матовича: «Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини. Прикро, що своїми
некоректними висловлюваннями словацький
прем’єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною».

США назвали свого головного
геополітичного суперника
в XXI столітті
Глава Держдепу США Ентоні Блінкен повідомив, кого в адміністрації американського президента Джо Байдена вважають своїм головним геополітичним суперником. Він зазначив, що в Білому домі взаємодію з Росією розглядають як серйозний
виклик. При цьому держсекретар підкреслив, що влада вважає головним геополітичним суперником у XXI столітті Китай. «Деякі
країни становлять для нас серйозні виклики,
включаючи Росію, Іран і КНДР, але виклик
Китаю інший», — сказав Блінкен. За його
словами, США будуть ставитися до КНР як
до конкурента, з яким при необхідності можлива співпраця.

Сина Лукашенка звільнили
з посади помічника президента
Віктор Лукашенко, який є старшим сином президента Білорусі Олександра Лукашенка, звільнений із посади помічника глави держави з питань національної безпеки,
передає «БелТА».
Як повідомляється, відставка Віктора Лукашенка з поста пов’язана з його переходом на виборну посаду. 26 лютого він
став президентом Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі. Віктор Лукашенко змінив на цій посаді свого батька,
який займав посаду глави відом ства з 1997
року. Раніше Олександр Лукашенко спростував чутки про можливу передачу влади старшому синові.

Чоловік поранив ножем вісім
осіб у Швеції
Надзвичайна подія сталася в місті Ветланда, що у Швеції, в середу. 20-річний чоловік напав з ножем на людей. У результаті
поранення отримали вісім осіб. Представниця
поліції Східного регіону країни Анжеліка Ісраельссон Сільфвер зазначила, що нападника
під час затримання поранили в ногу поліцейські. На даний момент він перебуває в лікарні.
Правоохоронні органи вважають, що злочин
може бути розцінений як «терористична атака». «Мотив нападника поки неясний, чоловіка ще не допитали», — додала Сільфвер.

Пашинян анонсував
референдум
із нової Конституції Вірменії
Прем’єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян анонсував референдум про нову Конституцією республіки. «Ми повинні працювати
над тим, щоб загальнонародним референдумом у жовтні прийняти нову або реформовану Конституцію», — сказав він. Пашинян також не виключив повернення республіки до
напівпрезидентської форми правління, яку
в 2018 році змінив на парламентську тодішній президент Вірменії Серж Саргсян. Глава
кабміну зазначив, що в жовтні влада країни
повинна ініціювати прийняття нової Конституції або прийняти поправки. ■

Німецька контррозвідка візьметься за проросійську партію
Ігор ВІТОВИЧ
Федеральне відомство з охорони Конституції ФРН (BfV) офіційно оголосило
про підозру в правому екстремізмі правопопулістській партії «Альтернатива для
Німеччини» (АдН), відкривши тим самим
можливість для нагляду за її діяльністю
з боку спецслужб, повідомили німецькі
ЗМІ. Партію, яка звучить німецькою як
Alternative fur Deutschland, підозрюють в
екстремізмі. Цю політсилу вважають націоналістичною, антиіммігрантською та
антиєвропейською, а також проросійською.
АдН також виступає за тіснішу співпрацю з Москвою, скасування санкцій
проти Кремля, а її представники регулярно відвідують Росію та анексований
Крим. Один з ідеологів «Альтернативи
для Німеччини» Александер Гауланд у
розмові з Бі-Бі-Сі в 2016 році називав помилкою розширення НАТО на Схід, а також висловлювався проти майбутнього
України в Альянсі. На його думку, це «порушення обіцянок» перед Росією.
Зараз у кількох німецьких землях осередки АдН — вже під наглядом силовиків. Але нове рішення німецької контррозвідки означає, що за діями партії будуть стежити по всій країні. Водночас
операції спецслужб не будуть поширюватися на членів парламенту від АдН та
її депутатів у Європарламенті. Німецькі
спецслужби поки що офіційно не коментували ці повідомлення.
Речник «Альтернативи для Німеч-

чини» назвав рішення німецької контррозвідки «суто політичним» та спрямованим проти партії на майбутніх федеральних виборах у вересні. Він додав,
що партія юридично оскаржить підозри
в екстремізмі. Якщо повідомлення медіа
підтвердяться, це буде перший у повоєнній історії Німеччини випадок стеження
спецслужб за партією, яка представлена
у парламенті.
Створена у 2013 році «Альтернатива для Німеччини» вважається найбільшою опозиційною партією німецького
парламенту. Вона просуває антиісламські гасла, її популярність стрімко зросла у
2015 році, коли у Німеччину в’їхав майже
мільйон мігрантів. Антиіммігрантську
риторику «Aльтернативи» особливо критикували після стрілянини у німецькому
місті Ганау в лютому 2020, яку влаштував прихильник праворадикальних ідей.
Тоді загинули 9 людей. Багато хто звинувачував партію в інспіруванні расистського нападу в Ганау. Хоча сама партія формально засудила той напад.
За даними видання «Тагесшау», рішення спецслужб базується на інформації, яку збирали впродовж двох років. Її
виклали на 800 сторінках звіту. Саме ж
рішення означає, що політсила тепер під
наглядом, а це дозволяє BfV вербувати
інформаторів, прослуховувати телефонні дзвінки та перехоплювати електронні листи пов’язаних із нею людей. Також
минулого року BfV вже проводила систематичний нагляд за осередком «Альтернативи для Німеччини» під назвою Flugel

(«Крило»). Таке спостереження — особливо чутлива тема для Німеччини, де все
ще зберігаються спогади про тоталітарні
методи нацистського та комуністичного
режимів.
Те, що АдН становить загрозу демократичним інституціям країни, може
свідчити, зокрема, те, що в липні минулого року міністр оборони Німеччини
Аннегрет Крамп-Карренбауер прийняла рішення про розформування елітного
підрозділу Бундесверу «Командування
спеціальних сил» (KSK), який брав участь
у багатьох таємних операціях та був нагороджений за це. Одну роту KSK повністю
розформували, а решту — реформували
через зв’язки бійців з крайніми правими
і неонацистами. Голова військової контррозвідки MAD Крістоф Грамм повідомив
тоді на парламентських слуханнях, що
його відомство розслідує близько 600 випадків імовірних зв’язків німецьких військових з праворадикалами і так званими «громадянами Рейху» — це неформальне об’єднання неонацистів Німеччини, які не визнають її нинішні кордони.
У німецькій армії намагаються боротися
з будь-якими проявами крайніх правих
поглядів серед бійців.
Іншим показовим прикладом «діяльності» «АдН» був штурм Рейхстагу 29
серпня минулого року. Демонстрація,
яка анонсувалася як протест проти коронавірусних заходів, вилилася у відверту
демонстрацію сил правих радикалів та неонацистів, які пішли на захоплення парламенту. ■

■ ГАРЯЧА ТОЧКА

Хунта за ціною не постоїть
У М’янмі впродовж одного дня загинули щонайменше 38 учасників акцій протесту
Олег БОРОВСЬКИЙ
Під час акцій протесту проти військової хунти
3 березня у М’янмі силовики знову стріляли по демонстрантах. Щонайменше 38
людей загинули. Про це заявила спецпосланниця генерального секретаря ООН по
М’янмі Крістін Шранер-Бургенер. Вона назвала цей день
«найкривавішим» для країни після військового перевороту, що стався на початку
лютого. «Сьогодні був найкривавіший день із дня перевороту 1 лютого. Тільки
сьогодні загинуло 38 осіб»,
— сказала Шранер-Бургенер. За її словами, в даний
момент заарештовано близько 1200 осіб.
Як повідомляє «Ассошіейтед Пресс», масові протести в М’янмі проти військової хунти не припиняються, попри насильство й
жорсткі дії з боку поліції.
Це був уже 30-й день протестів. Крім бойових набоїв,
сили безпеки також широко
застосовують сльозогінний
газ, світлошумові гранати і
гумові кулі.
Тим часом Рада Безпеки ООН планує знову зібратися, щоб обговорити ситуацію в цій азійській країні.
Як повідомили dpa кілька
неназваних дипломатів, Велика Британія звернулася з
проханням про проведення 5
березня зустрічі за закрити-

❙ Майдан у М’янмі.
ми дверима в Нью-Йорку, темою якої стануть події в азійській країні.
Масові протести в М’янмі
спровокували дії військових, які 1 лютого відсторонили від влади цивільне
керівництво держави на чолі
з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який
триватиме впродовж року.
За весь цей час, за даними
ООН, загинули вже понад 50
осіб. У країні вимикають ін-

тернет, бо протестувальники використовують соцмережі для організації нових
акцій і заходів. Колишній
генерал та донині віцепрезидент М’їн Све тепер має виконувати роль перехідного глави держави. Втім уся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун
Хлайну. Поки триватиме
надзвичайний стан, саме він
має бути найголовнішою особою держави.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії
заявами про маніпуляції на
парламентських виборах у
листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали
вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих
політиків. ■
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■ ДОБРА СПРАВА

Проблеми? Зроби
зачіску і макіяж
Полтавські перукарки-стилістки втретє організували
у своїй студії благодійний проєкт під назвою
«Навчи мене жити» на підтримку жінок,
які борються з онкологією або подолали її
Ганна ВОЛКОВА

❙ «Рак не вирок» — стверджують ці жінки.

«Їм сиру броколі, роблю смузі з бадилля
овочів, п’ю настоянку з ягід бузини»
Найстаршій iз десяти цьогорічних
учасниць заходу — 74. Її звати Наталія
Дмитрівна Тютюнник. Підступна хвороба спіткала її 13 років тому, відтак можна
говорити, що вона цілком одужала.
— Але треба завжди пам’ятати, що
рак може повернутися, і робити все для
того, щоб цього не допустити, — жінка з
довгим сивим волоссям, над яким чаклує
молода перукарка Ліна Качаєнко, сидячи в кріслі, розповідає про свій успішний досвід реабілітації. — Поки хворий у
ремісії, він не має права сидіти, склавши
руки. Треба діяти, а саме: давати організму те, що пригнічує ракові клітини. Насамперед, відмовитися від шкідливої їжі й
перейти на здорову, екологічно чисту. Зараз стільки магазинів, де її можна придбати, що з цим узагалі немає проблем. Споживати сирі перепелині яйця — по п’ять
штук натще. Пити настоянку ягід бузини і червоне сухе вино. Забути про білий
хліб. Замінити його цільнозерновим житнім, який виводить токсини й додає енергії, адже в оболонці зерна міститься живильна сила. Білий цукор також під забороною. Замість нього —коричневий. Основа харчування — каші. Якомога більше
включати в раціон продуктів із зеленого
вівса, зокрема, соки й смузі. Овочі набагато корисніші ті, що над землею, а не ті,
що в землі. Тому краще з’їсти салат iз листя редиски чи моркви, аніж iз плодів — у
них значно більше вітамінів, бо вони заряджені енергію сонця. А найбільше ракові клітини бояться сирої броколі. Горе
заставило мене таке їсти, але, слава Богу,
живу й радію кожному дню.
Ось уже п’ять років Тетяна Дмитрівна займається йогою. Рідня купила великого собаку, а обов’язки вигулювати домашнього улюбленця жінка взяла на себе.
З ранньої весни і до пізньої осені порається в невеликому садку і в теплиці. Всі
овочі-фрукти у неї без будь-якої хімії. А
в жіночій сумочці завжди носить із собою
власноруч приготовлену цілющу пасту з
синіх родзинок, абрикосів, інжиру, лимонів, горіхів, меду...
Пенсіонерка принципово не фарбується — їй подобається її сивина. І, звісно ж,
у неї є рецепти масок для волосся, аби воно
швидше відростало.
— Я була готова до того, що волосся
випаде, й аби знову повернути шевелюру,
весь час щось втирала в голову, — розповідає Тетяна Тютюнник. — Найпростіше
— сік алое на ніч чи настояний на горілці гіркий перець. Дуже добре також діють
корінь лопуха, собача кропива. Після цього голову не мити. А перед миттям на дві
години краще нанести маску з сироватки,
меду й яєчного жовтка.
Про захід на підтримку жінок з онкологією напередодні 8 Березня Тетяні
Дмитрівні повідомила її давня знайома,
додавши: «Там тебе не вистачає». І вона
без роздумів подала заявку.
Отож жіноче свято для десяти учасників проєкту «Навчи мене жити» почалося
рівно за тиждень до його офіційного відзначення.

«Нарешті я згадала, що таке позитивні
емоції»
— Ми не проводимо кастингу на цю
благодійну акцію, — розповідає засновниця проєкту Анна Бойко. – Розміщуємо ого-

❙ Перукар-стиліст Юлія Борисенко за роботою.
лошення у соцмережах про неї, і хто перший відгукнеться, того й запрошуємо. На
жаль, сьогодні кожен з нас має якщо не рідних, то знайомих, хворих на рак. Дивишся на це і думаєш, чим ти можеш їм допомогти? Наша команда, в яку входять перукарі, візажисти, стиліст і професійний
фотограф, вирішила дарувати цим людям
красу. Вони змінюються тут буквально на
очах: ми робимо їм зачіски, макіяж, підбираємо гарний одяг, відповідно до визначеного наперед образу, після чого влаштовуємо фотосесію. І ці люди розуміють, що вони
не самі. Вони зовсім по-іншому починають
себе сприймати. Приміряючи на себе щастя, стають гарнішими, більш упевненими
в собі. Їм подобається їхнє віддзеркалення.
Завжди покладаються на смак майстрів.
Часто чуємо: «Робіть, як ви вважаєте краще. Я хочу побачити себе такою, якою ви
бачите мене». Словом, емоції в цей день зашкалюють.
— Я красуня! І червона помада, яку
мені підібрала візажист під колір мого
манікюру, мені пасує, правда? —білозуба посмішка не сходить з обличчя 43-річної блондинки з довгими кучерями Людмили Прохорової.
Три роки тому жінка дізналася про
свій невтішний діагноз. Вона перебувала
в групі ризику, оскільки її мама хворіла
на рак щитоподібної залози, тому більше
шести років регулярно обстежувалась у
лікарів. Під час чергового обстеження
виникли підозри, що і в неї також вражена щитовидка.
— Тоді здавалося, земля іде з-під ніг,
— говорить Людмила. — Не знала, як
себе взяти в руки. Були страх і відчай,
які змінилися депресією. Але в мене є
гарні друзі, сім’я, донька... Вони дуже
підтримали мене у той момент. І я зрозуміла, що опускати руки не маю права,
що мушу боротися. Слава Богу, після
операції «хімія» не знадобилася. Але я
перебуваю під постійним контролем медиків, щомісяця здаю аналізи. Сподіваюся, ми цю боротьбу виграємо. Я живу
й радію кожному дню. Прокидаючись
зранку, дивлюся у віконечко й дякую
Богу, що жива. Що можу ходити, чути,
бачити, спілкуватися з вами, прийти на
цей прекрасний проєкт... А також допомагати людям, які зіштовхнулися з цією
проблемою, аби вони на ній не зациклювалися, щоб рухалися вперед.
А наймолодша учасниця проєкту, 37-

❙ Щасливі миті життя фіксує фотомайстер Олександр Фостик.
«Даруємо красу,
вчимося жити яскраво»

❙ Анна Бойко: «Ми вчимося в учасників
❙ проєкту цінувати кожну мить життя».
❙ Фото автора та з фейсбуку.
річна Юля Маслій із Полтавського району, за фахом медсестра, пройшла курс
променевої терапії й 10 «хімій». Дуже обережно говорить, що їй вдалось побороти
хворобу, оскільки від часу лікування минуло вже п’ять років. У неї доволі рідкісна форма онкології, яка локалізувалася в
гайморовій пазусі, близько до головного
мозку, що проявилося закладеністю носа.
Тому операція їй була протипоказана.
— Давно знала про цей проєкт, проте не одразу наважилася взяти в ньому
участь, — розказує Юлія. — Чомусь соромилася. Але це так чудово: нова зачіска, професійний мейкап і фото оновленої
тебе на пам’ять...
— Уперше після трьох складних місяців лікування (а це операція, 16 курсів
«хімії й» 17 опромінень) я отримала позитивні емоції, — хвалиться 50-річна
полтавка Наталія Михайличенко. — Я
вже навіть забула, що це таке... Не можу
налюбуватися зачіскою й макіяжем.
У Наталі, як і в її подруги, з якою
вони познайомилися під час проходження важких процедур, коротке сиве волосся, що видає їхню хворобу. Це була їхня
перша стрижка після лікування.

— Спостерігаю, як мої клієнтки милуються собою у люстерку, і серце радіє,
— каже перукарка-стилістка Юля Борисенко. — Дехто з них ніколи раніше
не робив професійного макіяжу, і зараз
просто в захваті від усіх процедур. Точно на кілька років усі помолодшали.
Цьогорічний захід проходив у
пам’ять Ольги Калюжної з Диканьки,
яка була учасницею двох попередніх.
— Кожному надається шанс взяти учать у проєкті «Навчи мене жити»
лише раз, бо ми хочемо, аби якомога
більша кількість жінок потрапила до
нього. Але Ользі зробили виняток, —
розповідає Анна Бойко. — Минулого
року, дізнавшись, що до учасниці нашого першого заходу Ольги Калюжної
хвороба повернулася, я знову запросила
її в студію. Бо вона була дуже яскравою,
сонячною людиною, яка ділилась з усіма своїм мегапозитивом. Приїжджала з
Диканьки зі своїми варениками, всіх тут
частувала...
Проєкт спрямований на те, щоб дарувати жінкам, які переживають особливий період у своєму житті, красу,
натхнення, підтримку. Насправді ж
це вони дарують нам підтримку, показують, як треба цінувати життя і яким
воно може бути кольоровим.
— Подібні заходи — це завжди обмін позитивною енергетикою, гарним
настроєм, — додає фотограф Олександр
Фостик. — Не так давно, до речі, Анна
з Юлею проводили б’юті-проєкт для
людей віком 55+ під назвою «Віку немає». На його учасників дивишся й розумієш, що життя прекрасне навіть у
90. Бо і в 90 можна елегантно одягатися, носити модну зачіску й випромінювати щастя. А ми їм допомагаємо стати
кращими зовні, відчути кайф від життя. Декого підібрані спеціалістами образи змінюють настільки, що на фото
їх можна впізнати лише за якимись
рисами. Хтось підтримує підібраний у
студії стиль у повсякденному житті. Це
круто.
До команди, яка надихає, входять також стиліст Яна Лейбл, візажисти Наталя Любімовська і Юлія Фадєєва та інші.
Щороку команда майстрів розширюється, але принципи її роботи залишаються
ті самі: дарувати людям радість. ■
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UA: Перший

06.00, 3.25 Енеїда

8 березня

КАНАЛ «1+1»

02.30 «Роман з Ольгою»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.05, 3.00,
5.25 Новини
07.10 М/ф «Уроки тітоньки

ІНТЕР

07.00 Ранок на підборах

04.35 Д/п «Володимир Івасюк.
07.00, 8.00, 9.00, 19.30, 4.35 ТСН

Ідеальне вбивство»

10.00, 15.20 Шоу «Маска»

05.25 «Слідство вели... з

Сови»

10.20 «Життя відомих людей-

07.40 М/ф «Як козаки
олімпійцями стали»
08.05 «Тваринна зброя»

2021»

щастя»

11.20 Комедія «100 тисяч
хвилин разом»
20.15 Комедія «Красуня»

15.40 Телепродаж

Валевська
18.15 Концерт. Іво Бобул

09.20 Т/с «За справу береться

17.00, 20.00 Т/с «Аквамарин»

Шекспір»
16.10 Х/ф «Дівчата»

22.00, 2.00 Т/с «Тростинка на

20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Випереджаючи

22.45 Х/ф «Брудні танці»

16.15 Країна пісень
17.20 Концерт. Наталія

15.00, 19.00, 2.20 Сьогодні

07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»

09.05 Х/ф «Пані Боварі»
11.10, 1.10 Х/ф «Украдене

Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00 Новини

час». Прем’єра

02.50, 5.35 «Життя відомих

любов»
00.10 Т/с «Згадати молодість»
02.15 Х/ф «Про нього»

01.30 Телемагазин

03.10 Реальна містика

04.55 «Телемагазин»

людей»

06.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
0.00, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00

00.40 #ВУКРАЇНІ

Час новин

06.00 М/ф «Як козаки...»
08.15, 3.15 «Випадковий свідок»
10.40 Х/ф «Гусарська
балада»

15.10 Х/ф «Бінго Бонго»

06.25 Pro Військо
СТБ
05.05 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»

23.10 Т/с «Лист очікування»

Никанорова»

вулиці»
23.05 Х/ф «Любов на
асфальті»
01.10 Х/ф «Місто пороку»

Харків-2»

03.45 «Цілком таємно-2017»

20.15, 22.45 «Провина кохання»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 18.00, 19.45
«Репортер». Новини
07.10, 8.10 «Новий день»

03.25 «Речовий доказ»

04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1
06.00, 23.45 «Наполі»

Італії
07.45 Журнал Ліги чемпіонів
08.15 «Інгулець» — «Колос».

країни»
11.10 «Деталі на «Прямому»

НЛО-ТБ

13.10, 14.15 «Великий день»

06.15 Телемагазин

15.10 «Дзвінок»

07.20 М/ф «Чіп і Дейл —

16.00 «Час пік»

бурундучки-рятівнички»
08.35 М/ф «Качині історії»
10.00 Мама реготала. Найкраще

17.10 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий контакт»

14.00 Х/ф «За бортом»
16.15 Х/ф «Палкі втікачки»
18.00 Т/с «Екстрасенс»
19.00 Т/с «Морська поліція:
полювання на вбивць»
23.20 Мама реготала
03.00 Оттак Мастак!

06.00 «ДжеДАІ-2019»
06.15, 19.25 Т/с «Звонар-2»
10.20 «Загублений світ»
15.05 Х/ф «Викрасти за 60
секунд»

Чемпіонат України
03.40 «Рома» — «Дженоа».
Чемпіонат Італії

05.30 Громадянська оборона

07.35 Орел і решка

06.20 Факти тижня
09.05 Х/ф «Пригоди Плуто
Неша»
10.55 Х/ф «Люди в чорному»

08.30 Т/с «Надприродне»

12.45 Факти. День
13.00 Х/ф «Люди
в чорному-2»
14.40 Х/ф «Люди
в чорному-3»
16.40 Х/ф «Люди в чорному:
інтернешнл»

21.55 Дизель шоу
23.25 Х/ф «Убити Білла.
Частина перша»
01.25 Х/ф «Убити Білла.
Частина друга»

11.30 Х/ф «Шалена п’ятниця»
13.30 Х/ф «Пірати
Карибського моря: на
дивних берегах»
16.20 Х/ф «Пірати
Карибського моря:
помста Салазара»
19.00 Від пацанки до панянки
21.00 Х/ф «Чого хочуть
жінки»
23.40 Х/ф «Гола правда»
01.40 Х/ф «Тріска»
02.55 Служба розшуку дітей

18.10 Концерт «Сповідь»
21.25 Актуально. Економіка.

00.10 Рандеву
03.10 Культ Ура!

Політика. Соціум

11.45 «Верона» — «Мілан».
Чемпіонат Італії
13.30, 15.55 «Тур ONLINE»
13.55 LIVE. «Рух» — «Десна».
Чемпіонат України
16.25, 22.30 Футбол NEWS
16.45 Журнал Ліги Європи.
Прем’єра

22.50 Чемпіонат Італії. Огляд
туру

11.40 Правила життя

06.00 Випадковий свідок

13.40 Смачні страви

07.00 Два Миронових

14.00 Моя кухня

07.55, 18.55 У пошуках істини

16.00 Курси елементарної

09.45 Речовий доказ

кулінарії Гордона Рамзі

00.10 Ідеї ремонту

«Ворскла». Чемпіонат

01.00 Містична Україна

01.20 Формула любові

України

01.50 Наші

03.20 Арт-простір

05.05 Скарб.UA

03.40 Зіркові долі

07.45, 9.45, 11.50, 12.30, 14.25,
1.50, 3.40 Топ-матч

04.10 М/ф

07.55 «Ювентус» — «Лаціо».
Чемпіонат Італії
10.00 «Олімпік» — «Шахтар».
Чемпіонат України

12.45, 2.00 Україна — Хорватія.
Відбір до Євро-2022 р. із
футзалу
14.45 «Рома» — «Дженоа».
Чемпіонат Італії
16.35 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА
16.45, 0.10 «Великий футбол»

К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 «Дай лапу»

20.45 Чемпіонат Італії. Огляд
туру. Прем’єра

Італії
03.55 «Верона» — «Мілан».
Чемпіонат Італії

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

10.35 Х/ф «Прикинься моїм
08.45, 1.10 Країна У

хлопцем»
12.15 Х/ф «Один день»
14.10 «Орел і решка.
Дива світу-2»
17.15 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
19.10 «Орел і решка. Івлєєва VS

09.45, 0.40 Країна У. Новий рік
10.45 Сімейка У
11.15, 18.15 Т/с «Батько
рулить-2»
12.15, 17.15 Зірки, чутки та
Галлівуд
13.15, 16.15 4 весілля

Бєдняков»
23.00 Т/с «Межа»

14.15 Панянка-селянка

00.40 Х/ф «Бабій»

15.15 Супержінка

02.20 Т/с «Три сестри»

21.15 Х/ф «Коханий із

03.10 «Нічне життя»

майбутнього»
23.40 Одного разу в Одесі

21.40 LIVE. «Інтер» —
«Аталанта». Чемпіонат

ТЕТ

08.45 «Навколо М»

18.30 Журнал Ліги Європи

Чемпіонат України

Чемпіонат України

МЕГА

00.05 Секретні території

06.00 «Маріуполь» —

Чемпіонат Італії

20.40 «Олімпік» — «Шахтар».

зворотний відлік»

20.50 Удачний проєкт

19.00 «Інгулець» — «Колос».

футзалу

року»

05.10 Д/с «Щось пішло не так:

14.55 Невідома Європа

17.15 «Ювентус» — «Лаціо».

Відбір до Євро-2022 р. із

22.00 Концерт «Українська пісня

18.00 Дачна відповідь

чемпіонів
10.00 «Великий футбол»

21.40 Час-Time

10.55, 21.05 Магiя океанiв
ФУТБОЛ-2

12.00, 23.40 Журнал Ліги

19.05 Україна — Хорватія.
КАНАЛ «2+2»

кохання»

Чемпіонат України

09.10, 10.10, 12.10 «Новини
03.55 «Правда життя»

15.15 Концерт «В епіцентрі

04.10 «Бандерлоги-2017»

— «Болонья». Чемпіонат
ПРЯМИЙ

«Материнська клятва»

01.40 «Рух» — «Десна».

12.35, 14.50 Т/с «Слід»

19.30 Х/ф «На вас

12.15 Індійський фільм

20.25 Т/с «Ментівські війни.

01.55 «Облом»

18.05 «Супермама-3»

понеділок»

01.30, 3.30, 5.30 Топ-матч

10.00 Х/ф «Ноттінг Гілл»

новини»

11.10, 1.15 «Кондратюк у

17.20 Х/ф «Лицар дня»

22.30, 0.05 Т/с «Кістки-10»

19.05 «Детектор брехні»

21.10 Х/ф «Весна на Зарічній

10.10 Невигадані історії

07.50 Х/ф «27 весіль»

17.15 Х/ф «Чорний тюльпан»

чекає громадянка

06.05 М/с «Том і Джеррі»

04.10 Обережно, діти!
09.30 Машина часу

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна12.30 Х/ф «Танцюрист диско»

Анною Мірошниченко

винаходи»

НТН
05.00, 4.45 «Top Shop»

07.00 Час. Підсумки тижня з

08.10 Д/с «Неймовірні

23.30 Перша шпальта

04.20 Д/ф «Клітка для двох»

05.25 Служба розшуку дітей

5 канал

21.25, 0.30, 5.50 Спорт
21.35 «Зворотний відлік»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 7.30 Kids’ Time

03.25 Я зняв!

19.20 Концерт. Анатолій Гнатюк
20.20 «Боротьба за виживання»

05.10 Скарб нації

18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Правдива брехня»

вітрі»

22.05 Концерт «Я подарую тобі
00.45 «Голос країни-11»

ICTV

05.20 Еврика!

03.40, 18.00, 3.25 «Стосується
кожного»

з «1+1»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

К2

02.25 Рятівники

06.30 Телемагазин

03.25 Щоденники Темного

07.30 Видатні акторки. ТОП

04.10 Віталька

09.50 Корисні поради

05.50 Корисні підказки

ТБ-ВІВТОРОК
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9 березня
UA: Перший
06.00, 3.10 Енеїда
06.30 М/ф «Найсправжнісінька
пригода»

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,

06.40 М/ф «Про порося, яке
вміло грати в шашки»
06.50 М/ф «Неслухняна мама»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 0.15, 2.35,
5.10 Новини
07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20 Суспільна студія
09.30, 22.00 Т/с «Віра»
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.55, 5.45 Спорт

16.45, 19.30, 4.15 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»
15.45 «Світ навиворіт»
17.10 Мелодрама «Вітер
кохання»
20.45, 21.50, 22.50 Мелодрама
«Бідна Саша»

15.20 UA:Фольк. Спогади

23.50 Комедія «Кухня 34+35»

16.30 Концерт. Ніна Матвієнко та

01.00 Трилер «Погані часи в

Дмитро Андрієць
17.25 Схеми. Корупція в деталях
18.55 «Суперчуття. Особливий

«Ель роялі»
03.20, 5.35 «Життя відомих
людей»

загін»
19.55 «Дикі тварини»
20.25 «Суперчуття»
21.55, 5.55 Спорт. Аспект
23.40 #ВУКРАЇНІ
01.05 Т/с «Посольство»
04.10 Д/ф «Заміновані
вірністю»

ІНТЕР
05.25, 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»
11.10 Т/с «Мене звати Мелек»
12.25 Т/с «За справу береться
Шекспір»
14.40, 15.35 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 3.25 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Випереджаючи
час»
23.55 Т/с «Згадати молодість»
02.00 Х/ф «Бункер»
04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00,
2.25 Сьогодні
09.00 Зоряний шлях. Новий
сезон
10.10 Т/с «Жіночий лікар-2»
13.45, 15.30 Т/с «Пошта»
18.00 Т/с «Виходьте без
дзвінка-4»
20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Незакрита мішень»
23.10, 2.00 Т/с «Дорога додому»
01.30 Телемагазин
03.15 Реальна містика

06.15 Х/ф «Ніагара»
08.15, 17.10, 2.15 «Випадковий
свідок»
08.50 Х/ф «Біля тихої
пристані»
10.15 Х/ф «Чорний тюльпан»
12.30, 16.30, 19.00, 1.45 «Свідок»
12.50 «Легенди карного
розшуку»
14.35 «Свідок. Агенти»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20 «Будьте здоровi»
19.30 Т/с «Коломбо»
23.00 Х/ф «Застава в горах»
01.00 «Склад злочину»
02.50 «Речовий доказ»
03.50 «Правда життя»
04.45 «Top Shop»
НЛО-ТБ
06.15 Телемагазин
07.20 М/ф «Чіп і Дейл —
бурундучки-рятівнички»
08.10 М/ф «Качині історії»
09.30 Т/с «Сишиш-Шоу»
11.00 Т/с «Сишиш-Шоу. Бар»
12.00, 23.10 Мама реготала
13.45 Т/с «Суперкопи»
15.40 Т/с «Швидка»
18.00 Т/с «Екстрасенс»
19.00 Т/с «Морська поліція:
полювання на вбивць»
03.00 Оттак Мастак!
СТБ
04.40 Т/с «Комісар Рекс»
08.25, 14.50 «Битва
екстрасенсів»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
15.40 Т/с «Слід»
18.05 «Супермама-3»
19.05 «Таємниці ДНК»
20.15, 22.45 «Провина кохання»
23.10 Т/с «Лист очікування»

НОВИЙ КАНАЛ

04.15 Скарб нації
04.25 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 2.40 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10.00 Антизомбі
10.55 Реаліті-шоу «Вирішує
Оністрат»
12.45, 15.45 Факти. День
13.15 Х/ф «Повернення
героя»
15.25, 16.15 Х/ф «Правдива
брехня»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона.
Прем’єра
21.25 Т/с «Пес»
22.45 Т/с «Розтин покаже-2»
23.40 Х/ф «Джанго вільний»
03.25 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»
11.10 Х/ф «Свекруха
— монстр»
13.10 Кохання на виживання
17.00 Хто зверху?
19.00 Де логіка?
21.00 Х/ф «Диявол носить
Prada»
23.10 Х/ф «Шалена п’ятниця»
01.10 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
02.50 Зона ночі

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

06.25 Pro Військо
07.10, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика.
Соціум
07.15, 13.10 Д/с «Крила війни»
08.10 Д/с «Неймовірні

09.30 Машина часу

12.30 Стоп реванш

19.30, 1.15 «Країна»

10.10, 14.10, 5.10 Д/с «Щось

15.30 Час «Ч»

21.40 Час-Time

17.10, 23.10 Д/c «Тихоокеанська

00.10 Д/с «Щоденники Другої

пішло не так: зворотний

ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 18.00, 19.45
«Репортер». Новини
07.10, 8.10 «Новий день»
09.10, 10.10, 12.10 «Новини
країни»
11.10 «Деталі на «Прямому»
13.10, 14.15 «Великий день»
15.10 «Дзвінок»
16.00 «Час пік»
17.10 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий контакт»
КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2019»
06.10 Т/с «Удар у відповідь-5»
08.05 Х/ф «Зламана стріла»
10.10 Х/ф «Втрачений скарб»
12.00 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15, 1.55 «Спецкор»
18.50, 2.25 «ДжеДАІ»
19.25 Т/с «Звонар-2»
20.25 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»
22.30, 0.05 Т/с «Кістки-10»
02.55 «Облом»
04.10 «Бандерлоги-2017»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини
ФУТБОЛ-1
06.00 «Олімпік» — «Шахтар».
Чемпіонат України
07.45, 20.15 Журнал Ліги Європи
08.15, 0.25 «Інтер» —
«Аталанта». Чемпіонат
Італії
10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS
10.20 Україна — Хорватія.
Відбір до Євро-2022 р. із
футзалу
12.00, 18.20 Топ-матч
12.10 «Великий футбол»
13.50 «Верона» — «Мілан».
Чемпіонат Італії
16.00 Журнал Ліги чемпіонів
16.30 «Рух» — «Десна».

Чемпіонат України
18.25 «Ювентус» — «Лаціо».
Чемпіонат Італії
20.45, 23.55 «Ніч Ліги чемпіонів»
21.55 LIVE. «Ювентус»
— «Порту». 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
02.15 «Маріуполь» —
«Ворскла». Чемпіонат
України
04.00 «Боруссія» (Д)
— «Севілья». 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
ФУТБОЛ-2
06.00 «Удінезе» — «Сассуоло».
Чемпіонат Італії
07.45, 9.45, 11.50, 18.20, 1.45,
3.45 Топ-матч
07.55, 3.55 «Інгулець»
— «Колос». Чемпіонат
України
10.00 «Маріуполь» —
«Ворскла». Чемпіонат
України
12.00 «Ювентус» — «Лаціо».
Чемпіонат Італії
13.50, 21.15 Журнал Ліги
чемпіонів
14.20 «Олімпік» — «Шахтар».
Чемпіонат України
16.10 Журнал Ліги Європи
16.40 Україна — Хорватія.
Відбір до Євро-2022 р. із
футзалу
18.30 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
19.25 «Інтер» — «Аталанта».
Чемпіонат Італії
21.45 LIVE. «Боруссія» (Д)
— «Севілья». 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
23.55 «Рух» — «Десна».
Чемпіонат України
01.55 «Рома» — «Дженоа».
Чемпіонат Італії
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.45, 1.50 Правда життя
09.50, 0.40 Речовий доказ
11.00 Інженерні ідеї

війна в кольорі»

відлік»
11.10, 16.10 Д/с «Великі танкові

12.00 Гнів небес
13.00 Україна: забута історія
13.55 Боротьба за виживання
14.55, 19.55 Секретні території
15.50, 21.45 НАСА: нез’ясоване
16.45, 20.50 Шукачі
неприємностей
17.40 Неймовірні винаходи
18.40 Квітка Цісик
19.20 Актори-фронтовики
22.40 Арктика з Брюсом Перрі
23.40 Шокуюча правда
03.10 Потойбіччя. Сни
04.00 Запрограмовані долі
04.50 Бізнес на залякуванні
05.40 Скарб.UA
К1
06.30
08.00
08.25
09.00
10.00
13.25

світової війни»

18.10, 22.00 Д/c «Загадки

03.10 Культ Ура!

нацистських злочинів»

битви»

винаходи»
НТН

ICTV
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«Top Shop»
М/с «Юху та його друзі»
«Дай лапу»
«Орел і решка. Шопінг»
Т/с «Мисливці на реліквії»
«Орел і решка.
Навколосвітня подорож»

04.10 Обережно, діти!

15.20 «Орел і решка. Навколо
світу»
17.15 «Орел і решка. Івлєєва VS
Бєдняков»
23.00 Т/с «Межа»
02.15 Т/с «Три сестри»
03.00 «Нічне життя»
К2
06.30, 8.00 Телемагазин
07.30 Бургери
08.20 Салат-бар
08.40 Смузі-меню
09.00 Магія солодощів
09.20 Просто їжа
09.50, 16.00, 19.50 Смачні страви
10.20, 18.00 Один за 100 годин
11.20 Удачний проєкт
13.00, 16.20, 3.40 Корисні поради
14.00, 21.10 Моя кухня
15.00, 20.10 Курси елементарної
кулінарії Гордона Рамзі
17.10 Квартирне питання
19.00 Дачна відповідь
22.10 Готуємо разом

00.30
01.40
03.20
04.10

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, 1.05 Країна У
09.45 Країна У. Новий рік
10.45, 23.35 Одного разу в Одесі
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 Х/ф «Подружки
нареченої»
00.35 Сімейка У
02.20 Рятівники
03.20 Щоденники Темного
04.05 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, 5—6 БЕРЕЗНЯ 2021
UA: Перший

06.00, 3.10 Енеїда
06.30 М/ф «Червона Жаба»
06.40 М/ф «Що на що схоже»
06.50 М/ф «Чудасія»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 0.15, 2.35,
5.10 Новини
07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20 Суспільна студія
09.30, 22.00 Т/с «Віра»
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.55, 5.45 Спорт

10 березня

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

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 4.15 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини

17.10 Мелодрама «Вітер
кохання»

09.00 Зоряний шлях. Новий

10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек»

16.30 Концерт. Іво Бобул

00.50 Комедія «Досконалі»

випадок»
кожного»
21.00 «Речдок. Випереджаючи
час»

02.25, 5.35 «Життя відомих

10.10 Т/с «Жіночий лікар-2»
13.45, 15.30 Т/с «Пошта»
18.00 Т/с «Виходьте без
дзвінка-4»
20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Незакрита мішень»
23.10, 2.10 Т/с «Дорога додому»

23.55 Т/с «Згадати молодість»
02.00 Х/ф «Замерзлі»
04.55 «Телемагазин»

людей»

сезон

16.25 «Речдок. Особливий

20.00 «Подробиці»

Саша»

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00,

«Інтером»

18.00, 19.00, 3.25 «Стосується

20.45, 21.45 Мелодрама «Бідна

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

2.25 Сьогодні

14.30, 15.30 «Речдок»
15.45 «Світ навиворіт»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

12.25 Т/с «Агата Рейзін»

наосліп»

22.45 Комедія «Кухня»

18.55 «Суперчуття. Особливий

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

з «1+1»

15.20 UA:Фольк. Спогади

17.25 #ВУКРАЇНІ

ІНТЕР

01.40 Телемагазин
03.15 Реальна містика

ICTV
04.10 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дітей
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 10.10, 2.35 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
11.30, 13.15 Реаліті-шоу
«Вирішує Оністрат»
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.15, 22.40 Т/с «Розтин
покаже-2»
16.20 Х/ф «Горець»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт.
Прем’єра
21.25 Т/с «Пес»
23.35 Х/ф «Мерзенна
вісімка»

НОВИЙ КАНАЛ
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»
11.20 Х/ф «Твої, мої і наші»
13.00 Кохання на виживання
17.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Стажерт»
23.40 Х/ф «Пересадка»
01.30 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
02.20 Служба розшуку дітей

03.20 Я зняв!

02.25 Зона ночі

09.30 Машина часу

12.30 Спостерігач

19.30, 1.15 «Велика політика»

10.10, 14.10, 5.10 Д/с «Щось

15.30 Час «Ч»

21.40 Час-Time

17.10, 23.10 Д/c «Тихоокеанська

00.10 Д/с «Щоденники Другої

5 канал

загін»
19.55 «Суперчуття»

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

21.55, 5.55 Спорт. Аспект

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

23.40 «Дикі тварини»

19.00, 21.00, 23.00, 0.00,

01.05 Т/с «Посольство»

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час

04.10 Д/ф «Ті, що вірні»

новин

винаходи»

НТН
06.10, 10.35, 19.30 Т/с
«Коломбо»
07.55, 17.10, 2.10 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 1.40
«Свідок»
09.00 Х/ф «До Чорного моря»
12.50 «Легенди карного
розшуку»
14.40 «Таємниці кримінального

СТБ

18.50, 2.25 «ДжеДАІ»

05.15 Т/с «Комісар Рекс»

19.25 Т/с «Звонар-2»

08.55 «Битва екстрасенсів»

20.25 Т/с «Ментівські війни.

13.10, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
15.40 Т/с «Слід»
18.05 «Супермама-3»
19.05 «Один за всіх»
20.15, 22.45 Т/с «Любов на

Харків-2»
22.30, 0.05 Т/с «Кістки-10»
02.55 «Облом»
04.10 «Бандерлоги-2017»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 9.50, 21.40 Топ-матч
06.10 «Рух» — «Десна».

16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20 «Вартість життя»
23.00 Т/с «Дурні помирають по
п’ятницях»
00.50 «Склад злочину»
03.00 «Речовий доказ»
03.55 «Правда життя»
04.50 «Top Shop»

НЛО-ТБ

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

Чемпіонат України
08.10, 20.00 Україна — Хорватія.

Чемпіонат Італії
12.05 «Інгулець» — «Колос».
Чемпіонат України
13.50, 0.25 «Ювентус» —
«Порту». 1/8 фіналу. Ліга

15.10 «Дзвінок»

чемпіонів УЄФА

16.00 «Час пік»

16.00, 19.00 «Ніч Ліги чемпіонів»

07.20 М/ф «Чіп і Дейл —

17.10 «Ситуація»

17.10 «Боруссія» (Д)

18.15 «Ехо України»

— «Севілья». 1/8 фіналу.

08.10 М/ф «Качині історії»

20.00 «Прямий ефір»

Ліга чемпіонів УЄФА

09.30 Т/с «Сишиш-Шоу»

22.00 «Прямий контакт»

11.50, 23.10 Мама реготала

06.00 Т/с «Удар у відповідь-6»

15.50 Т/с «Швидка»

07.50 Х/ф «Ворог мій»

18.00 Т/с «Екстрасенс»

09.55 Х/ф «Чорна діра»

19.00 Т/с «Морська поліція:

12.00 «Загублений світ»

03.00 Оттак Мастак!

— «Лейпциг». 1/8 фіналу.

18.00 «Секретні матеріали»
18.15, 1.55 «Спецкор»

23.55 Огляд вівторка. Ліга

світової війни»
03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, діти!

13.20 Україна: забута історія

10.20, 18.10 Один за 100 годин

14.15 Боротьба за виживання

11.20 Удачний проєкт

Чемпіонат Італії

15.15, 19.55 Секретні території

13.00, 16.20, 3.40 Корисні поради

07.45, 12.35, 20.45, 23.55 «Ніч

16.10, 21.45 НАСА: нез’ясоване

14.00, 21.10 Моя кухня

17.05, 20.50 Шукачі

15.00, 20.10 Курси елементарної

ФУТБОЛ-2
06.00 «Наполі» — «Болонья».

Ліги чемпіонів»
08.55, 18.55 «Ювентус»

неприємностей

— «Порту». 1/8 фіналу.

18.00 Неймовірні винаходи

Ліга чемпіонів УЄФА

19.00 Легендарні замки України
22.40 Арктика з Брюсом Перрі

— «Севілья». 1/8 фіналу.

23.40 Шокуюча правда

Ліга чемпіонів УЄФА

02.45 Випадковий свідок

13.00 «Рома» — «Дженоа».

чемпіонів УЄФА. Прем’єра
17.00 «Маріуполь» —
«Ворскла». Чемпіонат

К1

21.55 LIVE. «ПСЖ» —
«Барселона». 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
02.15 «Інтер» — «Аталанта».
Чемпіонат Італії
04.00 «Ліверпуль» —

22.10 Готуємо разом
00.30 Ідеї ремонту

04.10 М/ф

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

08.15, 9.15, 10.15, 19.15 Одного

10.00 Т/с «Мисливці на реліквії»
13.25 «Орел і решка.

15.20 «Орел і решка. Навколо

18.50 Топ-матч

19.00 Дачна відповідь

08.25 «Дай лапу»

Навколосвітня подорож»

України

17.10 Квартирне питання

03.20 Арт-простір

14.50 Україна — Хорватія.

16.30 Огляд вівторка. Ліга

кулінарії Гордона Рамзі

01.40 Формула любові

05.20 Скарб.UA

Чемпіонат Італії

світу»

разу під Полтавою
08.45, 0.30 Країна У
09.45 Сімейка У
10.45, 23.00 Одного разу в Одесі
11.15, 18.15 Т/с «Батько

17.15 «Орел і решка. Івлєєва VS
Бєдняков»

рулить-2»
12.15, 17.15 Зірки, чутки та

23.00 Т/с «Межа»
02.15 Т/с «Три сестри»
03.00 «Нічне життя»

Галлівуд
13.15, 16.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка

«Лейпциг». 1/8 фіналу.
К2

Ліга чемпіонів УЄФА

06.30, 8.00 Телемагазин

Ліга чемпіонів УЄФА

14.00 Т/с «Суперкопи»

полювання на вбивць»

19.30 Журнал Ліги Європи
21.45 LIVE. «Ліверпуль»

КАНАЛ «2+2»

нацистських злочинів»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

13.10, 14.15 «Великий день»

10.50 Т/с «Сишиш-Шоу. Бар»

18.10, 22.00 Д/c «Загадки

футзалу

06.15 Телемагазин

бурундучки-рятівнички»

битви»

футзалу
10.20 «Інтер» — «Аталанта».

11.10 «Деталі на «Прямому»

11.10, 16.10 Д/с «Великі танкові

06.30 «Top Shop»

«Репортер». Новини

країни»

війна в кольорі»

Відбір до Євро-2022 р. із

10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS

09.10, 10.10, 12.10 «Новини

відлік»

Відбір до Євро-2022 р. із

15.00, 17.00, 18.00, 19.45

07.10, 8.10 «Новий день»

пішло не так: зворотний

10.45, 0.25 «Боруссія» (Д)

реабілітації»
23.00 Т/с «Лист очікування»

світу»

06.25 Стоп реванш
07.10, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика.
Соціум
07.15, 13.10 Д/с «Крила війни»
08.10 Д/с «Неймовірні

МЕГА

07.30 Бургери

15.15 Супержінка
21.15 Х/ф «Кохання та інші
негаразди»

06.00 Бандитська Одеса

08.20 Салат-бар

00.00 Країна У. Новий рік

02.15 «Олімпік» — «Шахтар».

09.00, 1.50 Правда життя

08.40 Смузі-меню

01.45 Рятівники

Чемпіонат України

10.10, 0.40 Речовий доказ

09.00 Магія солодощів

02.45 Щоденники Темного

11.20 Інженерні ідеї

09.20 Просто їжа

04.15 Віталька

12.20 Гнів небес

09.50, 16.00, 19.50 Смачні страви

05.50 Корисні підказки

чемпіонів УЄФА

04.00 «Верона» — «Мілан».
Чемпіонат Італії

ТБ-ЧЕТВЕР
11 березня
UA: Перший
06.00, 3.10 Енеїда
06.30 М/ф «Свара»

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

06.50 М/ф «Парасолька і
автомобіль»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 0.15, 2.35,
5.10 Новини

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 4.10 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»

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

15.45 «Світ навиворіт»
17.10 Мелодрама «Вітер
кохання»
20.45 Мелодрама «Бідна Саша»

15.10, 21.35, 0.55, 5.45 Спорт

21.45 «Право на владу-2021»
00.45 Драма «Припутні»

16.30 Концерт. Анатолій Гнатюк
17.25 «Дикі тварини»
18.25 Біатлон. Кубок світу.

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

Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек»
12.25 Т/с «Агата Рейзін»
14.30, 15.25 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 3.25 «Стосується

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.00 Зоряний шлях. Новий
сезон
10.10 Т/с «Жіночий лікар-2»
13.45, 15.30 Т/с «Пошта»
18.00 Т/с «Виходьте без
дзвінка-4»
20.10 «Говорить Україна»

кожного»

11.25 Телепродаж

15.20 UA:Фольк. Спогади

ІНТЕР

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

06.40 М/ф «Парасолька на
модному курорті»

20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Випереджаючи
час»

21.00 Т/с «Незакрита мішень»
23.10 Слідами
23.50 Т/с «Дорога додому»

02.40 Комедія «Досконалі»

23.55 Т/с «Згадати молодість»
02.00 Х/ф «Винний»

01.45 Телемагазин

05.35 «Життя відомих людей»

04.55 «Телемагазин»

02.15 Реальна містика

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

20.00 «Суперчуття»
21.55, 5.55 Спорт. Аспект
23.40 Схеми. Корупція в деталях
01.05 Т/с «Посольство»
04.10 Д/ф «Три Івани»
НТН
06.10, 10.35, 19.30 Т/с
«Коломбо»
07.55, 17.10, 2.40 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.10

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

09.00 Х/ф «Розслідування»

16.50 «Легенди бандитської

23.00 Х/ф «Свідоцтво про

07.15, 13.10 Д/с «Крила війни»

новин

08.10 Д/с «Неймовірні
винаходи»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»

00.00 Т/с «Кістки-10»
02.50 «Облом»

15.40 Т/с «Слід»

04.10 «Бандерлоги-2017»

18.05 «Супермама-3»

04.55 «Зловмисники»

19.05 «Як вийти заміж»

05.45 Телемагазини

20.15, 22.45 Т/с «Любов на
23.00 Т/с «Лист очікування»

06.00 «Боруссія» (Д)
— «Севілья». 1/8 фіналу.

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
«Репортер». Новини
07.10, 8.10 «Новий день»
країни»

Ліга чемпіонів УЄФА
07.45 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА
08.15 «Рома» — «Дженоа».
Чемпіонат Італії
10.00, 15.40, 20.40, 22.45 Футбол
NEWS
10.20 «Ювентус» — «Порту».

15.10 «Дзвінок»

12.05 «Олімпік» — «Шахтар».

16.00 «Час пік»

Чемпіонат України
13.50, 2.15 «ПСЖ» —

06.15 Телемагазин

17.10 «Ситуація»

07.20 М/ф «Чіп і Дейл —

18.15 «Ехо України»

«Барселона». 1/8 фіналу.

20.00 «Прямий ефір»

Ліга чемпіонів УЄФА

08.10 М/ф «Качині історії»

21.30 «WATCHDOGS»

09.30 Т/с «Сишиш-Шоу»

22.00 «Прямий контакт»

10.50 Т/с «Сишиш-Шоу. Бар»
КАНАЛ «2+2»

16.00 «Ліверпуль» —

чемпіонів УЄФА
04.00 «Рома» — «Шахтар». 1/8
фіналу. Ліга Європи УЄФА

06.00 «Маріуполь» —
«Ворскла». Чемпіонат
України
07.45, 12.35 «Ніч Ліги чемпіонів»
08.55, 19.10 «ПСЖ» —

МЕГА

01.40 Вар’яти
02.45 Служба розшуку дітей

13.05 «Боруссія» (Д)
— «Севілья». 1/8 фіналу.

10.10, 0.40 Речовий доказ

09.50, 16.00, 19.50 Смачні страви

11.20 Інженерні ідеї

10.20, 18.10 Один за 100 годин

12.15 Гнів небес

11.20 Удачний проєкт

13.15 Україна: забута історія

13.00, 16.20, 3.40

14.10 Боротьба за виживання
15.10, 19.55 Секретні території
16.10, 21.45 НАСА: нез’ясоване
17.05, 20.50 Шукачі
неприємностей

19.00 Т/с «Морська поліція:

12.05 «Загублений світ»

19.50 LIVE. «Динамо» (К)

18.00 «Секретні матеріали»

— «Вільярреал». 1/8

18.15, 1.50 «Спецкор»

фіналу. Ліга Європи УЄФА
22.30 LIVE. «Ліга Європи.
ONLINE»
23.55 «Олімпіакос» —
«Арсенал». 1/8 фіналу.
Ліга Європи УЄФА.
Прем’єра

14.00, 21.10 Моя кухня
15.00, 20.10 Курси елементарної
кулінарії Гордона Рамзі
17.10 Квартирне питання
19.00 Дачна відповідь
22.10 Готуємо разом

Закарпаття
22.40 Океани

00.30 Ідеї ремонту

23.40 Шокуюча правда

01.40 Формула любові

03.20 Історія українських земель

03.20 Арт-простір

05.00 Скарб.UA

04.10 М/ф

05.40 Теорія Змови
ТЕТ

14.55 «Інтер» — «Аталанта».
Чемпіонат Італії
16.45 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА. Прем’єра
17.15 «Ювентус» — «Порту».

21.55 LIVE. «Рома» —
«Шахтар». 1/8 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
02.35 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА

К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.25 «Дай лапу»
09.00 «Орел і решка. Шопінг»

Навколосвітня подорож»
15.20 «Орел і решка. Навколо
17.15 «Орел і решка. Івлєєва VS

чемпіонів УЄФА

08.15, 9.15, 10.15, 19.45 Одного
разу під Полтавою
08.45, 0.30 Країна У
09.45 Країна У. Новий рік
10.45, 23.00 Одного разу в Одесі
11.15, 18.15 Т/с «Батько
рулить-2»
Галлівуд
13.15, 16.15 4 весілля

Бєдняков»
23.00 Т/с «Межа»

14.15 Панянка-селянка

02.15 Т/с «Три сестри»

15.15 Супержінка

03.00 «Нічне життя»

21.15 Х/ф «Скажене весілля»
00.00 Сімейка У

«Вільярреал». 1/8 фіналу.

04.55 Огляд середи. Ліга

06.00 ТЕТ Мультиранок

12.15, 17.15 Зірки, чутки та

світу»

03.05 «Динамо» (К) —

Ліга Європи УЄФА

Корисні

поради

Ліга чемпіонів УЄФА

21.00, 23.55 «Шлях до Гданська»

19.00, 21.50 «Шлях до Гданська»

08.40 Смузі-меню
09.20 Просто їжа

19.00 Легендарні замки

Ліга чемпіонів УЄФА

04.10 Обережно, діти!

09.00, 1.50 Правда життя

Ліга чемпіонів УЄФА

— «Лейпциг». 1/8 фіналу.

03.10 Культ Ура!

09.00 Магія солодощів

18.00 Неймовірні винаходи

10.45, 0.45 «Ліверпуль»

світової війни»

06.00 Бандитський Київ

«Барселона». 1/8 фіналу.

19.05, 5.25 Топ-матч

09.50 Х/ф «Знамення»

22.25 Т/с «Кістки-11»

01.45 Огляд середи. Ліга

17.50 «Ніч Ліги чемпіонів»

18.00 Т/с «Екстрасенс»

13.15, 14.50 Т/с «Сліпа»

нацистських злочинів»

13.25 «Орел і решка.

18.30 Журнал Ліги Європи

Харків-2»

битви»

18.10, 22.00 Д/c «Загадки

УЄФА

07.55 Х/ф «Спіймати і вбити»

20.25 Т/с «Ментівські війни.

11.10 Д/с «Великі танкові

війна в кольорі»

Ліга чемпіонів УЄФА

15.50 Т/с «Швидка»

19.25 Т/с «Звонар-2»

відлік»

17.10, 23.10 Д/c «Тихоокеанська

10.00 Т/с «Мисливці на реліквії»

18.20 Топ-матч

09.00 «Битва екстрасенсів»

колишню»

02.50 Зона ночі

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів

06.00 Т/с «Удар у відповідь-6»

05.15 Т/с «Комісар Рекс»

23.10 Х/ф «Полювання на

03.10 Я зняв!

«Лейпциг». 1/8 фіналу.

13.40 Т/с «Суперкопи»

18.50, 2.20 «ДжеДАІ»

пішло не так: зворотний

ФУТБОЛ-2
ФУТБОЛ-1

УЄФА

СТБ

21.00 Х/ф «Отже, війна»

00.10 Д/с «Щоденники Другої

13.10, 14.15 «Великий день»

03.00 Оттак Мастак!

17.00, 19.00 Хто зверху?

16.20 Таємниці війни

04.55 «Top Shop»

полювання на вбивць»

13.00 Кохання на виживання

21.40 Час-Time

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів

11.50, 23.20 Мама реготала

«так»

15.30 Час «Ч»

11.10 «Деталі на «Прямому»

бурундучки-рятівнички»

11.00 Х/ф «Завжди кажи

10.10, 14.10, 5.10 Д/с «Щось

01.00, 3.05 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

08.30 Т/с «Надприродне»

07.10, 21.25 Актуально.

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час

09.10, 10.10, 12.10 «Новини

бідність»
00.20 «Склад злочину»

07.35, 15.00 Орел і решка

19.30, 1.15 Дійові особи

Соціум

15.00, 17.00, 18.00, 19.45

Одеси»
18.20, 4.05 «Правда життя»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

12.30 Невигадані історії

Економіка. Політика.

ПРЯМИЙ

розшуку»

06.00, 7.30 Kids’ Time

09.30 Машина часу

19.00, 21.00, 23.00, 0.00,

12.50 «Легенди карного
14.35 «Вартість життя»

04.15 Скарб нації
04.25 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 2.25 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт
11.35, 13.15 Реаліті-шоу
«Вирішує Оністрат»
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.15, 22.45 Т/с «Розтин
покаже-2»
16.25 Х/ф «Руйнівник»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі. Прем’єра
21.25 Т/с «Пес»
23.40 Х/ф «Безславні
виродки»

НОВИЙ КАНАЛ

06.25 На власні очі

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

реабілітації»

«Свідок»

ICTV

5 канал

ІХ етап. Спринт 10 км,
чоловіки
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УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 5—6 БЕРЕЗНЯ 2021

К2

01.45 Рятівники

06.30, 8.00 Телемагазин

02.45 Щоденники Темного

07.30 Бургери

04.15 Віталька

08.20 Салат-бар

05.50 Корисні підказки

10

ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 5—6 БЕРЕЗНЯ 2021
UA: Перший

06.00 Енеїда

12 березня

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

06.30 М/ф «Коза-Дереза»
06.40 М/ф «Козлик та ослик»
06.50 М/ф «Некмітливий
Горобець»
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
Суспільна студія
09.30, 22.00 Т/с «Віра»

з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 4.10 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»
14.30, 20.15 «Ліга сміху-2021»
17.10 Мелодрама «Вітер
кохання»

11.05, 2.10 Солодка дача

22.15 «Ліпсінк батл»

11.25 Телепродаж

00.15 Трилер «Впіймай мене,

15.10, 21.35, 0.55, 5.45 Спорт

якщо зможеш»

15.20 UA:Фольк. Спогади

02.55 «Ігри приколів»

16.30 Концерт. Наталія

04.55 «Світське життя-2021»

Валевська

06.05 «Життя відомих людей»

ІНТЕР
05.25 «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 Т/с «Агата Рейзін»
14.30, 15.30, 0.40 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 1.40 «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Шерлок»
03.10 «Чекай на мене. Україна»
04.20 «Богині ефіру»
04.50 «Телемагазин»
05.20 «Орел і решка. Дива
світу»
06.05 «Мультфільм»

17.25, 4.40 Перша шпальта

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

01.45 Телемагазин
03.50 Реальна містика

02.20 Я зняв!

02.50 Зона ночі

21.40 Час-Time

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
09.00 Зоряний шлях. Новий
сезон
10.00 Т/с «Тайсон»
13.50, 15.30 Т/с «Любов матері»
18.00 Т/с «Виходьте без
дзвінка-4»
20.10 «Говорить Україна»
21.00 Свобода слова Савіка
Шустера
00.00, 2.15 Т/с «Замкнуте коло»

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

21.55, 5.55 Спорт. Аспект

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

23.40 «Дикі тварини»

19.00, 21.00, 23.00, 0.00,

01.05 Схеми. Корупція в деталях

1.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час

03.00 «Зворотний відлік»

новин
06.25 Невигадані історії

НТН
06.15, 10.40, 19.35 Т/с
«Коломбо»
07.55, 17.10, 2.50 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20
«Свідок»
09.00 Х/ф «Роби — раз!»
12.50 «Легенди карного
розшуку»

СТБ

07.10, 13.10 Д/с «Крила війни»

09.30 Машина часу

15.30 Час «Ч»

08.10, 21.30 Актуально.

10.10, 14.10, 5.10 Д/с «Щось

17.10, 23.10 Д/c «Тихоокеанська

Економіка. Політика.

Одеси»

06.15 Телемагазин
07.20 М/ф «Чіп і Дейл —
бурундучки-рятівнички»
08.10 М/ф «Качині історії»
09.30 Т/с «Сишиш-Шоу»
11.00 Т/с «Сишиш-Шоу. Бар»

битви»

08.45 Натхнення

12.30 На власні очі

19.25 Х/ф «Багряні ріки»

01.40 «Ліверпуль» —

03.10 Культ Ура!

19.20, 1.15 «Політклуб із Віталієм
Портніковим»
МЕГА

04.10 Обережно, діти!
09.00 Магія солодощів

10.05, 0.40 Речовий доказ

10.20, 18.10 Один за 100 годин

11.15 Інженерні ідеї

11.20 Удачний проєкт

12.15 Гнів небес

13.00, 16.20 Корисні поради

13.15 Україна: забута історія

14.00, 21.10 Моя кухня

14.10 Боротьба за виживання

15.00, 20.10 Курси елементарної

історія»
06.15, 19.00, 22.45 «Холостяк»
11.55 «Як вийти заміж»
13.00, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»

агент»
03.45 «Цілком таємно-2017»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

07.10, 8.10 «Новий день»
09.10, 10.10, 12.10 «Новини
країни»
11.10 «Деталі на «Прямому»

16.00 «Час пік»
17.10 «Ситуація»
18.00 «П’ята колонка»
18.30 Спецпроєкт «Влада
реготала»
19.00 «Ехо України»
22.00 «Міністерство правди»
22.30 «Запоребрик NEWS»

05.45 Телемагазини

06.00, 1.10 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА
06.30, 9.20, 10.25, 13.10 «Шлях
до Гданська»
07.25, 20.40 «Динамо» (К)
— «Вільярреал». 1/8

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
11.20 «Рома» — «Шахтар». 1/8
фіналу. Ліга Європи УЄФА
14.00 Топ-матч
14.15, 3.30 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА
14.45 Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА. Прем’єра
16.05 «Олімпіакос» —

18.00 «Секретні матеріали»
18.15, 2.00 «Спецкор»
18.50, 2.30 «ДжеДАІ»

Чемпіонат України

3.45 Топ-матч
07.55, 1.55 «Олімпіакос»
— «Арсенал». 1/8 фіналу.
Ліга Європи УЄФА

15.10, 19.55 Секретні території
16.05, 21.45 НАСА: нез’ясоване
17.00, 20.50 Шукачі
неприємностей
17.55 Неймовірні винаходи
18.55 Історія українських земель
22.40 Океани

09.55 «Ліга Європи. ONLINE»

23.40 Таємнича світова війна

11.50 «Боруссія» (Д)

05.10 Теорія Змови

13.40, 16.25, 17.35, 20.20 «Шлях
до Гданська»
14.35 «Динамо» (К) —
«Вільярреал». 1/8 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
17.05 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА
18.30 «Рома» — «Шахтар». 1/8
фіналу. Ліга Європи УЄФА
21.10, 4.55 Чемпіонат Італії.

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
19.45 Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА
22.50 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
23.20 «Ліга Європи. ONLINE»

21.40 LIVE. «Аталанта»
— «Спеція». Чемпіонат
Італії
23.55 «Ювентус» — «Порту».

05.25 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА

19.00 Дачна відповідь
22.10 Готуємо разом
00.30 Ідеї ремонту
01.40 Формула любові
03.20 Арт-простір
03.40 Зіркові долі

ТЕТ

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

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

08.15, 9.15, 10.15, 20.15 Одного

10.25 Х/ф «Мерайа Мунді та

разу під Полтавою

скринька Мідаса»
12.10 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
13.10 «Орел і решка. Навколо
світу»

08.45, 0.30 Країна У
09.45 Сімейка У
10.45, 23.00 Одного разу в Одесі
11.15, 18.15 Т/с «Батько
рулить-2»

14.10, 22.10 «Орел і решка.
Івлєєва VS Бєдняков»
17.50 Х/ф «Подорож Гектора
в пошуках щастя»
20.00 Х/ф «Щурячі перегони»
01.00 Х/ф «Супер Майк»
02.50 «Нічне життя»

12.15, 17.15 Зірки, чутки та
Галлівуд
13.15, 16.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка
15.15 Супержінка
21.15 Х/ф «Скажене
весілля-2»

УЄФА

УЄФА

17.10 Квартирне питання

К1

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів

04.00 Огляд матчів. Ліга Європи

кулінарії Гордона Рамзі

04.10 М/ф

— «Севілья». 1/8 фіналу.

Передмова до туру
«Арсенал». 1/8 фіналу.

17.55 «ПСЖ» — «Барселона».

13.05 «Загублений світ»

06.00 «Рух» — «Десна».

Ліга чемпіонів УЄФА
фіналу. Ліга Європи УЄФА

КАНАЛ «2+2»

10.45 Х/ф «Швидкість-2»

ФУТБОЛ-2

07.45, 9.45, 11.45, 23.40, 1.45,

Ліга Європи УЄФА

08.35 Х/ф «Швидкість»

Чемпіонат Італії

04.55 «Зловмисники»

ФУТБОЛ-1
ПРЯМИЙ

04.00 «Аталанта» — «Спеція».

04.10 «Бандерлоги-2017»

00.40 «Про що мовчать жінки»

19.00 Т/с «Морська поліція:

03.30 Оттак Мастак!

нацистських злочинів»

світової війни»

09.50, 16.00, 19.50 Смачні страви

06.40 Т/с «Удар у відповідь-6»

02.40 Мама реготала. Найкраще

18.10, 22.00 Д/c «Загадки

00.10 Д/с «Щоденники Другої

08.55, 1.50 Правда життя

18.00 Т/с «Екстрасенс»

розкрадачка гробниць»

війна в кольорі»

Ліга чемпіонів УЄФА

06.00, 3.00 «ДжеДАІ-2019»

21.45 Х/ф «Лара Крофт —

02.45 Служба розшуку дітей

00.10 Х/ф «Універсальний

15.50 Т/с «Швидка»

полювання на вбивць»

14.20 Де логіка?
16.20 Х/ф «Чого хочуть
жінки»
19.00 Х/ф «Міс
конгеніальність»
21.20 Х/ф «Міс конгеніальність 2.
Озброєна та
легендарна»
23.40 Х/ф «Поки ти спав»

05.25 Т/с «Коли ми вдома. Нова

12.00, 0.00 Мама реготала
13.45 Т/с «Суперкопи»

12.20, 1.50 Вар’яти

09.20 Просто їжа

15.10 «Дзвінок»
НЛО-ТБ

11.10, 16.10 Д/с «Великі танкові

08.15 Форшмак

13.10, 14.15 «Великий день»

Києва»

10.20 Від пацанки до панянки

06.00 Бандитська Одеса

17.00 «Репортер». Новини

04.10 «Легенди бандитського

08.30 Т/с «Надприродне»

«Лейпциг». 1/8 фіналу.

23.00 Х/ф «Контрольний

03.10 «Речовий доказ»

07.35 Орел і решка

21.30 Х/ф «Імперія вовків»

12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

01.00 «Склад злочину»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

18.20 «Таємниці світу»

постріл»

пішло не так: зворотний
відлік»

Соціум

14.35 «Правда життя»
16.50 «Легенди бандитської

06.00, 7.30 Kids’ Time

5 канал

20.00 «Суперчуття»

01.35 #ВУКРАЇНІ

НОВИЙ КАНАЛ

04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дітей
04.30, 0.55 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 Дизель-шоу
11.25 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну-2»
12.45, 15.45 Факти. День
13.15, 16.15, 23.55 «На трьох»
16.25 Х/ф «Спеціаліст»
18.45 Факти. Вечір
20.10 Дизель-шоу. Прем’єра
22.50 «На трьох-9». Прем’єра
01.25 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну»

18.25 Біатлон. Кубок світу.
ІХ етап. Спринт 7 км, жінки

ICTV

К2
06.30, 8.00 Телемагазин
07.30 Бургери
08.20 Салат-бар
08.40 Смузі-меню

00.00 Країна У. Новий рік
01.45 Рятівники
02.45 Теорія зради
04.15 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 5—6 БЕРЕЗНЯ 2021

13 березня
UA: Перший
06.00, 3.55 Енеїда
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.00, 2.05,
3.30, 5.35 Новини
07.10 М/ф «Уроки тітоньки
Сови»
07.40 М/ф «Як Петрик П’яточкін
слоників рахував»
07.50 М/ф «Як козак щастя
шукав»
08.05 «Тваринна зброя»
09.05 Відтінки України
09.35, 22.00 Х/ф «Волліс і
Едвард»
11.25 Прем’єра. «Коко
— Горила, що говорить із
людьми»
12.25 Прем’єра. Дуже милі
тварини
13.25 «Світ дикої природи»
13.55 Телепродаж
14.30 UA:Фольк. Спогади
15.40 Біатлон. Кубок світу. ІХ
етап. Гонка переслідування
12,5 км, чоловіки
16.35 Прем’єра. Полювання
(Природнича історія)
17.45, 19.15 «Дикі тварини»
18.25 Біатлон. Кубок світу. ІХ
етап. Гонка переслідування
10 км, жінки
19.55, 21.25 «Боротьба за
виживання»
00.25, 2.30 #ВУКРАЇНІ
01.00 Д/ф «Висота 307.5»
03.00, 5.00 Бюджетники

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

ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

04.30 Скарб нації

06.45 «Слово предстоятеля»
06.55 Х/ф «Східний вітер-3:

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

спадок Ори»

людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»

05.15 Т/с «Копи на роботі»
08.45 Т/с «Аквамарин»

11.05 Х/ф «Укол

15.00 Т/с «Добровольці»

серця»
16.50 Х/ф «DZIDZIO
перший раз»

20.15 «Ліпсінк батл»
20.00 «Подробиці»
22.10 «Жіночий квартал-2021»
23.20, 0.20 «Світське життя-

20.00 Головна тема
20.30 Концерт «Місце зустрічі»
22.05 Т/с «Матуся моя»

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,
0.00, 01.00, 2.00, 4.00, 5.00
Час новин
06.10, 7.10 Д/с «Крила війни»
07.50, 8.50, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум
СТБ

08.15 Д/с «Найбільш

22.00 Д/c «Загадки нацистських

завантажений у світі»

11.40 На власні очі

18.30, 0.35 Невигадані історії

08.40 Натхнення
09.10 Час «Ч»

та полум’я»

09.30 Майстри ремонту

15.15 Концерт «Душа моя»

10.15 Форшмак

17.10, 23.10 Д/c «Тихоокеанська

21.20 Вечірній преЗЕдент

10.35 Медекспертиза

09.55 «Загублений світ»

війна в кольорі»

21.10 Огляд вівторка. Ліга

реабілітації»
07.55 «Неймовірна правда про

16.55 Х/ф «Лицар дня»

— «Удінезе». Чемпіонат

19.00 Х/ф «Мистецтво війни»

Італії

21.15 Х/ф «Ізгой»

зірок»
12.45 «Провина кохання»

00.05 Х/ф «Кон експрес»

17.00 «Хата на тата»

01.55 «Облом»

19.00 «МастерШеф.

04.05 «Цілком таємно-2017»

Професіонали»

05.45 Телемагазини
ФУТБОЛ-1

21.05 Х/ф «Охоронець для
06.00 «Ювентус» — «Порту».

23.10 Х/ф «Tри дев’ятки»

09.00 «Щасливе інтерв’ю»

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів

01.25 «Хвороби-вбивці»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

УЄФА

03.00 «Випадковий свідок»

15.00, 16.00 «Репортер».

03.40 «Речовий доказ»

Новини

чемпіонів УЄФА
00.10 «Минай» — «Інгулець».
Чемпіонат України

07.45 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру

08.20 М/ф «Аладдін»
09.45 М/ф «Темний плащ»
11.30 Check In. Україна
13.25 Латиноамериканський
Check in
17.30 Х/ф «Бетмен»
20.00 Х/ф «Бетмен

17.00 «Не наша Russia»

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів

18.00 «Анатомія тижня»

УЄФА

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

22.30 Т/с «Морська поліція:
полювання на вбивць»
00.10 Мама реготала
03.30 Оттак Мастак!

13.50 «Рома» — «Шахтар». 1/8
фіналу. Ліга Європи УЄФА
15.55 LIVE. «Сассуоло»
— «Верона». Чемпіонат
Італії
17.55 Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА

повертається»
КАНАЛ «2+2»
06.00 «Шалені перегони-2018»
07.30 «ДжеДАІ-2019»
08.55 Прем’єра! «ДжеДАІ-2020»

Ліга чемпіонів УЄФА

02.40 «Нічне життя»

00.30 «Сассуоло» — «Верона».

18.50, 20.55, 2.00 Топ-матч
18.55 LIVE. «Беневенто» —
«Фіорентина». Чемпіонат
Італії

К2

02.15 «Ліга Європи. ONLINE»

06.30 Телемагазин

04.05 «Беневенто» —

07.30 Видатні акторки. ТОП

«Фіорентина». Чемпіонат

09.50 Корисні поради

Італії

11.40 Правила життя
13.40 Один за 100 годин
МЕГА

15.20, 0.10 Ідеї ремонту

10.25 Речовий доказ

01.40 Формула любові

«Шахтар». 1/8 фіналу.

11.35, 0.00 Секретні території

03.20 Арт-простір

Ліга Європи УЄФА

12.30 Вирішальні битви Другої

03.40 Зіркові долі

06.00, 21.00 «Рома» —

07.55, 20.10 Огляд матчів. Ліга

Найкраще

01.45 «Бійцівський клуб»

21.40 Удачний проєкт

10.20 «Олімпіакос» —

07.20, 15.20, 2.50 Мама реготала.

00.00 Х/ф «Сексоголік»

08.30, 19.10 У пошуках істини

ФУТБОЛ-2

11.15, 12.15 «Акценти» з

12.05 «ПСЖ» — «Барселона».

04.10 Обережно, діти!

18.50 Дачна відповідь

07.45 «Топ-матч

Документальний фільм

03.20 Культ Ура!

07.40, 0.55 Містична Україна

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

06.15 Телемагазин

світової війни»

16.00 Королева декору

10.40 «Перша передача»

Ліга Європи УЄФА

01.10 Д/с «Щоденники Другої

06.00 Випадковий свідок

Чемпіонат України

04.35 «Легенди бандитського

«Арсенал». 1/8 фіналу.

злочинів»

«Лейпциг». 1/8 фіналу.

04.00 «Ворскла» — «Дніпро-1».

08.15 «Ліга Європи. ONLINE»

13.10, 14.15, 15.15, 16.10

22.45 «Ліверпуль» —

02.15 «Аталанта» — «Спеція».

10.10 «Соціальний статус»

НЛО-ТБ

23.30 Х/ф «Хижа в лісі»

Чемпіонат Італії

23.40 Огляд середи. Ліга

04.10 «Правда життя»

Наталкою Фіцич

21.35, 3.00 Вікно в Америку

Чемпіонат Італії

22.22 «Dizel Night»
ПРЯМИЙ

19.00 Д/c «Майстри війни»
20.10, 2.10, 5.10 Рандеву

13.05 Х/ф «Брати по крові»

Києва»

легенда меча»

00.10 Є сенс

12.15 Індійський фільм «Квітка

21.40 LIVE. «Дженоа»

доньки»

19.00 Х/ф «Учень чаклуна»

18.15 Pro військо

14.50 Х/ф «Зламана стріла»

месники»

16.00 Х/ф «Боги Єгипту»

5 канал

05.55, 10.50 Т/с «Любов на

19.30 Х/ф «Невловимі

12.45 Факти. День
17.00 Х/ф «Еон Флакс»

11.10 Гончаренко рулить

01.45 Телемагазин

06.10 Х/ф «Вічний поклик»

19.00, 2.30 «Свідок»

14.10 М/ф «Бейбі бос»

двері»

02.40 Зона ночі

03.15 «Навколо М»
04.50 Х/ф «Стежки-доріжки»

11.30, 13.00, 1.50 Т/с «Таємні

03.20 Я зняв!

23.00, 2.15 Т/с «Серце слідчого»

2021»

12.10 У кого більше?

21.00 Х/ф «Король Артур:

чемпіонів УЄФА

18.05 «Круті 90-ті»

10.30, 13.45 Т/с «Пес»

18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Шалений Макс:
дорога гніву»
21.30 Х/ф «Привид у броні»
23.30 Х/ф «Вдови»

21.00 Шоу «Маска»

01.50 Х/ф «Сині як море очі»

01.20 «Лига смеху»

10.05 Орел і решка

яку ціну»

13.00 Х/ф «Операція «И» та
інші пригоди Шурика»

19.30, 5.00 ТСН

12.35, 15.20 Т/с «Людина без

13.00 Х/ф «Баал, бог грози»

назавжди»

07.15, 8.50, 9.55 «На трьох»
країни драконів»

парасолькою»
Пакистан»

08.30 М/ф «Феї і таємниця

08.15, 9.20 Т/с «Вижити за будь-

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

16.15 Х/ф «Дракони

08.25, 10.00 Kids’ Time

07.25, 3.10 Реальна містика

05.00 «Top Shop»

Навколо світу»

06.00, 1.10 Вар’яти

04.45 Факти

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

НОВИЙ КАНАЛ

04.40 Еврика!

10.00 «Світ навиворіт»

НТН

15.00 «Випадковий свідок.

ICTV

11

Європи УЄФА
08.50 «Аталанта» — «Спеція».
Чемпіонат Італії
10.40 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру

04.10 М/ф

світової
13.30, 21.00 Таємниці
Тихоокеанського Півдня

ТЕТ

16.20 Арктика з Брюсом Перрі

06.00 ТЕТ Мультиранок

17.20 Океани

11.15 Х/ф «Білосніжка»

18.20 Брама часу

12.25 Х/ф «Подружки

01.55 Війна всередині нас

11.10 «Динамо» (К) —

14.45 Х/ф «Кохання та інші

«Вільярреал». 1/8 фіналу.

К1

Ліга Європи УЄФА
13.00, 13.35, 15.55, 18.55 «Тур
ONLINE»
13.30, 17.45, 19.55 Футбол NEWS
13.55 LIVE. «Минай»
— «Інгулець». Чемпіонат
України
16.55 LIVE. «Ворскла»
— «Дніпро-1». Чемпіонат
України

нареченої»

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

негаразди»
16.40 Х/ф «Коханий із
майбутнього»

08.30 «Дай лапу»

19.00 Одного разу під Полтавою

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

22.30, 0.00 Країна У

09.50 Х/ф «Подорож Гектора

23.00, 0.30 Одного разу в Одесі

в пошуках щастя»

23.30 Сімейка У

12.10 Х/ф «Щурячі перегони»

01.00 Панянка-селянка

14.10 «Орел і решка. Навколо

03.05 Віталька

світу»

05.50 Корисні підказки

12

ТБ-НЕДІЛЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 5—6 БЕРЕЗНЯ 2021

UA: Перший
06.00, 3.55 Енеїда
07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.05, 2.05,
3.30, 5.35 Новини
07.10 М/ф «Уроки тітоньки
Сови»
07.40 М/ф «Івасик-Телесик»
07.50 М/ф «Братик Кролик і
Братик Лис»
08.20 «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 Спецпроєкт «Спадок»
14.05 Телепродаж
14.40 Біатлон. Кубок світу. ІХ
етап. Одиночна змішана
естафета
15.35 Біатлон. Кубок світу. ІХ
етап. Змішана естафета
17.15 Студія «Біатлон»
17.35 «Жорстока міграція у
природі»
19.00 Д/с «Масштабні інженерні
помилки»
20.00 Добровольці
21.25 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
22.00 На передовій. Військові
начерки
23.10 Братство Червоного Хреста
0.30, 2.30 #ВУКРАЇНІ
01.05 Д/ф «Війна на нульовому
кілометрі»
03.00 Бюджетники

14 березня

КАНАЛ «1+1»
07.00 «Життя відомих людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»

05.00 «Top Shop»
05.30 Х/ф «Ярослав Мудрий»

05.55 Х/ф «Східний вітер-4:
легенда про воїна»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

08.00 «Удачний проєкт»

09.45 «Світ навиворіт-12.

09.00 «Готуємо разом»

Пакистан»
10.50, 2.10 «Світ навиворіт»
14.50 Комедія «Мені б у небо»
17.00 Комедія «Красуня»

10.00, 11.00 «Інше життя»

справа»
16.50 Т/с «Детектив Ренуар»

19.30, 5.00 ТСН «ТСН-тиждень»

22.00 Т/с «Шерлок»
23.10 «Світське життя-2021»
01.45 «Речдок»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 15.00, 17.00,
20.00, 21.00, 23.00, 0.00,
2.00, 03.00, 4.00, 5.00 Час
новин
06.10, 7.10 Д/с «Крила війни»
07.50 Актуально. Економіка.
Політика. Соціум
09.00 «МастерШеф.
Професіонали»

08.15 Невигадані історії
08.35 Vоїн — це я!
08.45 Натхнення
10.10 Д/с «Щось пішло не так:
зворотний відлік»
11.10 Д/с «Великі танкові битви»
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 3.30, 5.30 Топ-матч
06.10 «Олімпіакос» —

19.00 Х/ф «Знову невловимі»
21.35 Х/ф «Прихована
загроза»

НЛО-ТБ

екстрасенси»

08.10 «Минай» — «Інгулець».

23.00 Футбол NEWS
ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
«Репортер». Новини
09.10 «Медексперт» з
Катериною Трушик
10.10 «Про особисте» з
Наталкою Фіцич
11.15, 12.15 «Акценти» з
Наталкою Фіцич
правди»

10.20 Журнал Ліги чемпіонів.

повертається»

професію»

війна в кольорі»
12.55, 21.10 Журнал Ліги
чемпіонів
13.25 LIVE. «Болонья» —

чемпіонів УЄФА
15.55 LIVE. «Торіно» — «Інтер».
Чемпіонат Італії
18.50, 20.55, 23.40, 1.45, 3.45

легенда меча»
18.50 Х/ф «Робін Гуд»
двох світів»
23.40 Х/ф «Циклоп»
01.40 Вар’яти

Італії

13.00, 15.55, 16.30, 18.55 «Тур
ONLINE»
13.55 LIVE. «Маріуполь»
— «Колос». Чемпіонат
України
16.55 LIVE. «Шахтар»

«Наполі». Чемпіонат Італії
23.55 «Маріуполь» — «Колос».
Чемпіонат України
01.55 «Болонья» —

20.25 «Про військо»

22.00 «П’ята колонка»

21.20 «Великий футбол»

22.30 «Щасливий день із

23.20 Журнал Ліги чемпіонів

політиком»

23.50 «Торіно» — «Інтер».

23.00 «Вата-шоу»

03.15 Культ Ура!

21.30 Вечір з Яніною Соколовою

04.10 Обережно, діти!

08.15, 19.05 У пошуках істини
10.05 Речовий доказ
11.15, 0.00 Секретні території
12.10 Вирішальні битви Другої
13.10, 21.00 Таємниці
Тихоокеанського півдня
16.10 Океани
18.10 Брама часу
05.30 Теорія змови

06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.40 «Дай лапу»
09.00 «Орел і решка. Шопінг»
9.50 М/ф «Монстр у Парижі»

Італії

11.20 Х/ф «Мерайа Мунді та
скринька Мідаса»
13.10 «Орел і решка. Навколо
світу»

19.25 LIVE. «Олександрія»
МЕГА
06.00 Випадковий свідок
07.25, 0.55 Містична Україна

світової війни»

21.25 Вечірній преЗЕдент

«Сампдорія». Чемпіонат
03.55 «Олександрія»

00.10 Д/с «Щоденники Другої
01.55 Огляд преси

К1

21.40 LIVE. «Мілан» —

злочинів»

20.10, 2.15 Машина часу

01.40 Бандитська Одеса

Ліга Європи УЄФА
чемпіонів УЄФА

Мірошниченко

світової

15.25 Огляд вівторка. Ліга

України

00.00 Х/ф «Любовний
менеджмент»
01.45 Т/с «Три сестри»
02.35 «Нічне життя»

К2
06.30 Телемагазин
07.30 Квадратний метр
09.20, 0.10 Ідеї ремонту
10.20 Правила життя
12.20, 3.40 Корисні поради
14.00 Королева декору
16.50 Удачний проєкт
20.30 Дачна відповідь
01.40 Формула любові
03.20 Арт-простір
04.10 М/ф
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.10 М/ф «Риф 3D: приплив»
12.50 М/ф «Астерікс і Земля
Богів»
14.30 Х/ф «Скажене весілля»
16.15 Х/ф «Скажене
весілля-2»
18.00 Одного разу під Полтавою
22.30, 0.00 Країна У
23.00, 0.30 Одного разу в Одесі
23.30 Сімейка У
01.00 Панянка-селянка
03.10 Щоденники Темного
03.55 Віталька
05.50 Корисні підказки

Чемпіонат Італії
01.40 «Шахтар» — «Десна».

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

13.40 Х/ф «Інферно»
15.20 Х/ф «Висота»
17.05 Х/ф «Гра пам’яті»
21.10 Х/ф «Без обличча»
00.00 Х/ф «Вища сила»

Васильович змінює

17.10, 23.10 Д/c «Тихоокеанська

«Вільярреал». 1/8 фіналу.
12.35 Огляд середи. Ліга

тижня з Анною
19.00 Д/c «Майстри війни»

любов»

України

19.00 Х/ф «Денне світло»

04.35 «Невідома версія. «Іван

15.15 Концерт «Приречений на

18.00 «Анатомія тижня»

09.00 «Загублений світ»

СТБ

«Прийми мене»

— «Олімпік». Чемпіонат

22.00 Т/с «Морська поліція:

03.20 Оттак Мастак!

22.00 Д/c «Загадки нацистських

— «Десна». Чемпіонат

07.00 «ДжеДАІ-2019»

23.50 Мама реготала

18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки

12.25 Індійський фільм

17.15 «Не наша Russia»

19.30 Х/ф «Бетмен і Робін»
полювання на вбивць»

02.50 Зона ночі

— «Ювентус». Чемпіонат

України

17.00 Х/ф «Бетмен

03.40 Я зняв!

18.55 LIVE. «Кальярі»

21.00 «Великі новини»

14.30 Х/ф «Бетмен»

04.45 Т/с «Пошта»

10.50 «Динамо» (К) —

07.20, 2.30 Мама реготала.

11.30 Северный Check-In

04.00 Гучна справа

Топ-матч

06.15 Телемагазин

09.45 М/ф «Темний плащ»

21.00 Х/ф «Джон Картер: між

моря»

Прем’єра

— «Олімпік». Чемпіонат

08.20 М/ф «Аладдін»

14.00 Х/ф «Учень чаклуна»

18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф «Коломбіана»
23.25 Х/ф «Убити Білла.
Частина перша»
01.30 Х/ф «Убити Білла.
Частина друга»

23.45, 2.15 Т/с «Це було біля

Італії

20.50 «Sound.ЧЕК»

Найкраще

12.00 Х/ф «Отже, війна»
16.10 Х/ф «Король Артур:

Ліга Європи УЄФА

14.10, 15.10, 16.10 «Ехо України»

постріл»
01.25 «Речовий доказ»

08.40, 13.00 Т/с «Розтин

Prada»

12.45 Факти. День
14.30 Х/ф «Шалений Макс:
дорога гніву»
16.45 Х/ф «Привид у броні»

19.00 «Слідство ведуть

13.10, 20.00 «Міністерство

23.25 Х/ф «Контрольний

Олегом Панютою

«Сампдорія». Чемпіонат

14.00, 15.00, 16.00, 17.00

месники»

19.00 Сьогодні. Підсумки з

«Арсенал». 1/8 фіналу.

Навколо світу»

17.30 Х/ф «Невловимі

09.55 Х/ф «Диявол носить

07.50 Громадянська оборона

15.05 «Супермама-3»

10.00, 14.45, 16.20, 17.45, 20.15,

15.45 Х/ф «Тривожна неділя»

06.50 Секретний фронт

17.20, 21.00 Т/с «Слабка ланка»

09.25 Хроніка тижня

23.30 «Таємниці ДНК»

розкладом»

08.05 М/ф «Бейбі бос»

5 канал

08.45 «Випадковий свідок.

доньки»

08.00, 9.50 Kids’ Time

05.30 Факти
05.55 Антизомбі

03.30 Зоряний шлях

21.00 «Голос країни-11»

Чемпіонат України

14.10 Х/ф «Поїзд поза

06.00 У кого більше?

10.00 Т/с «Комора життя»

01.45 Телемагазин

20.00 «Один за всіх»

12.00 Х/ф «Охоронець для

05.15 Скарб нації

НОВИЙ КАНАЛ

05.25 Еврика!

05.50 Сьогодні

20.00 «Подробиці тижня»

00.10 іХ/ф «Брудні танці»

ICTV

покаже-2»
12.00 Т/с «Речдок. Особиста

08.10 «Будьте здоровi»

10.00 Х/ф «Брати по крові»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.50 Реальна містика

12.30 «Хата на тата»
НТН

ІНТЕР

01.50 «Облом»
04.00 «Найкраще»
04.10 «Бандерлоги-2017»

05.35 Х/ф «Суєта суєт»

04.55 «Зловмисники»

07.10 Х/ф «Осінній марафон»

05.45 Телемагазини

Чемпіонат України
03.40 «Кальярі» — «Ювентус».
Чемпіонат Італії
ФУТБОЛ-2
06.00 «Аталанта» — «Спеція».
Чемпіонат Італії
07.50 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА
08.20 «Дженоа» — «Удінезе».
Чемпіонат Італії
10.10, 17.55 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА
11.05 «Ворскла» — «Дніпро1». Чемпіонат України

www.umoloda.kyiv.ua

РЕКЛАМА
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці
впливу на довкілля
Приватне акціонерне товариство «ОБОЛОНЬ»
м. Київ, Київської області, код ЄДРПОУ
05391057
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний
код або серія та номер паспорта (для фізичних
осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідному контролюючому
органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкт господарювання
Україна, 04212, м. Київ, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 3, тел. (044) 412-84-10
(місцезнаходження юридичної особи або місце
провадження діяльності фізичної особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний
номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика,
технічні альтернативи.
Видобування підземних вод Київського родовища проводиться на двох водозабірних ділянках,
а саме ділянці «Оболонь» та родовищі «Оболонь»,
які розташовані на чотирьох майданчиках.
На родовище «Оболонь» видобування мінеральних природних столових вод для промислового розливу в пляшки під назвою «Оболонська» відбувається свердловиною № 2247(6ю), що
знаходиться поза території ПрАТ «ОБОЛОНЬ»
в кількості 800 м3/добу (категорія А) (спеціальний дозвіл на користування надрами №1442 від
26.06.1998, строком дії до 26.06.2028 року).
На ділянці «Оболонь» Київського родовища
видобування питних підземних вод відбувається
для питних, санітарно-гігієнічних, виробничих
потреб підприємства (Дозвіл на спеціальне водокористування №52/КІ/49д-20 від 31.08.2020
року). Ділянка «Оболонь» експлуатується свердловинами №№ 1с, 2с, 3с, 4с, 5с та свердловинами
№№ 6юр, 7ю, 7юр, 8ю, 9ю, 10ю, облаштованими
на сеноман-келовейський водоносний комплекс і
байоський водоносний горизонт, відповідно (спеціальні дозволи на користування надрами №1440
та 1441 від 26.06.1998, строком дії до 26.06.2028
року).
Водозабір мінеральних природних столових
вод — свердловина №2247 (6-ю), яка розроблена
з метою промислового розливу в якості мінеральної природної столової під торговою маркою «Оболонська» та водозабір питних підземних вод —
свердловини №№ 1с, 2с, 3с, 4с, 5с, 6юр, 7ю, 7юр,
8ю, 9ю, 10ю, які розроблені з метою господарськопитного водопостачання підприємства.
За складністю геолого-гідрологічних умов
ділянка «Оболонь» Київського родовища питних підземних вод відноситься до групи родовищ
складної геологічної будови (2 група) відповідно
до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр.
Технічна альтернатива 1:
У 1972 р. затверджені запаси підземних вод
Київського родовища для господарсько-питного водопостачання м. Києва та інших населених
пунктів (протокол ДКЗ від 25.12.1972 № 6779).
Підрахунок експлуатаційних запасів в межах площі близько 30 тис. км2 виконувався методом математичного моделювання. Для оцінки запасів свердловини були згруповані у «великі колодязі». Ділянка «Оболонь» знаходиться в межах однойменного великого колодязя «Оболонь» Київського
родовища, по якому затверджені запаси підземних вод сеноман-келовейського водоносного комплексу — 52 тис. м3/добу (категорії А+В), середньоюрського (нині байоського) водоносного горизонту — 69 тис. м3/добу (категорії А+В).
У 2012р. ДКЗ затверджені запаси питних підземних вод для ПАТ «Оболонь» (нині ПрАТ «ОБОЛОНЬ») по ділянці «Оболонь» Київського родовища у кількості 16,8 тис. м3/добу, у т. ч. за категоріями (м3/добу): А — 10830, В — 5970 (протокол ДКЗ від 31.08.2012 № 2720).
Протягом 2017р. Державним підприємством
«Український державний геологорозвідувальний інститут» (далі — УкрДГРІ) за технічним завданням
ПрАТ «ОБОЛОНЬ» виконана повторна геологоекономічна оцінка експлуатаційних запасів питних підземних вод по ділянці «Оболонь» Київського родовища. Заявлена потреба в питній підземній воді складає 16,8 тис. м3/добу без визначення
першочергової потреби.
Родовище експлуатується з часу розвідки шляхом видобування підземних вод зі свердловин
№№1с, 2с, 3с, 4с, 5с, 6юр, 7ю, 7юр, 8ю, 9ю, 10ю).
У 2012р. ДКЗ затверджені експлуатаційні запаси мінеральної природної столової води родовища «Оболонь» в кількості 800 м3/добу (категорія
А) (протокол ДКЗ від 18.01.2008 №1435).
Протягом 2016р. Київською гідрологічною експедицією ДП «Українська геологічна компанія»
за технічним завданням ПАТ «Оболонь» (нині
ПрАТ «ОБОЛОНЬ») виконана повторна геологоекономічна оцінка родовища «Оболонь». Заявлена потреба в мінеральній природній столовій воді
становить 800 м3/добу.
Родовище експлуатується з часу розвідки
шляхом видобування підземних вод зі свердловини № 2247(6ю).
Видобування води здійснюється відповідно до
чинного проекту розробки родовища свердловинними електричними насосами з подачею до виробничих приміщень по водогону.
Технічна альтернатива 2.
Виробництво діюче. Видобування води здійснюється згідно проекту розробки родовища за технологією свердловинного видобування.
Враховуючи наявність споруджених свердловин з встановленим видобувним устаткуванням,
водогонів, затвердженої проектної документації та встановлених умов експлуатації родовища,
зміна технології видобування підземних вод не доцільна.
Технічною альтернативою 2 є відмова від подальшої експлуатації родовища (нульова альтернатива).

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 5—6 БЕРЕЗНЯ 2021
Відмова від подальшої експлуатації родовища
призведе до зупинення виробництва, скорочення
робочих місць і справить негативний вплив на соціальне середовище. У зв’язку з цим технічна альтернатива 2 не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності,
територіальні альтернативи.
Територіальна альтернатива 1:
Планована діяльність здійснюється в межах
території ПрАТ «ОБОЛОНЬ», м. Київ, Київської
області за адресою (місцем розміщення діючих
свердловин):
— ділянка мінеральних природних столових
вод, свердловина №2247(6ю);
— ділянка питних підземних вод , свердловини: №№ 1с, 2с, 3с, 4с, 5с, бюр, 7ю, 7юр, 8ю, 9ю,
10ю.
Водозабірні свердловини питних підземних
вод та мінеральних природних столових вод —
знаходяться на 4 майданчиках в Оболонському
адміністративному районі м. Києва за адресами,
а саме:
— вул. Полярна (сверд.№№2с,6ю,6юр);
— перетин вул. Полярна та вул. Богатирська
(сверд.№№1с,5с,9ю,10ю);
— перетин вул. Поперечна та вул. Лебединська (сверд.№№3с,7ю,7юр);
— вул. Сім’ї Шовкоплясів (Дибенко)
(сверд.№№4с,8ю).
Географічні координати водозабірної
свердловини
свердловина

ПнШ

СхД

№ 2247(6ю)

50° 30’ 54»

30° 28’ 44’’

№ 1с

50° 31’ 02’’

30° 28’ 59’’

№ 2с

50° 30’ 54’’

30° 28’ 45’’

нянської світи, що є частиною регіонального водотриву потужністю 88 — 106м. Водоносний комплекс напірний. Величина напору над покрівлею
становлять близько 50-56 м. Статичні рівні води в
свердловинах встановлюються на глибинах 20-25
м. Дебіти свердловин становлять 8,45-19,44 дм3/с
при зниженні рівня на 10-40 м. За хімічним складом підземні води водоносного комплексу є гідрокарбонатними, хлоридно-гідрокарбонатними різного катіонного складу з сухим залишком, що змінюється в межах від 255 до 606 мг/дм3, загальною
жорсткістю — від 3,75 до 7,93 ммоль/дм3, водневим показником — від 6,7 до 8,4 од. рН; вміст заліза загального становить 0,08-0,65 мг/дм3, амонію
-0,04— 0,78 мг/дм3, кремнію -13,25-15,72 мг/
дм3.
Байоський водоносний горизонт літологічно
представлений пісками кварцовими різнозернистими (середньозернистими) з прошарками та лінзами глин, що залягають в інтервалі глибин 230284 м. Загальна потужність піщаних відкладів
становить 34-44 м. Перекриваються водозбагачені
породи батськими глинами середньої юри, у підошві їх залягає глиниста товща нижнього тріасу.
Статичний рівень встановлюється на глибинах 7579 м. Підземні води горизонту напірні. Величина
напору становить 150-167 м. Дебіт свердловин становить 15,51— 12.23 дм3/с при зниженні рівня на
6-48 м. За хімічним складом підземні води водоносного горизонту є хлоридно-гідрокарбонатними
різного катіонного складу з сухим залишком, що
змінюється в межах від 289 до 467 мг/дм3, загальною жорсткістю — від 3,2 до 5,7 ммоль/дм3, водневим показником — від 6,7 до 8,4 од. рН; зміст
заліза загального становить 0,06-0,61 мг/дм3,
амонію — < 0,1-1,0 мг/дм3.
Експлуатаційні запаси водозабірної
свердловини

№ 3с

50° 31’ 23’’

30° 28’ 44’’

свердловина

№ 4с

50° 31’ 38’’

30° 28’ 35’’

№ 2247(6ю)

№ 5с

50° 31’ 03’’

30° 28’ 55’’

№ 1с

№ 6юр

50° 30’ 53’’

30° 28’ 43’’

№ 2с

№ 7ю

50° 31’ 23’’

30° 28’ 46’’

№ 3с

№ 7юр

50° 31’ 22’’

30° 28’ 46’’

№ 4с

№ 8ю

50° 31’ 38’’

30° 28’ 36’’

№ 5с

№ 9ю

50° 31’ 03’’

30° 28’ 54’’

№ 6юр

№ 10ю

50° 31’ 01’’

30° 28’ 59’’

№ 7ю

Територіальна альтернатива 2: Видобування питних підземних вод здійснюється на детально розвіданій ділянці «Оболонь» Київського родовища
та родовищі «Оболонь», запаси якого затверджено Державною комісією України по запасах корисних копалин і враховані державним балансом
запасів корисних копалин. Інші родовища питних
підземних вод в даному районі відсутні. У зв’язку
з цим територіальна альтернатива 2 не розглядається.
4. Соціально-економічний вплив планованої
діяльності
Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Планована діяльність є безпечною
для населення і відповідає діючому природоохоронному законодавству. Соціально-економічний
вплив планованої діяльності полягає в забезпеченні працездатного населення робочими місцями,
сплаті податків в місцеві бюджети (в т.ч. в сплаті
рентних платежів), виробництві продукції і як наслідок покращенні економічної ситуації регіону.
5. Загальні технічні характеристики, у тому
числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Всього на сьогоднішній день на ділянці «Оболонь» Київського родовища обладнано 5 експлуатаційних свердловин на сеноман-келовейський
водоносний комплекс №№ 1с, 2с, 3с, 4с і 5с та 6
свердловин на байоський водоносний горизонт
№№ бюр, 7ю, 7юр, 8ю, 9ю і 10ю. Заявлена потреба в питній підземній воді складає
16,8 тис. м3/добу без визначення першочергової
потреби.
На байоський водоносний горизонт на ділянці водозабору ПрАТ «ОБОЛОНЬ» також закладена свердловина №2247(6ю), яка виводцить на земну поверхню мінеральні природні столові води, запаси якої становлять 800 м3/добу.
В адміністративному відношенні родовище
«Оболонь» розташоване в Оболонському районі м.
Києва по вул. Богатирській, 3.
Ділянка мінеральних природних столових
вод, свердловина №2247(6ю).
Родовище мінеральних підземних вод «Оболонь» пов’язане з відкладами орельської світи середньої юри, які літологічно представлені дрібно— та середньозернистими пісками, що чергуються з прошарками та лінзами глин. Водоносний
горизонт в межах родовища залягає в інтервалі
глибин 230-270 м. Загальна потужність горизонту складає 40 м. У покрівлі водоносного горизонту
залягають глини ніжинської і підлужної світ середньої юри (батські глини), які в свою чергу покриті глинами з прошарками пісковиків ічнянської
світи середньої юри. Загальна потужність водотривких порід становить 60 м. У підошві середньоюрських пісків залягає нижньотріасова піщаноглиниста товща.
Водоносний горизонт напірний. Величина напору становить 172,48 м. П’єзометричний рівень
встановлюється на глибині 62,52 м. Дебіт свердловини .№ 2247(6ю) при дослідній відкачці становив
16,7 дм7с (1440 м3/д) при зниженні рівня на 31,0
м.
Води горизонту гідрокарбонатні натрієвокальцієво-магнієві з мінералізацією 292,9-382,5
мг/дм3, загальною жорсткістю 3,83-4,8 ммоль/
дм3
Ділянка питних підземних вод, свердловини:
№№ 1с, 2с, 3с, 4с, 5с, 6юр, 7ю, 7юр, 8ю, 9ю, 10ю.
Ділянка «Оболонь» Київського родовища питних підземних вод пов’язана з різними в стратиграфічному та літолого-фаціальному відношенні
відкладами іваницької світи середньої-верхньої
юри, загорівської, журавинської, бурімської світ
нижньої-верхньої крейди (сеноман-келовейський водоносний комплекс), а також відкладами
орельської світи байоського ярусу середньої юри
(байоський водоносний горизонт).
У літологічному відношенні сеноман-келовейський водоносний комплекс представлений
пісками різнозернистими (дрібнозернистими), зі
стяжіннями кременів, тріщинуватими пісковиками з прошарками глин. Глибина залягання комплексу — 75-115 м, середня потужність відкладів
— близько 34 м. Водоносний комплекс перекривається мергельно-крейдовою товщею верхньої
крейди потужністю 16-18 м. У підошві водоносного комплексу залягають глинисті відклади іч-
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6. Екологічні та інші обмеження планованої
діяльності за альтернативами:
Екологічні та інші обмеження планованої
діяльності за альтернативами: щодо технічної
альтернативи 1: екологічні та інші обмеження
планованої діяльності встановлюються згідно Законодавства України з дотриманням нормативів
граничнодопустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарних
нормативів, охорони праці, пожежної безпеки,
радіаційного контролю, поводження з відходами
тощо.
щодо технічної альтернативи 2: не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1: дотримання меж поясів ЗСО.
щодо територіальної альтернативи 2: не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і
захист території за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1:
На родовищі використовується закрита система забору, очищення, розподілу води, що відповідає сучасним вимогам. Насосні станції побудовані
відповідно ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання,
зовнішні мережі та споруди. Основні положення
проектування», та задовольняють умовам, які не
допускають забруднення водоносних горизонтів.
Експлуатація водозаборів Київського родовища
проводиться з 1972 року, тому інженерна підготовка і захист території здійснюється вже існуючою інфраструктурою;
Прийняті рішення по експлуатації водозаборів забезпечують раціональне використання земельних ресурсів та розвіданих запасів підземних
вод.
Щодо технічної альтернативи 2: не розглядається
Щодо територіальної альтернативи 1: Водозабори Київського родовища розташовані в межах
земельного відводу на територіях, погоджених у
встановленому порядку. Зони санітарної охорони
витримані відповідно ДБН В.2.5— 74:2013 «Водопостачання, зовнішні мережі та споруди. Основні
положення проектування» та передбачають заходи, які не допускають забруднення водоносних горизонтів.
Щодо територіальної альтернативи 2: не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу
на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на
довкілля щодо технічної альтернативи 1 включають:
— клімат, мікроклімат – впливи відсутні;
— повітряне середовище – впливи відсутні;
— водне середовище – в період експлуатації:
вплив полягає у водовідборі підземних вод у кількості 800 м3/добу + 16800 м3/добу (згідно спеціальних дозволів на користування надрами);
— геологічне середовище – впливи відсутні;
— грунти – при продовженні планованої
діяльності впливи відсутні;
— фауна – впливи відсутні;
— флора – впливи відсутні;
— соціальне середовище (населення) – позитивний;
— техногенне середовище – впливи відсутні.
щодо технічної та територіальної альтернативи 2 — не розглядається
9. Належність планованої діяльності до першої
чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які
можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля»)
Друга категорія видів діяльності, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (пункт 3, частина
3 стаття 3 Закону України «Про оцінку впливу на
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довкілля») — видобування корисних копалин.
10. Наявність підстав для здійснення оцінки
транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного
транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень
деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з ОВД у відповідності із ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та
можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і,
отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля». Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під
час громадського обговорення, під час здійснення
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої
інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом
п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля
та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі
у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру
громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів
України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
(COVID-19), спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, до повного його скасування та протягом 30
днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати,
що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті
уповноваженого органу громадськість має право
надати уповноваженому органу, зазначеному у
пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення).
Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних.
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту
з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля. Детальна інформація про це
включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої
діяльності.
Відповідно до законодавства рішенням про
провадження даної планованої діяльності буде подовження спеціального дозволу на користування
надрами Київського родовища питних підземних
вод на ділянці «Оболонь» Київського родовища та
родовище «Оболонь» мінеральних природних столових підземних вод, який видається Державною
службою геології та надр України. (вид рішення
відповідно до частини першої статті 11, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»),
що видається Державною службою геології та
надр України (Держгеонадра).
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля, необхідно надсилати до Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), поштова адреса:
04080, м. Київ, вул. Турівська, 28, тел: (044) 33664-15, електронна адреса: ecodep@kmda.gov.ua,
контактна особа: Возний Олександр Іванович
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КУЛЬТУРА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 5—6 БЕРЕЗНЯ 2021

■ ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Маленька мама й ліси Амазонки
Переможців Берлінале-2021 назвуть, а «ведмедів» роздаватимуть
у червні
Сергій ТРИМБАЧ,
з віртуального Берліна спеціально
для «України молодої»

Уже на п’ятий фестивальний
день стануть відомими володарі «Золотого ведмедя» і
купи «срібних» — їх вручатимуть, щоправда, вже в червні,
коли відбудеться друга частина
Берлінале, з глядачами. Бо ж
ця перша, спринтерська фаза
— онлайнівська — тримає глядацьку масу на сторожкій і санітарно обумовленій дистанції.

Маленька історія великої душі
Один із найпомітніших і
найвиразніших сюжетів фільмів Берлінале (а він, як правило, чутливий до стрічок, що
рентгенують соціум, його радощі й тривоги) — це пам’ять, її
облаштованість, її механізми.
Досягнення сучасної цивілізації є очевидними, як і те, що
вона незрідка суттєвим чином
притлумлює роботу людської
пам’яті.
У великій конкурсній програмі — фільм «Маленька
мама» 42-літньої француженки Селін С’ямми. В кіно прийшла з літературних теренів. Спершу вивчала літературу, згодом
писала сценарії в кіношколі La
Fеmis. Дуже чутлива до, власне, жіночих нюансів сприйняття світу. Її передостання стрічка
«Портрет дами у вогні» отримала визнання у Каннах — С’ямму
визнали кращим європейським
сценаристом.
Отже, «Маленька мама».
Восьмирічна Неллі (Жозефіна
Санс) приїздить із батьками в
дім, де жила її бабуся, яка щойно пішла з життя. Дім на околиці лісу, тут минуло дитинство
Нелліної мами (Ніна Мерісс). У
світ її дитинства і поринає дівчинка. Зустрівши там свою
однолітку Маріон (Габріель
Санс).
Пізня осінь, приглушені кольори й емоції, чимало екран-

❙ «Маленька мама».
❙ Фото з сайта berlinale.de.

❙ «Що ми бачимо, коли дивимось на небо».
них планів нагадують живописні полотна. Тільки не імпресіоністів, а радше французький живопис середини ХІХ
століття: стриманість і в кольористиці, і в композиції, у самій
сюжетиці.
Сюжетика самого фільму рухається у напрямку пізнання
джерел власного життя. У маленькій Маріон проступають
риси матері Неллі (виконавиці ролі дівчаток — сестри, вони
справді схожі і, до речі, обидві по-справжньому природні в
екранному житті). Так, це вона,
її мама, ще восьмирічна — у фіналі ця містична сторона життєвої історії випрозориться остаточно...

Дивлюсь я на небо...
У минуле спрямований погляд і 37-річного грузинського
режисера Олександра Коберідзе, чий фільм «Що ми бачимо,
коли дивимось у небо» так само
змагається у великому конкурсі Берлінале за «Золотого
ведмедя». Картину зроблено в
копродукції з Німеччиною, що
не є випадковістю. Коберідзе закінчив Німецьку академію кіно
і телебачення, хоча, коли дивишся фільм, пригадуєш тільки грузинське кіно, його чудові
і неповторні традиції.
Події фільму Коберідзе відбуваються в грузинському Ку-

Валентина САМЧЕНКО
«277-й раз із часу прем’єри іванофранківські актори емоційно били глядача «під дих» своєю неймовірною грою,
— поділилася про показ Івано-Франківським національним академічним
драматичним театром імені Івана Франка драми «Солодка Даруся» 3 березня у
Сіверськодонецьку на Луганщині авторка літературної першооснови вистави
Марія Матіос. — Багато хто з присутніх
у залі вперше був у театрі, більшість із
них живуть в умовах війни і втрат, напруги і ризику, і добре знають, що таке
біль. Може, через це вчорашній вечір був
такий чудовий, бо в залі ішов неперервний обмін енергією та емоціями між глядачами й акторами».
Нагадаємо, Сіверськодонецьк був
звільнений українськими військами 22
липня 2014 року. В адміністративному центрі Луганської області з початку
російсько-української війни працює Луганський обласний академічний музично-драматичний театр. Колектив з Івано-Франківська в 2015-му вже був тут
із гастролями, а також у Кремінній та
Сватовому. Тоді зіграли драму-реквієм
«Нація» за однойменним твором Марії
Матіос режисера Ростислава Держипільського. Письменниця, шевченківська лауреатка за «Солодку Дарусю», як і
у всіх поїздках, супроводжує трупу.

таїсі. Утім самих подій у картині негусто, особливо якщо
зважити на те, що вона триває
дві з половиною години. Тільки хіба життя складається з
подій? Воно складається з поглядів, доторків, чий емоційний
опік триває місяцями і навіть
роками, з руху річкової води,
що пливе невідь куди повз тебе,
повз тебе...
Ліза (Ані Карселадзе) та
Георгій (Георгій Бочорішвілі)
зіткнуться на вулиці, але, власне, на порозі самого життя, а
потім роками йтимуть назустріч одне одному, аж поки не зійдуться їхні силуети в один профіль. А як могло бути інакше,
коли темпоритм життя тут вписаний у велику природу, коли
рахують тут не години й не дні,
а хмари, що неспішно мандрують небесними стежками, дощі,
які час від часу завітрюються і
тихою моквою промивають кутаїські пейзажі...
А ще футбол, яким живуть
тут усі. І не тільки тоді, коли
чемпіонат світу, коли грає Мессі чи ще який геній. Матчі кутаїського «Торпедо» з тбіліським «Динамо» все ще викликають гострий інтерес — не минає
печаль од програшів і щаслива
радість після виграшів.
Щоби все це стало зрозумілішим для глядачів, далеким від
подібних реалій, режисер дає

можливість помилуватись візуальними нюансами футбольної гри. У виконанні не Мессі,
не професіоналів, а звичайних
дівчат і хлопців. Легеньким
рапідом, щоби ми побачили:
ця гра вибудувана на спонтанності емоцій, їхній непередбачуваності.
Так-так, життя це і є такий
собі футбол — гра, від якої треба отримувати насолоду. Розслабтесь, люди, й отримайте ту
насолоду, як персонажі фільму
Коберідзе. Який через минуле прагне запрограмувати майбутнє — на добро, на усмішку,
на тиху радість переживання
вечірнього пейзажу.
Автор картини сам промовляє до нас із вами — через закадрову оповідь. Та раз
по раз емоції переповнюють
його і він лишає глядачів сам
на сам із тим, що відбувається
на екрані... Цікаво, чи оцінить
журі цю в чомусь старомодну, а
в головному таку сучасну роботу грузинського майстра?

Коли дерева вже не будуть
великими
Трапляється й так, що
цивілізація просто нищить набутки минулого. А ще страшніше — нищить саме середовище,
в якому живе людина. Разом із
минулим і усім, що там у ньому
накопичилось.
Про це неігрова картина
«Останній ліс» бразильського режисера Луїса Болоньєзи,
включена в програму Panorama
Documente. Болоньєзе не просто
режисер, він ще й антрополог,

тривалий час працював учителем в общині корінних народів
Патаксо. Зняв кілька анімаційних стрічок і документальних
серіалів.
«Останній ліс» про групу
племен яномама, що живуть на
півночі Бразилії та півдні Венесуели. Їм доводиться боротись
за своє життя, яке складається
з минулого і в якому так небагато майбутнього.
Так, небагато, оскільки золотошукачі просто нищать ці
ліси й ріки. А з ними й людей
— у фіналі фільму наводиться
страхітлива статистика втрат.
Якийсь час видавалось: усе стабілізувалося. Одначе з новим
президентом Бразилії Жаїром
Болсонару відбувається нова
хвиля легалізації золотошукацтва...
Сам фільм Болоньєзи відтворює красу лісів Амазонки. Й неповторні особливості людей, які
тут живуть. Вони створили свій
неповторний світ, у якому багато що зациклено на обряди, на
містичне знання реалій. Відтак
у центрі оповіді шаман — людина, яка є сценаристом і режисером повсякденного життя цих
племен.
Немає в них телевізорів і
смартфонів, вони самі творять
видовище, от сей народний театр, у якому немає поділу на
глядацьку залу і сцену. А незрідка вже немає поділу і на
зони життя і смерті.
Невже вони приречені на
небуття? Кіно є одним з інструментів боротьби за те, щоби
майбутнє таки постало. ■

■ ЧАС «Т»

Зони людяності театру
Письменниця Марія Матіос з івано-франківськими
артистами гастролює на Луганщині і в Чорнобилі
Іванофранківці загалом проводять
цього разу дуже незвичайний гастрольний тур «Театр у зоні доступу». Уже 5 березня «Солодку Дарусю» покажуть у Будинку культури міста Чорнобиль.
«Ця поїздка дуже символічна для нас, — констатує Ростислав
Держипільський, директор-художній
керівник одного з найкращих драматичних українських театрів, Івано-Франківського. — Ми їдемо з «червоної» зони
(карантинної. — Авт.) в зону, наближену до зони бойових дій, та в зону відчуження… Ця гастрольна поїздка абсолютно альтруїстична, бо ми хочемо підтримати тих, хто забезпечує нам спокій, а
часто й безтурботність, відчуття безпеки і захищеності».
І додає: «В Чорнобилі ми не були. Але
там не був ще жоден театр — від часу вибуху на ЧАЕС у 1986 році. Тому це, без перебільшення, історична подія — напередодні
35-ї річниці з часу Чорнобильської катас-

❙ «Солодка Даруся».
❙ Фото театру.
трофи ми зіграємо для самопоселенців та
співробітників зони відчуження. Гратимемо в Будинку культури міста Чорнобиль,
найбільше відомому тим, що саме там відбувався суд над винуватцями Чорнобильської аварії. У Чорнобилі ми зможемо побувати завдяки партнерству з Державним
агентством з управління зоною відчуження та Міжнародною громадською організацією «Центр Прип’ять.ком».

❙ Марія Матіос та Ростислав
❙ Держипільський.
❙ Фото зі сторінки письменниці у фейсбуці.
У гастрольній поїзці весь зірковий
склад Франківського драмтеатру: Роман Луцький, Олексій Гнатковський,
Андрій Фелик, Ігор Захарчук, Надія
Левченко, Галина Баранкевич, Олеся
Пасічняк, Тетяна Гірник. І письменниця Марія Матіос. ■
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П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 5—6 БЕРЕЗНЯ 2021

СПОРТ
Луїш Каштру
португальський наставник ФК «Шахтар» (Донецьк)
Григорій ХАТА
Гучною сенсацією завершилася чвертьфінальна стадія національного Кубка. Поступившись в овертаймі першоліговому «Агробізнесу», з розіграшу
вилетів один із його фаворитів
— донецький «Шахтар». «Ми
переживаємо жахливий момент, дуже важкий період у сезоні», — заявив після «нокауту» головний тренер «гірників»
Луїш Каштру. За кілька днів до
кубкового чвертьфіналу донецький клуб із рівноваги вивела
«Зоря», котра завдала чинному
чемпіону першої поразки в чемпіонаті. Ну а повалив на землю
«помаранчево-чорних» «Агробізнес», який у своєму першому офіційному матчі 2021
року дотерпів до «овертайму» і
завдав титулованому опоненту
разючого удару.
Не маючи достатніх можливостей на початок весни добре підготувати домашнє поле
для прийому високого гостя,
свій домашній поєдинок проти «Шахтаря» команда з Волочиська проводила в Києві — на
умовно нейтральному для обох
колективів полі стадіону «Динамо».
Хоча зрозуміло, що «гірники», для котрих столиця вже
давно стала другим домом, у
таких умовах мали додаткову
перевагу. Загалом, здавалося,
жодних проблем iз виходом до
півфінальної стадії у фаворита
не буде.
Проте як слід налаштуватися на лідера першої ліги підопічні Каштру не змогли. Ситуації, коли «гірники» на внутрішній арені залишають поле
без забитих м’ячів, трапляються дуже рідко. Утім у другому
матчі поспіль «помаранчевочорні» не забили, пропустивши при цьому доленосні голи

«Думали, що зможемо перемогти «Агробізнес». Це був наш обов’язок
— продовжити наш шлях у Кубку. Упродовж гри навіть не думали, що
можемо програти, але все сталося раптово».

■ ФУТБОЛ

■ ТАБЛО
Кубок України. Чвертьфінали. «Верес» — «Зоря» — 1:2, «Динамо» — «Колос» — 0:0 (по пен. —
4:3), «Дніпро-1» — «Олександрія»
— 1:1 (по пен. — 3:4), «Агробізнес»
— «Шахтар» — 1:0 (у дод. час; Семенець, 96; вилучення: Хочолава, 109
(«Ш»)).

Важкий період
Удруге поспіль донецький «Шахтар» неймовірно рано вилетів
із Кубка України

❙ Резервний склад «Шахтаря» не впорався з лідером першої ліги — «Агробізнесом».
❙ Фото з сайта shakhtar.com.
на фінішному етапі протистояння.
«Думали, що зможемо перемогти «Агробізнес». Це був
наш обов’язок — продовжити
наш шлях у Кубку. Упродовж
гри навіть не думали, що можемо програти, але все відбулося дуже раптово», — розповів
Каштру.
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У минулому сезоні «Шахтар» дуже рано вилетів з Кубка,
програвши в 1/8 фіналу «Динамо». Поточний турнір обидва
гранди розпочали з чвертьфінальної стадії, але надовго затриматися в ньому «гірникам»
не вдалося.
Із величезними проблемами
на старті своєї змагальної дис-

танції в КУ-2020/2021 зіштовхнулися динамівці, котрі, нагадаємо, є чинними переможцями турніру.
Наприкінці минулого року
в матчі проти «Колоса» «білосині» втратили цінні очки в
чемпіонаті, розписавши з командою з Ковалівки результативну нічию. Так само не змог-

ло «Динамо» перемогти підопічних Руслана Костишина
по грі і в їхньому кубковому
протистоянні. Утім переможця потрібно було визначити, і
післяматчева серія 11-метрових ударів стала яскравим завершенням того напруженого та емоційного поєдинку. А
в грі нервів більше пощастило столичному клубу. Останнім часом Денис Бойко не часто з’являється у воротах «білосиніх», але в поєдинку з «Колосом» він сповна використав
свій шанс, відбивши у найвідповідальніший момент два
удари з «позначки». «Команді, напевно, було тяжко, а мені
весь матч — у задоволення», —
зізнався герой поєдинку.
Іще одна футбольна лотерея
мала місце в дуелі «Дніпра-1»
та «Олександрії». У ній фортуна посміхнулася команді з
Кіровоградщини. А четвертим
учасником півфінальної стадії
КУ стала «Зоря», котра в гостях в основний час мінімально
переграла «Верес». До слова,
свого суперника першоліговий
колектив приймав у Луцьку, де
поле місцевого «Авангарду» виявилося більше готовим до футболу ранньої весни.
У Будинку футболу вже й
відбулося жеребкування півфінальної стадії, на якій «Агробізнес» чекає побачення з «Динамо», а «Зорю» — з «Олександрією». ■

■ ГАНДБОЛ

Фокусна відстань
У першому раунді «плей-оф» гандбольної суперліги
український чемпіон зіграє з флагманом
білоруського чемпіонату
Григорій ХАТА
Груповий раунд Ліги чемпіонів завершено. У своєму октеті запорізький
«Мотор» посів п’яте місце і зіграє в
«плей-оф» з четвертим колективом паралельної групи — білоруським «Мєшков Брест». Загалом, право на участь у
стикових матчах отримали всі без винятку 16 учасників основного етапу ЛЧ
хоча на старті турніру в регламенті були
прописані дещо інші правила.
Утім через коронавірусні пригоди
гандбольної еліти Європи, котра регулярно страждала від сумнозвісного
вірусу та пов’язаних із ним протиепідемічних обмежень, керівництво ЄГФ
уже походу змагань переглянуло умови кваліфікації до «плей-оф».
Передбачалося, що для участі в стикових матчах потрібно буде фінішувати в своєму октеті не нижче шостого
місця. І запорізький «Мотор», не надто вдало зігравши стартові матчі групового етапу, надалі активно працював над тим, аби потрапити до когорти
обраних. Шість поспіль виграних поєдинків, по суті, гарантували запорізькому клубу одне з прохідних місць. Од-

нак ближче до завершення групового
марафону стало відомо про регламентні поблажки.
Не виключено, що нові кваліфікаційні норми вплинули на підсвідомість
запорізьких гандболістів, і ті, розхолодившись, не надто яскраво провели заключну фазу групового турніру.
В останніх трьох турах «Мотор» не
здобув жодного очка, що, в підсумку,
відкинуло команду Гінтараса Савукінаса з проміжного третього на підсумкове п’яте місце в «пульці».
Особливо прикрою для запорізького колективу вийшла домашня поразка данському «Ольборгу» в передостанньому турі, адже український
чемпіон просто розгубив наявну в нього перевагу.
Заключний матч групи «мотористи» проводили в Барселоні — проти найтитулованішої команди європейського гандболу. У нинішньому розіграші ЛЧ українській команді вперше випало помірятися силами
з «Барсою». У «Моторі» кажуть, що
обов’язково зроблять висновки з пройдених уроків. У Каталонії команда Савукінаса дозволила закинути опонен-

❙ І в другому матчі групового раунду Ліги чемпіонів «Барселона» виявилася сильнішою
❙ за запорізький «Мотор».
❙ Фото пресслужби ГК «Мотор».
ту 42 м’ячі («мотористи» відповіли
34 влучними кидками). Хоча, що казати, якщо на груповому етапі каталонський клуб виграв уже 27-й поєдинок поспіль. «Суперник показав свій
високий клас. А з нашого боку була не
найкраща гра, хоча, слід визнати, грати ж проти такої команди нелегко», —
зазначив литовський лідер «Мотора»
Айденас Малашинскас.
Хай там як, а в поєдинках з флагманами європейського гандболу «мотористи» здобули чималий досвід. За
словами Малашинскаса, українському
чемпіону є над чим працювати, проте є

у команди й хороші можливості досягти більшого в «плей-оф».
Зауважимо, що паралельно з Лігою
чемпіонів «Мотор» також грає й матчі
іншого міжнародного турніру — SEHAлігу. Суперники там, звісно, скромніші, але перемоги над ними (зокрема,
«Войводиною» та «Вардаром») дещо
піднімають настрій та тонус запорізьким гандболістам.
У національному ж чемпіонаті «Мотор» упевнено виграв «регулярку» і тепер у мінітурнірі чотирьох кращих команд першого етапу підтверджуватиме
свій чемпіонський статус. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Велика європеянка
Українка

Після Валуєвської та Емської заборон перекладати
українською означало кидати виклик підвалинам
Російської імперії

КАЛЕЙДОСКОП
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■ ВІДЛУННЯ ЧАСІВ

Джаред Лето —
ікона стилю
Актор передав привіт епосі хіпі
Дара ГАВАРРА
Цьому юнаку скоро виповниться 50! Це неймовірно, але як йому це
вдається? Цим питанням переймаються чимало поціновувачів талантів Джареда Лето — актора, музиканта і просто красунчика. Справді, його
й дорослим мужчиною важко назвати
— стрункий, довговолосий молодик
із зовнішністю блакитноокого Маленького Принца з далекої галактики. Підтримувати таку чудову форму
Джареду допомагає веганство, яке він
«сповідує» вже багато років. А днями
інтернет-спільнота була зачарована
ще й стильним образом актора, який
він продемонстрував під час онлайнцеремонії нагородження «Золотими
глобусами».
Лето випадково дізнався, що його
номінували на цю престижну кінонагороду за роль у фільмі «Диявол
у деталях». Тож йому довелося бути
присутнім на віртуальному врученні нагород. Спочатку актор був одяг-

нений
по-домашньому — у водолазку. Проте згодом подумав, що
за ним спостерігають
мільйони глядачів по
всьому світу, тому вирішив переодягтися. І тут
пристрасно зойкнути довелося не одній сотні, а то й
тисячі фанаток зірки: Джаред
одягнув бежевий костюм від «Гуччі» з великими відлогами (привіт
70-ті!) і в тон сорочку (тренд цього року — монохромність). Доповнив актор свій романтичний образ
величезною жовтою орхідеєю, прищепленою до піджака, — привіт дитинству і мамуні Констанс, яка чимало часу провела в комунах хіпі
разом зі своїми синами, старшим
Шоном та меншеньким Джаредом,
— дітьми квітів, як говорили на той
час у хіпівських тусовках. І хоча нагороди актор не отримав, проте резонанс
у соцмережах викликав неабиякий. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №22

❙ Джаред Лето.

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
Овен (21.03—20.04). Радимо вiдвiдати лiкаря, профілактика ще нікому не завадила. Тримайтеся подалі від сумнівних знахарів і псевдоцілителів, краще довіритися професіоналам.
Дні: спр. — 8; неспр. — 9.
Телець (21.04—21.05). Усі іспити ви витримаєте з честю, можете смiливо виходити на
дорогу великої кар’єри. Невдачі лише посприяють бажанню міцніше утвердитися.
Дні: спр. — 10; неспр. — 12.
Близнюки (22.05—21.06). Можете чекати неприємностей вiд тих, хто не проти зайняти ваше місце. Але в цьому бою ви все одно
виграєте.
Дні: спр. — 9; неспр. — 11.
Рак (22.06—23.07). Тиждень буде важким, але результати просто приголомшать вас.
Ви отримаєте приємнi новини, на якi навiть не
сподiвалися.
Дні: спр. — 10; неспр. — 12.

Лев (24.07—23.08). Непорозуміння
ускладнять стосунки з коханою людиною.
Вiд вас залежить, як виправити ситуацiю.
Декому з вас доведеться шукати нову роботу.
Дні: спр. — 8; неспр. — 10.
Діва (24.08—23.09). Вам нелегко відокремити реальність від фантазій, але
доведеться. Спокій і впевненість у собі —
ваші головні козирі.
Дні: спр. — 12; неспр. — 13.
Терези (24.09—23.10). У вас може виникнути дилема: змінити місце роботи i виграти в зарплаті або залишитися в колективі,
де часом вдається й побайдикувати.
Дні: спр. — 11; неспр. — 13.
Скорпіон (24.10—22.11). Накопичилося багато домашньої роботи, тож вихiдними доведеться пожертвувати. Домашні
зачекалися наказу кинутися в бій.
Дні: спр. — 12; неспр. — 14.

Стрілець (23.11—21.12). Не треба
боятися нерозділеного кохання. Це почуття облагороджує, а iнодi все-таки приводить до взаємності. Бiльше довiряйте один
одному.
Дні: спр. — 8; неспр. — 9.
Козеріг (22.12—20.01). Останнiм часом
усе важче контролювати ситуацію. Здається,
надія на удачу зникла за горизонтом. Можете
скористатися порадами колег.
Дні: спр. — 12; неспр. — 13.
Водолій (21.01—19.02). Настав час крутих змін в особистому житті. Це стосується не
лише кохання, а й робочих моментiв. Варто
лише почати, а там життя покаже.
Дні: спр. — 10; неспр. — 11.
Риби (20.02—20.03). Не сперечайтеся
з начальством, iнакше ризикуєте залишитися без премiї. Зірки обіцяють фінансову стабільність.
Дні: спр. — 9; неспр. — 10. ■

Кросворд №19
від 26—27 лютого

У зв’язку зі святковими вихідними наступний номер «УМ»
вийде у середу, 10 березня

■ ПОГОДА

■ ПРИКОЛИ

6—7 березня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. На дорогах мiсцями ожеледиця. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi -4...-6, удень +1...+3. Пiслязавтра вночi -4...-6,
удень +1...+3.

Північ
мінлива
хмарність

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв.
Славське: вночi -6...-8, удень +1...+3. Яремче: вночi
-5...-7, удень +2...+4. Мiжгiр’я: вночi -4...-6, удень +3...+5.
Рахiв: уночi -2...-4, удень +3...+5.

хмарно

4 березня висота снігового покриву становила: Дрогобич
— немає, Стрий — немає, Славське — 2 см, Плай —
56 см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина —
немає, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає,
Коломия — немає, Пожежевська — 59 см.

сніг
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кетів. 7. Відомий російський чорноморський курорт. 12. «... за ..., зуб за
зуб» (старозавітний принцип справедливості). 15. Найвище на землі
дерево. 16. Райцентр на Луганщині,
куди в липні 2014 року було передислоковано Луганське обласне управління МВС України. 18. Країна, яка
входить до Великої сімки. 19. Штучний пагорб із відходів вугільної промисловості. 20. Давньогрецька богиня місяця і темної магії. 21. Ім’я одного з лідерів Аль-Каїди, вбитого в 2006
році в ході спецоперації американських спецслужб. 23. Можливість керувати волею інших для загального блага. 24. Грошова одиниця Іраку, Тунісу,
Югославії та деяких інших країн. ■
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Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

— Скільки вам років?
— Я вам так скажу: таблетки від
тиску вже прописали, але я їх запиваю коньяком.
***
Дожили до зарплати, залишилися гроші. Ось сидимо і думаємо:
вдалося заощадити чи за щось забули заплатити?
***
Приїжджаю додому — все наготовлено: і картопля з м’ясом, горілочка в карафці, пиво, салати. І про
мої проблеми на роботi дружина пос-

лухала. Думаю: ось воно щастя. Виявилося — задній бампер.
***
— Що робити, якщо тобі наснився сон, що ти обідаєш у шикарному ресторані?
— Швидко все з’їсти і швидше
піти, поки тобі не принесли рахунок.
***
— Свєтка, ти така струнка й підтягнута. Як тобі вдається?
— Займаюся народними танцями.
— Якими?
— Стриптизом.
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з 8 до 14 березня

По горизонталі:
1. Продовгувата садова ягода,
що росте на колючих кущах. 4. Глядачі й слухачі. 8. Британська золота монета номінальною вартістю в 1 фунт
стерлінгів. 9. Ім’я поетки, дружини
В’ячеслава Чорновола. 10. Давньоєгипетський бог хаосу, війни і смерті.
11. Отрута, краплини якої достатньо,
щоб убити коня. 13. Столиця Тибету.
14. Риба, що славиться чорною ікрою.
17. Осяяння, несподіване знаходження вирішення проблеми. 21. Священне місто, відвідати яке хоч раз у житті має кожен правовірний мусульманин. 22. Країна Латинської Америки.
25. Місце, де обмолочують зерно. 26.
«..., чому ти не твердая криця, що серед бою так ясно іскриться» (Леся
Українка). 27. Довгий ремінний канчук для мисливських собак. 28. Оперета Імре Кальмана. 29. Кримськотатарський кисломолочний напій.
По вертикалі:
1. Київський завод, на якому в
січні 1918-го більшовики підняли
бунт. 2. Лікар, головний герой роману Ремарка «Тріумфальна арка». 3.
Річка на Тернопіллі, притока Дністра. 4. Окуляри без дужок, які тримаються на носі за допомогою пружинки. 5. Вид спорту, де треба швидко
їздити на лижах та влучно стріляти.
6. Японське мистецтво складання бу-

