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Поспішіть передплатити «Україну молоду» на другий квартал                                                   стор. 7

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,709 грн 

1 € = 33,075 грн

1 рос. руб. = 0,371 грн

В очікуванні сеансу 
Олександр ІРВАНЕЦЬ

На Банковій рейвах настав,
І гучно рипить паркет. 
Чомусь у всіх на вустах 
Слово страшне — bellingcat! 
І ті, що робили кіно, 
Вже п’ють свою чашу до дна. 
І ті, що любили кіно, 
Тепер бояться кіна! 
В чеканні горору скорого 
В них отвори певні горять. 
А ми купуєм попкорн. 
Квитки у нас — в перший ряд!

РИМА ТИЖНЯ■

Ядерний попіл — не пусті 
погрози росіян

Окупанти не допускають 

фахівців МАГАТЕ 

до затоплених 

радіоактивних шахт

стор.2»

Інфляція 

з’їдає наші 

заощадження і 

в цілому знижує 

рівень життя

стор. 2»

Як не проїсти все Бої за Шухевича
Назва тернопільського 

стадіону отримала 

скандальний 

міжнародний резонанс

стор. 3»

Колодій. Масниця. 
М’ясопусний 
тиждень
Зиму в Україні проводжали варениками в маслі, 
а не пустими млинцями, готуючи себе 
до весняного оновлення й духовної 
роботи перед Великим постом
стор. 3»

Вареники — «Божі хваленики»: смакуй сам, ділися з іншими.

Фото з сайта brovary.net.ua.
❙
❙
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«Колосальне занепокоєння викликають радіоактивні відходи. 
Ми ж знаємо, що на території ОРДЛО є шахти, в яких за радянських часів 
проводили ядерні випробування. І ці шахти зараз затоплені, 
що може стати великою трагедією для регіону». 

Леонід Кравчук
керівник української делегації 

в Тристоронній контактній групі

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
державних коштів ви-

тратили в Україні  минулоріч на стаціонарне лікування 
пацієнтів із COVID-19, повідомив в. о. голови Націо-
нальної служби здоров’я України Андрій Віленський.

11 млрд. гривень
сплатив наразі за ліцен-

зії вітчизняний гральний бізнес, заявив керівник 
парламентського Комітету з питань фінансів, по-
даткової та митної політики Данило Гетманцев.

ФОПів-жінок
працює в Україні, поінформували в 
аналітичній компанії Opendatabot.

пам’ятників
Тарасу Шев-

ченку встановлено у світі, що є рекор-
дом, розповіли в Міністерстві закордон-
них справ України.

ювілей
святкує Націо-

нальна бібліотека ім. Ярослава Мудрого (ко-
лишня Національна Парламентська бібліоте-
ка), нагадали в Міністерстві культури України.

70 млн. 1 тис. 168 155-річний864 тис.
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ПРОГНОЗИ

Як не проїсти 
все 
Інфляція з’їдає наші 
заощадження і в цілому 
знижує рівень життя
Наталя НАПАДОВСЬКА 

 Дві новини останнього тижня. Новина пер-
ша. Споживчі ціни в лютому 2021 року зрос-
ли на 7,5% (рік до року) у порівнянні з 6,1% 
попереднього місяця, про що повідомила Де-
ржавна служба статистики. Є така серйозна 
складова єкономічних розрахунків — базова 
інфляція. Так от, базова інфляція у лютому 
2021 року порівняно з січнем 2021 року стано-
вила 0,5%, з початку року — 0,8%. Начебто 
дрібниці. Чіткого осередку інфляції не було, 
ціни зростали рівномірно по всьому спожи-
вчому кошику, включно з транспортом i ко-
мунальними послугами. Найбільше подорож-
чали олія соняшникова — на 7,6%, овочі — на 
6,3%, цукор — на 5,5%, фрукти — на 3,5%, 
хліб — на 2,8%. Водночас на 0,2 — 0,1% по-
дешевшали яйця, кисломолочна продукція, 
свинина. Вартість продуктів та безалкоголь-
них напоїв у лютому зросла на 2,1%.
 Новина друга. Фермери прогнозують, що 
яблука в травні коштуватимуть утричі дорож-
че, ніж зараз: 75 гривень за кілограм. Як-то ка-
жуть, самими яблуками не наїсися, тим біль-
ше що такі ціни протримаються лише до ново-
го врожаю. Але прогноз щодо підвищення най-
ближчим часом минімум на 10% цін на деякі 
види м’яса, а також сала — це вже не жарти. 
 Прискорення інфляції вже потягнуло за 
собою 4 березня підвищення облікової став-
ки НБУ на 0,5% — до 6,5%. Облікова став-
ка Нацбанку збільшена вперше за 2,5 року. І 
вона визначає вартість грошей для економі-
ки України. Це беззаперечно потягне за собою 
підвищення вартості кредитів (як для насе-
лення, так і для промисловості), а це саме та 
тема, якою так опікується офіс президента. 
Наразі цікавiшими є прогнози щодо рівня очі-
куваної інфляції в середині та другій половині 
року, ніж курсові та макроекономічні прогно-
зи. Офіційні прогнози НБУ які, до речі, завж-
ди вирізнялися поміркованістю, теж показу-
ють прискорення — інфляція в другому квар-
талі 2021 року сягне 8%, а в третьому підско-
чить до 9%. 
 Якщо березневі показники інфляції пока-
жуть зростання, подальше підвищення облі-
кової ставки НБУ в квітні неминуче, і коле-
со чинників, що впливають на якість нашого 
життя, закрутиться швидше.  
 Інфляція й заощадження населення. Не-
зважаючи на те, що 60% українців не ма-
ють ніяких заощаджень, депозити населен-
ня в банках за останній рік зросли на чверть. 
Банківська система, залучаючи кошти насе-
лення, працює так, щоб  банківський процент 
хоч трішечки та перевищував офіційний рі-
вень інфляції. Зараз ми бачимо, що проценти 
за гривневими депозитами тільки у частини 
банків максимум 8-9%. Тож уже скоро фінус-
танови почнуть піднімати ставки по депози-
тах населення. Банки з іноземним капіталом 
та такі велетні, як «ПриватБанк», пропону-
ють найпопулярнішi депозити на пів року не 
більш як під 5% і не поспішатимуть підви-
щувати ціну своїх заощаджень. Бо їм гроші 
не потрібні, адже мають просто шалену пере-
ліквідність. Так що найближчим часом пере-
січний банківський клієнт отримає спокусу 
залишити свій банк та піти шукати, де б збе-
регти від інфляціїї свої заощадження. ■

■ Тарас ЗДОРОВИЛО

 У лютому ворог режим припинен-
ня вогню порушив 181 раз. Але ін-
тенсивні обстріли українських по-
зицій не припинилися й у березні. 
Зокрема, 10 березня на передовій 
збройні формування окупантів по-
рушили режим припинення вогню 
вісім разів.
 У районі відповідальності опера-
тивно-тактичного угруповання «Пів-
ніч», у передмісті селищ Південне та 
Троїцьке, окупанти провокаційно 
стріляли у бік українських захис-
ників iз ручних протитанкових гра-
натометів i великокаліберних куле-
метів. 
 А на території, за яку відповідає 
оперативно-тактичне угруповання 
«Схід», неподалік Авдіївки та Водя-
ного, що на Приазов’ї, російсько-оку-
паційні війська гатили по наших по-
зиціях з автоматичних станкових гра-
натометів. 
 Поблизу населених пунктів Ло-
макіне, Красногорівка та Мар’їнка 
загарбники відкривали прицільний 
вогонь у напрямку позицій ЗСУ з гра-
натометів різних систем та велико-
каліберних кулеметів. Збройні фор-
мування РФ також здійснили обстріл 
позицій українських захисників зі 
стрілецької зброї неподалік населе-
ного пункту Старогнатівка.
 Унаслідок ворожого вогню війсь-
ковослужбовець зі складу Об’єднаних 
сил отримав важке поранення. Воїну 
оперативно було надано медичну до-
помогу, та, на жаль, врятувати його 
життя не вдалося. На зухвалі дії про-
тивника наші воїни відкривали во-
гонь у відповідь.

 Про дії агресора повідомлено пред-
ставників ОБСЄ через Українську сто-
рону СЦКК, яка, в свою чергу, пові-
домляє про грубі порушення з боку зб-
ройних формувань РФ та її найманців. 
Так, 10 березня зафіксовано проведен-
ня інженерних робіт з обладнання по-
зицій у напрямку підрозділів ЗСУ на 
непідконтрольній уряду України те-
риторії, в районі населеного пункту 
Калинове.
 Українська сторона СЦКК негай-
но вжила заходiв щодо припинення 
порушень, передбачених координа-
ційним механізмом. Станом на 7-му 
годину ранку 11 березня обстрілів не 
зафіксовано. 
 Цими днями в зоні бойових дій на 
українському Донбасі поблизу своїх 
позицій українські бійці знайшли 
російський БПЛА, який належав 
ФСБ РФ, про що свідчили відповід-
ні марковані позначки із серійним 
номером на окремих деталях «пташ-
ки». Російський дрон вийшов iз ладу 
та впав унаслідок технічної несправ-
ності батареї живлення. 
 Додамо, що величезною пробле-
мою є те, що представники ОРД-

ЛО не дають допуск фахівцям Між-
народного агентства з атомної енер-
гії до ядерних об’єктів, що розташо-
вані на окупованій частині Донбасу. 
Про це заявив керівник української 
делегації в Тристоронній контактній 
групі Леонід Кравчук: «Колосальне 
занепокоєння викликають радіоак-
тивні відходи. Ми ж знаємо, що на 
території ОРДЛО є шахти, в яких за 
радянських часів проводили ядерні 
випробування. І ці шахти зараз за-
топлені, що може стати великою тра-
гедією для регіону». Він підкреслив, 
що Україна неодноразово пропону-
вала направити фахівців МАГАТЕ в 
окремі райони Донецької і Лугансь-
кої областей (ОРДЛО) для проведен-
ня аналізу стану ядерних об’єктів і 
надання варіантів розв’язання цьо-
го питання. «Я декілька разів iз цьо-
го приводу звертався до Росії. Вони 
відповідають: це як би не наша спра-
ва, розмовляйте з ОРДЛО. А МАГА-
ТЕ каже: ми таких країн не знаємо. 
МАГАТЕ не може вести відносини з 
людьми, які не визначені як суб’єкти 
міжнародного права», — пояснив 
Кравчук. ■

Інф. «УМ»

 В італійській Флоренції 
відкрили пам’ятник Тарасу 
Шевченку. Монумент вста-
новлено в центрі міста, не-
подалік всесвітньо відомого 
собору Санта-Марія-дель-
Фйоре, на площі перед од-
нією з найбільших бібліо-
тек Флоренції. «Я вдячний 
нашим італійським друзям 
і особисто меру Флоренції 
Даріо Нарделлі за те, що ми 
нарешті втілили цей про-
єкт, над яким разом пра-
цювали кілька років, — на-
писав у фейсбуці мер Києва 
Віталій Кличко, який був 
присутній на відкритті мо-
нумента. — І тепер турис-
ти з усіх куточків світу, що 
після пандемії продовжать 
відвідувати Флоренцію, ба-
читимуть тут і частину ук-
раїнської історії та культу-
ри». Пам’ятник Кобзарю, 
автором якого є відомий ук-
раїнський скульптор Олег 
Пінчук, був виготовлений 

за кошти українських меце-
натів та подарований Фло-
ренції від міста Києва. Ві-
талій Кличко нагадав, що в 
2015 році в рамках співпра-
ці з цим італійським містом 
у Києві на Володимирській 
гірці з’явився пам’ятник 
італійському поету, що на-
родився у Флоренції, Данте 
Аліг’єрі.
 Тим часом МЗС Украї-
ни до дня народження Та-
раса Шевченка 9 березня 
офіційно зареєструвало сві-
товий рекорд за кількістю 
встановлених пам’ятників 
Кобзарю в Україні та за 
кордоном. Зокрема, Книга 
рекордів України зафіксу-
вала, що у світі встановле-
но 1168 пам’ятників Тара-
су Шевченку. Сто з них — у 
44 іноземних країнах, реш-
та — в Україні. «Ми хоті-
ли зробити Тараса Шевчен-
ка світовим рекордсменом 
і підкреслити, що Україна 
— там, де ми живемо, роз-
мовляємо нашою мовою, 

пам’ятаємо нашу історію і 
сповідуємо наші цінності. 
Україна там, де Шевчен-

ко», — переконаний міністр 
закордонних справ України 
Дмитро Кулеба. ■

НА ФРОНТІ

Ядерний попіл — 
не пусті погрози росіян
Окупанти не допускають фахівців МАГАТЕ 
до затоплених радіоактивних шахт

■

Тарасова сотня 
Бронзовий Шевченко у Флоренції 
став 100-м пам’ятником Кобзарю 
за кордоном

Фото з сайта bbc.com.❙
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людей
загинуло на водой-

мах країни з початку року, за даними 
ДСНС України.

106 дітей
уперше побачи-

ли сексуальний контент ще до досягнення тринадця-
тиріччя, свідчить опитування організації «Служба по-
рятунку дітей».

знизила-
ся наро-

джуваність в Україні за останнє десяти-
річчя, констатували в Державній служ-
бі статистики.

жінку
засуджено в Україні до 

довічного ув’язнення, оприлюднили в 
пресслужбі Уповноваженого ВРУ з прав 
людини.

обов’язковою мовою
в Україні має бути англійська, вва-

жає секретар Ради національної безпеки і оборо-
ни Олексій Данілов.

Понад 80% На 40% 21 2-ю
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

Катерина БАЧИНСЬКА 

 Понад 9 тисяч випадків коро-
навірусу підтвердили в Україні за 
попередню добу. Серед нових хво-
рих — 442 дитини і 348 медиків. 
Найбільше зафіксованих випадків 
— у Києві, Вінницькій i Львівській 
областях. Напередодні госпіталізу-
вали понад 4 тисячi українців. Від 
ускладнень померло 262 людини. 
 Водночас вакцинували від ко-
ронавірусу близько 6 тисяч людей. 
Президент Володимир Зеленський 
вимагає залучити для проведення 
щеплення додаткові мобільні бри-
гади. Він наполягає на прискорен-
ні вакцинації, адже саме вона могла 
б призупинити поширення інфекції. 
Збільшення кількості імунізованих, 
на думку Зеленського, дозволить не 
запроваджувати третій локдаун. 
 Погіршується ситуація і в ре-
гіонах «червоної» зони. У місь-

кій лікарні №3 у Чернівцях жоден 
лікар не виявив бажання зроби-
ти щеплення. Про це повідомили 
в Чернівецькій обласній державній 
адміністрації. Там зазначили, що в 
регіоні завжди була низька схиль-
ність до вакцинації. Кажуть, нині 
відсутня комунікація і пояснення 
щодо походження та сировини вак-
цини. Нагадаємо, що Чернівці, Іва-
но-Франківськ (лікарні цього мiста 
вже переповнені хворими), Закар-
паття та Житомирщина перебува-
ють у «червоній зоні». 
 У медзакладах Івано-Фран-
ківська нині перебуває понад 700 
ковідних пацієнтів. Із них понад 30 
— у реанімаціях. Про це повідомив 
міський голова Руслан Марцінків. 
За його словами, попри залучення 
непрофільних лікарень i відділень, 
проблема з розміщенням інфікова-
них зберігається. Зазначимо, При-
карпаття залишається в лідерах за 

темпами поширення коронавірусу. 
 А от Львівщина може стати 
п’ятим регіоном, який опиниться у 
«червоній» зоні карантину. Через 
тиждень, за прогнозами медиків, 
в області може виникнути дефіцит 
лікарняних ліжок та апаратів для 
штучної вентиляції легень. І спини-
ти цю тенденцію, за словами меди-
ків, дуже складно. 
 Весняна хвиля коронавірусу 
в Україні може стати національ-
ною катастрофою. Про це заяви-
ли в Національній академії наук. 
Там зазначається, що за 2-3 тижні 
смертність від COVID-19 в Україні 
може досягти пікових показникiв 
осінньої хвилі. За словами вче-
них, інтенсивне проведення вакци-
нації могло б перешкодити стрім-
кому розвитку епідемії в Україні. 
А міністр охорони здоров’я Мак-
сим Степанов заявив, що в Україні 
знову оголосять локдаун, якщо до 

«червоної» зони карантину пот-
раплять 13 і більше областей. За 
кількістю нових випадків захво-
рювань на коронавірус Україна на 
17-му місці у світі. Про це йдеться 
в інформації сайту Worldometers. 
Наша країна нині — між Йор-
данією та Великою Британією. На-
гадаю, найбільше випадків зара-
жень небезпечним вірусом наразі 
спостерігається в Бразилії, США 
та Франції. 
 Тим часом Міністерство охо-
рони здоров’я зареєструвало в Ук-
раїні вже третю вакцину від коро-
навірусу. Це препарат CoronaVac 
від китайської компанії «Сино-
вак». Його дозволили для екстре-
ного використання. Раніше МОЗ 
зареєструвало препарати Pfizer та 
AstraZeneca. Крім того, МОЗ під-
готувало ще 50 мобільних бригад, 
які мають прискорити темпи вак-
цинації. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Масниця — унікаль-
не свято, яке поєдна-
ло давньослов’янську та 
християнську традиції. 
З одного боку, повсюди 
влаштовуються масові гу-
ляння у стилі язичниць-
ких обрядових дійств на 
честь пробудження при-
роди та зустрічі весни. А 
з іншого — цей тиждень 
передує найсуворішо-
му в році Великому пос-
ту, коли люди можуть до-
схочу посмакувати вже не 
м’ясними, проте все ще 
ситними стравами. Справ-
ляли Масницю гучно, ве-
село та смачно, влаштову-
ючи великі ярмарки з му-
зикою та різноманітними 
розвагами. 
 Цікаво, що млинці до 
цього свята за російською 
традицією почали пекти 
вже в радянські часи. А 
раніше в Україні головним 
символом Масниці були 
вареники — «Божі хвале-
ники». Зазвичай їх готу-
вали з сиром, щедро зма-
щуючи вершковим мас-
лом i приправляючи гус-
тою сметаною. Ця страва 
прийшла до нас ще з Три-
пільської культури й сим-
волізує молодий місяць i 
сильну жіночу енергію як 
ознаку продовження роду. 
Отож зовсім не випадко-
во Масницю ще назива-
ють «Бабським тижнем» 
або Колодієм на честь бога 
шлюбу, примирення та 
злагоди. Він приходить до 
людей у цей час, аби допо-
могти їм відновити втра-
чені за зиму сили та про-
будитися разом із першим 
подихом весни. До речі, 
новий рік наші пращури 
зустрічали в березні, коли 
природа пробуджувалися 
від зимової сплячки.

 Традиції, пов’язані з 
Колодієм, мають найдав-
ніше коріння. На маснич-
ному тижні існував зви-
чай прив’язувати своєрід-
ні колодки тим, хто не 
спромігся до весни ство-
рити пару. Це могли бути 
не лише парубки і дівча-
та, а й батьки, які вчас-
но не оженили синів і не 
віддали заміж дочок. Са-
мостійно відв’язувати це 
полінце суворо заборо-
нялося. А оскільки ніх-
то не бажав «тягти коло-
ду», від неї відкупляли-
ся кольоровими стрічка-
ми, танцями, піснями, 
їжею, напоями чи гроши-
ма. Пам’ятаючи про та-
кий звичай, парубки за-
здалегідь готували «від-
купного», аби задобрити 
бога Колодія. Вважало-
ся, що лише після цьо-
го він міг обдарувати ро-
дину здоров’ям, дітьми й 
злагодою. 
 У різних регіонах 
Масницю святкували по-
різному, але спільною 
для всіх українців була 
думка про те, що чим кра-
ще вони проведуть зиму 
та зустрінуть весну, тим 
урожайнішим буде рік, а 
їх оминуть усілякі хворо-
би. Люди ретельно при-
бирали оселю, викида-

ючи старі речі з надією, 
що тоді на вільному міс-
ці з’являться гарні об-
новки. Прийнято було 
також пробачати старі 
образи, оскільки лише 
після цього в житті мо-

жуть трапитися якісь хо-
роші події. Напередодні 
свята традиційно поми-
нали рідних. Остання не-
діля перед Великим пос-
том називається проще-
ною. ■

ТРАДИЦІЇ

Колодій. Масниця. 
М’ясопусний тиждень
Зиму в Україні проводжали варениками в маслі, а 
не пустими млинцями, готуючи себе до весняного 
оновлення й духовної роботи перед Великим постом

■ ДИСКУСІЇ

Бої за Шухевича
Назва тернопільського стадіону 
отримала скандальний міжнародний 
резонанс
Світлана МИЧКО

 Одним iз рішень останньої сесії Тернопільської місь-
кої ради було присвоєння головному стадіону обласно-
го центру імені легендарного головнокомандувача Ук-
раїнської повстанської амії Романа Шухевича. «Зважа-
ючи на мужність і незламність у національно-визвольній 
боротьбі та самопожертву в ім’я українського народу», — 
констатувалося у відповідному документі, який несподі-
вано отримав скандальний міжнародний резонанс. Пер-
шим гостро відреагував посол Ізраїлю в Україні Джоель 
Ліон. «Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської 
міської ради присвоїти міському стадіону ім’я сумнозвіс-
ного гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухе-
вича і вимагаємо негайно скасувати це рішення», — на-
писав він у соцмережі Twitter. Відтак під цим повідомлен-
ням з’явилася низка коментарів на захист імені Шухеви-
ча — мовляв, він ніколи не належав до структури СС, а 
під час Другої світової війни його родина рятувала євреїв. 
Оперативна ж відповідь Міністерства закордонних справ 
України вустами речника МЗС Олега Ніколенка була та-
кою: «Збереження національної пам’яті українського на-
роду залишається одним iз пріоритетів державної політи-
ки України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рів-
ні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над 
зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між наро-
дами, а не навпаки».
 На сайті Тернопільської міської ради якихось офіцій-
них коментарів до останнього часу не було. Однак на своїй 
офіційній сторінці у фейсбуцi міський голова Тернополя 
Сергій Надал( партія «Свобода») розмістив розлогий пост 
iз констатацією того факту, що посол Ізраїлю в Україні 
«став заручником радянської історіографії». «Свобода на-
родам! Свобода людині!» — це ключове гасло боротьби ук-
раїнських повстанців. Українська повстанська армія та її 
головнокомандувач Роман Шухевич воювали не лише за 
свободу українського народу, а й за свободу інших понево-
лених та пригноблених народів нацистським та комуніс-
тичним режимами. І євреї тих часів це добре розуміли. 
Тому приєднувалися до УПА, допомагали та підтримува-
ли повстанців», — так починається пост тернопільського 
міського голови, після чого він наводить низку докумен-
тальних фактів на підтвердження. Там же є і коротка іс-
торія про порятунок родиною Романа Шухевича єврей-
ської дівчинки Ірини Райхенберг, якій у 1943 р. загро-
жувала смертельна небезпека від переслідувань нацис-
тами. «Загалом, за даними гестапо, представники ОУН і 
УПА неодноразово допомагали переховуватися євреям і 
виготовляли для них документи. Тобто, була налагодже-
на працююча система українських повстанців iз порятун-
ку євреїв. Тому десятки українських націоналістів ста-
ли «Праведниками світу». Це також підтверджують ра-
дянські документи і навіть документи держави Ізраїль. 
...Радянську пропаганду взяла на озброєння сучасна 
Росія. Відкриті архіви КДБ УРСР переконають пана пос-
ла в моїй правоті. Він, як і багато інших, відкриє для себе 
чимало нового про діяльність Романа Шухевича та Ук-
раїнської повстанської армії — армії воюючої України. 
Ми можемо дискутувати, але рішення міської ради Тер-
нополя про присвоєння міському стадіону імені Романа 
Шухевича не буде скасовано. Кожна країна шанує своїх 
героїв. Без цього нація не має майбутнього», — написав 
Сергій Надал на завершення. 
 Наступного дня в тому ж фейсбуці опублікував свою 
офіційну заяву очільник уже польського міста Замосць  
Анджей Внук, який повідомив про те, що через при-
своєння тернопільському стадіону імені головнокоман-
дувача УПА Романа Шухевича Замосць призупиняє своє 
співробітництво з Тернополем і, зокрема, відмовляєть-
ся від реалізації спільного проєкту вартістю понад 68 ти-
сяч євро. «Я поважаю право кожного народу на власне 
розуміння історії, — написав пан Анджей. — Проте я не 
можу пройти повз жорстокість війни і неповагу до безза-
хисних жертв польського народу». 
 Нагадаємо, що через надзвичайно складну історич-
ну реальність тих часів окремі епізоди діяльності Романа 
Шухевича — генерала-хорунжого, голови Бюро проводу 
ОУН, голови Генерального секретаріату УГВР та головно-
го командира УПА — вже неодноразово викликали різно-
сприйняття, неоднозначні емоції та гострі дискусії. ■

■

ЗАРАЗА

Стійке «почервоніння» держави
В Україні зростає кількість хворих на коронавірус: чотири області 
потрапили до «червоної» зони, Львівщина може стати наступною

■

ДО РЕЧІ

 На Масницю в Україні не лише варять вареники, локшину та галуш-
ки, а й печуть сирники, сирні баби, готують ряжанку, кисіль, розтирач-
ку, колотуху. Велика кількість смакоти потрібна не лише для того, аби 
досхочу наїстися перед постом, а й щоб поділитися своїми стравами з 
іншими. Філософія тут проста — чим більше віддаєш у ці дні, тим ба-
гатшими будуть твої власні здобутки у майбутньому. 
 Цього року Масниця триває з 8 по 14 березня. Щоправда, тради-
ційний стіл наразі може й не ломитися від усіляких наїдків, оскіль-
ки фактично в усіх регіонах рекордно подорожчали продукти харчу-
вання. Так, помітно зросла вартість борошна, молока, яєць, сметани та 
сиру, без яких важко приготувати навіть пусті млинці, не кажучи вже 
про масні вареники. Що ж стосується виробників олії, то вони й поготів 
перевели свій продукт до розряду товарів, що по кишені винятково за-
можним покупцям. Схоже, традиції жертовної щедрості, якою повнить-
ся навколишній простір цими днями, спромоглися освоїти поки що да-
леко не всі. 

■



4 УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 12—13 БЕРЕЗНЯ 2021 Я ВАМ ПИШУ...

Сергій ШАНГУТОВ
Вінниця

«Той, хто формує громадську 
думку, сильніший від того, 
хто видає закони».

Авраам Лінкольн

 Лукаві захисники «свободи сло-
ва» і «прав чєловєка» в Україні пере-
конують українців у шкідливості будь-
яких «ізмів» і державницької ідеології 
і, боронь Боже, пропаганди. Насправ-
ді природним чином кожна держа-
ва об’єднується державницькою ідео-
логією і пропагандою. Державницька 
ідеологія — це патріотизм-націоналізм, 
адже державні високопосадовці мають 
ставити державні інтереси (громадсь-
кі) вище за особисті. Згадаймо прези-
дента Кучму, цілком радянську люди-
ну, який на посаді президента дійшов 
висновку, що «Україна — не Росія!».
Межі захисту прав і свобод особистості 
та громадських і державних інтересів 
регулюються законами, де права осо-
бистості закінчуються там, де почина-
ються права інших людей. «Благо на-
роду — вищий закон!» (Цицерон). Во-
роги української державності, ховаю-
чись у щілинах нашого законодавчого 
поля, лозунгами своїх «прав чєловєка» 
намагаються не допустити здійснення 
права українців зберегти українську 
мову на нашій землі. Адже українсь-
ка мова загрожувана в Україні! Чи ні? 
Деякі дослідники мовної ситуації в на-
шій державі вважають: якщо не вжи-
вати заходів «насільніцкой украініза-
ціі», то за 50 років «юговостоком» буде 
«Донбас», а центром — Запоріжжя.
 Десь років зо два тому намагався 

з’ясувати думку Української держави 
з цього приводу. Розіслав 20 листів до 
уряду, президента, у Верховну Раду, 
багатьом народним депутатам з питан-
ням: «Чи загрожувана українська мова 
в Україні?». Відповіді були майже на 
кожен лист і всі однакові: «Ми під-
тримуємо розвиток української мови 
і її державний статус». Але чому тоді 
на українських телеканалах так бага-
то чиновників вищого рангу і політо-
логів послуговуються принципово не 
державною — українською — мовою? 
Частина з них насправді гидує «се-
лянською» мовою, іншим насправді 
мова байдужа, це — «принцип», один 
із наративів (суджень із заданим сен-
сом. — Авт.), має на меті підтримати 
російськомовних громадян оберігати 
свою російськомовність від державни-
цької «насильницької» українізації. А 
«если государство не помогает нам, то 
зачем нам такое государство!» (Кіріл 
Куліков. 28.11.20, телеканал «Наш»). 
«Хорошая страна разрушена так на-
зываемым майданом» (Олена Лукаш). 
Як повчає нас де-юре, утім не де-фак-
то, державний діяч і політик Євгєній 
Мураєв: «Україна вже не держава, а 
американська колонія». Наратив про 
«внєшнєє управлєніє» оволодіває маса-
ми, вже не тільки вороги України під-
тримують позаблоковий статус держа-
ви. Америка, бачте, винувата, що Росія 
захопила Крим, українська влада спро-
вокувала й підтримує воєнний конф-
лікт на Донбасі. Численні проросійсь-
кі спікери на телеканалах пояснюють 
своїм «ополчєнцам», чому вони (народ 
Донбасу) воюють з Україною і що ма-
ють ненавидіти. Отже, вони воюють за 
«русскій язик», за канонічну (російсь-

ку) церкву, проти «фашистов і нацис-
тов», за мир і дружбу з Росією, за феде-
ративну Україну в складі держав, що 
відгородились кордонами від мови, збе-
регли своїх героїв та істинну канонічну 
православну віру. 
 Захисники «свободи слова» на ук-
раїнських телеканалах, що тепер збіг-
лися на «Наш», кажуть, що доступ до 
ефіру надається людям різних пог-
лядів. Правда, україномовні спікери 
з’являються на проросійських телека-
налах регулярно, але ефірний час на-
дається відповідно до ситуації, і ведучі 
частіше тоді втручаються в суперечку. 
Але! Є програми для запрошених про-
пагандистів, яким надаються годи-
ни ефірного часу. Як кажуть, без ко-
ментарів. Проповідують ці українофо-
би всі принципово російською мовою. 
Дуже багато часу нас повчають Андрій 
Пальчевський, Діма Співак, Максим 
Бужанський, Євген Червоненко, Кіріл 
Куліков, Олена Лукаш, Олена Бонда-
ренко, Юрій Бойко, Вадим Новінсь-
кий, Олександр Дубінський, Андрій 
Портнов, Євгєній Мураєв, Вадим Ра-
бінович, Нестор Шуфрич, Рінат Кузь-
мін, Петро Симоненко, Микола Аза-
ров, який сказав, що американське 
посольство керує Україною, що неона-
цисти — в СБУ. Люди бігають «с ду-
рацкімі лозунгамі «Слава Украінє». 
 Промивання мізків наших людей 
цими телеканалами дієве. Для при-
кладу: 93 відсотки глядачів теле канала 
«Наш» (8.12.20) ностальгують за Ра-
дянським Союзом. 25.10.20 р. 77 % опи-
таних глядачів цього ж канала прису-
дили б Путіну премію миру (!!!), проти 
— 23 %. Без Майдану їм (людям) жи-
лося б краще — 88%, Україна має бути 

нейтральною (проти НАТО) — 93 %. Тоб-
то «мир» за будь-яку ціну?
 РНБО заборонила деякі проросійсь-
кі канали. Але на яку істероїдну кри-
тику наразився президент! Особисто об-
разлива, неконструктивна популіст-
ська критика глави держави й уряду 
— це також засіб боротьби проти Ук-
раїнської держави! Телеканал «Наш» 
— учасник російсько-української вій-
ни на боці агресора.
 Таж не можна воювати з п’ятою ко-
лоною, навіть під час війни, лише ука-
зами. Де підготовлені спікери від влади 
на ворожих телеканалах? Чому телека-
нали запрошують «гостей», а не влада, 
громадськість має переважне право ви-
користання свого національного інфор-
маційно-культурного пропагандистсь-
кого поля. Приватизували повітря! А 
нам, людям, чим дихати, що слухати? 
Телеканали — закриті товариства з об-
меженою відповідальністю! «Каждий 
будєт толочь воду в своєй ступє»? А тої 
води набере той, у кого більше грошей 
і менше совісті, той буде споювати тiєю 
«водою» народ в інтересах тієї держа-
ви, яка більше заплатить.
 Держава за допомогою «мініс-
терства правди» має організувати 
роз’яснювальну пропагандистську кам-
панію своїх заходів щодо припинення 
антиукраїнської пропаганди як усере-
дині країни, так і за кордоном. Залуча-
ти журналістів, громадські організації, 
творчі спілки, академію наук, правни-
ків. Доморощені недоучені проросійсь-
кі політики рiк у рік товчуть те саме — 
про своїх героїв, свою церкву, свою іс-
торію, федералізацію, багатонаціональ-
ний український народ. На всі питання 
є науково обґрунтовані відповіді та по-
яснення з урахуванням конкретної си-
туації й особливостей історичних. 
 Потрібен закон «Про колаборантів». 
Перевірити, звідки гроші на фінансу-
вання проросійських телеканалів і про-
російських партій в Україні. Потрібна 
державна інституція «Віцепрем’єр із 
гуманітарних питань», завданням якої 
має бути формування громадської дум-
ки. ■

ПОЛІТПАРНАС■

Подекуди в Україні ще лежить сніг, ідуть тимчасові хуртовини — зима не хоче відступати, 
хоч на календарі вже весна. А ось на Закарпатті, в Колочаві, вже цвітуть цілі поля крокусів.

❙
❙

Віктор КОБЗАР
Кринички, Криничанський район, 

Дніпропетровська область

 В Україні величезний дефі-
цит державного бюджету. А чи 
не пора ввести прогресивний по-
даток на олігархів! Ми ж начеб-
то йдемо до Європи, а там багатії 
сплачують податки до 60-70% з 
отриманого прибутку. Якщо взя-
ти до уваги, що наші багатії на-
жили свої статки не розумом чи 
винахідливістю, а завдяки тому, 
що свого часу прибрали до рук те, 
що надбали наші батьки й діди 
ще за часів Радянського Союзу, 

то буде справедливо, щоб і по-
датки вони сплачували за вико-
ристання плодів чужої праці. 
 Де українські Білли Гейтси, 
Стіви Джобси та Ілони Маски, які 
до всього дійшли і нажили міль-
ярди своїм розумом? Що, своєю 
чергою, створили українські 
скоробагатьки? Може, українсь-
кі «мобілки», комп’ютери, пере-
дові технології? І чому вони, на-
живши статки в Україні, трима-
ють свої мільярди за кордоном?
 Потрібно негайно заборони-
ти всім українським чиновни-
кам тримати гроші в закордон-
них банках. ■

МОВА ПРО МОВУ 

Телеканали та їхні спікери
Чи має право на існування державна пропаганда

■

Законно!
Микола ЦИВІРКО
Київ

У мові солов’їній бракне слів!
Закон про мову діє! Сам не вірив!
«Адєжду» вже ремонтувати хтів,

аж бачу: в «Одязі» латають діри...
Не шле протестів нам узбецький бай,
хоч зник із випічки російський присмак.
Бо хто «бажай» з кишені штраф «виймай»?
Дамоклів меч, хоч як крути, а висне!
Радіти надто ще нема підстав.
Ніколи штраф не був вінцем прогресу.
Дастьбі, щоб рушієм у нас він став,
а не таким собі легеньким стресом.

ГЛАС НАРОДУ

Де українські 
Ілони Маски?
Заробив на українському народові — 
плати відповідні податки

■
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Є де в бацьки жити і хороше 
походити
 Олександр Лукашенко незмін-
но наголошував, що він увесь, від 
п’яток до лисини, вийшов з наро-
ду, що його єдиним пріоритетом 
є турбота про благополуччя біло-
руського народу, що він «нічого 
не має», що й підтверджує його 
податкова декларація.
 Документальний фільм біло-
руського блогера Степана Пути-
ла та його команди «Золоте дно» 
з нищівною доказовістю спросто-
вує цю мильну бульку білорусь-
кого диктатора. Офіційно, стверд-
жують автори фільму, Олександр 
Лукашенко живе на зарплату 
президента Республіки Білорусь. 
Неофіційно їм, з опорою на доку-
менти і свідчення журналістів 
і анонімних співробітників ад-
міністрації, вдалося виявити у 
незмінного лідера держави 18 ре-
зиденцій, величезний автопарк, 4 
літаки і гелікоптер. Усі вони для 
податкових служб і генпрокура-
тури — «невидимки»: рядок про 
особисте майно в податковій де-
кларації Олександра Лукашенка 
залишається порожнім.
 Стрічка розбита на окремі 
розділи, які розкривають жадо-
бу до наживи «народного прези-
дента». В одному викривачі роз-
повіли про 18 резиденцій, якими 
користується білоруський лідер. 
Частина з них побудована ще в 
радянські часи, а тепер переоб-
ладнана з небаченою розкішшю 
та перейшла в користування Лу-
кашенка і його синів. Але біль-
шість iз них, у тому числі Палац 
незалежності в Мінську, житло-
вий комплекс «Восток», побудо-
вані за роки його президентства 
з використанням корупційних 
схем. Вони нібито «подаровані» 
бізнесменами, близькими до пре-
зидента.
 Палац незалежності привер-
нув пильну увагу журналістів 
Nexta не тільки тому, що обій-
шовся платникам податків як 
мінімум у 250 мільйонів доларів, 
хоча сам Лукашенко стверд-
жував, що в нього не вкладено 
«жодного бюджетного рубля». 
Після виборів і багатомісячних 
акцій протесту ця будівля стала 
своєрідним символом протисто-
яння: сюди, на вертолітний май-
данчик, приземлився 23 серпня 
Лукашенко з сином Колею і, роз-
махуючи автоматом, цікавився, 
чи залишився хтось iще «там» з 
його супротивників.
 За даними авторів фільму, 
в Палацу незалежності зовс-
ім не адміністративне призна-
чення: тут є сауна, басейн, кім-
нати відпочинку, зимовий сад, 
винний льох, збройова, спальня 
для глави держави і його сина 

Колі, а також повний штат об-
слуги. При цьому золото, зазна-
чають автори фільму, присутнє 
не тільки на атрибутах туалет-
ної кімнати, а й на гербі Респуб-
ліки Білорусь. Воно прикрашає 
головний зал Палацу. І, до речі, 
в одному з президентських лі-
таків також встановлено золо-
тий унітаз. Януковичу було в 
кого переймати досвід. 
 У повсякденному житті, по-
казують творці «Золотого дна», 
президент Білорусі завжди лю-
бив розкіш. Про це свідчать 
його наручний годинник Patek 
Philippe, моделі яких зміню-
ються з роками, але залишають-
ся незмінно дорогими; його ек-
склюзивні, виконані на замов-
лення золоті ручки італійської 
фірми Montegrappa вартістю 
близько 4 тисяч євро, які Лука-
шенко любить дарувати набли-
женим; автомобілі за сотні тисяч 
і навіть мільйони доларів з його 
особистої колекції і президент-
ського автопарку (в тому чис-

лі подарований «одним російсь-
ким бізнесменом» броньований 
Maybach 62).
 Розкішні авто загальною вар-
тістю 4 мільйони євро, за дани-
ми журналістів Nexta, ні в яких 
податкових документах не фігу-
рують. Як і «Боїнги» 737 і 767, 
Ту-154, бізнес-джет Gulfstream 
G550, вартість яких — сотні 
мільйонів євро, італійський вер-
толіт. До речі, в Білорусі будува-
ти приватні вертолітні майдан-
чики заборонено, повідомляють 
автори фільму. Дозвіл є тільки 
в однієї людини — самого Лука-
шенка, який «нічого не має».

Європу обвели довкола пальця
 Автори «Золотого дна» в од-
ному з розділів докладно зупи-
няються на «європейській схемі 
фінансування режиму Лукашен-
ка». За їхньою інформацією, в пе-
ріод з 2014-го по 2020 роки Євро-
союз виділив Білорусі майже 3,5 
мільярда євро, сподіваючись пе-
реконати Мінськ не зближувати-
ся з Москвою після анексії Кри-
му та агресії на сході України, а 
залишатися у фарватері захід-
ноєвропейського впливу. Прези-
дентські вибори в серпні минуло-
го року, результати яких у Брюс-
селі вважають сфальсифіковани-
ми, у підсумку пішли на репресії 
проти тих, хто заперечував пере-
могу Лукашенка, показали всю 

глибину помилки ЄС.
 Багато років, розповідають 

журналісти Nexta, через Євро-
пейський банк реконструкції і 
розвитку та Європейський інвес-
тиційний банк видавалися бе-
зоплатні позики й однопроцент-
ні кредити на розвиток економі-
ки і підприємництва, екологічні 
програми. Замість використання 
коштів за призначенням, ствер-
джують автори «Золотого дна», 
Лукашенко привласнював їх чи 
роздавав своїм близькому ото-
ченню.
 На європейські гроші близь-
кі до президента «забудовники» 
будували житло, яке потім через 
іпотеку від 8 до 24% продавали 
звичайним громадянам. Кошти, 
що виділялися на екологічні про-
грами, свідчить анонімне дже-
рело в адміністрації президен-
та, йшли на утримання резиден-
цій глави держави в заповідни-
ках, інші містобудівні потреби. 
Так, у Вітебській області замість 

очищення русла Західної Двіни 
(ЄС виділив кошти на прохання 
сусідньої Латвії) побудували пло-
щу Перемоги з фонтанами.
 Останній приклад — виді-
лення навесні минулого року 60 
мільйонів євро на допомогу в бо-
ротьбі з епідемією коронавірусу. 
Гроші офіційний Мінськ взяв, 
але витратив на інше, розповідає 
німецький євродепутат від пар-
тії Зелених Віола фон Крамон-
Таубадель. Ну, звісно ж, Лука-
шенко стверджував, що в Біло-
русі COVID-19 не було. «Я ду-
маю, Євросоюз засвоїв цей урок. 
Наші сподівання не виправдали-
ся. Лукашенко продовжує прово-
дити політику автократії та дик-
татури, а в останні місяці ми ба-
чимо особливу жорстокість. Це 
зробило будь-яку співпрацю не-
можливою. Всі програми та кош-
ти заморожені», — резюмує фон 
Крамон-Таубадель.

Триматися за владу «будь-якою 
ціною»
 Історичну фразу французько-
го короля Людовіка XIV «Держа-
ва — це я» Олександр Лукашен-
ко міг би цілком привласнити, 
оскільки, на думку авторів філь-
му, більшість корупційних схем 
зав’язані безпосередньо на ньо-
му, адже білоруський президент 
не відокремлює себе від держави. 
Бізнес у Білорусі можна робити 

тільки за схемою і під особисті га-
рантії очільника держави. Росій-
ські магнати Михайло Гуцерієв 
та Ігор Макаров, сербські бізнес-
мени Драгомир і Боголюб Каричі, 
олігархи місцевого розливу Пав-
ло Топузідіс і Олексій Олексін, як 
вважають творці «Золотого дна», 
отримують від Лукашенка дозво-
ли, землі, ліцензії і потім «дяку-
ють» йому «подарунками».
 У розслідуванні йдеться і про 
слабкості Олександра Лукашен-
ка до жіночої статі, в результаті 
чого з’являються нові обличчя в 
адміністрації, парламенті й на 
телебаченні. Зi свого приватного 
гарему Лукашенко також пос-
тавляє вродливих дівчат висо-
ким зарубіжним гостям, зокре-
ма з пострадянських республік 
Середньої Азії. 
 Також мовиться про житлову 
проблему в країні, коли простим 
громадянам потрібно роками че-
кати і збирати на заповітну квар-
тиру, а співробітники ОМОН і вій-
ськові, особливо — які відзначи-
лися при розгоні протестів, от-
римують житло за прискореною 
процедурою. Але головна тема — 
це корупція. Наприкінці фільму 
автори обіцяють поглибити її, оп-
рилюднивши нові розслідування 
про торгівлю зброєю, наркотика-
ми, контрабанду і «конфіскат», 
коли в Білорусі привласнюють то-
вари, які йдуть транзитом через її 
територію.
 Білоруські опозиційні ЗМІ 
тепер обмірковують, як вплине 
розслідування на подальшу долю 
протестів у країні. «Фільм став 
контратакою в боротьбі за інфор-
маційний порядок дня. В остан-
ні навіть не тижні, а місяці ре-
жим тут мав відчутну перевагу, а 
ось опоненти виглядали сумно», 
— пише у своєму телеграм-ка-
налі журналіст Петро Кузнєцов. 
«Фільм вийшов крутішим, ніж 
очікувалося, оскільки виявився 
не сюжетом-розслідуванням про 
якісь резиденції, а сильним уза-
гальненням фактів, які малюють 

образ верхівки влади в цілому», 
— вважає він. Також він вважає, 
що стрічка створює ще один при-
від для протесту, адже розкриває 
«головний мотив» збереження 
влади Лукашенком «будь-якою 
ціною». «І цей мотив, на жаль, 
— не бажання служити народу, а 
жити царським життям коштом 
того ж самого поневоленого наро-
ду», — додає він. 
 Журналіст Дмитро Гурнєвич 
у фейсбуці називає фільм «мега-
ефективним». «Навіть після 15 
років у журналістиці мене зно-
ву мучила злість та образа через 
вкраденi в народу державу та час, 
який йому ніхто не поверне», — 
додає він. Журналіст білорусь-
кої секції «Радіо «Свобода» Сер-
гій Наумчик пише, що «масш-
таби корупції», показані у філь-
мі», вражають навіть тих, кому 
ці факти давно відомі». 
 Політичний аналітик Тетяна 
Чуліцька прогнозує в коментарі 
«Радіо «Свобода», що білорусь-
ка влада відреагує на фільм поси-
ленням репресій, а прихильни-
ки президента навряд чи змінять 
своє ставлення до нього. Водночас 
журналіст Дмитро Галко пише, 
що фільм навряд чи підніме на-
род на протест, адже корупція не 
є головною проблемою в країні. 
«Білорусь страждає не від жадіб-
ності Лукашенка. Вона страждає 
від його необмеженої влади, обтя-
женої його власною обмеженістю 
та впертістю, безумством та жор-
стокістю, повною відсутністю ем-
патії. Розповідь про нього як про 
злодюгу не підніме народ на повс-
тання», — пише журналіст. «Про-
блема не в італійських ручках, не 
у швейцарських годинниках, не 
в елітних лижних костюмах і ве-
лосипедах. Лукашенко краде не 
по дрібниці — він вкрав у народу 
свободу волі та майбутнє, його гід-
ність і честь», — додає автор. 
 Документальний фільм «Зо-
лоте дно» можна переглянути за 
адресою https://www.youtube.
com/watch?v=JEbKtZRAGGI . ■

ВИКРИТТЯ

Золоті унітази тягнуть на «Золоте дно»
У мережі з’явився гучний фільм про білоруського диктатора Олександра Лукашенка

■

У палаці Луки.❙

Зустріч Лукашенка з трупою мінського театру: а як там простий народ живе?❙

Ігор ВІТОВИЧ

Українці вже дещо призабули гучні фільми про палац президента-
втікача Віктора Януковича в Межигір’ї з його інтер’єрами в стилі 
«пацан-кітч» та золотими унітазом i батоном. Росіяни ще пережо-
вують викривальний фільм Олексія Навального про палац росій-
ського президента Володимира Путіна в Геленджику вартістю 3,5 
млрд доларів, який був викладений в інтернет 19 січня цього року і 
набрав понад 100 млн переглядів. Але «слуги народу» в ранзі пре-
зидентів пострадянських республік невтомно підкидають чергові 
сюжети для подібних викривальних стрічок.
Увечері 8 березня білоруський опозиційний телеграм-канал Nехта 
випустив фільм про статки бацьки Олександра Лукашенка. У пер-
ший день його подивилися понад мільйон користувачів, на дру-
гий — два мільйони, станом на 11 березня — вже понад чотири 
мільйони переглядів у ютубі. Це при тому, що населення Білорусі 
становить близько 9 млн людей. Утiм 83-хвилинний фільм пере-
глядали не лише білоруси.

Зi свого приватного гарему Лукашенко також поставляє 
вродливих дівчат високим зарубіжним гостям, зокрема з 
пострадянських республік Середньої Азії.



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.10 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.20, 12.20, 14.15 «Одруження 

наосліп»

15.35 «Світ навиворіт»

17.10 Мелодрама «Навчи мене 

кохати»

20.45 Комедія «Татусь»

22.00 Т/с «Родичі»

00.10 Комедія «Кухня»

01.10 «Голос країни-11»

03.35, 5.35 «Життя відомих 

людей»

ІНТЕР

06.05, 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»

10.05, 18.00, 19.00, 4.10 

«Стосується кожного»
12.25 Х/ф «Випадково 

вагітна»
14.15 Х/ф «Чого хоче 

Жюльетт»

16.05 «Чекай на мене. Україна»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Випереджаючи 

час»

23.55 Т/с «Згадати молодість»

02.00 Т/с «Спокуса»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

2.20 Сьогодні

09.00 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.00 Місія: краса. Новий сезон

11.00 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, 23.10 Т/с «Незакрита 

мішень»

00.00, 2.00 Т/с «Комора життя»

01.30 Телемагазин

03.10 Реальна містика

ICTV

04.55 Скарб нації

05.05 Еврика!

05.10 Служба розшуку дітей

05.15, 10.10 Громадянська 

оборона

06.05 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

11.05 Секретний фронт

12.10, 13.15 Антизомбі

12.45, 15.45 Факти. День
13.45, 16.15 Х/ф «Вдови»
16.35 Х/ф «Коломбіана»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Більше, ніж правда

21.25 Т/с «Пес»

22.30 Свобода слова

00.00 Х/ф «Джанго вільний»

03.00 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.35 Орел і решка. Новий сезон

08.30 Т/с «Надприродне»

09.30 Х/ф «Міс 
Конгеніальність»

12.00 Х/ф «Міс 
Конгеніальність-2: 
озброєна і легендарна»

14.10 Орел і решка

16.20 Х/ф «Джон Картер: між 
світами»

19.00 Від пацанки до панянки

21.00 Х/ф «За бортом»
23.30 Х/ф «Стажист»

01.50 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

02.40 Служба розшуку дітей

02.45 Зона ночі

05.00 Абзац

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.25 Pro Військо

07.10, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 13.10 Д/с «Крила війни»

08.10 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.30 Машина часу

10.10, 14.10, 5.10 Д/с «Щось 

пішло не так: зворотний 

відлік»

11.10, 16.10 Д/с «Нижче тільки 

пекло»

12.55 Вечірній преЗЕдент

15.30 Час «Ч»

17.10, 23.10 Д/c «Тихоокеанська 

війна в кольорі»

18.10, 22.00 Д/c «Загадки 

нацистських злочинів»

19.30, 1.15 «Кондратюк у 

понеділок»

20.30 Вечір з Яніною Соколовою

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

00.10 Д/с «Найбільші обмани 

історії»

03.10 Культ Ура!

04.10 Обережно, діти!

НТН

05.00, 4.50 «Top Shop»

05.45 Х/ф «Вірність»

07.35, 17.15, 3.10 «Випадковий 

свідок»

08.05 Х/ф «Знову невловимі»

10.45, 19.30 Т/с 

«Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 2.40 «Свідок»

12.50 Х/ф «Прихована 

загроза»

14.40 «Таємниці світу»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

18.20 «Свідок. Агенти»

22.50 Х/ф «Постріл у спину»

00.40 Х/ф «Tри дев’ятки»

03.35 «Речовий доказ»

04.05 «Правда життя»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.10 М/ф «Качині історії»

09.30, 23.30 Мама реготала

11.30 Т/с «Сишиш-Шоу»

12.30 Т/с «Сишиш-Шоу. Бар»

13.00 Т/с «Дефективи»

14.40 Т/с «Суперкопи»

16.50 Т/с «Швидка»

19.00 Т/с «Морська поліція: 

полювання на вбивць»

02.20 Мама реготала. Найкраще

03.10 Оттак Мастак!

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.50 Т/с «Комісар Рекс»

08.50 «Битва екстрасенсів»

13.05, 14.55 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.40 Т/с «Слід»

18.05 «Супермама»

19.05 «Детектор брехні»

20.15, 22.45 Т/с «Авантюра на 

двох»

23.00 Т/с «Лист очікування»

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»

06.40, 19.25 Т/с «Звонар-2»

10.45 Х/ф «Багряні ріки»

12.50 Х/ф «Імперія вовків»

15.15 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15, 2.05 «Спецкор»

18.50, 2.35 «ДжеДАІ»

20.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-2»

21.20 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-3»

22.20 «Гроші»

22.35 «Дубинізми»

00.15 Х/ф «Баал, бог грози»

03.05 «Облом»

04.10 «Бандерлоги-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Дженоа» — «Удінезе». 

Чемпіонат Італії

07.45, 20.10 Журнал Ліги 

чемпіонів

08.15 «Шахтар» — «Десна». 

Чемпіонат України

10.00 «Великий футбол»

11.45, 1.30, 3.30, 5.30 Топ-матч

12.00 «Парма» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

13.50 «Валенсія» — «Лідс». 1/2 

фіналу (2000 р. /01). Ліга 

чемпіонів УЄФА

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.00 Журнал Ліги Європи. 

Прем’єра

16.30 «Кальярі» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

18.20 «Ворскла» — «Дніпро-

1». Чемпіонат України

20.40 «Мілан» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

22.50 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

23.45 «Маріуполь» — «Колос». 

Чемпіонат України

01.40 «Беневенто» — 

«Фіорентина». Чемпіонат 

Італії

03.40 «Минай» — «Інгулець». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ворскла» — «Дніпро-

1». Чемпіонат України

07.45, 9.45, 11.50, 12.30, 14.30 

Топ-матч

07.55 «Кальярі» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

10.00 «Маріуполь» — «Колос». 

Чемпіонат України

12.00, 23.30 Журнал Ліги 

чемпіонів

12.40 «Мілан» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

14.45 «Минай» — «Інгулець». 

Чемпіонат України

16.35 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.45, 0.00 «Великий футбол»

18.30, 3.30 Журнал Ліги Європи

19.00 «Парма» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

20.45 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

21.40 «Шахтар» — «Десна». 

Чемпіонат України

01.40 «Олександрія» 

— «Олімпік». Чемпіонат 

України

04.00 «Болонья» — 

«Сампдорія». Чемпіонат 

Італії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.50, 1.50 Правда життя

10.00, 0.40, 3.15 Речовий доказ

11.10 Боротьба за виживання

11.40 Зона будівництва

13.10 Україна: забута історія

14.05 Дикі тварини

15.05, 19.55 Секретні території

16.05, 21.45 НАСА: нез’ясоване

17.00, 20.50 Шукачі 

неприємностей

17.55 Неймовірні винаходи

18.55 Чорна піхота

22.40 Океани

23.40 Таємнича світова війна

05.45 Теорія Змови

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.35 «Дай лапу»

08.45 «Орел і решка. Шопінг»

10.35 М/ф «Монстр у Парижі»

12.10 Х/ф «Джейн Ейр»

14.20 «Орел і решка. Івлєєва vs. 

Бєдняков»

21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

23.00 Т/с «Межа»

00.40 Х/ф «Сексоголік»

02.20 Т/с «Три сестри»

03.10 «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 Курси елементарної 

кулінарії Гордона Рамзі

17.10 Квартирне питання

19.00 Дачна відповідь

20.10 Гордон Рамзі готує вдома

22.10 Готуємо разом

00.30 Ідеї ремонту

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 9.15, 19.15 Одного разу під 

Полтавою

08.45, 0.00 Країна У

09.45 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

18.15 Т/с «Батько рулить-3»

21.15 Х/ф «Випадковий 

шпигун»

23.00 Одного разу в Одесі

01.00 Сімейка У

01.30 Рятівники

02.30 Т/с «Хамелеон»

03.15 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 3.10 Енеїда

06.30 М/ф «Парасолька на 

риболовлі»

06.40 М/ф «Парасолька на 

полюванні»

06.50 М/ф «Як козаки куліш 

варили»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 0.05, 2.35, 

5.25 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20 Суспільна студія

09.30 Т/с «Віра»

11.05 Солодка дача

11.25 Телепродаж

15.10, 21.25, 0.30, 3.00, 5.50 

Спорт

15.20 UA:Фольк. Спогади

16.30 Концерт. Пісні про кохання

17.25 «Боротьба за виживання»

18.55 «Жорстока міграція у 

природі»

20.00, 0.40 «Суперчуття»

21.35 Суспільно-політичне ток-

шоу «Зворотний відлік»

23.30 Перша шпальта

01.05 Т/с «Посольство»

04.10 Д/ф «Гідра»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.20, 12.20, 14.15 «Одруження 

наосліп»

15.45 «Світ навиворіт»

17.10 Мелодрама «Навчи мене 

кохати»

20.45 Комедія «Татусь»

21.55 Т/с «Родичі»

23.00, 0.05 Комедія «Кухня»

01.05 Комедія «Мені б у небо»

02.55 Комедія «Ва-банк»

04.55, 5.35 «Життя відомих 

людей»

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»

11.00 «Позаочі»

12.25 Т/с «Агата Рейзін»

14.30, 15.35 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 4.10 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Випереджаючи 

час»

23.55 Т/с «Згадати молодість»

02.00 Т/с «Спокуса»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

2.20 Сьогодні

09.00 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.00 Місія: краса. Новий сезон

11.00 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 «Комора життя»

01.30 Телемагазин

03.10 Реальна містика

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 20.15 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Реаліті-шоу «Вирішує 

Оністрат»

12.05, 13.15, 21.25 Т/с «Пес»

12.45, 15.45 Факти. День

14.55, 16.15, 22.25 Т/с «Розтин 

покаже-2»

16.50 Х/ф «Смерть Сталіна»
18.45, 21.00 Факти. Вечір

23.20 Х/ф «Глобальне 
вторгнення: битва за 
Лос Анджелес»

01.35 Х/ф «Горець»
03.30 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.35 Орел і решка. 

Дива світу

08.30 Т/с «Надприродне»

10.20 Х/ф «Робін Гуд»

12.50 Кохання на виживання

15.00 Орел і решка

17.00 Хто зверху?

19.00 Де логіка?

21.00 Х/ф «Шість днів, 

сім ночей»

23.00 Х/ф «Джордж із 

джунглів»

00.50 Х/ф «Хатина в лісі»

02.40 Зона ночі

05.00 Абзац

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.25 Pro Військо

07.10, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 13.10 Д/с «Крила війни»

08.10 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.30 Машина часу

10.10, 14.10, 5.10 Д/с «Щось 

пішло не так: зворотний 

відлік»

11.10, 16.10 Д/с «Нижче тільки 

пекло»

12.55 Вечірній преЗЕдент

15.30 Час «Ч»

17.10, 23.10 Д/c «Тихоокеанська 

війна в кольорі»

18.10, 22.00 Д/c «Загадки 

нацистських злочинів»

19.30, 1.15 Дійові особи

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

00.10 Д/с «Найбільші обмани 

історії»

03.10 Культ Ура!

04.10 Обережно, діти!

НТН

06.10, 10.50, 19.30 Т/с 

«Коломбо»

07.50, 17.15, 2.20 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 1.40 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Постріл у спину»
12.50 «Легенди карного 

розшуку»

14.35 «Свідок. Агенти»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

18.20 «Будьте здоровi»

23.15 Х/ф «Хазяїн тайги»
00.50 «Склад злочину»

02.55 «Речовий доказ»

03.55 «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, 23.30 Мама реготала

11.30 Т/с «Сишиш-Шоу»

12.30 Т/с «Сишиш-Шоу. Бар»

13.10 Т/с «Дефективи»

14.40 Т/с «Суперкопи»

17.00 Т/с «Швидка»

19.00 Т/с «Морська поліція: 

полювання на вбивць»

02.20 Мама реготала. Найкраще

03.10 Оттак Мастак!

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

06.00 Т/с «Комісар Рекс»

08.55 «Битва екстрасенсів»

13.05, 14.55 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.40 Т/с «Слід»

18.05 «Супермама»

19.05 «Таємниці ДНК»

20.15, 22.45 Т/с «Авантюра на 

двох»

23.00 Т/с «Лист очікування»

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 Т/с «Удар у відповідь-6»

08.00 Х/ф «Мистецтво війни»
10.15 Х/ф «Ізгой»
13.05 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15, 1.55 «Спецкор»

18.50, 2.25 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Звонар-2»

20.25, 21.20 Т/с «Ментівські 

війни. Харків-3»

22.30, 0.05 Т/с «Кістки-11»

02.55 «Облом»

04.10 «Бандерлоги-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Кальярі» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

07.45, 20.15 Журнал Ліги Європи

08.15 «Маріуполь» — «Колос». 

Чемпіонат України

10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS

10.20 «Парма» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

12.10 «Великий футбол»

13.50 «Челсі» — «Монако». 1/2 

фіналу (2003 р. /04). Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.00 Журнал Ліги чемпіонів

16.30 «Аталанта» — «Спеція». 

Чемпіонат Італії

18.20 Топматч

18.25 «Олександрія» 

— «Олімпік». Чемпіонат 

України

20.45, 23.55 «Ніч Ліги чемпіонів»

21.55 LIVE. «Реал» — 

«Аталанта». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

00.25 «Мілан» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

02.15 «Ворскла» — «Дніпро-

1». Чемпіонат України

04.00 «Ман Сіті» — «Боруссія» 

(М). 1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 23.55 «Шахтар» 

— «Десна». Чемпіонат 

України

07.45, 9.45, 11.50, 1.45, 3.45 

Топ-матч

07.55 «Мілан» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

10.00 «Минай» — «Інгулець». 

Чемпіонат України

12.00 «Аталанта» — «Спеція». 

Чемпіонат Італії

13.50, 21.15 Журнал Ліги 

чемпіонів

14.20 «Ман Сіті» — «Боруссія» 

(М) (2015 р. /16). Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.10 Журнал Ліги Європи

16.40 «Ворскла» — «Дніпро-

1». Чемпіонат України

18.30 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

19.25 «Кальярі» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

21.45 LIVE. «Ман Сіті» 

— «Боруссія» (М). 1/8 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

01.55 «Парма» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

03.55 «Маріуполь» — «Колос». 

Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

09.00, 1.50 Правда життя

10.10, 0.40 Речовий доказ

11.20 Інженерні ідеї

12.15 Зона будівництва

13.15 Україна: забута історія

14.10 Дикі тварини

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 Місто, яке зрадили

22.40 Океани

23.40 Таємнича світова війна

03.50 Брама часу

05.50 Війна всередині нас

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.25 «Дай лапу»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 Т/с «Мисливці на реліквії»

13.25 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.20 «Орел і решка. Навколо 

світу»

17.10 «Орел і решка. На краю 

світу»

19.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

23.00 Т/с «Межа»

02.15 Т/с «Три сестри»

03.10 «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 Гордон Рамзі готує 

вдома

17.10 Квартирне питання

19.00 Дачна відповідь

22.10 Готуємо разом

00.30 Ідеї ремонту

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 9.15, 10.15, 19.15 Одного 

разу під Полтавою

08.45, 1.00 Сімейка У

09.45, 23.00 Одного разу в Одесі

10.45, 0.00 Країна У

11.15, 18.15 Т/с «Батько 

рулить-3»

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 «Смокінг»
01.30 Рятівники

02.30 Т/с «Хамелеон»

03.15 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 3.10 Енеїда

06.30 М/ф «Подарунок»

06.40 М/ф «Було сумно»

06.50 М/ф «Ватажок»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 2.25, 

5.10 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20 Суспільна студія

09.30 Т/с «Віра»

11.05 Солодка дача

11.25 Телепродаж

15.10, 21.35, 0.10, 3.00, 5.45 

Спорт

15.20 UA:Фольк

16.30 Концерт. Пісні про кохання

17.25 Схеми. Корупція в деталях

18.55 Д/с «Дика прогулянка»

19.55, 0.30 «Суперчуття»

22.00 «Виживання у дикій 

природі»

23.00 #ВУКРАЇНІ

01.00 Т/с «Посольство»

04.10 Д/ф «Війна на нульовому 

кілометрі»
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ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на другий квартал

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 перед плати 

бере: на місяць — 4 грн. , на два–три 

місяці — 9 грн., на чотири–шість 

місяців— 11 грн., на сім–дванад-

цять місяців— 15 грн. 30 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 Хто з вас, шановні читачі, не встиг перед-
платити «Україну молоду» з нового року, це 
можна зробити до 18 березня, щоб отримува-
ти газету з другого кварталу. Оформити пе-
редплату можна у відділеннях поштового 
зв’язку, в операційних залах поштамтів, у 
пунктах прий мання пе редплати, на сайті ПАТ 
«Укр пошта» 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. 

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

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.20, 12.20, 14.15 «Одруження 

наосліп»

15.35 «Світ навиворіт»

17.10 Мелодрама «Навчи мене 

кохати»

20.45 Комедія «Татусь»

21.55 Т/с «Родичі»

23.00, 0.05 Комедія «Кухня»

01.05 Драма «Найвеличніший 

шоумен»

02.55 Комедія «Ва-банк-2»

04.50, 5.30 «Життя відомих 

людей»

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»

11.00 «Позаочі»

12.25 Т/с «Агата Рейзін»

14.30, 15.30 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 4.10 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Випереджаючи 

час»

23.55 Т/с «Згадати молодість»

02.00 Т/с «Спокуса»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

2.20 Сьогодні

09.00 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.00 Місія: краса. Новий сезон

11.00 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 «Комора життя»

01.40 Телемагазин

03.10 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 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Реаліті-шоу «Вирішує 

Оністрат»

12.05, 13.15, 21.20 Т/с «Пес»

12.45, 15.45 Факти. День

14.55, 16.15, 22.20 Т/с «Розтин 

покаже-2»

16.55, 1.20 Х/ф «Схильність»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт

23.15 Х/ф «Смертельні 
перегони-2»

02.55 Я зняв!

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»

10.30 Х/ф «Полювання на 
колишню»

12.50 Кохання на виживання

17.00 Хто зверху?

19.00 Вар’яти

21.00 Х/ф «Ласкаво просимо 
до раю»

23.30 Х/ф «Джордж із 
джунглів-2»

01.00 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

02.45 Служба розшуку дітей

02.50 Зона ночі

05.00 Абзац

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.25 Вечір з Яніною Соколовою

07.10, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 13.10 Д/с «Крила війни»

08.10 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.30 Машина часу

10.10, 14.10, 5.10 Д/с «Щось 

пішло не так: зворотний 

відлік»

11.10, 16.10 Д/с «Нижче тільки 

пекло»

12.55 Вечірній преЗЕдент

15.30 Час «Ч»

17.10, 23.10 Д/c «Тихоокеанська 

війна в кольорі»

18.10, 22.00 Д/c «Загадки 

нацистських злочинів»

19.30, 1.15 «Велика політика»

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

00.10 Д/с «Найбільші обмани 

історії»

03.10 Культ Ура!

04.10 Обережно, діти!

НТН

05.45, 10.40, 19.30 Т/с 

«Коломбо»

07.55, 17.15, 2.15 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 1.45 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Хазяїн тайги»

12.50 «Легенди карного 

розшуку»

14.40 «Таємниці кримінального 

світу»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

18.20 «Вартість життя»

23.15 Х/ф «Зникнення свідка»

01.00 «Склад злочину»

02.55 «Речовий доказ»

03.55 «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, 23.30 Мама реготала

11.30 Т/с «Сишиш-Шоу»

12.50 Т/с «Сишиш-Шоу. Бар»

13.20 Т/с «Дефективи»

14.50 Т/с «Суперкопи»

17.00 Т/с «Швидка»

19.00 Т/с «Морська поліція: 

полювання на вбивць»

02.10 Мама реготала. Найкраще

03.00 Оттак Мастак!

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.45 Т/с «Комісар Рекс»

08.45 «Битва екстрасенсів»

13.05, 14.55 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.40 Т/с «Слід»

18.05 «Супермама»

19.05 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «Авантюра на 

двох»

23.00 Т/с «Лист очікування»

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»

06.45 Т/с «Удар у відповідь-6»

08.45 Х/ф «Місія на Марс»

10.55 Х/ф «Зоряна брама: 

початок»

13.00 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15, 1.55 «Спецкор»

18.50, 2.25 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Звонар-2»

20.25, 21.20 Т/с «Ментівські 

війни. Харків-3»

22.30, 0.05 Т/с «Кістки-11»

02.55 «Облом»

04.10 «Бандерлоги-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Минай» — «Інгулець». 

Чемпіонат України

08.10 «Кальярі» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS

10.20, 2.15 «Олександрія» 

— «Олімпік». Чемпіонат 

України

12.05 «Мілан» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

13.50, 0.25 «Реал» — 

«Аталанта». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

16.00, 19.00 «Ніч Ліги чемпіонів»

17.10 «Ман Сіті» — «Боруссія» 

(М). 1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

19.30 Журнал Ліги Європи

20.00 «Шахтар» — «Десна». 

Чемпіонат України

21.45 LIVE. «Баварія» 

— «Лаціо». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

23.55 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

04.00 «Челсі» — «Атлетико». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Дженоа» — «Удінезе». 

Чемпіонат Італії

07.45, 12.35, 20.45, 23.55 «Ніч 

Ліги чемпіонів»

08.55, 18.55 «Реал» — 

«Аталанта». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

10.45, 0.25 «Ман Сіті» 

— «Боруссія» (М). 1/8 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

13.00 «Маріуполь» — «Колос». 

Чемпіонат України

14.45 «Кальярі» — «Ювентус». 

Чемпіонат Італії

16.30 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА. Прем’єра

17.00 «Олександрія» 

— «Олімпік». Чемпіонат 

України

18.50 Топ-матч

21.55 LIVE. «Челсі» — 

«Атлетико». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

02.15 «Ювентус» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

04.00 «Ворскла» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

09.10, 1.50 Правда життя

10.20, 0.40 Речовий доказ

11.30 Інженерні ідеї

12.20 Зона будівництва

13.20 Україна: забута історія

14.15 Дикі тварини

15.15, 19.55 Секретні території

16.10, 21.45 НАСА: нез’ясоване

17.05, 20.50 Шукачі 

неприємностей

18.00 Неймовірні винаходи

19.00 Місця сили

22.40 Океани

23.40 Таємнича світова війна

03.00 Таємниці кримінального 

світу

05.40 Війна всередині нас

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.35 «Дай лапу»

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

09.50 Т/с «Мисливці на реліквії»

13.15 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

17.10 «Орел і решка. На краю 

світу»

19.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

23.00 Т/с «Межа»

02.15 Т/с «Три сестри»

03.10 «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, 18.10 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 Гордон Рамзі готує 

вдома

17.10 Квартирне питання

19.00 Дачна відповідь

22.10 Готуємо разом

00.30 Ідеї ремонту

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 9.15, 10.15, 19.15 Одного 

разу під Полтавою

08.45, 1.00 Сімейка У

09.45, 23.00 Одного разу в Одесі

10.45, 0.00 Країна У

11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить-3»

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 «R.I.P.D. — 

примарний патруль»

01.30 Рятівники

02.30 Т/с «Хамелеон»

03.15 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 3.10 Енеїда

06.30 М/ф «Горщик-сміхотун»

06.40 М/ф «Грицькові книжки»

06.50 М/ф «Війна яблук і гусені»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 2.25, 

5.10 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20 Суспільна студія

09.30 Т/с «Віра»

11.05 Солодка дача

11.25 Телепродаж

15.10, 21.35, 0.10, 3.00, 5.45 

Спорт

15.20 UA:Фольк

16.30 Концерт. Ніна Матвієнко та 

Дмитро Андрієць

17.25 #ВУКРАЇНІ

18.55, 22.00 «Виживання у дикій 

природі»

19.55, 0.25 «Суперчуття»

23.00 Розважальна програма з 

Майклом Щуром

01.00 Т/с «Посольство»

04.10 Д/ф «Хто створив Змієві 

Вали?»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.30 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей-2021»

11.20, 12.20, 14.15 «Одруження 

наосліп»

15.30 «Світ навиворіт»

17.10 Мелодрама «Навчи мене 

кохати»

20.30 Комедія «Татусь»

21.45 «Право на владу-2021»

00.45 Трилер «Погані часи в 

«Ель роялі»

03.20, 5.35 «Життя відомих 

людей»

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»

11.00 «Позаочі»

12.25 Т/с «Агата Рейзін»

14.30, 15.35 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 4.10 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Випереджаючи 

час»

23.55 Т/с «Згадати молодість»

02.00 Т/с «Спокуса»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.00 Місія: краса. Новий сезон

11.00 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 Слідами

23.50 Х/ф «DZIDZIO перший 
раз»

01.50 Телемагазин

02.20 Реальна містика

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Реаліті-шоу «Вирішує 

Оністрат»

12.05, 13.15, 21.25 Т/с «Пес»

12.45, 15.45 Факти. День

14.45, 16.15, 22.25 Т/с «Розтин 

покаже-2»

16.25 Х/ф «Глобальне 
вторгнення: битва за 
Лос-Анджелес»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Антизомбі

23.20 Х/ф «Смертельні 
перегони-3»

01.25 Х/ф «Смертельні 
перегони-2»

03.00 Я зняв!

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»

11.00 Х/ф «Шість днів, сім 

ночей»

13.00 Кохання на виживання

17.00, 19.00 Хто зверху?

21.10 Х/ф «Знахар»

23.30 Х/ф «Джунглі»

01.40 Вар’яти

02.55 Служба розшуку дітей

03.00 Зона ночі

05.00 Абзац

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00, 0.00, 1.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.25 На власні очі

07.10, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 13.10 Д/с «Крила війни»

08.10 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.30 Машина часу

10.10, 14.10, 5.10 Д/с «Щось 

пішло не так: зворотний 

відлік»

11.10 Д/с «Нижче тільки пекло»

12.55 Вечірній преЗЕдент

15.30 Час «Ч»

16.20 Таємниці війни

17.10, 23.10 Д/c «Тихоокеанська 

війна в кольорі»

18.10, 22.00 Д/c «Загадки 

нацистських злочинів»

19.30, 1.15 «Прямим текстом»

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

00.10 Д/с «Найбільші обмани 

історії»

03.10 Культ Ура!

04.10 Обережно, діти!

НТН

05.45, 10.45, 19.30 Т/с 

«Коломбо»

07.50, 17.15, 3.20 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.50 

«Свідок»

09.00 Х/ф «Зникнення свідка»

12.50 «Легенди карного 

розшуку»

14.35 «Вартість життя»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

18.20, 4.10 «Правда життя»

23.15 Х/ф «В останню чергу»

01.00 «Склад злочину»

01.45, 3.25 «Речовий доказ»

04.50 «Top Shop»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.10 М/ф «Качині історії»

09.30, 23.15 Мама реготала

11.30 Т/с «Сишиш-Шоу»

12.30 Т/с «Сишиш-Шоу. Бар»

13.05 Т/с «Дефективи»

14.40 Т/с «Суперкопи»

16.50 Т/с «Швидка»

19.00 Т/с «Морська поліція: 

полювання на вбивць»

02.00 Мама реготала. Найкраще

02.50 Оттак Мастак!

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.55 Т/с «Комісар Рекс»

08.50 «Битва екстрасенсів»

13.05, 14.55 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.40 Т/с «Слід»

18.05 «Супермама»

19.05 «Як вийти заміж»

20.15, 22.45 Т/с «Авантюра на 

двох»

23.00 Т/с «Лист очікування»

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»

21.30 «WATCHDOGS»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.45 Х/ф «Інферно»

08.25 Х/ф «Висота»

10.10 Х/ф «Гра пам’яті»

12.05 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15, 1.55 «Спецкор»

18.50, 2.25 «ДжеДАІ»

19.25 Т/с «Звонар-2»

20.25, 21.20 Т/с «Ментівські 

війни. Харків-3»

22.30, 0.05 Т/с «Кістки-11»

02.55 «Облом»

04.10 «Бандерлоги-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ман Сіті» — «Боруссія» 

(М). 1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

07.45 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.15 «Парма» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 20.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «Реал» — «Аталанта». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

12.05 «Шахтар» — «Десна». 

Чемпіонат України

13.50, 2.15 «Челсі» — 

«Атлетико». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

16.00 «Баварія» — «Лаціо». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

17.50 «Ніч Ліги чемпіонів»

18.20 Топматч

18.30 Журнал Ліги Європи

19.00, 21.50 «Шлях до Гданська»

19.50 LIVE. «Шахтар» 

— «Рома». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

22.30 LIVE. «Ліга Європи. 

ONLINE»

23.55 «Арсенал» — 

«Олімпіакос». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА. 

Прем’єра

01.45 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

04.00 «Вільярреал» — 

«Динамо» (К). 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Олександрія» 

— «Олімпік». Чемпіонат 

України

07.45, 12.35 «Ніч Ліги чемпіонів»

08.55, 19.10 «Челсі» — 

«Атлетико». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

10.45, 0.45 «Баварія» — 

«Лаціо». 1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.05 «Ман Сіті» — «Боруссія» 

(М). 1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

14.55 «Парма» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

16.45 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА. Прем’єра

17.15 «Реал» — «Аталанта». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

19.05, 5.25 Топ-матч

21.00, 23.55 «Шлях до Гданська»

21.55 LIVE. «Вільярреал» 

— «Динамо» (К). 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

02.35 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

03.05 «Шахтар» — «Рома». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

04.55 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

09.00, 1.50 Правда життя

10.05, 0.40 Речовий доказ

11.15 Інженерні ідеї

12.10 Зона будівництва

13.10 Україна: забута історія

14.10 Дикі тварини

15.10, 19.50 Секретні території

16.10, 21.45 НАСА: нез’ясоване

17.05, 20.50 Шукачі 

неприємностей

18.00 Неймовірні винаходи

19.00 Місця сили

22.40 Океани

23.40 Таємнича світова війна

03.15 Аджимушкай. Підземелля 

смерті

04.05 Прокляття скіфських 

курганів

04.55 Легендарні замки України

05.45 Війна всередині нас

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.35 «Дай лапу»

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

09.50 Т/с «Мисливці на реліквії»

13.15 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

17.10 «Орел і решка. На краю 

світу»

19.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

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, 18.10 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 Гордон Рамзі готує 

вдома

17.10 Квартирне питання

19.00 Дачна відповідь

22.10 Готуємо разом

00.30 Ідеї ремонту

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 9.15, 10.15, 19.45 Одного 

разу під Полтавою

08.45, 1.00 Сімейка У

09.45, 23.00 Одного разу в Одесі

10.45, 0.00 Країна У

11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить-3»

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 «Чорний лицар»

01.30 Рятівники

02.30 Т/с «Хамелеон»

03.15 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 3.10 Енеїда

06.30 М/ф «День, коли 

щастить»

06.40 М/ф «Дерево і кішка»

06.50 М/ф «Жар-птиця»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 2.25, 

5.10 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20 Суспільна студія

09.30 Т/с «Віра»

11.05 Солодка дача

11.25 Телепродаж

15.10, 21.35, 0.10, 3.00, 5.45 

Спорт

15.20 UA:Фольк

16.25 Біатлон. Кубок світу. Х 

етап. Спринт 7 км, жінки

18.55, 22.00 «Виживання у дикій 

природі»

19.55 «Світ дикої природи»

23.00 Схеми. Корупція в деталях

00.25 «Суперчуття»

01.00 Т/с «Посольство»

04.05 Д/ф «Вибір»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.10 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 «Навчи мене 

кохати»

22.15 «Ліпсінк батл»

00.15 Комедія «Війна подружжя 

Роузів»

02.30 «Ігри приколів»

04.55 «Світське життя-2021»

06.05 «Життя відомих людей»

ІНТЕР

05.25, 22.50 «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»

11.00 «Позаочі»

12.25 Т/с «Агата Рейзін»

14.30, 15.30, 0.35 «Речдок»

16.25 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 1.35 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Шерлок»

03.10 «Чекай на мене. Україна»

04.20 «Орел і решка. Шопінг»

05.00 «Телемагазин»
05.30 Х/ф «Підкидьок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

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 «Краще за всіх»

14.10, 15.30 Т/с «Слабка ланка»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Людина без 

серця»

01.45 Телемагазин

04.00 Реальна містика

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30, 0.50 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10, 20.05 Дизель-шоу

11.20 Т/с «Вижити за будь-яку 

ціну-2»

12.45, 15.45 Факти. День

13.15, 16.15, 23.45 «На трьох»

16.55 Х/ф «Нестримні-2»

18.45 Факти. Вечір

22.45 «На трьох-9»

01.15 Х/ф «Смертельні 
перегони-3»

03.00 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.30 Kids’ Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.35 Орел і решка

08.30 Т/с «Надприродне»

10.30 Від пацанки до панянки

12.30 Вар’яти

14.30 Де логіка?

16.30 Х/ф «За бортом»

19.00 Х/ф «Крокодил Данді»

21.00 Х/ф «Крокодил 

Данді-2»

23.30 Х/ф «Круті віражі»

01.30 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

02.25 Служба розшуку дітей

02.30 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, 23.00, 0.00, 1.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

06.25 Невигадані історії

07.10, 8.10, 20.55 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 13.10 Д/с «Крила війни»

08.15 Форшмак

08.45 Натхнення

09.30 Машина часу

10.10, 14.10, 5.10 Д/с «Щось 

пішло не так: зворотний 

відлік»

11.10, 16.10 Д/с «Нижче тільки 

пекло»

12.55 Вечірній преЗЕдент

15.30 Час «Ч»

17.10, 23.10 Д/c «Тихоокеанська 

війна в кольорі»

18.10, 22.00 Д/c «Загадки 

нацистських злочинів»

19.20, 1.15 «Політклуб із Віталієм 

Портніковим»

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.40 Час-Time

00.10 Д/с «Найбільші обмани 

історії»

03.10 Культ Ура!

04.10 Обережно, діти!

НТН

05.50, 10.40, 19.30 Т/с 

«Коломбо»

07.55, 17.15, 3.05 «Випадковий 

свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.35 

«Свідок»

09.00 Х/ф «За два кроки від 

«Раю»

12.50 «Легенди карного 

розшуку»

14.35 «Правда життя»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

18.20 «Таємниці світу»

23.15 Х/ф «Грачі»

01.00 «Склад злочину»

03.10 «Речовий доказ»

04.10 «Легенди бандитського 

Києва»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20 М/ф «Чіп і Дейл — 

бурундучки-рятівнички»

08.10 М/ф «Качині історії»

09.30, 0.00 Мама реготала

11.30 Т/с «Сишиш-Шоу»

12.30 Т/с «Сишиш-Шоу. Бар»

13.00 Т/с «Дефективи»

14.40 Т/с «Суперкопи»

17.00 Т/с «Швидка»

19.00 Т/с «Морська поліція: 

полювання на вбивць»

21.30 Х/ф «Бетмен і робін»

02.20 Мама реготала. Найкраще

03.15 Оттак Мастак!

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.50 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

06.55, 19.00, 22.45 «Холостяк»

11.50 «Як вийти заміж»

13.00, 14.55, 18.05 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

00.35 «Про що мовчать жінки»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00 «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»

18.00 «П’ята колонка»

18.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

19.00 «Ехо України»

22.00 «Міністерство правди»

22.30 «Запоребрик NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

06.15 Х/ф «Вхідний»

08.05 Х/ф «Денне світло»

10.15 Х/ф «Без обличчя»

13.05 «Загублений світ»

18.00 «Секретні матеріали»

18.15, 1.35 «Спецкор»

18.50, 2.05 «ДжеДАІ»

19.25 Х/ф «Ронін»

21.55 Х/ф «Гнів»

23.50 Х/ф «Приречені-2»

02.35 «Облом»

03.45 «Цілком таємно-2017»

04.10 «Бандерлоги-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 1.10 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

06.30, 9.15, 13.40, 14.20 «Шлях 

до Гданська»

07.25, 20.40 «Шахтар» 

— «Рома». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.25 «Вільярреал» — 

«Динамо» (К). 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

12.15 Топматч

12.30, 13.20 «Ліга чемпіонів»

13.00 LIVE. Жеребкування 1/4 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

14.00 LIVE. Жеребкування 1/4 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

14.45 Огляд матчів. Ліга Європи 

УЄФА. Прем’єра

16.05 «Арсенал» — 

«Олімпіакос». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

17.55 «Челсі» — «Атлетико». 

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»

01.40 «Баварія» — «Лаціо». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

03.30 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

04.00 «Парма» — «Дженоа». 

Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Челсі» — «Атлетико». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

07.45, 9.45, 11.45, 23.40, 3.50 

Топ-матч

07.55, 23.55 «Арсенал» — 

«Олімпіакос». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

09.55 «Ліга Європи. ONLINE»

11.50 «Ман Сіті» — «Боруссія» 

(М). 1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.40, 16.25, 17.35, 20.20, 2.50, 

3.30 «Шлях до Гданська»

14.35 «Шахтар» — «Рома». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

17.05 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

18.30 «Вільярреал» — 

«Динамо» (К). 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

21.10, 4.55 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

21.40 LIVE. «Парма» 

— «Дженоа». Чемпіонат 

Італії

01.40, 2.30 «Ліга чемпіонів»

02.10 Жеребкування 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

03.10 Жеребкування 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

04.00 Огляд матчів. Ліга Європи 

УЄФА

05.25 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 «Челсі» — «Атлетико». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

07.45, 9.45, 11.45, 23.40, 3.50 

Топ-матч

07.55, 23.55 «Арсенал» — 

«Олімпіакос». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

09.55 «Ліга Європи. ONLINE»

11.50 «Ман Сіті» — «Боруссія» 

(М). 1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.40, 16.25, 17.35, 20.20, 2.50, 

3.30 «Шлях до Гданська»

14.35 «Шахтар» — «Рома». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

17.05 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

18.30 «Вільярреал» — 

«Динамо» (К). 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

21.10, 4.55 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

21.40 LIVE. «Парма» 

— «Дженоа». Чемпіонат 

Італії

01.40, 2.30 «Ліга чемпіонів»

02.10 Жеребкування 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

03.10 Жеребкування 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

04.00 Огляд матчів. Ліга Європи 

УЄФА

05.25 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.30 «Дай лапу»

08.40 «Орел і решка. Шопінг»

10.35 Х/ф «Матриця часу»

12.20 «Орел і решка. На краю 

світу»

13.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

17.30 Х/ф «Прикинься моїм 

чоловіком»

19.20 Х/ф «Липучка»

21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

01.00 Х/ф «Статус Бреда»

02.45 «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, 18.10 Один за 100 годин

11.20 Удачний проєкт

13.00, 16.20 Корисні поради

14.00, 21.10 Моя кухня

15.00, 20.10 Гордон Рамзі готує 

вдома

17.10 Квартирне питання

19.00 Дачна відповідь

22.10 Готуємо разом

00.30 Ідеї ремонту

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Зіркові долі

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 9.15, 10.15, 20.15 Одного 

разу під Полтавою

08.45 Сімейка У

09.45, 23.35 Одного разу в Одесі

10.45, 18.15 Т/с «Батько рулить-3»

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 «Хроніки Ріддіка»

00.35 Країна У

01.35 Рятівники

02.35 Теорія зради

04.05 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 4.40 Енеїда

06.30 М/ф «Дивне китеня»

06.40 М/ф «Дощику, дощику, 

припусти»

06.50 М/ф «Дівчинка та Зайці»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35, 2.05, 

5.10 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20 Суспільна студія

09.30 Т/с «Віра»

11.05 Солодка дача

11.25 Телепродаж

15.10, 21.35, 0.10, 2.40, 5.45 

Спорт

15.20 UA:Фольк

16.25 Біатлон. Кубок світу. 

Х етап. Спринт 10 км, 

чоловіки

18.55, 22.00 «Виживання у дикій 

природі»

19.55 «Світ дикої природи»

23.00 Перша шпальта

00.25 «Суперчуття»

01.00 Схеми. Корупція в деталях

01.30 Розважальна програма з 

Майклом Щуром

02.55 Суспільно-політичне ток-

шоу «Зворотний відлік»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 12—13 БЕРЕЗНЯ 2021
19 березня
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КАНАЛ «1+1»

07.00, 6.00 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Світ навиворіт»

18.20 «Світ навиворіт-12. 

Пакистан»

19.30, 5.00 ТСН

20.15 «Ліпсінк батл»

22.10 «Жіночий квартал-2021»

23.20, 0.20 «Світське життя-

2021»

01.20 Комедія «Війна подружжя 

Роузів»

03.20 «Ігри приколів»

ІНТЕР

06.50 «Слово предстоятеля»

06.55 Х/ф «Три мушкетери. 

Підвіски королеви»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.00 «Корисна програма»

11.00 Х/ф «Бережись 

автомобіля»

13.00 Х/ф «Пригоди Шерлока 

Холмса та доктора 

Ватсона. Знайомство»

15.40 Т/с «Слідчий Горчакова»

20.00 «Подробиці»

20.30 «Місце зустрічі»

22.00 Т/с «Побачити океан»

01.45 Х/ф «Гувернантка»

03.15 «Орел і решка. Шопінг»

04.35 Х/ф «Мільйон у 

шлюбному кошику»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.25, 4.00 Реальна містика

08.45 Х/ф «В останній раз 

прощаюся»

10.50 Т/с «Коли повертається 

минуле»

14.45, 15.20 Т/с «Рись»

20.00 Головна тема

21.00 Шоу «Маска»

23.55, 2.15 Т/с «Рідна кров»

01.45 Телемагазин

ICTV

05.10 Скарб нації

05.20 Еврика!

05.25 Факти

05.50 Т/с «Марк + Наталка»

07.40, 9.15, 10.55 «На трьох»

08.40, 10.15 Т/с «Вижити за будь-

яку ціну»

11.55, 13.00 Т/с «Пес»

12.45 Факти. День

16.35 Х/ф «Будь кмітливим!»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «РЕД»

21.20 Х/ф «РЕД-2»

23.25 Х/ф «Пристрель їх»

00.55 Т/с «Розтин покаже-2»

02.35 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

05.30 Вар’яти

08.10, 10.00 Kids’ Time

08.15 М/ф «Агент Марні»

10.05 Орел і решка. Дива світу

11.00 Орел і решка. Невидане. 

Дива світу

12.10 Орел і решка

13.10 У кого більше?

15.10 М/ф «Мадагаскар»

17.00 М/ф «Співай»

19.10 Х/ф «Король Лев»

21.20 Х/ф «Аладдін»

00.00 Х/ф «Знахар»

02.20 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 23.00, 0.00, 

1.00, 02.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.10, 7.10 Д/с «Крила війни»

07.50, 8.50, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

08.15 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

08.40 Натхнення

09.10 Час «Ч»

09.30 Майстри ремонту

10.15 Форшмак

10.35 Медекспертиза

11.10 Гончаренко рулить

11.40 На власні очі

12.15 Індійський фільм

15.15 Концерт

17.10, 23.10 Д/c «Тихоокеанська 

війна в кольорі»

18.15 Pro військо

18.30, 0.35 Невигадані історії

19.00 Д/c «Майстри війни»

20.10, 2.10, 5.10 Рандеву

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.35, 3.00 Вікно в Америку

22.00 Д/c «Загадки нацистських 

злочинів»

00.10 Є сенс

01.10 Д/с «Найбільші обмани 

історії»

03.20 Культ Ура!

04.10 Обережно, діти!

НТН

05.00 «Top Shop»

06.15 Х/ф «Вічний поклик»

13.00 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

14.15 Х/ф «Апачі»

16.00 Х/ф «Переможці та 

грішники»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 2.40 «Свідок»

19.30 Х/ф «Небезпечно для 

життя!»

21.20 Х/ф «Нові амазонки»

23.40 Х/ф «Я, Алекс Кросс»

01.35 «Хвороби-вбивці»

03.10 «Випадковий свідок»

03.40 «Речовий доказ»

04.10 «Правда життя»

04.35 «Легенди бандитського 

Києва»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20, 15.10, 2.20 Мама реготала. 

Найкраще

08.20 М/ф «Аладдін»

09.45 М/ф «Темний плащ»

11.30 Check In. Україна

13.20 Латиноамериканський 

Check-in

18.20 Х/ф «Скажений Макс»

20.10 Х/ф «Скажений Макс-2: 

воїн дороги»

22.00 Т/с «Морська поліція: 

полювання на вбивць»

23.45 Мама реготала

03.10 Оттак Мастак!

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

05.55, 10.50 Т/с «Авантюра на 

двох»

07.55 «Неймовірна правда про 

зірок»

17.00 «Хата на тата» (сезон 10)

19.15 «МастерШеф. 

Професіонали»

22.22 «Dizel Night»

ПРЯМИЙ

09.00 «Щасливе інтерв’ю»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 «Репортер». 

Новини

10.10 «Соціальний статус» із 

Василем Бірзулом

10.40 «Перша передача»

11.15, 12.15 «Акценти» з 

Наталкою Фіцич

13.10, 14.15, 15.15, 16.10 

Документальний фільм

17.00 «Не наша Russia»

18.00 «Анатомія тижня»

20.30 «Війна за незалежність»

21.00 «Прямий доказ»

21.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

22.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд

23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.30 «ДжеДАІ-2019»

07.55 Прем’єра! «ДжеДАІ-2020»

08.55 «Загублений світ»

12.45 Х/ф «Зворотний відлік»

14.20 Х/ф «Ронін»

16.50 Х/ф «Петля часу»

19.00 Х/ф «Перше вбивство»

21.00 Х/ф «Облога»

23.10 Х/ф «Посланець»

01.00 Х/ф «Литовське 

весілля»

02.45 «Облом»

03.15 «Цілком таємно-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00 «Реал» — «Аталанта». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

07.45 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

08.15 «Ліга Європи. ONLINE»

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 «Арсенал» — 

«Олімпіакос». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

12.05 «Челсі» — «Атлетико». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

13.50 «Шахтар» — «Рома». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

15.55 LIVE. «Кротоне» 

— «Болонья». Чемпіонат 

Італії

17.55 Огляд матчів. Ліга Європи 

УЄФА

18.50, 20.55, 2.00 Топ-матч

18.55 LIVE. «Спеція» 

— «Кальярі». Чемпіонат 

Італії

21.10 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.40 LIVE. «Інтер» — 

«Сассуоло». Чемпіонат 

Італії

23.40 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

00.10 «Маріуполь» — «Минай». 

Чемпіонат України

02.10 «Ман Сіті» — «Боруссія» 

(М). 1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

04.00 «Десна» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Баварія» — «Лаціо». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

07.45, 22.25 Топ-матч

07.55 Огляд матчів. Ліга Європи 

УЄФА

08.50 «Ювентус» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

10.40 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

11.10 «Вільярреал» — 

«Динамо» (К). 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

13.00, 13.35, 15.55, 18.55, 21.25 

«Тур ONLINE»

13.30, 17.45, 20.15 Футбол NEWS

13.55 LIVE. «Маріуполь» 

— «Минай». Чемпіонат 

України

16.55 LIVE. «Десна» 

— «Дніпро-1». Чемпіонат 

України

19.25 LIVE. «Ворскла» 

— «Олімпік». Чемпіонат 

України

22.35 «Шахтар» — «Рома». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

00.25 «Кротоне» — «Болонья». 

Чемпіонат Італії

02.10 «Ліга Європи. ONLINE»

04.00 «Інтер» — «Сассуоло». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Випадковий свідок

07.35, 0.55 Містична Україна

08.25, 19.10 У пошуках істини

10.10 Речовий доказ

11.20, 0.00 Секретні території

12.15 Вирішальні битви Другої 

світової

13.15 Смертельна Австралія

16.15 Океани

18.15 Брама часу

21.00 Шокуюча правда

01.55 Бандитський Київ

05.15 Війна всередині нас

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик и Панда»

08.30 «Дай лапу»

09.40 «Орел і решка. Шопінг»

11.30 Х/ф «Прикинься моїм 

чоловіком»

13.20 Х/ф «Липучка»

15.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Х/ф «Доріан Грей»

02.00 «Бійцівський клуб»

03.00 «Нічне життя»

К2

06.30, 1.10 Телемагазин

07.30 Видатні акторки. ТОП

09.50 Корисні поради

11.40 Правила життя

13.40 Один за 100 годин

15.20, 0.10 Ідеї ремонту

16.00 Майстри ремонту

18.00 Дачна відповідь

21.40 Удачний проєкт

01.40 Формула любові

03.20 Арт-простір

03.40 Зіркові долі

04.10 М/ф

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.40 Х/ф «Тім Талер, або 

Проданий сміх»

12.40 Х/ф «Мисливці на 

скарби»

14.55 Х/ф «Хроніки Ріддіка»

17.15 Х/ф «R.I.P.D. — 

примарний патруль»

19.00 Одного разу під Полтавою

23.30 Сімейка У

00.00 Одного разу в Одесі

00.30 Країна У

01.00 Панянка-селянка

02.40 Теорія зради

03.25 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 3.55 Енеїда

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.50, 

2.05, 3.30, 5.35 Новини

07.10 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»

07.40 М/ф «Як козаки 

інопланетян зустрічали»

08.05 «Тваринна зброя»

09.05 Відтінки України

09.35, 0.15, 2.30 #ВУКРАЇНІ

10.05, 22.00 Х/ф «Обличчя 
кохання»

11.50 «Виживання у дикій 

природі»

12.45, 14.05 Міста та містечка

13.10 Біатлон. Кубок світу. Х 

етап. Гонка переслідування 

10 км, жінки

14.25 Телепродаж

15.00 UA:Фольк. Спогади

16.10 Біатлон. Кубок світу. Х 

етап. Гонка переслідування 

12,5 км, чоловіки

17.05 Полювання (Природнича 

історія)
18.05 Х/ф «Яків»

19.55, 21.25 «Боротьба за 

виживання»

00.55 Д/ф «З України до 

Голлівуду»

03.00, 5.00 Бюджетники

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 12—13 БЕРЕЗНЯ 2021
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КАНАЛ «1+1»

07.00 «Життя відомих людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 «Світ навиворіт-12. 

Пакистан»

10.50, 2.45 «Світ навиворіт»

17.00 Бойовик «Король Артур»

19.30, 5.00 ТСН «ТСН-тиждень»

21.00 «Голос країни-11»

23.55 «Світське життя-2021»

00.55 Драма «Найвеличніший 

шоумен»

ІНТЕР

06.00 Х/ф «Три мушкетери. 

Помста Міледі»

08.00 «Удачний проєкт»

09.00 «Готуємо разом»

10.00, 11.00, 12.00 «Інше життя»

12.50 Т/с «Речдок. Особиста 

справа»

17.20 Т/с «Свідок 

обвинувачення»

20.00 «Подробиці тижня»

22.00 Х/ф «Пригоди Шерлока 

Холмса та доктора 

Ватсона. Знайомство»

00.50 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50 Сьогодні

06.50 Реальна містика

09.15 Т/с «Три сестри»

17.00, 21.00 Т/с «Королева доріг»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00, 2.15 Т/с «Краще за всіх»

01.45 Телемагазин

03.15 Гучна справа

04.00 Т/с «Пошта»

ICTV

04.40 Скарб нації

04.50 Еврика!

04.55 Факти

05.20 Не дай себе обдурити!

06.05 Більше, ніж правда

07.00 Анти-зомбі

07.55 Секретний фронт

08.50 Громадянська оборона

09.50, 1.30 Т/с «Розтин 

покаже-2»

12.30, 13.00 Х/ф «Нестримні-2»

12.45 Факти. День

14.35 Х/ф «РЕД»
16.40 Х/ф «РЕД-2»

18.45 Факти тижня

21.15 Х/ф «Агенти А.Н.К.Л.»
23.35 Х/ф «Смерть Сталіна»

03.45 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

05.40, 1.30 Вар’яти

08.20, 10.30 Kids’ Time

08.25 М/ф «Співай»

10.35 Х/ф «Джордж із 

джунглів»

12.20 Х/ф «Джордж із 

джунглів-2»

14.10 Х/ф «Король Лев»

16.20 Х/ф «Аладдін»

19.10 Х/ф «Хенкок»

21.00 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест»

23.20 Х/ф «Ласкаво 

просимо до раю»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 15.00, 17.00, 

20.00, 23.00, 0.00, 2.00, 

3.00, 04.00, 5.00 Час новин

06.10, 7.10 Д/с «Крила війни»

07.50, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. Соціум

08.15 Невигадані історії

08.35 Vоїн — це я!

08.45 Натхнення

09.25 Хроніка тижня

10.10 Д/с «Щось пішло не так: 

зворотний відлік»

11.10 Д/с «Нижче тільки пекло»

12.25 Індійський фільм

15.15 Концерт

17.10, 23.10 Д/c «Тихоокеанська 

війна в кольорі»

18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки 

тижня з Анною 

Мірошниченко

19.00 Д/c «Майстри війни»

20.10, 2.15 Машина часу

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.30 Вечір з Яніною Соколовою

22.00 Д/c «Загадки нацистських 

злочинів»

00.10 Д/с «Найбільші обмани 

історії»

01.55 Огляд преси

03.15 Культ Ура!

04.10 Обережно, діти!

НТН

05.00 «Top Shop»

05.30 Х/ф «Алегро з вогнем»

07.10 «Будьте здоровi»

07.45 «Випадковий свідок. 

Навколо світу»

08.55 Х/ф «Апачі»

10.45 Х/ф «Нові амазонки»

13.00 Х/ф «Небезпечно для 

життя!»

14.50 Х/ф «Командос»

17.40 Х/ф «Екіпаж машини 

бойової»

19.00 Х/ф «Вони воювали за 

Батьківщину»

22.00 Х/ф «Нічна бригада»

23.50 Х/ф «Я, Алекс Кросс»

01.50 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин

07.20, 15.15, 2.15 Мама реготала. 

Найкраще

08.20 М/ф «Аладдін»

09.45 М/ф «Темний плащ»

11.30 Північний Check-In

13.20 Азійський Check-in

17.20 Х/ф «Скажений Макс: 

під куполом грому»

19.20 Х/ф «Хеллбой: герой із 

пекла»

21.50 Т/с «Морська поліція: 

полювання на вбивць»

23.20 Мама реготала

03.00 Оттак Мастак!

СТБ

04.35 «Невідома версія. 

«Діамантова рука»

05.30 Х/ф «Осінній марафон»

07.25 Х/ф «Відпустка за свій 

рахунок»

09.55 «МастерШеф. 

Професіонали»

12.50 «Хата на тата»

15.05 «Супермама»

19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

20.00 «Один за всіх»

23.30 «Таємниці ДНК»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.10 «Медексперт із Катериною 

Трушик

10.10 «Про особисте» з 

Наталкою Фіцич

11.15, 12.15 «Акценти» з 

Наталкою Фіцич

13.10, 20.00 «Міністерство 

правди»

14.10, 15.10, 16.10 «Ехо України»

17.15 «Не наша Russia»

18.00 «Анатомія тижня»

20.25 «Про військо»

20.50 «Sound.ЧЕК»

21.00 «Великі новини»

22.00 «П’ята колонка»

22.30 «Щасливий день із 

політиком»

23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «Шалені перегони-2018»

07.30 «ДжеДАІ-2019»

09.15, 0.50 «Загублений світ»

12.10 Т/с «Перевізник»

16.55 1-й тур ЧУ з футболу 

«Динамо» — «Рух»

19.00 Х/ф «Уціліла»

20.50 Х/ф «Людина 

листопада»

22.55 Х/ф «Тіньові вовки»

01.50 «Облом»

04.00 «Найкраще»

04.10 «Бандерлоги-2017»

04.55 «Зловмисники»

05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 3.30, 5.30 Топ-матч

06.10 «Спеція» — «Кальярі». 

Чемпіонат Італії

08.10 «Ворскла» — «Олімпік». 

Чемпіонат України

10.00, 14.45, 16.20, 17.45, 20.15, 

23.00 Футбол NEWS

10.20 Журнал Ліги чемпіонів. 

Прем’єра

10.50 «Інтер» — «Сассуоло». 

Чемпіонат Італії

12.35 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.00, 15.55, 16.30, 18.55 «Тур 

ONLINE»

13.55 LIVE. «Інгулець» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

16.55 LIVE. «Львів» 

— «Шахтар». Чемпіонат 

України

19.25 LIVE. «Колос» — «Зоря». 

Чемпіонат України

21.20 «Великий футбол»

23.20 Журнал Ліги чемпіонів

23.50 «Верона» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

01.40 «Львів» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

03.40 «Фіорентина» — 

«Мілан». Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Маріуполь» — «Минай». 

Чемпіонат України

07.50 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.20 «Вільярреал» — 

«Динамо» (К). 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

10.10, 17.55 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

11.05 «Десна» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

12.55, 21.10 Журнал Ліги 

чемпіонів

13.25 LIVE. «Верона» 

— «Аталанта». Чемпіонат 

Італії

15.25 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

15.55 LIVE. «Ювентус» — 

«Беневенто». Чемпіонат 

Італії

18.50, 20.55, 23.40, 1.45, 3.45 

Топ-матч

18.55 LIVE. «Фіорентина» 

— «Мілан». Чемпіонат 

Італії

21.40 LIVE. «Рома» — 

«Наполі». Чемпіонат Італії

23.55 «Інгулець» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

01.55 «Ювентус» — 

«Беневенто». Чемпіонат 

Італії

03.55 «Колос» — «Зоря». 

Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Випадковий свідок

07.35, 0.55 Містична Україна

08.25, 19.15 У пошуках істини

10.15 Речовий доказ

11.25, 0.00 Секретні території

12.20 Вирішальні битви Другої 

світової

13.20 Смертельна Австралія

16.20 Океани

18.20 Брама часу

21.00 Шокуюча правда

01.40 Підроблена історія

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик и Панда»

08.35 «Орел і решка. Шопінг»

09.30 Х/ф «Матриця часу»

11.15 Х/ф «Досягни успіху»

13.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Х/ф «Знайомтеся, Білл»

01.45 Т/с «Три сестри»

02.40 «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

14.20 Магія солодощів

14.50 Спеція

15.50 Смачні страви

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

09.15 М/ф «Діномама»

10.55 М/ф «Жаб’яче 

королівство: таємниця 

кришталевої жаби»

12.35 Х/ф «Про рибалку та 

його дружину»

13.45 Х/ф «Чорний лицар»

15.30 Х/ф «Смокінг»

17.15 Х/ф «Випадковий 

шпигун»

19.00 Одного разу під Полтавою

22.30 Х/ф «Мисливці на 

скарби»

00.45, 1.45 Одного разу в Одесі

01.15 Країна У

02.15 Сімейка У

02.45 Т/с «Хамелеон»

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 3.55 Енеїда
07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.10, 2.05, 

3.30, 5.35 Новини
07.10 М/ф «Уроки тітоньки 

Сови»
07.40 М/ф «Як козаки наречених 

виручали»
08.20 «Дикі тварини»
09.00 Божественна літургія 

Православної церкви 
України

11.00 Недільна літургія 
Української греко-
католицької церкви

12.30 Недільна свята меса 
Римсько-католицької 
церкви в Україні

13.30, 15.55 Міста та містечка
13.55 Біатлон. Кубок світу. Х 

етап. Мас-старт 12,5 км, 
жінки

14.50 Телепродаж
15.20 Країна пісень
16.25 Біатлон. Кубок світу. Х 

етап. Мас-старт 15 км, 
чоловіки

17.20 Студія «Біатлон»
17.40 «Супротивники рифів»
18.55 «Виживання у дикій 

природі»
20.00 Спецпроєкт «Зупини мене, 

якщо зможеш»
21.25 Розважальна програма з 

Майклом Щуром

22.00 Х/ф «Стрімголов»
00.35, 2.30 #ВУКРАЇНІ

01.10 Д/с «Масштабні інженерні 

помилки»

03.00 Бюджетники
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Станіслав ГОЦУЛЯК

 Між публікацією п’єси «Хлібне 
перемир’я» та її інсценівкою від Станісла-
ва Жиркова минуло менше року. Інакше 
бути й не могло — занадто вже вона те-
атральна, починаючи від рушниці, що 
з’являється у першому акті.
 Дія вистави відбувається на Дон-
басі під час так званого «хлібного 
перемир’я» 2014 року — першого за 
часів російсько-української війни. 
Дізнавшись про смерть матері, Антон 
повертається до рідної оселі. Тут разом 
iз небіжчицею на нього чекає молодший 
брат Толік. Але те перше після гарячої 
фази війни перемир’я, що задумувалось 
як можливість для місцевого населен-
ня зібрати врожай, виявляється фейко-
вим, як, зрештою, і наступні. 
 Насправді поля з хлібом палають, 
сам обряд поховання матері виявляєть-
ся важкоздійсненним через спалений 
міст, і тут він — як символ спалених 
мостів між окупованими територіями 
і рештою України, між минулим і те-
перішнім. Час від часу в хаті помер-
лої з’являються інші люди, і на їх фоні 
брати згадують повне веселих епізодів 
безтурботне мирне життя. 
 Образ матері — небездоганний, су-
перечливий, але вона все така ж рідна 
і тепер назавжди втрачена, як і та, до-
воєнна, Україна. На відміну від п’єси, 

де кумедні фрагменти вплетені в кан-
ву соціальної драми, Стас Жирков йде 
далі, створюючи трагікомедію, в якій 
деякі з елементів акцентовано аж до 
межі блюзнірства. Спочатку глядач від-
гукується на це поодиноким, дещо не-
рвовим смішком, який по ходу дії стає 
більш розкутим і поширюється всією 
залою. 
 Утiм щоразу сміх обривається рап-
тово — це публіка разом iз героями по-
вертається до реальності, в якій війна 
— просто тут, за порогом. 
 Як текст літературного першодже-
рела, так і сама вистава переповнені 
алюзіями на біблійні тексти та класи-
ків української літератури. Тут навіть 
другопланову сусідчину дружину зва-
ти не інакше як Марія, і вона носить під 
серцем надію на нове життя, а водночас 
виступає останнім необхідним елемен-
том у пазлі «мертвих, і живих, і нена-
роджених». 
 Утiм головним текстом, який про-
ступає крізь жаданівсько-жирковську 
історію, є класика екзистенціалізму — 
«Сторонній». Бо навіть на питання Ан-
тона, коли померла мати, Толік відпові-
дає парафразом перших рядків роману 
Альбера Камю: «Моя мати померла сьо-
годні. А може, і вчора, не знаю точно».
 Блокпост у «Хлібному перемир’ї» 
— просто блокпост, хтозна, з якого він 
боку, так само неважливо, на чиєму те-

пер боці головні й другорядні герої. Та 
й чи може бути інакше у сірій зоні, де 
ситуація здатна змінитись у будь-який 
момент. Подібно до героїв французького 
філософа-екзистенціаліста, існування 
головних героїв «Хлібного перемир’я» 
не залежить від них самих і їхньої волі, 
вони лише підлаштовуються під умо-
ви, в які їх занурено. Як нині п’єсу Жа-
дана, твір Камю, що став його творчим 
маніфестом, так само було написано у 
розпал війни — Другої світової. 
 Серед глядачів вистави — Ілля По-
номарьов, єдиний депутат російської 
Держдуми, що наважився проголосу-
вати проти анексії Криму, чим і при-
рік себе на долю політемігранта. 2019-
го він отримав наше громадянство від 
тодішнього президента Порошенка і 

своїми враженнями від вистави для 
«УМ» поділився вже досить пристой-
ною українською: «До цього я бував у 
бага тьох театрах Києва, але в Театрі на 
лівому березі — вперше. Я дуже люблю 
Сергія Жадана, знайомий з ним особис-
то, і тому не міг пропустити нову виста-
ву за його твором. Це — не пряме полі-
тичне, а, перш за все, глибоко гуманіс-
тичне висловлювання, і це саме те, що 
мені в Жадані імпонує. Чи зможуть 
такі твори дійти до російського читача, 
глядача? На жаль, зараз Жадан там не 
дуже відомий. Але сподіваюсь, що не за 
горами той час, коли і мої російські од-
нодумці теж зможуть читати Жадана. 
Загалом сильна вистава, з тих, які про-
довжуєш осмислювати вже після пере-
гляду». ■

Валентина САМЧЕНКО

 Перформанс, концерт з 
улюблених творів та балет, пе-
регляд документальних філь-
мів й експонування речей iз 
приватних колекцій, — так 12 
та 13 березня у Львівській на-
ціональній опері вшановувати-
муть пам’ять трьох відомих ук-
раїнських режисерів: Ярослава 
Федоришина, Романа Віктюка 
та Сергія Проскурні, які пішли 
у засвіти один за іншим, почи-
наючи з березня 2020, і кожен 
з яких мав свою львівську іс-
торію. Тепер кажуть: усі троє 
за життя отримували пропо-
зицію від Львівської опери по-
ставити одну зі своїх вистав... 
І можна лише намріяти, який 
би був щонайменше резонанс. 
У реальності є можливість 
побачити дводенний проєкт 
«Львівські Дон Кіхоти» на різ-
них майданчиках та сценах те-
атру, яким вшанують пам’ять 
митців.
 У 40-й день після смерті 
Сергія Проскурні, 12 берез-
ня, після заупокійної Літургії 
в Гарнізонному храмі Святих 
верховних апостолів Петра і 
Павла покладуть квіти шани 
на могилах Ярослава Федори-
шина та Романа Віктюка на 
Личаківському цвинтарі. Опіс-
ля у фоє Опери відбудеться ін-
терактивна акція «Пересотво-
рені», під час якої прозвучать 
спогади про режисерів, транс-
люватимуться документальні 
фільми, відбудеться перфор-
манс Львівського академіч-
ного духовного театру «Вос-
кресіння», який створив Ярос-
лав Федоришин. 
 І згадується, як два роки пос-
піль зовсім недавно львів’яни 
вуличним дійством феєрично 
і яскраво відкривали кілька-
денне свято-фестиваль у місті 
корифеїв українського теат-
ру в Кропивницькому.  Виста-
ви просто неба від Федориши-

на — «Коли ангели спускають-
ся на землю», «Йов», інші — 
бачили тисячі людей у Львові 
та Києві, а також за кордоном. 
Цією фішкою «Воскресіння» 
Ярослав Федоришин нама-
гався в Україні наблизити те-
атр до масової публіки, тому 
з’явилися й вуличні герої на хо-
дулях для дитячої аудиторії. А 
загалом колектив самобутньо-
го «Воскресіння» гастролював 
у понад трьох десятках країн.
 Свого часу Ярославу Федо-
ришину дозволив особисто пос-
тавити своє «Повернення додо-
му» Гарольд Пінтер — англій-
ський драматург, лауреат Но-
белівської премії з літератури 
2005 року. І твори яких би ав-
торів не ставив цей режисер, 
народжений на лісоповалі у 
Хабаровському краї, куди його 
батьків виселяли з різних при-
чин як «ворогів народу», — 
завжди він мав український 
стрижень й делікатну естети-
ку образів і посилів глядачам. 
20 березня буде рік без Майстра 
театру Ярослава Федоришина.
 А 12 березня у Дзеркальній 
залі Львівської опери ще від-
будеться концерт пам’яті за 
участі Ігоря Муравйова (скрип-
ка), Євгена Громова (фортепіа-
но), артистів балету Львівсь-
кої національної опери (балет-
мейстер — Сергій Наєнко) та 
Львівського академічного ду-
ховного театру «Воскресіння». 
На завершення дня на головній 
сцені покажуть балет «Дон Кі-
хот» Людвіга  Мінкуса.
 Наступного дня у Дзер-

кальній залі театру відбудеть-
ся концерт пам’яті «Колискова 
для Проскурні» піаніста Євге-
на Громова, який включатиме 
твори класиків Йогана Себас-
тьяна Баха та Фредеріка Шо-
пена, які були улюбленими для 
режисера Сергія Проскурні або 
ж пов’язані з його творчістю. 
 А в Києві 10 березня в Ан-
дріївській церкві вшанува-
ли концертом пам’яті Paradisi 
Gloria («Даруй славу в раю») 
Сергія Проскурню. Майстер-
ним виконанням чарували Ан-
самбль класичної музики імені 
Бориса Лятошинського, сопра-
но Іванна Пліш та контр-тенор 
Роман Меліш. Звучали Моцарт 
і Перголезі. 

 Новатора-режисера вели-
кого числа масових заходів і 
душевну людину згадували й 
посередництвом зажди емо-
ційних фото та неказенної пе-
реписки. Коротке слово вдяч-
ності за українську позицію 
і модернову творчість Сер-
гія Проскурні сказав міністр 
культури та інформаційної 
політики Олександр Ткачен-
ко. А його попередник Єв-
ген Нищук нагадав про зна-
ковість збігу цих пам’ятних 
днів із Шевченковими та про-
читав «Заповіт». «Поховай-
те та вставайте!» — актуаль-
ний заклик донині для утвер-
дження креативної українсь-
кої культури. ■

ЧАС «Т»

Гра в перемир’я
Київський Театр на лівому березі показує виставу за 
п’єсою Сергія Жадана про події на Донбасі 2014 року

■

«Хлібне перемир’я».
Фото Театру на лівому березі.

❙
❙

ПАМ’ЯТЬ

Колискова має стати набатом
У Києві та Львові згадують Ярослава Федоришина, 
Сергія Проскурню та Романа Віктюка

■ ДОСЬЄ «УМ»

Ярослав Федоришин (25 червня 1955 
— 20 березня 2020) 
 Театральний діяч, режисер, актор, за-
служений діяч мистецтв України. 
У 1976 р., після закінчення театрального 
інституту, переїхав у Львів, де став акто-
ром Львівського ТЮГу.
 Стажувався в Польщі у режисера 
Кшиштофа Зануссі. 
 У 1990 р. разом із однодумцями за-
снував театр «Воскресіння», у якому 
поєдналися духовні традиції класичного 
театру і сучасні форми. 
 У 1992 р. започаткував Міжнародний 
театральний фестиваль «Золотий Лев», 
який відбувається що два роки у Львові. 

Сергій Проскурня (28 листопада 1957 
— 1 лютого 2021)
 Театральний режисер, продюсер, ла-
уреат премії Національної спілки теат-
ральних діячів України «Експеримент» та 
премії імені Сергія Данченка. Організа-
тор театральних фестивалів, концертів та 
мистецьких проєктів.
 Співзасновник мистецького 
об’єднання «Дзиґа» у Львові (1993 р.) 
та першого фестивалю «Червона Рута» 
(1989 р.) 
 У 2009 р. працював генеральним ди-
ректором-художнім керівником Одеської 
національної опери, згодом — художнім 
керівником музично-драматичного театру 
ім. Т. Шевченка в Черкасах.

Роман Віктюк (28 жовтня 1936 — 17 
листопада 2020) 
 Театральний режисер та актор, народ-
ний артист України, лауреат театральної 
премії Maratea Центру європейської дра-
матургії.
 Народився і розпочинав свою про-
фесійну діяльність у Львові. Працював у 
театрах України, Росії, Латвії, Литви, Фін-
ляндії, США, Італії, Греції, Ізраїлю тощо. 
У 1991 р. заснував «Театр Романа Віктю-
ка» у Москві. 
 Входить до американської версії 
списку «50 людей, які найбільше вплину-
ли на другу половину ХХ століття». 
 Автор понад 200 театральних постано-
вок.

■

Поєднані творчістю та Львовом Сергій Проскурня, Роман Віктюк та 
Ярослав Федоришин.

❙
❙
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Пісний лимонний манник
 Приготуйте манну крупу, 
цукор, воду, рафіновану олію, 
борошно, сіль, соду, кукурудзя-
ний крохмаль, лимон та апель-
син. У зручній тарі змішайте 
стакан цукру та стакан манної 
крупи, залийте отриману суміш 
стаканом питної води. Перемі-
шайте компоненти і дайте пос-
тояти 30 хв. 
 0,5 ч. л. соди погасіть ли-
монним соком. Після того як 
тісто постояло, додайте в ньо-
го 0,5 стакана рафінованої олії, 
погашену соду, 0,5 стакана про-
сіяного борошна, дрібку солі, а 
також цедру лимона та апель-
сина. Перемішайте тісто і на 
декілька хвилин залиште його 
спочити. 
 У цей час займіться приго-
туванням лимонної начинки. 
Для цього очистіть лимон від 
шкірки та кісточок, подрібніть 
фрукт на невеличкі кубики. По-
кладіть нарізаний лимон у кас-
трулю, додайте туди 4-5 ст. л. 
цукру та трохи цедри. У 150 
мл холодної води розчиніть 2 
ст. л. кукурудзяного крохмалю 
та влийте це до лимонів. Про-
варіть суміш на маленькому 
вогні приблизно 10 хв, постій-
но помішуйте. У результаті має 
вийти щось схоже на лимонний 
кисіль. Залиште начинку трохи 
схолонути.
 Підготуйте силіконову фор-
му (можна з іншого матеріа-
лу, але тоді змастіть її жиром, 
олією або маслом). Вилийте по-
ловину тіста у форму для випі-
кання, зверху — лимону начин-
ку, тоді тісто, яке залишилося. 
 Випікайте кекс при 180 гра-
дусах 30 хв. до зарум’янювання. 
Після приготування залиште 
манник у формі до повного охо-
лодження. Можете прикрасити 
кекс цукровою пудрою, какао, 
горіхами, фруктами, ягодами 
та подавати до столу. 

Класичний манник на кефірі
 Підготуйте 3 курячих яйця, 
150 — 200 г цукру, 200 г манної 
крупи, 250 мл кефіру, 100 г вер-
шкового масла, 150 г борошна, 
1 ч. л. соди та дрібку солі. 
 Ретельно збийте яйця з цук-
ром. Додайте манку, кефір та 
розтоплене вершкове масло. 
Перемішайте всі інгредієнти до 
однорідної консистенції. Окре-
мо змішайте борошно, соду та 
сіль. Додайте суху суміш у тіс-
то та гарно перемішайте.
 Підготуйте форму, змастіть 
її вершковим маслом, олією чи 
жиром. Вилийте тісто у форму. 

Поставте у духову піч, розігрі-
ту до 190 градусів, та випікайте 
близько 30 хв. Зачекайте, щоб 
манник схолов у формі, і може-
те діставати смачний десерт до 
чаю. 

Пісний манник з гарбузом 
та апельсином 
 Підготуйте 500 г м’якоті гар-
буза, 175 г манної крупи, 150 мл 
води, 115 г цукру, ванілін, дріб-
ку солі, 1 апельсин, 60 г борош-
на, 1 ч.л. соди та 60 мл рослин-
ної олії. 
 Гарбуз наріжте шматочками 
та поставте випікатися в духову 
піч на 40 хв при 180 градусах. 
Після цього він стане м’яким, 
розімніть його виделкою або 
збийте у блендері, перед цим 
очистивши шкірку. 
 Змішайте манку, воду, цу-
кор, ванілін, сіль, сік та мілко 
натерту цедру апельсина. За-
лиште тісто постояти на 30 хв. 
Після цього додайте гарбузо-
ве пюре, борошно, соду й олію. 
Кожного разу ретельно перемі-
шуйте суміш. 
 Якщо використовуєте скля-
ну або чавунну форму, то змас-
тіть її маслом і присипте ман-
ною крупою. Вилийте тісто у 
форму. Випікайте близько 45 
хв. при температурі 170 гра-
дусів. 
 Через велику кількість гар-
буза у складі кексу після випі-
кання він буде мати рідкувату 
структуру. Щоб кекс став більш 
щільним, залиште його охоло-
нути у формі, а потім поставте 
на деякий час у холодильник. 

Швидкий манник 
у мікрохвилівці
 Цей варіант чудово підхо-
дить, якщо до вас зненацька 
прийшли гості, а пригостити 
нічим. Для цього приготуйте 
по 0, 5 стакана манної крупи, 
кефіру, борошна, цукру, 100 г 
вершкового масла, 1 яйце, роз-
пушувач тіста. Для крему зна-
добляться сметана (200 г) та 
чверть стакана цукру. 
 Манку залийте кефіром і за-
лиште на 20-30 хв. Розтопіть 
масло і змішайте його з цук-
ром, додайте яйце та манку з 
кефіром. Просійте борошно і до-
дайте 1 ч. л. розпушувача. Ре-
тельно змішайте.
 Форму краще брати скляну і 
більшу за розміром, тому що тіс-
то буде підійматися. Змастіть її 
маслом та вилийте тісто. Постав-
те форму в мікрохвильову піч-
ку, не накриваючи кришкою. 
 Встановіть потужність 600 Вт і 

час 6 хв. Залиште кекс схоло-
нути на декілька хвилин у фор-
мі, а потім можете викладати на 
тарілку.
 Ретельно збийте сметану з 
цукром та змастіть кремом ман-
ник. Смачний та дуже швидкий 
десерт готовий.

Манник у мультиварці 
на молоці
 Підготуйте по 1 стакану мо-
лока, манки, борошна, цукру, 
70 мл рослинної олії, 15 г верш-
кового масла, 2 яйця, 15 г роз-
пушувача тіста, ванілін та яго-
ди.
 У теплому молоці розтопіть 
масло та додайте манну крупу. 
Залиште манку набухати на 30-
40 хв. Яйця збийте з цукром, 
додайте олію та знову ретельно 
вимішайте. Додайте у цю суміш 
манку з молоком, борошно та 
розпушувач тіста. Ягоди обка-
тайте в борошні та додайте в тіс-
то. 
 Форму змастіть маслом та 
присипте манною крупою. Ви-
лийте тісто. Випікайте в муль-
тиварці на режимі «Випіч-
ка» близько години. Зачекай-
те, щоб манник схолов у формі, 
переверніть його на тарілку та 
прикрасьте цукровою пудрою. 
Смачного! ■

Карина ФУРДИК

 Смачний та корисний сніданок – основа про-
дуктивного та хорошого дня. Коли смачно по-
снідаєш, то отримуєш заряд енергії та почу-
ваєшся бадьоро. Та вранці ми постійно поспі-
шаємо на навчання чи роботу, тому й обираємо 
страву просту та швидку в приготуванні. Най-
кращі сніданки завжди виходять у вихідні дні. 
Коли нікуди не поспішаємо та приділяємо бага-
то часу для приготування маленького ранкового 
шедевру. Тим більше цього тижня сам Бог велів 
їсти сир і готувати страви з ним: бо ж Масниця! 
Крім млинців і традиційних вареників, радимо 
приготувати сирники. 
 У кожної хорошої господині є свій особливий 
рецепт. Одним із них ми поділимося з вами.
 Для приготування сирників нам знадобиться: 
400 г сиру, 2 яйця, 3 ст. л. борошна, 2 ст. л. цукру, 
соняшникова олія для смаження та дрібка солі.
 Для початку потрібно висипати сир у невели-
ку миску та ретельно розім’яти виделкою. Сир 
має бути не дуже вологий і не дуже сухий. Важ-
ливо прибрати всі грудочки для створення ніж-

ної консистенції. Додайте в миску яйця, цукор і 
дрібку солі. Якщо у вас сир із помітною кислин-
кою — можна збільшити кількість цукру за сма-
ком. Ще раз добре перемішайте, щоб з’єднати 
всі компоненти. Вимішуйте до тих пір, поки не 
розтануть кристалики цукру. 
 Додайте 3 ст. л. пшеничного борошна. Якщо 
дасте більше — сирники вийдуть щільнішими 
та будуть краще тримати форму. Якщо ж менше 
— будуть ніжнішими та сирними на смак. Далі 
сформуйте сирники і обкачайте їх у борошні.
 Розігрійте сковороду на середньому вогні, 
влийте олію. Обсмажуйте сирники з кожного 
боку приблизно 1-2 хвилини, до появи рум’яної 
скоринки. 
 Готові сирники викладіть на тарілку, посип-
те цукровою пудрою та додайте сметану, мед, по-
видло чи згущене молоко. Також можна  додати 
свіжих ягід. Смачного! ■

НА СНІДАНОК   

Масниця з сиром
Готуємо ніжні сирники

■

СОЛОДКИЙ СТІЛ

Поласувати манкою
Печемо «дитячу кашу» на десерт

■

Каріна ЦИМБАЛЮК

Манку кожен із нас знає з дитинства. З цієї крупи готують кашу в садочку, у школі та лікарнях. Але 
насправді з манки можна приготувати набагато більше смачних страв: і пісних, і м’ясних, і солодких, 
і солоних. Ми пропонуємо вам спробувати манку у... печеному вигляді, тобто на десерт. 
Манник — це кекс на основі манної крупи. Його можна готувати різними способами і випікати за 
допомогою різної техніки — в духовій шафі, в мультиварці й навіть у мікрохвильовій пічці. Обирайте 
той варіант, який найбільше вам підходить. 
Варто нагадати, що манна крупа, як і будь-яка інша, має свої переваги і недоліки. Тому перш ніж вжи-
вати манку, варто ознайомитися з її властивостями. 
У манній крупі містяться вітаміни групи В, тому вона має сприятливу дію на нервову систему. Лікарі 
радять вживати манку людям із проблемами травлення, адже в ній міститься багато корисних мікро-
елементів і вона не пошкоджує шлунок. Її корисно вживати людям похилого віку. Після вживання 
манки відчувається підйом енергії й бадьорості. 
Однак, попри корисні властивості, манка має і протипоказання. Через великий вміст вуглеводів її 
не рекомендується давати дітям до трьох років. Манку не можна вживати дуже часто, бо речовина 
гліадин перешкоджає засвоєнню поживних речовин у кишечнику, а фітин перешкоджає засвоєнню 
заліза, кальцію та вітаміну D. До того ж у складі манки є глютен, тому її небезпечно вживати людям, 
які мають алергію на цей компонент. 
Отже, манка — це корисний поживний продукт. Але її потрібно вживати у помірних кількостях, як 
десерт! Саме такі 5 рецептів ми вам і пропонуємо.

Пісний лимонний кекс. ❙

Манник на кефірі.❙

Манник у мультиварці.❙
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«Головне, що перемогли. А те, що не обійшлося без помилок, то вони мали 
б бути, адже ми зібралися лише за два дні до гри й не встигли зігратися».

Андрій Акименко
український гандболіст

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Минуле десятиліття у сві-
товому футболі характеризува-
лося знаковим протистоянням 
двох фантастичних виконав-
ців — аргентинця Ліонеля Мес-
сі та португальця Кріштіану Ро-
налду. Боротьбу за статус най-
кращого вели вони не тільки на 
футбольному полі. Якщо в кіль-
кості здобутих «Золотих м’ячів» 
мінімальну перевагу наразі має 
аргентинський «малюк», у ко-
лекції котрого шість трофеїв, то, 
скажімо, «К7» першим у світі 
зібрав пів мільярда підписників 
у соціальних мережах. Обидва 
показники — результат вража-
ючої популярності спортсменів 
та безмежного визнання їхньої 
футбольної величі.
 Утім вічно перебувати на 
піку спортивної слави немож-
ливо. Обом футбольним геніям 
уже серйозно за 30, і в їхній грі 
важко не помітити спад.
 Уперше за 16 років ні Мессі, 
ні Роналду не вийшли зі своїми 
командами до 1/4 фіналу Ліги 
чемпіонів. У першому раунді 
«плей-оф» поточної Суперліги 

«Барселона» аргентинця пос-
тупилася «ПСЖ», не спроміг-
шись при цьому виграти жод-
ного з двох матчів. А «Ювен-
тус» із Роналду у складі вилетів 
iз розіграшу, не зумівши в біль-
шості в матчі-відповіді дотисну-
ти португальський «Порту».
 На зміну ж зірковим вете-
ранам приходять нові обличчя. 
У повторному поєдинку 1/8 фі-
налу ЛЧ проти «Севільї» нор-
везький легіонер «Боруссії» з 
Дортмунда, 20-річний Ерлінг 
Холанд, забив свій 20-й гол у 
найпрестижнішому клубному 
турнірі Європи й став наймо-
лодшим футболістом, кому під-
корилася ця позначка.
 Почавши свою кар’єру в 

скромному норвезькому клубі 
«Брюне», дорогою через авс-
трійський «Ред Булл», Ерлінг 
опинився в «топовій» німецькій 
команді, в якій має прекрасну 
можливість заробляти собі ви-
сокі рейтингові очки та бути лі-
дером бомбардирських пере-
гонів поточної Суперліги.
 До слова, Лео Мессі два пер-
ші десятки своїх голів у Лізі 
чемпіонів «назбирав» у 22 роки. 
При цьому лідеру «ПСЖ» та 
збірної Франції Кіліану Мбап-
пе для цього знадобилося на рік 
менше.
 У двоматчевій дуелі з «Бар-
селоною» темношкірий форвард 
парижан відзначився аж чотири 
рази, і якщо в такому темпі він 
працюватиме й надалі, то у чем-

піона Франції будуть всі шанси 
покращити результат минуло-
го року, коли «ПСЖ» дійшов 
до фіналу ЛЧ. Заможні власни-
ки «Парі Сен-Жермен» уже дав-
но мріють про підкорення «лі-
гочемпіонської» вершини, й 
останнім часом їхня зіркова ко-
манда все ближче підходить до 
мети. Раніше чемпіонські ам-
біції паризької команди біль-
шою мірою асоціювалися з бра-
зильцем Неймаром, однак нині 
все голосніше першу скрипку в 
ній грає 22-річний чемпіон сві-
ту Мбаппе. У 2018 році не без 
його участі «триколірні» ви-
грали у Хорватії головний поє-
динок «мундіалю». Тепер же 
чемпіонських звершень Кіліа-
на й Ко можна очікувати й у 

Лізі чемпіонів. Як повідомляє 
офіційний сайт УЄФА, 22-річ-
ний Мбаппе став наймолодшим 
футболістом в історії Суперліги, 
кому вдалося підкорити рубіж у 
25 голів.
 А що ж до старих героїв фут-
больного світу, то і Мессі, й Ро-
налду в найближче міжсезоння 
готуються до серйозних перемін 
у своїй кар’єрі. Італійські ЗМІ 
повідомляють, що керівниц-
тво «Ювентуса» більше не гото-
ве платити Роналду 31 млн євро 
в рік, не отримуючи у відповідь 
спортивного результату. Про ба-
жання залишити каталонський 
клуб Мессі говорив іще минуло-
го літа. Навряд чи після ранньо-
го вильоту з ЛЧ воно сильно змі-
нилося. ■

Молодий лідер «ПСЖ» Кіліан Мбаппе практично самотужки розібрався з «Барселоною» Ліонеля Мессі.
Фото з сайта www.straitstimes.com.

❙
❙

ФУТБОЛ

Зміна 
декорацій
Команди найвідоміших футболістів 
сучасності синхронно вилетіли 
з Ліги чемпіонів

■

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. 
Повторні матчі. «ПСЖ» (Фран-
ція) — «Барселона» (Іспанія) — 
1:1 (перша гра — 4:1), «Лівер-
пуль» (Англія) — «Лейпциг» (Ні-
меччина) — 2:0 (2:0), «Ювентус» 
(Італія) — «Порту» (Португалія) 
— 3:2 (у дод. час; 1:2), «Боруссія» 
(Д, Німеччина) — «Севілья» (Іс-
панія) — 2:2 (3:2).

■

Григорій ХАТА

 Відбір на чемпіонат Європи-2022 чо-
ловіча гандбольна збірна України роз-
почала з новим наставником. Замість 
Сергія Бебешка на тренерський міс-
ток «синьо-жовтих» заступив Микола 
Степанець, котрому вже на старті єв-
рокваліфікації разом з підопічними до-
велося проходити непросте випробуван-
ня спареним протистоянням з командою 
Росії. Узявши в тій дуелі одне очко, «си-
ньо-жовті» забезпечили себе додатковим 
аргументом у боротьбі за прохідні місця 
до фінальної частини ЧЄ.
 Регламент відбору такий, що на євро-
форум потрапити можуть чотири з вось-
ми команд, які в своїх групах посядуть 
треті місця.
 У компанію до збірних Росії, Чехії 
та Фарерських островів «синьо-жовті» 
«сіялися» саме з третього кошика, тож 
варіант iз фінішем підопічних Степанця 
на третьому місці в групі розглядається 
одним із перших.
 Щоправда, такий сценарій не гаран-
тує 100-відсоткового потрапляння на 
чемпіонат континенту, тож прицілюва-
тися українським гандболістам потріб-
но на вищі позиції, з котрих вони отри-
мають прямі перепустки на ЧЄ. Після 
мінімальної перемоги росіян над чеха-
ми в Москві стало зрозуміло, що команді 

Степанця доведеться зосередитися на бо-
ротьбі за другу позицію. А вирішальним 
у цьому змаганні буде двосерійне поба-
чення українських збірників з коман-
дою Чехії, котре має відбутися 28 квіт-
ня та 2 травня 2021 року.

 Матчі ж «синьо-жовтих» з командою 
Фарерських островів слід розглядати як 
тренування з підвищеною відповідаль-
ністю. Їхня перша дуель днями пройшла 
в київському Палаці спорту. Можливо, 
не так натхненно й переконливо, однак 

підопічні Степанця здобули очікувані 
два бали й у хорошому настрої виру-
шили на північ Атлантики на матч-від-
повідь.
 Після київського поєдинку, котрий 
завершився чотириочковою перевагою 
української команди (25:21), її правий 
крайній Андрій Акименко пообіцяв, що 
на Фарерах вітчизняні збірники зігра-
ють краще.
 «Головне, що перемогли. А те, що не 
обійшлося без помилок, то вони мали б 
бути, адже ми зібралися лише за два дні 
до гри й не встигли зігратися. Тепер про-
аналізуємо їх, подивимося нашу гру в за-
пису й на виїзді покажемо кращий ган-
дбол», — зазначив Акименко, котрий із 
сімома м’ячами став найрезультативні-
шим гравцем поєдинку.
 У новий відбірний цикл збірна Украї-
на вступила з відчутно оновленим скла-
дом. Перед домашньою грою з далеко 
не найсильнішою в Європі збірною Фа-
рерських островів українські збірники 
не приховували свого хвилювання. Утім 
поруч iз ним було й бажання, котре до-
помогло підопічним Степанця переграти 
непоступливого й упертого опонента.
 «Ми виграли, але, як і передбачали, 
гра виявилася непростою. Ті голи, що 
ми забивали, давалися нам тяжко, а фа-
рерці більшість своїх м’ячів закинули 
дуже легко. На жаль, ми припустилися 
багатьох помилок, хоча перед грою де-
тально вивчали гру добре знайомого нам 
опонента», — наголосив Микола Степа-
нець.
 До слова, у відборі на ЧЄ-2020 ганд-
болісти з Фарер так само опонували збір-
ній України, й тоді «синьо-жовті» з тре-
тього місця пробилася до фінальної ча-
стини турніру. Можна сподіватися, що 
й нинішню єврокваліфікацію українсь-
кі гандболісти пройдуть не гірше за по-
передню. ■

ГАНДБОЛ

Прицільний досвід
Українські гандболісти здобули першу перемогу в кваліфікації 
на чемпіонат Європи

■

У київському Палаці спорту українські гандболісти не без проблем переграли 
впертих фарерців.
Фото з сайта xsport.ua.

❙
❙
❙
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 — Синку, твоя дружина мене 
образила.
 — Але її немає навіть у місті.
 — Знаю, але в листі, який вона 
тобі написала, приписка: «Коли на-
читаєтесь, віддайте цей лист Зямi».

* * *
  Адвокат телеграфує клієнту:
 — Сьогодні вночі померла ваша 
теща. Що замовити: похорон, крема-
цію чи бальзамування?
  Клієнт відповів:
 — Замовте все, не хочу ризику-
вати.

* * *
  Вирішили офіцери військової 
кафедри майору на 8 Березня пода-

рувати квіти і вазу. Принесли вазу, 
поставили на стіл. Встромляють кві-
ти у вазу, а вони не встромляються 
— верх у вази замурований. Підхо-
дить майор, піднімає вазу і каже:
 — Ось зараза, вона ще й без дна.

* * *
 Ізя сидить за прилавком. Час 
закривати крамницю, а клієнтів усе 
немає. В останню хвилину вбігає 
хлопець, кидає на прилавок десять 
копiйок, хапає конверт за копійку 
і вибігає, не чекаючи решту. Дома 
дружина запитує:
 — Ну, який сьогодні був обiг?
 — Обiг так собі. Зате дохід ко-
лосальний.

Голодомор-геноцид: вибiркова правда
Чи помазані медом цифри 3,5-3,9 мільйона?

По горизонталі:
 4. Головний убір козака Голоти — 
«шапка-..., зверху дірка, травою підши-
та, ще й вітром підбита». 7. Муха, яка 
вплинула на розвиток генетики. 8. На-
шумілий роман Олеся Гончара. 9. Вій-
ськове вбрання, яке має честь. 10. Ім’я 
Бога в ісламі. 11. Вовк-одинак, вожак 
вовчого племені із «Книги джунглів» 
Редьярда Кіплінга. 14. «Дискотека» у 
вишуканому товаристві. 16. Пристрій 
для вловлювання електромагнітних 
хвиль, потрібний для роботи телевізо-
ра чи радіо. 17. Щирий прояв дружби, 
ніжності чи любові. 18. Хмільний на-
пій, який дуже полюбляли пірати. 20. 
«На ґвалт України орли налетіли; вони 
рознесуть ..., жидам кару» (Тарас Шев-
ченко). 23. «А та ..., суча дочка роз-
кудкудахкалась, як квочка. Енея не 
любила — страх». (Іван Котляревсь-
кий). 24. Жіночий варіант імені Іван. 
25. Надзвичайно міцна сталь. 26. При-
лад для вимірювання жирності моло-
ка. 27. Характер, натура.
По вертикалі:
 1. Предмет, обов’язковий колись 
у шкільній програмі, де навчали ро-
бити графічні зображення різних де-
талей і читати ці зображення. 2. Лі-
карська рослина з широким листям і 
чіпкими плодами. 3. Свіжа зелень або 
насіння коріандру. 4. Місто в Іраку, го-
ловний порт країни. 5. Французький 
письменник, автор сатиричного рома-

ну «Гаргантюа і Пантагрюель». 6. Го-
ловна артерія. 9. Гетьман, який спро-
бував повстати проти Петра І і політики 
Росії щодо України. 12. Одна з іпоста-
сей Бога в індуїзмі, найвищий Бог, яко-
го зображують блакитними чи синіми 
барвами. 13. Російський вчений-само-
ук, який вчився в Києво-Могилянській 
академії. 14. Райцентр на Вінниччині. 
15. Залізна палиця, яку використову-
ють як важіль. 19. Невеличкі млинці, 
що розводяться на кисляку. 20. «Два 
кольори мої, два кольори: червоне — 
то ..., а чорне — то журба» (Дмитро 
Павличко). 21. Східні солодощі, від 
повторення назви яких у роті солодко 
не стає. 22. Знаряддя праці двірника. 
23. Спортсмен віком 18-20 років, який 
бере участь у змаганнях у своїй віковій 
групі.  ■

Кросворд №22
від 5—6 березня

з 15 до 21 березня

 Овен (21.03—20.04). Інодi важко довести 
рідним, що ваші вимоги заслуженi. Звичайно, 
вас правильно зрозуміють і підуть назустріч. Та 
це не означає, що вам зробили велику послугу.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Телець (21.04—21.05). Якщо кохана лю-
дина почала нудьгувати, поверніть яскравість і 
новизну стосункам, влаштуйте вечiрку зi свiчка-
ми. Буде готовi на все заради щастя і спокою.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 17.

 Близнюки (22.05—21.06). Можливо, що 
тиждень ознаменується кар’єрним злетом. Це 
позначиться не лише на пiдвищеннi посади, а 
й на фiнансах.
  Дні: спр. — 17; неспр. — 18.

 Рак (22.06—23.07). Щоб вас зрозумi-
ли, iнодi досить одного вчасно сказаного сло-
ва. Тоді авангардні рішення прийматимуть «на 
ура». Це стосується ділових та особистих сто-
сункiв.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17.

 Лев (24.07—23.08). Вірити в казку іноді 
корисно, але реальне життя та земні пробле-
ми все частiше нагадують про себе. Краще 
мати синицю в руках, нiж журавля в небі.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 20.

 Діва (24.08—23.09). Нарештi за свою 
роботу ви отримаєте пристойну компенсацію. 
На вас чекає вигідна пропозиція, від якої за-
лежатиме ваша подальша кар’єра.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 17.

 Терези (24.09—23.10). Альтруїзм 
може привести до того, що ви станете 
об’єктом підвищеної уваги. Будьте скромнi-
шими, не афішуйте свої перемоги на любов-
ному фронті.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 21.

 Скорпіон (24.10—22.11). Для вас 
важливо, якими будуть стосунки з колек-
тивом. Радимо розслабитися в приємній 
компанії. Не забувайте про батьків, вони 
не вiчнi.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Стрілець (23.11—21.12). На цьому тиж-
нi чекайте несподiваних прибуткiв. Не варто ви-
трачати їх на дрібницi, краще заощадити й зро-
бити велику покупку.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 21.

 Козеріг (22.12—20.01). Сприятливий 
перiод для стратегічного ривка. Коли підніме-
теся на сходинку, що веде до більших досяг-
нень, не забувайте про тих, хто першим про-
стягнув руку.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Водолій (21.01—19.02). Накопичило-
ся багато роботи, але ви знайдете час для 
зустрічей iз друзями. Вам доведеться при-
йняти важливе рішення, у цьому допомо-
жуть рiднi.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 19.

 Риби (20.02—20.03). Не радимо вкла-
дати гроші в сумнiвні проєкти, якi не гаран-
тують прибутку. Попереду час здійснення 
бажань, неможливе стане можливим.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 20. ■

Дара ГАВАРРА

 Існує теорія, що актори часто 
стають заручниками однієї, хоч і 
дуже успішної, ролі. Цього дуже 
боялася молода голлівудська ак-
триса Кейлі Куоко, яка просто-
таки прокинулася знаменитою 
після зйомок у суперпопулярно-
му молодіжному (та й не тільки) 
серіалі «Теорія великого вибу-
ху», який знімали впродовж 12 
років. Як зізнається сама актри-
са, такі умови, друзів та й, зре-
штою, гроші, які були в цьому 
серіалі, вона навряд чи ще ко-
лись отримає, але життя не може 
обмежитися лише одним проєк-
том, хоч і мегапопулярним. Кей-
лі отримала низку телепремій та 
високі гонорари за роль Пенні, 
але життя продовжується. Ак-
триса з ностальгією згадує часи 
зйомок у «Теорії», проте надалі 
збирається зніматися «для себе», 

тобто всі наступні роботи бу-
дуть такими, якими будуть, 
хоч що б там говорив і хоч як 
би критикував її глядач. Зреш-
тою, новий мінісеріал «Борт-
провідниця», який стартував 
наприкінці минулого року, 
показав досить високий рей-
тинг у глядачів та кінокри-
тиків, тож наразі плануєть-
ся другий його сезон. 
 Зрештою, актрисі не зви-
кати до нових експеримен-
тів, адже дівчина почала зні-
матися з... 8-місячного віку 
— спочатку була реклама ди-
тячих іграшок, ну а далі вже 
проєкти в кіно. Загалом Кей-
лі Куоко за свої 35 років зня-
лася майже в 40 кіно- та теле-
фільмах, а нещодавно актри-
са до сліз була розчулена но-
виною, що її номінували на 
«Золотий глобус» за роль у 
«Бортпровідниці». ■

АЛЕЯ ЗІРОК

Теорія, не підтверджена 
життям
Кейлі Куоко про життя після «Великого вибуху»

■

Кейлі Куоко.❙

13—14 березня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без iстотних опадiв. На до-
рогах мiсцями ожеледиця. Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 
м/с. Температура вночi 0...+2, удень +6...+8. Пiслязавтра 
вночi 0...+2, удень +7...+9.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без iстотних 
опадiв. Славське: вночi 0...+2, удень +9...+11. Ярем-
че: вночi 0...-2, удень +7...+9. Мiжгiр’я: вночi 0...+2, удень 
+6...+8. Рахiв: уночi -1...+1, удень 7...+9.

11 березня висота снігового покриву становила: Дрогобич 
— 3 см, Стрий — 5 см, Плай — 72 см, Мiжгiр’я — 1 см, 
Рахiв —  немає, Долина — 4 см, Івано-Франкiвськ — 
4 см, Яремче — 11 см, Коломия — 1 см, Пожежевсь-
ка — 68 см.
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