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Президентубивця
Російський рубль обвалився після заяви Байдена на адресу
Путіна та нових санкцій США

❙ На осі Вашингтон— Москва у вжитку нові поняття і гарячі очікування.
❙ Фото з сайта reddit.com.

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,697 грн
1 € = 32,985 грн
1 рос. руб. = 0,375 грн

■ РИМА ТИЖНЯ

Роздуми до річниці
Олександр ІРВАНЕЦЬ
Рік тому усі над нами ржали,
Рік тому були Нові Санжари.
Рік тому перемінився світ.
Рік тому прийшов до нас ковід.
Рік тривають вже часи суворі.
Друзів бачиш лиш на моніторі.
І пройтись Парижем навесні
Можеш ти хіба лише у сні.
Рік цей дав нам хворих вже без ліку —
Президент хворів і головлікар,
Та небагатьом іще пече
Щеплення, уколоте в плече.
Рік тому цей світ таки зламався —
Дивимося відео із Марса.
Певно, швидше Маск заселить Марс,
Ніж держава вакцинує нас...

» стор.
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УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 19—20 БЕРЕЗНЯ 2021

ІнФорУМ

9 832 людини щеплено проти COVID-19 за добу 17 березня 2021 року в Україні, з них
отримали 1 дозу 81 754 людини, завершила вакцинацію (отримала 2 дози) 1 людина.
81 755 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії.
(Статистика МОЗ України)

■ МОРАЛЬ І ПРАВО

■ НА ФРОНТІ

Тарас ЗДОРОВИЛО

Мова —
не язик
За два місяці дії статті
закону про обслуговування
українською мовою надійшла
майже тисяча скарг
Катерина БАЧИНСЬКА
Майже тисячу скарг від українців отримав офіс Уповноваженого із захисту державної мови за два місяці. Нагадаємо: 16 січня
запрацювала норма мовного закону, яка
зобов’язує сферу послуг повністю перейти
на українську мову.
Мовний омбудсмен Тарас Кремінь повідомив, що найчастіше громадяни скаржилися через відсутність україномовної версії
вебсайтів та відмову обслуговувати їх державною. Також майже пів сотні порушень
стосуються місцевих депутатів, які не використовували українську під час засідань.
Кремінь порадив: у разі виявлення порушень — спробувати самостійно владнати ситуацію, якщо ж не вдасться — одразу звертатися до Нацполіції. «Захищати право громадян вільно спілкуватись і отримувати інформацію та послуги українською мовою в усіх
сферах суспільного життя на всій території
України — наше головне завдання. Якщо порушення ваших прав супроводжується образами, приниженням, нецензурною лайкою чи публічним приниженням державної
мови, раджу невідкладно звертатися до Національної поліції України», — зазначив Тарас Кремінь.
Протягом двох місяців у різних регіонах
України виникали скандали всеукраїнського масштабу. Один iз найскандальніших інцидентів трапився у кав’ярні Дніпра. Там бариста не зрозуміла, що таке «тістечко», та й
узагалі сказала, що української не вчила і не
хоче витрачати на її вивчення час. Власниця кав’ярні після цього індиденту звільнила
офіціантку. Ще один мовний скандал стався
у Кривому Розі. Там співробітниця Укрпошти також не хотіла спілкуватися українською. До того ж була без маски. Однак жінка
надалі лишається на посаді та виконує свої
обов’язки на роботі. А от в одеському магазині навпаки — клієнтка обурилась, що продавчиня говорить iз нею українською і попросила перейти на російську, що теж обурило покупчиню.
Водночас протягом двох місяців низка
народних депутатів намагалися скасувати
штрафи за вiдмову обслуговувати українською. Уповноважений із захисту державної
мови Тарас Кремінь вважає, що скасування штрафів за порушення мовного закону
є неконституційним. Так він прокоментував намагання депутатів зі «Слуги народу»
відтермінувати або й зовсім скасувати мовні штрафи. Кремінь наголосив: відповідна
стаття вже діє, і норми права не передбачають зміну окремих статей законів, які набули чинності. Прокоментував уповноважений і нещодавні скандали. Кілька тижнів тому в Одесі жінка з чоловіком вимагали продавчиню говорити з ними російською,
а українську назвали «телячим язиком». А
в Миколаєві клієнт довів дівчину-баристу до
сліз, бо йому не сподобалося обслуговування
українською, вимагаючи перейти на російську. Кремінь вимагає, аби Нацполіція вжила відповідних заходів, які стосуються цих
інцидентів. ■

Росія продовжує озброювати
свої окупаційні підрозділи на території України: воєнна розвідка України постійно фіксує перекидання на
тимчасово окуповану територію техніки, боєприпасів, пально-мастильних матеріалів з території РФ. Неодноразово розвідка фіксувала захід
на тимчасово окуповану територію
нашої держави російських снайперських груп — окупанти застосовують проти воїнів ЗСУ та мирних
мешканців штатні підрозділи снайперів збройних сил i ФСБ Росії.
Днями Головне управління розвідки Міноборони України повідомили про приведення військ російських окупаційних сил у найвищий
ступінь бойової готовності: «Особовий склад противника відкликано з відпусток, достроково відправлено до місць проходження служби осіб, які перебували на лікуванні
у медичних закладах, здійснюється
поповнення боєприпасами передових підрозділів». Також серед місцевих жителів та особового складу
окупанти поширюють чутки про початок бойових дій iз можливим переростанням у повномасштабний
військовий конфлікт.
На передовій продовжуються провокації — 17 березня збройні формування РФ 9 разів порушили режим припинення вогню. Так, у
районі відповідальності оперативнотактичного угруповання «Схід», неподалік населених пунктів Піски та
Гнутове, окупанти відкривали вогонь

Дрони як мішень
Бойовики перешкоджають місії ОБСЄ
на Донбасі контролювати ситуацію
з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
А в районі відповідальності
оперативно-тактичного угруповання
«Північ» у передмісті Луганського
загарбники обстрілювали наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру,
ручних протитанкових гранатометів,
автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу селища Світлодарське окупанти вели вогонь у напрямку наших позицій iз великокаліберних
кулеметів та станкових протитанкових гранатометів, а неподалік населеного пункту Новотошківське — із
підствольних гранатометів.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь. 18
березня станом на 7-му годину ранку
обстрілів не зафіксовано.
За повідомленням Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ №
60/2021 від 15 березня, команда
Місії втратила контроль над просторовим положенням БПЛА середнього радіуса дії. «Під час виконан-

ня запланованого польоту вранці 14
березня патруль Місії перебував неподалік населеного пункту Степанівка, що за 54 км на північ від Донецька. Близько 12.00, пролітаючи над
районами поблизу населеного пункту Петрівка, приблизно за 12 км від
місцеположення команди СММ, апарат зазнав впливу перешкод сигналу, після чого о 12:09 спостерігачі
СММ втратили контроль над його
просторовим місцеположенням.
Упродовж 20 хвилин члени патруля Місії безрезультатно намагалися
відновити зв’язок із літальним апаратом. Того ж дня завдяки допомозі
місцевого населення підконтрольної урядові України території спостерігачам вдалося повернути БПЛА,
який зазнав незначного пошкодження», йдеться в повідомленні.
Українська сторона СЦКК повідомляє, що 16 березня об 11.14
мав місце ще один інцидент із перешкоджання роботі літальних апаратів СММ ОБСЄ. Зокрема, здійснюючи запланований обліт поблизу
населеного пункту Авдіївка Донецької області, представники Місії вимушені були здійснити екстрену по-

садку БПЛА після того, як він зазнав
перешкод РЕБ.
Уважно вивчивши і зіставивши
зазначені випадки перешкоджання роботі літальних апаратів СММ
та користуючись власними джерелами інформації, УС СЦКК дійшла
висновку, що джерела радіоелектронного впливу, глушіння БПЛА
знаходилися на тимчасово окупованій території та належали збройним формуванням РФ.
Маючи значний радіус впливу,
такі засоби РЕБ, як Р-330М1П «Діабазол» i Р-330Ж «Житєль», що стоять на озброєнні збройних сил РФ,
протягом лютого-березня поточного
року систематично створюють радіоперешкоди БПЛА Місії з передмість
тимчасово окупованих Горлівки та
Єнакієвого. Зазначені комплекси неодноразово фіксувалися БПЛА СММ
на тимчасово окупованій території.
Підтвердженням застосування окупантами засобів РЕБ типу Р330Ж є факт, який мав місце 7 березня. Тоді БПЛА дальнього радіуса
дії «S-100» Місії, працюючи в цьому ж районі, зазнав глушіння сигналу обох модулів GPS та зазнав аварії
приблизно за 1,5 км на схід від населеного пункту Романівка.
Метою зазначених дій окупантів є дискредитація підрозділів ЗСУ
та перешкоджання діяльності СММ
ОБСЄ. В ООС наголошують, що будьякі сфабриковані російсько-окупаційними військами ОРДЛО повідомлення стосовно зазначених інцидентів
надумані та містять елементи антиукраїнської пропаганди. ■

■ ПЕРЕГОНИ

Спроба номер три
Черговий тур виборів ректора
Університету імені Шевченка знову
без переможця
Тарас ЗДОРОВИЛО
Пристрасті навколо виборів ректора Київського
національного університету імені Тараса Шевченка,
які відбувалися 17 березня
з 09.00 до 15.00 год. на виборчих дільницях, розташованих у головному, «червоному», корпусі університету
(в приміщеннях фізичного,
економічного й кібернетичного факультетів) та в Інститутах філології і журналістики, дещо вщухли, хоча вочевидь ненадовго. Попереду наступний тур, адже, за
правилами «гри», переможцю необхідно набрати понад
50% голосів виборців.
Лідерами «перегонів»
стали проректори КНУ Володимир Бугров (кандидат
філософських наук, професор) та Олександр Рожко
(доктор економічних наук,
професор), які набрали, відповідно, майже 44% і 15%.
Крім них, на посаду «боса»
КНУ імені Т. Шевченка претендували доктор психоло-

гічних наук, професор Сергій Болтівець, доктор геологічних наук, професор
Сергій Вижва, доктор історичних наук, професор Володимир Литвин та доктор
соціологічних наук, доцент
Ірина Чудовська.
У голосуванні на шести
дільницях взяло участь 4 139
виборців, серед яких було
598 студентів і 23 курсанти коледжів. Як повідомили
представники студентського парламенту університету
на офіційному каналі в телеграмі, загальна явка виборців становила майже 72%.
Варто наголосити, що чималу надію на виграш самовпевнено покладав колишній
глава адміністрації президента України (1999—2002
років) та «дворазовий» голова Верховної Ради України (2002—2006 років) та
(2008—2012 років) Володимир Литвин. Утім як претендент на крісло ректора
КНУ він набрав біля... 4 %
голосів.
А була ж ще чимала скан-

❙ Університет Шевченка все ще без нового ректора.
дальна передісторія участі
Володимира Литвина у цих
перегонах. Про те, що пан
Литвин претендує на посаду ректора Київського національного університету
ім. Т. Шевченка, стало відомо 11 березня. Наступного
дня Литвин заявив, що секретар РНБО Олексій Данілов
своїми заявами втручається у виборчий процес КНУ.
Ішлося про розслідування
щодо ратифікації так званих «Харківських угод», до
яких безпосередній стосунок
має Володимир Литвин, принаймі як тодішній очільник
ВРУ. Крім того, 11 березня стало відомо, що Служба
безпеки перевірить, чи була
державною зрадою ратифікація 236 народними депутатами 27 квітня 2010 року
так званих «Харківських
угод».

Зауважимо, що вибори
нового ректора проводять
через те, що повноваження нинішнього виконувача обов’язків ректора Леоніда Губерського, який працював із жовтня 2015 року, закінчилися. Це вже третій тур
виборів: перший відбувся 25
листопада 2020 року (тоді на
посаду ректора претендували 10 кандидатів); у другий
тур, який відбувся 4 грудня,
пройшли проректор з науково-педагогічної роботи КНУ
Володимир Бугров (42,75%)
та директор науково-навчального інституту «Інституту геології» КНУ Сергій
Вижва (7%). У другому турі
за Бугрова проголосували
47,59% виборців, а за Вижву
— 11,65%. Оскільки жоден
iз кандидатів не набрав необхідної більшості, було вирішено провести третій тур. ■
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З «короною» знову складніше

Люди —
не мавпи.
Обійдуться

Львів посилює карантинні обмеження, у Києві від суботи нові правила
Катерина БАЧИНСЬКА
Погіршення ситуації з коронавірусом. Майже вся Україна —
у «помаранчевій» зоні карантину.
«Червоними» залишаються Житомирська, Закарпатська, ІваноФранківська та Чернівецька області.
В уряді кажуть, вводити локдаун поки що не планують. Але не
виключають, що, якщо така динаміка збережеться, доведеться вводити жорсткі обмеження по всій
країні.
За добу 17 березня підтвердили
15 тисяч 53 інфікованих. Лідерами за поширенням хвороби є Київ,
Житомирська, Львівська та Одеська області. 267 хворих померли.
Маємо рекорд за кількістю смертей попереднього дня — 289 летальних випадків.
Нових i летальних випадків
ковіду останньої звітної доби найбільше було у Києві. Напередодні у
столиці додалося більше тисячі інфікованих. А до лікарень потрапили близько сотні ковідних пацієнтів.
Через поширення коронавірусу Київ може «почервоніти» вже
за тиждень. Уже від суботи міська
влада вводить жорсткі обмеження у столиці. Будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали, торговельно-розважальні
центри (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів iз продажу засобів гігієни та
побутової хімії). Також у столиці заборонять проведення релігійних богослужінь, масових заходів,
буде заборонена присутність глядачів на спортивних змаганнях.
Школи будуть переведені на дистанційну форму навчання, а заклади громадського харчування працюватимуть лише «на винос». Громадський транспорт продовжуватиме працювати.
Тим часом Львів уже закривають на карантин. Суворі обмеженСвітлана МИЧКО
На Тернопільщині відчутно погіршується ситуація з коронавірусом. Станом на вчора, за інформацією Тернопільського
обласного лабораторного центру МОЗ України,
підтверджено 690 нових
випадків інфікування.
Також за добу зареєстровано сiм летальних випадків. Найбільше захворювань — у Тернопільському районі та обласному
центрі. Тож місцева влада терміново ввела низку
стримувальних заходів.
Зокрема, пенсіонерам
у робочі дні планують обмежити години безкоштовного проїзду в громадському транспорті з 10:00
до 16:00.
«Останнім часом є багато звернень щодо великого скупчення людей,
особливо вранці та коли
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У Харкові на аукціон виставили...
поліклініку
Лариса САЛІМОНОВИЧ

❙ Мер Києва Віталій Кличко попереджає.
ня введуть iз п’ятниці 19 березня
— на 10 днів. Усі масові заходи перенесуть. Кафе та ресторани працюватимуть тільки «на винос». Салони краси та спортзали прийматимуть клієнтів за попереднім записом. Музеї, театри та кіно — під
забороною. Учні менших класів
пiдуть на канікули. А старші школярі навчатимуться дистанційно.
Про брак ліжок для ковідних
хворих кажуть у житомирських
лікарнях. Останнім часом медзаклади щодня приймали по 50 нових пацієнтів. І це переважно молоді люди. Зараз у лікарнях Житомира — 400 інфікованих. У резерві — трохи більше сотні місць.
Якщо ситуація не зміниться, наявних ліжок у медзакладах вистачить на тиждень.
Більше 20 країн уже зупинили
щеплення препаратом AstraZeneca
— через ризик побічних ефектів.
Зокрема, утворення тромбів. У
компанії AstraZeneсa заявляють,
що прямого зв’язку з вакциною випадки тромбозу не мають.
У Всесвітній організації охорони здоров’я досліджують можливі ускладнення. І закликають
не зупиняти вакцинацію. А регу-

лятор охорони здоров’я Євросоюзу заявив: користь від вакцини
AstraZeneca більша, аніж можливі
побічні ефекти. Тим часом Велика
Британія, Польща, Канада та Австралія, які проводять щеплення
цим препаратом, вирішили продовжувати імунізацію й надалі.
В Україні також вирішили не зупиняти вакцинацію препаратом
Covishield від AstraZeneca.
Міністр Максим Степанов
каже, що побічні ефекти спостерігалися у менш ніж одного відсотка
щеплених українців. І серед них
тяжких випадків не було.
Водночас в Україні фіксують
випадки «британського» штаму
коронавірусу. Нагадаємо, науковці запевнили: він смертоносніший,
а наслідки від хвороби складніші,
аніж від звичайного ковіду. Два
випадки зафіксували на Закарпатті. Британський штам підтвердили
і в європейській клініці, куди направили результи тестів на Ковід19. Медики припускають, що новий штам коронавірусу з’явився
в Україні на початку року. Відтоді
в країні й спостерігається стрімке
поширення та агресивний перебіг
захворювання. ■

■ КАРАНТИН

«Червоніємо!»
У Тернополі обмежили пенсіонерів,
пришвидшили канікули та
посилили контроль
всі повертаються з роботи, — прокоментував ситуацію міський голова
Тернополя Сергій Надал.
— Лікарі та працівники
інших критичних структур не можуть нормально
добратися на роботу. Крім
того, є рекомендації медиків для людей старшого віку уникати великого
скупчення людей».
Канікули у тернопільських школах розпочнуться раніше, з 22 березня, а з наступного піс-

ля них тижня учні 5-11
класів перейдуть на дистанційне навчання. За
даними міського управління освіти, на сьогодні
учні 5-11 класів двох тернопільських шкіл уже
навчаються дистанційно,
але окремі класи закриті
майже в усіх ЗОСШ.
Також у Тернополі
заборонено
проведення всіх масових, розважальних, спортивних,
соціальних, рекламних
та інших заходів, крім

офіційних спортивних заходів, включених до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України та матчів
команди з ігрових видів
спорту,
професійних
спортивних клубів без
глядачів за умови дотримання учасниками таких
заходів відповідних санітарних і протиепідемічних обмежень та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників.
На цих вихідних в обласному центрі буде посилено контроль за дотриманням протиепідемічних
заходів i збільшено кількість екіпажів правоохоронців для проведення
рейдів закладами харчування, побутового обслуговування, розважальними, культурними, спортивними тощо. ■

На сайті держпідприємства «СЕТАМ», що розпродує через аукціони арештоване майно, з’явилася
досить несподівана пропозиція. Тут з молотка хочуть продати медико-санітарну частину ВО «Радіореле» загальною площею 7744,8 кв м. Наразі у цій
багатоповерховій будівлі функціонує поліклініка
№19, що обслуговує 28 тисяч мешканців Слобідського району міста. У разі якщо цьому об’єкту знайдуть покупця, на біржу праці відправляться 160 медиків, а люди змушені будуть шукати сімейних лікарів по інших медичних закладах.
В історії потрапляння медсанчастини на аукціон
спробували розібратися експерти Харківського антикорупційного центру. «Ще у 2005 році ЗАТ «Альпарис» (структурний підрозділ концерну АВЕК, що належить народному депутату Олександру Фельдману)
отримало дозвіл міськради на оренду землі з метою
експлуатації згаданої поліклініки, — повідомили в
ХАЦ. — За даними кадастрової карти, земля до цього часу перебуває у комунальній власності та орендаря. Цільове призначення теж лишилося без змін».
Утiм не все так просто. Як з’ясувалося днями, ще
у далеких 2016-17 роках концерн АВЕК узяв 264мільйонний кредит в «Укргазбанку», але й досі не
повернув позичені кошти. І оскільки як застава була
обрана поліклініка №19, будівля на початку цього
року потрапила на торговельний майданчик арештованого майна.
Чиновники мерії, які могли б втрутитися у ситуацію, теж розважливо відійшли вбік. «У нас налагоджено повний конструктив з «Укргазбанком, у заставі якого перебуває це приміщення, — повідомив
секретар міськради Ігор Терехов. — Ми не можемо
викупити будівлю, оскільки ціна на торгах просто нечувана. Тому, якщо власник зміниться, будемо розмовляти про подовження договору оренди.
Якщо нам відмовлять, переведемо всіх співробітників і людей, які обслуговуються у цій поліклініці, до
найближчих амбулаторій. Ні жителі району, ні медперсонал не постраждають».
До речі, продавець за цю будівлю просить 43
мільйони гривень. Пан Терехов поспішив назвати вказану суму «нечуваною», що викликало у
харків’ян неприховану іронію. Ні для кого не секрет, що мерія вже кілька років поспіль витрачає мільярди гривень на реконструкцію міського зоопарку. Скажімо, на будівництво майданчика під назвою
«Планета мавп» виділили 99 мільйонів гривень. З
них 36 мільйонів «забрав» вольєр для японських макак.
Пресслужба концерну АВЕК теж прокоментувала непросту ситуацію, назвавши її прямим результатом тривалої війни, яку їм оголосила мерія ще за
життя Геннадія Кернеса. «Оскільки як з боку колишнього, так і теперішнього керівництва міськради неодноразово лунали заяви про їх бажання фактично знищити бізнес концерну, ми вимушені останнім часом зосередитися на підтримці лише ТЦ «Барабашово». — повідомили там. — Саме тому було
прийнято рішення відмовитися від цього приміщення і передати його у розпорядження банку». ■

■ УТОЧНЕННЯ
У статті «Голодомор-геноцид: вибiркова правда»
опублікованій у газеті «Україна молода 16 березня ц.р.
перший абзацу четвертій колонці правильно слід читати так: «А мало бути 33 933 400: до кількості населення
станом на 1.1.1932 року в 32 680 700 додаємо народжених у 1932-1933 роках у кількості 1 252 700. І не треба
нашим демографам придумувати ніяких формул, щоб
відняти від 33 933 400 цифру наявних на 1 січня 1934
року 26 812 000 осіб — різниця 7 121 400!».

■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА
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ПОЛІТИКА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 19—20 БЕРЕЗНЯ

■ ПАРЛАМЕНТ

■ ДІЙОВІ ОСОБИ

Хто тут підривав
суверенітет?

Ющенко у ретроспективі

Арахамія подав постанову
про створення ТСК
по «вагнерівцях», а Стефанчук
не хоче на «літній» час

Спадщина третього президента України прислужиться наступним поколiнням
Брайан МЕФФОРД,
директор компанії Wooden
Horse Strategies, що
спеціалізується на зв’язках
iз владою та стратегічних
комунікаціях, базованої
в Києві; старший експерт
Атлантичної ради

Інна СТЕПАНЧУК
Комітет з питань регламенту ВР у середу розглянув
проєкт постанови «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування можливих протиправних дій представників державної влади
та інших осіб, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності і несли загрозу національним інтересам та безпеці України». Проєкт під
номером 5243 вніс народний депутат Давид Арахамія,
який напередодні анонсував створення парламентської
ТСК щодо «вагнерівців» та «плівок Медведчука—Суркова». На думку автора проєкту, ухвала цієї постанови
забезпечить «здійснення розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших
осіб, спрямованих на співпрацю з державою-агресором,
задля підриву суверенітету, територіальної цілісності,
обороноздатності, державної економічної чи інформаційної безпеки України в період збройного конфлікту». Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді розглянути зазначений проєкт постанови. Проте коли вона потрапить на голосування в сесійний зал —
наразі невідомо.
Водночас напередодні, на засіданні погоджувальної ради перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук наголосив, що переведення годинників на «літній»
час парламент може скасувати вже цього тижня, і закликав колег підтримати відповідний законопроєкт №4201
«Про обчислення часу в Україні». Поспіх у питанні зрозумілий: переводити годинники треба вже за тиждень —
уночі 28 березня. Відтак, аби цей перехід не відбувся, документ слід ухвалити до 25 березня.
Несподівана ініціатива «слуг народу» та її торпедування не всім до вподоби («УМ» уже писала про це).
Адже без переведення стрілок «на літо» світлий період
доби ми будемо використовуватися неефективно. «Поляки проголосували за «літній» час, а ЗЕ без референдуму обрали для нас темний зимовий. Для українців це означає, що цілих пів року в Україні буде на годину скоріше наставати ніч. Вигідно це лише одному українцю —
Ахметову, власнику ТЕС, які виробляють енергію для
вечірнього освітлення країни», — пише у фейсбуці народна депутатка 8-го скликання Тетяна Чорновол. Вона
додає, що з переходом на зимовий час «ми будемо спати, поки світить сонце, а житимемо в темноті». «Коли
в Євросоюзі Єврокомісія провела онлайн-референдум iз
цього приводу, переважна більшість європейців проголосувала за перехід на «літній» час, — нагадує Тетяна
Чорновол. — Європейці адекватно оцінюють інтереси
енергетики і власні витрати, які взаємопов’язані. А також європейці хочуть мати більше сонця у своєму житті. Польща переходить на «літній» час. За це проголосували 74% поляків. Чому наша влада прирікає нас жити
в темряві?».
Правда, станом на момент верстки номера у четвер до
розгляду «часового» питання справа так і не дійшла. Робота в сесійній залі вчора та в попередні сесійні дні тижня
була переважно зосереджена на розгляді поправок до Земельного кодексу України (законопроєкт № 2194), ухвала якого має завершити земельну реформу. Цих поправок було зареєстровано близько чотирьохсот (переважно
від ОПЗЖ та БЮТ), більшість із них депутати не підтримали. Голосування за ці поправки необхідні, аби влітку
запустити ринок землі. Якщо всі їх не вдасться розглянути в четвер-п’ятницю, наступного тижня парламенту
доведеться збиратися на позачергове засідання.
А в п’ятницю, 19 березня, на пленарному засіданні під час години запитань до уряду парламент заслухає звіт міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
Адже ситуація з поширенням коронавірусу та зростанням смертельних випадків в Україні залишається тривожною. ■

■ ДО РЕЧІ
Гарячих дискусій у сесійному залі в середу, 17 березня, не витримала система «Рада»: у секторі фракції «Голос» з панелі для голосування повалив дим. Голові ВР навіть довелося оголосити перерву, щоб провітрити приміщення. Нагадаємо, що оновлену систему
було встановлено зовсім недавно, вона оснащена сенсорними кнопками, які унеможливлюють «кнопкодавство». Проголосувати тепер
можна лише за допомогою сенсорної кнопки, причому задіяти потрібно одразу дві руки: одна кнопка ідентифікує депутата, а інша зараховує депутатське «за» або «проти».

«Він садить дерева,
що стануть у пригоді наступному поколінню»,
— сказав римський поет
Цецилій Стацій. Ця фраза охоплює постать далекоглядного лідера, який
орієнтований на далеке
майбутнє поза власним
життям. Оскільки цього
тижня (стаття Брайана
Меффорда обнародувана наприкiнцi лютого.
— Ред.) Віктор Ющенко
святкує свій шістдесят
сьомий день народження, ці слова цілком можна застосувати до третього Президента України,
який неодноразово потерпав від непорозумінь
та виступав об’єктом для
наклепів.
Як людина, яка має
великий досвід проведення фокус-груп в Україні з 2004 року, я можу
підтвердити, що Віктор
Ющенко викликає у багатьох дуже суперечливі
емоції. Щоразу, коли я
запитую українців про
їхні враження від Ющенка, найпоширеніші відповіді варіюються від
ностальгії за Помаранчевою революцією до гіркого розчарування. Жоден
лідер до нього ніколи не
надихав українців так,
як Ющенко. Ніхто не наважувався дати їм надію.
Однак, де є великі сподівання, з’являються і великі очікування.
Коли Ющенко обійняв посаду на початку
2005 року, він зробив це
на хвилі історії та в час
великих
заворушень.
Впродовж кількох попередніх місяців він пережив спробу отруєння,
провів агітаційні кампанії по всій Україні,
керував національними акціями протесту через фальсифікації президентських виборів і, врешті-решт, виграв повторний другий тур виборів,
поки світові ЗМІ із подивом спостерігали.
Очікування були астрономічними. З першого дня Ющенка на посаді його президентство
було проголошено закінченням тиранії та початком процесу вступу України до Європейського
Союзу.
Проте ейфорія охопила не всіх. Більш розсудливі спостерігачі згадали цитату Черчилля після битви при Ель-Аламейні в 1942 році. Тоді
британський воєнний лідер намагався пригасити
очікування, коментуючи: «Це ще не кінець. Це
навіть не початок кінця.
Але це, можливо, кінець

❙ Віктор Ющенко.
❙ Фото з фейсбуку.
початку».
Понад десятиліття з
того часу, як Віктор Андрійович залишив свою
посаду, тепер до болю
очевидно, що президентство Ющенка ознаменувало лише кінець початку
важкого шляху України
до Європи. Саме в період
президентства Ющенка країна почала розвивати справжні демократичні традиції та дистанціюватися від авторитарної політичної культури
пострадянського
простору. Впродовж цього п’ятирічного періоду
інкубації для тендітної
української демократії
свобода преси та право
на чесні вибори були належним чином культивовані та зміцнені.
Помаранчева революція, яку Ющенко очолив у 2004 році, відбулася для того, щоб переконати українців зробити український вибір, а
не російський. Десять
років по тому революція
Гідності полягала у виборі Україною європейської цивілізації замість
євразійської альтернативи, якій надавалась перевага в інших частинах
колишнього СРСР.
Зрозуміло, що без
Помаранчевої революції не було б і Євромайдану. Громадянське суспільство, засоби масової
інформації та політична культура України не
дозріли б достатньо, щоб
узяти гору над тиранією
режиму Януковича.
Одним із найчастіше цитованих докорів
Ющенку є міф про те,
що він сприяв поверненню Віктора Януковича
до влади, спочатку як
прем’єр-міністра у 2006
році, та нарешті як президента у 2010 році. У
2006 році Ющенко просто виконав свій конституційний обов’язок, подавши кандидата від
парламенту для розгляду. Ніхто не вітає недосконалу українську

Конституцію, але демократичні норми вимагають дотримання закону, навіть якщо це не
відповідає власним інтересам особи.
У 2010 році, коли
Янукович переміг Юлію
Тимошенко, щоб здобути президентство України, Ющенко вирішив не
підтримати жодного кандидата. Він зробив це з
упевненістю, що виховав
націю, яка тепер здатна
захищати свої права без
потреби в одному-єдиному лідері. Ющенко посадив і виростив дерево української демократії.
Це було не єдине дерево, яке Ющенко посадив,
знаючи, що плоди від
нього зможе зібрати новий лідер у майбутньому.
Українська православна
церква отримала своє незалежне визнання трохи більш, ніж два роки
тому, але саме Ющенко
вперше оголосив цю ідею
і майже зумів її здійснити ще в 2008 році.
Сьогодні органи місцевого самоврядування користуються перевагами децентралізації,
але саме спроба Ющенка в 2005 році здійснити
адміністративно-територіальну реформу лягла в основу цього успіху.
За останній місяць головний союзник Путіна в
Україні, Віктор Медведчук, потрапив під низку
урядових санкцій. Однак
саме Ющенко виявився
досить мужнім, щоб першим зробити його персоною нон-грата в той час,
коли влада Медведчука
в Україні була набагато
більшою, ніж зараз.
Коли Росія вторглася в Грузію в серпні 2008
року, саме Ющенко прилетів до Тбілісі, щоб надихнути грузинів i попередити світ, що наступною буде Україна. Через
шість років його застереження здійснилося.
На американському
Дикому Заході була приказка, що «першопро-

ходцям дістаються усі
стріли». Доля Ющенка
нагадує, що на Дикому
Сході України в 1990-х і
2000-х ситуація виглядала не інакше.
Економічно Ющенко
залишив свій незгладимий слід в історії країни
задовго до того, як став
президентом, запустивши в обіг гривню. Він
також знизив інфляцію
з 10 тисяч відсотків до
однозначних цифр і став
першим прем’єр-міністром, який вчасно виплачував державні зарплати.
Як президент він провів найвигіднішу приватизацію в історії України. Продаж «Криворіжсталі» у 2005 році приніс
до державного бюджету
більше грошей (5,6 млрд
дол. США), ніж усі попередні українські приватизації, разом узяті.
Що ще важливіше,
ВВП зростав у середньому на п’ять відсотків
щороку впродовж перших чотирьох років президентства Ющенка. Це
було підживлено десятками мільярдів доларів
прямих іноземних інвестицій (ПІІ) під час терміну Ющенка, що значним чином контрастує із
загальним обсягом ПІІ в
минулому році в обсязі
лише 200 мільйонів доларів США. Коротко кажучи, саме Ющенко вселив інвесторам довіру до
України.
Економічна
криза
2008 року завдала економічного болю по всьому світу, але саме Віктор Ющенко став однією
з головних політичних
жертв. Сильний економічний спад, що відбувся
слідом в Україні, зіграв
значну роль у його поразці на виборах 2010 року.
З огляду на минуле ясно, що найбільшим
внеском Ющенка було
пропагування ідеї бути
українцем. Уперше стало модно «думати українською», бути українцем і пишатися своєю українською спадщиною.
Дехто навіть називає перебування Ющенка на посаді «епохою Романтизму» в сучасній українській історії. Вони
розглядають це як час,
коли ідеалізм мав значення.
Ющенко мудро відзначив, що нація повинна знати свою історію,
шанувати свої традиції
та берегти свою культуру: від реставрації історичних будівель до успіху у висвітленні подій
Голодомору для вітчизняної та міжнародної
громадськості — спадщина Ющенка триватиме ще довго після його
життя. Він справді посадив багато дерев, «що
стануть у пригоді наступним поколінням». ■
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■ ЧАС РОЗПЛАТИ

Байден назвав Путіна «вбивцею»
Російський рубль обвалився після цієї заяви та нових санкцій США
Ігор ВІТОВИЧ

Управління національної розвідки США оприлюднило звіт про
втручання Росії в американські
вибори 2020 року. У доповіді
стверджується, що Росія під час
передвиборчої кампанії 2020
року проводила «операції впливу», спрямовані на дискредитацію Джозефа Байдена, підтримку його суперника Дональда
Трампа, а також підрив довіри
до виборів у цілому і загострення соціально-політичних розбіжностей у Сполучених Штатах.
На думку авторів доповіді, ці
дії санкціонував особисто президент Росії Володимир Путін.
Попередній президент США Дональд Трамп усіляко блокував
розслідування стосовно втручання Росії у попередні президентські вибори в США 2016
року, оскільки воно відбувалося
на його користь.

«Він поплатиться за це»
Після публікації звіту національної розвідки США Джо
Байден в інтерв’ю загальнонаціональній телемережі Ей-БіСі (АВС), оприлюдненому в середу, заявив, що Володимир
Путін поплатиться за російське
втручання у демократичні процеси в Сполучених Штатах. В
інтерв’ю президент США ствердно відповів на запитання журналіста, чи вважає він нинішнього господаря Кремля вбивцею. «Так, вважаю», — заявив
Байден. «Він поплатиться за
Олег БОРОВСЬКИЙ
Єврокомісія оприлюднила пропозиції щодо
проєкту
сертифіката,
призначеного для полегшення пересування вакцинованих від COVID-19
людей у межах Євросоюзу. Поки цей сертифікат
не був схвалений усіма
членами ЄС, між двадцяти сімома країнами очікуються напружені дискусії.
Сертифікат, який Єврокомісія назвала Digital
Green Certificatо («Зелена
цифрова перепустка»), —
це документ із QR-кодом.
Він буде підтверджувати,
що його власник був вакцинований проти COVID19, пройшов тест ПЛР і
він негативний або має
імунітет після перенесеного мінімум за 180 днів
до поїздки захворювання. «Зелену цифрову перепустку» в усіх країнах
ЄС видаватимуть безкоштовно. Її можна буде завантажити на смартфон
або отримати в паперовому вигляді.
Утiм це не означає, що
тільки власники сертифіката зможуть подорожувати Європою. Нещеплені або без природного
імунітету громадяни теж
повинні мати таку можливість, але з дотриманням необхідних заходів
санітарної безпеки, наприклад, карантину.
Як вказує AFP, майбутній сертифікат буде
враховувати чотири вак-

це», — заявив американський
президент. Він не став уточнювати, що має на увазі, але пообіцяв, що наслідки для Путіна настануть скоро. Байден також зазначив, що він і Путін
непогано знають один одного.
«Я знаю його досить добре», —
сказав американський президент, додавши, що найголовніше у спілкуванні з іноземними
лідерами — це «знати, з ким
маєш справу».
Як повідомляє агенція
«Франс Пресс», 17 березня адміністрація Байдена оголосила, що розширює експортні обмеження на Росію у зв’язку з
отруєнням опозиціонера Олексія Навального, відповідальність за яке спецслужби США
покладають на Москву. Санкції набули чинності 18 березня.
Вони зачеплять сектор експорту, пов’язаний із нацбезпекою.
Щодо продукції для авіапрому
і співпраці в космосі буде діяти низка винятків до 1 вересня.
Крім того, Вашингтон припинить дію ліцензій на обслуговування та заміну деталей і устаткування, поставлених у РФ
раніше. Сполучені Штати вносять Росію у список країн, з
якими повністю заборонений
експорт та імпорт зброї, а також оборонних послуг, випливає з заяви американського
Держдепартаменту, опублікованої в Федеральному реєстрі
США.
Міністерство торгівлі США
конкретно не деталізує ці нові

обмеження, просто вказавши
в короткій заяві, що вони доповнюють ті, про які було оголошено 2 березня. Нагадаємо,
два тижні тому Сполучені Штати запровадили фінансові санкції проти семи високопоставлених російських чиновників, у
тому числі глави ФСБ Олександра Бортнікова. Зі свого боку,
Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі
США додало 14 найменувань
у «список організацій», яким
обмежено експорт, реекспорт
та передачу продуктів у певні
країни, які, на думку США, беруть участь у діяльності, що суперечить національній безпеці
або інтересам зовнішньої політики.
Телеканал Сі-Ен-Ен (CNN)
iз посиланням на трьох представників Держдепартаменту США повідомив, що адміністрація Джо Байдена оголосить про чергові санкції, які
пов’язані з втручанням у вибори, вже наступного тижня.

Образили Путіна й усіх росіян
Як заявив прессекретар
президента Росії Дмитро Пєсков, звіт нацрозвідки США абсолютно безпідставний і бездоказовий. За його словами,
Москва не має стосунку ні до
яких кампаній проти кандидатів на пост президента США
і не втручалася в американські
вибори. А коментуючи слова
американського президента,
спікер Державної Думи Росії

❙ Найголовніше у спілкуванні з іноземними лідерами — «знати,
❙ з ким маєш справу».
В’ячеслав Володін ствердив,
що Джо Байден образив усіх
росіян. «Байден своєю заявою
образив громадян нашої країни. Це істерика від безсилля.
Путін — наш президент, нападки на нього — це нападки
на нашу країну!» — написав
Володін у своєму телеграм-каналі.
Але найбільш ображеною в
цій ситуації виявилася російська грошова одиниця. Як
повідомили російські незалежні ЗМІ, на інтерв’ю ABC
iз Джо Байденом Московська
біржа відреагувала падінням
курсу рубля. Частина аналітиків передбачає, що така тенденція збережеться впродовж
декількох днів. У середу російський рубль впав щодо американського долара на 1,57% —
до значення 73,99 руб. за долар, що стало найбільшим коливанням iз 25 лютого. Зріс
також і курс євро: 17 березня він становив 88,02 руб. за
один євро (напередодні курс
був 86,75 руб.).
Після заяв Байдена та запровадження нових санкцій
посол Росії в США Анатолій

Антонов був відкликаний у
Москву для консультацій щодо
подальшого вектору російськоамериканських відносин, повідомляється в офіційному коментарі представника російського МЗС Марії Захарової.
На жаль, звіт Управління
національної розвідки, який
викладений на 15 сторінках,
стосується впливу на американські вибори не лише Кремля, а й представників української влади. Згідно з документом, підтримувані Москвою громадяни України, такі
як депутат Верховної Ради України Андрій Деркач, наймали
політичних діячів у Сполучених Штатах (їх особи не називають) для того, щоб «зганьбити» імідж Джо Байдена і його
сина Хантера. Як вважають
американські спецслужби,
за діяльністю Андрія Деркача (який зустрічався з особистим адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані в 2019 році)
стежить, якщо не керує, сам
Володимир Путін. Дії Деркача «контролював» Путін, прямо вказується в доповіді американської розвідки. ■

■ COVID-19

Щепленим скрізь дорога
Єврокомісія представила проєкт єдиного
«паспорта вакцинації»
цини проти COVID-19,
дозволені в Євросоюзі
(це вакцини від PfizerBioNTech,
Moderna,
AstraZeneca-Oxford
і
Johnson & Johnson). Як
ідеться у попередній
версії документа, визнання чотирьох офіційно
схвалених в ЄС вакцин
«не завадить державамчленам виписувати свої
сертифікати, видані для
інших вакцин». Це відкриває шлях для визнання вакцини китайського
виробництва Sinopharm
або російської Sputnik
V, які були в односторонньому порядку схвалені в деяких країнах Євросоюзу, відзначає агенція. Сертифікат діятиме
в усіх країнах ЄС. Комісія «працює над тим,
щоб прийняти остаточне
рішення до червня», —
заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку
Тьєррі Бретон, який вважає «необхідним» зробити все «для збереження
туристичного сезону».
На прийнятті єдиного
сертифіката наполягають
найбільш залежні від туризму європейські країни, в першу чергу Греція.

Інші держави йдуть на
цей захід менш охоче.
Так, наприклад, Франція ще в січні виступила
проти введення єдиного
паспорта вакцинації. На
думку французької влади, наявність або відсутність у кого-небудь сертифіката означає нерівноправність однієї людини перед іншою. До того
ж у зв’язку із затримками поставок вакцин в Європу і проблемами препарату AstraZeneca темпи вакцинації значно
сповільнилися у порівнянні з початковими планами Євросоюзу. Проти
єдиного сертифіката вакцинації також висловлюється Бельгія.
Як попередив у неділю
член Єврокомісії Тьєррі
Бретон, «швидка домовленість не буде досягнута». Для прийняття єдиного сертифіката вакцинації необхідно не тільки згода 27 країн-членів
ЄС, а й схвалення Європарламенту. І готовність
медичних служб провести вакцинацію. Згідно з
підрахунками, зробленими агенцією AFP за даними з офіційних джерел,

тільки 3,5% європейського населення отримали дві необхідні дози вакцини. Незважаючи на затримки з поставками
вакцин, Брюссель зберігає свою мету вакцинувати 70% дорослих в ЄС до
кінця літа. ■

❙ Самотні наречені в Римі: довкола ні душі.

■ А ТИМ ЧАСОМ…
Мрії про майбутні подорожі наразі залишаються лише мріями, бо Європу все більше «заливає» третя
хвиля пандемії. У Норвегії, де впродовж середи підтверджено 1156 випадків захворювання, знову запроваджують найсуворіші обмеження. В Іспанії з 17 березня впроваджено заборону руху між всіма 17 автономними спільнотами країни та комендантську годину з 23 до 6 години ранку. До 21 березня будуть зачинені всі магазини, окрім продуктових та аптек. У Болгарії в шпиталях перебуває рекордна за всю пандемію
кількість хворих — 7600. В Угорщині в середу було встановлено рекорд померлих від COVID-19 за одну
добу — 195 смертей. Попередній рекорд (193 небіжчики) було зафіксовано на початку грудня минулого
року.
Італія рік тому першою в Європі запровадила на своїй території повний локдаун. І тепер першою в Європі пішла на вже третій карантин — з 15 березня і до 6 квітня. Уряд Італії розраховує на покращення епідеміологічної ситуації в країні у другій половині весни.
Від суботи, 20 березня, польський уряд відновлює посилені обмеження і розширює їх з декількох регіонів на терен усієї Польщі. Це означає повернення жорсткого локдауну. Зачиненими будуть готелі, кінотеатри, театри, музеї, спортивні об’єкти та басейни, а робота торговельних центрів буде обмеженою. Розширені обмеження — це відповідь на пришвидшену динаміку захворювань. У середу добове число нових
випадків зараження коронавірусом у Польщі перевищило 25 тисяч, померли 453 інфікованих. За словами
міністра охорони здоров’я Адама Нєдзєльського, понад половина заражень у Польщі спричинена так званим британським штамом коронавірусу, що вважається значно заразливішим і небезпечнішим.
І це при тому, що Польща нині є на другому місці в ЄС і на десятому в світі за відсотком населення, яке
отримало дві дози вакцини проти коронавірусу. Про це йдеться в дослідженні Оксфордського університету Our World in Data. Станом на 17 березня у Польщі зробили понад 4,6 млн щеплень проти COVID-19, з
яких понад 1,6 млн — двома дозами. За офіційними даними, у Польщі повністю вакциновано 4,2% населення. У ЄС ліпший результат має тільки Мальта — 8,7%. Абсолютним світовим лідером є Ізраїль, де обидві дози вакцини Pfizer/BioNTech — єдиної, що там використовують, — уже отримало майже 50% населення. За ним йдуть ОАЕ — 22,1%, Бахрейн — 12,5% та США — 11%.
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UA: Перший

06.00, 3.10 Енеїда
06.30 М/ф «Ходить гарбуз по

22 березня

КАНАЛ «1+1»
05.30, 6.10, 7.10, 8.10 «Сніданок
з «1+1»

ІНТЕР
02.30 Т/с «Свідок
обвинувачення»
04.55, 5.00 «Телемагазин»

городу»

06.00, 7.00, 8.00, 11.00, 13.00,

06.40 М/ф «Історія про дівчинку,
яка наступила на хліб»
06.50 М/ф «Колосок»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 0.05, 5.25
Новини

15.45, 18.30, 3.10 ТСН
08.25, 9.20 «Життя відомих
людей-2021»
10.20, 11.20, 13.15 «Одруження
наосліп»

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,

15.00 «Світ навиворіт»

18.20 Суспільна студія
09.30 Т/с «Віра»
11.05 Солодка дача

16.10 Мелодрама «Навчи мене
кохати»

05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00,
2.25 Сьогодні
09.00 Зоряний шлях. Новий
сезон

Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.05, 18.00, 19.00, 3.55
«Стосується кожного»
12.25 Х/ф «Париж зачекає»
14.15 Х/ф «Чи вмієш ти
зберігати секрети?»
16.05 «Чекай на мене. Україна»

10.40 Місія: краса. Новий сезон
11.45 Реальна містика. Новий
сезон
13.55, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар-2»
17.10, 4.45 Т/с «Виклик»

11.25 Телепродаж

19.45 Комедія «Папік»

15.10, 21.25, 0.30, 5.50 Спорт

21.00, 22.05 Т/с «Родичі»

15.20 Країна пісень

23.10 Комедія «Кухня»

15.55 Т/с «Любов під час війни»

00.10 «Голос країни-11»

23.50 Т/с «Агата Рейзін»

01.30 Телемагазин

04.35 «Життя відомих людей»

01.50 Т/с «Спокуса»

03.15 Реальна містика

17.25 «Боротьба за виживання»

20.10 «Говорить Україна»

20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Випереджаючи

21.00 Т/с «Сашка»
23.10, 2.00 Т/с «Три сестри»

час»

18.55 «Супротивники рифів»
19.55 «Світ дикої природи»

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

00.40 «Суперчуття»

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

01.10 Т/с «Посольство»

19.00, 23.00, 0.00, 1.00,

02.40 Бюджетники

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

04.10 Д/ф «Веронські скарби»
НТН

07.10, 20.55 Актуально.
Економіка. Політика.
Соціум
07.15, 13.10 Д/с «Крила війни»
08.10 Д/с «Неймовірні
винаходи»

01.40 «Верона» — «Аталанта».

війни. Харків-3»

06.45, 17.15, 3.20 «Випадковий

18.05 Супермама

22.35 «Дубинізми»

19.05 Детектор брехні

00.05 Х/ф «Приречені-2»

20.15, 22.50 Т/с «Вірина Любов»

02.50 «Він, вона та телевізор»

23.00 Т/с «Наречений»

04.10 «Бандерлоги-2017»

01.05 Слідство ведуть
екстрасенси

04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

14.55 «Таємниці світу»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20 «Свідок. Агенти»
23.00 Х/ф «Страх висоти»
00.45 Х/ф «Нічна бригада»
03.40 «Речовий доказ»
04.10 «Правда життя»

ФУТБОЛ-1

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

06.00 «Інтер» — «Сассуоло».
Чемпіонат Італії

15.00, 17.00, 18.00, 19.45

07.45 Журнал Ліги чемпіонів

«Репортер». Новини

08.15 «Колос» — «Зоря».

07.10, 8.10 «Новий день»

Чемпіонат України

09.10, 10.10, 11.10, 12.10

10.00 «Великий футбол»

«Новини країни»
13.10, 14.15 «Великий день»
15.10 «Дзвінок»

НЛО-ТБ

Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2
06.00 «Десна» — «Дніпро-1».
Чемпіонат України

16.00 «Час пік»

11.45, 20.35, 1.30, 3.30, 5.30
Топ-матч
12.00 «Фіорентина» —
«Мілан». Чемпіонат Італії

19.20, 0.00, 3.45 Топ-матч
07.55 «Верона» — «Аталанта».
Чемпіонат Італії
10.00 «Львів» — «Шахтар».
Чемпіонат України
12.00 «Журнал Ліги чемпіонів
12.40 «Рома» — «Наполі».
Чемпіонат Італії

15.40, 22.30 Футбол NEWS

23.00 «Перша передача»

16.00 Передмова до 1-го, 2-го
та 3-го турів. Відбір до

КАНАЛ «2+2»

13.00 Т/с «Дефективи»
06.00 «ДжеДАІ-2019»
06.45 Т/с «Звонар-2»
10.50 Х/ф «Петля часу»
13.00 Х/ф «Облога»
15.10 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»

05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.55 Т/с «Комісар Рекс»
08.50 Битва екстрасенсів

13.50 «Барселона» — «Брюгге»

22.00 «Прямий контакт»

11.15 Т/с «Сишиш-Шоу»

СТБ

Вест»
19.00 Від пацанки до панянки
21.00 Х/ф «13 район»
22.50 Х/ф «13 район:
ультиматум»
00.50 Х/ф «Небезпечний
бізнес»
02.50 Служба розшуку дітей

15.30 Час «Ч»

20.30 Вечір з Яніною Соколовою

17.10, 23.10 Д/c «Тихоокеанська

21.00 Час новин. Підсумки дня

18.15, 1.50 «Спецкор»
18.50, 2.20 «ДжеДАІ»»
19.25 Т/с «Карпатський
рейнджер»

ЧС-2022 р. Прем’єра
16.55 «Львів» — «Шахтар».
Чемпіонат України
18.45 «Рома» — «Наполі».
Чемпіонат Італії
20.40 «Мілан» — «Селтік»
(2004 р. /05). Ліга
чемпіонів УЄФА
22.50 Чемпіонат Італії. Огляд
туру

війна в кольорі»
18.10, 22.00 Д/c «Загадки
нацистських злочинів»
19.30, 1.15 «Кондратюк у

21.40 Час-Time
00.10 Д/с «Терор»
03.10 Культ Ура!
04.10 Обережно, діти!

понеділок»
МЕГА

12.25 Зона будівництва
13.25 Україна: забута історія

К2

08.20 Салат-бар
08.40 Смузі-меню
09.00 Магія солодощів
09.20 Просто їжа
09.50, 16.00 Смачні страви

14.20 Дикі тварини

10.20, 18.00 Один за 100 годин

15.20, 19.55 Секретні території

11.20 Удачний проєкт

16.15, 21.45 НАСА: нез’ясоване

13.00, 16.20, 3.40 Корисні поради

17.10, 20.50 Шукачі

14.00, 21.10 Моя кухня

неприємностей

15.00, 20.10 Гордон Рамзі готує
вдома

19.05 Місця сили
22.30 Океани. Арктика
23.30 Таємнича світова війна
02.45 Прихована реальність
05.40 Гордість України

17.10 Квартирне питання
19.00 Майстри ремонту
22.10 Готуємо разом
00.30 Ідеї ремонту
01.40 Формула любові
03.20 Арт-простір

«Олександрія». Чемпіонат

К1

04.10 М/ф

України

16.45, 0.10 «Великий футбол»

02.50 Оттак Мастак!

17.00 Х/ф «Дикий, дикий

02.55 Зона ночі

14.45 «Інгулець» —

чемпіонів УЄФА

полювання на вбивць»

15.00 Орел і решка

02.50 Я зняв!

11.25, 18.05 Мисливці за торнадо

20.00 «Прямий ефір»

19.00 Т/с «Морська поліція:

Данді-2»

10.15, 0.30 Речовий доказ

чемпіонів УЄФА

17.00 Т/с «Швидка»

12.30 Х/ф «Крокодил

07.30 Бургери

(2002 р. /03). Ліга

15.00 Т/с «Суперкопи»

10.30 Х/ф «Крокодил Данді»

08.40, 1.40 Правда життя

18.15 «Ехо України»

12.30 Т/с «Сишиш-Шоу. Бар»

08.30 Т/с «Надприродне»

Чемпіонат України

07.20 М/ф «Чіп і Дейл —

09.15, 23.10 Мама реготала

07.35 Орел і решка. Дива світу

03.40 «Ворскла» — «Олімпік».

17.10 «Ситуація»

08.10 М/ф «Качині історії»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

06.30, 8.00 Телемагазин

06.15 Телемагазин
бурундучки-рятівнички»

06.00, 7.30 Kids’ Time

06.00 Бандитська Одеса

07.45, 9.45, 11.50, 12.30, 14.30,

12.50 Х/ф «Переможці та
грішники»

пекло»

20.20, 21.15 Т/с «Ментівські

05.15 Х/ф «Чортова дюжина»

12.30, 16.30, 19.00, 2.50 «Свідок»

11.10, 16.10 Д/с «Нижче тільки

13.10, 14.50 Т/с «Сліпа»

22.20 «Гроші»

10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»

відлік»

12.55 Вечірній преЗЕдент

15.35 Т/с «Слід»

Батьківщину»

пішло не так: зворотний

09.30 Машина часу

05.00, 4.55 «Top Shop»

07.35 Х/ф «Вони воювали за

10.10, 14.10, 5.10 Д/с «Щось

06.25 Про військо

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

свідок»

04.55 Скарб нації
05.05 Еврика!
05.10 Служба розшуку дітей
05.15, 10.10 Громадянська
оборона
06.00 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
11.05 Секретний фронт
12.10, 13.15 Анти-зомбі
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.15 Х/ф «Будь
кмітливим!»
16.25 Х/ф «Агенти А.Н.К.Л.»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Більше ніж правда.
Прем’єра
21.20 Т/с «Пес»
22.35 Свобода слова
00.00 Х/ф «Американський
гангстер»

НОВИЙ КАНАЛ

5 канал

21.35 «Зворотний відлік»
23.30 Перша шпальта

ICTV

16.35 «Суперматчі». Ліга

18.30 Передмова до 1-го, 2-го
та 3-го турів. Відбір до
ЧС-2022 р.
19.25 «Колос» — «Зоря».
Чемпіонат України
21.15 Чемпіонат Італії. Огляд
туру. Прем’єра
22.10 «Ювентус» —
«Беневенто». Чемпіонат
Італії
01.55 «Маріуполь» — «Минай».
Чемпіонат України

23.45 «Десна» — «Дніпро-1».

03.55 «Інтер» — «Сассуоло».

Чемпіонат України

Чемпіонат Італії

06.30 «Top Shop»
ТЕТ

08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.30 «Навколо М»
10.10 Х/ф «Досягни успіху»
12.00 Х/ф «Знайомтесь: Білл»
13.40 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
14.35 «Орел і решка. Навколо
світу»
16.30 «Орел і решка. На краю
світу»
18.10 «Орел і решка.
Перезавантаження»
23.00 Т/с «Межа»
00.40 Х/ф «Доріан Грей»

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 9.15, 19.15 Одного разу під
Полтавою
08.45, 9.45, 23.15 Країна У
10.15 Т/с «Батько рулить-3»
12.15, 16.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка
17.15 Супержінка
18.15 Т/с «Батько рулить-4»
21.15 Х/ф «Двоє: я та моя
тінь»
00.15 Сімейка У
00.45 Казки У
02.00 Рятівники
03.00 Т/с «Хамелеон»

02.35 Т/с «Три сестри»

03.45 Віталька

03.25 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки

ТБ-ВІВТОРОК

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

23 березня
UA: Перший
06.00, 3.10 Енеїда
06.30 М/ф «Бегемот та Сонце»
06.40 М/ф «Братик Кролик та
Братик Лис»
06.50 М/ф «Будиночок для
Равлика»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 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, 5.45 Спорт
15.20 Країна пісень
15.55 Т/с «Любов під час війни»
17.25 Схеми. Корупція в деталях
18.55 Д/ф «Дика прогулянка»
19.55 «Світ дикої природи»
21.55, 0.20, 5.55 Спорт. Аспект
22.00 «Виживання у дикій
природі»
23.00 #ВУКРАЇНІ
00.30 «Суперчуття»
01.00 Т/с «Посольство»
02.20 «Дикуни. Дикі забави в
зоопарку Сан-Дієго»
02.40 Бюджетники
04.10 «Повернення до природи»
НТН
05.55, 10.45, 19.30 Т/с
«Коломбо»
07.50, 17.15, 2.35 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.05
«Свідок»
09.00 Х/ф «Страх висоти»
12.50 «Легенди карного
розшуку»
14.35 «Свідок. Агенти»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20 «Будьте здоровi»
23.00 Х/ф «Повернення
«Святого Луки»
00.50 «Склад злочину»
01.30, 3.05 «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»
09.15, 23.05 Мама реготала
11.15 Т/с «Сишиш-Шоу»
12.00 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»
02.40 Оттак Мастак!
СТБ
05.15 Т/с «Комісар Рекс»
09.00 Битва екстрасенсів
13.10, 14.50 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, 22.50 Т/с «Вірина Любов»
23.00 Т/с «Наречений»
01.05 Слідство ведуть
екстрасенси

КАНАЛ «1+1»
05.30, 6.10, 7.10, 8.10 «Сніданок
з «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 11.00, 13.00,
15.45, 18.30, 3.10 ТСН
08.25, 9.20 «Життя відомих
людей-2021»
10.20, 11.20, 13.15 «Одруження
наосліп»
15.00 «Світ навиворіт»
16.10 Мелодрама «Навчи мене
кохати»
19.45 Комедія «Папік»
21.00 Т/с «Родичі»
22.05, 23.05 Комедія «Кухня»
00.10 Комедія «Ва-банк»
02.10, 4.35 «Життя відомих
людей»

ІНТЕР
05.30, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочи»
12.25 Х/ф «Із Неаполя з
любов’ю»
14.30, 15.30 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 3.55 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Випереджаючи
час»
23.50 Т/с «Агата Рейзін»
01.45 Т/с «Спокуса»
05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00,
2.25 Сьогодні
09.00 Зоряний шлях. Новий
сезон
10.40 Місія: краса. Новий сезон
11.45 Реальна містика. Новий
сезон
13.55, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар-2»
17.10, 4.00 Т/с «Виклик»
20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Сашка»
23.10, 2.00 Т/с «Три сестри»
01.30 Телемагазин
03.15 Реальна містика

ICTV
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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»
12.10, 13.15, 21.20 Т/с «Пес»
12.45, 15.45 Факти. День
13.45, 22.20 Т/с «Розтин
покаже-2»
15.10, 16.15 Х/ф
«Американський
гангстер»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Громадянська оборона.
Прем’єра
23.15 Х/ф «Судна ніч»
00.45 Х/ф «Пристрель їх»
02.30 Я зняв!

06.00, 7.30 Kids’ Time
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.35 Орел і решка. Небачене
08.30 Т/с «Надприродне»
11.00 Х/ф «Круті віражі»
13.00 Кохання на виживання
15.00 Орел і решка
17.10 Хто зверху?
19.00 Де логіка?
20.00 Improv Live Show
21.00 Х/ф «13 район: цегляні
особняки»
22.50 Х/ф «В облозі»
00.40 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
02.20 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,

07.10, 20.55 Актуально.
Економіка. Політика.
Соціум

19.00, 23.00, 0.00, 1.00,

07.15, 13.10 Д/с «Крила війни»

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

08.10 Д/с «Неймовірні

06.25 Про військо
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, 11.10, 12.10
«Новини країни»
13.10, 14.15 «Великий день»
15.10 «Дзвінок»
16.00 «Час пік»
17.10 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий контакт»
КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2019»
06.10 Т/с «Ласко»
08.10 Х/ф «Перше вбивство»
10.10 Х/ф «Гнів»
12.05 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15, 1.50 «Спецкор»
18.50, 2.20 «ДжеДАІ»»
19.25 Т/с «Карпатський
рейнджер»
20.20, 21.15 Т/с «Ментівські
війни. Харків-3»
22.25, 0.00 Т/с «Кістки-11»
02.50 «Він, вона та телевізор»
04.10 «Бандерлоги-2017»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 20.35, 1.30, 3.30, 5.30
Топ-матч
06.10 «Інгулець» —
«Олександрія». Чемпіонат
України
08.10 «Рома» — «Наполі».
Чемпіонат Італії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 «Львів» — «Шахтар».
Чемпіонат України
12.10 «Великий футбол»
13.50 «Ліверпуль» — «ПСВ»
(2008 р. /09). Ліга
чемпіонів УЄФА

винаходи»
16.00 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
16.55 «Десна» — «Дніпро-1».
Чемпіонат України
18.45 «Верона» — «Аталанта».
Чемпіонат Італії
20.40 «Рома» — «Арсенал»
(2002 р. /03). Ліга
чемпіонів УЄФА
22.50 Передмова до 1-го, 2-го
та 3-го турів. Відбір до
ЧС-2022 р.
23.45 «Колос» — «Зоря».
Чемпіонат України
01.40 «Фіорентина» —
«Мілан». Чемпіонат Італії
03.40 «Маріуполь» — «Минай».
Чемпіонат України
ФУТБОЛ-2
06.00 «Фіорентина» —
«Мілан». Чемпіонат Італії
07.45, 9.45, 14.30, 16.30, 18.30,
19.15, 0.00, 3.45 Топ-матч
07.55 «Десна» — «Дніпро-1».
Чемпіонат України
10.00 «Верона» — «Аталанта».
Чемпіонат Італії
11.45 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
12.40 «Ворскла» — «Олімпік».
Чемпіонат України
14.40 «Ювентус» —
«Беневенто». Чемпіонат
Італії
16.40 «МЮ» — «Баварія». 1/4
фіналу (2009 р. /10). Ліга
чемпіонів УЄФА
18.45 Журнал Ліги чемпіонів
19.25 «Інгулець» —
«Олександрія». Чемпіонат
України
21.15 Передмова до 1-го, 2-го
та 3-го турів. Відбір до
ЧС-2022 р.
22.10 «Маріуполь» — «Минай».
Чемпіонат України
00.10 «Рома» — «Наполі».
Чемпіонат Італії
01.55 «Львів» — «Шахтар».
Чемпіонат України
03.55 «Кротоне» — «Болонья».
Чемпіонат Італії

09.30 Машина часу

12.55 Вечірній преЗЕдент

19.30, 1.15 Діючі особи

10.10, 14.10, 5.10 Д/с «Щось

15.30 Час «Ч»

21.00 Час новин. Підсумки дня

17.10, 23.10 Д/c «Тихоокеанська

21.40 Час-Time

пішло не так: зворотний
відлік»

війна в кольорі»

11.10, 16.10 Д/с «Нижче тільки
пекло»

00.10 Д/с «Терор»

18.10, 22.00 Д/c «Загадки

03.10 Культ Ура!

нацистських злочинів»
МЕГА

06.00 Бандитський Київ
09.00, 1.40 Правда життя
10.10, 0.30 Речовий доказ
11.20, 18.05 Мисливці за торнадо
12.20 Зона будівництва
13.20 Україна: забута історія
14.15 Дикі тварини
15.15, 19.55 Секретні території
16.15, 21.45 НАСА: нез’ясоване
17.10, 20.50 Шукачі
неприємностей
19.05 Місця сили
22.30 Дика природа Японіі
23.30 Таємнича світова війна
02.45 Бандитська Одеса
05.50 Гордість України
К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.25 «Дай Лапу»
09.10 «Навколо М»
10.00, 2.15 Т/с «Мисливці на
реліквії»

04.10 Обережно, діти!

13.30 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
15.30 «Орел і решка. Навколо
світу»
17.10 «Орел і решка. На краю
світу»
19.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
23.00 Т/с «Межа»
03.00 «Нічне життя»

17.10
19.00
22.10
00.30
01.40
03.20
04.10

Квартирне питання
Майстри ремонту
Готуємо разом
Ідеї ремонту
Формула любові
Арт-простір
М/ф
ТЕТ

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 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

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 9.15, 10.15, 19.15 Одного
разу під Полтавою
08.45, 0.15 Сімейка У
09.45, 0.45 Казки У
10.45, 23.15 Країна У
11.15, 18.15 Т/с «Батько
рулить-4»
12.15, 16.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка
17.15 Супержінка
21.15 Х/ф «Святий Вінсент»
02.00 Рятівники
03.00 Т/с «Хамелеон»
03.45 Віталька
05.50 Корисні підказки

■ ПЕРЕДПЛАТА-2021

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

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2021 рiк:
на місяць — 78 грн. 81 коп.,
на два місяці — 157 грн. 62 коп.,
на п’ять місяців — 394 грн. 05 коп.,
до кінця року — 630 грн. 48 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 98 грн. 81 коп.,
на два місяці — 197 грн. 62 коп.,
на п’ять місяців — 494 грн. 05 коп.,
до кінця року — 790 грн. 48 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 29 грн. 92 коп.,
на два місяці — 59 грн. 84 коп.,
на п’ять місяців — 149 грн. 60 коп.
до кінця року —239 грн. 36 коп.
Передплатний індекс — 49497
«Укрпошта» додатково за саму
процедуру оформлення передплати
бере: на місяць — 4 грн. , на два–три
місяці — 9 грн., на чотири–шість
місяців— 11 грн., на сім–дванадцять місяців— 15 грн. 30 коп.

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

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

06.00, 3.10 Енеїда
06.30 М/ф «Рукавичка»
06.40 М/ф «Козлик та його

24 березня

КАНАЛ «1+1»
05.30, 6.10, 7.10, 8.10 «Сніданок

ІНТЕР
05.30, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»

з «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 11.00, 13.00,

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини

горе»

15.45, 18.30, 3.10 ТСН

06.50 М/ф «Як їжачок шубку
08.25, 9.20 «Життя відомих

міняв»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 0.00, 5.10

людей-2021»
10.20, 11.20, 13.15 «Одруження
наосліп»

Новини
07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20 Суспільна студія
09.30, 1.00 Т/с «Віра»
11.05 Солодка дача

15.00 «Світ навиворіт»
16.10 Мелодрама «Навчи мене

10.00 Корисна програма»
11.00 «Позаочи»
12.25 Х/ф «Суперзять»

16.25 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 4.00 «Стосується

кохати»
19.45 Комедія «Папік»
21.00 Т/с «Родичі»

15.20 Країна пісень

22.05, 23.10 Комедія «Кухня»

15.55 Т/с «Любов під час війни»

00.15 Комедія «Ва-банк-2»

17.25 #ВУКРАЇНІ

02.05, 4.35 «Життя відомих

18.55 UEFA U21. Чемпіонат

«Інтером»

14.30, 15.30 «Речдок»

11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.35, 5.45 Спорт

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

людей»

кожного»
20.00 «Подробиці»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.50,

04.25 Служба розшуку дітей

2.25 Сьогодні
09.00 Зоряний шлях. Новий

10.40 Місія: краса. Новий сезон
11.45 Реальна містика. Новий
сезон

21.55 UEFA U21. Чемпіонат

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,

Угорщина—Німеччина

19.00, 23.00, 0.00, 1.00,

04.10 Д/ф «Три Івани»

3.00, 4.00, 5.00 Час новин
06.25 Вечір з Яніною Соколовою

НТН
05.00, 4.55 «Top Shop»
06.00, 10.50, 19.30 Т/с
«Коломбо»
07.55, 17.15, 2.40 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.10
«Свідок»
09.00 Х/ф «Повернення
«Святого Луки»
12.50 «Легенди карного

СТБ
05.15 Т/с «Комісар Рекс»
08.55 Битва екстрасенсів
13.10, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини
15.35 Т/с «Слід»
18.05 Супермама

лікар-2»
17.10, 4.45 Т/с «Виклик»
20.10 «Говорить Україна»
21.35 Футбол. Ліга нації УЄФА
Франція - Україна

16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20 «Вартість життя»
23.00 Х/ф «Чорний принц»
00.50 «Склад злочину»
01.35, 3.00 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя»

НЛО-ТБ

00.00, 2.00 Т/с «Три сестри»

23.00 Т/с «Наречений»
01.05 Слідство ведуть
екстрасенси
ПРЯМИЙ

любов’ю»

покаже-2»
16.25 Х/ф «На одного менше»

23.00 Х/ф «Оселя зла»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

01.00 Т/с «Відчайдушні

20.15 Секретний фронт.

домогосподарки»

21.40 Час-Time

02.40 Служба розшуку дітей

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

17.10, 23.10 Д/c «Тихоокеанська

19.30, 1.15 «Велика політика»

03.10 Культ Ура!

09.30 Машина часу

15.30 Час «Ч»

21.00 Час новин. Підсумки дня

04.10 Обережно, діти!

20.20, 21.15 Т/с «Ментівські
війни. Харків-3»
22.20, 23.55 Т/с «Кістки-11»
02.45 «Він, вона та телевізор»
04.10 «Бандерлоги-2017»

08.10 «Ворскла» — «Олімпік».
Чемпіонат України

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

08.40 Смузі-меню

12.20 Зона будівництва

09.00 Магія солодощів

13.20 Україна: забута історія

09.20 Просто їжа

14.15 Дикі тварини

09.50, 16.00 Смачні страви

14.45 Суперчуття. Зір

10.20, 18.10 Один за 100 годин

15.15, 19.55 Секретні території

11.20 Удачний проєкт

«Олександрія». Чемпіонат

16.10, 21.45 НАСА: нез’ясоване

13.00, 16.20, 3.40 Корисні поради

України

17.05, 20.50 Шукачі

14.00, 21.10 Моя кухня

«Мілан». Чемпіонат Італії
10.00 «Інгулець» —

11.45 Передмова до 1-го, 2-го

10.20 «Ювентус» —

ЧС-2022 р.

Італії

«Репортер». Новини

08.20 Салат-бар

11.20, 18.00 Мисливці за торнадо

07.45, 9.45, 14.30, 16.30, 18.35,

та 3-го турів. Відбір до

15.00, 17.00, 18.00, 19.45

12.05 «Десна» — «Дніпро-1».
Чемпіонат України
13.50 «Арсенал»
— «Барселона». 1/4

12.40 «Інтер» — «Сассуоло».
Чемпіонат Італії
14.40 «Маріуполь» — «Минай».
Чемпіонат України
16.45 «Реал» — «Боруссія»

13.10, 14.15 «Великий день»

фіналу (2009 р. /10). Ліга

(Д). 1/4 фіналу (2013 р.

15.10 «Дзвінок»

чемпіонів УЄФА

/14). Ліга чемпіонів УЄФА

16.00 «Час пік»

16.00 «Львів» — «Шахтар».

17.10 «Ситуація»

Чемпіонат України

22.00 «Прямий контакт»

19.35 Передмова до 1-го, 2-го
та 3-го турів. Відбір до

КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2019»
06.25 Т/с «Ласко»
08.15 Т/с «Перевізник»

ЧС-2022 р.
20.30, 23.40 «Головна команда»
21.35 LIVE. Франція — Україна.
Відбір до ЧС-2022 р.
00.30 Огляд 1-го ігрового дня.

13.00 «Загублений світ»

Відбір до ЧС-2022 р.

14.40 Т/с «Суперкопи»

18.00 «Секретні матеріали»

Прем’єра

17.00 Т/с «Швидка»

18.15, 1.45 «Спецкор»

03.05 Туреччина — Нідерланди.

19.00 Т/с «Морська поліція:

18.50, 2.15 «ДжеДАІ»»

Відбір до ЧС-2022 р.

19.25 Т/с «Карпатський
рейнджер»

04.55 Чемпіонат Італії. Огляд
туру

К2

07.30 Бургери

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
«Беневенто». Чемпіонат

МЕГА

10.10, 0.30 Речовий доказ

07.55 «Фіорентина» —

Чемпіонат Італії

00.10 Д/с «Терор»

09.00, 1.40 Правда життя

Чемпіонат України

Топ-матч

06.10 «Верона» — «Аталанта».

злочинів»

злочинів»

06.30, 8.00 Телемагазин

05.45 Телемагазини

06.00, 8.00 Топ-матч

18.10 Д/c «Загадки нацистських

22.00 Д/с «Загадки нацистських

06.00 Бандитська Одеса

06.00 «Колос» — «Зоря».

20.55, 1.30, 3.30, 5.30

ФУТБОЛ-1

війна в кольорі»

ФУТБОЛ-2

04.55 «Зловмисники»

12.00, 13.00, 14.00,

09.15, 23.05 Мама реготала

03.00 Оттак Мастак!

14.50, 16.15, 22.30 Т/с «Розтин

07.10, 20.55 Актуально.
Економіка. Політика.
Соціум
07.15, 13.10 Д/с «Крила війни»
08.10 Д/с «Неймовірні
винаходи»

20.00 «Прямий ефір»

полювання на вбивць»

21.00 Х/ф «Із Парижа з

12.45, 15.45 Факти. День

02.45 Зона ночі

07.20 М/ф «Чіп і Дейл —

13.00 Т/с «Дефективи»

19.00 Вар’яти

12.05, 13.15, 21.20 Т/с «Пес»

02.40 Я зняв!

Чемпіонат Італії

12.00 Т/с «Сишиш-Шоу. Бар»

Оністрат»

17.00 Хто зверху?

03.15 Реальна містика

18.15 «Ехо України»

11.00 Т/с «Сишиш-Шоу»

з Костянтином Стогнієм

04.55 «Телемагазин»

06.15 Телемагазин

08.10 М/ф «Качині історії»

13.00 Кохання на виживання

01.30 Телемагазин

17.50 «Рома» — «Наполі».

бурундучки-рятівнички»

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

11.00 Х/ф «Мерлін»

01.50 Т/с «Спокуса»

20.15, 22.50 Т/с «Вірина Любов»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

світу»

08.45 Факти. Ранок

08.30 Т/с «Надприродне»

Прем’єра
23.30 Х/ф «Судна ніч-2»
01.25 Х/ф «Судна ніч»

23.50 Т/с «Агата Рейзін»

19.05 Один за всіх

розшуку»
14.40 «Таємниці кримінального

05.35 Громадянська оборона

07.35, 15.00 Орел і решка

5 канал

Європи з футболу 2021 р.

02.40 Бюджетники

04.50 Т/с «Відділ 44»

10.10 Реаліті-шоу «Вирішує

13.55, 15.30 Т/с «Жіночий

06.05 М/с «Том і Джеррі»

04.30 Факти

06.30 Ранок у великому місті

сезон

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 7.30 Kids’ Time

04.20 Еврика!

Європи з футболу 2021 р.
Чехія — Італія

04.10 Скарб нації

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

21.00 «Речдок. Випереджаючи
час»

ICTV

неприємностей
19.00 Місця сили

вдома

22.30 Дика Бразилія

17.10 Квартирне питання

23.30 Інженерні ідеї

19.00 Майстри ремонту

02.25 Єврорабині

22.10 Готуємо разом

03.15 Професія — альфонс
04.00 Шосте відчуття
04.45 Секти. Контроль
свідомості

ЧС-2022 р.

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

21.35 LIVE. Португалія —

10.00, 2.15 Т/с «Мисливці на

23.40 Фінляндія — Боснія і
Герцеговина. Відбір до
ЧС-2022 р. Прем’єра
01.40 «Ворскла» — «Олімпік».
Чемпіонат України
03.40 «Ювентус» —

03.20 Арт-простір

ТЕТ

К1

09.00 «Навколо М»

ЧС-2022 р.

01.40 Формула любові
04.10 М/ф

21.05 Журнал Ліги чемпіонів

Азербайджан. Відбір до

00.30 Ідеї ремонту

05.35 Гордість України

18.50 LIVE. Туреччина
— Нідерланди. Відбір до

15.00, 20.10 Гордон Рамзі готує

реліквії»
13.30 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
15.10 «Орел і решка. Навколо
світу»
17.10 «Орел і решка. На краю
світу»
19.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 9.15, 10.15, 19.15 Одного
разу під Полтавою
08.45, 0.30 Сімейка У
09.45, 1.00 Казки У
10.45, 23.30 Країна У
11.15, 18.15 Т/с «Батько
рулить-4»
12.15, 16.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка
17.15 Супержінка
21.15 Х/ф «Так, можливо»
02.15 Рятівники
03.15 Т/с «Хамелеон»

«Беневенто». Чемпіонат

23.00 Т/с «Межа»

04.00 Віталька

Італії

03.00 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки

ТБ-ЧЕТВЕР

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

25 березня
UA: Перший
06.00, 3.10 Енеїда
06.30 М/ф «Іванко та Воронячий

КАНАЛ «1+1»
05.30, 6.10, 7.10, 8.10 «Сніданок

06.50 М/ф «Тредичіно»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 0.25, 5.10

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

06.00, 7.00, 8.00, 11.00, 13.00,
15.45, 18.30 ТСН

18.20 Суспільна студія
09.30, 1.00 Т/с «Віра»
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж

08.25, 9.20 «Життя відомих
людей-2021»
10.20, 11.20, 13.15 «Одруження
наосліп»

15.55 UEFA U21 Чемпіонат
Європи з футболу 2021 р.
Англія — Швейцарія
18.55 «Виживання у дикій
природі»

10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочи»
12.25 Х/ф «Чоловік
нарозхват»
16.25 «Речдок. Особливий

15.00 «Світ навиворіт»
16.10 Мелодрама «Навчи мене

випадок»

19.30 Комедія «Папік»
20.45 «Право на владу-2021»
23.45 Бойовик «Король Артур»

04.10 «Життя відомих людей»

04.30 Факти

09.00 Зоряний шлях. Новий

10.40 Місія: краса. Новий сезон
11.45 Реальна містика. Новий
сезон
13.55, 15.30 Т/с «Жіночий

09.15, 19.20 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
Оністрат»

17.10 Т/с «Виклик»

07.35, 15.00 Орел і решка
08.30 Т/с «Надприродне»
11.00 Х/ф «Мерлін»
13.00 Кохання на виживання
17.00, 19.00 Хто зверху?

12.00, 13.15, 21.20 Т/с «Пес»

лікар-2»

«Кришталева мрія»

04.55 «Телемагазин»

05.35 Громадянська оборона

10.10 Реаліті-шоу «Вирішує

21.00, 23.50, 2.10 Т/с

03.45 Мультфільм

06.05 М/с «Том і Джеррі»

04.50 Т/с «Відділ 44»

08.45 Факти. Ранок

21.00 «Речдок. Випереджаючи
час»

06.00, 7.30 Kids’ Time

06.30 Ранок у великому місті

сезон

20.10 «Говорить Україна»

01.45 Т/с «Спокуса»
02.05 Комедія «Ва-банк»

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00,
2.25 Сьогодні

НОВИЙ КАНАЛ

04.15 Скарб нації
04.25 Еврика!

20.00 «Подробиці»

23.50 Т/с «Агата Рейзін»

ICTV

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

18.00, 19.00, 4.10 «Стосується
кожного»

кохати»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

14.30, 15.30 «Речдок»

15.10, 21.35, 5.45 Спорт
15.20 Країна пісень

Новини
«Інтером»

Новини
07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,

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

Цар»
06.40 М/ф «Котигорошко»

ІНТЕР

9

21.00 Х/ф «Погоня»

12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.15, 22.35 Т/с «Розтин
покаже-2»
17.05 Х/ф «Пасажир 57»

23.10 Х/ф «Оселя зла-2:
апокаліпсис»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

01.00 Вар’яти
02.45 Служба розшуку дітей

01.40 Телемагазин

20.15 Анти-зомбі. Прем’єра
23.30 Х/ф «Судна ніч-3»
01.35 Х/ф «Судна ніч-2»

03.15 Реальна містика

03.05 Я зняв!

02.50 Зона ночі

09.30 Машина часу

15.30 Час «Ч»

19.30, 1.15 «Прямим текстом»

10.10, 14.10, 5.10 Д/с «Щось

16.20 Таємниці війни

21.00 Час новин. Підсумки дня

17.10, 23.10 Д/c «Тихоокеанська

21.40 Час-Time

23.10 Слідами

5 канал

19.55 «Світ дикої природи»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

07.10, 20.55 Актуально.

21.55 UEFA U21. Чемпіонат
Європи з футболу 2021 р.
Франція — Данія

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

Економіка. Політика.

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

Соціум

00.00 Схеми. Корупція в деталях

19.00, 23.00, 0.00, 1.00,

07.15, 13.10 Д/с «Крила війни»

02.40 Бюджетники

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

08.10 Д/с «Неймовірні

04.10 Д/ф «Перехрестя Балу»

06.25 На власні очі
СТБ

НТН
05.55, 10.50, 19.30 Т/с
«Коломбо»
07.50, 17.15, 3.05 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.35

05.15 Т/с «Комісар Рекс»
08.55 Битва екстрасенсів
13.10, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини
15.40 Т/с «Слід»
18.05 Супермама

«Свідок»
09.00 Х/ф «Чорний принц»
12.50 «Легенди карного
розшуку»
14.35 «Вартість життя»

19.05 Як вийти заміж
20.15, 22.50 Т/с «Вірина Любов»
23.00 Т/с «Наречений»
01.05 Слідство ведуть

18.20, 4.05 «Правда життя»
23.00 Х/ф «Сицилійський
захист»
00.45 «Склад злочину»

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

09.10, 10.10, 11.10, 12.10
«Новини країни»

НЛО-ТБ

18.15, 1.50 «Спецкор»
18.50, 2.20 «ДжеДАІ»»
19.25 Т/с «Карпатський
рейнджер»
20.20, 21.15 Т/с «Ментівські
війни. Харків-3»
22.25, 0.00 Т/с «Кістки-11»
02.50 «Він, вона та телевізор»
04.10 «Бандерлоги-2017»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

відлік»

війна в кольорі»

11.10 Д/с «Нижче тільки пекло»
12.55 Вечірній преЗЕдент

06.00 Журнал Ліги чемпіонів
06.30, 9.10 «Головна команда»
07.20 Франція — Україна.
Відбір до ЧС-2022 р.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20, 1.40 Португалія —

12.05 Фінляндія — Боснія і

09.20 Просто їжа

Азербайджан. Відбір до

14.15 Суперчуття

09.50, 16.00 Смачні страви

ЧС-2022 р.

15.15 Секретні території

10.20, 18.10 Один за 100 годин

07.45, 14.40, 18.40 Топ-матч

16.10, 21.45 НАСА: нез’ясоване

11.20 Удачний проєкт

07.55 Туреччина — Нідерланди.

17.05, 20.50 Шукачі

13.00, 16.20, 3.40 Корисні поради

Відбір до ЧС-2022 р.
09.45 Журнал Ліги чемпіонів
10.15 Огляд 1-го ігрового дня.

19.50 Фантастичні історії

Відбір до ЧС-2022 р.
12.50 Бельгія — Вельс. Відбір

18.50 LIVE. Болгарія

Матч-центр»
21.35 LIVE. Німеччина

ЧС-2022 р.

07.20 М/ф «Чіп і Дейл —

16.00 «Час пік»

09.15, 23.05 Мама реготала
11.00 Т/с «Сишиш-Шоу»

20.00 «Прямий ефір»
21.30 «WATCHDOGS»
22.00 «Прямий контакт»

14.40 Т/с «Суперкопи»
17.00 Т/с «Швидка»
19.00 Т/с «Морська поліція:
полювання на вбивць»
03.00 Оттак Мастак!

дня. Відбір до ЧС-2022 р.
18.35, 1.30, 3.30, 5.30 Топ-матч
18.50 LIVE. Ізраїль — Данія.
Відбір до ЧС-2022 р.

12.00 Т/с «Сишиш-Шоу. Бар»
13.00 Т/с «Дефективи»

16.00, 20.55 Огляд 1-го ігрового

00.10 Огляд 2-го ігрового дня.
Відбір до ЧС-2022 р.

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

02.30 Ізраїль — Данія. Відбір до
ЧС-2022 р.
04.15 Іспанія — Греція. Відбір
до ЧС-2022 р.

06.00 Т/с «Ласко»
07.50 Х/ф «Літаючі мечі біля
брами Дракона»
10.10 Х/ф «Герой»
12.10 «Загублений світ»

Відбір до ЧС-2022 р.
23.40 Шотландія — Австрія.

01.40 Формула любові
03.20 Арт-простір
04.10 М/ф

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок

реліквії»
13.15 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
15.10 «Орел і решка. Навколо

08.15, 9.15, 10.15, 19.45 Одного
разу під Полтавою
08.45, 0.00 Сімейка У
09.45, 0.30 Казки У

світу»
17.10 «Орел і решка. На краю

10.45, 23.00 Країна У
11.15, 18.15 Т/с «Батько

19.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»

рулить-4»
12.15, 16.15 4 весілля

23.00 Т/с «Межа»

14.15 Панянка-селянка

03.00 «Нічне життя»

17.15 Супержінка

21.35 LIVE. Іспанія — Греція.
КАНАЛ «2+2»

19.00 Майстри ремонту

10.00, 2.15 Т/с «Мисливці на

світу»

Прем’єра

17.10 Квартирне питання

00.30 Ідеї ремонту
К1

09.00 «Навколо М»

20.55, 23.40 «Відбір до ЧС-2022.

вдома

22.10 Готуємо разом

ЧС-2022 р.

ЧС-2022 р.

18.15 «Ехо України»

02.35 Скарб.UA

08.35 «Дай Лапу»

15.10 «Дзвінок»

08.10 М/ф «Качині історії»

23.30 Інженерні ідеї

— Швейцарія. Відбір до

06.15 Телемагазин

Відбір до ЧС-2022 р.

22.30 Дика Бразилія

16.00 Франція — Україна.
Відбір до ЧС-2022 р.

14.00, 21.10 Моя кухня
15.00, 20.10 Гордон Рамзі готує

14.50, 17.50 «Головна команда»

— Ісландія. Відбір до

17.10 «Ситуація»

неприємностей
19.00 Місця сили

Герцеговина. Відбір до

бурундучки-рятівнички»

04.10 Обережно, діти!

13.15 Україна: забута історія

06.00 Португалія —

13.10, 14.15 «Великий день»

13.50 Туреччина — Нідерланди.

нацистських злочинів»

03.10 Культ Ура!

09.00 Магія солодощів

Азербайджан. Відбір до
ЧС-2022 р.

18.10, 22.00 Д/с «Загадки

00.10 Д/с «Терор»

12.15 Зона будівництва

ФУТБОЛ-2

до ЧС-2022 р.
ФУТБОЛ-1

07.10, 8.10 «Новий день»
01.30, 3.35 «Речовий доказ»

18.00 «Секретні матеріали»

екстрасенси

16.50 «Легенди бандитської
Одеси»

винаходи»

пішло не так: зворотний

21.15 Х/ф «Між небом та
К2

МЕГА

землею»

Відбір до ЧС-2022 р.

06.00 Бандитський Київ

06.30, 8.00 Телемагазин

01.45 Рятівники

Прем’єра

08.55, 1.40 Правда життя

07.30 Бургери

02.45 Т/с «Хамелеон»

10.05, 0.30 Речовий доказ

08.20 Салат-бар

03.30 Віталька

11.15, 18.00 Мисливці за торнадо

08.40 Смузі-меню

05.50 Корисні підказки

03.40 Болгарія — Швейцарія.
Відбір до ЧС-2022 р.
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ТБ-П’ЯТНИЦЯ

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

06.00, 4.40 Енеїда
06.30 М/ф «Черевички»
06.40 М/ф «Чарівні окуляри»
06.50 М/ф «Нікудишко»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 18.00,
21.00, 23.55, 2.05, 5.10
Новини

26 березня

КАНАЛ «1+1»
05.30, 6.10, 7.10, 8.10 «Сніданок

18.20 Суспільна студія
09.30 Т/с «Віра»
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.00 Новини (оригінал)
15.10, 21.35, 2.40, 5.45 Спорт
15.20 Країна пісень
15.55 Т/с «Любов під час війни»
17.25 Перша шпальта
18.55 Д/ф «Дика прогулянка»

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

з «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 11.00, 13.00,
15.45, 18.30, 3.10 ТСН
08.25, 9.20 «Життя відомих
людей-2021»
10.20, 11.20, 13.15 «Одруження

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,

ІНТЕР

наосліп»

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 «Поза очі»
12.25 Х/ф «Ласкаво просимо
на борт»

13.30, 19.15 «Ліга сміху-2021»

14.30, 15.25, 0.30 «Речдок»

16.10 Мелодрама «Навчи мене

16.25 «Речдок. Особливий
випадок»

кохати»

18.00 «Стосується кожного»

21.20 «Ліпсінк батл»
23.15 Комедія «Я, знову я та

20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «21 міст»
02.15 «Чекай на мене. Україна»

Ірен»
01.30 Комедія «Ва-банк-2»
03.55 «Світське життя-2021»
05.05 «Життя відомих людей»

03.25 Мультфільм
03.55 «Орел і решка. Дива
світу»
04.45 «Телемагазин»

00.30 «Суперчуття»
01.00 Схеми. Корупція в деталях
01.30 #@)[]?$0 з Майклом

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

Щуром
02.55 «Зворотний відлік»

06.25 Невигадані історії
СТБ

НТН
05.00, 4.55 «Top Shop»
06.00, 10.50, 19.30 Т/с «Коломбо»
07.55, 17.15, 2.40 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.10
«Свідок»

04.45 Х/ф «Проста послуга»
06.55, 19.00, 22.50 Холостяк
11.50 Як вийти заміж
12.55, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини
23.50 Про що мовчать жінки

14.35, 4.00 «Правда життя»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20 «Таємниці світу»
22.50 Х/ф «Дезертир»

ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

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

16.00 «Час пік»
17.10 «Ситуація»
18.00 «П’ята колонка» з

07.20 М/ф «Чіп і Дейл —
бурундучки-рятівнички»
08.10 М/ф «Качині історії»
09.15, 0.00 Мама реготала

Христиною Чернегою
18.30 Спецпроєкт «Влада
реготала»
19.00 «Ехо України»
22.00 «Міністерство правди»
22.30 «Запоребрик NEWS»

КАНАЛ «2+2»

13.00 Т/с «Дефективи»
14.30 Т/с «Суперкопи»
17.00 Т/с «Швидка»
19.00 Т/с «Морська поліція:
полювання на вбивць»

07.15, 13.10 Д/с «Крила війни»
08.15 Форшмак

14.45, 15.30 Т/с «Королева доріг»
20.10 «Говорить Україна»
21.00 Свобода слова Савіка
Шустера
00.00, 2.15 Т/с «Рись»
01.45 Телемагазин
03.50 Х/ф «В останній раз
прощаюся»
05.30 Реальна містика

10.10, 14.10, 5.10 Д/с «Щось

04.10 Скарб нації
04.20 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 Дизель-шоу
11.25 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну-2»
12.45, 15.45 Факти. День
13.15, 16.15, 23.50 «На трьох»
16.20 Х/ф «Обладунки бога-3:
Місія «Зодіак»
18.45 Факти. Вечір
20.05 Дизель-шоу. Прем’єра
22.45 «На трьох-9». Прем’єра
01.15 Х/ф «Судна ніч-3»

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»
11.20 Від пацанки до панянки
13.20, 1.40 Вар’яти
15.20 Де логіка?
16.20 Х/ф «13 район»
18.00 Х/ф «13 район:
Ультиматум»
20.00 Х/ф «Оселя зла-3:
вимирання»
22.00 Х/ф «Оселя зла-4:
потойбічне життя»
23.50 Х/ф «Оселя зла-5:
відплата»

03.10 Я зняв!

02.55 Служба розшуку дітей

17.10, 23.10 Д/c «Тихоокеанська

21.00 Час новин. Підсумки дня

11.10, 16.10 Д/с «Нижче тільки
пекло»

09.30 Машина часу

15.30 Час «Ч»

19.25 Х/ф «Обітниця
мовчання»

23.00 Х/ф «Слід смерті»
00.50 Х/ф «Війни дронів»
03.05 «ДжеДАІ-2019»
03.45 «Цілком таємно-2017»

04.55 «Зловмисники»

06.00 Т/с «Ласко»
07.55 Х/ф «Облога»

19.20, 1.15 «Політклуб із Віталієм
Портніковим»

ФУТБОЛ-2
06.00, 15.05, 1.45 Болгарія
— Швейцарія. Відбір до
ЧС-2022 р.
07.50, 10.20 «Відбір до ЧС-2022.
Матч-центр»
08.30, 16.55 Німеччина
— Ісландія. Відбір до

17.05, 20.50 Шукачі
неприємностей

07.45 Огляд 2-го ігрового дня.
Відбір до ЧС-2022 р.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

дня. Відбір до ЧС-2022 р.
18.45 Журнал. УЄФА Євро-2020 р.

12.05, 23.45 Німеччина
— Ісландія. Відбір до
ЧС-2022 р.

13.00, 16.20 Корисні поради

22.30 Дика Бразилія

14.00, 21.10 Моя кухня

23.30 Інженерні ідеї

15.00, 20.10 Гордон Рамзі готує

02.45 Прихована реальність
04.50 Гордість України

00.30 Ідеї ремонту

08.00 М/с «Юху та його друзі»

01.40 Формула любові

08.30 «Навколо М»

03.20 Арт-простір

10.15 Х/ф «Особливо

03.40 Зіркові долі
04.10 М/ф

12.00 «Орел і решка. На краю
ТЕТ

світу»
до ЧС-2022 р.
13.00 «Орел і решка. Навколо
23.25 Португалія —
Азербайджан. Відбір до
ЧС-2022 р.
01.15 Журнал. УЄФА Євро-2020 р.
03.30, 5.30 Топ-матч

світу»

МЕГА

17.50 Відбір до ЧС-2022 р.

08.50, 1.40 Правда життя

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 9.15, 10.15, 20.15 Одного

17.50 Х/ф «Орбіта 9»

разу під Полтавою

19.35 Х/ф «Пастка часу»

08.45, 0.25 Сімейка У

21.10 «Орел і решка.

09.45, 0.55 Казки У

Перезавантаження»
01.10 Х/ф «Йолопи-

06.00 Бандитська Одеса

Відбір до ЧС-2022 р.

22.10 Готуємо разом

19.15 Іспанія — Греція. Відбір

Відбір до ЧС-2022 р.

18.45 Франція — Україна.

17.10 Квартирне питання

06.30 «Top Shop»

небезпечна»

16.00 Шотландія — Австрія.

Огляд туру. Прем’єра

вдома

19.00 Майстри ремонту

— Греція. Відбір до ЧС2022 р.

10.20, 18.10 Один за 100 годин

Прем’єра

10.20 Ізраїль — Данія. Відбір до
ЧС-2022 р.

09.50, 16.00 Смачні страви

19.00 Місця сили

К1

12.40, 21.00 Огляд 2-го ігрового

04.10 Обережно, діти!

11.20 Удачний проєкт

ЧС-2022 р.

Відбір до ЧС-2022 р.

03.10 Культ Ура!

18.00 Мисливці за торнадо

10.50, 3.40 Шотландія — Австрія.

ЧС-2022 р.

22.00 Д/с «Загадки нацистських
злочинів»

злочинів»

05.45 Телемагазини

06.00 Фінляндія — Боснія і

21.40 Час-Time

00.10 Д/с «Терор»

12.55 Вечірній преЗЕдент

18.50, 2.35 «ДжеДАІ»

війна в кольорі»
18.10 Д/c «Загадки нацистських

08.45 Натхнення

13.50, 1.40, 3.40 Іспанія

11.00 Т/с «Сишиш-Шоу»
12.00 Т/с «Сишиш-Шоу. Бар»

любові»

відлік»

Герцеговина. Відбір до

15.10 «Дзвінок»

06.15 Телемагазин

10.50 Т/с «Пробудження

Соціум

17.00 «Репортер». Новини

03.00 «Речовий доказ»

НЛО-ТБ

сезон

пішло не так: зворотний

ФУТБОЛ-1

13.10, 14.15 «Великий день»

Києва»

09.00 Зоряний шлях. Новий

Економіка. Політика.

12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

00.40 «Склад злочину»

04.30 «Легенди бандитського

07.10, 8.10, 20.55 Актуально.

04.10 «Бандерлоги-2017»

12.50 «Легенди карного
розшуку»

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

21.10 Х/ф «Сек’юріті»

09.00 Х/ф «Сицилійський
захист»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

ICTV

5 канал

19.55 «Світ дикої природи»
21.55, 2.50, 5.55 Спорт. Аспект
22.00 Х/ф «Додому»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

розбійники»
02.45 «Нічне життя»

10.45, 18.15 Т/с «Батько
рулить-4»
12.15, 16.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка
17.15 Супержінка

К2

10.00, 0.30 Речовий доказ

21.15 Х/ф «Управління

11.10 Секретні території

06.30, 8.00 Телемагазин

12.10 Зона будівництва

07.30 Бургери

23.25 Країна У

13.10 Україна: забута історія

08.20 Салат-бар

02.10 Рятівники

14.10 Дика природа Японіі

08.40 Смузі-меню

03.10 Теорія зради

15.10, 19.50 Фантастичні історії

09.00 Магія солодощів

03.55 Віталька

16.10, 21.45 НАСА: нез’ясоване

09.20 Просто їжа

05.50 Корисні підказки

гнівом»

20.35, 1.30, 3.30, 5.30 Топ-матч
10.05 Х/ф «Вціліла»
11.55 «Загублений світ»

21.30 Х/ф «Престиж»

18.00 «Секретні матеріали»

03.00 Оттак Мастак!

18.15, 2.05 «Спецкор»

20.40 Туреччина — Нідерланди.
Відбір до ЧС-2022 р.
22.50 Відбір до ЧС-2022 р.
Огляд туру

ТБ-СУБОТА

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

27 березня
UA: Перший
06.00, 4.00 Енеїда
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.00, 5.35
Новини
07.10 М/ф «Уроки тітоньки
Сови»
07.40 М/ф «Як козаки у футбол
грали»
08.05 «Тваринна зброя»
09.05 Відтінки України
09.35 #ВУКРАЇНІ
10.00 Спецпроєкт «Зупини мене,
якщо зможеш»
11.00 Х/ф «Додому»
12.40 Дитинчата панди
13.40 Неймовірний світ цуценят.
1 сезон
14.25 Телепродаж
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.05 Т/с «Любов під час війни»
17.40 Полювання (Природнича
історія)
18.40 Міста та містечка
18.55 UEFA U21. Чемпіонат
Європи з футболу 2021 р.
Угорщина — Румунія
21.20 «Боротьба за виживання»
21.55 UEFA U21. Чемпіонат
Європи з футболу 2021 р.
Іспанія — Італія
00.20 Д/ф «Крим, як це було»
02.30 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
03.00 Перехід на літній час
05.00 Бюджетники

КАНАЛ «1+1»
06.00, 5.00 «Життя відомих

13.00 «Випадковий свідок.
Навколо світу»
14.15 Х/ф «Білі вовки»
16.05 Х/ф «Лорд Дракон»
18.05 «Круті 90-ті»
19.00, 2.35 «Свідок»
19.30 Х/ф «У бій ідуть лише
«старики»

07.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Світ навиворіт»
11.50 Комедія «Папік»

Пакистан»
18.30, 4.00 ТСН
19.15 «Ліпсінк батл»
21.00 «Жіночий квартал-2021»

11.30 Check In. Україна
13.25 Латиноамериканський
Check-in
14.15 Азійський Check In
15.10 Х/ф «Еквілібріум»
17.10 Х/ф «Хеллбой: герой із

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

полювання на вбивць»
22.00 Мама реготала
02.30 Оттак Мастак!
Переведення часу

08.30, 10.00 Kids’ Time
08.35 М/ф «Зачарований

06.15 Т/с «Марк + Наталка»
08.10, 9.45, 10.55 «На трьох»
09.05, 10.15 Т/с «Вижити за будь-

01.45 Х/ф «Політ фантазії»

принц»
10.05 Орел і решка. Ювілейний
сезон

яку ціну»
11.00 Т/с «Беглянка»
11.30, 13.00, 1.55 Т/с «Таємні
14.50, 15.20 Т/с «Беглянка-2»

двері»

21.00 Шоу «Маска»

12.10 У кого більше?
14.20 Х/ф «Погоня»

13.35 Т/с «Пес»

16.20 Х/ф «Автомонстри»

16.45 Х/ф «Термінатор-3:

18.20 Х/ф «Реальна сталь»

повстання машин»
01.30 Телемагазин
02.00 Контролер

18.45 Факти. Вечір
21.25 Х/ф «Хижаки»
23.25 Х/ф «Щось»

02.25 Т/с «Виклик»

11.00 Орел і решка. Дива світу

12.45 Факти. День
20.00 Головна тема

21.00 Х/ф «Оселя зла:
фінальна битва»
23.00 Х/ф «Командир
ескадрильї»

03.45 Я зняв!

02.30 Зона ночі

08.15 Д/с «Неймовірні

11.10 Гончаренко рулить

18.30, 0.35 Невигадані історії

22.00 Д/с «Загадки нацистських

винаходи»

11.40 На власні очі

19.00 Д/с «Майстри війни»

18.00, 20.00, 23.00, 0.00,

08.40 Натхнення

12.15 Індійський фільм

1.00, 04.00, 5.00 Час новин

09.10 Час «Ч»

15.15 Концерт

06.10, 7.10 Д/с «Крила війни»

09.30 Майстри ремонту

17.10, 23.10 Д/c «Тихоокеанська

07.50, 8.50, 21.25 Актуально.

10.15 Форшмак

Економіка. Політика. Соціум
СТБ
05.25, 0.15 Т/с «Коли ми вдома»
06.20, 10.50 Т/с «Вірина Любов»
07.55 Неймовірна правда про

війна в кольорі»

листопада»
15.55 Х/ф «Експедиція «Ноїв

Відбір до ЧС-2022 р.
23.40 Нідерланди — Латвія.
Відбір до ЧС-2022 р.
01.25 Чорногорія — Гібралтар.

03.00 Перехід на літній час

00.05 Х/ф «Спека»

04.10 Сербія — Португалія.

02.00 «Він, вона та телевізор»

Відбір до ЧС-2022 р.

04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

06.00 Португалія —
Азербайджан. Відбір до

10.40 «Перша передача»

ЧС-2022 р.
07.45 Болгарія — Швейцарія.

Наталкою Фіцич

Відбір до ЧС-2022 р.

13.10, 14.15, 15.15, 16.10 Д/ф

09.30, 21.05 Журнал. УЄФА Євро2020 р.

18.00 «Анатомія тижня»

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

20.30 «Війна за незалежність»

10.20 Франція — Україна.

21.30 Спецпроєкт «Влада
реготала»
22.00 «THE WEEK»
Міжнародний огляд
23.00 «Вата-шоу»

Відбір до ЧС-2022 р.
12.05 Туреччина — Нідерланди.
Відбір до ЧС-2022 р.
13.50 Шотландія — Австрія.
Відбір до ЧС-2022 р.
16.00 Відбір до ЧС-2022 р.
Огляд туру

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

16.55 Іспанія — Греція. Відбір
до ЧС-2022 р.
18.50 LIVE. Хорватія — Кіпр.
Відбір до ЧС-2022 р.
20.55 Топ-матч

Відбір до ЧС-2022 р.
Прем’єра

К2
06.30 Телемагазин
07.30 Сенсації Екрана

02.25 Хорватія — Кіпр. Відбір
до ЧС-2022 р.
03.00 Перехід на літній час

09.50 Корисні поради
11.40 Правила життя
13.40 Один за 100 годин

05.15 Топ-матч
15.20, 0.10 Ідеї ремонту
МЕГА

16.00 Майстри ремонту
18.00 Дачна відповідь

06.00 Випадковий свідок
ФУТБОЛ-2
06.00, 9.15 Огляд 1-го ігрового
дня. Відбір до ЧС-2022 р.

ФУТБОЛ-1

10.10 «Соціальний статус»

21.00 «Прямий доказ»

04.10 Обережно, діти!

Відбір до ЧС-2022 р.

03.15 «Цілком таємно-2017»

17.00 «Не наша Russia»

02.20 Культ Ура!

00.10 Огляд 1-го ігрового дня.

22.00 Х/ф «Хижак»

11.15, 12.15 «Акценти» з

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.35 LIVE. Чехія — Бельгія.

19.00 МастерШеф.

ПРЯМИЙ

01.10 Д/с «Терор»

08.50 «Загублений світ»

18.40 Х/ф «Олександр»

22.20 Dizel Night

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.35, 2.00 Вікно в Америку

17.00 Хата на тата (сезон 10)

Професіонали

00.10 Є сенс

18.15 Pro військо

13.50 Х/ф «Людина

злочинів»

20.10, 2.10, 5.10 Рандеву

10.35 Медекспертиза

Ковчег»

зірок

пекла»
19.30 Т/с «Морська поліція:

05.40 Еврика!

5 канал

Новини

09.45 М/ф «Темний плащ»

полюбиш ти»

22.10 Т/с «Кров не вода»
00.20 «Ліга сміху»

06.00, 1.00 Вар’яти

19.10 Х/ф «Бладшот»
20.30 «Місце зустрічі»

02.55 «Правда життя»

08.00 М/ф «Аладдін»

15.50 Т/с «Слідчий Горчакова»

2021»

15.00, 16.00 «Репортер».

07.20 Мама реготала. Найкраще

08.55, 23.15 Х/ф «Коли мене

Ватсона. Скарби Агри»

20.00, 4.15 «Подробиці»

02.25 «Речовий доказ»

06.15 Телемагазин

07.25, 4.10 Реальна містика

11.00 Х/ф «Коли я стану
велетнем»

НОВИЙ КАНАЛ

05.50 Факти

22.20, 23.20 «Світське життя-

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

НЛО-ТБ

кухня»

Холмса та доктора

02.05 «Випадковий свідок»

04.50 «Top Shop»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

12.50 Х/ф «Пригоди Шерлока

09.00 «Щасливе інтерв’ю»

Києва»

09.00 «Готуємо разом. Домашня

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

01.25 «Хвороби-вбивці»

04.25 «Легенди бандитського

у чорному черевику»

ICTV
05.30 Скарб нації

07.15 Х/ф «Високий блондин

21.15 Х/ф «Кодекс злодія»
23.20 Х/ф «Страховик»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.15 Д/п «Планета Земля»
07.05 «Слово предстоятеля»

людей»

НТН
06.10 Х/ф «Вічний поклик»

ІНТЕР
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07.25 Фінляндія — Боснія і
Герцеговина. Відбір до
ЧС-2022 р.
10.25 Іспанія — Греція. Відбір
до ЧС-2022 р.
12.10 Португалія —
Азербайджан. Відбір до

07.25, 1.00 Містична Україна
08.15, 19.10 У пошуках істини
10.05 Речовий доказ

12.15 Вирішальні битви Другої

04.10 М/ф

світової

16.15 Дика Бразилія

06.00 ТЕТ Мультиранок

18.15 Брама часу

09.35 М/ф «Маленький великий

00.00 Фантастичні історії

06.30 «Top Shop»

— Гібралтар. Відбір до
ЧС-2022 р.

08.40 «Орел і решка. Шопінг»
10.20 Х/ф «Орбіта 9»

13.50 «Орел і решка.
Перезавантаження.

2022 р.

Америка»

21.35 LIVE. Сербія —

Галактичні рейнджери»
12.50 Х/ф «Прекрасні
створіння»
15.15 Х/ф «Між небом та
землею»

12.10 Х/ф «Пастка часу»

— Латвія. Відбір до ЧС-

19.45 Футбол NEWS

герой»
11.05 М/ф «Ретчет і Кланк:

К1

08.00 М/с «Кротик і Панда»

18.50 LIVE. Нідерланди

ТЕТ

14.15, 21.00 Зона будівництва

Відбір до ЧС-2022 р.

ЧС-2022. Матч-центр»

02.20 Арт-простір
02.40 Зіркові долі

14.00 Німеччина — Ісландія.

17.55, 20.55, 23.40 «Відбір до

01.40 Формула любові

11.15 Секретні території

ЧС-2022 р.

15.50 LIVE. Чорногорія

21.40 Удачний проєкт

00.00 Х/ф «Будинок в кінці
вулиці»

17.00 Х/ф «Святий Вінсент»
19.00 Одного разу під Полтавою
23.00 Ігри Приколів
00.00 Сімейка У
01.00 Панянка-селянка

Португалія. Відбір до

01.50 «Бійцівський клуб»

02.55 Віталька

ЧС-2022 р.

02.45 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки
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ТБ-НЕДІЛЯ

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

UA: Перший
06.00, 3.55 Енеїда
07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.00, 2.05,
3.30, 5.35 Новини
07.10 М/ф «Уроки тітоньки
Сови»
07.40 М/ф «Як козаки куліш
варили»
07.50 М/ф «Як козаки сіль
купували»
08.20, 18.00 «Дикі тварини»
09.00 Божественна Літургія
Православної Церкви
України
11.00 Недільна Літургія
Української ГрекоКатолицької Церкви
12.30 Недільна Свята Меса
Римсько-Католицької
Церкви в Україні
13.30 Неймовірний світ цуценят.
1 сезон
14.25 Телепродаж
14.55 Країна пісень
15.55 UEFA U21. Чемпіонат
Європи з футболу 2021 р.
Ісландія — Данія
18.40 Міста та містечка
18.55 UEFA U21. Чемпіонат
Європи з футболу 2021 р.
Хорватія — Швейцарія
21.20 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
21.55 UEFA U21 Чемпіонат
Європи з футболу 2021 р.
Португалія — Англія
00.20 Д/ф «Северин Наливайко.
Остання битва!»
02.25 #ВУКРАЇНІ
03.00 Бюджетники

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Життя відомих людей»
07.00 «Сніданок. Вихідний»
08.00 Лотерея «Лото-забава»
08.45 «Світ навиворіт-12.
Пакистан»
09.50, 1.20 «Світ навиворіт»
16.40 Трилер «Сурогати»

05.20 Х/ф «Жіночі радощі та
07.00 «Слово предстоятеля»

20.00 «Голос країни-11»
23.00 «Світське життя-2021»
00.00 «Жіночий квартал-2021»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

плавання»
17.15 Х/ф «У бій ідуть лише
«старики»

06.10, 7.10 Д/с «Крила війни»
07.50, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум
09.30 МастерШеф.
12.50 Хата на тата (сезон 10)
15.05 Супермама
екстрасенси

ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
«Репортер». Новини
09.10 «Медексперт»
10.10 «Про особисте» з
Наталкою Фіцич
11.15, 12.15 «Акценти» з

02.50 «Речовий доказ»

18.00 «Анатомія тижня»
20.00, 22.00 «Міністерство

12.35 «Азійський Чекін»
13.30 «Північний Чекін»

правди»
20.25 «Про військо»
20.50 «Sound.ЧЕК»

18.00 Х/ф «Місто гріхів-2»
19.50 Т/с «Морська поліція:
полювання на вбивць»
22.20 Мама реготала
03.40 Оттак Мастак!
СТБ
04.05 Х/ф «Відпустка за свій
рахунок»
06.40 Х/ф «Покровські
ворота»

Україна - Фінляндія

ICTV
04.15 Скарб нації
04.25 Еврика!
04.30 Факти
04.55 Не дай себе обдурити!
05.40 Більше ніж правда
06.35 Антизомбі
07.30 Секретний фронт
08.25 Громадянська оборона
09.20, 1.25 Т/с «Розтин
покаже-2»
12.00, 13.00 Х/ф «Термінатор3: повстання машин»
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф «Обладунки бога-3:
місія «Зодіак»
16.40 Х/ф «Бладшот»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 2.40 Вар’яти
07.30, 9.20 Kids’ Time
07.35 М/ф «Зачарований
принц»
09.25 М/ф «Бі Муві: медова
змова»
11.00 Х/ф «Небесні гінці»
13.00 Х/ф «Автомонстри»
15.00 Х/ф «13 район: цегляні
особняки»
17.00 Х/ф «Хенкок»
18.50 Х/ф «Могутні
рейнджери»
21.00 Х/ф «Тихоокеанський
рубіж»

20.00 «Подробиці тижня»
22.00 Х/ф «Пригоди Шерлока
Холмса та доктора
Ватсона. Скарби Агри»

23.50, 2.15 Т/с «Кришталева

04.00 Гучна справа

18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф «Від колиски до
могили»
23.20 Х/ф «Найманець»

01.00 «Речдок»

04.45 Т/с «Виклик»

03.40 Я зняв!

23.40 Improv Live Show
00.40 Х/ф «Я бачу тебе»

19.00 Д/с «Майстри війни»

22.00 Д/с «Загадки нацистських

мрія»
01.45 Телемагазин

18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки

зворотний відлік»

тижня з Ганною

11.10 Д/с «Нижче тільки пекло»

Мірошниченко

ФУТБОЛ-1

Відбір до ЧС-2022 р.

Відбір до ЧС-2022 р.

18.35, 20.55, 1.30, 3.30, 5.30

07.45, 14.30 Огляд 1-го ігрового
дня. Відбір до ЧС-2022 р.
10.00, 15.30, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Журнал Ліги чемпіонів.
Прем’єра
10.50 Хорватія — Кіпр. Відбір
до ЧС-2022 р.
12.40 Чехія — Бельгія. Відбір
до ЧС-2022 р.
15.50 LIVE. Казахстан
— Франція. Відбір до
ЧС-2022 р.
17.55 «Відбір до ЧС-2022. Матчцентр»

Топ-матч
18.50 LIVE. Албанія — Анлія.
Відбір до ЧС-2022 р.

21.35 LIVE. Румунія

21.35 LIVE. Україна
— Фінляндія. Відбір до
ЧС-2022 р.
00.40 Огляд 2-го ігрового дня.

03.15 Культ Ура!

21.30 Вечір з Яніною Соколовою

04.20 Обережно, діти!

14.15, 21.00 Зона будівництва

10.20 Правила життя

16.15 Дика Бразилія

12.20, 3.40 Корисні поради

17.15 Дика Індія

14.20 Магія солодощів

18.15 Брама часу

14.50 Спеція

00.00 Фантастичні історії

15.50 Смачні страви

01.50 Війна всередині нас

06.30 «Top Shop»

ЧС-2022 р.

08.30 «Дай Лапу»

01.40 Грузія — Іспанія. Відбір
до ЧС-2022 р.
03.40 Україна — Фінляндія.
Відбір до ЧС-2022 р.

03.20 Арт-простір
04.10 М/ф

ТЕТ

небезпечна»
11.00 Х/ф «Громобій»

06.00 ТЕТ Мультиранок

12.35 «Орел і решка.

10.50 Х/ф «Мармадюк»

Перезавантаження.

12.35 Х/ф «Управління
гнівом»

Америка»
— кілер»

14.45 Х/ф «Так, можливо»
17.00 Х/ф «Двоє: я та моя

06.00 Випадковий свідок

01.45 Т/с «Три сестри»

07.25, 1.00 Містична Україна

02.35 «Нічне життя»

тінь»
19.00 Одного разу під Полтавою
22.30 Х/ф «Нянь»

08.15, 19.10 У пошуках істини
10.05 Речовий доказ

01.40 Формула любові

09.10 Х/ф «Особливо

00.00 Х/ф «Мій хлопець
МЕГА

16.50 Удачний проєкт
20.30 Дачна відповідь

К1

08.00 М/с «Кротик і Панда»

Відбір до ЧС-2022 р.

01.55 Огляд преси

21.20 Вечірній преЗЕдент

— Німеччина. Відбір до
23.40 Казахстан — Франція.

злочинів»
00.10 Д/с «Терор»

21.00 Час новин. Підсумки дня

21.05 Журнал. УЄФА Євро-2020 р.

Відбір до ЧС-2022 р.
20.55, 23.40 «Великий футбол»

20.10, 2.15 Машина часу

19.45 Футбол NEWS

18.50 LIVE. Грузія — Іспанія.

Прем’єра

23.00 «Вата-шоу»

16.20 Огляд 1-го ігрового дня.

06.00 Франція — Україна.

22.30 «Щасливий день із
політиком»

війна в кольорі»

10.10 Д/с «Щось пішло не так:

Відбір до ЧС-2022 р.

К2

00.10 Панянка-селянка

11.15 Секретні території

06.30 Телемагазин

02.25 Т/с «Хамелеон»

12.15 Вирішальні битви Другої

07.30 Квадратний метр

03.15 Віталька

09.20, 0.10 Ідеї ремонту

05.50 Корисні підказки

світової

03.30, 5.30 Топ-матч
03.40 Албанія — Анлія. Відбір
до ЧС-2022 р.

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

15.30 Х/ф «Місто гріхів»

21.35 Футбол. Ліга нації УЄФА

21.00 «Великі новини»

14.30 Середземноморський
Check In

Олегом Панютою
час»

09.25 Хроніка тижня

17.15 «Не наша Russia»

11.30 Американський Check-in

19.00 Сьогодні. Підсумки з

3.00, 04.00, 5.00 Час новин

00.55 Х/ф «Страховик»

09.45 М/ф «Темний плащ»

12.50 «Речдок. Випереджаючи

правду»

17.10, 23.10 Д/c «Тихоокеанська

13.10, 14.10, 15.10, 16.10 Д/ф

08.00 М/ф «Аладдін»

10.00, 11.00, 12.00 «Інше життя»

16.40, 20.00 Т/с «Скажи мені

08.45 Натхнення

22.50 Х/ф «Кривава помста»

07.20 Мама реготала. Найкраще

09.00 «Готуємо разом»

20.00, 23.00, 0.00, 2.00,

Наталкою Фіцич

06.15 Телемагазин

Канари»

15.15 Концерт

19.00 Х/ф «Сержант міліції»

НЛО-ТБ

12.45 Т/с «Ласкаво просимо на

12.15 Індійський фільм

Навколо світу»

15.25 Х/ф «Одиночне

08.50 Т/с «Сашка»

08.35 Vоїн - це я!

23.15 Таємниці ДНК

стародавнього храму»

06.50 Реальна містика

08.15 Невигадані історії

07.50 «Випадковий свідок.

12.55 Х/ф «Скарби

05.50 Сьогодні

11.00, 12.00, 15.00, 17.00,

20.00 Один за всіх

10.55 Х/ф «Кодекс злодія»

08.00 «Удачний проєкт»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

5 канал

07.05 «Будьте здоровi»

09.00 Х/ф «Білі вовки»

04.50 Х/ф «Високий блондин
у чорному черевику»
06.25 Х/ф «Повернення
високого блондина»

18.30, 4.00 ТСН «ТСН-тиждень»

19.00 Слідство ведуть

печалі»

ІНТЕР

17.20 Т/с «Проєкт «Синя книга»

Професіонали
НТН

28 березня

07.30 «ДжеДАІ-2019»
10.25, 0.40 «Загублений світ»
14.15 Т/с «Перевізник»
18.00 Х/ф «Хеллбой-2:
золота армія»
20.15 Х/ф «Аліта: Бойовий
ангел»
22.45 Х/ф «Фар Край»
01.40 «Він, вона та телевізор»
04.00 «Найкраще»
04.10 «Бандерлоги-2017»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

ФУТБОЛ-2
06.00 Відбір до ЧС-2022 р.
Огляд туру
06.55 Чехія — Бельгія. Відбір
до ЧС-2022 р.
08.45, 11.30, 14.00 «Відбір до
ЧС-2022. Матч-центр»
09.40 Нідерланди — Латвія.
Відбір до ЧС-2022 р.
12.10 Сербія — Португалія.
Відбір до ЧС-2022 р.
14.30 Франція — Україна.
Відбір до ЧС-2022 р.

www.umoloda.kyiv.ua
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■ ТАЛАНТИ

Реінкарнація незабутнього голосу
Уперше отримавши творчий гонорар, наймолодша учениця
відомої народної співачки Раїси Кириченко здивувалася,
що за виконання пісень ще й... гроші платять
Ганна ВОЛКОВА
Полтавська область

За схожість голосів наймолодшу ученицю Раїси Кириченко часто порівнюють iз великою
артисткою. Наталя Шинкаренко — володарка гран-прі багатьох всеукраїнських фестивалів
і конкурсів, лауреатка літературно-мистецької премії імені Дмитра Луценка, переможниця
першого Всеукраїнського конкурсу виконавців імені Раїси Кириченко і лауреатка мистецької
премії імені Раїси Кириченко — сама вже має учнів і мріє про сольну кар’єру.
У свої три рочки Наталочка Шинкаренко з селища Градизьк Глобинського району знала
практично весь репертуар своєї землячки, народної артистки України Раїси Кириченко. Разом з бабусею Любою дівчинка цілими днями «давала концерти». Вони облаштували
саморобну сцену, замість мікрофона пристосували паличку, і бабуся оголошувала: «Виступає Наташа Шинкаренко!». «Ні, неправильно, — поправляла її внучка.
— Треба говорити так: «Виступає народна артистка України Наталія Владиславівна
Шинкаренко. Ти ж чуєш, як по радіо оголошують: «Співає народна артистка України Раїса Кириченко».
З того часу минуло двадцять років, і сьогодні Наталя Шинкаренко має диплом
Київського національного університету культури і мистецтв й освіту педагога
з вокалу. У неї самої вже є учні — вихованці Градизької мистецької школи.
Але вона завжди носитиме горде й почесне звання наймолодшої учениці
Раїси Кириченко.

«Така здорова дівка, а співати
не вміє» — члени журі сприйняли
голос дитини за дорослий
Дівчину називають продовжувачкою
творчості знаменитої артистки. Ті, хто
чує її унікальний голос, не можуть позбутися відчуття, що слухають незабутню
Раїсу Панасівну. Це дивно, неймовірно й
незрозуміло. І, мабуть, невипадково. Певно, сам Бог послав Наталю на українську
землю, щоб вона підхопила пісню нашої
Берегині. Так розпорядилася доля, щоб
ці два таланти зустрілися.
— Дуже чітко пам’ятаю ту першу
зустріч, хоча була зовсім малою, — посміхається Наталя. — Збираючись із мамою на обласне пісенне свято «Пісенне
джерело» на горі Пивиха, яке заснували Олександр Білаш з Раїсою Кириченко, я наділа святкову сукню й попросила бабусю зрізати на клумбі найкращі
квіти, щоб вручити їх своїй улюбленій
артистці. І коли Раїса Панасівна доспівала першу пісню, без страху піднялася
на сцену (я тоді не розуміла, чого можна було боятися сцени). Простягнула букет, а потім стала поряд і заспівала «Ой
на горі два дубки» (тоді ще букви «р»
не вимовляла). Раїса Панасівна піднесла мені мікрофон, а потім жартома спитала: «Так що, мені вже на пенсію можна йти?». «Я подумаю», — відповіла я їй
сміливо.
Для відомої артистки було несподіванкою почути «власний» голос, яким
співала зовсім маленька дівчинка. А
глядачі подумали, що то все було підлаштовано.
«Така здорова дівка, а співати не вміє!»
— винесли Наташі свій вирок члени
журі в Полтаві, які через рік прослуховували дискові записи претендентів на
участь у пісенному святі на Пивисі. Наталин спів — добре поставлений із широким діапазоном жіночий голос, в якому, однак, проскакували дитячі нотки,
ввів їх в оману. Пробитись тоді на сцену
їй допомогла завідуюча районним відділом культури, яка пояснила журі, що й
до чого.
Раїса Панасівна досить серйозно і
трепетно ставилася до своєї маленької
учениці. Запрошувала її разом з батьками до себе в гості, у Корещину, давала
поради: що треба виділяти інтонацією,
де треба більше голосу добавити, як поводитися на сцені, як швидко вивчити
пісню. А під час одного зі своїх творчих
вечорів у Палаці «Україна» благословила її на довге творче служіння народній
пісні, вручивши сценічний костюм.
На жаль, вони не встигли заспівати дуетом — підступна хвороба обірвала земне життя Раїси Кириченко у 64
роки.
— Мені, звісно, приємно, що люди
порівнюють наші голоси, але, чесно, не

знаю, чому, — самокритично каже
Наталя Шинкаренко. — Коли себе
слухаю, думаю: «Де Раїса Панасівна,
а де я?». Вона — краса української пісні, дуже сильна особистість. Мені далеко до її рівня майстерності. Та й взагалі,
хочеться бути собою.
Усі п’ять років, доки дівчина вчилася в університеті, педагоги допомагали
їй розширювати діапазон голосу, відточувати техніку й напрацьовувати репертуар. Тепер вона виконує народні балади, у неї є досвід хорового співу, виступів
у складі тріо.
— Мені дуже пощастило на викладачів, — розповідає Наталя. — Найтісніша
співпраця у мене склалася з колишньою
солісткою народного хору імені Верьовки, народною артисткою України, професором університету, яка займається
постановкою жіночих народних голосів, Поліною Григорівною Павлюченко. Вона відкрила в мені те, про що я й
сама не знала. Не нав’язувала свого бачення, а лише делікатно щось підправляла. Це був поштовх до нового етапу в
творчості.
Період навчання в університеті для
Наталії Шинкаренко був дуже активним, насиченим концертними поїздками
по Україні й по Європі. Іспанія, Італія,
Греція, Болгарія, Угорщина... Хоч би
де виступав Український народний хор
імені Станіслава Павлюченка Київського національного університету культури
і мистецтв, в якому співала Наталя, його

❙ Наталя Шинкаренко.
❙ Фото зі сторінки Наталі Шинкаренко у фейсбуці.
рієм Демиденком, композитором Олексієм Чухраєм, які плідно працювали з
Раїсою Кириченко. Коли не стало великої артистки, овдовілий Микола Михайлович узяв під своє «крило» її маленьку ученицю, і в такому творчому ансамблі вони записали кілька нових пісень:
«Земна любов», «Шумить, гуде дібровонька», «Червона ружа»...

Комусь подобаються попса, шоу, і там, певне, інші можливості, а в мене
до цього не лежить душа. Мені важливо, щоб музичний твір, який я
виконую, викликав палітру почуттів, які я своїм голосом можу передати
глядачам. Ці інтонації змушують їх або сміятися, або плакати.
скрізь сприймали дуже тепло.
— Не знаючи мови, іноземні глядачі прекрасно розуміють мелодику й настрій наших пісень, їм подобається народний жанр, — каже моя співрозмовниця.

«Якось мій мікрофон почав битися
струмом, але виступу я не перервала»
Їздити у концертні тури по Україні
Наталя Шинкаренко почала змалечку.
Складала підручники у рюкзачок, і у
вільний час, зачинившись у готельному номері, готувала домашні завдання.
Добре, мама в неї вчителька початкових
класів – допомагала, якщо донька дечого не розуміла. Але вчилася дівчинка на
«відмінно», школу закінчила з золотою
медаллю.
Тоді ж Наталочка познайомилася
з поетами Вадимом Крищенком і Анд-

— У мене з багатьма авторами Раїси
Панасівни склалися теплі стосунки, всі
вони добродушно ставляться до мене, —
посміхається Наталя.
— Ти, як і раніше, не боїшся сцени?
— Хвилювання завжди присутнє.
Але вже на першій пісні воно минає,
далі спокійно включаюся в роботу. Хоча
на сцені стільки усіляких несподіванок
підстерігає артиста! Якось мій мікрофон почав битися струмом. Виступ тривав двадцять хвилин, але я це витримала. Тільки рука здригалася від кожного
удару.
Трапляється, забуваю слова пісні. То
співаю один куплет двічі підряд, то якісь
слова по ходу сама придумую, що глядачі й не помітять цього. Але не зупиняюсь. Так і Раїса Панасівна мене вчила.
— Пам’ятаєш свій перший гонорар і
на що ти його витратила?

— Чесно, не згадаю, коли то було і
яка то була сума, зате, пригадую, дуже
здивувалася, що за участь у концерті ще
й гроші платять (сміється).Точно знаю,
що гроші пішли на сценічний костюм. Я
й під час навчання в університеті всі зароблені кошти вкладала то в костюми, то
в нові записи пісень і відеороликів (добре, вчилася на бюджеті). Ідеї костюмів я
виношую сама, але обов’язково раджуся
з майстринями, і так щось виходить.
Наталя Шинкаренко як артистка
дуже вимоглива до себе. Може переробляти пісню до безкінечності, відшліфовуючи кожну деталь до абсолютної досконалості. Тому звукорежисерам і відеооператорам з нею важко працювати. Зате глядачі завжди у
захваті від її виступів.
— Народний спів, на
твою думку, справа не заробітна? — цікавлюся думкою своєї співрозмовниці.
— Головне, що він затребуваний. Мене тішить,
що конкурс у КНУКІМ на
спеціальність «народнохорове мистецтво» стабільно
високий, і, що цікаво, серед вокалістів досить багато хлопців. Багато вчиться також на хорових диригентів. Комусь подобаються попса, шоу, і там,
певне, інші можливості, а
в мене до цього не лежить
душа. Мені важливо, щоб
музичний твір, який я виконую, викликав палітру
почуттів, які я своїм голосом можу передати глядачам. Ці інтонації змушують їх або сміятися,
або плакати. І це точно не вимірюється грошима. Я, до речі, ніколи не
вимагаю від організаторів
концертів якоїсь ціни для
себе. Для мене головне,
щоб люди прийшли, послухали, насолодилися співом.
Щоб звук був класним, щоб зал
був повний. І я від того отримую
задоволення. Без цього зараз, у зв’язку
з коронавірусом, важко, бо немає енергообміну.
— Як вдається підтримувати в таких
умовах форму?
— Сирих яєць, щоб голос краще звучав, не п’ю (посміхається). Але співаю щодня. Щось роблю у квартирі й
співаю. Точного графіка не маю, все залежить від самопочуття й настрою. Розучую нові твори — акапельно й під супровід. А іноді мовчу, бо від емоційного
й фізичного перевантаження, буває, голос пропадає. Співаю разом із вихованцями мистецької школи. Діти в мене
широкого вікового діапазону — від шести до 16 років, але всі хороші, дуже голосисті.
Зараз готуюся до концерту, присвяченого 90-річчю мого земляка, композитора Олександра Білаша, який пройде у
Градизькому будинку культури 19 березня.
— Плани на майбутнє...
— Я дуже люблю хорове багатоголосся, але мій пріоритет — сольне виконання. Бо соліст — сам собі режисер. Люблю експериментувати під час виступу й
отримую від цього величезне задоволення. Дасть Бог, пандемія і всі обмеження,
пов’язані з нею, скоро минуть, і я здійсню поки що відкладені свої грандіозні
плани.
Вона, як і раніше, виконує багато пісень Раїси Кириченко, у які привносить
власні інтонації, від чого вони оживають
по-новому.
— Буває, — посміхається Наталя, —
дехто підходить і каже, що «Раїса Панасівна цю народну пісню виконувала
краще», хоча вона її взагалі не співала...
І це найвища похвала для мене. ■
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КУЛЬТУРА

■ СТОЛИЦЯ

Голова обертом
Аси еквілібристики й акробатики та гутаперчевий унікум зблизька
— в програмі «Інші»
Валентина ГРИГОРЕНКО
Якщо поєднати в уяві парад
планет на сферичному екрані
вгорі у планетарії та виступи під
куполом традиційного цирку, де
стандартний діаметр сцени 13 м,
то це буде лише сота частина вражень у порівнянні з тими, які гарантовані на показі «Інших» в
оновленому малому залі, що отримав назву Teatrооm, столичного Палацу «Україна». Бо це
симбіоз цирку та світлової сценографії, який перетворюється у
цілісне театралізоване дійство з
космічною музикою.
Й п’ятнадцять артистів, від
дій яких перехоплює подих, —
як далекі родичі Аватара: з особливим кольором шкіри (це грим)
та природніми суперможливостями, які підтримуються постійними тренуваннями. Вони,
народжені в Україні, мандрували далекими і близькими земними світами, й лише пандемія коронавірусу змогла всіх зібрати у
Києві, щоб дарували глядачам
упродовж трьох місяців (а один
уже майже збіг) справді унікальні покази трохи не на відстані витягнутої руки: коли рухаються у
просторі сцени Венера, Марс і Сатурн, розмірено котяться халахупи-кола з рук еквілібристки
Олександри Савіної, акробатичні дива показують брати Андрій
і Михайло Білаки та сестри Юлія
й Ольга Мосієнко, а потім жонглює тріо Drugs: Влад Гапанович,
Євгеній Пахалович, Максим Головченко...
Ось «послужний» список
лише кількох. Еквілібристку
Валерію Давіденко пам’ятає багатомільйонна аудиторія телевізійного талант-шоу «Україна
має талант», фіналісткою якого вона стала. Володарка гранпрі фестивалю Kobzov; учасниця 41-го Всесвітнього фестивалю цирку (41 festival mondial du
cirque de), срібна призерка паризького Demain («Завтра»). Її

❙ Олександр Гангур «приручив» колесо Сіра.
❙

Еквілібристка Олександра Савіна.

❙ Полтавчанин Михайло Макаров, який дивує весь світ.

❙ Особливі враження від трюків сестер Мосієнко.
❙ Фото надані агенцією «Дель Арте».
колега за жанром Андрій Андрійчук — володар спеціального призу за найоригінальніший
номер на цьому, одному з найпрестижніших міжнародних
форумів циркової майстерності
у Парижі.
Олександр Гангур, який
«приручив» колесо Сіра, окрім усього іншого, гастролював Італією та Німеччиною. Каучук-еквілібр Максим Воронін
виступав у «Чарівному замку» в
Лос-Анджелесі (США), був учасником Фестивалю магії IMB та
SAM. Уже згадувана Олександра Савіна, яка влаштовує шоу з

хулахупами, була серед артистів
Фенікс-фестивалю в Парижі та
Цирку дю Солей («Цирку сонця») в Канаді та США (Лас-Вегас).
Коли бачиш Михайла Макарова на сцені — реагуєш: привиділося чи так може бути? Бо
так не буває: коли обличчя людини над її спиною. Чи коли руки
так само вивернуті до тулуба на
180 градусів. Глядачі не лише в
Києві, а й у Шанхаї відразу не можуть повірити в таке унікальне
володіння тілом Михайла.
28-річний уродженець Полтави — дворазовий чемпіон Китаю

(2017, 2018) у номінації «Експериментал» танцювального чемпіонату Juste Debout, на якому
збирається щоразу до 25 тисяч
глядачів, він два роки працював
хореографом у цирку в Маньчжурії.
Нині основний стиль Михайла Макарова — боунбрейкінг
(дослівний переклад «ламати
кістки»). А запорукою нині феноменальних здібностей артиста
стало те, що він у дитинстві любив... висіти на перекладині, перевертаючи корпус. Якось побачив в інтернеті шматок шоу «В
Америки є таланти», де учасники вибиралися з валізи, а потім
«ламали кістки». Михайло,
якому було вже 17, спробував
покрутити аналогічно руку —
вийшло!
Михайло має диплом інженера-технолога ресторанного і ту-

■ ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Сонати, оркестри і нагородження
Твори Станковича, Скорика, Бетховена та юних
композиторів у програмі ХарківМузикФесту
Валентина САМЧЕНКО
У Харкові планують на 7-24 квітня проведення
чергового Міжнародного фестивалю класичної музики KharkivMusicFest, який минулого року через коронавірус не відбувся. Присвячують його творчості Людвіга ван Бетховена — німецького композитора і піаніста, якого вважають останнім представником «віденської класичної школи». Хоча, традиційно, програма
наповнена українськими іменами й подіями та учасниками із-за кордону. (Головне — щоб не внесла коректив в останній момент пандемія).
Уже на 25 березня заплановано презентацію фестивалю — Promo Concert KharkivMusicFest. Запрошеним
гостем події стане французький віолончеліст Готьє Капюсон, який виступить у супроводі одного з найуспішніших недержавних оркестрів України — New Era Orchestra
під керуванням харизматичної Тетяни Калініченко.
Відкривати музичну гранд-подію 7 квітня має концерт Фестивального оркестру KharkivMusicFest. У Великій залі Харківської філармонії мають зібратися музиканти з 10 країн: України, Чехії, Греції, Італії, Естонії,
Грузії, Словаччини, Польщі, Німеччини. У програмі кон-

церту прозвучать легендарна Симфонія №5 Людвіга
ван Бетховена та «Карпатський концерт» Мирослава
Скорика — під орудою азербайджанського диригента Фахраддіна Керимова.
10 квітня вперше в Україні дасть сольний концерт
всесвітньо відомий піаніст з Великобританії Пол Льюїс.
Його виконання фортепіанних творів Бетховена і Шуберта отримало одностайне визнання критиків i слухачів у всьому світі та закріпило його репутацію як одного
з найвидатніших світових інтерпретаторів класичного
репертуару Центральної Європи. У програмі сольного
концерту — шедеври класики: музика Моцарта, Мендельсона, Мусоргського, Скрябіна.
13 квітня пройде концерт-нагородження лауреатів II Всеукраїнського конкурсу молодих композиторів імені Бориса Лятошинського. Переможці молодшої та старшої групи представлять свої твори для вокалу і фортепіано, а також для змішаного хору a capella.
А лауреатами конкурсу серед молодших стали кияни Артем Любченко з твором «Зі збірки «Палімпсести» на вірші Василя Стуса, Анна Терьохіна з «Вітражами й пейзажами» на поезію Богдана-Ігоря Антонича
та одеситка Олександра Романова з музичною компо-

зицією «Українське альфреско» на вірші Ліни Костенко. У старшій групі переможцями стали: Адріан Мокану (Київ/Мадрид) — «Іфігенія в Тавриді» на вірші Лесі
Українки; киянка Віра Гринько-Поліщук — «Енгармонійне» на поезію Павла Тичини; та дніпрянин Максим Поплінський — Contra spem spero на вірші Оксани Забужко та Юрія Іздрика.
У рамках KharkivMusicFest вперше в Україні має
відбутися безпрецедентна подія — «Сонатний мара-

ристичного бізнесу, кухар 5-го
розряду. Встиг попрацювати у
кількох ресторанах Полтави.
Танці спочатку були його хобі.
А потім — основною діяльністю. Йому запропонували контракт у Південній Кореї, а опісля
вже були виступи у Китаї, Гонконзі, Макао, Франції, Німеччині, США, Новій Зеландії, Австралії. Тренується щодня по 6-7
годин.
Оскільки вже трохи більше
року пандемія коронавірусу скасовує міжнародне сполучення і
багатолюдні масові заходи, українці з унікальними здібностями повернулися на батьківщину.
Тож не пропустіть можливість
подивитися майстерність «Інших» у Києві. Режисери-постановники — Володимир Кошовий
та Роман Хафізов. Національний
палац «Україна». ■

фон», який триватиме 17-18 квітня. Протягом двох днів
двадцять кращих піаністів країни виконають всі 32 сонати Бетховена, чиє 250-ліття з дня народження минуло наприкінці 2020 року.
У рамках фестивалю концертуватиме загалом не
один, як зазвичай, а два фестивальні оркестри. 21 квітня зіграють пів сотні юних музикантів з Харкова, Львова, Одеси, Дніпра. Диригуватиме Дитячим фестивальним оркестром молодий Віталій Олексейонок з Німеччини, диригент білоруського походження.
У програмі вечора закриття фестивалю 24 квітня —
прем’єра в Харкові «Страстей за Тарасом» Євгена Станковича та виконання відомої Симфонії №9 Людвіга ван
Бетховена. На сцені великої зали Харківської філармонії
зустрінуться Національний симфонічний оркестр України та Національна хорова капела України «Думка». За
диригентським пультом — визнаний український маестро, народний артист України Володимир Сіренко.
Вперше в рамках фестивалю публіці 10-11 квітня буде представлений такий жанр класичного мистецтва, як балет, — глядачі побачать постановку «Чиполліно» — колаборацію Харківської дитячої хореографічної школи та Дитячого симфонічного оркестру KharkivMusicFest. Проєкт унікальний тим, що його
учасники — винятково діти, як на сцені, так і в складі
оркестру. Як виняток — участь Юрія Янка, головного
диригента Харківської філармонії, заслуженого діяча
мистецтв України.
«Місія фестивалю — підвищити популярність класичної музики в Україні до рівня європейських столиць,
— коментує Сергій Політучий, президент фестивалю.
— Відкриваючи для харків’ян і гостей міста красу цієї
музики, ми їх надихаємо на глибше пізнання себе, навколишнього світу та на нові креативні проєкти». ■
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СПОРТ
Ігор Суркіс
президент ФК «Динамо» (Київ)
Григорій ХАТА
Рівно місяць минув відтоді, як МОЗ
дозволило вболівальникам відвідувати
в Україні футбольні матчі. Але в країні
спостерігається зростання кількості інфікованих коронавірусом, тож у футбол знову гратимуть за зачиненими дверима.
Побоюючись стрімкого погіршення
статистичних показників до рівня «червоної зони», місцева влада Києва встановила заборону на відвідування вболівальниками повторного поєдинку 1/8
фіналу Ліги Європи між «Шахтарем» та
«Ромою».
А перед тим, реагуючи на серйозне
погіршення епідемічної ситуації з коронавірусною інфекцією у Львові, Українська асоціація футболу перенесла з
міста Лева до Києва два стартові поєдинки вітчизняної збірної у відборі на чемпіонат світу-2022.
Словом, футбол в Україні знову переходить на «дистанційку», подивитися який можна буде лише по телевізору.
У самому ж футбольному господарстві нашої країни все більше хвилювань
спостерігається навколо історії з публічною критикою президентом «Олімпіка»
Владиславом Гельзіним суддівського
корпусу УАФ на чолі з італійцем Лучано Луччі.
Як результат його гарячого «спічу»,
зробленого в прямому ефірі після матчу
«олімпійців» та «Шахтаря», дисциплінарний комітет УАФ наклав на «Олімпік» штраф у розмірі 500 тисяч гривень,
а також заборонив клубу до кінця сезону 2020/21 проводити домашні матчі на
стадіоні «Динамо» імені Лобановського, де приймаючою стороною не була належним чином забезпечена охорона суддівської кімнати.
Більше того, Комітет iз питань
стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ вирішив узагалі заборонити
на динамівській арені до кінця поточного сезону проведення матчів УПЛ. Окрім проблем із безпекою, причиною закриття «Динамо» функціонери Асоціації назвали й футбольне поле поганої
якості, яке, за словами головного тренера «Шахтаря» Луїша Каштру, більше
було схоже на город.
Президент «біло-синіх» Ігор Суркіс
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«Нам кажуть, що поле на стадіоні «Динамо» — город. Звичайно, провівши
шість матчів упродовж трьох тижнів, в таких умовах поле буде не
найкращої якості».

■ ФУТБОЛ

Битва аргументів
У вітчизняному футбольному господарстві збурився новий суддівський скандал,
а офіційні матчі знову проходитимуть без глядачів

❙ Після скандального поєдинку «Олімпіка» та «Шахтаря» Комітет iз питань стадіонів та безпеки
❙ проведення змагань УАФ визнав поле на стадіоні «Динамо» непридатним для великого футболу.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
уже заявив, що зробить реконструкцію
футбольного поля на стадіоні «Динамо»,
однак жорсткого рішення УАФ до кінця
не розуміє.
Після рестарту сезону на динамівській арені за три тижні було проведено
шість офіційних поєдинків.
«Але що поганого ми зробили для ук-

раїнського футболу? Перший свій матч
у чемпіонаті ми зіграли на «Динамо»,
тому що не хотіли зіпсувати «Олімпійський» перед єврокубками. Потім приходить прохання від «Колоса», щоб провести матч iз «Шахтарем» на нашому
стадіоні. Далі було прохання від «Десни» провести два матчі у нас. Прове-

ли! Потім звертається «Агробізнес» за
погодженням iз «Шахтарем», щоб зіграти матч Кубка на стадіоні «Динамо».
Ми знову не відмовили! А потім нам говорять: «Поле — город!». Звісно, воно
було не найкращої якості», — зазначає
Ігор Суркіс.
Однак історія iз закриттям до кінця
сезону стадіону «Динамо» — це лише
частина скандальної історії, яку спровокував виступ Гельзіна. Нині в українському футболі активно обговорюють вислови італійця Луччі у твіттері,
де, за словами представників «Олімпіка», він демонстрував своє принизливе
ставлення до нашої країни. У той же час
віцепрезидент УАФ Олег Протасов напади на Луччі пов’язує з його реформаторською діяльністю. «Упевнений, ніхто не буде заперечувати, що протягом останніх п’яти років у спільноті футбольних арбітрів України відбулися суттєві
зміни. Зокрема, радикально оновлено суддівський корпус. Так, наших арбітрів-чоловіків поки що немає серед
тих, хто проводить міжнародні матчі на
найвищому рівні. Але не слід забувати,
що ситуація з підготовкою вітчизняних
рефері не змінювалася десятиліттями.
При цьому на внутрішній арені через заангажоване суддівство з ручним управлінням постійно виникали гучні скандали. В останні ж роки Лучано Лучі кардинально змінює ситуацію», — пояснив
Протасов.
Як видно, у жвавій суперечці кожна
зі сторін демонструє вагомі аргументи.
Звісно, УАФ у своєму запасі має багато
дисциплінарних важелів, «олімпійці» ж
у конфлікті на свій бік намагаються залучити широку громадськість. Утім хто
вийде переможцем — сказати важко, бо
у кожного своя правда. ■

■ ОРГПИТАННЯ

Реформаторське оновлення
У вітчизняній прем’єр-лізі планують відмовитися
від турніру «молодіжок» та відрядити «дублерів»
до нижчих ліг
Григорій ХАТА
Із наступного сезону українська
прем’єр-ліга планує повернутися до старого формату з 16 учасниками національного чемпіонату. Водночас засновники
УПЛ вирішили відмовитися від проведення турніру молодіжних команд віком
до 21 року і тепер шукають інші шляхи
для працевлаштування футболістів, які
з наступного сезону залишаться без роботи. Для частини елітних клубів проблему
вже начебто вирішили.
Днями на зібрані членів Ради ліг Професіональної футбольної ліги було прийнято рішення про реорганізацію змагань у першій лізі, де, починаючи з сезону-2021/2022, змагатимуться одразу 20
команд. Розділений на дві групи за географічним фактором, змагальний пелотон зможе прийняти три «молодіжки»,
котрі репрезентуватимуть клуби-призери елітного дивізіону.
Змагальний календар реформованого турніру в Д-1 передбачає два кола «регулярки», після котрих десять кращих її
команд розігруватимуть путівки до УПЛ.

Передбачений турнір і для першолігових
команд «нижнього розряду», котрі боротимуться за право збереження прописки
в Д-1.
Що ж до решти молодіжних команд із
УПЛ, то їх готові прийняти в друголіговому турнірі, де, згідно з попередньо підтриманим більшістю планом, у двох групах загалом змагатиметься не більше 32
клубів.
Відтак у ПФЛ наголошують, що наступний сезон стане найбільш масовим за кількістю учасників турніром.
Щоправда, розроблений Радою ліг ПФЛ
проєкт іще мають погодити в комітеті
професіонального футболу УАФ та дирекції УПЛ, а також затвердити на Виконкомі УАФ.
Поки ж у ПФЛ готуються до поновлення матчів нинішнього сезону. Рестарт
поєдинків у першій та другій лізі запланований на кінцівку поточного тижня.
Щоправда, з приходом весни в першій
лізі вже встигли провести низку перенесених із 2020 року поєдинків. Вигравши в перші тижні березня одразу два відкладені матчі, в лідери першолігового

❙ Першоліговий «Металіст-1925» — один із чотирьох претендентів на підвищення в класі.
❙ Фото з сайта metalist1925.com.
дивізіону вийшов «Чорноморець». Під
час зимової перерви на тренерському містку «моряків» відбулася ротація: місце
Сергія Ковальця посів колишній гравець
одеського клубу Олексій Антонов.
Попри відсутність великого тренерського досвіду, знаний у минулому
форвард продуктивно розпочав свою наставницьку діяльність.
Зазначимо, що за підсумками сезону
одразу три перші команди з першої ліги
мають підвищитися в класі.
Команди з проміжної трійки лідерів
— «Чорноморець», «Агробізнес» та «Верес» — своєю грою активно підтверджують бажання потрапити до еліти.

При цьому бажання заграти в УПЛ
виказують і в таборі четвертої команди
Д-1 — «Металісті-1925». «Клуб працює
для того, аби підвищитися в класі», —
непередодні рестарту чемпіонаті сказав
форвард «металістів» Владислав Дмитренко.
Паралельно ж з цим у Харкові чекають на відродження старого «Металіста», про що не так давно заявив колишній власник цього збанкрутілого клубу
Олександр Ярославський.
Поки ж голова Харківської обласної
ради Артур Товмасян пропонує провести
аудит майна ФК «Металіст» та передати
його у власність міста. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Незвичайні пригоди
італійця в Україні

Якими побачив нас та наше життя
всесвітньо відомий фотограф

КАЛЕЙДОСКОП

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

■ ДИТЯЧА КІМНАТА

Кубик Рубіка на трьох
Раян Рейнольдс про свою найголовнішу роль
— батька
Можна зіграти у фільмі про покемонів чи за сюжетами коміксів, грати
злих покидьків, але при цьому залишатися мімішним героєм, при вигляді
якого тануть сердечка кисейних панянок. Таким, мабуть, можна вважати канадсько-американського актора
Раяна Рейнольдса, адже хоч що б він
зіграв, шанувальниці його таланту все
ж люблять його за факти з реального
життя. Скажімо, нещодавно актор розповів, як він проводив свій час під час
пандемії, опинившись не на знімальному майданчику, а в будинку з чотирма своїми жінками, трьом із яких, відповідно, п’ять, чотири та один рочок.
Ідеться про донечок актора, яких він
безмежно любить, адже сам виростав
у сім’ї, де було четверо синів, а він —
наймолодший із них.
Зірка Голлівуду зізнається, що інколи доводиться просто пити, щоб
зняти стрес (але згодом пояснює, що
це був жарт). Але які там жарти, коли
дружина (до слова, також актриса —

Блейк Лавлі) просить
на День святого Валентина пофарбувати їй волосся,
дає купу рекомендацій, як це
краще зробити, а
потім іще й волає
на тебе, бо щось не
так зробив. «Давай усе просто
збриємо!!!» — пише, не без гумору, актор у своєму інстаграмі, а його «колежанки» по соцмережі закидають його вподобайками, шаленіючи від такої відвертості.
Рейнольдса спитали в одному інтерв’ю, що важче — зніматися в кіно, вести бізнес чи
бути батьком трьох доньок,
на що він відповів: «Я обожнюю бути батьком своїх донечок. Через це я не сплю ночами. Вони — як маленькі кубики Рубіка, які я не можу розгадати». ■
Раян Рейнольдс.

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №27

❙

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 22 до 28 березня
Овен (21.03—20.04). Ви намагаєтеся
всiм допомагати морально й матерiально, давати корисні поради. Але при цьому ви шкодите собi.
Дні: спр. — 24; неспр. — 25.
Телець (21.04—21.05). У цей перiод виникне чимало проблем. Друзi можуть розраховувати на вашу допомогу, тому що ви готовi пожертвувати багато чим заради спокою iнших.
Дні: спр. — 26; неспр. — 28.
Близнюки (22.05—21.06). Вам щаститиме в усьому, ви станете для всіх жилеткою, в
яку можна поплакати. Ви зустрiнете людей, які
в майбутньому допомагатимуть вам.
Дні: спр. — 27; неспр. — 28.
Рак (22.06—23.07). Ви захищатимете
всіх, завойовуючи собі славу «матері Терези».
Найчастіше свої стосунки ви зав’язуватимете з
тими, кого змогли повернути до життя.
Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

Лев (24.07—23.08). Знайшовши розуміння у вашій особі, люди самi тягнутимуться до вас. Завдяки цьому вдасться завоювати
прихильнiсть багатьох.
Дні: спр. — 24; неспр. — 25.
Діва (24.08—23.09). Ви зможете зустріти людину, яка допоможе вам розкрити свої
найкращі якості. Випадкове знайомство згодом переросте в мiцну дружбу.
Дні: спр. — 22; неспр. — 23.
Терези (24.09—23.10). Ви відчуватимете фiнансовi труднощі. Брак коштiв пiдштовхне до пошуку нової роботи. Водночас ви отримаєте пропозицiю руки i серця.
Дні: спр. — 23; неспр. — 25.
Скорпіон (24.10—22.11). Бажання
бути забезпеченим може підштовхнути вас
до небажаних крокiв. Не варто розраховувати на прихильність долі, граючи в азартнi iгри.
Дні: спр. — 24; неспр. — 26.

Стрілець (23.11—21.12). Попереду дуже
вдалий i прибутковий перiод. Будьте уважнi,
щоб не випустити удачу з рук. У вихiднi влаштуйте дружню вечiрку.
Дні: спр. — 27; неспр. — 28.
Козеріг (22.12—20.01). Якщо ви не лiнуватиметеся, то отримаєте все, що бажаєте.
Гарантiєю успiху стане ваша популярнiсть. Несподiвано ви отримаєте фiнансову винагороду.
Дні: спр. — 25; неспр. — 26.
Водолій (21.01—19.02). Ви притягуєте до
себе людей, якi обожнюють жити за чужий рахунок. Тому варто бути вимогливими i розбiрливими. Вам запропонують вигiдний контракт.
Дні: спр. — 24; неспр. — 25.
Риби (20.02—20.03). Ви не страждаєте вiд нерозділеного кохання, найчастіше для
вас це цікава гра в любов. Щоб не вiдштовхнути вiд себе кохану людину, будьте до неї якомога уважнiші.
Дні: спр. — 26; неспр. — 28. ■

■ ПОГОДА
20—21 березня за прогнозами синоптиків

сонячно

Північ

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий мокрий снiг. Вiтер
пiвнiчно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 0...-2, удень
+3...+5. Пiслязавтра вночi -3...-5, удень +3...+5.

мінлива
хмарність

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славське: вночi -9...-11, удень +1...+3. Яремче: вночi -7...-9,
удень +1...+3. Мiжгiр’я: вночi -6...-8, удень +4...+6. Рахiв:
уночi -4...-6, удень +4...+6.

хмарно

18 березня висота снігового покриву становила: Дрогобич
— немає, Стрий — немає, Плай — 85 см, Мiжгiр’я —
немає, Рахiв — немає, Долина — 22 см, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — 19 см, Коломия — 4 см,
Пожежевська — 95 см.

сніг
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По горизонталі:
1. Приятель, товариш, побратим. 3. Фінікійське місто-держава,
яке Марк Порцій Катон-старший вимагав зруйнувати. 9. Райцентр на Луганщині, де короткий час були органи управління підконтрольною територією. 10. Білоруський і французький художник-авангардист, який
помер у ліфті в 98-річному віці. 11.
Давньоримська богиня полювання.
12. Хлів для коней. 14. Велике неорганізоване скупчення людей. 16.
Один з головних уборів, переважно
заміжньої жінки. 19. Гуцульський
інструмент, який при грі затискають
зубами. 21. Головна артерія. 24. Насильне, несправедливе обмеження
чиїх-небудь прав та дій. 25. Метелик,
якого часто плутають із колібрі. 26.
Столиця Індонезії. 27. Колишня столиця ФРН.
По вертикалі:
1. Людина, яка була не згодна з офіційною політикою СРСР. 2.
Здатність концентруватися на питанні. 4. Людина, що не вірить у Бога.
5. Кружечки в казино для позначання ставок та рахування суми виграшу. 6. Віросповідування Генріха Наварського до того, як він сказав, що
«Париж вартує меси». 7. Число, на

яке можна множити, але не можна
ділити. 8. Місто на Тернопіллі, де
розташована одна з українських православних лавр. 13. Криті ноші для
перенесення багатих чи особливо почесних осіб. 15. Ім’я черепахи у казці про Буратіно. 17. Вітер величезної сили. 18. Ситуація у шахах, коли
жертвується фігура для отримання
більш вигідної позиції. 20. Священне місто мусульман, де має хоч раз у
житті побувати правовірний. 22. Тваринницька ферма на заході США.
23. Єврейська партія, представники
якої входили до складу Центральної
Ради. ■
Кросворд №24
від 12—13 березня

■ ПРИКОЛИ
Справжній єврей заробляє
тисячу доларiв на місяць, iз них
дві тисячі вiддає дружині, а на
три, якi залишилися, сам живе.
***
П’яний хірург відмовився
робити пластичну операцію жінці, мотивувавши це тим, що вона
й так красива.
***
Сила волі — це коли ти на
вечерю поклав собі десять сосисок, а потім згадав, що на дієті,
зітхнув і мужньо поклав одну назад у каструлю.
***
— Я заробляю стільки, що
можу утримувати трьох таких жінок, як ти.

— Дуже добре! В такому випадку з нами житимуть моя мама
і бабуся.
***
Перемірявши не менше двох
десятків капелюшків, жiнка звертається до продавчині:
— Я, мабуть, візьму ось цей.
Скільки мені платити?
— Нiскiльки, ви в ньому прийшли.
***
У суді:
— Рабиновичу, ви таки ухилялися від сплати податків таким
чином, як розповідав прокурор?
— Ні, але його схема заслуговує на повагу.
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