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Про вчинення президентом публiчної 
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Турки не планують відводити свої судна для розвідування покладів газу в Середземному морі.
Фото з сайта time24.news.
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Що сподобалось Луческу

стор. 5»

Ти топтав не лише наш прапор — 
ти по нашій неньці Україні топтався!

РИМА ТИЖНЯ

Після свята
Олександр ІРВАНЕЦЬ

Ненько, вкотре тобі я повторюю — 
Ніби ж добре я знаю історію. 
Й ми співали в урочу цю днину 
«Шабелину» й «Червону калину». 
А тепер, мов з базарної ятки, 
Лине пісня про шльопки і п’ятки, 
Про киянку, пардон, «кієвляночку» 
Теж почули ми з самого раночку. 
І ці «старые песни о главном» 
Хтось, неначе свиню, підклав нам. 
Ніби ти Михайла Грушевського 
Поміняла на Ге Кричевського. 
Й прикро, що над тим «попурі» 
Гордий прапор наш майорів...

■

Митець Іван Карпенко-

Карий: як чиновницька 

робота не загубила 

талант

Туреччина 
— володарка 
морів і надр?
У відповідь на зазіхання Анкари чотири країни ЄС 
розпочали спільні військові навчання

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,386 грн 

1 € = 32,281 грн

1 рос. руб. = 0,361 грн
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«Наразі Держекоінспекцією в Одеській області прораховано шкоду від 
«Делфі» довкіллю у розмірі близько 20 тис. дол. Хоча ця сума збитків не 
остаточна...»

Андрій Мальований
голова Держекоінспекції

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
потрібно на  

реставрацію та реконструкцію культурних 
об’єктів в Україні, заявив міністр культури та 
інформаційної політики Олександр Ткаченко.

55 млрд гривень
уже витра-

тили на заходи, пов’язані з протидією COVID-19 в Ук-
раїні, розповів заступник міністра фінансів Роман Єр-
моличев.

особин
ц і н н и х 

видів риби вселено в українські водо-
йми цьогоріч, похвалилися в Держриб-
агентстві.

офіційно
не облікова-

них безробітних є в Україні, стверджує ген-
директор Федерації роботодавців України 
Руслан Іллічов.

порушень
« р е ж и м у 

тиші» на Донбасі зафіксувала ОБСЄ з 
початку перемир’я, йдеться у звіті місії.

Майже 25 млрд Понад  1 млн Більше 600До 11 млн
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

РЕЗОНАНС

Присяжний 
розгляд
Обвинувальний акт щодо 
фігурантів «справи Шеремета» 
суд розбиратиме 4 вересня
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Резонансна справа щодо вбивства журналіс-
та Павла Шеремета, яка збурила суспільство й 
явно затягнулася, врешті зрушила з мертвої 
точки: столичний Шевченківський райсуд 25 
серпня призначив дату першого засідання. На 
ньому, 4 вересня опівдні, розглядатимуть обви-
нувальний акт щодо фігурантів справи — Ан-
дрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Ду-
гарь.
 Досить неочікуваним у заяві суду ста-
ло те, що розглядатиме справу суд присяж-
них. Про це просили самі обвинувачені та їхні 
адвокати.
 Столичний суд також постановив укотре 
залишити підозрюваного ветерана російсько-
української війни Андрія Антоненка під вар-
тою до 23 жовтня. До цієї ж дати перебувати-
ме під цілодобовим домашнім арештом лікар-
ка та волонтерка Юлія Кузьменко. Водночас ще 
одній фігурантці «справи Шеремета» — волон-
терці, бойовому медику Яні Дугарь — лишили 
запобіжний захід у вигляді застави (168 тисяч 
гривень) також до 23 жовтня і, згідно з ухвалою 
суду, вона має здати паспорт.
 Згідно з чинним законодавством України, 
апеляційна скарга щодо запобіжних заходів 
може бути подана впродовж семи днів. Щоправ-
да, дивує те, що повний текст ухвали суду буде 
оприлюднено лише... 28 серпня. 
 Кілька десятків активістiв, які вже неодно-
разово протестували проти слабо обґрунтова-
ного багатомісячного тримання під вартою пат-
ріотів, призначених винними у «справі Шере-
мета», цього разу перекрили рух вулицею біля 
будівлі суду. Вони скандували: «Свободу «Ріф-
фмастеру», «Судді, пам’ятайте, влада не віч-
на».
 Додамо, що 18 серпня підозрюваним у цій 
справі Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку 
вручили обвинувальні акти.
 Нагадаємо, що справа стосується вбивства 
журналіста Павла Шеремета ще у липні 2016 
року в Києві в результаті вибуху автомобі-
ля, який належав керівниці «Української 
правди» Олені Притулі. Майже одразу піс-
ля трагедії прокуратура кваліфікувала заги-
бель журналіста за ч. 2 п 5 ст 115 ККУ (умис-
не вбивство, вчинене способом, небезпечним 
для життя багатьох осіб). У свою чергу, в СБУ 
озвучили основні версії вбивства Шеремета: 
професійна діяльність; ворожість у відноси-
нах або особисті мотиви; російський слід (де-
стабілізація ситуації); замах на Олену При-
тулу (якої на момент трагедії у машині не 
було).
 Досить дивним залишається той факт, 
що правоохоронці досить довго «чухали-
ся» й несподівано підозрюваних у цій справі 
Нацполіція затримала аж... у грудні 2019 
року. Крім уже згадуваних Андрія «Ріф-
фмастера» Антоненка (який є лідером гурту 
Riffmaster, військовим сержантом Сил спецо-
перацій ЗСУ, автором хіта спецпризначенців 
«Тихо прийшов, тихо пішов»), Юлії Кузьмен-
ко та Яни Дугарь, фігурує ще й подружжя доб-
ровольців — Владислав та Інна Грищенки.
 Є надія, що «гордіїв вузол» у цій затяг-
нутій i досить туманній справі, на відміну від 
офіційних працівників Феміди, розрубає суд 
присяжних. ■

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Ситуація у районі проведення 
операції Об’єднаних сил залишаєть-
ся контрольованою. Наші військово-
службовці продовжують сумлінно ви-
конувати свої завдання за призначен-
ням. Проте окупаційні війська не при-
пиняють провокацій. 
 За інформацією командування 
Об’єднаних сил, 25 серпня в районі 
відповідальності бригади морської 
піхоти під час проведення огляду 
місцевості двоє військовослужбов-
ців підірвалися на ворожій протипі-
хотній осколковій міні натяжної дії 
ПОМ-2. Унаслідок вибуху вони отри-
мали осколкові поранення і зараз пе-
ребувають на лікуванні. Стан їхнього 
здоров’я задовільний. 
 Попередньо встановлено, що про-
типіхотна міна була закинута дистан-
ційним методом. Як пояснили «УМ» 
військові експерти, противник засто-
совує таку тактику — за допомогою 
безпілотних літальних апаратів уста-
новлює міни на наших позиціях. На-
гадаємо, застосування ПОМ обмеже-
но міжнародними конвенціями. Вони 
мають властивість самознищуватися 
і несуть серйозну загрозу, в тому чис-

лі й цивільному населенню. За даними 
«УМ», від вибуху постраждали офіцер 
i сержант-водій. 
 Варто нагадати, що ворожу про-
вокацію з використанням БПЛА 
для скидання ВОГ-17 було здійсне-
но на цій ділянці фронту днем рані-
ше — близько 23-ї години 24 серпня. 
Ймовірно, офіцер і їхав сюди розібра-
тися, що до чого. 
 Загалом за минулі дві доби було 
задокументовано два порушення ре-
жиму припинення вогню з боку зб-
ройних формувань Російської Феде-
рації, їхніх найманців i посіпак. Зок-
рема, декілька пострілів зі стрілець-
кої зброї пролунало біля Мар’їнки. 
Поблизу Хутора Вільний ворог здій-
снив один постріл з автоматичного 
станкового гранатомета. Ця прово-
кація не несла загрози нашим обо-
ронцям, тому українські підрозділи 
зброю у відповідь не застосовували. 
 Українські воїни сумлінно вико-
нували свої завдання за призначен-
ням.
 Співробітниками Нацполіції спіль-
но з представниками Держприкор-
донслужби та ДСНС в одному із зруй-
нованих будинків населеного пункту 
Новотроїцьке Донецької області ви-

явлено схованку зі зброєю та боєпри-
пасами, серед яких декілька тисяч на-
боїв до стрілецького озброєння, грана-
ти та ручні протитанкові гранатомети. 
За даним фактом відкрито криміналь-
не провадження. ■

Ірина КИРПА

 Майже через рік після 
аварії, ввечері 26 серпня, 
затонуле біля берегів Оде-
си судно «Делфі» нарешті 
підняли з морського дна та 
поставили на рівний кіль. 
На місці аварійних робіт, 
що проходять неподалік від 
причорноморського пляжу 
«Дельфін», зібралося чима-
ло роззяв iз біноклями та фо-
тоапаратами.
 Нагадаємо, в червні по-
точного року через цей тан-
кер стався великий розлив 
нафтопродуктів, відпочи-
вальникам заборонили відві-
дувати пляж, біля якого за-
тонуло судно. А 26 липня 
аварію на танкері «Делфі» 
визнали надзвичайною си-
туацією місцевого масшта-
бу на півдні України.
 — Цей танкер уже один 
раз піднімали, але з нього 
знов почала витікати якась 
чорна рідина, ну й запах 
нафти спостерігається, — 
розповіла туристка Аліна 
Салюк. — Чекаємо, коли 
приберуть цю халепу, бо хо-
четься нормально на цьому 
пляжі купатися.
 Тим часом iз метою убез-
печення навколишнього се-
редовища регулярно про-
водиться зачистка аква-
торії Одещини від залишків 
нафтопродуктів. Водола-
зам довелося розчисти-
ти морське дно від каменів 
і прибрати з танкера 150 
тонн піску. Нині вирішуєть-
ся питання про те, щоб дві 

баржі максимально швид-
ко відбуксирували танкер 
від міського пляжу до пор-
ту «Південний» або «Чорно-
морськ».
 — Наступний етап — ві-
зуальний огляд корпуса, 
герметизація та ремонт суд-
на, — заявив міністр інфра-
структури України Владис-
лав Криклій. — Коли танкер 
відтягнуть з акваторії, мож-
на виставити остаточну суму 
судновласнику та через суд 
стягнути компенсацію.
 На думку фахівців 
Держекоінспекції, комп-
лекс аварійних робіт прохо-
дить у безпечному режимі. 
Інспектори регулярно про-
водять моніторинг води та 
плям нафтопродуктів, від-
бирають зразки для лабора-
торних досліджень. Орієн-
товний термін закінчення 
всіх робіт — середина жов-
тня, хоча сподіваються впо-
ратися швидше.
 Нагадаємо, танкер «Де-
лфі» сів на мілину біля 
міського пляжу Одеси во-

сени минулого року. Че-
рез аварію в тій причор-
номорській акваторії рі-
вень забруднення води на-
фтопродуктами (мазут) 
підвищився у 90 разів.
 До липня 2020-го суд-
новласник танкера нама-
гався ліквідувати наслід-
ки аварії самостійно, про-
те після низки невдалих 
спроб на допомогу довело-
ся прийти екстреним служ-
бам України. До ліквіда-
ційних робіт залучили 
фахівців Одеської філії Ад-
міністрації морських пор-
тів України. Дві авторитет-
ні компанії («Трансшип» i 
«Бруклін-Київ») узяли на 
себе фінансування повного 
комплексу робіт, а також 
організацію процесу.

 За даними журналістсь-
кого розслідування програ-
ми Watchdogs, судно нале-
жить колишньому депута-
ту Миколаївської обласної 
ради від «Партії регіонів» 
Олегу Ковтунову. Поряд iз 
компаніями депутата танкер 
«Делфі» фігурував у кримі-
нальній справі щодо конт-
рабандних операцій групи 
Сергія Курченка. У лютому 
2017 року проти судновлас-
ників було відкрито кримі-
нальне провадження за об-
винуваченням у зливі суд-
ном нафтопродуктів поблизу 
Білгорода-Дністровського. 
У лютому 2018-го танкер 
майже затонув у румунсь-
ких територіальних водах, 
після чого «Делфі» виклю-
чили з реєстру Молдови. ■

НА ФРОНТІ

Протипіхотні міни — з повітря
Окупаційні війська не припиняють провокацій, які калічать людей

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Кіберфахівці Служби безпеки України бло-
кували діяльність мережі сепаратистських ін-
тернет-агітаторів, яку, запевняють у спец-
службі, координувало так зване «Міністерс-
тво інформації ДНР». У пресрелізі пресцент-
ру СБУ йдеться, що до групи входило п’ятеро 
мешканців Маріуполя, які, за вказівками ку-
раторів, систематично розміщували деструк-
тивні матеріали на сторінках у російських со-
цмережах, а також публікували заклики до по-
рушення територіальної цілісності та консти-
туційного ладу в місцевих спільнотах із понад 
150 тисячами користувачів. 
 Наразі діяльність мережі блоковано. Пра-
воохоронці проводять заходи зі встановлення 
та затримання спільників агітаторів.
 Тим часом у мережі з’явилося відео, на 
якому чітко видно, що в окупованому Лугансь-
ку також відзначили День Незалежності. На 
відео зафіксовано, як у центрі міста патріота-
ми було піднято Државний прапор України.

■

ЕКОЛОГІЯ

Море... нафтопродуктів
Смердючий 
танкер приберуть 
iз припляжної 
території

■

«Делфі» мутить чорноморську воду вже рік.
Фото з сайта tsn.ua.

❙
❙
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солдати УНР
спочивають на відновленому 

польському військовому цвинтарі Ланьцут, наго-
лосив нардеп Олег Синютка.

432 країн
світу представлені сту-

дентами у медичних вузах України, за-
значив міністр охорони здоров’я Максим 
Степанов.

пам’ятників
Тарасу Шевченку за кордоном 

нарахувало МЗС України й зафіксувало на-
ціональний рекорд їх кількості у світі, пові-
домила пресслужба міністерства.

українців
не хочуть жити в Ук-

раїні через маленькі зарплати та полі-
тичну ситуацію, такі дані проведеного у 
серпні опитування.

українець
не проти будь-

яких компромісів заради миру на Донбасі, 
констатує соціологія Фонду «Демократич-
ні ініціативи ім. І. Кучеріва».
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ВИСОКА НОТА

Софія з оперними 
зірками
У Києві просто неба заспівають 
Людмила Монастирська, Євген Орлов 
та Ольга Кульчинська
Людмила КОХАН

 Уперше з початку карантину (а це вже 170 діб) у Києві в 
неділю 30 серпня можна буде всім бажаючим відвідати гран-
діозне дійство, назва якого за кілька років уже стала впізнава-
ною — Гранд-концерт «Зірки світової опери». В історичному 
середмісті, на Софійській площі, завдяки проєкту авторства 
Анатолія Солов’яненка, публіка знову матиме щасливу мож-
ливість слухати open-air наших співаків, що стали окрасою 
кращих оперних сцен світу. Українські зірки знаходять час 
і можливість між своїми гучними зарубіжними виступами на 
найвідоміших сценах у «Ла Скала», «Метрополітен-опера», 
«Ковент-Гарден» заспівати для України. Почути бездоганно 
талановитих на одній сцені в один день та ще й безкоштовно 
— велика удача. Проєкт реалізують за підтримки департамен-
ту культури КМДА та Національної спілки театральних діячів 
України. 
 Найупізнаванішою буде, напевно, Людмила Монастирська. 
Міжнародні музичні оглядачі називають її, сопрано, спадкоє-
мицею традицій Марії Каллас і Монсеррат Кабальє. Примадон-
на Національної опери України, лауреат Національної премії 
ім. Шевченка, володар державної нагороди Італійської Рес-
публіки — ордена «Зірки Італії», народна артистка України — 
співає на найпрестижніших оперних сценах, зокрема в Мілані, 
Лондоні, Нью-Йорку та ін.
 Колоритний і глибокий бас, якого оцінили на престиж-
ному міжнародному конкурсі Пласідо Домінго Operalia, ла-
уреатом якого він став, — Євген Орлов. Співпрацює зі світо-
вими оперними зірками Європи й Америки: Феруччо Фур-
ланетто, Марією Гулегіною, Долорою Заджик, Ільдебран-
до Д’арканджело, Мариною Поплавською, Оксаною Дикою і 
Людмилою Монастирською.
 Виступатиме один із найвідоміших співаків-баритонів мо-
лодого покоління — Анатолій Бондаренко. Він навчався в На-
ціональній музичній академії України ім. П. Чайковського у 
Києві. Лауреат численних міжнародних конкурсів, серед яких 
ім. М. Римського-Корсакова (Санкт-Петербург), ім. С. Монюш-
ка (Варшава), фіналіст конкурсу BBC Singer of the World і во-
лодар призу за камерне виконання (Кардіф). Виступав на сві-
тових оперних сценах у Лондоні, Берліні, Мюнхені, Цюриху, 
Сіднеї, Нью-Йорку, Далласі, Буенос-Айресі. 
 Оглядач The New York Times про дебют в опері La Bohеme 
ще однієї учасниці київського гранд-концерту Ольги Куль-
чинської писав: «...жвава, яскраво-голосиста українська соп-
рано Ольга Кульчинська була сліпучою Мусетою». Співачка 
працює у королівському театрі Ла Монне в Брюсселі (Бельгія), 
а також в Opernhaus Zurich (Швейцарія). До цього працювала 
в операх Риму, Парижа, в кількох німецьких. 
 Валентина Плужникова, поряд з іншими, — наймолодша 
учасниця гранд-концерту, володарка надзвичайно красивого 
й сильного мецо-сопрано. Була фіналісткою та дипломантом 
міжнародного конкурсу вокалістів у Австрії — Internationaler 
Gesangswettbewerb Feruccio Tagliavini, потрапила у фінал зна-
кового для вокалістів міжнародного конкурсу ім. Єви Мар-
тон, отримавши дві нагороди: навчання в Мілані та участь 
в угорському фестивалі Bartok Plus Opera Festival, здобула 
звання лауреата та спеціальну премію Лючії Валентіні Тер-
рані на Міжнародному конкурсі Iris Adami Corradetti (Падуя, 
Італія). Переможниця одного з найстаріших і найскладніших 
міжнародних вокальних змагань — конкурсу Tenor Vinas 
Competition в іспанській Барселоні. З цього сезону — на ста-
жуванні в Metropolitan Opera.
 У супроводі симфонічного оркестру та хору Київської Опе-
ри під батутою диригента Віктора Плоскіни виконуватимуть 
знамениті оперні хіти Моцарта, Доніцетті, Гуно, Масканьї, 
Верді, Россіні, Бізе, Оффенбаха, Лисенка. Знаменита скри-
палька Богдана Півненко виконає легендарну «Мелодію» Ми-
рослава Скорика у пам’ять про композитора.
 Вхід вільний до посадкової зони з 17:30, із дотриманням 
маскового режиму. ■

ОГОЛОШЕННЯ

 Втрачене посвiдчення, серiя УБД, №076809, видане 2 берез-
ня 2016 року Управлiнням персоналу штабу вiйськової части-
ни А0796 на iм’я Жураховського Олексiя Вiкторовича, вважа-
ти недiйсним.

■

■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Умови навчання в умовах 
коронавірусу визначили уря-
довці. До школи дітей пропус-
катимуть тільки в масках, які 
потрібно буде носити і в само-
му приміщенні. Виняток зроби-
ли тільки для учнів початкових 
класів. А от на уроках знімати 
маски дозволили всім школя-
рам. У дітей та вчителів вимірю-
ватимуть температуру. Якщо 
хтось з учнів інфікується, на са-
моізоляцію відправлять увесь 
клас, однак урядовці пообіцяли, 
що школи закривати не будуть. 
Лише у випадку масового зара-
ження. Обов’язковими будуть 
антисептики на вході до школи, 
дітям необхідно буде мити руки 
після кожного уроку.
 Нагадаємо, на засіданні уря-
ду карантин вирішили продов-
жити ще на два місяці, до 31 
жовтня. Причиною стало збіль-
шення кількості інфікованих 
по всій території України. Та-
кож посилили обмеження для 
регіонів «зеленої» зони. Зокре-
ма, заборонили роботу нічних 
клубів, проведення дискотек і 
концертів. Із 29 серпня на мі-
сяць закриють кордони для іно-
земців. Однак заборона не сто-
сується іноземців, які мають 
дозвіл на проживання, є члена-
ми міжнародних i гуманітарних 
місій, міжнародних екіпажів, 
навчаються в навчальних закла-
дах України, проходять військо-
ву службу в ЗСУ.
 Прем’єр-міністр Денис 
Шмигаль також додав, що уря-
довці розглянуть питання щодо 
заборони масових заходів у ве-
ресні на святкуванні юдейсько-
го Нового року Рош га-Шана. 
Тим часом в аеропорту Києва 

прикордонники вже затрима-
ли понад сотню ізраїльтян. Їх 
допитували впродовж кількох 
годин. Ті не змогли виразно по-
яснити мету свого візиту в Ук-
раїну. Через це 12 із них відпра-
вили назад до Ізраїлю. За непід-
твердженими даними, ізраїль-
ські туристи, що намагалися 
в’їхати в Україну, є хасидами. 
Вони щорічно приїжджають, 
щоб святкувати тут свій Новий 
рік. Могила засновника течії 
брацлавського хасидизму роз-
ташована в Умані.
 Також у Кабміні виріши-
ли, що напередодні нового епі-
демічного сезону необхідно 
збільшити кількість ліжок у 
лікарнях і запустити масову 
програму вакцинації від грипу. 
Однак, незважаючи на погір-
шення ситуації з коронавіру-
сом, у Чернівцях дозволили ро-
боту шкіл, дитсадків, ринків i 
ТРЦ. Таке рішення ухвалили 
на позачерговій сесії міськра-
ди. Питання епідситуації було 
єдиним, яке розглядали.

 Під час засідання під стінами 
міськради мітингувало близько 
тисячі підприємців. Їхні пред-
ставники також виступили на 
сесії. За зняття обмежень про-
голосувало понад 30 депутатів. 
А правоохоронцям рекоменду-
вали не притягувати до відпові-
дальності суб’єктів господарю-
вання.
 Від 20 серпня Чернівці та ще 
два райони регіону перебувають 
у «червоній» карантинній зоні, 
що передбачає обмеження на 
роботу громадського транспор-
ту, закладів харчування, спор-
ту та інших установ масового 
скупчення людей. Саме Чер-
нівці перебувають серед міст із 
найбільшою кількістю хворих 
на коронавірус. За минулу добу 
в Україні діагностували майже 
дві тисячі випадків коронавіру-
су. Найбільше нових інфікова-
них — у Києві, Харківській, 
Чернівецькій, Львівській та 
Одеській областях. 49 хворих 
померли. ■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Буклет, що містить короткі 
універсальні поради для захисту 
від шкідливої інформації, видано 
днями громадською організацією 
«Тернопільський пресклуб». Ад-
ресований він передусім літнім 
людям, які сьогодні чи не най-
більш вразливі для неправди та 
різних маніпуляцій, що поширю-
ються у засобах масової інформа-
ції, соціальних мережах i месен-
жерах. 
 Багато старших людей 
уже навчилися користувати-
ся комп’ютером та інтернетом, 
спілкуватися у «Фейсбуцi» чи 

обмінюватися повідомленнями 
та фото у Viber чи Whatsapp. Од-
нак відрізняти правду від фейків 
і маніпуляцій та протистояти по-
тужному потоку дезінформації 
їм дуже важко. По-перше, це по-
коління виховувалось у безумов-
ній вірі до всього, що повідомля-
ють газети, радіо та телебачен-
ня. По-друге, це аудиторія, що 
на сьогодні ще найменше охоп-
лена медіаосвітою, хоча зрушен-
ня в цьому плані вже є. Тож не-
байдужі зробили невеликий вне-
сок у вирішення цієї проблеми, 
підготували до друку буклет.
 У виданні дуже коротко й до-
ступно викладено ази медіагра-
мотності. І кожний iз його підроз-

ділів присвячений певній сфері 
—  телебаченню, інтернету, газе-
там тощо. В одному з них також 
подається перелік корисних ре-
сурсів та інструментів, за допо-
могою яких, приміром, можна 
перевіряти інформацію чи про-
довжувати медіаосвіту. Вміще-
но й перелік популярних інфор-
маційних сайтів, яким, за остан-
німи висновками спеціалістів, 
можна довіряти найбільше, бо 
вони найкраще дотримуються 
професійних журналістських 
стандартів. Виокремлено увагу 
перевірці інформації стосовно 
кандидатів i партій, адже старту-
вали місцеві вибори, а літні люди 
— дуже активний і небайдужий 
електорат.
 Буклет активiсти тернопільсь-
кої громадської організації «Тур-
бота про літніх» безплатно поши-
рюватимуть серед літніх людей 
у громадських місцях, культур-
них і соціальних установах, а та-
кож під час неформальних про-
світницьких заходів iз медіагра-
мотності, що їх проводитиме Тер-
нопільський пресклуб. ■

МЕДІАГРАМОТНІСТЬ

Захисний буклет
Активісти прагнуть убезпечити літніх людей 
від неправди та маніпуляцій

■

СOVID-19

Клас — у масках
Кабінет Міністрів визначив правила навчання у школах 
під час пандемії

■

Діти входять у новий навчальний карантинний рік. 
Фото з сайта tl.com.ua.

❙
❙
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З А Я В А
 про вчинення президентом України 

Зеленським В. О. кримінального 
правопорушення, передбаченого 

ч. 1 ст.338 КК України 
(подається в порядку 
ст. 214 КПК України)

 Відповідно до ст. 20 Конституції України 
державними символами України є Держав-
ний Прапор України, Державний Герб України 
і Державний Гімн України. Державний Пра-
пор України — стяг із двох рівновеликих го-
ризонтальних смуг синього і жовтого кольо-
рів.
 Шанування державних символів України 
є обов’язком громадян України (ст. 65 Конс-
титуції України).
 12 серпня 2020 року президент України 
В. Зеленський видав указ №318/2020 «Про 
відзначення 29-ї річниці Незалежності Украї-
ни», яким доручив Кабінету Міністрів Украї-
ни розробити заходи та забезпечити реаліза-
цію заходів із відзначення 29-ї річниці Неза-
лежності України (https://www.president.gov.
ua/documents/3182020-34657).
 На виконання указу президента уряд за-
твердив план заходів iз відзначення 29-ї річ-
ниці Незалежності України, яким, зокрема, 
передбачив, що центрами проведення заходів 
у Києві будуть Михайлівська і Софійська пло-
щi (https://www.kmu.gov.ua/news/mkip-uryad-
zatverdiv-plan-zahodiv-z-vidznachennya-29-
yi-richnici-nezalezhnosti-ukrayini-v-umovah-
karantinu).
 24 серпня 2020 року український народ 
відзначав 29-ту річницю Незалежності Украї-
ни. Під час проведення офіційних урочистих 
заходів громадянин України Зеленський Во-
лодимир Олександрович, який займає пост 
президента України, вчинив злочин, перед-
бачений ч. 1 ст. 338 КК України — публічна 
наруга над Державним Прапором України за 
таких обставин.
 На Софiйській площі був зроблений по-
міст, укритий покриттям двох кольорів — 
синім і жовтим, які символізували Держав-
ний Прапор України.
 Під час урочистих заходів президент Ук-
раїни В. Зеленський ходив (топтався брудним 
взуттям) по державному символу України — 
Державному Прапору України. Ходити по Де-
ржавному Прапору України змушені були й 
особи, які брали участь у церемоніальних за-
ходах, а також ті, яким В. Зеленський вручав 
державні нагороди.
 Предметом злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 338 КК, є державні символи, визначені 
ст. 20 Конституції України. Об’єктивна сто-
рона цього злочину характеризується лише 
діями винного — публічною наругою над де-
ржавними символами України. Під наругою 
над державними символами слід розуміти 
виражене в присутності інших осіб зневаж-
ливе, цинічне ставлення до них, глумлін-
ня, збиткування, знущання над ними саме 
як над символами держави, їх осквернен-
ня, паплюження. Публічною наруга над де-
ржавними символами має вважатись у разі 
демонстративного її вчинення в присутності 
сторонніх осіб. При цьому кількість таких 
осіб для кваліфікації дій за ч. 1 ст.338 КК 
значення немає. Конкретні прояви наруги 
над державними символами можуть мати 
різноманітний вияв: знищення (спалюван-
ня, розривання тощо), ходіння, топтання 
ногами. Злочин, передбачений ст. 338 КК, 
вважається закінченим iз моменту вчинен-
ня дій, які є наругою над державними сим-
волами. 
 Офіційна церемонія святкування транс-
лювалася по телебаченню. Наругу над Де-
ржавним Прапором України спостерігали 
мільйони громадян, а також закордонні гості, 
в тому числі і посли іноземних держав в Ук-
раїні, які були на гостьовій трибуні. 
 Ходіння (топтання) президента України В. 
Зеленського по сцені на Софiйській площі, 
напнутiй покриттям синього і жовтого коль-
орів, які символізували Державний Прапор 
України, викликало хвилю обурення і гніву 
українців, які вимагають порушення кримі-
нального провадження проти В. Зеленського 
за публічну наругу над державним символом 
України і притягнення його до відповідаль-
ності.
 Наруга над державними символами ка-
рається штрафом або арештом на строк до 
шести місяців, або позбавленням волі на 
строк до двох років. 
 5 серпня 2020 року Маньківський район-

ний суд Черкаської області виніс вирок особі, 
яка, перебуваючи в нетверезому стані, вчи-
нила публічну наругу над Державним Пра-
пором України, що був вивішений біля вхо-
ду Центральної районної лікарні. Обвину-
вачений зламав древко, перерізав полотни-
ще Державного Прапора навпіл, після чого 
одну частину стягу викинув на землю, а іншу 
— до сміттєвого баку. Суд визнав його вин-
ним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 338 КК, і присудив йому покарання у виг-
ляді штрафу 17 тис. грн.
 У вересні 2017 року в Кривому Розі 
38-річний чоловік, раніше судимий, будучи 
в нетверезому стані, зірвав Державний Пра-
пор, який висів на балконі багатоквартирно-
го будинку, і кинув його на землю. Суд визнав 
його винним у нарузі над державним симво-
лом. Проте засуджений утік і переховувався 
від судових органів. У серпні 2019 року він 
був затриманий, і апеляційний суд Дніпро-
петровської області визначив йому покаран-
ня з урахуванням втечі — 3 роки і 1 місяць 
позбавлення волі. Засуджений доправлений 
до місця відбування покарання.
 Обставини вчинення президентом Украї-
ни В. Зеленським діянь, які мають ознаки 
злочину, передбаченого ч. 1 с. 338 КК Украї-
ни, є очевидні. 
 Морально-етична і політична складова 
вчиненого Зеленським — це не юридичне 
питання. Зауважу лише, що було б з особою, 
яка вчинила подібне Зеленському в Ізраїлі — 
ізраїльські військові її могли б побити або на-
віть убити на місці вчинення наруги на Пра-
пором Держави Ізраїль. Такий гнів народно-
го покарання в Ізраїлі був не один раз.
 Переконаний, що створення на Софiйсь-
кій площі помосту, покритого в синій і жовтий 
кольори, які символізують Державний Пра-
пор України, було зроблено навмисно з про-
вокативною метою — перевірити, яка буде 
реакція суспільства на топтання державного 
символу України.
 Автором такої ідеї міг бути сам В. Зе-
ленський або він її затвердив.
 Нагадаю, що В. Зеленський і його «95-й 
квартал» неодноразово ображали національ-
ні почуття і гідність українців, цинічно глузу-
вали і насміхалися з України, Голодомору, То-
мосу (віри), мови, військових, учасників Ре-
волюції гідності, гасла «Слава Україні»... 
 Наголошую, що порушення кримінально-
го провадження за фактом наруги над Дер-
жавним Прапором України і проведення роз-
слідування не є обмеженням недоторкан-
ності президента України. Під час досудового 
слідства необхідно встановити автора (ініціа-
тора) ідеї встановлення на Софiйській площі 
помосту у вигляді мапи України, вкритого ко-
льорами Державного Прапора України, яки-
ми мотивами він керувався і яку пересліду-
вав мету. Чи була погоджена з президентом 
В. Зеленським ідея кольорів помосту як од-
ного з державних символів України. Чи було 
це зроблено навмисно, щоб зганьбити Украї-
ну на весь світ у День святкування 29-ї річ-
ниці Незалежності. 
 Враховуючи неадекватну, дивну поведін-
ку за час перебування Зеленського на пос-
ту президента України (міміка, жести, крив-
ляння, вирази обличчя, очей, раптові змі-
ни настрою, психологічні емоційні збуджен-
ня, перехід на крик, часту втому, ходіння по 
державному символу тощо), вважаю за не-
обхідне (як слідчий у минулому) рекоменду-
вати Зеленському пройти медичне обстежен-
ня у психолога та психіатра для встановлення 
осудності й пройти тест на залежність від ал-
коголю, наркотиків і психотропних речовин. 

 Міжнародна кваліфікація хвороб містить 
у собі сукупність хвороб і розладів здоров’я 
під кодом Zе 73. Розділ Zе 73 передбачає 
такі захворювання, як: «Акцентуйовані осо-
бистісні риси характеру. Поведінкова струк-
тура типу «А», яка характеризується непо-
мірною амбіцією, потребою у високих досяг-
неннях, нетерпимістю, некомпетентністю, 
настирливістю. Стресовий стан. Неадекватні 
соціальні навички. Конфлікт, пов’язаний із 
соціальною роллю. Обмеження діяльності, 
викликані зниженням або втратою праце-
здатності. Перевтома. Стан виснаження жит-
тєвих сил».
 За Зеленського проголосувало 73% ви-
борців. Збiг чисел? Не думаю. Але це — тема 
не кримінального провадження.
 Психопатичні риси характеру в людей 
на кшталт Зеленського психологи і психіат-
ри підмітили давно. Зеленський перебуває у 
постійному стані страху. Навіть на зустрічі з 
Папою Римським у Ватикані Зеленський був 
у бронежилеті під піджаком і з десятком охо-
ронців. 
 Встановлення стану здоров’я президента 
країни, яка перебуває в стані війни, є вкрай 
важливим, адже він — Верховний головноко-
мандуючий ЗС.
 Нагадаю, що В. Зеленський має диплом 
про вищу юридичну освіту.
 На підставі викладеного, керуючись 
ст. 214 КПК України, вимагаю невідкладно, 
але не пізніше 24 годин після оприлюднення 
(отримання) заяви про вчинення президентом 
України В. Зеленським кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 338 КК Ук-
раїни, внести відомості про злочин до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань, присвої-
ти номер кримінального провадження та роз-
почати розслідування.
 Відмова в реєстрації заяви про кримі-
нальне правопорушення не допускається 
(ч. 4 ст. 214 КПК). Про дату внесення зазна-
ченої інформації до ЄРДР i номер криміналь-
ного провадження повідомте на сайті ОГПУ і 
письмово мене.

25 серпня 2020 року. Г. Омельченко.

 Від автора. Заява про злочин зобов’язує 
викладати лише юридично-фактологічні дані, 
а не емоційні моральні і політичні оцінки. Тим 
більше мені — юристу і слідчому в минуло-
му. Але як Українець я не можу не відреагу-
вати на те, що витворила ця «ЗЕ!лена гни-
да» 24 серпня в Києві на Софiйській площі, 
коли топтала нашу національну Святиню — 
Державний Прапор України на помості у виг-
ляді мапи України:  
 «Гнида», ти топтав не лише наш прапор, 
нашу національну гідність — ти по нашій не-
ньці Україні топтався, «покидьок-інородець»! 
І прощення тобі не буде! Подібними епітетами 
на адресу ЗЕленського заповнений інтернет.
 Кожен українець (який має національну 
гідність!) може подати до офісу ГПУ анало-
гічну заяву і вимагати від Венедіктової пору-
шення кримінального провадження проти Зе-
ленського-«ЯнеЛоха» за публічну наругу над 
Державним Прапором України.
 Честь маю! ■

Ти топтав 
не лише наш 
прапор — 
ти по нашій 
неньці Україні 
топтався!
Про вчинення президентом 
публiчної наруги над державним 
символом у день вiдзначення 
29-ї рiчницi Незалежностi 
України
 На сторінках «України молодої» Герой Украї-
ни генерал-лейтенант Григорій Омельченко над-
рукував серію матеріалів про вчинення Зеленсь-
ким діянь, які мають ознаки державної зради та 
інших злочинів, і вимагав від офісу генпрокуро-
ра порушити кримінальне прова дження проти 
Зеленського:
 «І це — не жарти: з приводу порушень Конс-
титуції та законів...» («УМ», 28.05.20.); «Про-
рвало всю ЗЕ-каналізацію: чи є автентични-
ми записи із кабінету директора ДБР Романа 
Труби» («УМ», 27.11.19.); «Україна — держава 
українців, а не москалів...» («УМ», 14.07.20.); 
«Володимире, ти не український і не мій прези-
дент, іди з Богом...» («УМ», 21.07.20.); «Воло-
димире, ти проклятий батьком загиблого сер-
жанта Ярослава Журавля» («УМ», 05.08.20.); 
«Володимире, Український народ тобі «не опо-
нент», він — твій вирок!» («УМ», 07.08.20.); 
«Вирок» кінцевий і оскарженню не підлягає!» 
Майбутнє «ЯнеЛоха— Зеленського» («УМ»,11
.08.20.). 
 Проте генпрокурорша Венедіктова, порушу-
ючи вимоги КПК, не відреагувала на публікації. 
Тоді Омельченко запропонував українцям обра-
ти через соціальні мережі склад Народного Три-
буналу, який би оголосив присуд («вирок») «вер-
ховному обвинуваченому» Зеленському, і опуб-
лікував його проєкт для обговорення. Ідею про 
створення трибуналу над Зеленським, винесен-
ня йому присуду й усунення його з поста прези-
дента України підтримало понад 4 100 000 ук-
раїнців. 
 Аналізуючи обвинувачення, висунуті Ук-
раїнським народом Зеленському, та сукупність 
досліджених доказів, Трибунал (обраний через 
соціальні мережі) ухвалив: визнати ВИННИМ 
«верховного обвинуваченого» Зеленського В.О. 
у неодноразовому порушенні Конституції і за-
конів України, оскільки в його діях є ознаки 
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна 
зрада), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою), ч. 3 
ст. 365 (перевищення влади), ч. 2 ст. 367 (служ-
бова недбалість), ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення 
до військової служби, що спричинило тяжкі на-
слідки в бойовій обстановці) КК України і вима-
гати від судової гілки влади України розгляну-
ти у відкритому судовому засіданні кримінальну 
справу щодо Зеленського і призначити йому по-
карання у вигляді позбавлення волі на 15 років 
із конфіскацією майна. 
 Трибунал також зобов’язав Зеленсько-
го принести вибачення перед Українським на-
родом і добровільно подати у відставку з пос-
та президента України. Присуд (вирок) На-
родного трибуналу і його склад опубліковані 
«УМ» (19.08.2020: https://umoloda.kyiv.ua/
number/3627/180/149208/) і оприлюднені на-
родними депутатами багатьох скликань Гри-
горієм Омельченком і Ярославом Кендзьором 
на одному з телеканалів.
 Присуд трибуналу з дня його опублікування 
підтримало понад 5 300 000 українців.
Сьогодні «УМ» друкує текст офіційної заяви ге-
нерала Омельченка про вчинення Зеленським 
публічної наруги над Державним Прапором Ук-
раїни в день святкування 29-ї річниці незалеж-
ності Української держави на Софійській пло-
щі Києва. Заява направлена генеральному про-
курору України Венедіктовій для порушення 
кримінального провадження проти Зеленсько-
го (її копія є в редакції газети). ■

ОФІЦІЙНО■
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 Міністерство оборо-
ни Греції у середу, 26 сер-
пня, повідомило про поча-
ток спільних із Францією, 
Італією та Кіпром військо-
вих навчань у східній частині 
Середземномор’я. Вони три-
ватимуть із 26 по 28 серпня на 
південь від Кіпру та грецького 
острова Крит. Греки назвали 
спільну присутність на сході 
Середземномор’я «частиною 
чотиристоронньої ініціативи 
зі співпраці», цитує агенція 
новин Франс Пресс». «Напру-
женість та нестабільність на 
сході Середземномор’я поси-
лили суперечки з питань, що 
стосуються морського просто-
ру», зазначили в міністерс-
тві.
 Оборонне відомство Фран-
ції повідомило, що від цієї 
країни у навчаннях візь-
муть участь три винищувачі 
та фрегат. Раніше президент 
Франції Емманюель Макрон 
пообіцяв тимчасово посили-
ти військову присутність Па-
рижа у східній частині Серед-
земного моря. Це посилення 
планувалося у співробітниц-
тві з європейськими партне-
рами, в тому числі Грецією. 
Прем’єр-міністр Греції Кіріа-

кос Міцотакіс подякував 
Макрону за цей крок. Вибу-
хонебезпечна ситуація у Се-
редземному морі склалася не 
лише через початок газопо-
шукових робіт Туреччиною. 
Анкара також демонструє 
зазіхання на територіальну 
цілісність Греції та союзного 
з нею Кіпру. Відтак навчання 
відбуваються на тлі посилен-
ня напруги між цими країна-
ми. 
 Конфлікт між Афінами 
та Анкарою справді спрово-
кували геологорозвідуваль-
ні роботи у спірних районах 
східної частини Середземно-
го моря. Кордони між зона-
ми, встановленими там згідно 
з угодою між Лівією і Туреч-
чиною, суперечать кордонам, 
установленим між Грецією та 
Єгиптом. Євросоюз закликав 
Туреччину зупинити буріння 
у спірних районах. Утім там 
зараз продовжують перебу-
вати турецькі судна, що про-
водять відповідні роботи. Од-
ночасно з початком маневрів 
прем’єр-міністр Греції Ки-
ріакос Міцотакіс оголосив у 
середу, що його уряд має на-
мір розширити територіаль-
ні води країни з шести до 12 
морських миль. Міцотакіс 
сказав у парламенті, що уряд 

незабаром подасть законо-
проєкт про розширення те-
риторіальних вод в Іонічно-
му морі. Такі наміри Греції 
не суперечать міжнародному 
морському праву.
 Тим часом президент Ту-
реччини Реджеп Таїп Ердо-
ган попередив Грецію рані-
ше не випробовувати тер-
піння чи мужність його 
країни, бо це лише спричи-
нить подальшу напругу в 
Середземномор’ї. Ердоган 
заявив, що Анкара «зробить 
усе і готова заплатити будь-
яку ціну» в ім’я захисту 
своїх інтересів у суміжних 
їй морях, а будь-який «не-
обдуманий крок» Афін при-
зведе до «краху Греції», яка, 

за його оцінкою, «не варта 
бути спадкоємицею Візан-
тії». Звертаючись до Греції, 
Ердоган виступив із недвоз-
начним попередженням: 
«Країни, готові протистоя-
ти Туреччині, повинні вра-
хувати, що платитимуть за 
це високу ціну, або повинні 
зійти зі шляху Анкари», — 
наводить слова Ердогана де-
ржавна агенція «Анадолу». 
«Туреччина візьме те, що їй 
належить і в Середземному, 
і в Егейському, і в Чорному 
морях», — запевнив Ердо-
ган. 
 Варто зазначити, що Ту-
реччина також займається 
розвідкою вуглеводневих 
ресурсів у Чорному морі. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Емомалі Рахмона знову висунули кан-
дидатом на пост глави держави. Таке рі-
шення ухвалили 26 серпня на з’їзді Феде-
рації незалежних профспілок, повідомляє 
таджицька служба «Радіо «Свобода».
 На сьогодні, крім Рахмона, висуну-
то ще чотирьох претендентів: Рустама 
Латіфзода — від Аграрної партії; Абду-
халіма Гаффора — від Соціалістичної 
партії; Саіджафара Усмонзода — від Де-
мократичної партії; Рустама Рахматзода 
(Кудратов) — від Партії економічних ре-
форм. Очікується, що на початку вересня 
своїх кандидатів висунуть Комуністична 
партія і правляча Народно-Демократич-
на партія.
 Президентські вибори у Таджикис-

тані відбудуться 11 жовтня цього року. 
Це вже шості президентські вибори в цій 
країні з часу розпаду СРСР. Із 1994 року 
президент Таджикистану обирається 
строком на сім років. Кандидати в прези-
денти повинні прожити в Таджикистані 
не менше 10 років, володіти таджиць-
кою державною мовою, мати вищу осві-
ту і бути не молодшими за 30 років.
 На думку міжнародних спостерігачів, 
які моніторили хід попередніх виборів у 
Таджикистані, жодні з них не були де-
мократичними, прозорими; не відповіда-
ли міжнародним стандартам. Усі супер-
ники Емомалі Рахмона на попередніх ви-
борах були фактично маріонетками, за-
вдання яких — створювати видимість 
демократичності виборчого процесу. 
Так, лідер Демократичної партії Таджи-

кистану Саіджафар Усмонзод як свою ви-
борчу програму проголосив: «Поліпшен-
ня життя населення, поліпшення умов 
діяльності підприємців і підтримка ма-
лозабезпечених громадян». Такі ж гран-
діозні програми і в інших «суперників» 
Рахмона.
 В історії незалежного Таджикистану 
кожен раз переможцем на виборах ста-
вав чинний президент республіки Емо-
малі Рахмон, який керує країною з 1992 
року. У 2016 році в Конституцію тут вне-
сли зміни, що закріпили за першою осо-
бою держави звання «Лідер нації» і пра-
во балотуватися необмежену кількість 
разів. Крім того, вік кандидатів був зни-
жений із 35 до 30 років, що дозволяє бра-
ти участь у нинішніх виборах синові Рах-
мона Рустаму Емомалі. ■

Непоборний рецидивіст?
 У двох пацієнтів у Європі під-
твердилося повторне зараження ко-
ронавірусом, що викликало занепо-
коєння щодо імунітету людей щодо 
COVID-19, із пандемією якого бореть-
ся увесь світ, повідомляє «Рейтер». 
Випадки повернення хвороби в Бель-
гії й Нідерландах виявлено слідами 
публікації цього тижня звіту дослідни-
ків із Гонконгу про чоловіка, який пов-
торно заразився іншим штамом вірусу 
через чотири з половиною місяці піс-
ля того, як було зафіксоване його оду-
жання. То було перше задокументо-
ване повторне інфікування. Це додає 
сумнівів щодо ефективності потенцій-
них вакцин проти вірусу, який убив со-
тні тисяч людей. Проте експерти заяв-
ляють: для заперечення користі вакци-
нації має бути виявлено набагато біль-

ше таких повторних заражень. Але 
справжнє повторне інфікування, ви-
явлене в Нідерландах, Бельгії й Гон-
конгу, вимагає генетичного тестуван-
ня вірусу і першого, і другого заражен-
ня, щоб виявити незначні відмінності у 
штамах вірусів в обох випадках. Тести 
показали, наприклад, що бельгійський 
пацієнт заразився вже іншим штамом 
вірусу. Речниця ВООЗ Марґарет Гарріс 
на брифінгу ООН у Женеві повідомила 
щодо випадку в Гонконгу про те, що на 
тлі появи час від часу непідтвердже-
ної інформації про повторні заражен-
ня важливо вести чітку документацію.

У Польщі призначено на 
посади нових міністрів 
охорони здоров’я та 
закордонних справ 
 Президент Польщі Анджей Дуда 

призначив нових міністрів охорони 
здоров’я та закордонних справ. При-
сяга нових членів уряду відбулася у 
середу, 26 серпня, у Президентсько-
му палаці у Варшаві. Під час церемонії 
глава держави звернув увагу, що пи-
тання охорони здоров’я і закордонної 
політики потребують сьогодні особ-
ливої уваги. За словами президента, 
епідемія коронавірусу та події в Біло-
русі — це проблеми, які є викликом 
для обох відомств. Відомство здоров’я 
очолив Адам Нєдзєльський, а закор-
донних справ — Збіґнєв Рау. Адам 
Нєдзєльський, який замінив Лука-
ша Шумовського на чолі міністерства 
здоров’я, досі очолював Національний 
фонд здоров’я, а Збіґнєв Рау, який за-
мінив Яцека Чапутовича на посаді гла-
ви МЗС, досі був керівником комісії 
закордонних справ у Сеймі. Глава ук-

раїнської дипломатії Дмитро Кулеба 
привітав Збігнєва Рау з прийняттям по-
сади міністра закордонних справ Поль-
щі. Він також подякував колишньому 
міністру Яцеку Чапутовичу за «друж-
бу та важливі ініціативи». Наразі важ-
ко передбачити, наскільки зміняться ук-
раїнсько-польські відносини після при-
значення нового глави МЗС Польщі. У 
2015—2019 роках професор Рау був 
воєводою у Лодзі. На останніх парла-
ментських виборах його обрали депута-
том і призначили головою парламент-
ського комітету із закордонних справ. 
Він також був сенатором 6-го скликан-
ня. Він юрист, академічний викладач, 
був професором університету в Лодзі 
з 2006 року. Досі працював у Лодзь-
кому університеті завідувачем кафед-
ри політико-правових доктрин та Цен-
тру політико-правової думки.

СУСІДИ

Білоруси 
очікують миру 
від Москви?
Лідери білоруської опозиції 
працюють у російських 
«координатах»
Ігор ВІТОВИЧ

 Нобелівська лауреатка з літератури 
Світлана Алексієвич, яка 26 серпня прибу-
ла на допит до слідчого комітету в Мінсь-
ку, заявила, що, на її думку, для подолан-
ня політичної кризи в Білорусі буде потріб-
на допомога міжнародної спільноти і, мож-
ливо, росіян, повідомляє «Радіо «Свобода». 
Алексієвич — одна з десятків публічних 
осіб, які минулого тижня ввійшли до Ко-
ординаційної ради опозиції. Її викликали 
свідком у кримінальній справі про спробу 
захоплення влади, порушеній після ство-
рення в країні Координаційної ради.
 Світлана Алексієвич пробула за двери-
ма слідчого комітету близько 40 хвилин ра-
зом зі своїм адвокатом, відмовившись свід-
чити проти себе. Перед допитом її зустріча-
ли оплесками кілька десятків людей. Біль-
шість із півтори сотні прихильників, які 
прийшли підтримати нобелівського лау-
реата, одразу ж і полишили майданчик пе-
ред СК, бо вважали, що допит буде так само 
довгим, як і в іншого члена Координацій-
ної ради, ексглави Купалівського театру 
Павла Латушко, якого днем раніше допи-
тували три години.
 Після виходу з допиту Алексієвич за-
явила прихильникам та журналістам, які 
ще залишалися: «Нам потрібна допомога 
світу і, можливо, Росії, щоб подолати кри-
зу. Це будуть довгі політичні рокіровки, 
напевно. Може бути, світ нам допоможе, 
щоб Лукашенко став розмовляти з кимось. 
Зараз він розмовляє тільки з Путіним. Тре-
ба, можливо, і Путіна якось привернути до 
розмови, і світ — щоб Лукашенко став гово-
рити і зрозумів, що не можна ставити своє 
життя, життя своєї родини на одну дошку 
з долею свого народу. Але вже тут нам по-
винні допомогти, навряд чи ми самі впорає-
мося з цією ситуацією. На жаль, наше гро-
мадянське суспільство ще не надто сильне. 
Тому допомога світу, допомога Росії нам 
потрібна».
 Але наразі на допомогу обуреним неза-
конними діями влади білорусам приходить 
не Росія, а інші сусіди. Балтійські країни 
ухвалили спільний список громадян Біло-
русі, до яких будуть застосовані санкції за 
фальсифікацію виборів і насильство про-
ти мирних протестувальників у цій країні. 
Це підтвердив прем’єр-міністр Латвії Сау-
люс Скверняліс. «Ми говоримо про індиві-
дуальні санкції проти високих чиновників, 
які набудуть чинності, коли узгодимо спи-
сок із Латвією та Естонією», — сказав полі-
тик.
 Міністерство закордонних справ Лит-
ви раніше повідомило, що список 118 бі-
лоруських чиновників, стосовно яких 
відомство пропонує ввести національ-
ні санкції, передано на затвердження 
Міністерству внутрішніх справ. «Це чи-
новники установ, відповідальних за за-
стосування насильства, а навіть за мож-
ливі злочини проти своїх громадян», — 
заявив очільник МЗС Литви Лінас Лін-
кявічюс. У пропонованому литовському 
списку є, зокрема, керівництво білорусь-
кого МВС, ОМОНу, КДБ, прокуратури і 
центральної виборчої комісії. Особам із 
«чорного списку» буде заборонено в’їзд 
до Литви. Як зазначив міністр, «євро-
пейські санкції проти функціонерів бі-
лоруського режиму були б ефективніши-
ми», але після затвердження національ-
ного списку «вони не зможуть приїхати 
навіть на покупки» до Вільнюса. Євро-
пейський Союз лише розглядає мож-
ливість введення санкцій проти біло-
руських чиновників. Рішення має бути 
прийняте у вересні. ■

■ПРОТИСТОЯННЯ

Туреччина — володарка морів і надр?
У відповідь на зазіхання Анкари чотири країни ЄС розпочали спільні військові 
навчання

■

ДИКТАТУРИ

Ще один пострадянський «довічний»
Президент Таджикистану вшосте претендує на переобрання

■

НОВИНИ ПЛЮС■

Суперечка між Туреччиною та Грецією щодо територій у 
Середземномор’ї загострюється: окрім європейських країн НАТО, 
конфлікт масштабує ще і Єгипет.
Фото з сайта f-news.gr.
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

14.00, 16.45, 19.30 ТСН

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

09.25 «Життя відомих людей-

2020»

10.25 «Життя відомих людей»

11.25, 12.20, 12.55, 14.15, 15.15, 

16.15 «Розсміши коміка»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45, 21.45 Комедія «Свати»

22.45 «Гроші-2020»

00.00 «Дубінізми-2020»

00.20 «Танці з зірками-2020»

03.10 Х/ф «Водний світ»

ІНТЕР

06.05, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з Інтером»

09.20, 18.00, 19.00, 1.50 

«Стосується кожного»

11.15, 12.25 Х/ф «Разом — це 

занадто»

13.45 Х/ф «Безсмертя»

15.45 «Чекай на мене. Україна»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

23.55 Т/с «Спокуса»

03.15 Х/ф «Кохання з 

першого погляду на 

Бора-Бора»

05.10 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.20 Реальна містика

13.30, 15.30, 5.30 Т/с «Виходьте 

без дзвінка-2»

17.00 Історія одного злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.20 Т/с «На твоєму 

боці-2»

00.15 Концерт Ірини Федишин

02.00 Телемагазин

02.30 Т/с «Встигнути все 

виправити»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20 Вар’яти

10.10 Шалена зірка

12.10 М/ф «У пошуках Дорі»

14.00 Х/ф «Учень чаклуна»

16.10 Х/ф «Валеріан і місто 

тисячі планет»

19.00 У кого більше

21.00 Х/ф «Ласкаво просимо 

до раю»

23.10 Х/ф «Повернення в 

Блакитну лагуну»

01.10 Х/ф «Акули в Міссісіпі»

03.00 Служба розшуку дітей

03.05 Зона ночі

04.20 Абзац

ICTV

04.30 Скарб нації

04.35 Еврика!

04.45 Служба розшуку дітей

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.25 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Секретний фронт

11.15, 13.25 Т/с «Вирішує 

Оністрат»

12.45, 15.45 Факти. День

13.55, 16.25 Х/ф 

«Пробудження»

16.45 Х/ф «М’ята»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.10, 21.25 Х/ф «Темна 

вежа»

22.20 Х/ф «Глобальне 

вторгнення: битва за 

Лос-Анджелес»

00.45 Х/ф «Останній 

кіногерой»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 0.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

06.20 Невигадані історії

07.10, 8.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 16.10, 17.10 Д/с «Бойові 

кораблі»

08.15 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.35, 2.15, 5.15 Машина часу

10.10, 11.10 Д/с «Відчайдушні 

часи»

12.30 Спостерігач

13.10, 14.10 Д/с «Крила війни»

15.30 Час «Ч»

18.10 Д/с «Сенсації ХХ століття»

19.25, 0.35 Д/c «Таємнича світова 

війна»

20.10, 1.00 Інформаційний вечір

21.40, 3.00 Час-Time

22.00 Д/ф «1941»

23.10 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

03.15, 4.10 Дзеркало історії

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 М/ф «Вінні Пух іде в 

гості»

06.15 М/ф «Ну, постривай!»

07.25, 16.50, 20.50, 2.45 

«Випадковий свідок»

08.00 Х/ф «Біля тихої 
пристані»

09.25 Х/ф «Без року 
тиждень»

10.50 Т/с «Морський патруль»

12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.15 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

18.20 «Свідок. Агенти»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

22.30 Т/с «Вавилон-Берлін»

00.20 Х/ф «Довіра»
03.05 «Речовий доказ»

04.00 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 Стань диким із 

нами. Шляхом садів. 

Зачарований ліс 

06.30 Стань диким із нами. Мис 

Доброї Надії. Хроніки мису 

07.00 Новини 

07.05 Книга-мандрівка. Україна

07.30 М/ф «Робін Гуд» 

07.50 М/ф «Сандокан» 

08.15 М/ф «Рівень Маркуса. 

Пограбування століття»

08.40 Новини 

09.00 Історії вулканів. 

Сакурадзіма. Життя під 

попелом 

09.30 Історії вулканів. Ундзен. 

Людина проти гіганта 

10.10 Історії вулканів. 

Гватемала. Вулкани на 

території Майя 

10.35 Двоколісні хроніки. 

Малайзія. Змії, 

каучсьорфінг і підсумки 

про країну 

10.50 Двоколісні хроніки. 

Таїланд. Тато, мама і дитя 

докрутили педалі до нової 

країни! 

11.05 Двоколісні хроніки. 

Таїланд. Острів Булоне. 

Між цивілізацією та раєм 

11.20 Двоколісні хроніки. 

Таїланд. Дресовані мавпи 

і перший зуб у кокосовому 

раю 

11.45 Всі на море! Окінава 

12.25 Х/ф «Чарівий 
гаманець»

14.25 Віктор Павлік ТА PAVLIK 

OverDrive «Ні обіцянок, ні 

пробачень». Концертна 

програма

16.05 Сильна доля. Окремі 

номери 

16.20 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл про 

природу 

17.30 Міста і містечка. Ковель. 

Документальний цикл 

17.45 Міста і містечка. Хуст. 

Документальний цикл 

18.00 Відкривай Україну з 

«Суспільним» 

18.40 Новини (із 

сурдоперекладом)

19.00 Пишемо історію. 

Україна. Літо-осінь 1939. 

Початок Другої світової. 

Документальний цикл 

19.15 Х/ф «Сила волі» 
21.40 Новини

22.10 Грандіозні подорожі 

залізницею Аляски та 

Канади 

23.10 Х/ф «Дике поле»

01.05 #KіноWALL із Сергієм 

Тримбачем. Вавилон-ХХ

01.30 Букоголіки. Віктимність в 

українській літературі 

02.05 Сильна доля. ДахаБраха 

03.00 Бюджетники 

03.55 UA.Фольк. Спогади 

04.50 По обіді-шоу 

05.50 Погода

СТБ

05.30, 23.40 Т/с «Доктор Хаус»

07.20 Т/с «Комісар Рекс»

10.20 «МастерШеф-8»

12.55, 14.50 Т/с «Садівниця»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

18.05 «Супермама»

19.05 «Детектор брехні»

20.15, 22.45 Т/с «Спіймати 

Кайдаша»

01.30 «Містичні історії-7 із 

Павлом Костіциним»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на

             «Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15 «За фактом»

16.10 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий» контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

07.10 Т/с «Опер за викликом-4»

11.00 «Загублений світ»

14.05 Х/ф «Гнів»
16.00 Х/ф «Знамення»

19.20 Т/с «Опер за викликом»

20.20, 21.30 Т/с «Звонар-2»

22.35, 0.10 Т/с «Кістки»

01.50 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 9.50, 23.15 Yellow

06.10 «Атлетіко» — «Ювентус» 

(2019 р. /20). Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.00 «Брест» — «Марсель». 

Чемпіонат Франції

10.00 «Великий футбол»

11.15 Журнал Ліги Європи

12.10 «Динамо» (З) — 

«Шахтар». Ліга чемпіонів 

УЄФА

13.55 «Вольфсбург» — «Гент» 

(2019 р. /20). Ліга Європи 

УЄФА

15.40, 22.30 Футбол NEWS

15.55 «Боруссія» (Д) — «Інтер» 

(2019 р. /20). Ліга 

чемпіонів УЄФА

17.45 «Мец» — «Монако». 

Чемпіонат Франції

19.30 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

19.40 «Реал» — «ПСЖ» (2019 

р. /20). Ліга чемпіонів 

УЄФА

21.30 #залишайсязФутболом

22.45 Передмова до 1-го та 2-го 

турів. Ліга Націй УЄФА

23.25 «Інтер» — «Ювентус» 

(2019 р. /20). Чемпіонат 

Італії

01.15 Чемпіонат Франції. Огляд 

туру

02.10 «Шальке» — «Лейпциг». 

Чемпіонат Німеччини

04.00 «Ліон» — «Бенфіка» 

(2019 р. /20). Ліга 

чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 6.45, 18.45, 1.50, 5.30 

Топ-матч

06.15, 18.15 Фінали Ліги 

чемпіонів (2013 р. /2003 р.)

06.55 «Реал» — «Барселона» 

(2019 р. /20). Чемпіонат 

Іспанії

08.45, 12.45, 16.45, 21.35 

«Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

09.00 «Ліон» — «Бенфіка» 

(2019 р. /20). Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.45, 14.45, 19.30, 0.00 Yellow

11.00 «Страсбур» — «Ніцца». 

Чемпіонат Франції

13.00 «Лаціо» — «Рома» (2019 р. 

/20). Чемпіонат Італії

15.00 «Атлетіко» — «Ювентус» 

(2019 р. /20). Ліга 

чемпіонів УЄФА

17.00, 0.10 «Великий футбол»

19.00 Передмова до 1-го та 2-го 

турів. Ліга націй УЄФА. 

Прем’єра

19.45 «Рома» — «Вольфсберг» 

(2019 р. /20). Ліга Європи 

УЄФА

21.45 «Боруссія» (Д) — «Інтер» 

(2019 р. /20). Ліга 

чемпіонів УЄФА

23.30 Фінали Ліги чемпіонів 

(2007 р. /2012 р.)

01.20 Передмова до 1-го та 2-го 

турів. Ліга Націй УЄФА

02.00 «Баварія» — «Тоттенгем» 

(2019 р. /20). Ліга 

чемпіонів УЄФА

03.45 «Мілан» — «Інтер» (2019 

р. /20). Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.50, 1.50 Правда життя

08.50, 0.40 Речовий доказ

10.00 Природа сьогодення

12.00, 17.50 Боротьба за 

виживання

13.00 Місця сили

13.55, 19.45 Секретні території

14.55, 23.45 Загадки Всесвіту

15.55 Бойові машини

16.50 Левиний рик

18.50 Гордість України

20.45 Секрети Другої світової

21.45 Найекстремальніший

22.45 Замерзла планета

02.55 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.50, 2.00 Т/с «Доктор Хто»

10.35 М/ф «Союз звірів»

12.15 М/ф «Кіт Грім та 

зачарований дім»

14.00 Х/ф «Півтора лицаря: 

в пошуках чарівної 

принцеси Герцелінди»

16.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

18.10 «Орел і решка. Морський 

сезон»

21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

22.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

00.10 Х/ф «Бабій»

03.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 14.15, 19.15 Одного разу 

під Полтавою

08.45, 14.45, 18.15 Танька і 

Володька

09.15, 15.15, 0.00 Країна У

09.45, 15.45, 23.00 Сімейка У

10.15, 17.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

11.15, 16.15 4 весілля

12.15, 1.00 Панянка-селянка

13.15 Т/с «Євродиректор»

21.15 М/ф «Нікчемний Я»

02.15 Щоденники Темного

03.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.15 Що? Як?

06.35 М/с «Книга джунглів»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

3.30, 5.20 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 0.30, 1.55, 4.00 

Суспільна студія. Марафон

09.30 Т/с «Жіночий рай»

10.30 Смаки Європи

11.00 Дивовижні сади. Ла-Рош-

Гвіон — Франція

11.25 Телепродаж

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.20 Х/ф «Мої думки тихі»

17.30, 20.25 «Дикі тварини»

18.55 «Суперчуття»

19.35, 22.40 «Боротьба за 

виживання»

21.40 Святі та грішні

00.00 Бюджетники

04.25 Д/ф «Заміновані 

вірністю»
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Гроші-2020»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.40 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2020»

11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.15 

«Міняю жінку»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45, 21.45 Комедія «Свати»

22.45, 2.45 «Майже колишні»

00.45 Бойовик «Леон-кілер»

ІНТЕР

05.40, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05, 12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

13.20 «Добре здоров’я»

14.25, 15.20 «Речдок»

16.15, 21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 1.50 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

23.55 Т/с «Спокуса»

03.15 Х/ф «Кохання в 
Лапландії»

05.10 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.30 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.20, 4.20 Реальна містика

13.30, 15.30, 5.30 Т/с «Виходьте 

без дзвінка-2»

17.00 Історія одного злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «На твоєму боці-2»

23.20 Контролер

00.00, 2.00 Т/с «Горобини ґрона 

червоні»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20 Вар’яти

09.00 Т/с «Шлях чарівника»

11.10 Х/ф «Євротур»

13.00 Суперінтуїція

15.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Шість днів, сім 

ночей»

23.00 Х/ф «Секс-відео»

01.00 Т/с «Підступні покоївки»

02.50 Зона ночі

04.20 Абзац

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Не дай себе обдурити

11.10, 13.15, 22.40 Т/с «Таємні 

двері»

12.45, 15.45 Факти. День

13.50, 21.25 Т/с «Пес»

16.15 Х/ф «Місія «Сереніті»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

23.40 Х/ф «Нема куди тікати»

01.35 Х/ф «Бездоганна 

репутація»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 0.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

06.20 Гончаренко рулить

07.10, 8.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 16.10, 17.10 Д/с «Бойові 

кораблі»

08.15 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.35, 2.15, 5.15 Машина часу

10.10, 11.10 Д/с «Відчайдушні 

часи»

12.30 Є сенс

13.10, 14.10 Д/с «Крила війни»

15.30 Час «Ч»

18.10 Д/с «Сенсації ХХ століття»

19.25, 0.35 Д/c «Таємнича світова 

війна»

20.10, 1.00 Інформаційний вечір

21.40, 3.00 Час-Time

22.00 Д/ф «1941»

23.00 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

03.15, 4.10 Дзеркало історії

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 М/ф «Ну, постривай!»

06.15 Х/ф «Все перемагає 
любов»

07.50, 16.50, 20.50, 2.30 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

1.55 «Свідок»

09.00 Х/ф «Висота»
10.50, 22.30 Т/с «Вавилон-

Берлін»

12.50 «Свідок. Агенти»

14.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

18.20 «Будьте здоровi»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.20 «Реальні злочинці»

00.55, 3.10 «Речовий доказ»

04.00 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 Стань диким із нами. Мис 

Доброї Надії. Хроніки мису 

06.30 Стань диким із нами. Мис 

Доброї Надії. Равлики-

яхтсмени 

07.00 Новини 

07.05 Книга-мандрівка. Україна

07.30 М/ф «Робін Гуд»

07.50 М/ф «Сандокан» 

08.15 М/ф «Рівень Маркуса. Три 

королі»

08.40 Новини 

09.10 Т/с «Дама під вуаллю» 

10.15 Відкривай Україну з 

Суспільним 

10.45 Війни за статки. Галк 

Гоган. Документальний 

цикл 

11.40 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

12.25 Х/ф «Калоші щастя»
14.25 90 років в ефірі. Концерт 

Академічного оркестру 

народної та популярної 

музики Українського радіо 

16.20 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл про 

природу 

17.30 Міста і містечка. Хуст. 

Документальний цикл 

17.45 Міста і містечка. Ковель. 

Документальний цикл 

18.00 Відкривай Україну з 

Суспільним 

18.40 Новини (із 

сурдоперекладом)

19.00 Пишемо історію. Правда 

і міфи про Другу світову. 

Документальний цикл 

19.15 Пишемо історію. 

Україна. Літо-осінь 1939. 

Початок Другої світової. 

Документальний цикл 

19.30 Пишемо історію. Звіробій. 

Жозеф Котін, конструктор 

танків у Другій світовій 

19.45 Вердикт історії. Гітлер. 

Документальний цикл 

20.50 Т/с «Наші матері — наші 

батьки»

21.40 Новини

22.10 Грандіозні подорожі 

залізницею Аляски та 

Канади 

23.10 Великі грецькі міфи. 

Беллерофонт — чоловік, 

який хотів бути богом 

23.40 Сучасна музика на 

UA.Культура. Хорея 

Козацька

00.00 Сучасна музика на 

UA.Культура Даша 

Суворова

00.15 Час поезії з Василем 

Герасим’юком. Найкраще. 

Богдан Ігор-Антонич

00.45 Букоголіки. Література та 

історія 

01.15 Заміновані вірністю. 

Документальний фільм, 

12+ 

02.10 Сильна доля. Оксана Муха

03.25 Бюджетники 

04.20 Енеїда. Григір Тютюнник 

04.45 Енеїда. Микола 

Вінграновський 

05.20 Новини

05.50 Погода

 

СТБ

05.25, 23.25 Т/с «Доктор Хаус»

07.05 Т/с «Комісар Рекс»

10.05 «МастерШеф-8»

13.00, 14.50 Т/с «Кафе на 

Садовій»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

18.00 «Супермама»

19.05 «Таємниці ДНК»

20.15, 22.45 Т/с «Спіймати 

Кайдаша»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15 «За фактом»

16.10 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий» контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

07.10, 1.45 Т/с «Ласко»

09.00 Х/ф «Небезпечний 
елемент»

10.55 «Помста природи»

11.20, 17.20 «Загублений світ»

14.00 Х/ф «Хоробре серце»
19.20 Т/с «Опер за викликом»

20.15, 21.20 Т/с «Звонар-2»

22.30, 0.05 Т/с «Кістки»

02.30 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 11.30 Топ-матч

06.10 «Олімпіакос» — 

«Баварія» (2019 р. /20). 

Ліга чемпіонів УЄФА

08.10 «Мец» — «Монако». 

Чемпіонат Франції

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.15 Yellow. Прем’єра

10.25 #залишайсязФутболом

11.50 «Великий футбол»

13.00 LIVE. Жеребкування стадії 

плей-оф. Ліга чемпіонів 

УЄФА

13.25 Фінали Ліги чемпіонів 

(2013 р. /2003 р.)

13.55 «Рома» — «Вольфсберг» 

(2019 р. /20). Ліга Європи 

УЄФА

15.55 «Ліон» — «Бенфіка» 

(2019 р. /20). Ліга 

чемпіонів УЄФА

17.45 Yellow

17.55 «Брест» — «Марсель». 

Чемпіонат Франції

19.45 Чемпіонат Франції. Огляд 

туру

20.40 «Аталанта» — 

«Валенсія». 1/8 фіналу 

(2019 р. /20). Ліга 

чемпіонів УЄФА

22.45 «Лаціо» — «Рома» (2019 

р. /20). Чемпіонат Італії

00.30 «Реал» — «Барселона» 

(2019 р. /20). Чемпіонат 

Іспанії

02.15 «Боруссія» (Д) — «Баєр» 

(2019 р. /20). Чемпіонат 

Німеччини

04.00 «Валенсія» — «Челсі» 

(2019 р. /20). Ліга 

чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 #залишайсязФутболом

06.55 «Еспаньйол» — 

«Барселона» (2019 р. /20). 

Чемпіонат Іспанії

08.45, 16.45, 21.35 «Суперматчі». 

Ліга чемпіонів УЄФА

09.00 «Валенсія» — «Челсі» 

(2019 р. /20). Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.45, 14.45 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

11.00 «Мец» — «Монако». 

Чемпіонат Франції

12.45 Yellow

13.00 «Інтер» — «Ювентус» 

(2019 р. /20). Чемпіонат 

Італії

15.00 «Олімпіакос» — 

«Баварія» (2019 р. /20). 

Ліга чемпіонів УЄФА

17.00 «Боруссія» (Д) — «Баєр» 

(2019 р. /20). Чемпіонат 

Німеччини

18.45 «Найкращі голи сезону». 

Чемпіонат Іспанії. 

Прем’єра

19.45 «Мальме» — «Динамо» 

(К) (2019 р. /20). Ліга 

Європи УЄФА

21.45 «Ліон» — «Бенфіка» 

(2019 р. /20). Ліга 

чемпіонів УЄФА

23.30 Передмова до 1-го та 2-го 

турів. Ліга націй УЄФА

00.00 Жеребкування стадії плей-

оф. Ліга чемпіонів УЄФА

00.25 «Сент-Етьєн» 

— «Лор’ян». Чемпіонат 

Франції

02.10 «Аталанта» — «Валенсія. 

1/8 фіналу (2019 р. /20). 

Ліга чемпіонів УЄФА

04.00 «Ювентус» — «Інтер» 

(2019 р. /20). Чемпіонат 

Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.40, 1.50 Правда життя

08.45, 0.40 Речовий доказ

09.55 Природа сьогодення

11.55 Боротьба за виживання

12.55 Скептик

13.55, 19.45 Секретні території

14.55, 23.45 Загадки Всесвіту

15.50 Бойові машини

16.50 Таємниці акул

17.50 Дикі тварини

18.50 Гордість України

20.45 Секрети Другої світової

21.45 Найекстремальніший

22.45 Замерзла планета

02.55 Україна: забута історія

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.35, 1.00 Т/с «Доктор Хто»

10.30, 0.10 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

14.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.00, 22.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

17.10 «Орел і решка. Морський 

сезон»

21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

02.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 13.15, 14.15, 15.15, 19.15 

Одного разу під Полтавою

08.45, 13.45, 18.15 Танька і 

Володька

09.15, 14.45, 0.15 Країна У

09.45, 15.45, 23.15 Сімейка У

10.15, 17.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

11.15, 16.15 4 весілля

12.15, 1.15 Панянка-селянка

21.15 М/ф «Нікчемний Я-2»

02.30 Щоденники Темного

04.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.15 Що? Як?

06.35 М/с «Книга джунглів»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

5.20 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 0.30, 1.55 Суспільна 

студія. Марафон

09.30 Т/с «Жіночий рай»

10.30 Смаки Європи

11.00 Дивовижні сади. Вілла 

Ефруссі-де-Ротшильд 

та сад Сер-де-ла-Мадон 

— Франція

11.25 Телепродаж

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.20 «Експедиція зі Стівом 

Бекшеллем»

16.30 Т/с «Полдарк»

17.30 Схеми. Корупція в деталях

18.55 «Суперчуття»

19.35 «Боротьба за виживання»

20.25 «Дикі тварини»

21.40 #ВУКРАЇНІ

22.15 Х/ф «1945»
00.00 Перша шпальта

03.30 Д/ф «Заміновані 

вірністю»

04.25 Д/ф «Висота 307.5»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 28—29 СЕРПНЯ 2020
1 вересня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

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

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2020 рiк:

на місяць — 65 грн 62 коп.,

на два місяці — 131 грн 24 коп.,

до кінця року — 196 грн 86 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних 
осiб:

на місяць — 85 грн. 62 коп.,

на два місяці — 171 грн. 24 коп.,

до кінця року — 256 грн. 86 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн 77 коп.,

на два місяці — 47 грн 54 коп.,

до кінця року — 71 грн 21 коп.

Передплатний iндекс 
— 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 3 грн 60 коп., на 
квартал — 8 грн 20 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — як 
зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти 
оцiнюють як головну нацiональну газету держави. 
Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiд-
ною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi 
читачi.
 Якщо ви не передплатили «Україну молоду» на 
2020 рік, це можна зробити до 18 вересня, і ви отриму-
ватимете газету із жовтня. Передплата на «Україну 
молоду» оформлюється як за електронною версією 
Каталогу видань України «Преса поштою», так і за 
друкованим Каталогом видань України «Преса пош-
тою». Оформити передплату можна у відділеннях 
поштового зв’язку, в операційних залах поштамтів, 
у пунктах прий мання пе редплати, на сайті ПАТ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2020■



КАНАЛ «1+1»

06.00 «Українські сенсації»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.40 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2020»

11.25, 12.20, 13.05, 14.15, 14.35, 

15.35 «Міняю жінку»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45, 21.45 Комедія «Свати»

22.45, 2.10 «Світ навиворіт-11: 

Китай»

00.00 Драма «Три білборди за 

межами Еббінга, Міссурі»

ІНТЕР

05.40, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05, 12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

13.20 «Добре здоров’я»

14.25, 15.20 «Речдок»

16.20, 21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 1.45 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

23.55 Т/с «Спокуса»

03.10 Х/ф «Фабрика мрій»

05.10 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.30 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.20, 4.20 Реальна містика

13.30, 15.30, 5.30 Т/с «Виходьте 

без дзвінка-2»

17.00 Історія одного злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «На твоєму боці-2»

23.20, 2.00 Т/с «Повернення до 

себе»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20 Вар’яти

09.00 Т/с «Шлях чарівника»

10.50 Х/ф «Повернення в 

Блакитну лагуну»

12.50 Хто проти блондинок

15.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Відчайдушні 

напарники»

23.10 Х/ф «Розваги дорослих 

дівчат»

01.10 Т/с «Підступні покоївки»

02.50 Служба розшуку дітей

02.55 Зона ночі

04.20 Абзац

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

11.40, 13.15, 22.40 Т/с «Таємні 

двері»

12.45, 15.45 Факти. День

14.30, 21.25 Т/с «Пес»

16.55 Х/ф «Глобальне 

вторгнення: битва за 

Лос-Анджелес»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

23.40 Х/ф «Другий у команді»

01.30 Х/ф «Дияволиця»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 0.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

06.30, 15.30 Час «Ч»

07.10, 8.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 16.10, 17.10 Д/с «Бойові 

кораблі»

08.15 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.35, 2.15, 5.15 Машина часу

10.10, 11.10 Д/с «Відчайдушні 

часи»

12.20 Гончаренко рулить

12.50 Vоїн — це я!

13.10, 14.10 Д/с «Крила війни»

18.10 Д/с «Сенсації ХХ століття»

19.25, 0.35 Д/c «Таємнича світова 

війна»

20.10, 1.00 Інформаційний вечір

21.40, 3.00 Час-Time

22.00 Д/ф «1941»

23.00 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

03.15, 4.10 Дзеркало історії

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 М/ф «Ну, постривай!»

06.15 Х/ф «Веселі 
Жабокричі»

07.50, 16.50, 20.50, 2.25 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

1.55 «Свідок»

09.00 Х/ф «Допінг для 
ангелів»

10.45, 22.30 Т/с «Вавилон-

Берлін»

12.50 «Таємниці кримінального 

світу»

14.30 «Легенди бандитської 

Одеси»

18.20 «Вартість життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.20 «Реальні злочинці»

00.55, 2.45 «Речовий доказ»

04.00 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 Стань диким із нами. Мис 

Доброї Надії. Равлики-

яхтсмени 

06.30 Стань диким із нами. Мис 

Доброї Надії. Під водою 

07.00 Новини 

07.05 Книга-мандрівка. Україна

07.30 М/ф «Робін Гуд» 

07.50 М/ф «Сандокан» 

08.15 М/ф «Рівень Маркуса. 

Неймовірно, але факт»

08.40 Новини 

09.10 Т/с «Дама під вуаллю» 

10.15 Відкривай Україну з 

Суспільним 

10.45 Війни за статки. Брітні 

Спірс. Документальний 

цикл 

11.40 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

12.25 Х/ф «Три золоті 
волосини сонячного 
короля»

14.25 Хорея Козацька. 

Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо 

16.05 Сильна доля. Окремі 

номери

16.20 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл про 

природу 

17.30 Міста і містечка. Вінниця. 

Документальний цикл 

17.45 Міста і містечка. Косів. 

Документальний цикл 

18.00 Відкривай Україну з 

Суспільним 

18.40 Новини (із 

сурдоперекладом)

19.00 Пишемо історію. Україна 

у Другій світовій. 

Документальний цикл 

19.15 Пишемо історію. Євген 

Березняк у Другу світову 

— підпільник у Кракові 

19.30 Пишемо історію. Проти 

УПА і проти радянської 

влади 

19.45 Вердикт історії. Муссоліні. 

Документальний цикл 

20.50 Т/с «Наші матері — наші 

батьки»

21.40 Новини

22.10 Грандіозні подорожі 

залізницею Аляски та 

Канади 

23.10 Великі грецькі міфи. 

Пересей — погляд смерті 

23.40 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

Суспільному 

00.15 #БібліоFUN із 

Ростиславом Семківим. 

Найкраще. Сюрреалізм 

00.45 Букоголіки. Підліткова 

література 

01.15 Висота 307.5. 

Документальний фільм 

12+ 

02.15 Сильна доля. Dakh 

Daughter 

03.20 Бюджетники 

04.20 Енеїда. Микола 

Вінграновський 

04.45 Енеїда. Леся Українка 

05.20 Новини

05.50 Погода

СТБ

05.15, 23.45 Т/с «Доктор Хаус»

08.00 Т/с «Комісар Рекс»

10.00 «МастерШеф-8»

13.00, 14.50 Т/с «Було в батька 

два сини»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

18.00 «Супермама»

19.05 «Про що мовчать жінки»

20.15, 22.45 Т/с «Спіймати 

Кайдаша»

01.35 «Містичні історії-7 із 

Павлом Костіциним»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

07.45 «Медексперт»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на» 

Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15 «За фактом»

16.10 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Поєдинок»

22.00 «Посеред міста»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

07.10 Т/с «Ласко»

09.00 «Помста природи»

09.35, 17.15 «Загублений світ»

13.25 Х/ф «І гримнув грім»
15.15 Х/ф «Герой»
19.20 Т/с «Опер за викликом»

20.15, 21.20 Т/с «Звонар-2»

22.30, 0.05 Т/с «Кістки»

01.45 Х/ф «Остаточний 
вирок»

03.10 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 Топ-матч

06.10 «Зальцбург» — «Наполі» 

(2019 р. /20). Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.00, 20.00 Yellow

08.10 «Страсбур» — «Ніцца». 

Чемпіонат Франції

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.15 «Лаціо» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

12.05 «Челсі» — «Баварія». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

13.55 «Мальме» — «Динамо» 

(К) (2019 р. /20). Ліга 

Європи УЄФА

15.55 «Реал» — «Галатасарай» 

(2019 р. /20). Ліга 

чемпіонів УЄФА

17.45 Фінали Ліги чемпіонів» 

(2013 р. /2003 р.)

18.15 «Ренн» — «Монпельє». 

Чемпіонат Франції

20.10 Передмова до 1-го та 2-го 

турів. Ліга Націй УЄФА

20.40 «Баварія» — «Тоттенгем» 

(2019 р. /20). Ліга 

чемпіонів УЄФА

22.45 «Інтер» — «Мілан» (2019 

р. /20). Чемпіонат Італії

00.30 «Еспаньйол» — 

«Барселона» (2019 р. /20). 

Чемпіонат Іспанії

02.15 «Шальке» — «Баварія» 

(2019 р. /20). Чемпіонат 

Німеччини

04.00 «Наполі» — «Генк» (2019 

р. /20). Ліга чемпіонів 

УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Найкращі голи сезону». 

Чемпіонат Іспанії

06.55 «Реал» — «Атлетіко» 

(2019 р. /20). Чемпіонат 

Іспанії

08.45, 12.45, 16.45, 21.35 

«Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

09.00 «Наполі» — «Генк» (2019 

р. /20). Ліга чемпіонів 

УЄФА

10.45, 14.45 Yellow

11.00 «Брест» — «Марсель». 

Чемпіонат Франції

13.00 «Інтер» — «Мілан» (2019 

р. /20). Чемпіонат Італії

15.00 «Зальцбург» — «Наполі» 

(2019 р. /20). Ліга 

чемпіонів УЄФА

17.00 «Шальке» — «Баварія» 

(2019 р. /20). Чемпіонат 

Німеччини

18.45 Чемпіонат Франції. Огляд 

туру

19.45 «Вольфсбург» — «Гент» 

(2019 р. /20). Ліга Європи 

УЄФА

21.45 «Реал» — «Галатасарай» 

(2019 р. /20). Ліга 

чемпіонів УЄФА

23.30 Фінали Ліги чемпіонів 

(1996 р. /2002 р.)

00.00, 2.00 Топ-матч

00.10 «Страсбур» — «Ніцца». 

Чемпіонат Франції

02.10 «Реал» — «ПСЖ» (2019 

р. /20). Ліга чемпіонів 

УЄФА

04.00 «Рома» — «Лаціо» (2019 

р. /20). Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.40, 1.50 Правда життя

09.40, 0.40 Речовий доказ

10.50, 20.45 Секрети Другої 

світової

11.50, 17.45 Дикі тварини

12.50 Скептик

13.50 Секретні території

14.55, 23.45 Загадки Всесвіту

15.40 Бойові машини

16.45 Таємниці акул

18.45 Гордість України

19.45 Секретні території

21.45 Найекстремальніший

22.45 Замерзла планета

02.55 Бандитський Київ

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.35, 1.00 Т/с «Доктор Хто»

10.30, 0.10 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

14.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.00, 22.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

17.10 «Орел і решка. Морський 

сезон»

21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

02.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 13.15, 14.15, 15.15, 19.15 

Одного разу під Полтавою

08.45, 13.45, 18.15 Танька і 

Володька

09.15, 14.45, 0.00 Країна У

09.45, 15.45, 23.00 Сімейка У

10.15, 17.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

11.15, 16.15 4 весілля

12.15, 1.00 Панянка-селянка

21.15 М/ф «Нікчемний Я-3»

02.15 Щоденники Темного

03.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.15 Що? Як?

06.35 М/с «Книга джунглів»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

5.20 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 0.30, 1.55 Суспільна 

студія. Марафон

09.30 Т/с «Жіночий рай»

10.30 Смаки Європи

11.00 Дивовижні сади. 

Вальзанцибіо — Італія

11.25 Телепродаж

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.20 Реаліті-шоу «Грандіозні 

проєкти: вулиця»

16.30 Т/с «Полдарк»

17.30 #ВУКРАЇНІ

18.55 «Суперчуття»

19.35 «Боротьба за виживання»

20.25 «Дикі тварини»

21.40 Бюджетники

22.15 Х/ф «1945»

00.00 Спільно

03.30 Д/ф «Висота 307.5»

04.25 Д/ф «Одесити на Донбасі»
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Українські сенсації»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.35 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2020»

11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.10 

«Одруження наосліп»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.35 «Чистоnews-2020»

20.45 Комедія «Свати»

21.45 «Право на владу-2020»

01.00, 2.35 Х/ф «Повернення»

ІНТЕР

05.40, 22.10 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05, 12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

13.20 «Добре здоров’я»

14.25, 15.25 «Речдок»

16.20, 21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 1.50 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

23.55 Т/с «Спокуса»

03.15 Х/ф «Обіцянка»

05.15 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.50 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.20, 4.40 Реальна містика

13.30, 15.30 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-2»

17.00 Історія одного злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.35 Футбол. Ліга Нації УЄФА 

Україна — Швейцарія

00.10 Слідами

00.55, 2.00 Т/с «Термін давності»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20, 12.50 Вар’яти

09.00 Т/с «Шлях чарівника»

10.00 Х/ф «Чого хочуть 

жінки»

14.50, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Могутній Джо 

Янг»

23.20 Х/ф «Прибулець Пол»

01.20 Т/с «Підступні покоївки»

02.20 Служба розшуку дітей

02.25 Зона ночі

04.20 Абзац

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 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, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Секретний фронт

12.00, 13.15 Х/ф «Другий у 

команді»

12.45, 15.45 Факти. День

14.30, 16.25 Х/ф «Нема куди 

тікати»

17.00 Х/ф «Точка обстрілу»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Анти-зомбі

21.25 Т/с «Пес»

22.40 Т/с «Таємні двері»

23.40 Х/ф «Легіонер»

01.35 Х/ф «Останній 

кіногерой»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 0.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

06.30, 15.30 Час «Ч»

07.10, 8.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 16.10 Д/с «Бойові кораблі»

08.15 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.35, 2.15, 5.15 Машина часу

10.10, 11.10 Д/с «Відчайдушні 

часи»

12.30 Невигадані історії

13.10, 14.10 Д/с «Крила війни»

17.10 Таємниці війни

18.10 Д/с «Сенсації ХХ століття»

19.25, 0.35 Д/c «Таємнича світова 

війна»

20.10, 1.00 Інформаційний вечір

21.40, 3.00 Час-Time

22.00 Д/ф «1941»

23.00 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

03.15, 4.10 Дзеркало історії

НТН

05.00, 4.45 «Top Shop»

06.00 М/ф «Ну, постривай!»

06.15 Х/ф «Весь світ в очах 

твоїх...»

07.50, 16.50, 20.50, 2.25 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

1.55 «Свідок»

09.00 Х/ф «Один шанс із 

тисячі»

10.40, 22.30 Т/с «Вавилон-

Берлін»

12.50 «Вартість життя»

14.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

18.20, 3.45 «Правда життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.20 «Реальні злочинці»

00.55, 2.55 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 Стань диким із нами. Мис 

Доброї Надії. Під водою 

06.30 Стань диким із нами. 

Мис Доброї Надії. Крутий 

підйом 

07.00 Новини 

07.05 Книга-мандрівка. Україна

07.25 М/ф «Робін Гуд» 

07.50 М/ф «Сандокан» 

08.15 М/ф. «Рівень Маркуса. 

Мій найкращий ворог»

08.40 Новини 

09.10 Т/с «Дама під вуаллю» 

10.15 Відкривай Україну з 

Суспільним 

10.45 Війни за статки. Харрисон 

Форд. Документальний 

цикл 

11.40 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

12.25 Х/ф «Спляча красуня»

14.25 90 років в ефірі. Концерт 

Академічного оркестру 

народної та популярної 

музики Українського радіо 

16.25 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл про 

природу 

17.30 Міста і містечка. Косів. 

Документальний цикл 

17.45 Міста і містечка. Вінниця. 

Документальний цикл 

18.00 Відкривай Україну з 

Суспільним 

18.40 Новини (із 

сурдоперекладом)

19.00 Пишемо історію. Роман 

Шухевич 

19.15 Пишемо історію. Правда 

і міфи про Другу світову. 

Документальний цикл 

19.30 Пишемо історію. Звіробій. 

Жозеф Котін, конструктор 

танків у Другій світовій 

19.45 Вердикт історії. Гітлер. 

Документальний цикл 

20.50 Т/с «Наші матері — наші 

батьки»

21.40 Новини

22.10 Грандіозні подорожі 

залізницею Аляски та 

Канади 

23.10 Великі грецькі міфи. 

Беллерофонт — чоловік, 

який хотів бути богом 

23.35 КлезмерФест. Найкраще. 

Dj Boochyaman

00.15 #МузLove з Любою 

Морозовою. Найкраще. 

Джованні Баттіста 

Перголезі 

00.45 Букоголіки. Літературна 

фантастика 

01.15 Перехрестя Балу. 

Документальний фільм 

12+ 

02.10 Сильна доля. Плач Єремії 

03.25 Бюджетники 

04.20 Енеїда. Леся Українка 

04.50 Енеїда. Ігор Римарук 

05.20 Новини

05.50 Погода

 

СТБ

04.30, 23.30 Т/с «Доктор Хаус»

09.55 «МастерШеф-8»

12.55, 14.50 Т/с «Тінь кохання»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

18.05 «Супермама»

19.05 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «Спіймати 

Кайдаша»

01.20 «Містичні історії-7 із 

Павлом Костіциним»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.10 «За фактом»

16.10 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий» контакт»

22.55 «П’ята колонка»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

07.10 Т/с «Ласко»

09.00 «Помста природи»

09.10, 17.20 «Загублений світ»

14.15 Х/ф «Аватар»

19.20 Т/с «Опер за викликом»

20.15, 21.25 Т/с «Звонар-2»

22.30, 0.05 Т/с «Кістки»

01.45 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 Франція — Ісландія. 

Відбір до Євро-2020 р.

07.45, 17.50 Передмова до 1-го 

та 2-го турів. Ліга Націй 

УЄФА

08.15 Іспанія — Швеція. Відбір 

до Євро-2020 р.

10.00, 15.40 Футбол NEWS

10.15 Німеччина — Нідерланди. 

Відбір до Євро-2020 р.

12.05 Сербія — Україна. Відбір 

до Євро-2020 р.

13.55 Італія — Греція. Відбір до 

Євро-2020 р.

16.00 Швейцарія — Данія. 

Відбір до Євро-2020 р.

18.20 Україна — Португалія. 

Відбір до Євро-2020 р.

20.10 Топ-матч

20.30 Yellow

20.45, 22.30, 23.40 «Головна 

команда»

21.35 LIVE. Україна — 

Швейцарія. Ліга націй 

УЄФА

00.30 Огляд 1-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА. Прем’єра

02.15 Латвія — Андорра. Ліга 

націй УЄФА

04.00 Німеччина — Іспанія. Ліга 

націй УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 6.45, 5.10 Топ-матч

06.15, 12.50, 20.55 Передмова 

до 1-го та 2-го турів. Ліга 

націй УЄФА

06.55 Англія — Косово. Відбір 

до Євро-2020 р.

08.45, 21.25 Yellow

09.00 Україна — Сербія. Відбір 

до Євро-2020 р.

10.45 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

11.00 Ірландія — Швейцарія. 

Відбір до Євро-2020 р.

13.20 Іспанія — Румунія. Відбір 

до Євро-2020 р.

15.10, 4.15 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

16.05 Німеччина — Півн. 

Ірландія. Відбір до Євро-

2020 р.

17.55, 1.30 «Найкращі голи 

сезону». Чемпіонат Іспанії

18.50 LIVE. Латвія — Андорра. 

Ліга націй УЄФА

21.35 LIVE. німеччина — Іспанія. 

Ліга націй УЄФА

23.40 Болгарія — Ірландія. Ліга 

Націй УЄФА. Прем’єра

02.25 Україна — Швейцарія. 

Ліга націй УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.20, 1.50 Правда життя

09.45, 0.40 Речовий доказ

10.55, 20.45 Секрети Другої 

світової

11.55 Дикі тварини

12.55 Скептик

13.55, 19.45 Секретні території

14.50, 23.45 Загадки Всесвіту

15.45 Бойові машини

16.45 Таємниці акул

17.45 Замерзла планета

18.45 Гордість України

21.45 За лаштунками

22.45 Політ над Землею

02.55 Телеформат

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.35, 0.10 Т/с «Доктор Хто»

10.30 Т/с «Мисливці на реліквії»

14.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.00, 22.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

17.10 «Орел і решка. Морський 

сезон»

21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 13.15, 14.15, 15.15, 19.15 

Одного разу під Полтавою

08.45, 13.45, 18.15 Танька і 

Володька

09.15, 14.45, 0.00 Країна У

09.45, 15.45, 23.00 Сімейка У

10.15, 17.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

11.15, 16.15 4 весілля

12.15, 1.00 Панянка-селянка

21.15 М/ф «Посіпаки»

02.15 Щоденники Темного

03.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.15 Що? Як?

06.35 М/с «Книга джунглів»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

5.20 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 0.30, 1.55 Суспільна 

студія. Марафон

09.30 Т/с «Жіночий рай»

10.30 Смаки Європи

11.00 Дивовижні сади. Падуа 

— Італія

11.25 Телепродаж

15.10 UA:Спорт (оригінал)

15.20 Реаліті-шоу «Грандіозні 

проєкти: вулиця»

16.30 Т/с «Полдарк»

17.30 Бюджетники

18.55 «Суперчуття»

19.35 «Боротьба за виживання»

20.25 «Дикі тварини»

21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

21.40 Схеми. Корупція в деталях

22.15 Х/ф «1945»

00.00 #ВУКРАЇНІ

03.30 Д/ф «Одесити на Донбасі»

04.25 Д/ф «Перехрестя Балу»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 28—29 СЕРПНЯ 2020
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Українські сенсації»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.05 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2020»

11.20, 12.20, 13.15, 14.15, 15.10 

«Одруження наосліп»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.35 «Чистоnews-2020», 29 

серiя

20.45 Прем’єра «Ліга сміху-

2020»

22.05, 0.05 «Вечірній квартал»

01.20 Драма «Три білборди за 

межами Еббінга, Міссурі»

05.05 «Світське життя-2020»

ІНТЕР

05.45, 22.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05, 12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

13.20 «Добре здоров’я»

14.25, 15.20, 23.50 «Речдок»

16.20 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 1.45 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

03.15 «Чекай на мене. Україна»

04.40 «Україна вражає»

05.05 «Телемагазин»

05.35 «Мультфільм»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.20, 4.00 Реальна містика

12.30, 15.30 Т/с «Після зими»

17.00 Історія одного злочину

20.10 Гучна справа

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

0.00, 2.15 Т/с «Клевер бажань»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20, 1.40 Вар’яти

09.00 Т/с «Шлях чарівника»

10.40 Х/ф «Шість днів, сім 

ночей»

12.40 Шахраї в мережах

14.50 Хто зверху?

16.50 Х/ф «Ласкаво просимо 

до раю»

19.00 Х/ф «Рятівники Малібу»

21.30 Х/ф «Пограбування 

по-італійськи»

23.50 Х/ф «Діамантовий 

поліцейський»

02.15 Служба розшуку дітей

02.20 Зона ночі

05.20 Стендап шоу

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30, 0.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Анти-зомбі

11.10, 13.15 Х/ф «Із життя 

таємних агентів»

12.45, 15.45 Факти. День

13.25, 16.20 Т/с «Вижити за будь-

яку ціну-2»

16.40, 23.00 «На трьох»

17.10, 20.10 Дизель-шоу

18.45 Факти. Вечір

01.20 Х/ф «Бездоганна 

репутація»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 0.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

06.30, 15.30 Час «Ч»

07.10, 8.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 16.10 Д/с «Бойові кораблі»

08.15 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.35, 2.15, 5.15 Машина часу

10.10, 11.10 Д/с «Відчайдушні 

часи»

12.30 На власні очі

13.10, 14.10 Д/с «Крила війни»

17.20 Кендзьор

18.10 Д/с «Сенсації ХХ століття»

19.25, 0.35 Д/c «Таємнича світова 

війна»

20.10, 1.00 Інформаційний вечір

21.40, 3.00 Час-Time

22.00 Д/ф «1941»

23.00 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

03.15, 4.10 Дзеркало історії

НТН

05.45 Х/ф «Вбивство у 

зимовій Ялті»

07.55, 16.50, 20.50, 2.35 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.05 «Свідок»

09.00 Х/ф «До мене, Мухтар!»

10.40 Т/с «Вавилон-Берлін»

12.50, 4.00 «Правда життя»

14.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

18.20 «Таємниці світу»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

22.30 Х/ф «Галвестон»

00.25 «Реальні злочинці»

01.00, 2.45 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 Стань диким із нами. 

Мис Доброї Надії. Крутий 

підйом 

06.30 Стань диким із нами. 

ЮАР. Національний парк 

West Coast 

07.00 Новини 

07.05 Книга-мандрівка. Україна

07.30 М/ф «Робін Гуд» 

07.50 М/ф «Сандокан» 

08.15 М/ф «Рівень Маркуса. 

Дуо-Комбо»

08.40 Новини 

09.10 Т/с «Дама під вуаллю» 

10.15 Відкривай Україну з 

«Суспільним» 

10.45 Війни за статки. 

Радіолегенда Кейсі Кейс. 

Документальна програма 

11.40 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

12.25 Х/ф «Жива вода»

14.25 Хорея Козацька. 

Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо 

16.10 Сильна доля. Окремі 

номери

16.25 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл про 

природу 

17.30 Міста і містечка. 

Івано-Франківськ. 

Документальний цикл 

17.45 Міста і містечка. Жовква. 

Документальний цикл 

18.00 Відкривай Україну з 

«Суспільним» 

18.40 Новини (із 

сурдоперекладом)

19.00 Пишемо історію. Євген 

Березняк у Другу світову 

— підпільник у Кракові 

19.15 Пишемо історію. Роман 

Шухевич 

19.30 Пишемо історію. Проти 

УПА і проти радянської 

влади 

19.45 Вердикт історії. Мусоліні. 

Документальний цикл 

20.50 Т/с «Наші матері — наші 

батьки»

21.40 Новини

22.10 Грандіозні подорожі 

залізницею Канади 

23.10 Великі грецькі міфи. 

Персей — погляд смерті 

23.40 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

«Суспільному» 

00.15 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом. Найкраще. 

Ірма Вітовська 

00.45 Букоголіки. Читання 

як пристрасть. 

Колекціонування книжок 

01.15 Одесити на Донбасі. 

Документальний фільм, 

12+ 

02.15 Сильна доля. 

Піккардійська Терція 

03.25 Бюджетники 

04.20 Енеїда. Ігор Римарук 

04.45 Енеїда. Микола Куліш 

05.20 Новини

05.50 Погода

СТБ

05.40 Х/ф «Дивіться, хто 

тепер заговорив»

07.25, 19.00 «Наречена для 

тата-3»

09.25, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

21.00, 22.50 Т/с «Кохання. 

Побічний ефект»

22.45 «Історії успіху»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

17.00 «Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

07.45 «Медексперт»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15 «За фактом»

16.10 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.00 «WATCHDOGS»

18.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

19.00 «Ехо України»

22.00 «Міністерство правди»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

07.10 Т/с «Ласко»

08.05 Х/ф «Хоробре серце»

11.20 «Помста природи»

11.55, 17.20, 1.20 «Загублений 

світ»

15.30 Х/ф «Батальйон»

19.20 Х/ф «Гра смерті»

21.15 Х/ф «Мистецтво війни»

23.30 Х/ф «Нульовий 

прообраз»

02.10 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00, 17.45 Болгарія — Ірландія. 

Ліга націй УЄФА

07.45 Фінали Ліги чемпіонів» 

(1996 р. /2002 р.)

08.15, 16.00, 1.30 Огляд 1-го 

ігрового дня. Ліга націй 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20, 13.05 «Головна команда»

11.15 Україна — Швейцарія. 

Ліга націй УЄФА

13.55 Латвія — Андорра. Ліга 

націй УЄФА

19.35 Німеччина — Іспанія. Ліга 

націй УЄФА

21.25 Yellow

21.35 LIVE. Італія — Боснія і 

Герцеговина. Ліга націй 

УЄФА

23.40 Норвегія — Австрія. Ліга 

націй УЄФА. Прем’єра

02.15 Литва — Казахстан. Ліга 

націй УЄФА

04.00 Нідерланди — Польща. 

Ліга націй УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 11.25 Огляд 1-го ігрового 

дня. Ліга націй УЄФА

07.45 Латвія — Андорра. Ліга 

націй УЄФА

09.35 Німеччина — Іспанія. Ліга 

націй УЄФА

13.05, 19.45 Yellow

13.15 Болгарія — Ірландія. Ліга 

націй УЄФА

15.05, 17.50 «Головна команда»

16.00 Україна — Швейцарія. 

Ліга націй УЄФА

18.40 Огляд матчу «Німеччина 

— Іспанія». Ліга націй 

УЄФА

18.50 LIVE. Литва — Казахстан. 

Ліга націй УЄФА

20.55, 23.40 «Ліга націй. Матч-

центр»

21.35 LIVE. Нідерланди 

— Польща. Ліга націй 

УЄФА

00.20 Огляд 2-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА. Прем’єра

01.45 Італія — Боснія і 

Герцеговина. Ліга націй 

УЄФА

03.35, 5.35 Топ-матч

03.45 Норвегія — Австрія. Ліга 

націй УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.40, 1.50 Правда життя

09.40, 0.40 Речовий доказ

10.50, 13.50, 19.45 Секретні 

території

11.50 Дикі тварини

12.50 Скептик

14.50, 23.45 Загадки Всесвіту

15.45 Бойові машини

16.45 Таємниці акул

17.45 Замерзла планета

18.45 Гордість України

20.45 Секрети Другої світової

21.45 Найекстремальніший

22.45 Політ над Землею

03.05 Аджимушкай. Підземелля 

смерті

03.55 Прокляття Че Гевари

04.45 Ліліпути

05.35 Бандитський Київ

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.35 Т/с «Доктор Хто»

10.30 Т/с «Мисливці на реліквії»

12.10 «Орел і решка. Шопінг»

14.00, 0.20 «Орел і решка. 

Навколо світу»

15.00, 22.10 «Орел і решка. Дива 

світу»

17.10 Х/ф «Одружись зі 

мною, чуваче»

19.00 Х/ф «Подорож Гектора 

в пошуках щастя»

21.10 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

01.15 «Бійцівський клуб»

02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 13.15, 14.15, 15.15, 19.15 

Одного разу під Полтавою

08.45, 13.45, 18.15 Танька і 

Володька

09.15, 14.45, 0.00 Країна У

09.45, 15.45, 23.00 Сімейка У

10.15, 17.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

11.15, 16.15 4 весілля

12.15, 1.00 Панянка-селянка

21.15 М/ф «Секрети домашніх 

тварин»

02.15 Щоденники Темного

03.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.15 Що? Як?

06.35 М/с «Книга джунглів»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 1.25, 5.20 

Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 0.30, 1.55 Суспільна 

студія. Марафон

09.30 Т/с «Росселла»

10.30 Смаки Європи

11.00 Дивовижні сади. Алькасар 

— Іспанія

11.25 Телепродаж

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.20 Реаліті-шоу «Грандіозні 

проєкти: вулиця»

16.30 Т/с «Полдарк»

17.25 «VoxCheck»

17.30 Перша шпальта

18.55 «Суперчуття»

19.35, 21.40 «Боротьба за 

виживання»

20.25 «Дикі тварини»

22.15 Х/ф «1945»

23.15 1945 р. Післямова

00.00 Схеми. Корупція в деталях

03.30 Д/ф «Перехрестя Балу»

04.25 Д/ф «Війна на нульовому 

кілометрі»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 28—29 СЕРПНЯ 2020
4 вересня
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 3.35 «Світ навиворіт»

17.00 Бойовик «47 ронінів»

19.30, 5.15 ТСН

20.15 «Чистоnews-2020»

20.25 Прем’єра «Вечірній 

квартал-2020»

22.20, 2.35 «Вечірній квартал»

23.10, 0.10 «Світське життя-

2020»

01.15 Прем’єра «Ліга сміху-

2020»

ІНТЕР

06.20 «Слово предстоятеля»

06.25 Х/ф «Одруження 

Бальзамінова»

08.00 «Шість соток»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.00 «Корисна програма»

11.10 Х/ф «Покровські 

ворота»

14.00 Х/ф «Іван Васильович 

змінює професію»

15.50 Т/с «По різних берегах»

20.00, 3.05 «Подробиці»

20.30 Концерт «Інтер. Лайма. 

Рандеву»

23.00 Т/с «Не було б щастя»

03.35 «Щоденник вагітної»

05.10 Х/ф «Фахівці»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 3.15 Реальна містика

08.00 Х/ф «Нульовий цикл»

09.50, 15.20 Т/с «На твоєму 

боці-2»

17.00, 21.00 Т/с «Кошик для 

щастя»

20.00 Головна тема

23.00, 2.15 Т / c «На самій межі»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20, 0.40 Вар’яти

09.50 У кого більше

11.50 Хто зверху?

13.50 М/ф «Ваяна»

15.50 Х/ф «Парк Юрського 

періоду»

18.20 Х/ф «Парк Юрського 

періоду-2: загублений 

світ»

21.00 Х/ф «Парк Юрського 

періоду-3»

22.50 Х/ф «Токсична акула»

02.20 Зона ночі

05.20 Стендап шоу

ICTV

05.15 Скарб нації

05.25 Еврика!

05.30 Факти

05.55 Т/с «Копи на роботі»

07.25 Т/с «Вижити за будь-яку 

ціну-2»

10.35, 13.00 Т/с «Таємні двері»

12.45 Факти. День

14.00 Т/с «Пес»

15.00 Х/ф «Анаконда»

16.50 Х/ф «Анаконда-2: 

полювання на прокляту 

орхідею»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Праведник»

21.45 Х/ф «Праведник-2»

00.05 Х/ф «Точка обстрілу»

01.50 Х/ф «Дияволиця»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 0.00, 

1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.30 Час «Ч»

07.20, 16.10, 17.10 Д/с «Бойові 

кораблі»

07.50, 8.50, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

08.15 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

08.40 Натхнення

09.30 Автопілот-новини

09.40 Автопілот-тест

09.5 Драйв

10.10, 12.15 Медекспертиза

10.30 Майстри ремонту

11.10 Д/с «Відчайдушні часи»

12.35 Невигадані історії

13.15, 14.15 Д/с «Крила війни»

15.15 Гончаренко рулить

15.35 На власні очі

18.10 Є сенс

18.40, 2.10, 4.10 Машина часу

19.15 Особливий погляд

19.35 Спостерігач

20.10, 1.15, 5.15 Рандеву

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.35, 3.00 Вікно в Америку

22.00 Д/ф «1941»

23.00 Співай Шоу

00.35 Д/c «Таємнича світова 

війна»

03.20 Дзеркало історії

НТН

05.00, 4.45 «Top Shop»

06.00 Х/ф «Порт»

07.20 Х/ф «Чекаю та 

сподіваюсь»

10.00 Х/ф «Вони воювали за 

Батьківщину»

13.05 «Легенди карного 

розшуку»

15.35, 3.05 «Випадковий свідок»

18.05 «Переломні 80-ті»

19.00, 2.35 «Свідок»

19.30 Х/ф «Білі роси»

21.15 Х/ф «Дракони 

назавжди»

23.05 Х/ф «Місто пороку»

01.25 «Хвороби-вбивці»

03.25 «Речовий доказ»

04.15 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 Стань диким із нами. 

ЮАР. Національний парк 

West Coast 

06.30 Стань диким із нами. 

ЮАР. Пустельне 

узбережжя. Націіональний 

парк Намаква 

07.00 Новини 

07.05 Книга-мандрівка. Україна

07.25 М/ф «Попелюшка»

07.50 М/ф «Попелюшка»

08.15 М/ф «Монстри і пірати»

08.40 Новини 

09.10 Ідемо в музей. 

Мистецький арсенал. 

Повернення цінностей 

09.35 Ідемо в музей. Одеський 

художній музей

10.05 Стильні подорожі. Супер 

яхти Середземномор’я. 

Документальний цикл 

10.30 Стильні подорожі. 

Південна Африка 

та Австралія. 

Документальний цикл 

11.05 Дика прогулянка зі 

Сваті Таргараян. Африка 

Павіани 

11.30 Дика прогулянка зі Сваті 

Таргараян. Африка. Чорні 

орли 

12.05 Світ дивовижних тварин. 

Африканські аутсайдери. 

Білий бабуїн, жовтий 

крокодил і білий лев 

13.10 Патагонія: від Камаронес 

до гори Дарвіна. 

Документальний цикл 

«Всесвітня природна 

спадщина»

14.10 Богослужіння Церкви 

адвентистів сьомого дня 

15.00 Двоколісні хроніки-

2019. Хорватія. Перше 

знайомство. Загреб: сірий 

чи прекрасний. Уперед 

через гори 

15.15 Двоколісні хроніки-2019. 

Хорватія. Через гори до 

Адріатики. Прекрасний 

острів Крк 

15.30 Двоколісні хроніки-

2019. Хорватія. Пороми, 

кемпінги і джаз. На 

островах Раб і Паг 

15.55 Всі на море! Гаваї 

16.50 Дивовижні сади. 

Богорський ботанічний 

сад. Індонезія 

17.15 Дивовижні сади. Чахар 

Баг. Ісфанан 

17.55 Секрети Вікторії. 

Документальний фільм. 

ORF 

19.00 На східному фронті 

20.05 93. Бій за Україну. 

Документальний фільм, 

12+ 

21.10 Війна. Історії початку. 

Документальна програма 

21.40 Новини 

22.00 1945. Документальний 

цикл 

23.45 Висота 307.5. 

Документальний фільм, 

12+ 

00.45 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

Суспільному» 

02.45 UA.Фольк. Спогади 

04.30 По обіді-шоу 

05.30 Новини

05.50 Погода

СТБ

03.45 Т/с «Кохання. Побічний 

ефект»

08.00, 10.50 Т/с «Спіймати 

Кайдаша»

09.30 «Неймовірна правда про 

зірок»

17.00, 22.35 «Звана вечеря»

19.00 «МастерШеф-10»

00.30 Х/ф «Куди поділися 

Моргани»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.40, 13.15 «Ехо України»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 «Репортер». 

Новини

10.10 WATCHDOGS

11.15, 12.15 «Акценти» з 

Наталією Фіцич

14.15, 15.15, 16.10 «Великий 

марафон» із Павлом 

Рольником

17.00 «Щасливе інтерв’ю»

18.00 «Анатомія тижня»

20.30 «Війна за незалежність»

21.00 «Прямий доказ»

21.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

22.00 THE WEEK

 Міжнародний огляд

23.00 «Вата-шоу» з Андрієм 

Полтавою

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

09.10 Прем’єра! «ДжеДАІ-2020»

10.10 «Загублений світ»

13.00 Х/ф «Аватар»

16.05 Х/ф «Трансформери-3»

19.00 Х/ф «Трансформери: 

час вимирання»

22.05 Х/ф «Кинджали-

близнята»

23.50 Х/ф «Королівство 

гладіаторів: турнір»

01.35 Х/ф «Батальйон»

03.05 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00, 20.55 Огляд 1-го ігрового 

дня. Ліга націй УЄФА

06.50, 23.40 Україна — 

Швейцарія. Ліга націй 

УЄФА

08.35, 17.50, 1.30 Огляд 2-го 

ігрового дня. Ліга націй 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 Yellow. Прем’єра

10.30 Норвегія — Австрія. Ліга 

націй УЄФА

12.15 Німеччина — Іспанія. Ліга 

націй УЄФА

13.55 Нідерланди — Польща. 

Ліга націй УЄФА

16.00 Італія — Боснія і 

Герцеговина. Ліга націй 

УЄФА

18.40, 21.25 Yellow

18.50 LIVE. Кіпр — Чорногорія. 

Ліга націй УЄФА

21.35 LIVE. Швеція — Франція. 

Ліга націй УЄФА

02.15 Півн. Македонія 

— Вірменія. Ліга націй 

УЄФА

04.00 Ісландія — Англія. Ліга 

націй УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 Огляд 2-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА

07.25 Литва — Казахстан. Ліга 

націй УЄФА

09.15, 13.30, 17.55, 20.55, 23.40 

«Ліга Націй. Матч-центр»

09.55 Нідерланди — Польща. 

Ліга націй УЄФА

11.45 Італія — Боснія і 

Герцеговина. Ліга націй 

УЄФА

14.00 Україна — Швейцарія. 

Ліга Націй УЄФА

15.50 LIVE. Півн. Македонія 

— Вірменія. Ліга націй 

УЄФА

16.45, 19.45 Yellow

18.50 LIVE. Ісландія — Англія. 

Ліга націй УЄФА

21.35 LIVE. Португалія 

— Хорватія. Ліга націй 

УЄФА

00.20 Огляд 3-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА. Прем’єра

01.55 Кіпр — Чорногорія. Ліга 

націй УЄФА

03.45 Швеція — Франція. Ліга 

націй УЄФА

05.35 Топ-матч

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.35, 1.50 Містична Україна

07.25, 18.45 Правда життя

09.35 Речовий доказ

10.45, 23.50 Секретні території

11.45 Секрети Другої світової

13.45 Останній день Помпеї

14.45 Мисливці на скарби

16.45 Замерзла планета

17.45 Політ над Землею

21.00 Земля: наш час

00.50 Дикі тварини

02.35 Теорія Змови

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

10.15 Х/ф «Одружись зі 
мною, чуваче»

12.00 Х/ф «Подорож Гектора 
в пошуках щастя»

14.20 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

00.00 М/ф «Ронал-Варвар»

01.45 «Бійцівський клуб»

02.35 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.35 М/ф «Підводна братва»

12.05 М/ф «Легенди країни Оз: 

повернення Дороті»

13.45 М/ф «Нікчемний Я»

15.25 М/ф «Нікчемний Я-2»

17.15 М/ф «Нікчемний Я-3»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Танька і 

Володька

23.00, 0.00 Країна У

23.30 Сімейка У

00.30 Панянка-селянка

01.45 Теорія зради

02.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.10 Додолики

06.20, 6.30, 6.40, 8.15, 8.25 Веселі 

саморобки

06.35, 8.20 Книга-мандрівка

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.20, 2.40, 

3.55, 5.35 Новини

07.15, 8.30 М/с «Кмітливий 

Сяодзі»

09.05 Енеїда

10.10 Х/ф «Римська імперія: 

Нерон»

12.00 Пліч-о-пліч

12.30, 20.30, 21.20 «Дикі 

тварини»

13.00 «Подорож відкритим 

космосом»

13.35 Секрети Сонячної системи

14.30 Телепродаж

15.00 Країна пісень

16.00 Т/с «Містер Селфрідж»

16.45 Всенічне бдіння (ПЦУ)

19.30 Велика вечірня (УГКЦ)

22.00 Д/ф «Капітал у ХХІ 

столітті»

00.40 Святі та грішні

01.35, 4.45 #ВУКРАЇНІ

03.00 Бюджетники

04.15 Перша шпальта

05.10 Схеми. Корупція в деталях

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 28—29 СЕРПНЯ 2020
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.25, 2.20 «Світ навиворіт»

13.50 Комедія «Свати»

17.05 Комедія «Диявол носить 

прада»

19.30, 5.00 ТСН «ТСН-тиждень»

21.00 «Танці з зірками-2020»

00.00 Бойовик «47 ронінів»

ІНТЕР

06.50 «Добре здоров’я»

08.00 «уДачний проєкт»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Інше життя»

12.00 Х/ф «Пенелопа»

14.05 Т/с «По різних берегах»

18.10 Х/ф «Перш ніж я засну»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Операція 

«Ентеббе»

22.35 Х/ф «Іван Васильович 

змінює професію»

00.35 «Речдок»

03.05 Х/ф «Фахівці»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00 Т/с «Кошик для щастя»

11.00 Т/с «Клевер бажань»

15.00 Т/с «Ти тільки мій»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

20.55 Гучна справа

21.35 Футбол. Ліга Нації УЄФА 

Іспанія — Україна

23.50 Х/ф «Нульовий цикл»

01.45 Телемагазин

02.15 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

03.50 Реальна містика

05.00 Профілактика 

передавального 

обладнання

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20 Вар’яти

09.10 М/ф «Ваяна»

11.20 Х/ф «Парк Юрського 

періоду»

14.00 Х/ф «Парк Юрського 

періоду-2: загублений 

світ»

16.30 Х/ф «Парк Юрського 

періоду-3»

18.20 Х/ф «Світ Юрського 

періоду»

21.00 Х/ф «Кінг-Конг»

00.50 Х/ф «Криваві загати»

02.30 Зона ночі

ICTV

05.10 Скарб нації

05.20 Еврика!

05.25 Факти

05.50, 7.50 Анти-зомбі

06.50, 9.45 Громадянська 

оборона

08.45 Секретний фронт

10.45, 13.00 Т/с «Відділ 44»

12.45 Факти. День

13.50 Х/ф «Праведник»

16.15 Х/ф «Праведник-2»

18.45 Факти. Вечір

20.55 Х/ф «Три ікси: 

реактивізація»

23.00 Х/ф «Найманий убивця»

00.50 Х/ф «Найвеличніший 

шоумен»
5 канал

06.00 Вікно в Америку

06.25, 9.35, 20.10, 2.15 Машина 

часу

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 21.00, 0.00, 

1.00, 02.00, 3.00, 4.00, 5.00 

Час новин

07.20, 16.10, 17.10 Д/с «Бойові 

кораблі»

07.50, 21.30 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

08.15, 15.45 Vоїн — це я!

08.25, 15.25 Невигадані історії

08.45 Натхнення

10.10, 11.10 Д/с «Відчайдушні 

часи»

12.25 Індійський фільм 

«Прийми мене»

18.10 Д/с «Сенсації ХХ століття»

19.15 Спостерігач

19.35 Особливий погляд

21.25 Вечірній преЗЕдент

21.40 Час-Time

22.00 Д/ф «1941»

23.00 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

00.35, 1.10 Д/c «Таємнича світова 

війна»

01.55 Огляд преси

03.15, 4.20 Дзеркало історії

05.10 Рандеву

НТН

05.15 Х/ф «Мільйони 
Ферфакса»

06.50 «Слово предстоятеля»

06.55 «Будьте здоровi»

07.30 Т/с «СБУ. Спецоперація»

11.05 Х/ф «Білі роси»
12.50 Х/ф «Благочестива 

Марта»
15.35 Х/ф «Осляча шкура»
17.10 Х/ф «Дракони 

назавжди»
19.00 Х/ф «Інтердівчинка»
21.55 Х/ф «Галвестон»
23.45 Х/ф «Місто пороку»
02.00 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 Стань диким із нами. 

ЮАР. Пустельне 

узбережжя. Національний 

парк Намаква 

06.30 Стань диким із нами. 

ЮАР. Квітуча пустеля. 

Намаква Ленд 

07.00 Книга-мандрівка. Україна

07.25 М/ф «Попелюшка»

08.10 Х/ф «Монстри і пірати»
08.40 Новини 

09.00 Сімейна кухня Катрін 

09.55 Всі на море! Гаваї 

10.35 Х/ф «Безмежне 
Саргасове море»

12.30 Недільне богослужіння 

Церкви євангельських 

християн-баптистів 

13.00 Недільне богослужіння 

Української євангельської 

церкви 

13.30 Недільне богослужіння 

Української церкви 

християн віри 

євангельської

14.00 Сага Сербії. Музика і 

ритми Балкан. Музично-

танцювальне шоу 

15.35 Арсен і Тоня. Фрисландія. 

Музична програма

16.15 Землячки. Клевень, 

Рівненська область, 

Дніпро. Документальний 

цикл 

17.15 Землячки. Вінницька та 

Кіровоградська області. 

Документальний цикл 

18.20 Х/ф «Баухауз»
20.30 Секрети Вікторії. 

Документальний фільм. 

ORF 

21.40 Новини 

22.00 1945. Документальний 

цикл 

23.45 1945. Післямова

00.10 Заміновані вірністю. 

Документальний фільм, 

12+ 

01.05 Синдром війни. 

Я повернувся. 

Документальна передача, 

16+ 

02.00 ПРОФІЛАКТИКА

СТБ

04.20 «Найчарівніша та 

найпривабливіша»: 

невідома версія»

05.35 «Білоруський вокзал»: 

невідома версія»

06.40 «Весілля в Малинівці»: 

невідома версія»

07.45 Х/ф «Двоє в новому 
будинку»

09.25 «МастерШеф-10»

12.55 «Супермама»

17.00 «Хата на тата»

19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

20.00 «Один за всіх»

23.05 «Я соромлюсь свого тіла»

ПРЯМИЙ

09.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд

10.00, 13.10 «Міністерство 

правди»

10.30, 22.00 «П’ята колонка»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 «Репортер». 

Новини

11.15, 12.15 «Акценти» з 

Наталією Фіцич

14.10, 15.10, 16.10 «Великий 

марафон»

17.15 «Про особисте» з 

Наталією Фіцич

18.00 «Анатомія тижня»

20.30 «Про військо»

20.50 «Sound.ЧЕК»

21.00 «Великі новини»

22.30 «Щасливий день із 

політиком»

23.00 «ВАТА- шоу» з Андрієм 

Полтавою

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

09.10 Прем’єра! «ДжеДАІ-2020»

10.10, 0.35 «Загублений світ»

13.55 Х/ф «Посилка»
15.45 Х/ф «Загнаний»
17.20 Х/ф «Людина 

президента»
19.15 Х/ф «Людина 

президента-2»
21.00 Х/ф «Некерований»
22.55 Х/ф «Приречені-2»
01.35 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 14.10 Огляд 2-го ігрового 

дня. Ліга націй УЄФА

06.40 Португалія — Хорватія. 

Ліга націй УЄФА

08.25, 17.55 Огляд 3-го ігрового 

дня. Ліга націй УЄФА

10.00, 15.30, 22.30 Футбол NEWS

10.20 Швеція — Франція. Ліга 

націй УЄФА

12.10, 16.45 Yellow

12.20 Україна — Швейцарія. 

Ліга націй УЄФА

15.50 LIVE. Вельс — Болгарія. 

Ліга націй УЄФА

18.50 LIVE. Ірландія 

— Фінляндія. Ліга націй 

УЄФА

20.55, 23.40 «Великий футбол»

21.35 LIVE. Іспанія — Україна. 

Ліга націй УЄФА

00.40 Огляд 1-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА. Прем’єра

02.25 Словенія — Молдова. 

Ліга націй УЄФА

04.10 Ліга націй УЄФА. Огляд 

туру

05.00 Профілактика

ФУТБОЛ-2

06.00, 15.10, 20.55 Огляд 3-го 

ігрового дня. Ліга націй 

УЄФА

07.35 Півн. Македонія 

— Вірменія. Ліга націй 

УЄФА

09.25, 12.10, 14.40 «Ліга націй. 

Матч-центр»

10.20 Ісландія — Англія. Ліга 

націй УЄФА

12.50 Португалія — Хорватія. 

Ліга націй УЄФА

15.50 LIVE. Андорра — 

Фарерські острови. Ліга 

націй УЄФА

17.55 Ліга націй УЄФА. Огляд 

туру. Прем’єра

18.50 LIVE. Словенія — 

Молдова. Ліга націй УЄФА

19.45, 21.25 Yellow

21.35 LIVE. Швейцарія 

— Німеччина. Ліга націй 

УЄФА

23.40 Ліга націй УЄФА. Огляд 

туру

00.35 Вельс — Болгарія. Ліга 

націй УЄФА

02.25 Огляд 2-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА

03.10 Ірландія — Фінляндія. 

Ліга націй УЄФА

05.00 Профілактика

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.55, 2.00 Містична Україна

07.45, 18.40 Правда життя

09.50 Речовий доказ

10.50, 0.00 Секретні території

11.50 Секрети Другої світової

13.50 Земля: наш час

16.40 Замерзла планета

17.40 Політ над Землею

21.00 Останній день Помпеї

22.00 Мисливці на скарби

01.00 Дикі тварини

02.50 Війна всередині нас

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.25 «Ух ти show»

09.30 Х/ф «Мрії збуваються!»
11.20 Х/ф «Шалена сімейка»
13.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

Америка»

00.50 Х/ф «Посилка»
02.45 «Бійцівський клуб»

03.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.10 М/ф «Жив собі кіт»

11.40 Х/ф «Макс»
13.50 Х/ф «Макс-2: герой 

Білого дома»
15.30 М/ф «Секрети домашніх 

тварин»

17.15 М/ф «Посіпаки»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Танька і 

Володька

23.00, 0.00 Сімейка У

23.30 Країна У

00.30 Панянка-селянка

01.45 Щоденники Темного

03.15 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.10 Додолики

06.20, 6.40, 6.55, 8.20 Веселі 

саморобки

06.30, 6.35, 6.45, 6.50, 7.00, 8.15, 

8.25 Книга-мандрівка

07.15, 8.30 М/с «Кмітливий 

Сяодзі»

09.00 Божественна літургія 

православної церкви 

України

11.00 Недільна літургія 

Української греко-

католицької церкви

12.30 Недільна свята меса 

римсько-католицької 

церкви в Україні

13.30 На відстані

14.30 Телепродаж

15.00, 1.40 Країна пісень

16.00 Т/с «Містер Селфрідж»

18.00 «Історії вулканів»

18.30 «Всі на море. Коста-Ріка»

19.30 Д/ф «Планета інновацій»

19.55 Д/ф «Острови. Унікальні 

Галапагоські острови: 

Південна Америка»

21.00, 0.20, 2.40, 3.55, 5.35 

Новини

21.20 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.00 Х/ф «Чемпіони»
00.40 UA:Фольк. Спогади

03.00 Бюджетники

04.15 #ВУКРАЇНІ

04.45 Святі та грішні
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Ті, що над 
могилами
У Польщі видали 
книгу про надгробки 
тернопільських 
цвинтарів
Світлана МИЧКО

 Здавалось би, кому можуть бути 
аж дуже потрібні і цікаві старі цвин-
тарі, крім тих, чиї рідні і близькі там 
поховані? Але ж ні. Ось аж у Поль-
щі не так давно видали книжку, при-
свячену кладовищам Тернополя та 
його околиць (тут треба зазначити, 
що свого часу територія Тернопіль-
щини входила до складу Речі Поспо-
литої, тож у регіоні залишилося дуже 
багато польських поховань). «Кладо-
вища колишнього Тернопільського 
повіту. Каплиці, гробниці і надгроб-
ки з написами, записаними латинсь-
кими літерами (1800-1945)» — ви-
дання під такою назвою (том другий) 
побачило світ у Кракові і є науковою 
розробкою дослідників Анни Силь-
віа Чиж та Бартоломея Ґутовскі. Се-
ред розділів, наприклад, такі як «Іко-
нографічні типи Матері Божої на кла-
довищах Тернопільського повіту», 
«Смерть і спасіння як наслідки пер-
вородного гріха. Сцена спокуси Єви 
на надгробках подільських кладо-
вищ», «Про надгробну фотографію 
на кладовищах» тощо.
 Зрозуміло, що книга написана 
польською мовою, однак у ній є й об-
ширні виклади українською, тож ав-
тори пообіцяли надіслати певну кіль-
кість примірників і до українських 
бібліотек. «Наша книга — це резуль-
тат документації, що ведеться рока-
ми на цій території. Подальші робо-
ти зосереджені навколо Збаража (один 
із райцентрів Тернопільської облас-
ті з дуже давньою й цікавою історією. 
— Авт.). Ми сподіваємось продовжу-
вати їх у наступному році», — напи-
сав у своїй передмові Бартоломей Ґу-
товскі. Можна прочитати дослідження 
і в електронному вигляді за посиланням 
http://cmentarzetarnopolskie.sztuka.
edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/
cmentarze_tarnopolskie_tom_2-1.pdf. ■

■

Одна із старих скульптур 
на Микулинецькому цвинтарі у Тернополі.
Фото Володимира Мороза 

з сайта te.20minut.ua.

❙
❙
❙
❙

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 На Черкащині, у селі Таш-
лик Смілянського району, до 
людей прийшов чорногуз. 
 «Він прийшов до нас на 
виробництво. Став навпро-
ти вікон мого кабінету і так 
стояв. У нас на території ба-
гато дикої живності. Є ящір-
ки, миші, змії, фазани, зайці 
і навіть лис. Тож я сприйняв 
появу лелеки як полюван-
ня», — розповідає «Україні 
молодій» Анатолій Терещен-
ко, голова Смілянської гро-
мадської організації «Тери-
торія гідності».
 Каже, пограли трохи в 
«хто кого передивиться» — 
і пан Анатолій поїхав у спра-
вах. Коли ж повернувся, то 
ледве не наїхав на бусола. Той 
не тікав. Тоді й зрозумів, що 
з птахом щось трапилося. Пі-
дозрював, що той сліпий.
 «Коли лелеку спробували 
впіймати, він цокотів дзьо-
бом, щипався, почав махати 
крилами і тоді виявилося, що 
в нього крило і стегно в крові. 
Перша думка була — підстре-
лили», — веде далі Анатолій 
Терещенко. 
 Рани лелеці залили, як 

змогли, перекисом водню. І 
зателефонували у веткліні-
ку та домовилися з лікарем 
про обстеження. Була підоз-
ра, що перебите крило. Вид-
но було: птах ослаблений і 
дезорієнтований. На щастя, 
крила виявилися цілими, але 
на них були болючі забої. Не 
маючи практичного досвіду з 
догляду за цими птахами, на-
магалися прилаштувати його 
до зоопарку — не вдалося. 
 «У клініці зустрів Юлію 
Данильченко, відому смі-
лянську зоозахисницю. Вона 
порадила звернутися до Зінаї-
ди Гуманенко, яка вже виход-
жувала чорногузів. Довго шу-
кав її контакти, а знайшовши, 
зрозумів, що ми сусіди, жи-
вемо в одному дворі. Так Цо-
котун змінив «прописку» з 
ташлицької на смілянську», 
— розповідає пан Анатолій.
 Наразі пораненого лелеку 
перевезли до садиби пані Зіни. 

Тепер у птаха більше простору 
для тренування крил. 
 Анатолій Терещенко го-
ворить, що програма міні-
мум на цьому етапі — вилі-
кувати забої та навчити чор-
ногуза літати. Якщо цього не 
станеться до відльоту у ви-
рій його родичів, то завдання 

ускладнюється необхідніс-
тю утримувати та харчувати 
птаха до весни. 
 «Тож будемо щиро вдяч-
ні за матеріальну підтримку. 
За згодою пані Зіни, викла-
даю номер її картки: 5167 
8032 4770 9335», — підсумо-
вує пан Анатолій.■

Ганна ЯРОШЕНКО 
Полтавська область 

 Першою забила на сполох 
із цього приводу Охоронна ар-
хеологічна служба Інститу-
ту археології НАН України, 
звернувшись по підтримку до 
представників засобів масової 
інформації. На своїй сторінці 
у «Фейсбуці» вона, зокрема, 
повідомила: «SOS! Просто за-
раз на Полтавщині знищуєть-
ся унікальне городище скіфсь-
кого часу, виявлене неподалік 
селища міського типу Коми-
шня Миргородського райо-
ну. Через роботи з будівниц-
тва свердловини, які виконує 
філія ГПУ «Полтавагазвидобу-
вання» АТ «Укргазвидобуван-
ня», уже знищено понад 10 ти-
сяч квадратних метрів об’єкта 
культурної спадщини. Зрівня-
но з землею понад 200 метрів 
валу. І це при тому, що у відва-
лах зібрано фрагменти ліпних 
посудин, скіфської пряжки ре-
меня, наконечники стріл V—
III століття до нашої ери тощо. 
Сам факт руйнування згадано-
го городища експедиція Охо-
ронної археологічної служби 
України виявила ще 6 серпня 
нинішнього року, про що було 
невідкладно поінформовано АТ 
«Укргазвидобування», НАК 
«Нафтогаз України», депар-
тамент культури та туризму 
Полтавської облдержадмініст-
рації та Національну поліцію. 
При спробі провести обстежен-
ня зруйнованої частини cкіфсь-
кого городища археологів на 
об’єкт не допустили — охорона 
з автоматичною зброєю просто 
відтіснила їх. Стало зрозумі-
ло, що забудовник не налашто-
ваний на конструктивний діа-
лог, а правоохоронні органи не 
квапляться виконувати свою 
роботу, тож запобігти подаль-
шому руйнуванню пам’ятки 
може лише широкий суспіль-
ний резонанс. Незважаючи на 
офіційно висловлену позицію 
щодо готовності до конструк-
тивної співпраці, АТ «Укргаз-
видобування» чинить тиск на 
орган охорони культурної 
спадщини Полтавської облас-
ті задля неправомірного скасу-
вання припису про зупинення 
робіт».
 Як зазначив директор Пол-

тавського краєзнавчого музею 
імені Василя Кричевського — 
археолог та історіограф Олек-
сандр Супруненко, малові-
доме скіфське городище ви-
явлене на земельній ділянці, 
що належить місцевому ліс-
госпу, нинішнім директором 
КЗ «Центр охорони та дослі-
джень пам’яток археології» 
Полтавської обласної ради 
В’ячеславом Шерстюком із 
колегами. Археологи зняли 
план його території, замалю-
вали вигляд оборонних спо-
руд тощо. Тоді ніхто не думав, 
що унікальному городищу за-
грожує якась небезпека. 
 Аж тут одного дня нафто-
газова компанія розпочала ро-
боти з підготовки майданчика 
для розміщення своїх сверд-
ловин. У ході цих робіт і було 
знищено частину городища, 
зокрема знесено культурний 
шар, який умовно сягає 40—
50 сантиметрів. Це той шар, де 
можуть залягати цінні знахід-
ки й де фіксують різноманіт-
ні стародавні об’єкти, напри-
клад, скіфське житло, госпо-
дарські ями тощо. Тобто фак-
тично наука втратила дуже 
великий пласт інформації.
 «Роботи газовиків на тій 
території призупинені й зараз 
розбираються, хто винен у си-
туації, яка склалася, і що ро-
бити далі, — поінформував ди-
ректор Історико-культурного 
заповідника «Більськ», що в 
селищі міського типу Котель-
ва, Ігор Корост. — Наскільки 
я знаю, на момент початку цих 
робіт скіфське городище, про 
яке йдеться, не обліковувало-
ся в держреєстрі як пам’ятка 
археології (хоч про нього зна-
ли, чули). Тож висунути пре-
тензії ГПУ «Полтавагазвидо-
бування» буде складно. Чому 
так сталося, не знаю. Але ос-
кільки я є членом консуль-
тативної ради з питань охо-

рони культурної спадщини 
при департаменті культури 
та туризму Полтавської обл-
держадміністрації, то зараз 
ми оперативно розглядаємо 
документацію, що стосуєть-
ся цієї пам’ятки, аби якомога 
швидше визначити її спочат-
ку щойно виявленою, а потім 
— пам’яткою місцевого або 
національного значення, щоб 
у підсумку врятувати її. Ок-
рім того, нині відбуваються 
перемовини між археологами 
й представниками нафтогазо-
вих структур, аби останні на-
дали можливість провести до-
даткове дослідження території 
скіфського городища».
 За словами Ігоря Короста, 

з цієї ситуації варто винести 
такий урок: усім на своїй те-
риторії необхідно провести ін-
вентаризацію пам’яток куль-
турної спадщини. Бо сьогод-
ні, здавалося б, пам’ятці нічо-
го не загрожує, вона ж нібито 
вкрита лісом, а завтра цей ліс 
можуть вирубати і прокласти 
газопровід, побудувати шлейф 
газових свердловин, іще щось, 
у результаті чого можемо її 
втратити. І тоді вже, на жаль, 
нічого не вдіємо. Тому потріб-
но вчасно реєструвати кожен 
об’єкт культурної спадщини, 
аби жоден із них не був забу-
тим, іще раз наголошує ди-
ректор Історико-культурного 
заповідника «Більськ». ■

ВАРВАРСТВО

Газовики проти археологів
Через будівництво свердловини знищується унікальне 
скіфське городище

■

У ході робіт із підготовки майданчика для розташування свердловин, 
зокрема, було знесено культурний шар, який умовно 
сягає 40—50 сантиметрів. 
Фото зі сторінки Охоронної археологічної служби України у «Фейсбуці».

❙
❙
❙
❙

БРАТИ НАШІ МЕНШІ

Безмежна довіра великого птаха
Як небайдужі люди врятували Цокотуна

■

Цокотун із добрими людьми.
Фото Анатолія ТЕРЕЩЕНКА.

❙
❙
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Наталія ОСИПЧУК 

Його талант багатогранний і 
вражає розмаїттям: драматург, 
актор, режисер, громадський 
діяч. 29 вересня виповнюється 
175 років від дня народження 
Івана Карпенка-Карого (Тобіле-
вича; 1845—1907) — одного з 
фундаторів українського про-
фесійного театру. Створені ним 
сатиричні комедії, реалістично-
побутові драми, п’єси на істо-
ричну тематику становлять цілу 
епоху в історії української кла-
сичної драматургії.

Чиновник з акторським 
талантом
 Іван Карпович народився 17 
(29) вересня 1845 року в селі Ар-
сенівка Великовисківської во-
лості Єлисаветградського пові-
ту Херсонської губернії (нині 
— с. Веселівка Новомиргород-
ського району Кіровоградської 
області). Прадід Івана Тобіле-
вича Семен, дід Адам і бать-
ко Карпо походили з містечка 
Турія (колишня Київська гу-
бернія, тепер Черкаської об-
ласті), де мали власну землю, 
але згодом збідніли, тож згодом 
Карпо Тобілевич змушений був 
працювати управителем чужих 
маєтків. 
 Мати Івана Карповича, Єв-
докія Зіновіївна Садовська, 
— з козацького роду з містеч-
ка Саксагани Катеринославсь-
кої губернії (нині с. Саксагань 
П’ятихатського району Дніпро-
петровської області). За спога-
дами сучасників, батько і мати 
майбутнього драматурга мали 
сильні і красиві голоси. Крім 
того, батько був цікавим опові-
дачем-гумористом. «Його спосіб 
розповідати, вираз обличчя, ін-
тонації голосу і при тому над-
звичайна дотепність приму-
шували всіх тих, хто його слу-
хав, аж лягати від реготу. Отим 
умінням артистично розповіда-
ти Карпо Адамович наділив і 
своїх синів — Івана, Миколу й 
Панаса», — писала у спогадах 
друга дружина Івана Тобілеви-
ча Софія Тобілевич. 
 Дитячі роки Іван Тобілевич 
провів у рідному селі, зростав 
допитливим та вразливим хлоп-
чиною. Навчався у Бобринець-
кій повітовій школі, користу-
вався повагою не лише серед 
учнів, а й учителів. Здавалося 
б, талановитий учень мав усі 
шанси продовжити навчання. 
Проте Бобринецька школа ста-
ла першим та останнім офіцій-
ним навчальним закладом, в 
якій навчався майбутній актор 
та драматург.
 Віражі долі часом непередба-
чувані. Майбутній актор мусив 
заробляти на життя, працюючи 
писарем у канцелярії місцево-
го пристава. Згодом став писар-
чуком у Бобринецькій ратуші. 
Наприкінці січня 1864 року 
Івана Тобілевича прийняли на 
державну службу до Бобри-
нецького повітового суду. Чи-
новницька кар’єра складалася 
доволі успішно, і цілком мож-
ливо, що про Карпенка-Каро-
го-драматурга сучасники так 
ніколи би й не дізналися. Про-
те вкотре втрутився його велич-
ність випадок. Суха інформація 
у штатному формулярі свідчи-
ла, що переконання чиновни-

ка «вступили в суперечність із 
його службовим становищем». 
Зрештою, 4 жовтня 1883 року 
за пропозицією міністра внут-
рішніх справ Івана Тобілевича 
звільнили з роботи.
 Чиновницька робота не пе-
ретворила Івана Карповича 
на запеклого канцеляриста. У 
Малій Висці і Бобринці він ба-
гато читав і навіть заснував ама-
торський гурток для того, щоб 
прибуток від вистав ішов на по-
жертвування бідним людям. 
Крім літнього, згодом з’явився 
зимовий театр. Звісно, що ду-
шею цього аматорського то-
вариства став Іван Тобілевич, 
який був і за режисера, і за ак-
тора. Восени 1863 року до цього 
гуртка приєднався драматург та 
актор Марко Кропивницький. 
Вистави у Бобриці припинили-
ся у 1865 році, після переведен-
ня повітового центру до Єлиса-
ветграда.

Хутір Надія
 Повернувшись до Єлисавет-
града в жовтні 1869 року, Іван 
Тобілевич оселився на околи-
ці міста, на правому березі річ-
ки Інгул. У 1871 році батько, 
Карпо Адамович, продав буди-
нок у Бобриці і купив садибу в 
передмісті Єлисаветграда з 
цегляним будинком, флігелем 
у дворі і садком. У цьому будин-
ку народилися діти від першого 
шлюбу Івана Тобілевича з дво-
рянкою Надією Тарковською. 
До слова, внучатими племін-
никами Надії Тарковської був 
російський поет Арсеній Тар-
ковський і його син — кіноре-
жисер Андрій Тарковський.
 У цьому шлюбі Іван Тобіле-
вич зазнав і доброго, і лихого. 
Його щастя було недовгим — 
навесні 1881 року померла від 
сухот дружина Надія, а влітку 
1882 року — найстарша донь-
ка Галина. У 70-х роках Іван 
Тобілевич опікувався маєтком 
свого покійного тестя Карла 
Тарковського, а згодом одержав 
частину спадщини  за тридцять 
верст від Єлисаветграда, де по-
чав розбудовувати садибу. Що-
року він разом із родиною про-
водив тут відпустку. Для нав-
колишніх селян він був своїм, 
адже не цурався простого жит-
тя.
 Так було засновано хутір, 
який після смерті дружини 
одержав назву Надеждівка, або 
Надія. Хутір став справжньою 
мистецькою меккою для кори-
феїв українського театру. На 
хуторі Карпенко-Карий напи-
сав десять драм і комедій. Пуб-
ліцистка Світлана Орел у до-
слідженні «Хутір Надія — ко-
лиска театру корифеїв і роду 
Тарковських» наводить цікаві 
факти, пов’язані з діяльністю 
засновників українського теат-
ру корифеїв.
 Іван Карпенко-Карий мріяв 
про те, щоб на хуторі народжу-
валися усі його онуки і прав-
нуки. Заповіту нащадки до-
трималися — тут з’явилися на 
світ восьмеро його онуків, усі 
правнуки та шестеро праправ-
нуків. «Десятки років напо-
легливої боротьби за відбудо-
ву, збереження, реставрацію 
експонатів... За яких умов це 
доводилося робити, свідчить 
той факт, що Андрія Юрійови-

ча (онука Івана Карпенка-Ка-
рого. — Авт.) за його безкомп-
ромісну діяльність навіть засу-
дили до трьох років позбавлен-
ня волі. Щоправда, відсидів він 
лише дев’ять місяців. А сталося 
це тому, що він змушений був 
захищати дуби, які запопад-
ливі чиновники взялися зріза-
ти. От і отримав вирок «за хулі-
ганство». Але дуби, посаджені 
Михайлом Старицьким, Фотієм 
Красицьким, Людмилою Ліни-
цькою, врятувати не вдалося. 
 На хуторі нині — 95 імен-
них дубів. Деякі з них садили 
Іван Карпенко-Карий, Микола 
Садовський, Панас Саксагансь-
кий, відомі та шановані гості 
хутора. Кремезний дуб Миколи 
Карповича ніби обіймає своїм 
гіллям дуб, посаджений Марією 
Заньковецькою, яку кохав при 
житті», — пише Світлана Орел. 
Дослідниця мріє про той час, 
коли хутір Надія стане справж-
ньою всеукраїнською театраль-
ною меккою. Адже про це мрія-
ли Микола Садовський і Марко 
Кропивницький, Марія Зань-
ковецька та Іван Карпенко-Ка-
рий. 

Зоряний час
 ... У травні 1876 року Ем-
ським указом царизм заборо-
нив виконання драматичних і 
вокальних творів українською 
мовою, після чого аматорський 
гурток занепав. Переслідуван-
ня Карпенка-Карого ввійшли в 
нову фазу. Коли у травні 1883 
року Іван Тобілевич поселив у 
своєму домі колишнього актив-
ного учасника Київської гро-
мади херсонського губернсь-
кого статистика Олександра 
Русова і його дружину Софію, 
яка перебувала під гласним на-
глядом поліції і не мала права 
жити в Єлисаветграді, місцевий 
поліцмейстер доповів хер-
сонському віцегубернаторові 
про ...неблагонадійність Івана 
Тобілевича. 
 Проте життя непередбачу-
ване: в той час, коли поліцейсь-
кі посилювали тиск на Тобіле-
вича, його акторська кар’єра 
набирала обертів. Коли Хер-
сонське губернське правлін-
ня 4 жовтня 1883 року ухвалю-
вало резолюцію про звільнен-
ня Івана Тобілевича, він при-
ймає пропозицію своїх друзів 
перейти на професійну сцену. 
Як актор Іван Тобілевич дебю-
тував під псевдонімом «Карпен-
ко-Карий». Над Іваном Тобіле-
вичем було встановлено бага-
толітній поліцейський нагляд, 
його переслідували та забороня-
ли жити в обох столицях — Пе-
тербурзі та Москві.
 Як тільки завершився тер-
мін гласного нагляду над Іва-
ном Тобілевичем, він вступає 
до української трупи Миколи 
Садовського, в якій працювали 
справжні зірки сцени — Марія 
Заньковецька та Панас Сакса-
ганський. Видатний драматург 
Іван Тобілевич укотре став ак-
тором Карпенком-Карим.
 Нарешті тяжкий період 
життя Карпенка-Карого — дис-
кримінованого, «проскрибова-
ного» царським самодержавс-
твом — закінчився. Перед ним 
простелився новий шлях — не-
хай складний і тернистий, про-
те сповнений визнання та лю-

бові шанувальників. Наприкін-
ці лютого 1890 року, через пев-
ні непорозуміння в колективі, 
трупа Миколи Садовського роз-
падається. Актори утворюють 
новий театральний колектив, 
який приніс їм успіх.
 Спочатку, до 1888 року, 
трупа називалася «Товарис-
твом російсько-малоросійсь-
ких артистів під керівництвом 
Панаса Саксаганського». І 
хоча імені Івана Карпенка-Ка-
рого в офіційній назві не було, 
проте він був справжнім ор-
ганізатором та натхненником 
колективу. Його драматургія 
становила основу репертуару, 
чим «Товариство» відрізняло-
ся від інших тогочасних труп. 
Іван Карпенко-Карий був кори-
феєм не лише на сцені, а й не-
перевершеним драматургом. У 
його драматургічній спадщині 
— вісімнадцять оригінальних 
п’єс та кілька переробок. Оці-
нюючи першу п’єсу драматурга 
«Чабан» (пізніше «Бурлака»), 
Іван Франко писав: «Уже пер-
ша драматична проба Тобілеви-
ча, зразу титулована «Чабан», 
показує в нім драматичного ав-
тора великого таланту». Згодом 
з’явилися комедії «Сто тисяч» 
(1890) та «Хазяїн»(1900), які 
стали літературною класикою 
та становлять золотий фонд ре-
пертуару українського театру. 
 До історичної драматургії 
належать п’єси «Бондарівна» 
(1884), «Лиха іскра поле спа-
лить і сама щезне» (1896), тра-
гедія «Сава Чалий» (1838). Ще 
Іван Франко високо оцінив по-
яву трагедії «Сава Чалий», на-
звавши її твором, який «гід-
ний стати в ряді архітворів на-

шої літератури». А от історич-
ний твір «Гандзя» (1902) свого 
часу не сприймався тогочасною 
критикою. За сюжетом п’єси, 
доля дівчини-бранки Гандзі 
складається трагічно. Оскіль-
ки один із гетьманів порівнює 
дівчину з прекрасною Украї-
ною, дослідники вважали, що 
автор змалював образ розіп’ятої 
України, яка чекає на поряту-
нок. Саме тому тривалий час 
цю п’єсу обходили своєю ува-
гою видавництва. 
 В одному з листів до Пана-
са Саксаганського драматург 
зізнавався: «Ради України, 
нам дорогої, ради скривдже-
ного народу, ми зробимо все, 
що в наших силах!»
 Українські корифеї під-
корювали театральну сцену, 
гідно пропагуючи національ-
не мистецтво. Натхнення та 
праця — таким було життєве 
кредо неперевершеного дра-
матурга Івана Карпенка-Ка-
рого, життя якого обірвалося 
2 (15) вересня 1907 року. За 
заповітом, останній спочинок 
він знайшов на кладовищі 
поблизу хутора Надія, поруч 
із могилою батька. Справж-
нім духовним заповітом стали 
його слова, звернені до сина 
Назара Тобілевича: «Не забу-
вати ніколи високих ідеалів! 
Програма ідеалів безмежна, 
але той, хто частину цих іде-
алів носить у своїй душі, бе-
реже їх як святиню, і по мірі 
своїх сил виповняє, той тіль-
ки має задоволення, бо тіль-
ки безконечно прекрасного в 
житті тяжко досягнути, а че-
рез те праця на корись пре-
красного безкрая...». ■

Іван Тобілевич, якого всі знають як 
Карпенка-Карого. 1867 р.

❙
❙

ПОСТАТЬ

Корифей із хутора Надія
Митець Іван Карпенко-Карий: як чиновницька робота не загубила талант

■
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Оксана ПРОДАНЧУК

 Цьогорічний розіграш Су-
перкубка України видався тро-
хи незвичним. На зміну соняч-
ній Одесі прийшов дощовий 
Київ, інтершум замінив атмос-
феру переповненої арени, а на 
грудях Мірчи Луческу виднів-
ся динамівський ромб. Рік тому 
такого не міг уявити жоден ук-
раїнський уболівальник.
 Протистояння «Динамо» з 
«Шахтарем» обіцяло бути ціка-
вим ще задовго до початку мат-
чу. Інакше не могло бути, коли 
тренер очолює команду одвіч-
них суперників.
 Хоч на старті чемпіонату 
обидві команди здобули впев-
нені перемоги, але до суперкуб-
кового протистояння підійшли 
в різних станах: «Динамо» — 
знекровлене травмами основ-
них гравців, а «Шахтар» зі спо-
гадами про болючі 0:5 від «Ін-
тера» в півфіналі ЛЄ. Як пока-
зала гра, пам’ятав про цей матч 
і керманич київської команди.
 У цьому матчі «біло-сині» 
продемонстрували стовідсотко-
ву реалізацію — три удари в пло-
щину воріт, і три iз них влучили 
в ціль. Спочатку Карлос Де Пена 
головою вколотив м’яч у сітку 
воріт, потім скандальний Жер-
сон Родрігеш подвоїв рахунок і в 
черговий раз продемонстрував, 
що він кваліфікований гравець.
 Скориставшись помилкою 
киян, Жуніор Мораєс відродив 
інтригу в матчі — 1:2 до пере-
рви. У другому таймі «гірники» 

заволоділи ініціативою і нама-
галися зрівняти рахунок, але 
цього дня фортуна була на сто-
роні столичної команди. Підо-
пічним Каштру не вдалося за-
смутити оборону киян, нато-
мість засмутили власну — Фран 
Соль, який вийшов на заміну, 
забив третій, фінальний, м’яч 
у цьому матчі.
 Після гри емоції й коментарі 
були різні.
 «Було три удари у «Дина-
мо», і вони змогли їх реалізува-
ти. У нас же була достатня кіль-
кість моментів, але, на жаль, 

ми не змогли їх реалізувати. Це 
головна різниця. Незважаючи 
на те, що у нас було 70 із гаком 
відсотків володіння м’ячем, 
якщо немає реалізації, то це ні-
велюється.
 Зрозуміло, що футбол не зав-
жди справедливий. Нікому не 
цікаво, грав ти добре або пога-
но, а рахуються голи, які ко-
манди забивають і, відповід-
но, пропускають. Сьогодні ми 
маємо прийняти цю несправед-
ливість», — прокоментував гру 
Каштру.
 Натомість візаві Каштру за-

лишився задоволений діями 
своїх футболістів.
 «Я дуже радий, що ми вигра-
ли Суперкубок, це нормально, 
адже кожен професійний фут-
боліст і тренер мріє про це. Та-
кож радий, що хлопці виклали-
ся і виграли цей поєдинок поп-
ри те, що у нас багато травмова-
них футболістів. Звісно, це не 
може не подобатися.
 Оскільки ми виграли 3:1, 
значить, виконали завдання 
на гру на всі 100%. А про те, як 
хлопці розуміють мої ідеї, за-
питайте краще у них самих», 

— сказав Луческу.
 Не задоволений діями арбіт-
ра та грою команди-суперника 
залишився екскапітан, а нині 
тренер «Шахтаря» — Даріо 
Срна.
 «Задоволений футболом, ко-
мандою і Містером. Я спілку-
вався з президентом: він дуже 
задоволений вчорашньою грою і 
підтримав команду. Він сказав, 
що краще програвати, показую-
чи такий футбол, як у нас, ніж 
вигравати з таким футболом, 
який показувало «Динамо». У 
матчі були дуже серйозні суд-
дівські помилки. Два чистих 
пенальті і офсайд під питанням 
у третьому голі у наші ворота».
 Після таких слів згадуєть-
ся геніальний вислів легендар-
ного Валерія Васильовича Ло-
бановського: «Гра забувається, 
а результат — залишається». 
Тут важко не погодитись. Тому 
«гірники» мають змиритися з 
поразкою і працювати над по-
милками, а «біло-сині» повин-
ні продовжувати шукати себе з 
новим тренером. ■

Олексій ПАВЛИШ

 Попри пандемію коронавірусу, світо-
вий спорт потроху набирає обертів після 
карантинної паузи, і теніс — не виняток. 
Уже в понеділок без глядачів на трибунах 
стартує другий у сезоні турнір «Великого 
шолома» — US Open (нагадаємо, що зма-
гання в Уїмблдоні цього року скасували, 
а «Ролан Гаррос» перенесли на кінець ве-
ресня — жовтень).
 Проте через високий ризик підхопити 
вірус у США багато топ-тенісистів відмовля-
ються від участі у «мейджорі». Зокрема, се-
ред представниць топ-10 рейтингу на аме-
риканських кортах зіграють лише чотири 
спортсменки — Кароліна Плішкова (третя 
ракетка світу), переможниця цьогорічного 
Australian Open Софія Кенін (№4 світового 
рейтингу), господарка турніру Серена Уїль-
ямс (№9 у табелі про ранги WTA) та десята 
ракетка планети Наомі Осака.
 Натомість шість тенісисток із чільної 
десятки, зокрема й українка Еліна Сві-
толіна, вирішили не ризикувати і про-
пустити турнір. 
 «Враховуючи всі обставини, я виріши-
ла не грати на US Open. Я б хотіла подяку-
вати організаторам за те, що вони дають 
гравцям шанс зіграти і шанс уболівальни-
кам подивитися цей приголомшливий тур-
нір. Я розумію і поважаю всі зусилля, яких 
вони доклали, щоб провести змагання у 
безпечній обстановці. Але поїздка в США 
для мене залишається некомфортною, щоб 
при цьому не піддавати свою команду і себе 
високому ризику», — прокоментувала своє 

рішення перша ракетка України.
 Із турніру вже знялись щонайменше 
26 тенісисток. У чоловічій сітці справи 
не набагато кращі — заздалегідь попере-
див про те, що не зіграє в Нью-Йорку, чин-
ний чемпіон «хардового шолома» Рафаель 
Надаль, який, вочевидь, робить ставку на 
свій улюблений ґрунтовий «Ролан Гар-
рос», котрий він уже вигравав 12 разів.
 «Здоров’я — основний нюанс, який 
вплинув на моє рішення. Схоже, що си-
туація з коронавірусом ще не повністю 
контролюється, тому ми з командою ви-
рішили відмовитися від участі в US Open. 
Після багатьох місяців без змагального 
навантаження нам запропонували склад-

ний календар. Перехід iз харду на ґрунт 
практично без будь-якої підготовки не-
безпечний для мого організму й майбут-
нього», — визнав іспанець.
 Через травму не зіграє ще одна леген-
да світового тенісу — 39-річний швейца-
рець Роджер Федерер, а от перша ракет-
ка світу — Новак Джокович — після дов-
гих роздумів таки підтвердив свою участь: 
серб усерйоз налаштований на перемогу.
 Якщо в чоловічій частині змагань голов-
ний фаворит, по суті, один, то в жіночій — 
претендентів на тріумф удосталь. Конку-
ренцію титулованим Уїльямс, Плішковій і 
Осаці може нав’язати й українка, 25-та ра-
кетка світу Даяна Ястремська, яка напере-
додні дійшла до третього кола «прем’єра» в 
Цинциннаті. І хоч у першій очній зустрічі з 
Осакою травмована Даяна не змогла нічо-
го протиставити японці (поразка 3:6, 1:6), 
відсутність багатьох статусних суперниць 

може трохи полегшити їй турнірну сітку 
на самому «шоломі».
 Загалом же український прапор на 
кортах Нью-Йорка, окрім Ястремської, 
в одиночному розряді захищатимуть та-
кож Катерина Козлова, Катерина Бонда-
ренко, Леся Цуренко, Катаріна Заваць-
ка, Марта Костюк і Ангеліна Калініна. 
У парному розряді зіграють сестри Кіче-
нок. Світоліна ж, схоже, як і Надаль, зо-
середжується на «Ролан Гарросі» — пе-
ред французьким «мейджором» Еліна за-
явилась на престижні ґрунтові турніри у 
Римі та Страсбурзі.
 А в наших представників ATP-туру 
після відновлення змагального режиму 
справи йдуть не так добре — Ілля Мар-
ченко вже знявся з двох «челленджерів» 
через проблеми з плечем, а Сергій Ста-
ховський на двох турнірах у Празі виграв 
лише один матч. ■

ТЕНІС

Із поправкою на коронавірус
Сiм українок зіграють в основі Відкритого чемпіонату 
США, а Світоліна готується до «Ролан Гаррос»

■

ТАБЛО

Матчі за участі українців
 Турнір у Палермо. 1/16 фіналу. Д. Ястрем-
ська — С. Соррібес-Тормо (Іспанія) — 6:3, 6:4. 
1/8 фіналу. Д. Ястремська — О. Додан (Фран-
ція) — 6:2, 6:4. 1/4 фіналу. Д. Ястремська — К. 
Джорджі (Італія) — 6:4, 6:7, 3:6.
 Cincinati Masters. 1\32 фіналу. Д. Ястрем-
ська — В. Уїльямс (США) — 5:7, 6:2, 7:5. 1/16 
фіналу. Д. Ястремська — Б. Пера (США) — 7:6, 
4:6, 6:3. 1/8 фіналу. Д. Ястремська — Н. Осака 
(Японія) — 3:6, 1:6.
 Challenger Прага. 1/32 фіналу. С. Ста-
ховський — Т. Машак (Чехія) — 5:7, 2:6.
 Challenger Прага 2. 1/16 фіналу. С. Ста-
ховський — Ф. Сілва (Португалія) — 2:6, 7:6, 
7:6. 1/8 фіналу. С. Стаховський — Т. Грієкспоор 
(Нідерланди) — 1:6, 1:6.

■

Даяна Ястремська дійшла до третього кола турніру в Цинциннаті.
Фото з сайта xsport.ua.

❙
❙

ФУТБОЛ

Що сподобалось Луческу
Київське «Динамо» перемогло донецький «Шахтар» у матчі за Суперкубок країни

■

«Динамо» святкує третій забитий м’яч.
Фото з сайта football24.ua.

❙
❙

ТАБЛО

Суперкубок України
«Шахтар» — «Динамо» — 1:3
 Голи: Мораєс, 37 — Де Пена, 20; 
Жерсон Родрігес, 31; Фран Соль, 83.
 «Шахтар»: Андрій Пятов, Додо, 
Сергій Кривцов (Фернандо, 87), Ва-
лерій Бондар (Євген Коноплянка, 70), 
Микола Матвієнко, Тарас Степаненко, 
Алан Патрік, Маркос Антоніо (Ромеро 
Марлос, 46), Тайсон, Тете (Манор Со-
ломон, 61), Жуніор Мораєс.
 «Динамо»: Георгій Бущан, Олек-
сандр Караваєв, Олександр Сиро-
та, Томаш Кендзьора, Олександр Тим-
чик, Сергій Сидорчук, Микола Шапа-
ренко, Віталій Буяльський, Карлос Де 
Пена (Олександр Андрієвський, 75), 
Жерсон Родрігес, Владислав Супряга 
(Фран Соль, 61).

■
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Беллу Хадід 
підводить пам'ять
Хвороба Лайма спричиняє топмоделі 
чимало неприємностей

■
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Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00
Захід +11...+16
 +25...+30
 +14...+19
 +28...+33

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр +11...+16
 +24...+29
 +14...+19
 +28...+33

Північ +11...+16
 +24...+29
 +14...+19
 +28...+33

Схід +11...+16
 +23...+28
 +11...+16
 +27...+32

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00
Південь +14...+19
 +26...+31
 +14...+19
 +29...+34

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 У ресторані одного відвіду-
вача обслуговує дуже гарненька 
офіціантка. Пообідавши, він про-
сить принести рахунок, платить і 
каже:
 — Але ж існують такі три слова, 
які вам було б дуже приємно почути, 
чи не так?
 — Правда!
 — А хочете, я вгадаю, що це за 
слова?

 — Ну спробуйте!
 — Я вас кохаю!
 — Ні, «Здачі не треба».

* * *
 — Слухайте, — говорить шеф 
співробітнику, — ви кажете, що у 
вас є п’ятирічний стаж роботи, а на-
справді виявляється, що ви ніде не 
працювали.
 — А хiба ви не казали, що вам 
потрібні працівники з уявою?

По горизонталі:
 1. Лікувальний корінь, на якому 
настоюють горілку. 4. Нижчий офі-
церський чин у царській армії. 7. Про-
зора рідина з характерним запахом, 
яку Микола Пирогов першим почав 
використовувати як наркоз. 8. Особ-
ливий податок за перевезення товарів, 
прогін худоби через кордони або внут-
рішні застави. 10. Правознавець, фахі-
вець, який має професійні знання у га-
лузі законодавства і практики його за-
стосування. 12. Залізні щипці із за-
гнутими всередину і загостреними 
кінцями для витягування цвяхів. 13. 
Палац французьких королів, знаме-
нитий музей мистецтв. 15. Місто на 
Луганщині, що носить ім’я свого за-
сновника-мецената. 18. Поширена у 
ХІХ столітті в Галичині українська наз-
ва австрійського гульдена. 20. Му-
зичний інструмент, не потрібний козі. 
21. Пристрій для слухання музики в 
телефоні, не заважаючи іншим. 24. 
Зліпок у натуральну величину, який 
точно відтворює форму предмета. 
26. Індійське вчення про досягнен-
ня духовного спокою; одна з шести 
традиційних шкіл філософії індуїз-
му. 27. Радіоактивний хімічний еле-
мент. 28. У стародавньому Римі — 
жрець, що, спостерігаючи політ і по-
ведінку птахів, провіщав нібито волю 
богів. 29. Органічна сполука, яка ви-
користовується як розчинник у бага-
тьох виробництвах.
По вертикалі:
 1. Окрема будівля для зберігання 
зерна та інших продуктів. 2. Улюблена 
пора року школярів. 3. Чоловіча «кос-

метичка». 4. Абрикосові плоди, вису-
шені з кісточкою.  5. «Ой у полі ... то-
полі, та й всі зеленіють. За одною дів-
чиною усі хлопці мліють» (Українська 
народна пісня). 6. Вчитель красно-
мовства у стародавній Греції. 9. Пра-
вило, настанова, що обмежує чиї-не-
будь права чи дії. 11. «Як парость 
виноградної лози, плекайте мову. 
Пильно й ненастанно політь бур’ян. 
Чистіша від сльози вона хай буде». 
(Автор). 14. Традиційна тяглова сила 
чумацьких возів. 16. Об’єднання ок-
ремих осіб, організацій, держав. 17. 
Трава, яку дуже люблять кролі й коні. 
19. Одне з імен відомого німецько-
го композитора, органіста і скрипаля, 
класика бароко. 20. Вибуховий при-
стрій. 22. Вишивка чи в’язання, ха-
рактерне великою кількістю отворів, 
що складають мережаний візерунок. 
23. Майданчик для гри в теніс. 25. 
Поросла травою рівнина, що вико-
ристовується як пасовисько та сіно-
жать. ■

Кросворд №78
від 21—22 серпня

Дара ГАВАРРА

 Здавалося б, молода, красива, багата й успіш-
на Белла Хадід, яку вважають найкрасивішою жін-
кою світу, могла б насолоджуватися життям, хо-
дити на світські раути, відвідувати художні пер-
форманси, зустрічатися з друзями, та іноді красу-
ню нічого не радує, адже хвороба Лайма вносить 
свої корективи у її життя. Про свої проблеми зі 
здоров’ям 23-річна модель розповіла пресі. Ви-
являється, щодня їй доводиться терпіти і біль у 
суглобах, і підвищене серцебиття, перепади на-
строю, нудоту, нічну пітливість, безсоння, голо-
вний біль, але найгірше — безпідставну тривогу, 
сплутаність свідомості, часткову втрату пам’яті та 
інші симптоми цієї підступної хвороби. Зі слів мо-
делі, всі ці негаразди зі здоров’ям у неї почали-
ся ще з 14 років, проте вже з 18 усе погіршилося 
настільки, що іноді вона навіть втрачала пам’ять. 
Так, одного разу дівчина не змогла потрапити до-
дому через помутніння свідомості і вона забула, 
як доїхати із Санта-Моніки в Малібу, що розташо-
ване зовсім поруч.

 Найбільше засмучує дів-
чину те, що через хворо-
бу вона не може займатися 
улюбленим хобі — верхо-
вою їздою. Вона навіть пла-
нувала брати участь у зма-
ганнях, але хвороба стала на 
заваді цьому. Тож Белла зай-
нялася модельним бізнесом, а 
про коней довелося забути.
 На цю ж хворобу в сім’ї Хадід 
страждають також брат і мама 
Белли. Статистика свідчить, що в 
США щороку фіксують до 100 тисяч 
хворих на цю недугу, хоча подейкують, 
що ця цифра може бути значно біль-
шою — до 300 тисяч, а хвороба за по-
ширеністю посідає друге місце у Спо-
лучених Штатах після ВІЛ. Збудниками 
хвороби Лайма є кліщі, тож жителям Пів-
нічної півкулі варто бути обачними, адже 
число хворих на цю недугу щороку стрімко 
зростає. ■

з 31 серпня до 6 вересня
 Овен (21.03—20.04). Вам загрожують 

постійна дратівливість і безсоння. Бiльше вiд-
почивайте, відпустка в санаторії — найкращі 
ліки для нервової системи.
 Дні: спр. — 31; неспр. — 1.

 Телець (21.04—21.05). Ваша безпосе-
редність вiдіграє вирішальну роль у створенні 
стосункiв. Головне — не ставити фінансову не-
залежність партнера на перше місце.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 4. 

 Близнюки (22.05—21.06). Вкладайте 
кошти та ідеї у свої проєкти. Ви обов’язково 
досягнете успіху, а ті, хто відмовляв вас, заз-
дритимуть вашим успіхам.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2.

 Рак (22.06—23.07). Нові знайомі візь-
муть на себе частину рутинної роботи, а вам 
залишиться лише роздавати вказівки й діли-
тися своїми ідеями. Бiльшiсть цих iдей вияв-
ляться перспективними.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Лев (24.07—23.08). Вам часто не виста-
чатиме терпіння, щоб довести справи до кінця, 
але навіть при такому розкладі ваша кар’єра 
пiде вгору.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 5.

 Діва (24.08—23.09). Ви зможете домо-
гтися успіху в будь-якій діяльності, головне — 
щоб вона приносила задоволення. Ваш авторитет 
значно зросте, постарайтеся утримати позиції.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2.

 Терези (24.09—23.10). Деякі колеги 
підтримають вас, але не діліться планами. Вас 
чекає удача у фінансовій сфері, ви робитимете 
гроші буквально з усього.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4.

 Скорпіон (24.10—22.11). Попереду 
багато вигідних і спокусливих пропозицій по 
службі, правда, піднiматися по кар’єрних схо-
дах буде важкувато, адже їх буде багато.
 Дні: спр. — 31; неспр. — 2.

 Стрілець (23.11—21.12). Ви купатимете-
ся в любові, тiльки треба іноді виринати й ози-

ратися. Ваша друга половинка просто завалить 
вас подарунками, але й вам не завадить при-
міряти маску чарівника.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 3.

 Козеріг (22.12—20.01). Ви досягне-
те успіху в коханнi, на вас очікують перемо-
ги, які приведуть до численних романів. Якщо 
вам просто хочеться оновити почуття, шукай-
те новi знайомства.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6.

 Водолій (21.01—19.02). Начальник бо-
ротиметься за те, щоб ви працювали саме в 
його команді, адже такого відповідального 
співробітника годi й шукати. Пропозицій буде 
багато, головне визначитися з напрямом.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 4.

 Риби (20.02—20.03). Ви станете генієм 
або авантюристом, усе залежить від оточення. 
Постарайтеся спілкуватися з корисними людь-
ми, які не тільки допоможуть порадою, а й під-
тримають матеріально. 
 Дні: спр. — 3; неспр. — 5. ■

Белла Хадід.❙

29—30 серпня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденний, 5-10 м/с. 
Температура вночi +13...+15, удень +26...+28. Пiслязавтра вночi 
+16...+18, удень +30...+32.

Миргород: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +25...+27. 
Вінниця: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +29...+31.
Одеса: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +29...+31.

27 серпня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 23-25 градусів, у Дніпрі біля Києва — 22.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: 
уночi +13...+15, удень +28...+30. Моршин: уночi +13...+15, 
удень +27...+29.
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