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Тарасів млин Із перевіреними бійцями

Малюнок Миколи КАПУСТИ.❙
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Ведучий — про зірок у парламенті та 

почесну місію вести концерт у серці 

Гетьманщини

Сергій Притула: Радий, що і держава, 
і меценати повертають 

Батурину значимість

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,204 грн 

1 € = 27,986 грн

1 рос. руб. = 0,380 грн

Які ми — така й 
держава

Україна — наше спільне 
дзеркало, в яке ми 
вдивляємося вже 28 років 
без особливого задоволення, 
проте не готові до змін

стор. 2»
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«Безпілотником — воно ж тихенько. І незрозуміло, з якого боку прилетіло. До окопів летять і 
кидають собі спокійно... Кнопочку натиснув, лапка скинула... Це найстрашніша зброя, напевно, 
яка тут є. Вона непередбачувана, і не чути, як летить». 

Морпіх із позивним «Док»

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
не вис-
тачає ук-

раїнським фермерам на осінню посівну, за 
висновками аналітиків із Міністерства аграр-
ної політики.

11,5 млрд куб. м
природного 
газу Україна 

почне імпортувати з Румунії з наступного року, 
інформує пресслужба державної газотранспор-
тної компанії «Укртрансгаз».

гривень
від оренди 
держмайна 

надійшло до держбюджету України, повідомив в.о. 
голови Фонду державного майна Віталій Трубаров.

євро
буде виділе-
но на рефор-

му профосвіти в Україні, заявив глава 
представництва Європейського Союзу 
в Україні Х’юг Мінгареллі.

гривень
одноразової 
допомоги виді-

лив Кабмін постраждалим учасникам російсько-ук-
раїнської війни, розповіли у преслужбі Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі.

1,5 млрд 58 млн Понад 18 млнПонад 1 млрд
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Тарас ЗДОРОВИЛО

 Режим припинення вогню знову по-
рушено: 21 серпня збройні формування 
Російської Федерації та її найманці сім 
разів обстрілювали позиції українських 
військ. Окупанти гатили з гранатометів 
різних систем, великокаліберних куле-
метів i стрілецької зброї.
 У районі, за ситуацію в якому відпові-
дає оперативно-тактичне угруповання 
«Схід», ворог здійснив обстріли: непо-
далік Новомихайлівки — з гранатометів 
різних систем i великокаліберних куле-
метів; двічі поблизу Водяного — з гра-

натометів різних систем та стрілецької 
зброї; двічі неподалік Старогнатівки — 
з гранатометів різних систем i стрілець-
кої зброї; поблизу Лебединського — з ав-
томатичних гранатометів i стрілецької 
зброї та неподалік Авдіївки — з автома-
тичних гранатометів, великокаліберних 
кулеметів i стрілецької зброї. 
 На Луганщині, якою опікується опе-
ративно-тактичне угруповання «Північ», 
ворожих обстрілів позицій ЗСУ не зафік-
совано.
 У середу внаслідок ворожих обстрілів 
один український військовослужбовець 
отримав поранення.
 Станом на 7-му годину ранку 22 серп-
ня зафіксовано два ворожi обстріли: поб-
лизу Водяного — зі станкового проти-
танкового гранатомета та неподалік Но-
вотроїцького — зі станкового протитан-
кового гранатомета та стрілецької зброї.
 Додамо, що останнім часом на Донбасі 
«іхтамнєти» Путіна активно використо-
вують безпілотники, які скидають бом-
би й міни на позиції українських війсь-
кових. Подібні саморобні ударні дрони 
окупантів бійці ЗСУ на Азовській ділян-
ці фронту в Донецькій області називають 
найстрашнішою зброєю — непередбачу-
ваною і тихою.

 Як розповіли морпіхи, щодня із на-
станням темряви терористичні угрупо-
вання починають вести вогонь, а домов-
леності про «хлібне перемир’я» для них 
нічого не означають.
 «Як вовкулаки... якось, може, місяць 
на них впливає», — іронічно зазначають 
бійці. Говорячи про ворожі дрони, наші 
вояки зазначили, що ті скидають смер-
тоносні «сюрпризи» по кілька разів на 
день.
 «Безпілотником — воно ж тихенько. 
І не зрозуміло, з якого боку прилетіло. До 
окопів летять і кидають собі спокійно... 
Кнопочку натиснув, лапка скинула... Це 
найстрашніша зброя, напевно, яка тут є. 
Вона непередбачувана, і не чути, як ле-
тить», — розповів морпіх із позивним 
«Док», який на передовій уже п’ять років. 
Військовий наголошує, що у винахідли-
вості технології вбивства окупанти не 
втомлюються вдосконалюватися. 
 Щодо «звичайних» обстрілів, то ін-
ший морпіх із позивним «Мішаня» ка-
тегорично заявив, що єдиним варіантом 
відповіді на ворожий вогонь — дати від-
січ, а не «просто перестати стріляти». 
«Тільки адекватна відповідь, щоб прос-
то погасити їхнiй вогонь. І все», — резю-
мував боєць. ■

ІСТОРІЯ

Тарасів млин
Лісівники відреставрували 
двохсотлітній вітряк у 
Шевченковому краї

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Лісівники Черкащини традиційно 
створюють затишні рекреаційні зони, де 
черкащани та туристи можуть активно 
та з комфортом відпочити у вихідні чи 
під час подорожі Шевченковим краєм. 
Адже окрай лісів при дорогах області 
можна побачити чимало облаштованих 
ними відпочинкових альтанок.
 А недавно вони взялися й відремонту-
вали пам’ятник культури «Млин». Цей 
величезний вітряк два століття стоїть 
між селами Шевченкове і Будище, повз 
який постійно приїжджає багато туристів 
на батьківщину Кобзаря.
 Як розповідає «УМ» Наталя Сегеда, 
прессекретар Черкаського обласного уп-
равління лісового та мисливського гос-
подарства, цей велетень-вітряк — єди-
ний, який зберігся із 28, котрі працюва-
ли в районі Керелівки за часів дитинства 
Тараса Шевченка.
 «Навесні цього року негодою було 
пошкоджено вітрила млина, якому, за сло-
вами фахівців, уже понад 200 років. Звени-
городські лісівники відгукнулися на про-
ханя про допомогу та відновили історичну 
пам’ятку, яка має надважливе значення 
в культурно-історичному надбанні краю. 
Власними силами вони відремонтували 
два пошкодженi вітрила та реставрували 
два іншi», — веде далі Наталя Середа.
  «Це надзвичайно важливий об’єкт, 
що наближає нас до часів життя Тара-
са Шевченка. Окрім того, маємо мож-
ливість більш детально розповідати на-
шим екскурсантам про ремесло, яке на 
сьогодні вже втрачено. Тож ми раді, що 
і місцеве населення, й відвідувачі нашо-
го краю матимуть змогу бачити віднов-
лений вітряк — за це щира подяка зве-
нигородським лісівникам», — зазначи-
ла Людмила Шевченко, генеральний 
директор Національного заповідника 
«Батьківщина Тараса Шевченка». ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Цього літа пощастило побувати в ре-
зиденції Всесвітнього клубу одеситів, 
який має філії фактично скрізь, де мож-
на пристойно жити вже сьогодні. Люди 
масово виїжджають у пошуках кращої 
долі, отримуючи довіку нездоланну нос-
тальгію за рідним морем, колоритними 
двориками свого дитинства, алеями зна-
менитих акацій і платанів. У тому ж таки 
клубі пролунала і фраза, яка не йде з го-
лови вже кілька місяців поспіль. «У себе 
тут ми чітко визначилися зі своєю полі-
тичною позицією, — сказала жінка, яка 
тримає на собі усі клубні міжнародні ко-
мунікації. — Ми — за Україну». «А хіба 
може бути інакше?» — було б доречно за-
питати у відповідь, але ніхто з присутніх 
не зважився порушити незручну тишу. 
І це та правда, яку неможливо запхати 
на задвірки свідомості, бо вона надто бо-
лить, аби залишитися нерозпізнаною. 
 Цього літа також пощастило побувати 
у Маріуполі, переважна більшість жи-
телів якого не марить еміграцією, про-
те мріє, аби Україна пішла від них сама, 
поступившись місцем Росії, а в ідеалі — 
зниклому СРСР. Саме тоді, на їхню дум-
ку, навколо запанує мир і до них гаран-
товано повернеться втрачена стабіль-

ність. Тут і досі архаїчну «Азовсталь», 
яка нещадно забруднює повітря і море, 
називають патетично «наша годуваль-
ниця», хоча там працює лише кілька 
тисяч заводчан з усього півмільйонного 
міста.   
 Водночас у тому ж таки Маріуполі 
доля подарувала можливість поспілку-
ватися з людьми, які переїхали в Украї-
ну усвідомлено з тих територій, де її не-
має вже шостий рік. Не всі переселенці 
думають так, як мої співбесідники, але 
й «мої» — не самотні у власній позиції. 
Так ось, на підконтрольній Україні те-
риторії їх привадили  не лише спокій на 
вулицях, якісні харчі і наявність робо-
ти, а й свобода, що автоматично зник-
ла з приходом «руского міра». На їхню 
думку, живучи тут, ми мало цінуємо те, 
що маємо, а тому позитив залишається 
непоміченим. Паростки нового фактич-
но не пробиваються крізь телевізійний 
ґвалт, заточений винятково на негатив. 
Ним упиваються, його тиражують, ним 
смакують, а потім, переситившись, на-
магаються врятуватися втечею у внут-
рішню чи закордонну еміграцію, бо ця 
штучно створена панічна реальнiсть не-
сумісна з нормальним життям. 
 Але ж Україна — це перш за все наше 
дзеркало. Вона не може бути кращою за 
нас самих. Які ми — така і держава. Ми 
або почнемо дбати про неї, як про самих 
себе, або тут з’явиться новий господар, 

якого сьогодні лише невелика частка на-
селення свідомо називає окупантом. Змі-
на ідейних трендів, що стала очевидною 
після виборів, розхитує фундамент самої 
держави, нівелюючи принцип незворот-
ності процесів, започаткованих 28 років 
тому. 
 Утiм після цих двох поїздок у душі 
з’явилася і світла радість, викликана 
спілкуванням із молодими людьми. Вони 
всі дуже схожі своєю лояльністю до рід-
них пенатів. Для них Україна — части-
на великого світу, який вони сприймають 
як щось цілісне, своє, досяжне і доступ-
не. Вони можуть легко поїхати кудись і з 
такою ж легкістю повернутися назад, бо 
почуваються вільними. І це найбільший 
здобуток нашої держави, з якого реально 
і вже зараз визріває чимало надзвичайно 
цікавих проектів. Складається враження, 
що наша країна розділилася не на схід та 
захід, не на «європейців» та «москалів», 
а на тих, хто шукає свої сенси у минуло-
му, і тих, хто здатен будувати її майбутнє. 
Ці дві паралельні прямі не можуть пере-
тнутися у просторі, але здатні утримува-
ти рівновагу, формуючи наш власний ук-
раїнський світ. Краще нас і за нас його не 
наповнить прийнятним змістом ніхто.
 P. S. Журналісти «України молодої» 
(газети, що є ровесницею нашої Неза-
лежності) щиро вітають усіх своїх чи-
тачів із головним дер жавним святом, а 
також iз Днем прапора. ■

Двохсотрічний вітряк на малій батьківщині
Тараса Шевченка тепер як новенький.
Фото надане пресслужбою Черкаського 

облуправління лісового та мисливського 

господарства.

❙
❙
❙
❙
❙

НА ФРОНТІ

Кара небесна 
Ворожі бойові безпілотники 
останнім часом сильно 
надокучають нашим 
воякам

■

НАПЕРЕДОДНІ

Які ми — 
така й 
держава

■

Україна — наше спільне 
дзеркало, в яке ми 
вдивляємося вже 28 років 
без особливого 
задоволення, проте не 
готові до змін

Для молоді Україна — частина великого світу.❙
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суб’єктів
видавничої 
справи вне-

сено до реєстру в Україні станом на серпень  цього року, 
підрахували у Держкомтелерадіо.

Понад 7 тис. 300 роки
почав-
ся ре-

монт у Київській консерваторії, похва-
лився радник ректора музичної академії 
Юрій Луценко.

У к р а ї -
на за-
п о в н и -

ла свої ПСГ газом,  звітують в АТ 
«Укртрансгаз».

місце
зайняв Київ у 
ТОП-50 найбільш 

дружніх міст світу — такі результати рей-
тингу, складеного Туристичним порталом 
Big 7 Travel.

будівель
шкіл в Україні пе-
ребувають у неза-

довільному стані, констатує заступник міністра ре-
гіонального розвитку, будівництва та регіонального 
розвитку і ЖКГ Лев Парцхаладзе. ■

Уперше за 62 На 55 % 45-те Близько  40%
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

Захар ТУКОВ
Донецьк 

 На відміну від села Радово з 
Єсенінської поеми «Анна Снєгіна», 
Донецький край небагатий «лесом и 
водью». Тому треба всіляко зберігати 
ту малість, що маємо. Та всупереч ро-
зуму і логіці, ставлення до природи тут 
наплювацьке, особливо сьогодні, коли 
нема контролю за станом навколиш-
нього середовища. Ручаї, річки, озера 
та ставки забруднені шахтними вода-
ми та комунальними стіканнями. Воно 
і зрозуміло, до влади прийшли тимча-
сові, яких стан природи мало цікавить, 
їм аби «день прожити та ніч протрима-
тися». Для будівництва укріплення 
вздовж лінії фронту безжалісно виру-
буються лісопосадки, родючі поля ні-
вечать окопами та ямами для укриття 
гармат і танків.
 А днями відбулася невелика ка-
тастрофа: в головній річці Донбасу — 
Кальміусi — сталася масова загибель 
риби. Спеціалісти з’ясували, що виною 
всьому стали викиди у річку фенолу, 
нафтопродуктів та стічної води. Однак 

винуватців не знайдено, невідомо, хто 
злив у річку всю цю гидоту, оскільки 
працюючих підприємств у «ДНР» — 
раз, два, та й край...
 Біда на Кальміусі практично збiгла-
ся з випадком на іншому кінці Європи, 
у Сєвєродвинську, що в Архангельсь-
кій області РФ. Там трапились не вики-
ди хімічної отрути в море, а дещо гірше 
— вибух атомного реактора балістичної 
ракети під час випробувань.
 Якщо замислитись, то це явища 
споріднені. До того ж усе проходило 
за відомою з радянських часів схемою: 
спочатку пригода замовчується, потім 
її масштаби зменшуються: мовляв, ні-
чого страшного, це просто технічні не-
гаразди, яких не уникнути під час вип-
робувань нової техніки.
 Справжні ж розміри того, що тра-
пилося, ще до кінця не визначені, од-
нак відомо, що рівень радіоактивного 
забруднення атмосфери в районі виріс у 
багато разів. Не даремно ж спеціалісти 
назвали це малим Чорнобилем. А кіль-
кість загиблих збільшилась до п’яти. 
Керівництво Росії пообіцяло нагоро-
дити загиблих, та чи втішить це їхніх 

близьких...
 Звичайно, вибух у Сєвєродвинську i 
загибель риби в Кальміусі — явища не-
сумісні за масштабом, та їх ріднить та 
обставина, що природні та соціальні на-
слідки трагедій непередбачувані. Ніхто 
не скаже, як ці вибухи (назвемо їх так) 
позначаться на місцевих жителях, як 
вони вплинуть на природу та яким буде 
кінцевий пiдсумок. Тож готуймося до 
гіршого... ■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкаському облас-
ному онкодиспансері ство-
рюють центр аутологічної 
трансплантації стовбуро-
вих клітин кісткового моз-
ку, повноцінне функціону-
вання якого врятує не одне 
людське життя. Нині в Ук-
раїні є лише два такі цент-
ри — це Київський міський 
центр трансплантації кіст-
кового мозку та Національ-
ний інститут раку.
 Як повідомили «Україні 
молодій» у Черкаській 
ОДА, втілюється цей про-
ект у межах обласної про-
грами «Трансплантація ау-
тологічних гемопоетичних 
стовбурових клітин кістко-
вого мозку та периферичної 
крові на 2019-2023 роки».
 За словами головного лі-
каря Віктора Парамонова, 
завдяки цій програмі в сті-
нах диспансеру нині готу-
ють приміщення та займа-
ються придбанням облад-
нання.  
 «Застосування сучасних 
схем цитостатичної терапії 
дозволяє вилікувати або 
продовжити життя знач-
ній кількості пацієнтів зі 
злоякісними новоутворен-
нями», — пояснює Віктор 

Володимирович. 
 Він говорить, що в 10-
20% хворих стандарт-
на хіміотерапія не викли-
кає довготривалого про-
типухлинного ефекту. Це 
пов’язано з первинною або 
набутою резистентністю 
новоутворення. Тож одним 
зі шляхів подолання ре-
зистентності є збільшення 
дози цитостатичних препа-
ратів, що викликає суттє-
ве ушкодження клітин кіс-
ткового мозку, яке є невід-
новним. Серед методів, що 
дозволяють подолати ге-
матологічну токсичність 
хіміотерапії, зазначає голо-
вний лікар обласного онко-
диспансеру, є якраз транс-
плантація аутологічних ге-
мопоетичних стовбурових 
клітин периферійної крові 
— тобто власних клітин па-
цієнта. 
 «Трансплантація влас-
ної тканини дає змогу уник-
нути реакції «трансплан-
тат проти хазяїна» та тех-
нічних труднощів із підбо-
ром донора. Принциповим 
відкриттям, що дозволи-
ло використання своїх кро-
вотворних клітин для за-
хисту кровотворення, ста-
ла можливість збереження 
їхньої життєздатності при 

низьких температурах уп-
родовж тривалого часу», — 
каже Віктор Володимиро-
вич.
 На реалізацію програ-
ми з черкаського обласного 
бюджету виділили 27 млн 
грн. На 14 млн грн уже про-
вели тендери для придбан-
ня необхідного обладнання. 
Водночас для стабільної ро-
боти центру потрібно забез-
печити цілодобове моніто-
рення, кисневе обладнан-
ня, дихально-наркозну апа-
ратуру та ін. 
 Віктор Парамонов наго-
лошує, що для роботи Цен-
тру трансплантації у дис-
пансері є всі умови, зокре-
ма наявність потужного і 
добре оснащеного центру 
спеціальних лабораторних 
досліджень та 5 «чистих» 
палат, а до кінця жовтня 
їх додасться ще 2 — безпо-
середньо для дітей. Є й не-
обхідні спеціальні меди-
каменти світового рівня, з 
якими неабияк допомагає 
держава, для чого у лікар-
ні навіть збільшили склад-

ські потужності.
 «Хворі одержують їх 
безкоштовно через автома-
тизовану систему видачі. 
Кожна людина водночас 
має змогу на інтернет-пор-
талі диспансеру побачити 
залишки. Для дітей ми за-
безпечені медпрепаратами 
майже 100-відсотково. Для 
дорослих в останні роки — 
на 60-70 %, раніше лише на 
17-20%. Решту дає облас-
ний бюджет або люди доку-
повують самостійно», — за-
значає головний лікар Чер-
каського онкодиспансеру.
 І додає, додатковим ар-
гументом для створення 
Центру аутологічної транс-
плантації є можливість от-
римувати якісні компонен-
ти крові за бюджетні кош-
ти, завдяки модернізації 
служби крові області.
 Уже до кінця жовтня 
лікарі новоствореного цен-
тру мають розпочати робо-
ту в тестовому режимі, а 
наприкінці року — взяти-
ся за лікування першого 
пацієнта. ■

ЗАПОВІДНИКИ

«Асканія» 
не нова
На Київщині планують створити 
національний природний парк
Марія ШИЙКО

 «За 60 кілометрів від Києва — одна з най-
більш диких ділянок природи на Київщині з 
унікальною лісовою та водно-болотною фауною. 
Тут знайшли сірих журавлів, чорних лелек, ор-
ланів-білохвостiв i цілу низку інших, занесених 
до Червоної книги, птахів і тварин. Тут є рослин-
ні угруповання, занесені до Зеленої книги, та 
оселища, що охороняються Бернською конвен-
цією», — заявив міністр екології України Остап 
Семерак. 
 Парк має бути створено  на території Виш-
городського та Іванківського районів Київської 
області, додає чиновник. Ця територія повинна 
була отримати заповідний статус iще в 2008 році, 
але указ Президента не погодило Дніпровсько-Те-
терівське лісомисливське господарство, тому те-
риторія залишилася парком лише на папері. 
 Нині відповідний указ готовий і був підпи-
саний Остапом Семераком та відісланий на роз-
гляд Кабінету Міністрів  України. Керівник Мін-
природи стверджує, що на території майбутнього 
парку лишилася розвинена транспортна система, 
яку можна використовувати для розвитку турис-
тичної мережі.  Міністр говорить, що збільшен-
ня неконтрольованих відвідувачів, байдужість 
щодо охорони території та відсутність науково-
го збереження серйозно загрожують екосистемі. 
Новий парк буде розташований близько від сто-
лиці і зможе відчутно посприяти активному роз-
витку регіону та туристичної, освітньої, природо-
охоронної галузей.
 Нагадаємо, що парк у статусі заповідно-мис-
ливського господарства був створений у 1967 році 
і призначався для полювань членів ЦК КПУ. У 
2007 році господарство перейшло у власність пре-
зидента-втікача Віктора Януковича (і це, на дум-
ку міністра екології та природних ресурсів Украї-
ни Остапа Семерака, як не парадоксально, дало 
змогу зберегти угіддя). ■

ВИСЛУЖИЛИСЯ

На пілонi трiпоче 
«аквафреш»
В окупованому Донецьку 
замість прапорів «ДНР» 
підняли російський триколор
Інф. «УМ»

 З’ясувалося, що акція була приурочена до 
дня державного прапора Росії.
  Зокрема, прапор країни-агресора підняли 
над центральною площею Донецька на пілоні.
 Також триколор вивісили на захоплених те-
рористами адміністративних будівлях. До цьо-
го на флагштоку висiв прапор самопроголошеної 
«Донецької народної республіки». Раніше росій-
ський триколор підняли і в окупованому Лу-
ганську. Мiсцева влада у своїй запопадливостi 
вже не знає, як догодити Москвi. Хоча Кремль 
до подiбних «флешмобiв» байдужий. 
 Як повідомляла «УМ», на тимчасово окупо-
ваній Російською Федерацією території Криму, 
в Судаку, 9 серпня патріоти підняли українсь-
кий прапор на знак пам’яті про чотирьох воїнів, 
які віддали свої життя на Донбасі за єдність Ук-
раїни. ■

■

■

Малюнок Івана МИКОЛАЙЧУКА.❙

«ДОНБАСНАШ»

Отруйний режим
Владi «ДНР» «до лампочки» екологiя, 
тому в Кальмiусi не виживає навiть риба

■

МЕДИЦИНА

Програма 
виживання
У Черкасах створюють центр 
трансплантації стовбурових клітин

■

Головний лікар Віктор Парамонов: «Наприкінці року 
в центрі планується взяти на лікування першого пацієнта».
Фото надане прес-службою Черкаської ОДА.

❙
❙
❙
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Катерина БАЧИНСЬКА

До президії вхід закритий
 Під закритими дверима вже 
вчетверте зібралися новообрані 
депутати на засідання підгото-
вчої групи, щоб нарешті вирі-
шити склад комітетів Верхов-
ної Ради, посадку в парламен-
ті та проведення урочистого за-
сідання, яке має відбутися 29 
серпня. Менш ніж за тиждень 
новообрані парламентарії скла-
дуть присягу, заспівають гімн та 
офіційно стануть народними де-
путатами України. Попередньо 
зійшлися на тому, що депутати 
від «Слуги народу» за ймуть усі 
перші місця, наближені до пре-
зидії. Отже, партія «Слуга наро-
ду» займатиме всю передню час-
тину залу перед трибуною, а та-
кож контролюватиме проходи до 
трибуни, місце спікера та ложі 
уряду. Всі інші фракції змісти-
ли в задню частину зали. Таке 
розташування стало нововве-
денням «Слуги народу». В попе-
редніх скликаннях фракції біль-
шості намагалися сісти ближче 
до трибуни, але залишали неве-
ликий сектор попереду — для 
фракцій меншості. Щоб пред-
ставники всіх політсил мали до-
ступ до трибуни. Місця фракцій 
розподіляли «променями», тоб-
то до проходу до трибуни мали 
доступ усі фракції парламенту. 
Відтепер вони такої можливості 
не матимуть.

Що з комітетами? 
 Непогодженим до кінця за-
лишається питання комітетів. 
Те, що їх замість 27 стане 23, 
попередньо узгодили, але от про 
склад та очільників — питання 
й досі відкрите. Дискусійним 
залишається й те, скільки комі-
тетів віддадуть представникам 
опозиції. Бо очевидно, що біль-
шість комітетів буде у провлад-
ної партії. За попередньою ін-
формацією, «Слуга народу» го-
ловуватиме у 21 iз 23 комітетів. 
Там заявляють, що точно готові 
поділитися двома комітетами 
— з прав людини та свободи сло-
ва, а от третій — поки під питан-
ням. «Головування у комітеті з 
питань молоді та спорту поки 
під питанням, ми обговорюємо 
та аналізуємо це питання. Поки 
остаточної відповіді, чи віді йде 
він під голосування опозиції, не-
має», — заявив імовірний кан-
дидат на посаду віце-спікера 
Верховної Ради. 
 В «Опозиційному блоці» 
офіційно заявили, що наполяга-
ють на керівництві в трьох комі-
тетах. Крім того, хочуть і місце 
в президії. «Ми заявили бажан-
ня на три винятково опозиційнi 
комітети: з питань свободи сло-
ва, регламентний комітет і Ко-
мітет iз прав людини. Також ми 
вважаємо, що до опозиції по-
винен бути віднесений Комітет 
iз контролю за діями правоохо-

ронних органів, Бюджетний ко-
мітет і Комітет з антикорупцій-
ної політики», — заявив новооб-
раний депутат від «Опозиційної 
платформи — За життя» Нестор 
Шуфрич. 
 Але одне — наполягати, а 
інше — мати парламентську біль-
шість. Та й комітети, які очолю-
ватиме опозиція, складатимуть-
ся, в основному, з представників 
президентської партії. Тобто но-
мінально їх очолюватиме опози-
ція, але кворум — у руках «Слу-
ги народу». І ось тут iще одне пи-
тання: очевидно, що в парламен-
ті дев’ятого скликання буде чи то 
дві, чи навіть три опозиції, і як 
між собою поділять ЄС, ОПЗЖ, 
«Батьківщина» та «Голос» ці два 
комітети — поки теж незрозумі-
ло. 
 Цікаво, що офіційно відмо-
вилися від місця другого віце-
спікера поки лише в «ЄС» та 
«Голосі». В «Європейській Солі-
дарності» заявили, що для них є 
інші пріоритети у Верховній Раді 
дев’ятого скликання. «Ми вва-
жаємо, що як мінімум 11 осіб з 
«Європейської Солідарності» мо-
жуть займати, за пропорційним 
розподілом, посади або голів, або 
перших заступників, або секре-
тарів комітетів. І ми зараз над 
цим працюємо», — заявила но-
вообрана депутатка від «Євро-
пейської Солідарності» Іванна 
Климпуш-Цинцадзе. Віце-спі-
керство запропонували і пред-
ставнику партії «Голос», проте 
в політичній силі Святослава Ва-
карчука ввічливо відмовилися й 
додали: політичні посади їх не ці-
кавлять, а от професійні — так, 
тому вирішили зосередитися на 
роботі в комітетах. І додали, що 
місце віце-спікера варто віддати 
тим, для кого важливе політичне 
позиціонування.
 Скандал розгорівся і щодо 
Комітету з питань європейської 
інтеграції. Адже за загальною 
кількістю в ньому буде представ-
лено сiм депутатів, а це наймен-
ша кількість, яка може бути в 
комітеті. Не погодилися з такою 
позицією в «Європейській Солі-
дарності». «В системі пріори-
тетів монобільшості ми бачимо, 
що інтеграція до ЄС не знайшла 
місця. Було запропоновано, що 
Комітет iз питань євроінтегра-
ції матиме сiм осiб, це є непри-
йнятна позиція, і «Європейсь-
ка Солідарність» наполягати-
ме на тому, щоб кількість робо-
чих рук у цьому комітеті було 
збільшено», — заявив новооб-

раний депутат від «Європейсь-
кої Солідарності» Артур Гераси-
мов. У свою чергу, в «Слузі на-
роду» заяви пана Герасимова на-
звали спекулятивними. «Те, що 
говорить «Європейська Солідар-
ність», — неправда, вони спе-
кулюють. Ми йдемо шляхом оп-
тимізації комітетів. Ми не бу-
демо на кожне питання окремо 
виділяти окремі комітети. У нас 
є Комітет із закордонних справ, 
який також займається євроін-
теграцією. Ми скоротили п’ять 
комітетів і, можливо, й надалі 
проводитимемо оптимізацію ко-
мітетів», — заявив новообраний 
депутат від «Слуги народу» Рус-
лан Стефанчук.
 Але це ще не все: у «Слузі на-
роду» розповіли й про можливу 
оптимізацію міністерств у Кабі-
неті Міністрів. «Поки це питан-
ня на стадії обговорень, але ми 
плануємо максимально оптимі-
зувати комітети та міністерс-
тва», — додав Руслан Стефан-
чук. Нагадали новообрані де-
путати й про посади спікера та 
віце-спікера парламенту. Голо-
вою Верховної Ради, як і говори-
ли раніше, швидше за все, стане 

Дмитро Разумков, а от віце-спі-
кером — Руслан Стефачук.

Хто ж буде прем’єром?
 Імовiрно, голова фракції від 
«Слуги народу» Давид Араха-
мія відповів на низку запитань 
журналістів і, врешті, розставив 
крапки над «і» в деяких питан-
нях. Отже, перш за все, хто очо-
лить уряд, ми дізнаємося вже за 
тиждень, а точніше — 29 серп-
ня. Саме в цей день Кабмін Грой-
смана складе свої повноважен-
ня. На питання, чи залишиться 
хтось у новому Кабміні зі скла-
ду нинішнього уряду, Арахамія 
заявив, що один міністр таки за-
лишиться. Хто саме? Ймовірний 
очільник фракції «Слуги наро-
ду» вирішив витримати інтри-
гу. Але представник президента 
в Кабінеті Міністрів Андрій Ге-
рус заявив, що міністром, який 
залишиться в новому Кабміні, 
стане міністр фінансів Оксана 
Маркарова. Неодноразово також 
лунали заяви і про те, що на по-
саді міністра внутрішніх справ 
може залишитися Арсен Ава-
ков. Проте офіційного підтверд-
ження ні одна, ні інша кандида-

тури поки не мають. Окрім цьо-
го, Арахамія також заявив, що 
інші партії не хочуть пропону-
вати своїх кандидатів на посади 
в Кабміні. «В уряді немає квот. 
Це був якийсь договорняк, зараз 
договорняки не потрібні країнi, 
уряд може бути просто технок-
ратичним — не партійним, не 
політичним, а технократичним. 
Коли я дзвоню представникам 
інших партій і кажу: «Ви може-
те надати свій список, для шорт-
листа нормальних кандидатів 
на міністрів?», вони кажуть: 
«А ми хочемо, щоб ви несли від-
повідальність, ми не дамо». Це 
продержавницька позиція чи 
суто політична спекуляція? Я 
не хочу називати прізвища, але 
я кажу: якщо є така позиція, не-
хай вони лісом усі йдуть. Бага-
то політичних сил так роблять. 
Якщо вони кажуть, що ми має-
мо нести стовідсоткову відпові-
дальність, ми не хочемо з ними 
нічого погоджувати. Ми будемо 
нести політичну відповідаль-
ність», — заявив Арахамія. 
 Встигли відреагувати на такі 
заяви в «Європейській Солідар-
ності». «До ЄС ніхто не звертався 
з пропозицією щодо своїх пред-
ставників в уряді України, нам 
пропозиції не надходили. Мене 
обурюють такі заяви пана Ара-
хамії, адже це намагання диск-
редитувати інші політичні сили, 
і я не розумію такої позиції», — 
заявила новообрана депутатка 
від «Європейської Солідарності» 
Іванна Климпуш-Цинцадзе. 

І посвяткуємо, і попрацюємо
 Новообрані депутати також 
обговорили питання урочистос-
тей 29 серпня. За словами но-
вообраної депутатки від «Слу-
ги народу» Галини Янченко, 29 
серпня депутати планують роз-
почати ефективну роботу. «На 
29 серпня ми плануємо не лише 
урочистості, а й розробити пер-
ший порядок денний», — заяви-
ла новообрана депутатка. Свої 
ініціативи уже розробляють і 
в офісі президента. Продовжи-
ти розмитнення автомобілів на 
єврономерах запропонує пре-
зидент України Володимир Зе-
ленський на першому засідан-
ні Верховної Ради 29 серпня. Як 
повідомляють в офісі президен-
та, Зеленський внесе законопро-
ект про відкладення штрафів за 
нерозмитнені автомобілі з євро-
пейською реєстрацією. За сло-
вами заступника голови офісу 
президента Руслана Рябошап-
ки, штрафи планують відклас-
ти на три місяці. За цей час на-
працюють законодавчі ініціати-
ви для врегулювання проблем, 
що виникають під час розмит-
нення автомобілів. Згідно з чин-
ним законодавством, 22 серпня 
настає адміністративна відпові-
дальність водіїв і власників ав-
томобілів з іноземною реєстра-
цією за їх використання з пору-
шенням митного режиму. ■

ПАРЛАМЕНТ

Пiсля спеки, у четвер
Новообрані депутати вже вчетверте обговорили комітети i вiтання, 
урочисте засідання 29 серпня та посади в новому парламенті

■

Де сидітимуть новообрані депутати у парламенті 9-го скликання? 
(проєкція «Української правди»).

❙
❙

Катерина БАЧИНСЬКА

 До Дня Незалежності соціологічна 
група «Рейтинг» провела дослідження 
«Динаміка патріотичних настроїв ук-
раїнців». Під час опитування українців 
запитували про патріотизм, незалеж-
ність i масові заходи до дня святкуван-
ня проголошення Незалежності Украї-
ни. 
 На запитання, чи вважають опитані 
себе патріотами, 83% громадян Украї-
ни заявили, що так. У свою чергу, 11% 
опитаних українців заявили, що не від-
чувають любові до своєї країни, ще 6% 
не змогли відповісти, чи вважають себе 
патріотами. Цікаво, що цьогоріч зафік-
совано найбільший відсоток тих, хто на-
зиває себе патріотом. Ще 6% не змогли 
визначитися. 

 Якщо ж територіально визначити, де 
живе найбільше тих, хто цьогоріч зізнав-
ся в любові до України, то на заході та-
ких 86%, у центрі — 85%, на сході — 
79%, а от на півдні — 78%. На запитан-
ня про незалежність України, якби таке 
питання стояло сьогодні, чи проголосу-

вали б ви за це, 67% опитаних дали од-
нозначну позитивну відповідь, 15% — 
швидше б, підтримали, 6% — не під-
тримали б і 6% — не змогли відповісти. 
Опитування проводили з 7 до 12 серпня 
серед 2 тис. повнолітніх респондентів на 
підконтрольній Україні території мето-

дом особистого інтерв’ю. Помилка реп-
резентативності дослідження не переви-
щує 2,2%. ■

83% українцiв вважають себе 
патрiотами країни.

❙
❙

ТЕНДЕНЦІЇ

Патріотизм у цифрах
Соціологи зафіксували найвищий рівень українськостi 
серед громадян iз моменту проголошення 
Незалежності

■
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Президенти США і Франції у 
телефонній розмові у вівторок 
домовилися, що вони хочуть 
запросити Росію до участі у са-
міті країн «Великої сімки» (G7) 
в 2020 році, передає «Європей-
ська правда» із посиланням на 
Сі-Ен-Ен та високопоставлене 
джерело в адміністрації пре-
зидента США. У вівторок пре-
зидент США заявив, що він би 
підтримав повернення Росії до 
групи країн iз найбільш розви-
неною економікою, якби була 
висловлена така пропозиція.

 Згодом високопоставлений 
представник адміністрації за-
явив Сі-Ен-Ен, що Трамп і Мак-
рон домовились у телефонній 
розмові  запросити Росію на са-
міт G7 вже наступного року. 
Очікується, що можливість 
відновлення формату G8 ліде-
ри обговорять цими вихідними 
на зустрічі G7.
 За словами джерела, саме 
Макрон запропонував запро-
сити Росію на зустріч у наступ-
ному році, і Трамп погодився. 
США прийматимуть саміт G7 у 
2020 році. За словами Трампа, 
рішення про виключення Росії 
приймав його попередник Ба-
рак Обама — не в останню чер-
гу з особистих мотивів. У червні 
2018 року Трамп уже пропону-
вав Москві взяти участь у май-
бутньому саміті G7 у Канаді. 
Тоді його слова зустріли крити-
кою.
 Росію вигнали з групи де-
ржав через анексію українсько-
го Криму в 2014 році. Останній 
саміт «вісімки» відбувся 2013 
року. На 2014-й було заплано-
вано провести зустріч у Сочі, 
але після анексії Росією Криму 
та інтервенції на Донбас західні 
лідери відмовились приїхати до 
Сочі та оголосили про повернен-

ня до формату «сімки».
 Наразі незрозуміло, чим за-
кінчиться процес прийняття рі-
шення про повернення РФ та чи 
справді вона може бути за сто-
лом переговорів наступного 
року. Відповідно до джерела, 
деякі представники Білого дому 
вважають, що це хитрість Мак-
рона, щоб саме Трамп публіч-
но заявив про свою позицію та 
дав поштовх поверненню Росії. 
За словами джерела, Франція 
хоче нормалізувати відносини 
з Росією.
 Під час зустрічі Макрона і 
Путіна в понеділок президент 
Франції заявив, що повернен-
ня до формату G8 і «реаніма-
ції» відносин між Росією та ЄС 
залежить від прогресу у врегу-
люванні «української кризи». 
Президент Путін відповів на 
це, що Росія не відмовляється 
від жодних форматів роботи, у 
тому числі у форматі G8.
 Німецький уряд критич-
но відреагував на пропози-
цію повернути Росію до клубу 
найрозвинутіших країн світу, 
котрий нині збирається в фор-
маті «Великої сімки» (G7). Як 
нагадав речник німецького уря-
ду Штеффен Зайберт, країни 
G7 разом вирішили у 2014 році 
виключити РФ через анексію 
нею українського Криму та під-
тримку сепаратистів на Дон-
басі. «Обидві ситуації зберіга-
ються», — наголосив Зайберт, 
цитує його агенція «Рейтер». 
За його словами, лише після 

зміни цієї ситуації можна буде 
говорити про повернення РФ до 
клубу. Прем’єр Британії Борис 
Джонсон також висловив незго-
ду з такою ініціативою.
 Умовою повернення Росії до 
«Групи восьми» має бути деоку-
пація Криму, припинення бойо-
вих дій на Донбасі та звільнен-
ня українських політв’язнів і 
моряків, вважає президент Ук-
раїни Володимир Зеленський. 
Свою позицію він оприлюднив 
у соціальній мережі «Фейсбук» 
уночі 22 серпня — майже через 
півтори доби після заяви пре-
зидента США від 20 серпня. «Із 
березня 2014 року, після призу-

пинення участі Росії в G8, нічо-
го не змінилося. Український 
Крим надалі окупований, ук-
раїнський Донбас і досі страж-
дає від війни. Повернення оку-
пованого Криму, припинен-
ня бойових дій на Донбасі та 
звільнення понад 100 політич-
них в’язнів і українських моря-
ків, яких утримує Кремль, буде 
справжнім серйозним сигналом 
світові про те, що Росія готова 
знову зайняти своє місце в по-
рядку денному високої дипло-
матії», — зазначив Зеленсь-
кий. Президент України подя-
кував країнам, які «послідовно 
підтримують Україну у відсто-

юванні нашої територіальної 
цілісності та суверенітету».
 Українське дипломатичне 
представництво у США заяви-
ло про стурбованість «появою 
припущень щодо можливості 
повернення Російської Феде-
рації до «Групи семи». І закли-
кало лідерів провідних країн  
«спільними зусиллями приму-
сити агресора поважати світо-
вий порядок і повернутися до 
конструктивної поведінки».
 У відповідь в МЗС Росії роз-
критикували заяву Володимира 
Зеленського. «Шановний пане 
президенте України, вам підсу-
нули безглуздий набір букв», 
— написала у своєму «Фейсбу-
ці» речниця російського мініс-
терства Марія Захарова. Зокре-
ма, вона звернула увагу на зміст 
заяви: «Дипломатія є засобом 
здійснення зовнішньої політики 
держави. А ось міжнародні від-
носини — середовищем, де цей 
засіб, цей інструмент застосо-
вується. Тому держава не може 
«знову зайняти своє місце в по-
рядку денному дипломатії» (ос-
тання кострубата фраза і справ-
ді належить Зеленському).
 Обурення Заходу Росією 
вщухає, в Європі набирає сили 
рух за зняття санкцій, зазна-
чив ще наприкінці червня Рік 
Ноак у статті для «Вашинг-
тон Пост». Обурення Заходу не 
призвело до вирішення сепа-
ратистського конфлікту в Ук-
раїні, згадка про який усе рід-
ше зустрічається в заголовках 
новин, пише Ноак. 
 Водночас повернення росій-
ської делегації до Парламент-
ської асамблеї Ради Європи за 
умов нехтування вимогами ор-
ганізації Росією стало «мораль-
ною капітуляцією» цієї між-
державної організації, зазна-
чили українські правозахис-
ники. І ця капітуляція надалі 
триває... ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

Президент США Дональд Трамп 
скасував візит до Данії після 
того, як прем’єр-міністр цієї 
країни заявила, що Гренландія не 
продається. Візит американсь-
кого президента на запрошення 
королеви Данії Маргрете II був 
запланований на 2 вересня. Про 
скасування візиту до Данії До-
нальд Трамп повідомив у своєму 
«Твіттері». Згодом цю інформа-
цію підтвердили і в Білому домі. 

Першоквітневий жарт серед 
літа?
 Невідомо, чи було спочатку питан-
ня про Гренландію однією з тем пере-
говорів президента Трампа в Данії. Під 
час своєї європейської поїздки він по-
винен був відвідати також Польщу.
 Минулого тижня Дональд Трамп 
сказав, що США зацікавлені в покуп-
ці Гренландії, яка є автономною те-
риторією Данії («УМ» про це коротко 
повідомляла). Прем’єр-міністр Метте 
Фредеріксен у відповідь назвала цю 
пропозицію «абсурдною» і висловила 
сподівання, що ідея президента США 
була жартом.
 Рішення Трампа для багатьох ста-
ло несподіванкою — навіть для посла 
США у Данії Карли Сендс. За кілька го-
дин до публікації Трампа вона писала у 
«Твіттері», що «Данія готова до приїз-
ду президента США».
 Першим про ідею Дональда Трампа 
придбати Гренландію з посиланням на 
власні джерела минулого тижня пові-
домило видання «Волл-Стріт Джор-
нел». Співрозмовники газети анонім-
но розповіли, що Трамп неодноразово 
цікавився у своїх радників, чи можуть 
США купити Гренландію, і з великим 
інтересом слухав розповіді про ресур-
си острова і його геополітичну важ-
ливість.

 Як писало видання, Трамп дав роз-
порядження вивчити цю ідею. Джере-
ла агенції «Рейтер» також розповіли, 
що в оточенні президента на пропози-
цію відреагували по-різному: одні над 
нею посміялися, інші сприйняли цілком 
серйозно. «Якщо він всерйоз розгля-
дає таку ідею — це остаточне підтвер-
дження того, що він збожеволів», — 
заявляв офіційний представник Дансь-
кої народної партії в інтерв’ю місцево-
му телебаченню. «Це першоквітневий 
жарт, але абсолютно не в сезон», — 
написав у своєму «Твiттерi» колишній 
очільник уряду Льокке Расмуссен.
 «Здивовані і розчаровані», — та-
кими словами прем’єр-міністр Мет-
те Фредеріксен відреагувала на нови-
ну про відміну візиту Трампа. Попри це 
Копенгаген сподівається на продов-
ження співробітництва з Вашингто-
ном в Арктиці. Трамп, у свою чергу, по-
дякував їй за те, що вона «зекономи-
ла обом країнам велику кількість вит-
рат та зусиль», і пообіцяв призначити 
нову зустріч «коли-небудь у майбутнь-
ому». Виступаючи перед журналістами 
21 серпня, президент Дональд Трамп 
заявив, що Метте Фредеріксен зробила 
«неприємну і недоречну заяву», коли 
назвала «абсурдом» його плани купи-
ти острів. 
 Обурені данські парламентарії 
порівняли Трампа з «розбещеною ди-
тиною». «Якщо мені відмовляють про-
дати Гренландію, то я взагалі не поїду 
до Данії», — каже він і ставить США в 

незручне становище, заявила депутат-
ка парламенту Карстен Хенге. «Так не 
розмовляють з іншою державою... Міг 
би виявити більше поваги», — вважає 
депутат Оя Кемнитс Ларсен.

Яке воно, яблуко розбрату?
 Гренландія — це найбільший ост-
рів на планеті, який омивається Атлан-
тичним і Північним Льодовитим океана-
ми. Тут мешкають близько 56 тисяч лю-
дей, які переважно проживають вздовж 
берегової лінії. Повідомлялося, що Спо-
лучені Штати готові взяти на себе випла-
ту гренландській автономній владі 600 
мільйонів доларів на рік на підтримку 
економіки і соціальної сфери острова — 
зараз ці гроші платить Данія. 
 Гренландія вважається стратегіч-
но важливою територією у гарантуван-

ні безпеки Північної Америки: у 1950-х 
роках тут навіть була створена амери-
канська військова база.
 Понад 80% острова вкрито кри-
гою, яка, як побоюються, може пос-
тупово розтанути через глобальне по-
тепління. Водночас танення криги може 
відкрити доступ до корисних копалин, 
на які багата Гренландія. На острові є 
наф та, уран і рідкоземельні метали: не-
одим, празеодим, диспрозій і тербій. 
Вони життєво важливі для сучасних ви-
сокотехнологічних виробництв, однак 
понад 70% їх видобувається у Китаї, з 
яким Трамп веде торгову війну. США — 
найбагатша країна на планеті, світовий 
лідер у високих технологіях і найбіль-
ший у світі виробник нафти. Для збе-
реження цих позицій Гренландія Аме-
риці дуже потрібна.

 Гренландські води багаті на рибу і 
перспективні для судноплавства на тлі 
змін клімату. Китай також виношує ідею 
арктичного торгового шляху, і в минуло-
му році зібрався будувати два аеропор-
ти у Гренландії — але Данія переконала 
владу автономії віддати їй обидва конт-
ракти.
 Ідея придбання Гренландії обгово-
рюється у США не вперше. У 1867 році 
у звіті Державного департаменту йшло-
ся, що стратегічно вигідне розташування 
острова і його природні ресурси зробили 
б Гренландію ідеальним придбанням.
 Проте жодних офіційних кроків у 
цьому напрямку зроблено не було аж 
до 1946 року, коли тодішній президент 
США Гаррі Трумен запропонував Данії 
100 мільйонів доларів за Гренландію. 
Угоду так і не підписали. ■

БАГАТО ХОЧЕ 

Куплю Гренландію. Без жартів 
Трамп скасував візит до Данії, бо та не має наміру торгувати 
територією

■

Мрія Трампа.❙

ЦІНА ПИТАННЯ

 Скільки коштує Гренландія? Зем-
лі, та ще й iз людьми, давно не про-
даються у таких масштабах, тому рин-
кову ціну визначити непросто. Але 
можна прикинути. Джефферсон ку-
пив у французів Луїзіану на початку 
XIX століття за 15 млн доларів, а через 
півстоліття Джонсон виторгував Аляс-
ку в росіян удвічі дешевше. Трумен 
пропонував Данії 100 млн у 1946-му.
 Навіть iз поправкою на інфля-
цію на ці гроші зараз не купити і буди-
нок на Манхеттені, не те що острів. Ро-
зумніше орієнтуватися на поточні ціни 
землі, яка не використовуються у сіль-
ському господарстві в США. Близь-
ка до Гренландії за площею Луїзіа-
на (у колоніальних кордонах XVIII-ХІХ 
століття, а не в чинних кордонах шта-
ту) тоді буде коштувати не менше 1 
трильйона доларів. А з урахуванням 
економічного і стратегічного потенціа-
лу арктичного острова ціна може бути 
і в кілька разів вищою.

■

РЕАБІЛІТАЦІЯ АГРЕСОРА

Семеро восьмого ждуть? 
Трамп і Макрон домовилися повернути Росію до «Великої 
вісімки», Німеччина і Британія — проти

■

Малюнок Миколи КАПУСТИ.❙



КАНАЛ «1+1»

06.40 Мелодрама «Інша 

жінка»

10.30 Мелодрама «Завтра 

буде завтра»

19.30, 5.15 ТСН

20.15, 21.20 Комедія 

«Свати»

22.20 Трилер «Президент 

Лінкольн: мисливець на 

вампірів»

00.15 «Танці з зірками-2019»

02.45 Комедія «Усі в захваті 

від Мері»

ІНТЕР

06.05, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»

09.20, 18.00, 19.00, 1.40 

«Стосується кожного»

11.15, 12.25 Х/ф «Велике 
весілля»

12.00 «Новини»

13.30 Х/ф «Наречена-
втікачка»

15.50 «Жди мене. Україна»

20.00, 3.50 «Подробиці»

21.00 Т/с «Слідчий 

Горчакова»

22.00 Д/п «Програма, яка 

змінює життя»

00.50 «Речдок»

02.25 «Орел і решка. Шопінг»

04.35 «Школа доктора 

Комаровського. 

Невідкладна допомога»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

05.30, 7.30, 3.20 Зоряний 

шлях

06.30 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

11.25, 15.20 Т/с «Поверни моє 

життя»

15.00, 19.00 Сьогодні

16.00, 20.00 Т/с «Рідна кров»

21.00 Т/с «Капітанша»

23.00, 2.15 Т/с «Все ще буде»

01.45 Телемагазин

04.45 Агенти 

справедливості

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.50 Абзац

06.35, 8.00 Kids Time

06.40 М/с «Том і Джеррі»

08.05 М/ф «Барток 

Неперевершений»

09.10 М/ф «Викрадена 

принцеса»

11.00 Х/ф «Сторожова 
застава»

13.10 Х/ф «Лара Крофт 
— розкрадачка 
гробниць»

15.10 Х/ф «Лара Крофт 
— розкрадачка 
гробниць: Колиска 
життя»

17.40 Х/ф «Встигнути за 
Джонсами»

19.50 Х/ф «Ми — Міллери»
22.00 Т/с «Медфак»

23.50 Х/ф «Давай, 
танцюй!»

02.00 Т/с «Спецзагін «Кобра»

02.55 Служба розшуку дітей

ICTV

04.20 Скарб нації

04.30 Еврика!

04.40 Служба розшуку дітей

04.45 Факти

05.30 Т/с «Відділ 44»

06.20 Громадянська оборона

08.15 Факти тижня

10.00 Х/ф «Денніс 

— мучитель»

11.55, 13.00 Х/ф «Золоте 

дитя»

12.45 Факти. День

13.55 Х/ф «Поліцейська 

академія-7»

15.20 Х/ф «Поліцейська 

академія-5»

17.05 Х/ф «Поліцейська 

академія-6»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Роман з 

каменем»

21.10 Х/ф «Перлина Нілу»

23.20 Х/ф «Шляхетні 

волоцюги»

01.20 Т/с «Володимирська, 

15»

02.55 Стоп

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.20, 15.15 Невигадані історії

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.45, 15.55, 18.15 

Погода в Україні

07.25, 8.35 Огляд преси

07.30 Кордон держави

07.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55, 

23.55, 1.10 Погода на 

курортах

08.25, 10.10 Полігон

09.25, 17.40 Час громади

11.10, 12.25, 13.10, 17.10 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10 Медекспертиза. Поради

16.10, 21.00, 2.15, 5.15 

Машина часу

18.20, 19.30, 0.25, 1.15 

Інформаційний вечір

23.15 Док. Проект

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop

05.15 Х/ф «Грішник»
06.45, 2.20 «Випадковий 

свідок»

09.50 Х/ф «Осінній 
марафон»

11.35 Х/ф «Тридцять три»
13.00 Х/ф «Зіта і Гіта»
16.00 Х/ф «Зорро»
18.20 «Свідок. Агенти»

19.00, 1.50 «Свідок»

19.30 Х/ф «Вечори 
на хуторі біля 
Диканьки»

21.00 Х/ф «Король 
вечірок»

22.50 «Бенефіс «Кроликів». 

30 років гумору»

00.45 «Таємниці 

кримінального світу»

03.35 «Речовий доказ»

04.30 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 100 років історії

06.10 Розсекречена історія

07.00 Новини 

07.05 Легіон. Хроніка 

Української Галицької 

армії

08.00 Новини 

08.10 Сплюндрована пам’ять

08.55 Завдяки тобі. Джамала

09.00 Новини 

09.05 Срібна земля Хроніка 

Карпатської України 

1919-1939

10.25 Золотий вересень. 

Хроніка Галичини. 1939-

1941 

11.15 Розсекречена історія

12.05, 12.50, 13.40, 14.30 

Мисливці на нацистів

15.20 Розсекречена історія 

16.20 Вбити Гітлера. 13 

хвилин. 16+

18.05 Луганський Форпост

19.05 РадіоДень 

20.00 Розсекречена історія

20.45 Молодість 1927

21.00 Новини 

21.20 Острови

22.10 Дика Африка 

23.00 Новини 

23.20, 23.50, 00.20, 00.45 

Орегонський путівник 

01.15, 01.40 Разом 

01.40 Разом

02.05 РадіоДень

02.55 Світло

03.45 Репортаж громадського

04.00 Війна і мир

04.40 Мистецький пульс 

Америки

05.10 , 05.30 Погляд 

зсередини

 

СТБ

06.35 Т/с «Коли ми вдома»

09.50 Х/ф «Весілля в 
Малинівці»

11.35 МастерШеф

14.30, 19.00 Хата на тата

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

21.00 Т/с «Кріпосна»

22.45 Т/с «Майор і магія»

23.45 Т/с «Навчаю грі на 

гітарі»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15 «Гаряча тема»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15 «Кримінал»

17.00 «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 19.25, 20.30 Т/с 

«Ментівські війни. 

Харків-2»

11.50 «Загублений світ»

14.40 Х/ф «Той, що біжить 
лабіринтом»

16.45 Х/ф «Той, що біжить 
лабіринтом: Ліки від 
смерті»

21.35 Т/с «Касл-5»

23.10 Х/ф «Свінгери»
01.10 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 11.50, 18.50 Топ-

матч

06.10 «Лейпциг» — 

«Айнтрахт». Чемпіонат 

Німеччини

08.10 «Шахтар» 

— «Маріуполь». 

Чемпіонат України

10.00 «Великий футбол»

12.00 «Удінезе» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

13.50 «ПСЖ» — «Тулуза». 

Чемпіонат Франції

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.05 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру. Прем’єра

17.00 «Барселона» 

— «Бетіс». Чемпіонат 

Іспанії

18.55 «Шальке» — 

«Баварія». Чемпіонат 

Німеччини

20.45 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

21.40 LIVE. «Інтер» 

— «Лечче». Чемпіонат 

Італії

23.40 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

00.35 «Колос» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

02.20 «Фіорентина» 

— «Наполі». Чемпіонат 

Італії

04.10 «Сельта» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Барселона» 

— «Бетіс». Чемпіонат 

Іспанії

07.50, 9.50, 11.50 Топ-матч

08.00 «Шальке» — 

«Баварія». Чемпіонат 

Німеччини

10.00 «СПАЛ» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

11.55 «Колос» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

13.45 «Кельн» — «Боруссія» 

(Д). Чемпіонат 

Німеччини

15.30 «Шахтар» 

— «Маріуполь». 

Чемпіонат України

17.15, 0.25 «Великий футбол»

18.55 «Чемпіонат Франції. 

Огляд туру. Прем’єра

19.50 «Реал» 

— «Вальядолід». 

Чемпіонат Іспанії

21.40 «Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру. Прем’єра

22.35 «Олександрія» 

— «Десна». Чемпіонат 

України

02.10 «Інтер» — «Лечче». 

Чемпіонат Італії

04.00 «Генк» 

— «Андерлехт». 

Чемпіонат Бельгії

МЕГА

06.00, 22.55 Таємний код 

зламаний

07.00 Бандитська Одеса

08.20, 0.35 Містична Україна

09.15 Володимир Івасюк

10.10, 20.05 У пошуках істини

11.15 Речовий доказ

12.25 Заборонена історія

13.25 Куля для Кеннеді

14.20 Справжня історія 

золота

15.05 Незвичайні культури

16.05 Дикий Індокитай

17.00 Планета Земля

18.50 Історія українських 

земель

21.00 Всесвіт всередині нас

01.20 Гордість України

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Дай Лапу»

09.00, 0.50 «Вірю не вірю»

11.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

12.50 Х/ф «Кекс у 
великому місті»

14.30 «Орел і решка. Навколо 

світу»

17.25 Т/с «Доктор Хто»

20.15 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

23.00 Х/ф «Протилежна 
стать»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «11 дітей із 
Моршина»

11.15 Т/с «Рання пташка»

13.00 Вечірка

14.00, 19.00 СуперЖінка

15.00 4 весілля

17.00, 2.00 Панянка-селянка

20.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Танька і Володька

23.00 ЛавЛавCar

00.00 Країна У

01.00 Т/с «Домашній арешт»

03.00 Теорія зради

03.50 БарДак

04.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Вруміз»

06.30, 7.10, 8.10, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.35, 

2.00, 5.15 Новини

09.25, 11.15 Т/с «Галерея 

Вельвет»

10.55, 14.45 Телепродаж

12.45 Д/ф «Аромати 

Колумбії»

13.40 Бюджетники

14.15 #ВУКРАЇНІ

15.05 Х/ф «Поряд з Ісусом: 

Юда»

16.50 Перша шпальта

17.20, 4.15 Схеми. Корупція в 

деталях

17.55 «Мирний птах»

18.55 «Зворотний відлік»

21.20, 2.20 Чемпіонат Європи 

з волейболу серед 

жіночих команд 2019 р. 

Польща — Україна

00.00 Телепродаж Тюсо

04.40 Спільно

05.40 Своя земля

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 23—24 СЕРПНЯ 20196 УКРАЇНА МОЛОДА ТБ-ПОНЕДІЛОК
26 серпня



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.20 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

10.55, 12.20 «Міняю жінку»

14.00 «Сімейні мелодрами»

15.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.45, 21.45 Комедія «Свати»

22.45 Мелодрама «Леді 

яструб»

01.05 Комедія «Любов зла»

02.50 Т/с «Центральна 

лікарня»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
«Інтером»

10.15 Т/с «Не жіноча робота»
11.15, 12.25 Х/ф «007: 

Квант Милосердя»
12.00 «Новини»
14.00 Т/с «Дієві ліки»
15.50 «Речдок» Прем’єра
16.45, 23.50 «Речдок»
18.00, 19.00, 1.40 «Стосується 

кожного»
20.00, 3.45 «Подробиці»
21.00 Т/с «Слідчий 

Горчакова»
00.45 Д/п «Підроблена 

історія»
02.25 «Орел і решка. Шопінг»
04.30 «Школа доктора 

Комаровського. 
Невідкладна допомога»

04.55 «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, 4.00 Зоряний шлях

11.30, 2.25 Реальна містика

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00, 0.00, 2.10 Історія 

одного злочину

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Капітанша»

23.20 Контролер

01.40 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.50 Зона ночі

04.20 Абзац

06.00, 7.00 Kids Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.05 Т/с «Друзі»

08.20 Т/с «Бібліотекарі»

10.20 Т/с «Абсолютно 

секретно»

13.00 Х/ф «Секс і нічого 

особистого»

15.00 Хто зверху?

21.00 Вар’яти

22.00 Т/с «Медфак»

23.40 Х/ф «Самотній за 

контрактом»

01.50 Т/с «Спецзагін «Кобра»

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 20.15 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Не дай себе обдурити

11.10, 13.20 Х/ф «Патріот»
12.45, 15.45 Факти. День

14.50, 16.20 Х/ф «Хоробре 
серце»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

21.25 Т/с «Папаньки»

23.25 «На трьох»

01.25 Т/с «Володимирська, 

15»

03.00 Стоп

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.15 Огляд преси

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.55, 15.55, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.45 Будівельний стандарт

07.55, 8.55, 9.40, 11.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55 Погода на 

курортах

08.20, 10.10 Полігон

08.40 ID JOURNAL

09.20, 17.45 Час громади

11.10, 12.25, 13.10, 17.10 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10 Медекспертиза. Поради

15.15 Невигадані історії

16.10, 21.00, 2.15, 5.15 

Машина часу

18.20, 19.30, 0.25, 1.15 

Інформаційний вечір

23.15 Док. Проект

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop
06.05 Х/ф «Очікуючи 

вантаж на рейді 
Фучжоу біля Пагоди»

08.30 Х/ф «Небезпечні 
друзі»

10.25 Х/ф «Оцеола»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
13.30, 17.45, 3.00 

«Випадковий свідок»
14.00, 3.35 «Речовий доказ»
14.40 Х/ф «Король 

вечірок»
16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»
17.25 «Легенди карного 

розшуку»
18.20 «Будьте здоровi»
19.30 Т/с «Той, що читає 

думки»
21.20 Т/с «Хейвен»
23.45 Т/с «Закон і порядок»
01.30 «Таємниці 

кримінального світу»
04.05 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Орегонський путівник
06.30 Цікаво. com. 
06.50 UA.МУЗИКА. Кліп 
07.00 Новини
07.05, 07.15, 07.30, 07.40 М/с 

Вруміз 
08.00 Новини
08.05, 08.30, 09.00, 09.05, 

09.30 Пізній Ранок шоу. 
Найкраще

10.00 Т/с Еліза. 12+
10.50, 11.30, 13.15, 14.10 

Чемпіонат Європи-2019 
зі стрибків у воду 

15.55 Пізній Ранок шоу. 
Найкраще

16.10 РадіоДень 
16.55 З весною у серці
17.45 UA.МУЗИКА. Кліп 
18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
18.25 Тема дня
19.20 Час поезії 
19.50 Лайфак українською

20.05 Аромати Південної 
Африки 

20.30 Аромати Південної 
Африки

21.00 Новини 
21.25, 22.00 Фестиваль 

«Klezmer Fest»
22.40, 22.45, 22.50 Сильна 

доля 
23.00 Новини 
23.25 Тема дня
00.15, 00.55, 02.35, 03.25 

Чемпіонат Європи-2019 
зі стрибків у воду

05.00 Своя земля
05.10 РадіоДень
05.50 Погода
 

СТБ

06.50 Т/с «Коли ми вдома»
12.45 МастерШеф
15.35 Хата на тата
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
19.00 Наречено для тата
21.00 Т/с «Кріпосна»
22.45 Т/с «Майор і магія»
00.45 Х/ф «Вид зверху 

кращий»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 
день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.15 «Гаряча тема»
13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»
16.15 «Кримінал»
17.00 «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Удар у відповідь»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАІ»
11.00, 17.15 «Загублений 

світ»

12.00 «Помста природи»
12.20 Х/ф «Шанхайський 

полудень»
14.25 Х/ф «Правдива 

брехня»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків-2»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-5»
00.55 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 18.50, 23.55, 2.00 
Топ-матч

06.10 «Олександрія» 
— «Десна». Чемпіонат 
України

08.10 «Барселона» 
— «Бетіс». Чемпіонат 
Іспанії

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 
NEWS

10.20 «Шахтар» 
— «Маріуполь». 
Чемпіонат України

12.05 «Великий футбол»
13.50 «Шальке» — 

«Баварія». Чемпіонат 
Німеччини

16.05 Чемпіонат Франції. 
Огляд туру

17.00 «Реал» 
— «Вальядолід». 
Чемпіонат Іспанії

18.55 «Парма» — 
«Ювентус». Чемпіонат 
Італії

20.45 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

21.45 LIVE. «Русенборг» 
— «Динамо» (З). Ліга 
Чемпіонів УЄФА

00.10 «Інтер» — «Лечче». 
Чемпіонат Італії

02.10 «Монпельє» — «Ліон». 
Чемпіонат Франції

04.00 «Црвена Звезда» 
— «Янг Бойз». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «ПСЖ» — «Тулуза». 
Чемпіонат Франції

07.50, 23.55, 2.00 Топ-матч
08.00 «Колос» — «Ворскла». 

Чемпіонат України
09.50 «Чемпіонат Іспанії. 

Огляд туру

10.45 «Парма» — 
«Ювентус». Чемпіонат 
Італії

12.35 «Чемпіонат Франції. 
Огляд туру

13.30 «Шахтар» 
— «Маріуполь». 
Чемпіонат України

15.20 «Чемпіонат Німеччини. 
Огляд туру

16.15 «Кельн» — «Боруссія» 
(Д). Чемпіонат 
Німеччини

18.05 «Сельта» — 
«Валенсія». Чемпіонат 
Іспанії

19.55 LIVE. «Монпельє» 
— «Ліон». Чемпіонат 
Франції

21.55 LIVE. «Црвена Звезда» 
— «Янг Бойз». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

00.10 «Реал» 
— «Вальядолід». 
Чемпіонат Іспанії

02.10 «Русенборг» — 
«Динамо» (З)». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

04.00 «Удінезе» — «Мілан». 
Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Таємний код зламаний
07.00 Бандитський Київ
08.05, 13.55 Правда життя
09.05, 18.05 Дикий Індокитай
10.00, 17.00 Незвичайні 

культури
11.00 Богдан Ступка
11.55 Прихована реальність
12.45, 0.35 Речовий доказ
15.05, 23.40 Заборонена 

історія
16.00, 21.45 Наглядачі 

заповідника
18.55, 20.50 Фантастичні 

історії
19.50 Майор «Вихор»
22.45 Планета Земля
01.45 Містична Україна
02.35 Скептик

К1

06.30 Top Shop
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.15 «Дай Лапу»
09.00, 1.30 «Вірю не вірю»
10.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»
12.00, 20.35 Т/с «Доктор 

Хаус»

13.40 «Орел і решка. Навколо 

світу»

16.40 Т/с «Доктор Хто»

22.20 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

23.25 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

02.25 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/ф «Врятувати 

Землю»

11.15 Т/с «Рання пташка»

13.00 Вечірка

14.00, 19.00 СуперЖінка

15.00 4 весілля

17.00, 2.00 Панянка-селянка

20.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Танька і Володька

23.00 ЛавЛавCar

00.00 Країна У

01.00 Т/с «Домашній арешт»

03.00 Теорія зради

03.50 БарДак

04.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Вруміз»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.10, 2.00, 5.15 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30, 11.10 Т/с «Галерея 

Вельвет»

10.50, 14.15 Телепродаж

12.40 Д/ф «Аромати 

Колумбії»

13.10 Країна на смак

14.30 Д/ф «Аромати 

Шотландії»

15.15 Бюджетники

15.45, 19.30, 4.35 #ВУКРАЇНІ

16.15 Д/ф «Світ дикої 

природи»

17.15 Своя земля

17.30 Разом

18.25 Тема дня

19.55 Д/ф «Шамварі: 

територія диких тварин»

21.25, 23.40, 2.25, 5.40 UA:

Спорт

21.45 Наші гроші. Дайджест

22.15 Д/ф «Африка. 

Небезпечна реальність»

00.00 Телепродаж Тюсо

02.35 «Зворотний відлік»
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Поспішіть передплатити 
«Україну молоду» на четвертий квартал

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2019 рiк:

на місяць — 62 грн. 62 коп.,

на два місяці — 125 грн. 24 коп.,

до кінця року — 187 грн. 86 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 82 грн. 62 коп.,

на два місяці  — 165 грн. 24 коп.,

до кінця року — 247 грн. 86 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на два місяці— 46 грн. 22 коп.,

до кінця року — 69 грн. 33 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 2 грн. 90 коп., на 
квартал — 6 грн. 70 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну газету держави. 
Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути 
гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, ша-
новнi читачi.
 Нині триває передплата на «Україну моло-
ду» на жовтень і наступні місяці 2019 року як за 
електронною версією Каталогу видань України 
«Преса поштою», так і за друкованим Каталогом 
видань України «Преса поштою».
 Оформити передплату на жовтень мож-
на до 18 вересня у відділеннях поштового 
зв’язку, в операційних залах поштамтів, у пун-
ктах прий мання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«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-2019■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.20 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

10.55, 12.20 «Міняю жінку»

14.00 «Сімейні мелодрами»

15.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.45, 21.45 Комедія «Свати»

22.45 Х/ф «Соломон Кейн»

00.45 Комедія «Великий»

02.25 Т/с «Центральна 

лікарня»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
«Інтером»

09.45 Т/с «Не жіноча робота»
10.50, 12.25 Х/ф «007: 

Координати 
«Скайфолл»

12.00 «Новини»
14.00 Т/с «Дієві ліки»
15.50, 16.45, 23.50 «Речдок»
18.00, 19.00, 1.40 «Стосується 

кожного»
20.00, 3.50 «Подробиці»
21.00 Т/с «Слідчий 

Горчакова»
00.45 Д/п «Підроблена 

історія»
02.25 «Орел і решка. Шопінг»
04.35 «Школа доктора 

Комаровського. 
Невідкладна допомога»

04.55 «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, 4.00 Зоряний шлях

11.30, 2.25 Реальна містика

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00, 0.00, 2.10 Історія 

одного злочину

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Капітанша»

23.20 Гучна справа

01.40 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.55 Зона ночі

03.40 Абзац

05.25, 6.05 Kids Time

05.30 М/с «Том і Джеррі»

06.10 Т/с «Друзі»

07.40 Т/с «Бібліотекарі»

09.40 Т/с «Абсолютно 

секретно»

12.30 Х/ф «Шибайголова»

15.00 Хто зверху?

21.00 Improv Live Show

22.00 Т/с «Медфак»

23.50 Х/ф «Арахнофобія»

01.50 Т/с «Спецзагін «Кобра»

02.50 Служба розшуку дітей

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашинґтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.05 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

11.00, 23.25 «На трьох»

12.00, 13.15, 21.20 Т/с 

«Папаньки»

12.45, 15.45 Факти. День

14.20, 16.25 Х/ф «Денніс 

— мучитель»

16.45 Х/ф «Роман з 

каменем»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт

01.25 Т/с «Володимирська, 

15»

03.00 Стоп

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.20 Кордон держави

06.35, 8.20, 10.10 Полігон

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

22.00, 23.00, 0.00, 

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 

Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.55, 15.55, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.20 Огляд преси

07.40 Драйв

07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55 

Погода на курортах

09.25, 17.45 Час громади

11.10, 12.20, 13.10, 17.10 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10 Медекспертиза. Поради

15.15 Невигадані історії

16.10, 21.00, 1.15, 2.15, 5.15 

Машина часу

18.20, 19.30, 0.25 

Інформаційний вечір

23.15 Док. проект

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop

06.55 Х/ф «Небилиці про 
Івана»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Скринька Марії 
Медичі»

10.45, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

«Свідок»

12.50 «Будьте здоровi»

13.25, 17.45, 2.55 

«Випадковий свідок»

14.05, 3.30 «Речовий доказ»

14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.20 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Вартість життя»

23.45 Т/с «Закон і порядок»

01.30 «Таємниці 

кримінального світу»

04.00 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник 

06.30 Цікаво. com. 

06.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.05, 07.15, 07.30, 07.45 М/с 

Вруміз 

08.00 Новини 

08.00, 08.30, 08.35, 09.05, 

09.30 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

09.00 Новини 

10.00 Т/с Еліза. 12+

10.50, 12.10, 14.55 Чемпіонат 

Європи-2019 зі стрибків 

у воду

15.40 Мистецький пульс 

Америки 

16.10 РадіоДень 

16.55 З весною у серці

17.35, 17.40, 17.45 

UA.МУЗИКА. Кліп 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

19.20 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим.

19.45 КАЗКИ. Концерт 

Державного 

академічного естрадно-

симфонічного оркестру 

України

20.25 КАЗКИ. Концерт 

Державного 

академічного естрадно-

симфонічного оркестру 

України

21.00 Новини 

21.25, 22.20 Фестиваль 

Klezmer Fest

22.35, 22.40, 22.45, 22.50 

Сильна доля 

23.00 Новини 

23.25 Тема дня

00.15, 01.40, 04.10 Чемпіонат 

Європи-2019 зі стрибків 

у воду

04.45 Мистецький пульс 

Америки 

05.10 РадіоДень 

05.50 Погода

 

СТБ

06.50 Т/с «Коли ми вдома»

12.15 МастерШеф

15.30 Хата на тата

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

21.00 Т/с «Кріпосна»

22.45 Т/с «Майор і магія»

00.45 Детектор брехні

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15 «Гаряча тема»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15 «Кримінал»

17.00 «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Удар у відповідь»

09.40, 18.15 «Спецкор»

10.20, 18.50 «ДжеДАІ»

11.00, 17.20 «Загублений 

світ»

13.00 Х/ф «Некерований»
15.00 Х/ф «Сахара»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків-2»

21.35, 23.10 Т/с «Касл-5»

00.55 «Облом.UA.»

04.15 ЛЄ Плей-офф 

«Еспаньйол» — «Зоря»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Колос» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

08.10 «Реал» 

— «Вальядолід». 

Чемпіонат Іспанії

10.00, 15.40, 22.45 «Футбол 

NEWS

10.20 «Русенборг» 

— «Динамо» (З). Ліга 

Чемпіонів УЄФА

12.05 «Парма» — 

«Ювентус». Чемпіонат 

Італії

13.50 «Олександрія» 

— «Десна». Чемпіонат 

України

16.00 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

16.25 «ПСЖ» — «Тулуза». 

Чемпіонат Франції

18.15 «Шахтар» 

— «Маріуполь». 

Чемпіонат України

20.00 «Црвена Звезда» 

— «Янг Бойз». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

21.45 LIVE. «Аякс» 

— «АПОЕЛ». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

23.55 «Барселона» 

— «Бетіс». Чемпіонат 

Іспанії

01.45 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

02.10 «Лілль» — «Сент-

Етьєн». Чемпіонат 

Франції

04.00 «Брюгге» — «ЛАСК». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «ПСЖ» — «Тулуза». 

Чемпіонат Франції

07.50, 15.20, 17.20, 23.55, 2.00 

Топ-матч

08.00 «Црвена Звезда» 

— «Янг Бойз». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

09.50 «Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

10.45 «Монпельє» — «Ліон». 

Чемпіонат Франції

12.35 «Чемпіонат Іспанії. 

Огляд туру

13.30 «Шахтар» 

— «Маріуполь». 

Чемпіонат України

15.30 «Колос» — «Ворскла». 

Чемпіонат України

17.35 «Русенборг» — 

«Динамо» (З)». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

19.25 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

19.55 LIVE. «Лілль» 

— «Сент-Етьєн». 

Чемпіонат Франції

21.55 LIVE. «Брюгге» 

— «ЛАСК». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

00.10 «Парма» — 

«Ювентус». Чемпіонат 

Італії

02.10 «Аякс» — «АПОЕЛ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

04.00 «Лейпциг» — 

«Айнтрахт». Чемпіонат 

Німеччини

МЕГА

06.00 Таємний код зламаний

07.00 Бандитська Одеса

08.05, 14.00, 2.35 Правда 

життя

09.10 Дикий Індокитай

10.05 Під іншим кутом

11.05 Прокляття Че Гевари

11.40 Прихована реальність

12.50, 0.35 Речовий доказ

15.10, 23.40 Заборонена 

історія

16.10, 21.45 Наглядачі 

заповідника

17.10 Незвичайні культури

18.10 Таємниці Міссісіпі

19.05, 20.50 Фантастичні 

історії

20.05 Справжня історія 

золота

22.45 Планета Земля

01.45 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Дай Лапу»

09.00, 1.10 «Вірю не вірю»

10.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

12.00, 20.15 Т/с «Доктор 

Хаус»

13.40 «Орел і решка. Навколо 

світу»

16.40 Т/с «Доктор Хто»

22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

23.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.05 Х/ф «Щасливий 
Ганс»

11.15 Т/с «Рання пташка»

13.00 Вечірка

14.00, 19.00 Супержінка

15.00 4 весілля

17.00, 2.00 Панянка-селянка

20.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Танька і Володька

23.00 ЛавЛавCar

00.00 Країна У

01.00 Т/с «Домашній арешт»

03.00 Теорія зради

03.50 БарДак

04.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Вруміз»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

20.25, 23.30, 2.00, 5.15 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30, 11.15 Т/с «Галерея 

Вельвет»

10.55, 14.15 Телепродаж

12.35 Д/ф «Аромати 

Колумбії»

13.10 Енеїда

14.30 Д/ф «Аромати 

Шотландії»

15.15 Країна на смак

16.15 Д/ф «Світ дикої 

природи»

17.15, 5.40 Своя земля

17.30 Наші гроші

18.25 Тема дня

19.25, 4.40 Спільно

19.55 Д/ф «Шамварі: 

територія диких тварин»

20.50, 2.20 Чемпіонат Європи 

з волейболу серед 

жіночих команд 2019 р. 

Україна — Словенія

23.00 Бюджетники

00.00 Телепродаж Тюсо

04.15 Перша шпальта
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.20 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.00, 12.20 «Міняю жінку»

14.00 «Сімейні мелодрами»

15.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.45, 21.45 Комедія «Свати»

22.30 «Право на владу-2019»

00.55 Х/ф «Посейдон Рекс»

02.10 Т/с «Центральна 

лікарня»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
«Інтером»

10.00 Т/с «Не жіноча робота»
11.00, 12.25 Х/ф «007: 

Діаманти назавжди»
12.00 «Новини»
14.00 Т/с «Дієві ліки»
15.50, 16.45, 23.50 «Речдок»
18.00, 19.00, 1.40 «Стосується 

кожного»
20.00, 3.45 «Подробиці»
21.00 Т/с «Слідчий 

Горчакова»
00.45 Д/п «Підроблена 

історія»
02.25 «Орел і решка. Шопінг»
04.30 «Школа доктора 

Комаровського. 
Невідкладна допомога»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні

09.00 Сьогодні. Спецвипуск

10.45, 4.00 Зоряний шлях

11.30, 2.25 Реальна містика

13.30, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00, 0.00, 2.10 Історія 

одного злочину

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Капітанша»

23.20 По слідах

01.40 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.55 Зона ночі

04.10 Абзац

06.00, 7.00 Kids Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.05 Т/с «Друзі»

08.20 Т/с «Бібліотекарі»

10.20 Т/с «Абсолютно 

секретно»

13.10 Х/ф «Електра»

15.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Божевільна зірка

22.00 Т/с «Медфак»

23.40 Х/ф «Здохни»

01.50 Т/с «Спецзагін «Кобра»

02.50 Служба розшуку дітей

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.05 Секретний фронт

10.55, 23.20 «На трьох»

11.55, 13.15, 21.25 Т/с 

«Папаньки»

12.45, 15.45 Факти. День

14.25, 16.25 Х/ф «Золоте 

дитя»

16.45 Х/ф «Перлина Нілу»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Антизомбі. Дайджест

01.20 Т/с «Володимирська, 

15»

02.55 Стоп

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.15, 7.20 Огляд преси

06.20, 16.10, 21.00, 2.15, 5.35 

Машина часу

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.55, 15.55, 18.10, 

23.55 Погода в Україні

07.25 MEDекспертиза

07.55, 8.55, 9.40, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55 Погода на 

курортах

08.25 Світла енергія

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 5.15 Полігон

11.10, 12.25, 13.10, 17.10 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10 Медекспертиза. Поради

15.15 Невигадані історії

18.15 Євроінтеграція — сила 

можливостей

19.30, 0.25, 1.15 

Інформаційний вечір

23.15 Док. Проект

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop

06.45 Х/ф «Сімнадцятий 
трансатлантичний»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Страх висоти»
10.45, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»

12.50 «Вартість життя»

13.30, 17.45, 3.00 

«Випадковий свідок»

14.05, 3.35 «Речовий доказ»

14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.15 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Правда життя»

23.45 Т/с «Закон і порядок»

01.30 «Таємниці 

кримінального світу»

04.05 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник 

06.25 Цікаво. com. 

06.50 UA.МУЗИКА. Кліп

07.00 Новини 

07.05, 07.15, 07.30, 07.40 М/с 

Вруміз

08.00 Новини 

08.05 Розповідь про події в 

Іловайську

08.35, 09.00, 09.05, 09.30, 

14.40, 15.05 Пізній 

Ранок шоу. Найкраще

09.55 Перше засідання 

Верховної Ради України 

нового дев’ятого 

скликання

12.00, 13.25, 00.45, 02.00, 

03.10 Чемпіонат 

Європи-2019 зі стрибків 

у воду

15.40 Мистецький пульс 

Америки 

16.10 РадіоДень

16.55 Віктор Павлік. Концерт 

UNPLUGGED 

17.30, 17.35, 17.40, 17.45 

UA.МУЗИКА. Кліп

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

19.20 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем. 

19.45 Лайфак українською 

19.55 Лайфак українською 

20.10, 20.35 Аромати Перу

21.00 Новини 

21.25 Як дивитися кіно

21.55 Х/ф Чоловік, який 
вбив Дон Кіхота

23.25 Новини 

23.50 Тема дня

04.25 Своя земля 

04.40 Репортаж громадського

04.45 Мистецький пульс 

Америки 

05.10 РадіоДень

05.50 Погода 

 

СТБ

06.50 Т/с «Коли ми вдома»

12.30 МастерШеф

15.30 Хата на тата

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

19.00 Зважені та щасливі

21.00 Т/с «Кріпосна»

22.45 Т/с «Майор і магія»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15 «Гаряча тема»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15 «Кримінал»

17.00 «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Удар у відповідь»

09.40, 18.15 «Спецкор»

10.20, 18.50 «ДжеДАІ»

11.00, 17.15 «Загублений 

світ»

13.55 Х/ф «Льодовиковий 
період»

15.25 Х/ф «Робінзон 
Крузо»

19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків-2»

21.35, 23.10 Т/с «Касл-5»

00.55 «Облом.UA.»

04.15 5-й тур ЧУ з футболу 

«Дніпро-1» — «Львів»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Кельн» — «Боруссія» 

(Д). Чемпіонат 

Німеччини

07.45 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

08.15 «Русенборг» 

— «Динамо» (З). Ліга 

Чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 «Футбол 

NEWS

10.20 «Аякс» — «АПОЕЛ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

12.05 «Шальке» — 

«Баварія». Чемпіонат 

Німеччини

13.50 «Црвена Звезда» 

— «Янг Бойз». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.00 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА. 

Прем’єра

16.25 «Шахтар» 

— «Маріуполь». 

Чемпіонат України

18.15 Топ-матч

18.30, 20.15 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

19.00 LIVE. «Жеребкування 

групової стадії». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

20.45 «Брюгге» — «ЛАСК». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

22.50 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

23.20 «Реал» — 

«Вальядолід». 

Чемпіонат Іспанії

01.10 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

02.05 «Олександрія» 

— «Десна». Чемпіонат 

України

03.55 «СПАЛ» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Реал» 

— «Вальядолід». 

Чемпіонат Іспанії

07.50, 14.55, 17.00, 2.00 Топ-

матч

08.00 «Брюгге» — «ЛАСК». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

09.50 «Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

10.45, 4.00 Лілль» — «Сент-

Етьєн». Чемпіонат 

Франції

12.35, 21.20 Огляд вівторка. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

13.05 «СПАЛ» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

15.10 «Русенборг» — 

«Динамо» (З)». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

17.10 «Барселона» 

— «Бетіс». Чемпіонат 

Іспанії

19.00, 1.30 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

19.30 «Аякс» — «АПОЕЛ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

21.50 «Шахтар» 

— «Маріуполь». 

Чемпіонат України

23.40, 1.10 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

23.55 «Жеребкування 

групової стадії. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

02.10 «Црвена Звезда» 

— «Янг Бойз». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Таємний код зламаний

07.00 Бандитський Київ

08.05, 13.55 Правда життя

09.10, 18.05 Таємниці 

Міссісіпі

10.05 Під іншим кутом

11.05 Місця сили

11.55 Прихована реальність

12.45, 0.35 Речовий доказ

15.05, 23.40 Заборонена 

історія

16.05 Останні племена

17.05 Незвичайні культури

19.00, 20.45 Фантастичні 

історії

19.55 Місто, яке зрадили

21.45 Наглядачі заповідника

22.45 Планета Земля

01.40 Містична Україна

02.35 Скептик

03.25 Бандитська Одеса

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15, 1.20 «Вірю не вірю»

10.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

12.00, 20.35 Т/с «Доктор 

Хаус»

13.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

16.40 Т/с «Доктор Хто»

22.15 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

23.15 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

02.20 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.05 Х/ф «Прекрасний 
принц і фея Люпина»

11.15 Т/с «Рання пташка»

13.00 Вечірка

14.00, 19.00 СуперЖінка

15.00 4 весілля

17.00, 1.00 Панянка-селянка

20.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Танька і Володька

23.00 ЛавЛавCar

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Вруміз»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 2.00, 5.15 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 #ВУКРАЇНІ

10.00, 3.05 Перше засідання 

Верховної Ради України

11.30 Своя земля

11.45, 14.15 Телепродаж

12.05 Д/ф «Аромати Чілі»

13.10 UA:Фольк. Спогади

14.35 Д/ф «Аромати 

Шотландії»

15.15 Енеїда

16.15 Д/ф «Світ дикої 

природи»

17.25 «08.2014. Розповідь 

про події в Іловайську»

18.25, 2.35 Тема дня

18.50 Чемпіонат Європи 

з волейболу серед 

жіночих команд 2019 р. 

Португалія — Україна

21.30, 2.25, 5.40 UA:Спорт

21.45 Схеми. Корупція в 

деталях

22.05 Д/ф «Війна химер»

00.00 Телепродаж Тюсо

04.35 Спільно
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 4.55 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.00, 12.20 «Міняю жінку»

14.00 «Сімейні мелодрами»

15.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.25, 22.30, 2.35 «Ліга 

сміху»

00.35 «Київ вечірній»

ІНТЕР

05.25 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 Т/с «Не жіноча робота»

11.00, 12.25 Х/ф «007: 
Живи та дай померти 
іншим»

12.00 «Новини»

14.00 Т/с «Дієві ліки»

15.50, 16.45, 23.40 «Речдок»

18.00, 1.30 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Дванадцятий»
03.00 «Орел і решка. Шопінг»

04.15 «Життя»

05.05 «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, 5.30 Зоряний шлях

11.30, 3.00 Реальна містика

13.30, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

19.50 «Говорить Україна»

22.00, 23.30 Т/с «Дім надії»

01.40 Телемагазин

02.10 Т/с «Дім надії

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

03.10 Абзац

04.45, 5.45 Kids Time

04.50 М/с «Том і Джеррі»

05.50 Т/с «Друзі»

08.30 Т/с «Медфак»

14.40 Х/ф «Встигнути за 

Джонсами»

16.50 Х/ф «Ми — Міллери»

19.00 Топ-модель 

 по-українськи

21.40 Х/ф «Диявол носить 

Прада»

23.50 Х/ф «Нова ера Z»

02.00 Х/ф «Номер 44»

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 2.30 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 Антизомбі. Дайджест

11.05, 23.00 «На трьох»

11.50, 13.20, 16.20 Т/с 

«Папаньки»

12.45, 15.45 Факти. День

16.45 Х/ф «Хроніки 

Ріддіка»

18.45 Факти. Вечір

20.10 Дизель шоу

03.00 Стоп

5 канал

06.00, 9.45, 21.40, 3.00 Час-

Time

06.15 Огляд преси

06.25, 16.10, 21.00, 1.15 

Машина часу

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.15, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.55, 15.55, 18.10 

Погода в Україні

07.25 Драйв

07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 0.20 

Погода на курортах

08.30 Чому НАТО

09.25, 16.45 Час громади

10.10, 0.25 Полігон

11.10, 12.25, 13.10, 17.10 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10 Медекспертиза. Поради

15.15 Невигадані історії

18.15, 19.30, 2.15 

Інформаційний вечір

22.45 Док. Проект

00.50 ID JOURNAL

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.15 Феєрія мандрів

05.15 Рандеву

НТН

05.00, 4.55 Top Shop

06.45 Х/ф «Заручниця»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «П’ять хвилин 
страху»

10.45, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.10 

«Свідок»

12.50 «Правда життя»

13.25, 17.45, 2.40 

«Випадковий свідок»

14.05, 2.55 «Речовий доказ»

14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.25 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Таємниці світу»

23.45 Т/с «Я — охоронець»

01.30 «Склад злочину»

03.55 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник

06.30 Цікаво. com. 

06.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.05, 07.15, 07.30, 07.40 М/с 

Вруміз

08.00 Новини 

08.00, 08.25, 08.35, 08.45, 

09.05, 09.30 Пізній 

Ранок шоу. Найкраще

09.00 Новини 

10.00 Т/с Еліза. 12+

10.50, 12.05, 14.25, 15.10, 

00.15, 02.15, 03.00 

Чемпіонат Європи-2019 

зі стрибків у воду

17.00 Концерт «UNPLUGGED» 

17.30, 17.35, 17.40, 17.45 

UA.МУЗИКА. Кліп 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

19.25 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

19.50 Лайфак українською

20.00 Лайфак українською

20.10, 20.30 Аромати Перу

21.25 Фестиваль «Klezmer 

Fest»

22.15 Розсекречена історія 

23.00 Новини 

23.25 Тема дня

04.40 Репортаж громадського

04.45 Мистецький пульс 

Америки

05.10 РадіоДень

05.50 Погода

 

СТБ

06.50 Т/с «Коли ми вдома»

07.50 Х/ф «Вілла 
розбрату, або 
Танець сонячного 
затемнення»

09.25 Т/с «Майор і магія»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

19.00, 22.45 МастерШеф

23.00 Хата на тата

01.00 Т/с «Джованні»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15 «Гаряча тема»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.15 «Кримінал Підсумки»

17.00 «Ситуація»

19.00 «Ехо України»

22.30 «Поярков. NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Удар 

у відповідь-2»

09.40, 18.15 «Спецкор»

10.20, 18.50 «ДжеДАІ»

11.00, 17.15 «Загублений 

світ»

12.00 «Помста природи»

12.30 Х/ф «Спис долі»
15.20 Х/ф «Некерований»
19.25 Х/ф «Битва 

проклятих»
21.15 Х/ф «Напролом»
23.10 Х/ф «Універсальний 

солдат-3: Новий 
початок»

01.05 «Облом.UA.»

02.35 5-й тур ЧУ з футболу 

«Карпати» — «Зоря»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Црвена Звезда» 

— «Янг Бойз». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

07.45, 13.00, 15.15, 18.15 

Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

08.15 «Парма» — 

«Ювентус». Чемпіонат 

Італії

10.00, 15.40, 22.30 «Футбол 

NEWS

10.20 «Брюгге» — «ЛАСК». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

12.05 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

13.30, 14.45 «Шлях до 

Гданська»

14.00 LIVE. «Жеребкування 

групової стадії. Ліга 

Європи УЄФА

16.00 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

16.30 «Фіорентина» 

— «Наполі». Чемпіонат 

Італії

18.45, 3.50 Топ-матч

18.50 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

19.20 «Русенборг» 

— «Динамо» (З). Ліга 

Чемпіонів УЄФА

21.10 Чемпіонат Франції. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

21.40 LIVE. «Мец» 

— «ПСЖ». Чемпіонат 

Франції

23.40 «Боруссія» (М) — 

«Лейпциг». Чемпіонат 

Німеччини. Прем’єра

01.30 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

02.00 «Севілья» — «Сельта». 

Чемпіонат Іспанії

03.55 «Удінезе» — «Мілан». 

Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Фіорентина» 

— «Наполі». Чемпіонат 

Італії

07.50, 5.30 Топ-матч

08.00 «Аякс» — «АПОЕЛ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

09.50 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

10.20 «Реал» 

— «Вальядолід». 

Чемпіонат Іспанії

12.10 «Црвена Звезда» 

— «Янг Бойз». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

14.00 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

14.30 «Лілль» — «Сент-

Етьєн». Чемпіонат 

Франції

16.15 «Брюгге» — «ЛАСК». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

18.05 «Бундесліга weekly»«. 

Чемпіонат Німеччини. 

Прем’єра

18.35 «Інтер» — «Лечче». 

Чемпіонат Італії

20.25 «Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

20.55 LIVE. «Севілья» 

— «Сельта». Чемпіонат 

Іспанії

21.45 «Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

22.55 LIVE. «Атлетік» — 

«Сосьєдад». Чемпіонат 

Іспанії

23.45 «Футбол Tables

00.55, 2.10 «Шлях до 

Гданська»

01.25 «Жеребкування 

групової стадії. Ліга 

Європи УЄФА

02.40 «Чемпіонат Франції. 

Передмова до туру

03.10 «Монпельє» — «Ліон». 

Чемпіонат Франції

05.00 «Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.15, 13.55 Правда життя

09.15, 18.05 Таємниці 

Міссісіпі

10.10, 17.05 Незвичайні 

культури

11.10 Місця сили

12.00 Прихована реальність

12.45, 0.35 Речовий доказ

15.05, 23.40 Заборонена 

історія

16.05 Наглядачі заповідника

19.00, 20.50 Фантастичні 

історії

19.55 1377 спалених заживо

21.45 Останні племена

22.45 Планета Земля

01.40 Містична Україна

02.35 Доктор Хайм

03.30 Бізнес на залякуванні

04.20 Ліліпути

05.10 Органи на експорт

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Дай Лапу»

08.40, 1.10 «Вірю не вірю»

10.35 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

12.25 Т/с «Доктор Хаус»

14.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

17.10 Т/с «Доктор Хто»

18.10 Х/ф «Кохання без 
пересадки»

20.00 Х/ф «Якщо тільки»
22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

23.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.05 Х/ф «Різдво К-9»
11.40 Т/с «Рання пташка»

13.15 Вечірка

14.15, 19.00 СуперЖінка

15.10 4 весілля

16.20 М/ф «Льодовиковий 

період-4: 

Континентальний 

дрейф»

18.00, 0.45 Панянка-селянка

20.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 М/ф «Льодовиковий 

період-5: Курс на 

зіткнення»

22.45 Х/ф «Вік Аделайн»
01.45 Теорія зради

02.35 БарДак

03.25 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Вруміз»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 1.10, 5.05 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30, 11.10 Т/с «Галерея 

Вельвет»

10.50, 14.15 Телепродаж

12.35 Д/ф «Аромати Чилі»

13.10 Д/ф «Браво, шеф!»

14.35 Д/ф «Аромати 

Шотландії»

15.15 UA:Фольк. Спогади

16.15 Д/ф «Світ дикої 

природи»

17.20 Своя земля

17.35 Схеми. Корупція в 

деталях

17.55 VoxCheck

18.25, 2.00 Тема дня

19.30 Розсекречена історія

20.30 Д/ф «Шамварі: 

територія диких тварин»

21.25, 1.35, 5.25 UA:Спорт

21.55 Перша шпальта

22.30 Як дивитися кіно

22.55 Х/ф «Чоловік, який 
убив Дон Кіхота»

03.00 Чемпіонат Європи 

з волейболу серед 

жіночих команд 2019 р. 

Португалія — Україна

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 23—24 СЕРПНЯ 2019
30 серпня

ТБ-П’ЯТНИЦЯУКРАЇНА МОЛОДА10



КАНАЛ «1+1»

06.00, 23.30, 0.30 «Світське 

життя-2019 дайджест»

06.50 «Гроші-2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 

14.30, 15.30, 2.45 «Світ 

навиворіт-4»

16.30 «Вечірній квартал-

2019.»

18.30 «Розсміши коміка»

19.30 ТСН

20.15 «100 днів президента 

України 

В. Зеленського»

21.30 «Жіночий квартал-

2019»

01.30 Х/ф «Посейдон 

Рекс»

ІНТЕР

05.35 «Жди мене. Україна»

07.15 «Слово Предстоятеля»

07.25 Х/ф «Ласкаво 
просимо, або 
Стороннім вхід 
заборонений»

09.00 «Шість соток»

10.00 «Готуємо разом. 

Випічка»

11.00 Х/ф «Пригоди 
Електроніка»

15.10 Х/ф «Вам і не 
снилося»

17.00, 20.30 Т/с «Слідчий 

Горчакова»

20.00, 3.10 «Подробиці»

22.00 «Великий бокс. Василь 

Ломаченко — Люк 

Кемпбел»

01.30 Х/ф «Реальний 
Роккі»

03.40 «Орел і решка. Шопінг»

05.05 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

3-й сезон»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 3.10 

Сьогодні

07.30, 5.40 Зоряний шлях

08.10, 15.20 Т/с «Капітанша»

17.00, 21.00 Т/с «Ніколи не 

буває пізно»

20.00 Головна тема

23.00 Шоу Братів Шумахерів

01.00, 2.15, 4.00 Т/с «Точка 

кипіння»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

04.50 Служба розшуку дітей

04.55 Зона ночі

05.45, 7.05 Kids Time

05.50 М/с «Лунтик»

07.10 Подіум

09.10 Т/с «Бібліотекарі»

15.00 Хто зверху?

17.00 М/ф «Крижане серце»

19.00 Х/ф «Фантастична 

четвірка»

21.00 Х/ф «Фантастична 

четвірка 2: 

Вторгнення срібного 

серфера»

22.50 Х/ф «Морган»

00.40 Х/ф «Нова ера Z»

ICTV

05.05 Скарб нації

05.15 Еврика!

05.30 Факти

05.55, 11.50 Особливості 

національної роботи

07.40 Я зняв!

09.25 «На трьох»

12.45 Факти. День

13.00 Дизель шоу

16.10 Х/ф «Штурм Білого 

дому»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Хроніки 

Ріддіка»

21.25 Х/ф «Ріддік 3D»

23.30 Х/ф «РобоКоп»

01.35 Т/с «Патруль 

«Самооборона»

5 канал

06.00 Час-Time

06.20, 10.25, 13.30, 14.15, 

15.20, 23.15, 2.40, 4.10 

Машина часу

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 12.55, 15.15, 

18.10, 23.55 Погода в 

Україні

07.20, 11.10, 3.40 Феєрія 

мандрів

07.45, 8.50, 21.55, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

20.55, 0.55 Погода на 

курортах

08.20 Клуб LIFE

09.15 Автопілот-новини

09.25 Укравтоконтинент

09.35 Натхнення

10.10 Історія успіху

12.10 Олімпійські історії

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.35 Медекспертиза

13.10 Континент

13.45 Навчайся з нами

16.10, 20.00, 1.15, 5.15 

Рандеву

17.15 Стоп корупції!

18.15 Док. проект

18.25, 0.30, 2.15 Полігон

19.25 Особливий погляд

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.05 Лінійка документальних 

проектів

03.20 Кіно з Я. Соколовою

04.30 Огляд преси

НТН

05.25 Х/ф «Суто англійське 

вбивство»

08.30 Х/ф «Дорога в пекло»

11.50 Т/с «Спецзагін 

«Кобра 11»

15.40, 3.10 «Випадковий 

свідок»

16.55 «Таємниці світу»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 2.40 «Свідок»

19.30 Х/ф «Не можу 

сказати «прощавай»

21.20 Х/ф «Ганмен»

23.30 Х/ф «Американська 

пастораль»

01.35 «Реальні злочинці»

03.55 «Легенди бандитського 

Києва»

04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Погляд зсередини 

06.25 Погляд зсередини 

06.50 Світ навколо

06.55 Світ навколо

07.00 Новини 

07.05 Браво, Шеф! 

08.00 Новини 

08.05, 08.20, 08.30, 08.45 М/с 

«Марин та його друзі. 

Підводні історії»

09.00 Новини 

09.05 Казки, перевірені часом. 

Король Дроздовик

10.40, 11.05, 11.40, 12.10, 

12.35 Відкривай Україну 

з Суспільним

13.10, 13.55, 14.50, 15.40 Т/с 

Еліза. 12+

16.35 Діма Андрієць. Ти 

можеш летіти

18.55 Концерт

19.35 Студія

19.50 На схід

20.45, 20.50 UA.МУЗИКА. Кліп

21.00 Новини 

21.25 Замки Ірландії

22.05 Замки Британії

22.50 UA.МУЗИКА. Кліп

23.00 Новини 

23.20, 23.50, 00.15, 00.45 

Орегонський путівник 

01.15, 01.40 Разом

02.00 Репортаж громадського

02.55 Світло

03.45, 04.00 Репортаж 

громадського

04.05 Війна і мир 

04.45 Мистецький пульс 

Америки

05.10, 05.30 Погляд 

зсередини

 

СТБ

06.25 Хата на тата

08.10 Т/с «Джованні»

10.05 Наречена для тата

12.05 Зважені та щасливі

15.05 Т/с «Кріпосна»

19.00 Т/с «Час любити»

22.50 МастерШеф

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 

16.00 «Репортер». Новини

09.10 «Золотий Гусак»

10.10 «18 мінус»

11.15 «Споживач»

12.00 «Ехо України»

14.15, 15.15, 16.15 Прямий ефір

17.00 «Кисельов. Авторське»

18.00, 19.00, 20.00 В прямому 

ефірі

21.00 «Закрита зона»

22.00 «THE WEEK»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.10 «ДжеДАІ. 

Дайджест-2018»

09.10 «Загублений світ»

11.10 Х/ф «Той, що біжить 
лабіринтом»

13.20 Х/ф «Той, що біжить 
лабіринтом: Ліки від 
смерті»

16.10 Х/ф «Правдива 
брехня»

19.00 Х/ф «Кодекс злодія»
21.00 Х/ф «Страхувальник»
23.05 Х/ф «Кіборги»
01.15 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Інтер» — «Лечче». 

Чемпіонат Італії

07.45 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

08.15 «Атлетік» — 

«Сосьєдад». Чемпіонат 

Іспанії

10.00, 15.40, 22.30 «Футбол 

NEWS

10.25, 2.00 «Боруссія» 

(М) — «Лейпциг». 

Чемпіонат Німеччини

12.10 «Русенборг» 

— «Динамо» (З). Ліга 

Чемпіонів УЄФА

13.55 «Мец» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

16.00, 1.30 «Бундесліга 

weekly». Чемпіонат 

Німеччини

16.25 LIVE. «Баварія» 

— «Майнц». Чемпіонат 

Німеччини

17.15, 18.45 Футбол Tables

18.25 LIVE. «Осасуна» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

19.55 LIVE. «Уніон» 

— «Боруссія» (Д). 

Чемпіонат Німеччини

21.25, 3.50 Топ-матч

21.40 LIVE. «Ювентус» 

— «Наполі». Чемпіонат 

Італії

23.40 «Ворскла» 

— «Олександрія». 

Чемпіонат України

03.55 «Львів» 

— «Маріуполь». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Боруссія» (М) — 

«Лейпциг». Чемпіонат 

Німеччини

07.45 «Севілья» — «Сельта». 

Чемпіонат Іспанії

09.30 «Чемпіонат Франції. 

Передмова до туру

10.00, 3.30 Мец» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

11.45, 18.55, 5.20 «Бундесліга 

weekly». Чемпіонат 

Німеччини

12.15 «Атлетік» — 

«Сосьєдад». Чемпіонат 

Іспанії

14.05 «Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

14.35 «Аякс» — «АПОЕЛ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

16.25 «Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

16.55 LIVE. «Ворскла» 

— «Олександрія». 

Чемпіонат України

17.45 «Футбол Tables

19.25 LIVE. «Львів» 

— «Маріуполь». 

Чемпіонат України

20.15 «Футбол NEWS

21.25 «Мілан» — «Брешія». 

Чемпіонат Італії. 

Прем’єра

23.15 Топ-матч

23.25 «Баварія» — «Майнц». 

Чемпіонат Німеччини

01.15 «Осасуна» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

03.05 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.55, 0.00 Містична Україна

08.40, 18.25 Україна: забута 

історія

09.35 Речовий доказ

10.40 Заборонена історія

12.35 Як створити планету

15.35 Під іншим кутом

16.35 Таємниці Міссісіпі

17.30 Планета Земля

21.00 Прихована правда

00.50 Підроблена історія

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Ух ти show»

09.10 М/ф «Барбі: Казкова 

країна Мермедія»

10.35 Х/ф «Пригоди на 

Багамах»

12.25 Х/ф «Кохання без 

пересадки»

14.20, 2.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

23.50 Х/ф «Герцогиня»

03.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.05 М/ф «Супергерой»

12.35 Х/ф «Різдво К-9»

14.15, 23.30 Панянка-селянка

17.15 М/ф «Льодовиковий 

період 5: Курс на 

зіткнення»

19.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька

22.00 Сімейка У

02.30 Щоденники Темного

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Вруміз»

06.30, 7.10, 8.10, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.40, 

3.00 Новини

09.25 Країна на смак

10.40 Енеїда

11.40, 15.25 Телепродаж

11.55 М/с «Марин та його 

друзі. Підводні історії»

13.10 Х/ф «Про принцесу 
Ясочку і крилатого 
шевця»

14.55 Д/ф «Мальовничі села»

15.40 Д/ф «Браво, шеф!»

16.40 Разом

17.10 Спільно

17.40 Д/ф «Південні моря. 

Маршаллові острови»

18.25 #ВУКРАЇНІ

18.50 Д/ф «Супер-Чуття»

19.50 Д/ф «Останній шанс 

побачити»

21.25 Д/ф «Світ дикої 

природи»

21.55 Т/с «Монро»

00.05, 3.25 Розсекречена 

історія

01.00 «Хроніка Української 

повстанської армії. 

1942-1954»

04.15 «Срібна земля. Хроніка 

Карпатської України. 

1919-1939»

05.30 «Золотий вересень. 

Хроніка Галичини 1939-

1941»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 5.00 ТСН

06.35 М/ф

06.45 «Українські сенсації-

2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 Мелодрама «Леді 

яструб»

12.00 Драма «Хоробре 

серце»

15.35 Х/ф «Соломон кейн»

17.35 Х/ф «Геракл»

19.30 «ТСН-тиждень»

21.00 «Танці з зірками-2019»

23.55 Трилер «Президент 

Лінкольн: мисливець на 

вампірів»

01.45 «Ліга сміху»

03.25 «Світ навиворіт-4»

ІНТЕР

05.45 Д/п «Життя»

06.45 «Великий бокс. Василь 

Ломаченко — Люк 

Кемпбел»

08.00 «уДачний проект»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. Чудеса 

світу». Прем’єра

11.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

12.00 Т/с «Тягар істини-2»

13.50 Т/с «Не жіноча робота»

17.50 Х/ф «Сутичка»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «007: Золоте 

око»

23.10 Х/ф «Платон Ангел»

01.15 «Речдок»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

11.00 Т/с «Ніколи не буває 

пізно»

15.00 Т/с «Дім надії

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

20.00 Концерт Олега Винника

22.10, 2.15 Т/с «Рідна кров»

01.45 Телемагазин

02.40 Т/с «Точка кипіння»

05.30 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.20 Зона ночі

06.00, 7.05 Kids Time

06.05 М/с «Лунтик»

07.10 М/ф «Барток 

Неперевершений»

08.30 М/ф «Крижане серце»

10.20 Х/ф «Шибайголова»

13.10 Х/ф «Електра»

15.10, 19.00 Х/ф 

«Фантастична 

четвірка»

17.10 Х/ф «Фантастична 

четвірка 2: 

Вторгнення срібного 

серфера»

21.00 Х/ф «Зелений 

ліхтар»

23.10 Х/ф «Зло»

01.00 Х/ф «Номер 44»

ICTV

04.40 Скарб нації

04.50 Еврика!

05.00 Факти

05.25 Секретний фронт

06.10 Громадянська оборона

07.05 Антизомбі. Дайджест

08.00 Т/с «Володимирська, 

15»

11.45, 13.00 Х/ф «Штурм 

Білого дому»

12.45 Факти. День

14.35 Х/ф «РобоКоп»

16.40 Х/ф «Ріддік 3D»

18.45 Факти тижня

20.35 Х/ф «Валеріан та 

Місто тисячі планет»

23.10 Х/ф «Макс Стіл»

00.50 Т/с «Патруль 

«Самооборона»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 10.05, 13.30, 14.10, 

20.00, 2.15 Машина часу

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 23.00, 0.00, 1.00, 

2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.10 Погода в Україні

07.15, 4.20 Феєрія мандрів

07.45, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 

11.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 20.55, 0.15 

Погода на курортах

08.20 Клуб LIFE

08.40 Натхнення

09.10 Автопілот-Тест

09.20 Технопарк

09.25 Драйв

10.30, 3.15 Кіно з Я. Соколовою

11.15 Кордон держави

11.30 Будемо жити

12.10 Невигадані історії

12.30 Континент

13.10 Медекспертиза

15.20 Світла енергія

15.35 Паспортний сервіс

16.10 Рандеву

17.10 Особливий погляд

18.15, 22.05, 1.15, 5.10 

Лінійка документальних 

проектів

19.25 Стоп корупції!

21.40 Час-Time

23.15, 0.20 Полігон

00.50, 1.55 Огляд преси

НТН

05.15 Х/ф «Розвідники»
06.40 «Страх у твоєму домі»

10.25 Х/ф «Єдина дорога»
12.15 Х/ф «Мерседес» 

тікає від погоні»
13.45 Х/ф «Прийми мене»
16.50 Х/ф «Ганмен»
19.00 Х/ф «Фронт за 

лінією фронту»
22.15 Х/ф «Сліди 

апостолів»
00.35 Х/ф «Американська 

пастораль»
02.35 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 100 років історії

06.10, 11.15, 15.20, 20.00 

Розсекречена історія

07.00 Новини 

07.05 Легіон. Хроніка 

Української Галицької 

армії

08.00 Новини 

08.10 Сплюндрована пам’ять

08.55 Завдяки тобі. Джамала

09.00 Новини 

09.05 Срібна земля Хроніка 

Карпатської України 

1919-1939

10.25 Золотий вересень. 

Хроніка Галичини. 1939-

1941 

12.05, 12.50, 13.40, 14.30 

Мисливці на нацистів

16.20 Вбити Гітлера. 13 

хвилин. 16+

18.05 Луганський Форпост

19.05 РадіоДень 

20.45 Молодість 1927

21.00 Новини 

21.20 Острови

22.10 Дика Африка 

23.00 Новини 

23.20, 23.50, 00.20, 00.45 

Орегонський путівник 

01.15, 01.40 Разом 

02.05 РадіоДень

02.55 Світло

03.45 Репортаж громадського

04.00 Війна і мир

04.40 Мистецький пульс 

Америки

05.10, 05.30 Погляд 

зсередини

 

СТБ

07.15 Х/ф «П’ять років і 
один день»

09.10 Х/ф «Знахар»
11.55, 17.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.00 Один за всіх

21.00 Я соромлюсь свого тіла

ПРЯМИЙ

10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.45, 20.45 

«Репортер». Новини

10.10 «18 плюс»

11.10 «Кримінал»

12.00 «Ехо України»

14.15, 15.15, 16.15 Прямий 

ефір

17.00 «Про особисте»

18.00, 19.00, 20.00 В прямому 

ефірі

21.00 «Підсумки тижня»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.15 «ДжеДАІ. Дайджест-

2018»

09.15 Т/с «Опер за викликом-

4»

12.00 Х/ф «Машина»
13.45 Х/ф «Місія на Марс»
15.50 Х/ф «Мічений»
17.45 Х/ф «Самоволка-72»
19.25 6-й тур ЧУ з футболу 

«Зоря» — «Динамо»

21.25 Х/ф «Бунт»
23.10 «ПРОФУТБОЛ»

00.30 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 5.30 Топ-матч

06.10 «Мілан» — «Брешія». 

Чемпіонат Італії

08.10 «Баварія» — «Майнц». 

Чемпіонат Німеччини

10.00, 16.15, 20.55 Футбол 

NEWS

10.25 «Автогол». Прем’єра

10.50 «Осасуна» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

12.40, 3.10 Огляд вівторка. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

13.10 «Ювентус» — 

«Наполі». Чемпіонат 

Італії

14.55, 0.50 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

15.25 LIVE. «Брюгге» 

— «Генк». Чемпіонат 

Бельгії

17.25 LIVE. «Вердер» — 

«Аугсбург». Чемпіонат 

Німеччини. 2-й тайм

18.25 «Автогол»

18.55 LIVE. «Лаціо» 

— «Рома». Чемпіонат 

Італії

19.45 Футбол Tables

21.20 «Великий футбол»

23.00 «Аталанта» — 

«Торіно». Чемпіонат 

Італії. Прем’єра

01.20 «Олімпік» — 

«Шахтар». Чемпіонат 

України

03.40 «Атлетіко» — «Ейбар». 

Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Уніон» — «Боруссія» 

(Д). Чемпіонат 

Німеччини

07.45 «Ювентус» — 

«Наполі». Чемпіонат 

Італії

09.30 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

10.00 «Ворскла» 

— «Олександрія». 

Чемпіонат України

11.50, 19.20 Огляд середи. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

12.20 «Мілан» — «Брешія». 

Чемпіонат Італії

14.10 «Автогол»

14.40 «Львів» 

— «Маріуполь». 

Чемпіонат України

16.30, 18.55 «Тур ONLINE»

16.55 LIVE. «Олімпік» — 

«Шахтар». Чемпіонат 

України

17.45, 20.45, 22.45 Футбол 

Tables

19.50, 1.45, 3.50 Топ-матч

19.55 LIVE. «Атлетіко» 

— «Ейбар». Чемпіонат 

Іспанії

21.55 LIVE. «Вільярреал» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

23.55 «Гент» — «Серкль 

Брюгге». Чемпіонат 

Бельгії. Прем’єра

02.00 «Кальярі» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії. 

Прем’єра

04.00 «Вердер» — 

«Аугсбург». Чемпіонат 

Німеччини

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.30, 0.00 Містична Україна

08.20 Україна: забута історія

09.10 Речовий доказ

10.20 Заборонена історія

12.10 Прихована правда

15.10 Незвичайні культури

16.10 Таємниці Міссісіпі

17.10 Планета Земля

18.10 Чорна піхота

19.10 Майор «Вихор»

20.10 Місто, яке зрадили

21.00 Як створити планету

00.45 Війна всередині нас

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Каспер»

08.45 М/с «Земля до початку 

часів»

09.25 Х/ф «Пригоди на 
Багамах»

11.15 Х/ф «Якщо тільки»
13.15 «Орел і решка. Навколо 

світу»

01.15 Х/ф «Машина часу в 
джакузі»

03.00 «Вірю не вірю»

03.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.30 Х/ф «Біла змія»
12.15 Панянка-селянка

17.15 Х/ф «Вік Аделайн»
19.15 Х/ф «Прогулянки з 

динозаврами»
20.45 Х/ф «Час»
22.45 Х/ф «Загублене та 

знайдене»
00.30 Сімейка У

01.30 Т/с «Домашній арешт»

02.30 Теорія зради

03.20 Віталька

05.35 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 «Золотий вересень. 

Хроніка Галичини 1939-

1941»

06.30, 7.10, 8.10, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.25, 

2.00, 3.45, 5.00 Новини

09.30, 17.20, 22.30 

Розсекречена історія

10.20, 12.01 Т/с «Мисливці на 

нацистів»

12.00 Хвилина мовчання. 

80-ті роковини початку 

Другої світової війни

16.50 Перший на селі

18.15 #ВУКРАЇНІ

18.45 Х/ф «Вбити Гітлера»

21.25 Д/ф «Світ дикої 

природи»

00.00 Телепродаж Тюсо

02.20 Енеїда

03.15 Своя земля

04.05 Сильна доля

05.25 Спільно
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Як багатодітна сім’я 
позбулася статусу 
малозабезпеченої
 Самостійне плавання на-
стільки припало до душі, що 
відтоді, за словами Сергія Ході-
са, бажання працювати на ко-
гось у нього не виникло жодно-
го разу. Хоч як би він викладав-
ся, сім’я з малолітніми дітьми, 
яка мала статус малозабезпече-
ної, ледве зводила кінці з кінця-
ми. Допомога надійшла нежда-
но-негадано. 
 «Улітку два роки тому я 
оформлювала державну допо-
могу малозабезпеченим сім’ям 
у Диканському управлінні пра-
ці та соціального захисту насе-
лення, і звідти мене відправили 
до районного центру зайнятості, 
— пригадує 28-річна дружи-
на Сергія Надія. — Там поціка-
вилися, чим любить займатися 
мій чоловік. Я відповіла: майс-
трує меблі. Тоді мені розповіли 
про пілотний проект Мінсоц-
політики за сприяння Світово-
го банку «Рука допомоги», що 
поширювався на членів малоза-
безпечених сімей та внутрішньо 
переміщених осіб, змалювавши 
просто-таки райдужні перспек-
тиви. Але я в усе це не повірила, 
подумавши: ну не може такого 
бути, щоб держава допомогла 
простій людині». 
 Та, попри державну соціаль-
ну допомогу, коштів на прожит-
тя малозабезпеченому сімейс-
тву катастрофічно не вистача-
ло. От тоді подружжя і згадало 
про пілотний соціальний про-
ект. У Диканському районно-
му центрі зайнятості допомог-
ли скласти бізнес-план. Згодом 
довелося захищати його перед 
авторитетною комісією. І на-
решті Сергій та Надія Ходіси 
переконалися, що проект, про 
який ідеться, реально діє: торік 
у травні одержали закуплені на 
70 тисяч гривень верстати для 
столярного виробництва. Мо-
лоді люди зізнаються: їхній ра-
дості не було меж. 
 «До цього як майстрував? 
Мав деякі примітивні станоч-
ки, пристосування, пару інс-
трументів. Відповідно, замов-
лень багато не брав. Уявіть собі, 
шліфували із дружиною дерево 
вручну — у такий спосіб роботи 
не поженеш. На один виріб вит-
рачали місяць, а то й більше», 
— розказує Сергій Ходіс. 
 «Хоч я була вагітною, нама-
галася допомагати Сергію, тож 
від шліфування вручну пос-
тійно мала здерті руки, паль-

ці увесь час горіли», — додає 
Надія.
 З’явилися нові верстати — 
справа пішла веселіше. Мало 
того, що обсяги робіт зросли, 
так ще й покращилася якість 
виробів. Піднявшись на новий 
рівень, багатодітна сім’я наре-
шті позбулася статусу малоза-
безпеченої. Тепер подружжя 
навіть шкодує, що спершу не 
повірило в соціальний проект 
«Рука допомоги». 
 «Для нас це як чудо, допо-
мога з небес. І якби ми повіри-
ли у згаданий проект із само-
го початку, уже давно, мабуть, 
мали б міцний ґрунт під нога-
ми. Шукаючи свого часу вихід 
зі складного становища, ми на-
водили довідки в банку: вияви-
лося, щоб узяти в кредит на два 
роки 15 тисяч гривень, потріб-
но було повернути суму, при-
наймні втричі більшу. Ну це 
ж просто здирництво, — обу-
рюється Сергій Ходіс. — Став-
ши приватним підприємцем, я 
тепер повертаю державі вкла-
дені нею в закупівлю станків 
кошти у вигляді податків. Тоб-
то для нас це, по суті, безвідсо-
тковий кредит».
 Сергій береться за виготов-
лення будь-яких меблів хоч для 
дому, хоч для саду: від витіюва-
тих поличок до великих альта-
нок. Може відтворити який за-
вгодно виріб за фотографією 
— для цього йому достатньо 
надати потрібні розміри. Ствер-
джує, що найчастіше люди за-
мовляють барні стільці і кріс-
ла-качалки. Щодо матеріалу, 
то майстер віддає перевагу де-
ревині дуба, що вирізняється 
благородним зовнішнім вигля-
дом та довговічністю, а також 
сосни, яка має свої плюси, зок-
рема меншу вартість (через це 
й вироби частіше замовляють 
саме з неї), натомість не надто 
полюбляє працювати з дереви-
ною ясеня, яка, за його слова-
ми, «неслухняна» в обробітку. 
Загалом найідеальнішою Сер-
гій вважає деревину бука, про-
те з нею не працює через те, що 
занадто вже дорога.

Замовники знаходять майстра 
й у глибинці
 Фотознімки робіт свого чо-
ловіка Надія виставляє у «Фейс-
буці» (саме вона веде сторінку), 
де їх і бачать потенційні замов-
ники. Одній фірмі з Молдови 
вони настільки сподобалися, 
що Сергія навіть кликали туди 
на роботу, при цьому обіця-

ли пристойну зарплату. Про-
те, сповна відчувши смак неза-
лежності й праці на себе та свою 
родину, наш герой уже ні за які 
гроші не хоче працювати на ко-
гось. Хоч, наголошує, ведення 
власного бізнесу важко назва-
ти безхмарним. Навіть купити 
суху дошку, особливо з того ж 
таки дуба, за словами майстра, 
не так легко. Окрім усього, у ро-
боту постійно вносить свої ко-
рективи погода. 
 «Одного разу було таке, що 
привезли сухі дошки, склали 
у приміщенні, а потім пішли 
рясні дощі. Дах вітром зняло, 
дошки намочило — у підсумку 
сушили їх самі. А якось під час 
грози не стало електрики, кіль-
ка днів після цього сиділи без 
світла. Замовники телефону-
ють: коли, мовляв, відправите 
готовий виріб? Що тут відповіс-
ти? Як тільки з’явиться елект-
роенергія. Вивезти з глибинки 
готові вироби взимку взагалі 
проблематично. Буває, як за-
мете снігом село, а розчистити 
дорогу в сільській раді не допро-
сишся», — Сергій підтверджує 
думку про те, що власний бізнес 
у глибинці — це ще й випробу-
вання на міцність.
 З іншого боку, як уже зазна-
чалося, замовники самі знахо-
дять Ходісів і в малому віддале-
ному селі, поміж них багато пос-
тійних. Сергій та Надія запев-
няють, що їх уже знає чи не вся 
Україна. Найбільше ж, за слова-
ми подружжя, цінують вироби з 
дерева в західних регіонах — пе-
реважна більшість їхніх клієн-
тів саме звідти. Відправляє го-
тові меблі Сергій Ходіс поштою 
(хоч декого із замовників вла-
штовує й самовивіз). Буває, за 
місяць виконує робіт на суму  
20—50 тисяч гривень, інколи ж 
вдається вийти лише на 15 ти-
сяч. «А коли не так давно моя 
мама потрапила до лікарні з ін-
сультом, ми ледве заробили 8 ти-
сяч», — зауважує Надія Ходіс.
 Попри всі труднощі, под-
ружжя робить висновок, що і в 
Україні можна пристойно зароб-
ляти. «І не їхати батракувати за 
кордон. Казус у тому, що бага-
то наших знайомих там «паха-
ють», а в Україні не хочуть пра-
цювати, ворушити мозком. У 
селі є люди, які роками сидять 
без роботи й так до цього звик-
ли, що вже навіть не шукають 
варіантів. Відверто кажучи, ми 
теж від безвиході хотіли виїха-
ти з України. Але вчасно схаме-
нулися: навіщо їхати на чужи-

ну, яка ніколи не замінить рід-
ної землі, якщо й тут можна за-
робляти так, аби вистачало на 
гідне життя?» — ділиться мо-
лода жінка.
 Що й казати, Сергію дово-
диться багато працювати. Хоч 
йому дуже імпонує те, що він 
сам собі хазяїн, а отже, має змо-
гу корегувати робочий процес: 
«Якщо стомився, можу дозволи-
ти собі відпочити. Буває, береш-
ся за роботу, а натхнення немає. 
То дерево з рук випадає, то паль-
ці прибив. У такому разі роботу 
краще відкласти. Тож можу за-
вершити робочий день о 14-й го-
дині, а коли маю натхнення, за-
тримуюся в майстерні й до 4-ї го-
дини ранку. Причому працюю 
вночі дуже часто. Мені це навіть 
до вподоби: тихо, спокійно, ніх-
то не відволікає». 
 — Як гадаєте, чому люди з 
великих міст замовляють виро-
би з дерева саме у вас? — цікав-
люся. 
 — Усі кажуть, що мої ціни 
прийнятні, — відповідає Сер-
гій. — Наприклад, барний 
стілець із соснової деревини 
обходиться замовнику в сумі 
750—1 тис. гривень, а в мага-
зині він коштує від 1 тис. 900 
гривень. Тож навіть враховую-
чи витрати на доставку, людям 
вигідніше замовляти в нас. Ска-
жімо, ми мали одне замовлення 
із Західної України на виготов-
лення трьох барних столів і 12 
стільців. Так от, ті люди тільки 

за доставку заплатили 7 тисяч 
гривень, проте в підсумку це ви-
явилося їм вигідніше, аніж за-
мовити на місці. 
 У Ходісів великі плани на 
майбутнє. Поки що в них не до-
ходять руки до того, аби капі-
тально відремонтувати бабусин 
будинок, у якому мешкають, — 
надто вже значні витрати на ді-
тей, а також на лікування Надії-
ної матері. «Хочеться й кра-
щої майстерні, але не все зразу. 
Потрібен і фарбувальний цех, 
бо взимку, коли відбувається 
фарбування меблів, усі роботи 
в майстерні зупиняю, щоб убе-
регти вироби від потрапляння 
тирси чи пилу. Таким чином, 
два-три дні, як-то кажуть, вилі-
тають у трубу. А якби був фар-
бувальний цех, я б, поки виріб 
сохнув, паралельно ще щось ро-
бив», — розмірковує майстро-
витий чоловік. 
 На запитання, чому не обза-
водиться помічниками, Сергій 
Ходіс відповідає коротко: важ-
ко знайти, мовляв, надійних 
людей. Та, схоже, його помічни-
кам потрібно лишень трохи під-
рости. «Робота вдома мені подо-
бається ще й тому, що я бачу, 
як ростуть діти, — зізнаєть-
ся Сергій, який тепер упевне-
но дивиться в завтрашній день. 
— Старших синів уже залучаю 
до шліфування. Потрібні гроші 
на морозиво — спершу зробіть 
оте й оте. У підсумку всі задово-
лені». ■

ВЛАСНА СПРАВА

Він тут для меблів
Столяру допоміг міцно стати на ноги пілотний соціальний проект 
«Рука допомоги»

■

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

30-річний житель села Нелюбівка Диканського району Полтавщини Сергій Ходіс нині має все, що 
потрібно людині для повного щастя: садибу на своїй землі посеред мальовничої природи, дружину, 
котра його розуміє й у всьому підтримує, четверо дітей (старшому сину Кирилу невдовзі виповниться 
10 років, а найменшій доньці Діані — лише півроку), а ще — власну справу з виробництва меблів. 
Його вироби з дерева подобаються багатьом (недаремно ж замовників він не шукає — ті знаходять 
майстра самі). Споглядаючи витвори його рук, нізащо не скажеш, що раніше до столярства молодий 
чоловік узагалі не мав кебети. 
«Так-так, якби років десять тому хтось мені сказав, що виготовлятиму ось такі меблі, я б, мабуть, 
не повірив, — посміхаючись, підтверджує Сергій Ходіс. — Проте сталося так, що мені терміново 
потрібна була робота, у малому ж селі її, самі розумієте, і вдень зі свічкою не знайдеш. А тут один 
знайомий запропонував зайнятися столяркою — у Михайлівці нашого ж району було столярне ви-
робництво. Довелося їздити туди на роботу. За пару років підучився, потім працював на дядька в 
Полтаві — також виготовляв меблі. Коли в нашій сім’ї народилися двоє синів — Кирило й Максим 
— і дружина Надя вже чекала третю дитину, виживати в місті в орендованому житлі стало складно. 
Тому на сімейній раді вирішили повернутися до свого села. Коли перебралися до Нелюбівки, я ще 
з рік продовжував працювати в Полтаві — їздив туди-сюди. А потім відчув, що стомився, і вирішив 
столярувати вдома».

Із закупленими на 70 тисяч гривень верстатами справа пішла веселіше.
Фото автора.

❙
❙

Сергій може виготовити меблі хоч для дому, хоч для саду.❙
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Вероніка ЗІНЧЕНКО

 Уже на носі початок 
нового навчального року, 
а питання реформи почат-
кової мистецької освіти 
досі є відкритим і болю-
чим. 21 серпня в інформ-
агенції ГолосUA відбула-
ся прес-конференція на 
тему «Реформа мистець-
кої освіти в Україні: чому 
Мінкультури діє так агре-
сивно, або Системна кри-
за управлінських компе-
тенцій». Уже з назви зро-
зуміло, що провели її ті, 
хто бачить великі недолі-
ки у пропонованих новов-
веденнях. 
 «Раніше ми культур-
но стукали в двері, а тепер 
ми будемо культурно про-
бивати стіни», — заявив 
Олесь Журавчак, музи-
кант, викладач Універси-
тету культури і мистецтв, 
який свого часу обіймав 
посаду заступника мініст-
ра культури, а нещодавно 
оприлюднив детального 
відкритого листа ниніш-
ньому очільнику відомс-
тва Євгену Нищуку з аргу-
ментами про недолугість 

окремих положень запро-
понованої реформи.
 Активісти продов-
жують активно діяти в 
усіх напрямах. По-пер-
ше, вже через тиждень 
планується організація 
«круглого столу», участь 
у якому візьмуть кращі 
фахів ці мистецької ос-
віти. По-друге, активно 
формується робоча група 
для діалогу з Мінкульту-
ри, яке, щоправда, актив-
но... ігнорувало останні 
тижні спілкування із не-
байдужими професіона-
лами. По-третє, офіційно 
оголошено про мирну ак-
цію протесту під стінами 
офісу Президента у зна-
ковий для освітян день — 
1 вересня. 
 Також готується судо-

вий позов щодо порушен-
ня процедур Міністерс-
твом культури України 
та прав громадян у про-
цесі реалізації реформи.
 Готуються подання на 
Держсекретаря МКУ та 
Держслужбу щодо прове-
дення службового розслі-
дування підстав призна-
чення на посаду експер-
та Директорату МКУ пані 
Журової, оскільки від-
критих джерелах відсут-
ня інформація про наяв-
ний 2-річний досвід робо-
ти на відповідних посадах, 
а також грубе порушення 
посадових обов’язків. 
 Нагадаємо, що вже з 
1 вересня 2019 року пер-
шокласники у мистець-
ких школах мають учити-
ся за новими правилами. 

 Міністерство досить 
оперативно відреагува-
ло на пресконференцію. 
Буквально опісля пройш-
ла тригодинна зустріч у 
МКУ за участю мініст-
ра Євгена Нищука, його 
заступниці Тамари Ма-
зур, держсекретаря Рос-
тислава Карандєєва, рад-
ника міністра Анатолія 
Бровія, експертів дире-
корату освіти та групи 
опонентів реформи, до 
якої ввійшла і заступни-
ця голови ЦК профспіл-
ки працівників культури 
Галина Гайдук. Утім віри 
особливої словам немає, 
бо вже публічно перед по-
над двома тисячами про-
тестувальників з усієї Ук-
раїни під стінами відомс-
тва 6 червня і в кабінетах 

кулуарно обіцяли.
 «Складний день. Проб-
лему, по суті, не виріше-
но, але зроблено крок до 
діалогу і намічено план 

дій. Попереду багато ро-
боти з новою владою та з 
новою структурою Кабмі-
ну», — підсумував Олесь 
Журавчак. ■

Аліна НЕБЕЛЬСЬКА

Незмінний ведучий розважаль-
них шоу і національного відбору 
«Євробачення» Сергій Притула 
у День прапора, 23 серпня, пос-
тане перед шанувальниками в 
музично-історичному форматі. У 
палацово-парковому комплексі 
гетьмана Кирила Розумовсько-
го в Батурині він стане ведучим 
історичного концерту «Viva Ба-
турин!», присвяченого 350-й 
річниці заснування гетьманської 
резиденції у славному місті та 10-
літтю з часу відкриття для відві-
дувачів після реставрації єдиного 
в Україні гетьманського палацу. 
Відомо, що Сергій Притула зай-
мається допомогою нашій ар-
мії. Також, попри те, що до но-
вої Ради, будучи 30-м у списку 
партії «Голос», він не пройшов, 
збирається активно допомагати 
розбудові партії Святослава Ва-
карчука і вважає, що в політиці 
у нього все ще попереду. Про це 
він розповів в інтерв’ю «Україні 
молодій».

«Я не бачу проблеми, 
що в Раді є артисти»
 ■ Сергію, не розчаровані, що 
не пройшли до новообраного 
парламенту?
 — Дуже розчарований. Але 
така воля виборців. Зрештою, це 
не останні вибори, тож у мене все 
попереду. Значить, поки було не 
на часі.
 ■ В одному з нещодавніх пос-
тів ви згадуєте, що долучаєте-
ся до розбудови партії «Голос». 
Яким чином збираєтеся допома-
гати? Які ваші основні функції?
 — Я ввійшов до політради 
партії «Голос». Цей орган виз-
начає багато стратегічних на-
прямів. Попри це активно долу-
чаюсь до створення партійних 
осередків.
 ■ Над чим насамперед, на 
вашу думку, повинна почати 
працювати партія Святослава 
Вакарчука для змін у країні та 
й створення уряду загалом?
 — Над тим, щоб імплементу-
вати наміри з нашої програми у 
реальні закони. А чим збираєть-
ся займатись уряд, я не знаю, його 
формуватиме монобільшість.
 ■ Чи не забагато, на вашу 
думку, в сучасній політиці шоу-
менів та артистів? Хоча могло б 
бути і більше. Перепрошую, не 
маю бажання когось образити.

 — Мені абсолютно однаково, 
чим займалася людина до того, 
як потрапила у парламент: вела 
програми на ТБ, крутила гайки 
на СТО, запускала ракети у кос-
мос. Важливо, що вона буде ро-
бити, потрапивши в Раду. Якщо 
від цих людей буде більше ко-
ристі, ніж від тих, кого прийня-
то називати «системними полі-
тиками» і які за 28 років наке-
рували так, що кожен 4-й ук-
раїнець на заробітках в інших 
країнах, то я не бачу проблеми, 
що в Раді є артисти.
 ■ Які у вас особисто стосун-
ки зі Святославом Вакарчуком: 
більш дружні чи приятельські?
 — Ми товаришуємо і має-
мо спільні знаменники у бачен-
ні того, якою має бути Україна в 
майбутньому.

Про батьків, які віддають 
дітей на виховання телевізору
 ■ У вересні ви вирушаєте 
в тур із новою програмою від 
«Вар’яти-шоу». Чим і як цього 
разу дивуватимете глядачів?
 — Ми завжди дивуємо гля-
дачів тим, що привозимо їм нову 
програму. Причому не просто 
нову, яку ще не привозили в те 
чи інше місто, а «нову» в тому 
сенсі, що глядач її не бачив по 
ТБ. Зазвичай  інші гумористич-
ні шоу спочатку знімають про-
грами для телеверсії, а потім ве-
зуть їх на гастролі. Ми ж, навпа-
ки, спочатку возимо людям те, 
чого не було на ТБ, а потім зні-
маємо це для телеверсії. 
 Щоправда, іноді глядачі під-
ходять і питають: «А чому ви не 
привезли таку-то мініатюру чи не 
заспівали таку-то пісню». Тому 
ми почали робити невеличкий 
мікс — 75% нового + 25 відсотків 
того, що глядач міг бачити, але 
винятково з доробку «найкраще 
за останній сезон». 
 ■ Чи не стає з кожним роком 
все складніше дивувати жартами 
і розважальними шоу аудиторію, 

коли інтернет переповнений ме-
мами та авторськими відео?
 — Ні. Одне другому не за-
важає. У нас є свій глядач і він 
приходить на наші виступи чи 
дивиться нас на «Новому», не-
зважаючи на той контент, який 
доступний у мережі. Інша спра-
ва, що з кожним роком стає все 
складніше не повторюватись у 
рамках обраного формату. Тому 
пошук нових ідей та нових тем 
для жартів — це головне завдан-
ня для нашого колективу остан-
ніх пару років.

 ■ Уже кілька років ви пос-
тійний ведучий «Хто звер-
ху», «Страсті за Ревізором», 
«Вар’ятів», «Суперінтуїції» та 
інших телешоу. Не відчуваєте 
емоційного вигорання від такої 
роботи?
 — Поки ні. Якщо відчую — ви 
мене в них не побачите. Іноді ви-
никало якесь відчуття одноманіт-
ності, але коли ці «постійні» про-
єкти почали «розбавлятись» ве-
денням інших проектів на СТБ та 
ICTV, то це відчуття зникло. 
 ■ Як вважаєте, не забагато 

на сучасному телебаченні розва-
жальних проектів? Чи не позна-
чаються вони негативно на фор-
муванні молодого покоління?
 — Я вважаю, що на форму-
ванні молодого покоління не-
гативно позначається те, що 
батьки віддають це покоління 
на виховання телевізору. Якщо 
батьки і викладачі у школах 
приділяють достатньо уваги ді-
тям, то ТБ у цій схемі відіграє ту 
роль, яку й має, — розважає.

Почесна місія
 ■ Сергію, 23 серпня ви вес-
тимете концерт у самому сер-
ці Гетьманщини — на території 
палацового комплексу Кирила 
Розумовського в Батурині. На-
скільки знаково це для вас?
 — Це дуже почесна місія. Я 
був у гетьманському палаці 2 
роки тому. Там чудово! Радий, 
що і держава, і меценати повер-
тають цьому місцю значимість. І 
шляхом подібних заходів теж! 
 ■ Чи одразу прийняли пропо-
зицію вести концерт у День пра-
пора? Це зовсім інший формат, 
аніж той, у якому вас звикли ба-
чити телеглядачі. І загалом, має-
те якісь критерії відбору, які кон-
церти чи телешоу вести?
 — Я дуже добре знайомий із 
меценатом цього заходу, паном 
Євгеном Суром, який багато до-
клався до розбудови національ-
ного заповідника «Гетьманська 
столиця». Тож відгукнувся без 
зволікань. 
 Ми познайомилися 7 років 
тому, коли він запросив мене 
провести свято для нашої діас-
пори в Атланті, США. З тих пір 
підтримуємо зв’язок. Він бага-
то допомагав хлопцям в АТО, 
мене якось суттєво підстраху-
вав, коли потрібно було при-
купити чергову партію кулене-
пробивних кевларових шоло-
мів, а вони різко зросли в ціні. 
Тому коли він кличе — я завж-
ди радий допомогти! ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Сергій Притула: Радий, що і держава, 
і меценати повертають Батурину значимість
Ведучий — про зірок у парламенті та почесну місію вести концерт у серці Гетьманщини

■

РЕЗОНАНС

«Ми будемо культурно пробивати стіни!»
Опоненти реформи початкової мистецької освіти 
готують позов до Мінкультури

■

Сергій Притула активно допомагає українським бійцям, 
які захищають країну у війні проти Росії на сході України.
Фото зі сторінки Сергія Притули у «Фейсбуці».

❙
❙
❙

На мирний протест проти псевдореформи до Мінкультури
вийшло понад 2 тисячі осіб. 
1 вересня активісти планують акцію біля офісу президента.
Фото надане організаторами.

❙
❙
❙
❙
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«Ще до матчу з Нігерією футболка з ексклюзивного комплекту форми 

збірної може допомогти побороти важку хворобу 16-річному вболівальнику 
команди Микиті Малецькому. Щоб допомогти юнаку, білу футболку збірної 

розіграють на благодійному аукціоні».
Андрій Павелко
президент Української Асоціації Футболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Оксана ПРОДАНЧУК

 Скандальний президент Фе-
дерації велосипедного спор-
ту України отримав за свою по-
ведінку по заслузі. У понеділок, 
20 серпня, відбулася позачерго-
ва конференція ФВСУ, на якій 
було ухвалено рішення звільни-
ти Олександра Башенка з поса-
ди президента. 
 Причиною такого рішення 
стала неетична поведінка кер-
манича, який дозволив собі пуб-
лічно образити чемпіонку Євро-
пейських ігор Ганну Соловей та 
обіцяв вигнати її з команди. Та-
кож Башенко нагрубив людям, 
які заступилися за Ганну.
 За їхньою перепалкою в соц-
мережі «Фейсбук» спостерігала 
вся країна, на бік спортсменки 
стала чи не вся вітчизняна спор-
тивна спільнота, в тому числі 
й міністр спорту України Ігор 
Жданов. 
 На щастя, історія прийшла 
до свого логічного завершення 

і винний отримав своє покаран-
ня.
 Новим же очільником феде-
рації велоспорту став відомий 
у недавньому минулому спорт-
смен Андрій Гривко.
 «Наша Федерація відповідає 
перед усією країною за розвиток 
велоспорту. Ми бачимо дуже ве-
лике зростання популярності на-
шого спорту. Моя відповідаль-
ність полягає в тому, щоб нала-
годити роботу Федерації і спри-
яти збільшенню популяризації 
велоспорту, як аматорського 
виду спорту, так і дитячого, щоб 

українські сім’ї хотіли віддава-
ти дітей у велоспорт.
 Мені б хотілося, щоб у нас 
розвивалися і дитячі клуби, і 
професійна команда була, і були 
свої герої на Тур де Франс, на 
чемпіонатах світу, і прапор на-
шої країни піднімався високо», 
— заявив новий очільник феде-
рацiї.
 Гривко перебуватиме на цій 
посаді як мінімум до листопада 
цього року, адже саме тоді ма-
ють відбутися чергові вибори 
президента ФВСУ, не виключе-
но, що його переоберуть на пов-

ний термін. Також зазначаєть-
ся, що Федерація перегляне й 
свій статут, який давно потре-
бує оновлень.
 Є в нашому велосипедному 
спорті й приємні новини. Так, 
23-річний гонщик Марк Падун 
увійшов до складу команди Сві-
тового туру Bahrain Merida на 
заключний Гран Тур сезону — 
іспанську «Вуельту», яка поч-
неться в суботу, 24 серпня, в 
місті Торрев’єха.
 Яна Беломоїна, після здо-
буття срібної нагороди на чем-
піонаті Європи, зупинилася за 

крок до п’єдесталу на 5-му ета-
пі Кубка світу з маунтенбайку. 
Наша спортсменка посіла 4-ту 
сходинку з результатом 1 годи-
на 23 хвилини 28 секунд. Брон-
зовому призеру — Джені Рісведс 
зі Швеції, Беломоїна поступила-
ся 28 секунд. ■

ВЕЛОСПОРТ

Башенка — геть: Федерація 
велоспорту змінила керманича
Пiсля скандалу ФВСУ звільнила керівника з посади

■

Скандальний Башенко попрощався 
зі своєю посадою.

❙
❙

Олексій ПАВЛИШ

 Серпень — гаряча пора для 
тренерів національних збірних, 
які планують підготовку до ве-
ресневих матчів кваліфікації 
до великих турнірів та оголо-
шують список футболістів, які 
у цих поєдинках зіграють.
 Наставник «синьо-жов-
тих» Андрій Шевченко на тре-
нувальний збір перед матчами 
проти Литви (кваліфікація на 
Євро-2020) та Нігерії (спаринг) 
викликав 24 гравців, ще чотири 
— у резерві. Особливих несподі-
ванок у списку немає, але від-
значимо присутність динамів-
ця Віталія Буяльського, який 
не грав у поєдинках проти Сер-
бії та Люксембургу. 
 Отримали виклик і флангові 
хавбеки Андрій Ярмоленко та 
Євген Коноплянка, які остан-
нім часом не мають достатньо 
ігрової практики у клубах. Екс-
капітан «Динамо» лише мину-
лого тижня повернувся на поле 
в офіційному матчі після важ-
кої травми, а Конопа ще не ви-
рішив питанння з працевла-
штуванням у сезоні, що розпо-
чався. Німецькому «Шальке» 
він не потрібний, а трансфер до 
турецького «Бешикташа» все 
ніяк не підтвердять. 
 Але, зважаючи на попе-
редні збори під керівництвом 
Шевченка, лідери збірної ма-
ють довіру тренера і тоді, коли 
перебувають не в найкращій 
формі.
 Форвардів лише двоє — Ро-
ман Яремчук (який на стар-
ті сезону в Нiдерландах забив 
уже 6 м’ячів) та Жуніор Мора-
ес, від якого у збірній чекають 
такої ж результативної гри, 
як і в «Шахтарі». Ще один на-
падник — динамівець Артем 
Бєсєдін — у резерві.
 Після переходу у топ-чем-
піонат знову звернув на себе 
увагу тренерського штабу Єв-
ген Шахов, який тепер гратиме 
за «Лечче». Поки він у резерв-
ному переліку, до матчу проти 
Литви (7 вересня) все ще може 

змінитися.
 Не забуває Шевченко пра-
цювати і на перспективу — 
знову приїдуть на збори молоді 

Андрій Лунін, Мар’ян Швед та 
Микола Шапаренко. 20-річний 
Лунін цього літа перейшов у 
«Вальядолід» та розпочав сезон 

там як другий голкіпер, проте 
вже зараз багатьма експертами 
розглядається як заміна віко-
вим П’ятову та Бойку в нашiй 
збірній.
 Колишній гравець «Карпат» 
Швед, який приєднався до шот-
ландського «Селтіка», зіграв 
за новий клуб поки лише один 
матч, але вже встиг відзначи-
тися дебютним м’ячем. Не вар-
то також забувати, що частину 
передсезонної підготовки він 
пропустив через травму.
 Зовсім не має ігрової прак-
тики у першій команді «Дина-
мо» Шапаренко, але ситуація 
може змінитися після того, як 
новим головним тренером сто-
личного клубу став Олексій 
Михайличенко.
 Зазначимо, що збори збірна 
України розпочне 2 вересня у 
Києві, 3-4 — тренуватиметься 
на полях із натуральним пок-
риттям НТК імені Баннікова, а 
5 вересня в Ірпені проведе тре-

нування на полі зі штучним га-
зоном. Це пояснюється тим, що 
поєдинок відбору на Євро-2020 
проти Литви у Вільнюсі пройде 
саме на штучному «килимi». 
 А спаринг проти Нігерії 
пройде 10 вересня у Дніпрі на 
«Дніпро Арені». Цікаво, що 
проти африканської команди 
«синьо-жовті» вперше зігра-
ють у білій формі. 
 «Ще до матчу з Нігерією 
футболка з ексклюзивного ком-
плекту форми збірної може до-
помогти побороти важку хво-
робу 16-річному вболівальни-
ку команди Микиті Малецько-
му. Щоб допомогти юнаку, білу 
футболку збірної розіграють на 
благодійному аукціоні», — за-
явив президент Української 
асоціації футболу Андрій Па-
велко.
 19 серпня стартував про-
даж квитків на цей поєдинок 
(найдешевший — 80 гривень, 
найдорожчий — 400), частину 
коштів також спрямують на лі-
кування Микити.
 Нагадаємо також, що після 
чотирьох турів відбору на Євро-
2020 українська збірна посідає 
перше місце у групі В з 10 оч-
ками. Команда Шевченка зіг-
рала внічию з португальцями 
(0:0), двічі обіграла Люксем-
бург (2:1, 1:0) та одного разу — 
Сербію (5:0). ■

ЗБІРНА

Із перевіреними бійцями
Андрій Шевченко не здивував списком гравців, яких викликав на тренувальний збір

■ ТАБЛО

 Кого виликав Шевченко:
 Воротарі: Андрій П’ятов («Шах-
тар»), Денис Бойко («Динамо»), Анд-
рій Лунін («Вальядолід»);
 Захисники: Сергій Кривцов, Ми-
кола Матвієнко, Сергій Болбат (усі 
— «Шахтар»), Микита Бурда, Віталій 
Миколенко, Олександр Караваєв (усі 
— «Динамо»), Ігор Пластун («Гент»), 
Едуард Соболь («Брюгге»);
 Півзахисники: Віктор Циганков, 
Віталій Буяльський, Володимир Ше-
пелєв (усі — «Динамо»), Тарас Сте-
паненко, Марлос (обидва — «Шах-
тар»), Євген Коноплянка («Шаль-
ке»), Андрій Ярмоленко («Вест 
Хем»), Руслан Маліновський («Ата-
ланта»), Олександр Зінченко («Ман-
честер Сіті»), Роман Безус («Гент»), 
Мар’ян Швед («Селтік»);
 Нападники: Роман Яремчук 
(«Гент»), Жуніор Мораес («Шах-
тар»);
 Резерв: Сергій Сидорчук, Мико-
ла Шапаренко, Артем Бєсєдін (усі — 
«Динамо»), Євген Шахов («Лечче»).

■

Команда Шевченка почне збір 2 вересня.
Фото з сайта ffu.ua.

❙
❙

У матчі проти Нігерії українська збірна зіграє у білій формі.
Фото з сайта ffu.ua.

❙
❙
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наступний номер «України молодої» вийде в середу, 28 серпня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00
Захід +9...+14
 +22...+27
 +9...+14
 +22...+27

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр +13...+18
 +28...+33
 +13...+18
 +28...+33

Північ +10...+15
 +23...+28
 +10...+15
 +23...+28

Схід +15...+20
 +29...+34
 +15...+20
 +29...+34

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00
Південь +16...+21
 +30...+35
 +16...+21
 +30...+35

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

  Сповідь чиновника в церквi на-
гадує свідчення.

* * *
 — Тато мене сьогодні побив 
двічі.
 — За що?
 — Перший раз, коли я показав 
йому щоденник, а другий — коли 
побачив, що це його старий щоден-
ник.

* * *
  Коли в дружини на обличчі пів-
тонни косметики — це нічого, а коли 
в чоловіка на обличчі трохи помади 

— це кінець світу.

* * *
  Головний подружній обов’язок 
кожного чоловіка — регулярний 
внесок грошей і викидання сміття.

* * *
 — Як щодо усамітнитися?
 — Я намагаюся, але ти знову 
мене знайшла.

* * *
 — Семене Марковичу, ви зрад-
жували своїй дружині?
 — У євреїв немає поняття «зра-
див», є поняття «переплутав».

Раз собачка, два собачка...
Навіщо в Тернополі рахували безпритульних чотирилапих за міжнародною методикою

По горизонталі:
 1. Голлівудський актор, зірка 
фільмів «Кралечка» та «Соммерсбі». 
4. Представник тюркського корінного 
народу Східного Туркестану, яких ба-
гато в Китаї. 7. Різновид громадсько-
го транспорту. 8. Трава для куріння, 
привезена в Європу Колумбом. 9. Ге-
роїня Людмили Гурченко із радянсь-
кого фільму про кохання моряка та 
італійської дівчини. 12. Донька сина 
чи дочки. 15. Місце зосередження 
чого-небудь; центр. 17. Шанувальник 
музики реггі, Боба Марлі та марихуа-
ни. 18. Туристична країна в Перській 
затоці. 21. Донька ефіопського царя 
Кефея та Касіопеї, врятована Пер-
сеєм, сузір’я. 24. Стінобитна зброя.  
25. Віддалені від центру місцевості 
населеного пункту. 26. Розчин вап-
на, змішаного з піском, яким покри-
вають поверхню стін, стелі тощо; шту-
катурка. 27. Оперативна бойова оди-
ниця УПА після 1947 року. 
По вертикалі:
 1. Дворянський титул. 2. Те, за 
чим відрізняються європеєць, азієць 
та чорношкірий. 3. Учасник кори-
ди. 4. Розпорядок життя монасти-
ря, який, судячи з приказки, у кож-
ного свій. 5. «Постав кладку через 
..., щоби не бродити» (народна піс-
ня). 6. Доход з капіталу, землі або 
майна, який власники одержують ре-
гулярно, не займаючись підприєм-

ницькою діяльністю. 10. Відома ук-
раїнська письменниця і педагог, одна 
з фундаторок національної осві-
ти. 11. Знаменитий чилійський поет. 
13. Швидкозаймиста речовина, яку 
американці використовували під час 
війни у В’єтнамі. 14. Одне з найдавні-
ших історичних міст Узбекистану. 16. 
Посудина для приготування борщу. 
18. Одна із сторін прямокутного три-
кутника, прилегла до прямого кута. 
19. Давнє італійське місто, де збері-
гається плащаниця Ісуса Христа. 20. 
Початок дня. 22. У грецькій міфоло-
гії — найвищий шар чистого й про-
зорого повітря, в якому нібито жили 
боги. 23. Великий казахський поет, 
основоположник сучасної казахської 
літератури. ■

Кросворд №91
від 16—17 серпня

Дара ГАВАРРА

 Щось давненько нічого не було чути 
про ексдружину Тома Круза Кеті Холмс. 
Після важкого розлучення актриса зо-
середилася на вихованні спільної з Кру-
зом доньки Сурі, а також на власній 
кар’єрі. Взагалі Кеті не надто любить 
позувати на публіку чи виставляти на 
позір особисте життя, тож і про її рома-
ни чи якісь там інтрижки майже нічо-
го не було знати. Майже... Адже навес-
ні цього року Холмс з’явилася на Балу 
Інституту костюма в Нью-Йорку попід 
ручку з актором Джеймі Фоксом і, як 
потім з’ясувалося, пара зустрічалася 
вже шість років. Власне, зустрічала-
ся, оскільки Кеті з донькою проживає у 
Нью-Йорку, а Джеймі — в Лос-Андже-
лесі, тож закохані бачилися лише час 
від часу.
 Та ось не встигла преса обговорити 
цю новину, як новий сюжет для глян-
цю готовий — пані Холмс розійшлась зі 
своїм бойфрендом.  Кажуть, Фокс пос-

тійно проводив час на різ-
номанітних вечірках, де 
безсоромно залицяв-
ся й фліртував з кра-
сунями, у той час як 
Кеті більше часу про-
водила з донькою. Ма-
буть, різний темперамент 
та шкала життєвих ціннос-
тей таки далися взнаки, тож 
саме пані Холмс і стала ініціа-
тором розлучення. Після того як 
Джеймі «запеленгували» в одному з 
клубів Лос-Анджелеса, де він був на 
побаченні зі співачкою Селою Вейв, 
преса почала переслідувати Кеті запи-
таннями, як вона поставилася до тако-
го факту відвертої зради, на що актри-
са  відповіла: «Те, що робить Джеймі, 
— його справа, адже ми вже кілька 
місяців не разом». Що ж, достой-
на відповідь, адже гідно трима-
ти удари долі також треба вмі-
ти. ■

Кеті Холмс.❙

СЕЛЕБРІТІЗ

Кеті Холмс 
знову одна
Для актриси важливіше цінувати свою гідність

■

з 26  серпня до 1 вересня

  Овен (21.03—20.04). У ваших любовних сто-
сунках будуть розставання і зустрічi, образи і сварки. 
Вони нерідко руйнуватимуться, навіть не зміцнівши. 
І причина цьому — ваш складний характер.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 28.

 Телець (21.04—21.05). Бiльше довiряй-
те один одному. Адже тотальний контроль не 
приведе ні до чого хорошого, а тільки посилить 
хитке становище родинних стосункiв.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 29.

 Близнюки (22.05—21.06). Ви вiдчуєте, 
що втягнуті в любовний трикутник. Доведеться 
поборотися за любов близької людини. Це зро-
бить вас поступливiшими і ніжнішими.
  Дні: спр. — 26; неспр. — 29.

 Рак (22.06—23.07). Ви часто зриваєте-
ся і шукаєте підтримки у впливових людей. І 
дійсно, підтримки слід очікувати саме з цього 
боку, оскiльки самостійно ви не зможете подо-
лати всі можливі перешкоди.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 1.

 Лев (24.07—23.08). Ваша невпевненість 
заважатиме новим знайомствам. Водночас 
природна чарівність часто притягуватиме до 
вас людей, а значить, вони самі прагнутимуть 
завести з вами стосунки.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Діва (24.08—23.09). Ви шукаєте друзiв, 
якi забезпеченi й мають соціальний статус. У 
вас з’явиться шанс знайти покровителя і спон-
сора в одній особі.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 28.

 Терези (24.09—23.10). Фінансове ста-
новище значно покращиться. Перевірки закін-
чаться численними штрафами, це суттєво вда-
рить по гаманцю.
 Дні: спр. — 31; неспр. — 1.

 Скорпіон (24.10—22.11). Через конку-
ренцiю виникне додаткова необхідність під-
живлювати бізнес. З’являться проблеми в 
сім’ї, через що доведеться відмовитися від 
відпочинку.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 29.

 Стрілець (23.11—21.12). Вас очiкує чи-
мало приємних сюрпризiв. Усе складати-
меться якнайкраще, ви з легкiстю долатиме-
те всі негаразди. Вихiднi проведiть у родин-
ному колi.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 30.

 Козеріг (22.12—20.01). Ваш харак-
тер дозволяє уникати конфліктів, ви часто 
виступаєте в ролі дипломата. Щоб запобiг-
ти сваркам, доведеться жертвувати чимось 
бiльшим.
 Дні: спр. — 31; неспр. — немає.

 Водолій (21.01—19.02). На вас чекає 
продуктивний перiод, декому доведеться мi-
няти роботу. Завдяки наполегливостi ви змо-
жете досягти неабияких успiхiв.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 29.

 Риби (20.02—20.03). Ви підтримувати-
мете матеріально не лише родину, а й близь-
ких людей. Тому доведеться економити на 
всьому i купувати лише найнеобхідніше.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 31. ■

24—25 серпня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 5-
10 м/с. Температура вночi +13...+15, удень +25...+27. Пiслязавт-
ра температура вночi +13...+15, удень +25...+27.

Миргород: без опадiв. Уночi +14...+16, удень +28...+30.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +12...+14, удень +27...+29.
Одеса: без опадiв. Уночi +20...+22, удень +30...+32.

22 серпня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 22-25 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 21.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, окремi короткочас-
нi дощi, грози. Трускавець: уночi +10...+12, удень +23...+25. 
Моршин: уночi +11...+13, удень +24...+26.
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