
У райцентрі на 

Тернопільщині 

з’явилася 

незвичайна 

майстерня
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стор.  13»

Поспішіть передплатити  «Україну молоду» на вересень                                                            стор. 7

Через вибухи в столиці Лівану 

зруйновано та пошкоджено 

половину житлового фонду 

міста, кількість загиблих і 

поранених перевищила 

5 тисяч 

«Рєбят» чекають в Україні 

стор. 3»стор. 13»

Тільки в 1954–1955 роках з України відправлено на цілинні землі понад 26 тисяч тракторів та велику кількість інших сільськогосподарських машин  та більше 80 тисяч працівників.
Фото з сайта srcaltufevo.ru.

❙
❙

Чортків рулить

стор.5»

Париж Близького Сходу в руїнах

РИМА ТИЖНЯ

А що у сябрів?
Олександр ІРВАНЕЦЬ

У сусідній державі — вибори. 
Конкуренти вагомі вже вибули. 
Бо сидить там давно і конкретно 
Злий вусатий радгоспу директор. 
Та злилися протесту відтінки 
У єдиному сильному русі 
І супроти виходить Жінка —
Наче втілення Білорусі! 
Двадцять шість вже минуло років, 
Як вусатий явив себе 
І занурив у сонний спокій 
Державу, що зветься РБ. 
Може, мрія це, може, омана, 
Розібратися я не берусь, 
Диктатура також подоланна. 
І якщо переможе Світлана* — 
То пробудиться Білорусь! 

*Світлана Тіхановская — головна су-
перниця О. Лукашенка на виборах пре-
зидента Білорусі 2020 року.

■

Лукашенко не 

проти передати 

затриманих 

вагнерівців у 

руки українського 

правосуддя

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,702 грн 

1 € = 32,901 грн

1 рос. руб. = 0,379 грн

Дуті врожаї на 
прирученій землі
65 років тому з ініціативи генсека компартії Микити Хрущова 
переважно руками українців почалося так зване освоєння 
цілинних територій Казахстану й Сибіру
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«Всю цю зброю Росія застосовує у військових діях проти України. Російське 
озброєння було завезено до України через непідконтрольну ділянку кордону 
нашої держави».

Заява Міноборони України

УКРАЇНА МОЛОДА

євро
інвестували до-

могосподарства в сонячні панелі, поінформу-
вала пресслужба Держенергоефективності.

520 млн людей
через центри зайня-

тості держава зробила виплати та зберегла робочі 
місця, констатує Міністерство розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України.

автопригод
сталося на українських дорогах цьо-
горіч, акцентували в Укравтодорі.

електронних 
кабінетів

створили абітурієнти в перший день вступ-
ної кампанії в Україні, підрахували в ДП «Ін-
форесурс».

осіб
призвано на 

строкову військову службу в ході весня-
ного призову, відзвітували в Генштабі Ук-
раїни.

357 тис. 40 тис. 16,5 тис.72 тис.
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ТРАНСПОРТ

За кордон 
— Дунаєм
Нарешті запускають 
поромну переправу на 
межі двох країн
Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Державний кордон між Румунією 
та Україною сягає 613,8 кілометра і 
є зовнішнім кордоном Європейського 
Союзу, тож його важливість для на-
шої держави і в економічній, і в ту-
ристичній царині важко переоціни-
ти.
 Аби зробити ще більш зручним 
сполучення між нашими держава-
ми на спільному кордоні з 10 серпня 
(після остаточної готовності облад-
нання митних і прикордонних служб 
Румунії), працюватиме поромна пе-
реправа через річку Дунай: запуск 
пункту пропуску Орлівка (Одеська 
область) — Ісакча (Добруджа) забез-
печить прямий вихід iз півдня Одесь-
кої області до Євросоюзу та дозволить 
скоротити шлях через кордон на... 
200 км, а час оформлення вантажів 
— на 10-12 годин. 
 «Перших 20 осіб і три транспорт-
ні засоби пропустили через держав-
ний кордон України прикордонники 
Ізмаїльського загону», — звітувала 
пресслужба цього загону. Оформлен-
ня громадян і транспортних засобів 
відбулося в раніше заявлені часові 
показники і без технічних затримок. 
Прикордонники ще раз протестува-
ли роботу технічних засобів прикор-
донного контролю, а також переві-
рили організацію взаємодії зi спів-
робітниками контролюючих служб і 
поромного комплексу.
 Щоправда, поки що переправу 
буде відкрито лише для вантажних 
автомобілів, які обслуговуватимуть 
чотири пороми. Але, як запевнив за-
ступник голови Одеської обласної 
ради Юрій Димчогло, найближчим 
часом Румунія повинна схвалити 
транспортування легкових автомо-
білів і пішоходів.
 Раніше запуск переправи плану-
вали на травень 2020 року. Побуду-
вали її ще в 2019 році в найвужчому 
місці Дунаю (ширина річки тут не пе-
ревищує 900 м), а перші тестові вип-
робування проходили у вересні того ж 
року. Проєкт обійшовся двом приват-
ним компаніям у 12 мільйонів євро 
— запланована пропускна спромож-
ність пункту 200 вантажівок, 500 
легкових автомобілів і 1,5 тис. лю-
дей на день.
 Зауважимо, що документи про 
спорудження переправи було під-
писано з керівництвом Румунії ще 
в 2015 році, але втілення проєкту в 
життя кілька разів затримували че-
рез бюрократичну тяганину, здебіль-
шого, з боку зарубіжних партнерів.
 Додамо, що подібний проєкт 
не єдиний: ще в червні минулого 
року під час візиту до Італії ук-
раїнська урядова делегація обго-
ворювала питання запуску поро-
ма з Чорноморська до італійсько-
го міста Барі. ■

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Дві минулі доби ситуація 
в районі проведення операції 
Об’єднаних сил була повністю 
контрольованою. За зведен-
нями штабу ООС, збройними 
формуваннями Російської Фе-
дерації, їхніми найманцями 
та посіпаками 5 серпня один 
раз було порушено проголо-
шений режим припинення вог-
ню. Провокацію з підствольно-
го гранатомета ворог здійснив 
у районі населеного пункту 
Шуми. За словами військових, 
постріл був не прицільний, 
тому підрозділи Об’єднаних 
сил вогонь у відповідь не від-
кривали, але лишалися напо-
готові до збройного реагуван-

ня на підступні дії противни-
ка.
 На добу раніше противник 
тричі провокував наших воїнів 
— стрiляв iз ручного проти-
танкового гранатомета біля 
Пісків, Майорського та Лу-
ганського. 
 Серед особового складу 
Об’єднаних сил бойових втрат 
i поранень немає.
 Від початку поточної доби 
на всіх ділянках відповідаль-
ності українських підрозділів 
обстрілів iз боку збройних фор-
мувань РФ не зафіксовано.
 Наші громадяни можуть 
бути впевненими в тому, що 
Збройні сили України — це 
надійний щит, який захищає 
кожного з нас. ■

Катерина САМЧЕНКО, 
Григорій ТУРШУКОВ

 У столичному парку Шевченка 
для киян та гостей міста з’явилася 
унікальна можливість подивити-
ся найкращі фільми сучасного ук-
раїнського кінематографа просто 
неба. Організатор Up Ua Studio, за 
підтримки Держкіно, Шевченківсь-
кої райдержадміністрації та «Київ-
зеленбуду» надає таку чудову мож-
ливість абсолютно безплатно. 
 Покази тривають уже другий тиж-
день. Стартували вже знаковою ко-

медією «Мої думки тихі». Охочі в 
парку напроти Червоного корпусу 
Університету Шевченка вже побачи-
ти такі українські стрічки, як «До-
дому», «Припутні», «Сторожова за-
става», «Фокстер і Макс», «Безлюд-
на країна». 
 Програмна директорка Таїсія Пу-
гач констатує, що кінопокази прос-
то неба триватимуть до 15 вере-
сня. Повний перелік фільмів на на-
ступний тиждень кожен бажаючий 
може знайти на сторінці кіноверні-
сажу в«Фейсбуці». Великий екран, 
сучасний проєктор, гучний та якіс-

ний звук і вечірня прохолода щоразу 
допомагають насолодитися перегля-
дом.
 Уже за годину до початку кожно-
го сеансу майже неможливо знайти 
вільне місце. Люди «окуповують» 
навіть газони поряд із зоною стіль-
ців і підніжжя пам’ятника Шевчен-
ка. (Кам’яний Кобзар, мабуть, трохи 
шкодує, що його обличчя повернуте 
не в бік екрана).
 «Хороше кіно під відкритим не-
бом у самому серці Києва ще й у гар-
ній компанії — що може бути кра-
ще? — поділився враженнями екс-
міністр культури Євген Нищук після 
перегляду в парку стрічки «Додому» 
Нарімана Алієва. — Потужне, глибо-
ке кіно та біль за вкраденим домом — 
нашим українським Кримом». Того 
дня серед глядачів були, зокрема, ви-
конавець головної ролі Ахтем Сеітаб-
лаєв, акторки Катерина Степанкова 
та Світлана Орліченко. І перед по-
казом кожної стрічки є можливість 
поспілкуватися з творцями кіноробо-
ти, яку показують.
 Кіновернісаж просто неба спри-
яє поширенню та популяризації віт-
чизняних фільмів й акторів, можли-
во, навіть приверне увагу інвесторів. 
Кінофестиваль має на меті довести, 
що вітчизняне кіно гідне уваги й не 
поступається фільмам iз більшими 
бюджетами. ■

НА ФРОНТІ

Надійний щит
Провокації противника 
не припиняються

■ ЗБРОЯ

 За даними Міністерства оборони, за час війни на окупованому 
Донбасі накопичилося 480 танків, понад 900 бойових броньова-
них машин, близько 450 гармат і гаубиць, 300 мінометів, близь-
ко 210 реактивних систем залпового вогню, 700 засобів проти-
повітряної оборони, а також майже 450 протитанкових засобів.
 «Усю цю зброю Росія застосовує у військових діях проти Ук-
раїни. Російське озброєння було завезено до України через не-
підконтрольну ділянку кордону нашої держави», — йдеться в за-
яві Міноборони. Озброєння та бойову техніку використовують не 
тільки проти українських військових, а й проти мирного населен-
ня Донбасу. «Тому, якщо Росія хоче збільшити поставки зброї, то 
це свідчить про пряму збройну агресію та підтримку терори-
стичної діяльності на рівні держави», — зазначили в Міноборо-
ни й зауважили, що Україна отримує іноземну військову допомогу 
лише в рамках міжнародних договорів. Погрози Російської Феде-
рації постачати зброю на окупований Донбас є свідченням прямої 
збройної агресії та підтримки бойовиків, Москва вже сьомий рік 
постачає озброєння підконтрольним їй формуванням.
Телеграм-канал «Вольнодумець» оприлюднив інформацію, що 
окупаційні режими активізували роботу із залучення до лав оку-
паційної армії чоловіків призивного віку. В доповіді Генштабу, 
на який посилається «Вольнодумець», ідеться, що у підрозді-
лах 1 та 2-го Армійських корпусів, які входять до складу 8-ї ар-
мії Південного воєнного округу, через низький моральний дух 
та воїнську дисципліну — великий некомплект особового скла-
ду. За словами місцевих колаборантів, російські перевіряль-
ники рекомендували повністю замінити весь рядовий та офі-
церський склад на даному напрямку, бо бойова готовність там 
така, що «два полки ЗСУ за три години можуть вийти на кор-
дон із РФ».

■

СТОЛИЦЯ

Кіновернісаж щовечора
Кияни дивляться сучасне українське кіно

■

Актори Світлана Орлiченко та Євген Нищук 
на кінопоказі просто неба.
Фото з «Фейсбука».

❙
❙
❙

До 15 вересня в парку Шевченка можна дивитися українські фільми.❙
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осіб
загинуло 

на водних об’єктах в Україні від початку року, 
розповіли у пресслужбі ДСНС.

Близько  800 українських 
школярів

склали ЗНО на 200 балів, радіють у 
Міністерстві освіти.

шлейф
випускної сук-

ні в Тернополі офіційно встановив рекорд України, 
похвалилися в міськраді.

воїнів
Української армії 

загинули цьогоріч на російсь-
ко-українській війні, повідо-
мили в Міноборони.

українців
оцінюють якість середньої осві-

ти в Україні як низьку — такі результати дослідження со-
ціологічної служби Центру Разумкова спільно з Фондом 
«Демократичні ініціативи» ім. І. Кучеріва. ■

447 100-метровий 47 36,4%
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

БЕЗПЕКА

Право 
на захист
У поїздах 
провідникам 
дозволять 
користуватися 
газовими 
балончиками
Людмила НІКІТЕНКО

 Після нападу на пасажирку в 
поїзді «Маріуполь—Київ» про-
відникам Укрзалізниці дадуть 
дозвіл в екстремальній ситуації 
користуватися газовими балон-
чиками. 
 За словами міністра інфра-
структури України Владисла-
ва Криклія, наша залізниця має 
бути безпечною для пасажирів i 
працівників. 
 «Гадаю, саме час розглянути 
можливість повернення поліції 
охорони до патрулювання у ніч-
них потягах. І було б точно незай-
вим забезпечити для захисту газо-
вими балончиками провідників, 
хворі збоченці мають бачити жит-
тя в інших кольорах», — наголо-
шує Владислав Криклій.
 За його словами, він уже ініцію-
вав до розгляду питання про спец-
засоби у вагонах потягів.
  Раніше пан міністр також пові-
домляв, що Укрзалізниця зробила 
розрахунки і запити стосовно того, 
аби на окремих напрямках могла 
працювати поліція охорони. Нині 
вивчається питання стосовно ціни 
таких послуг.
 Водночас пресслужба Укр-
залізниці повідомляє, що праців-
ників, через недбалість яких сто-
ронній чоловік проник до поїзда 
№9/10 i побив пасажирку, буде 
звільнено із займаних посад. Ці 
співробітники проявили недо-
статній професійний рівень і до-
пустили низку порушень.
 «У ході оперативного служ-
бового розслідування інциден-
ту встановлено, що на станції 
П’ятихатки-Стикові, скористав-
шись відсутністю провідника на 
робочому місці, чоловік самовіль-
но ввійшов до вагона №3 і зайняв 
вільне місце. Близько 03:30 до 
провідника вагона №4 звернула-
ся пасажирка з ознаками побит-
тя й попросила про допомогу. На 
жаль, провідники не надали на-
лежної допомоги, яка передбаче-
на в таких випадках», — йдеться 
у повідомленні.
 Відтак, зазначають в Укрзаліз-
ниці, із посад буде звільнено про-
відника вагона, в якому стався ін-
цидент, начальника поїзда, інс-
труктора поїзних бригад, старшо-
го майстра вагонного депо резерву 
провідників i заступника началь-
ника Маріупольського вагонного 
депо.
 Крім того, проведено додатко-
вий інструктаж усіх провідників 
щодо недопущення такої ситуації в 
майбутньому та встановлено жорс-
ткий контроль за дотриманням їх-
нiх посадових обов’язків. ■

■Людмила НІКІТЕНКО

 Новий бренд Черкаської 
області (кілька зображень) — 
#місце_сили— днями презен-
тували у Холодному Яру, на 
території мальовничого чиги-
ринського Дикого Хутора, там, 
де росте тисячолітній дуб Мак-
сима Залізняка. Нинішня сим-
воліка — це стилізоване зобра-
ження козака із гаслом-хеште-
гом #місце_сили.
 Як повідомляють у Черкась-
кій ОДА, до роботи над новим 
брендом залучали експертів i 
знавців з усієї України. А ініціа-
тором того, аби Шевченків край 
обзавівся власним брендом, став 
обласний департамент регіо-
нального розвитку. 
 А ще проводили численні 
обговорення, «круглі столи», 
залучали громаду Черкащини, 
розповідають в ОДА. Саме чер-
кащани обирали девіз, який 
взяли за основу для розробки 
бренду та графічної символі-
ки. Ним став меседж «Черка-
щина — місце сили». Його об-
рали з-понад 230 запропонова-
них слоганів.
 За словами голови Чер-
каської облдержадміністра-
ції Романа Боднара, сучасний 
світ розвивається дуже швид-
ко, тож коли йдеться про успіх 
та економічну чи культурну 
спроможність, маємо усвідом-
лювати свої переваги. «Відчут-
тя свого місця у світі, куль-
турі має надзвичайне значен-
ня. Українська нація зберегла-
ся попри всі складнощі. Понад 
300 років різні імперії намага-

лися розмити нашу культуру, 
ідентичність, мову, еліту. Поп-
ри все українська нація висто-
яла, і на цьому маємо акценту-
вати. Ми розвиваємося, збері-
гаємо українську культуру, і в 
цьому наша сила», — наголо-
шує голова Черкаської ОДА. 
Зауважуючи, що бренд — це 
емоційне спілкування з потен-
ційними інвесторами, туриста-
ми, людьми з інших регіонів. 

 Візуалізували історію, 
культуру та самобутність Чер-
кащини директор студії дизай-
ну White Studio Design Олег Бі-
лий та керівник креативного 
бюро (Dmytro Bulanov creative 
buro) Дмитро Буланов. До того 
Олег Білий розробив бренди 
Чорнобиля, Калуша, Дрого-
бича, Борислава, Кам’янки-
Бузької та Рахівського райо-
ну, а Дмитро Буланов працю-

вав над візуалізацією міст За-
поріжжя та Генічеськ.
 «Зрозуміло, що бренд має 
показувати найбільш харак-
терне і неповторне, притаман-
не тільки Черкащині й таке, 
що підвищувало б її впізна-
ваність та викликало позитив-
ні емоції. Висловлюючи свою 
особисту думку, скажу, що 
коли побачив складові части-
ни бренду в інтернеті, у мене 
такого відчуття не виникло, 
— так відкоментував у «Фейс-
буці» Василь Мельниченко, го-
лова обласної організації На-
ціональної спілки краєзнав-
ців України. — Не зміг збагну-
ти задуму розробників, які на 
головній картинці зобразили 
вершника у дивному вбранні 
з переважанням рудого кольо-
ру та ще й на чорному (!) коні. 
У чорному кольорі «загубила-
ся» навіть частина ноги вер-
шника. Якщо це символ Чер-
кащини, то, перепрошую, на-
віть не смішно. Це перші такі 
враження бренду, більш де-
тальний аналіз якому, напев-
не, дадуть фахівці. Важко зро-
зуміти, чому до розробки тако-
го відповідального для Черка-
щини проєкту не була залучена 
наукова і творча інтелігенція 
Шевченкового краю — худож-
ники, архітектори, історики, 
письменники, майстри народ-
ного мистецтва, краєзнавці, 
дизайнери, працівники істо-
рико-культурних заповідни-
ків та музеїв. Не запрошували 
митців Черкащини й на обго-
ворення проєкту та його пре-
зентацію. Прикро...» ■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 У райцентрі Чортків на Тер-
нопільщині з’явилася незвичай-
на ремонтна майстерня. В ній 
немає ні стін, ні даху, ні майс-
трів, є лише інструменти, зате 
послуги абсолютно безплатні. 
За задумом міської влади, вона 
призначена для велосипедистів, 
які матимуть тут змогу зручно 
усунути не надто серйозні про-
блеми, що виникли в дорозі в їх-
ніх «двоколісних коней». 
 Як повідомляє пресслужба 
Чортківської міськради, вулич-
на веломайстерня забезпечена 

викрутками, розвідними клю-
чами, насосом для накачування 
коліс iз різними насадками та ін-
шими необхідними речами (все 
це відповідним чином прикріп-
лено, щоб не поцупили любителі 
чужого майна, якщо останні, 
звичайно, не зуміють «відкріпи-
ти»). Є там і спеціальне пристосу-
вання, яке дозволяє підвісити ве-
лосипед для кращого огляду.
 Незвичайну майстерню об-
ладнали в самому центрі міста, 
поряд iз готелем i неподалік ін-
формаційно-туристичного тубу-
са. За словами міського голови 
Чорткова Володимира Шмать-
ка, заплановано ще не одну таку. 

«Ми встановлюватимемо їх у 
тих місцях, де найбільше вело-
сипедистів просто катаються в 
своє задоволення й не часто заду-
муються про екіпіровку та рем-
комплект, — сказав він. — Та й 
не завжди є можливість носити 
при собі інструменти. А непри-
ємності трапляються здебіль-

шого тоді, коли ти інструменти 
якраз залишив удома»
 До слова, Чортків — місто не-
велике і досить компактне, тож 
двоколісний транспорт там — 
саме те, що треба. Крім того, нав-
коло міста вистачає мальовничих 
місць i різних локацій, які при-
ваблюють велотуристів. ■

Нова веломайстерня — для туристів і місцевих. 
Фото пресслужби Чортківської міської ради.

❙
❙

ОВВА!

Чортків рулить
У райцентрі з’явилася незвичайна 
майстерня

■

Презентація нового бренду.
Фото надане пресслужбою Черкаської ОДА.

❙
❙

СИМВОЛИ

Місце сили 
У Холодному Яру презентували бренд 
Черкащини

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Ще з часів СРСР ми звикли, що де-
ржава має виняткове монопольне право 
на виробництво алкоголю, зокрема спир-
ту. Але час минає, змінюються й незапе-
речні раніше «аксіоми»: з 1 липня вітчиз-
няне держпідприємство «Укрспирт», яке 
довгі роки було алкогольним монополіс-
том в Україні, втратило свій статус-кво — 
Міністерство фінансів видало ліцензії на 
виробництво спирту приватним заводам.
 Тож наразі виробляти етиловий 
спирт (у тому числі як лікарський засiб), 
спирт етиловий ректифікований виног-

радний, спирт етиловий ректифікований 
плодовий, зерновий дистилят, біоетанол  
можуть суб’єкти господарювання неза-
лежно від форми власності, які мають 
відповідну ліцензію.
 Як поінформував у «Фейсбуцi» в. о. 

директора Укрспирту Сергій Блескун, 
відповідне рішення є великим кроком 
для галузі та несе певні зміни для Укр-
спирту. Як наслідок — кількість клієн-
тів Укрспирту зменшуватиметься, адже 
компанії відмовлятимуться брати спирт 

у колишнього монополіста й купувати-
муть там, де вигідніші умови, — це за-
кони відкритого ринку.
 Очільник Укрспирту вважає, що за-
тягувати з приватизацією підприємства не 
було сенсу: «Це було б рівнозначно тому, 
що заводи підприємства стануть непотріб-
ні. Цей варіант подій для мене є неприпу-
стимий. Тому ще раз наголошую на необ-
хідності найшвидшої приватизації об’єктів 
(виробничих майданчикiв) ДП «Укрспирт». 
І тут ми на одній хвилі з професійною та по-
тужною командою Фонду державного май-
на та Міністерства економічного розвитку 
та торгівлі». ■

ВИРОБНИЦТВО

Спирт — для всіх  
Держава без монопольного права

■
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МІНСЬКИЙ ФОРМАТ

Формула для 
Макаровича
Леонід Кравчук хоче 
імплементації «формули 
Штайнмаєра» на Донбасі 
за підтримки Володимира 
Зеленського 
Іван БОЙКО

 Новий голова ТКГ щодо врегулювання си-
туації на Донбасі Леонід Кравчук не втом-
люється дивувати своїми «мирними» плана-
ми через ЗМІ, хоча ще не брав участі в жодно-
му засіданні групи навіть у режимі відеокон-
ференції. 
 Цього разу експрезидент заявив, що не 
виключає можливості імплементації так зва-
ної «формули Штайнмаєра». І це при тому, 
що поки що питання про впровадження 
«формули» в делегації не порушували, про-
те пан Кравчук для себе вже вирішив, що це 
можливо.
 «Про «формулу Штайнмаєра» безпосеред-
ньо розмови не було, — сказав Леонід Макаро-
вич. — Але я не виключаю, що вона буде».
 Чому? Бо перший президент переконаний, 
що її (формулу. — Ред.) необхідно приймати. 
Це й не дивно, враховуючи, що саме за прези-
дентства Кравчука офіційний Київ пішов на 
поступки щодо автономії республіки Крим, 
яка перестала бути такою адміністративно-
територіальною одиницею, як область. Як ба-
чимо, через десятиліття після того Кравчук не 
змінився, тільки тепер готовий піти «поміж 
крапельками» (тобто на компроміси) й щодо 
Донбасу.
 Відтак «миротворець» на пенсії додає: 
«Інша справа — як її розуміти, як її імпле-
ментувати. Це вже механізм, залучення або 
введення формули в практичне життя. Як це 
зробити — це вже треба думати, обговорюва-
ти, пропонувати. А саму формулу треба прий-
мати, тому що вона схвалена і при всьому тому 
підписана в Тристоронній контактній групі».
 За його словами, ні президент Зеленський, 
ні українські дипломати, ні чиновники ніко-
ли не відмовлялися від «формули Штайнмає-
ра».
 Зазначимо, що «формула Штайнмаєра» 
передбачає проведення виборів на окуповано-
му Донбасі та надання частині регіону особли-
вого статусу. Вперше питання імплементації 
«формули Штайнмаєра» порушували мину-
лої осені — тоді по всій країні пройшли акції 
протесту з вимогами відмовитися від її погод-
жування.
 У свою чергу, глава держави під час робочої 
поїздки на Донбас і спілкування з військови-
ми ООС у четвер розповів, чому саме Кравчу-
ка призначив головою української делегації у 
ТКР (опоненти Зеленського стверджують, що 
це було зроблено нібито на вимогу Кремля. — 
Ред.). 
 За словами Зеленського, розглядали кіль-
ка кандидатур, але саме «Леонід Кравчук є 
мудрою та освіченою людиною, яка має авто-
ритет у всій Україні».
 «Це дуже важливо для головуючого ук-
раїнської групи в ТКГ. Він досвідчена люди-
на», — сказав президент і ще раз подякував 
Леоніду Кучмі за роботу на чолі делегації Ук-
раїни в ТКГ.
 Президент зауважив, що в складі українсь-
кої делегації в Тристоронній контактній 
групі також працюватиме колишній прем’єр-
міністр України Вітольд Фокін: «У нас до-
статньо потужна група. Я бачу зараз зростан-
ня кількості перемовин і зустрічей».
 І дійсно, пан Фокін уже підтвердив це й на-
віть «збирає валізи» на окуповану частину ук-
раїнського Донбасу. 
 «Треба їхати на Донбас і запрошувати лю-
дей сюди. Я особисто, якби мені таке запропо-
нували, погодився б із групою фахівців і полі-
тиків поїхати на окуповану територію й по-
говорити з людьми, зрозуміти їхню позицію, 
спробувати знайти можливість піти їм назус-
тріч, але, безумовно, без шкоди для інтересів 
і суверенітету України», — заявив Вітольд 
Фокін. ■

■

Інф. «УМ»

 Керівництво провлад-
ної партії «Слуга наро-
ду» серйозно розглядає 
можливість ситуатив-
ної співпраці з проросій-
ською партією «Опози-
ційна платформа — За 
життя», яку очолює кум 
Путіна Віктор Медвед-
чук. Про це повідомляє 
видання «Бабель».
 «У них (керівництва 
ОПЗЖ. — Ред.), на від-
міну від «Голосу» або 
«ЄС», немає ідеологіч-
них вимог — вони аб-
солютно прагматичні й 
зрозумілі», — розпові-
ло джерело в керівниц-
тві президентської пар-
тії журналістам «Бабе-
ля».
 За його словами, 
раніше партія «Слуга 

народу» провела соцо-
питування серед своїх 
виборців, щоб з’ясувати, 
з якою з партій після ви-
борів вона може створи-
ти коаліцію в місцевих 
радах і не розгубити свій 
рейтинг. За даними цьо-
го опитування, 37% від-
повіли «з жодною», а 
50% не проти співпра-
ці з ОПЗЖ. Частина ви-
борців підтримують ко-
аліцію з партією «Бать-
ківщина».
 До речі, керівником 
виборчої кампанії ОПЗЖ 
буде колишній регіонал 
і очільник адміністрації 
Януковича Сергій Льо-
вочкін.
 Передвиборчий штаб 
«слуг» на місцевих 
виборах очолить народ-
ний депутат Михайло 
Крячко. ■

Вікторія ВИНОГРАДОВА
(Інтернет-видання «Апостроф»)

 Президент Володимир 
Зеленський призначив за-
ступником керівника офісу 
президента Олега Татаро-
ва, який курирував справи 
проти активістів Євромай-
дану. Про це повідомляє 
пресслужба ОПУ.
 «До компетенції Олега 
Татарова входитиме фор-
мування державної полі-
тики у сфері правоохорон-
ної діяльності, експертно-

аналітичне забезпечення 
роботи офісу президента 
України, забезпечення га-
рантій національної безпе-
ки держави в сферах пра-
воохоронної діяльності, 
протидії корупції, захисту 
прав людини», — йдеться у 
повідомленні.
 Олег Татаров — дов-
гий час працював в орга-
нах внутрішніх справ, зок-
рема обіймав посаду заступ-
ника начальника Головного 
слідчого управління МВС 
України, а з 2014 року зай-

мався адвокатською прак-
тикою, очолював адвокат-
ське об’єднання.
 Ексзаступник началь-
ника Головного слідчого 
управління МВС Олег Та-
таров став відомий під час 
Євромайдану через різкі 
висловлювання на адре-
су протестуючих. Так, на 
зустрічі з послами країн 
Євросоюзу він запевняв, 
що майданівці могли стрі-
ляти самі в себе, оскільки 
міліція «зброї не застосо-
вує».

 Татарова також звину-
вачували в тому, що він 
займався координацією 
«тітушок».
 У квітні 2020 року Та-
тарова намагалися при-
значити заступником ди-
ректора ДБР. Також тоді 
ж з’явилася інформація 
про призначення Татаро-
ва в ОП, але після обурен-
ня громадськості питання 
було відкладено. ■

 Герой України Григорій Омель-
ченко у відкритому листі до прези-
дента Зеленського В. О. під заголов-
ком «Володимире, ти проклятий бать-
ком загиблого сержанта Ярослава Жу-
равля» («Україна молода, 05.08.20. 
— https://www.umoloda.kyiv.ua/
number/3621/180/148736/) запро-
понував лідерам національно-патріо-
тичних партій, громадських організа-
цій, ветеранам українсько-російської 
війни, волонтерам, усім, кому не бай-
дужа доля України, зібратися 24 серп-
ня — в День 29-ї річниці незалежності 
України в Києві, на майдані Незалеж-
ності на  Всеукраїнське народне віче і 
провести Народний трибунал Украї-
ни для оголошення народного вироку 
Зеленському, який, за оцінками на-

родного депутата України 2—6 скли-
кань Омельченка та інших експертів, 
вчинив державну зраду і зраду націо-
нальних інтересів України.
 Аналогічні трибунали генерал 
Омельченко пропонує провести цього 
дня також у обласних і районних цен-
трах України.
 Проєкт вироку Народного трибу-
налу «верховному обвинуваченому» 
Зеленському готується Григорієм 
Омельченком і буде опублікований 
«УМ» 11 серпня (вівторок) для всена-
родного обговорення.
 Шановні читачі, ваші повідом-
лення про вчинення Зеленським сус-
пільно небезпечних діянь, які, на 
вашу думку, мають ознаки злочину, 
просимо надсилати редакції газети. 

Вони будуть передані Г. Омельченку 
для опрацювання і врахування в кін-
цевому варіанті всенародного вироку 
Зеленському для усунення його з пос-
та президента України.
 «Володимире, Український народ 
тобі «не опонент», він — твій вирок! 
Кінцевий і оскарженню не підлягає», 
— наголошує Григорій Омельченко. ■

БРАТАННЯ

Яке йшло, таке й здибало
«Слуга народу» планує ситуативну 
співпрацю з ОПЗЖ після місцевих 
виборів

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 «Слуги народу» розмістили на Закарпатті білборди з   
 помилкою

 Представники «Слуги народу» у межах рекламної кампанії розмістили на За-
карпатті білборди з помилкою. У гаслі «слуг» бракує коми.
 Помітив помилку та поширив фото білборда у твіттері журналіст Віталій 
Глагола. «У лозунгу закарпатських «слуг народу» перед словом «хто» має 
бути кома, бо це складнопідрядне речення», — зауважив Глагола.
 У 2019 році, під час парламентської кампанії, кандидат у народні депута-
ти від партії «Слуга народу» Олександр Пекар (68-й округ) поширив в інтернеті 
своє резюме. У ньому він зробив майже 20 помилок.
 Нині вже відомо, що агітацію почали проводити 16 політичних партій, хоча 
офіційно цього ще не можна робити. Серед порушників: «Слуга народу», «За 
майбутнє!», «Перемога Пальчевського», «Батьківщина», «Свобода», «Ук-
раїнська галицька партія», «Пропозиція», «Опозиційна платформа — За Жит-
тя», «Сила людей», «Демократична сокира», «Духовна Україна», «Європейсь-
ка солідарність», «Рідна країна», «Європейська партія України», «Рідний дім», 
«Нові обличчя».

■

АНОНС

«Володимире, Український народ тобі 
«не опонент», він — твій вирок!»
У наступному номері «Україна молода» опублікує проєкт вироку Народного 
трибуналу для всенародного обговорення

■

ВІДДІЛ КАДРІВ

Привіт від «тітушок» 
В офісі президента призначено Олега Татарова, який був 
рупором силовиків під час Майдану

■

У заклику «слуг» бракує коми.❙
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Першого цілинника 
«розвінчали»
 Про «значні врожаї», як 
з’ясувалося, говорити не дове-
лось. До реальності щось там при-
бріхували, а реальна цілина дава-
ла щонайбільше 12 центнерів зер-
нових з гектара. Але це — за най-
кращих умов. Загалом же 7-8 
ц/га для цілини вважалося май-
же нормою. Тоді як в Україні па-
рова пшениця давала як мінімум 
30. 
 Та проєкт запущено, і Микита 
Сергійович якийсь час букваль-
но купався у славі першого ці-
линника. Аж поки його не «роз-
вінчали» за волюнтаризм та інші, 
аж до культівських, примхи. Їх 
найкраще показував тогочасний 
фільм «Наш дорогой Никита Сер-
геевич»; у ньому п’яний «Нікіта» 
(постійний вираз його наступника 
Брежнєва) і все тодішнє компар-
тійне Політбюро ходило «меж-
ду столов, как меж стволов» (з ві-
домої байки про п’яного Зайця). 
А народ, «задурений, забитий» 
(Франко) ганяли колонами на ту 
агітку в кінотеатри аж «до самых 
до окраин». 
 Тим часом «цілинну славу» 
перехопив згаданий черговий ген-
сек Брежнєв. Лівою ногою редак-
тора тодішньої «Литературной 
газеты» А. Чаковського та цілої 
зграї редакційних «щелкопёров» 
(вираз із гоголівського «Ревізо-
ра») він «описав» усі свої «цілин-
ні подвиги» в товстій брошурі 
«Цілина», яка суттєво доповню-
вала дві інші «його» липові бро-
шури — «Малая земля» і «Воз-
рождение». Тримаючи їх перед 
собою на робочому столі, Леонід 
Ілліч по черзі закликав у кабінет 
усіх своїх Будьонних, Мікоянів i 
Ворошилових і ставив їм однако-
ве запитання: «Ну как? Читал?». 
Почувши у відповідь: «Читал!» и 
«Гениально!», ніби про себе пов-
торював потім теж «геніальну» 
фразу: «Придётся и себе почи-
тать...». 

Матеріально-технічну базу і 
кадри примусово викачували з 
України
 Нині з усіх дослідженнь про 
освоєння цілини можна дізнати-
ся, що для реалізації такого про-
єкту потрібні були значна ма-
теріально-технічна база і кадри. 
Більшу частину їх у примусово-
му порядку викачували з Украї-
ни. Відбувалося те, що й за ко-
лишніх «гетьманів»: маріонетко-
вий вождь тодішньої компартій-
ної України лиш тримав за роги 
українську корову, а доїли її інші 
— весь тодішній СССР. 
 Тільки в 1954—1955 рр. з Ук-

раїни відправлено на цілинні зем-
лі понад 26 тисяч тракторів i ве-
лику кількість інших сільсько-
господарських машин. У ці ж 
роки туди вислано більше 80 000 
українських комсомольців і мо-
лодих комуністів. Переважно — 
чоловічої статі. Дійшло до того, 
що наприкінці 50-х років не було 
ким в Україні поповнювати кад-
ри шахтарів чи машиністів, вирі-
шили, що під землею та за кермом 
мазутних «-возів» можуть успіш-
но працювати й дівчата. 
 До речі, в ім’я такої ідеї замо-
влено було ветеранам літерату-
ри й музики Сергію Воскрекасен-
ку та Григорію Вірьовці пісень-
ку, яка кожного ранку, а то й по 
кілька разів на день, звучала на 
всіх радіохвилях УРСР: «Я шах-
тарочка сама — // Звуть мене Ма-
руся.// В мене чорних брів нема –
// Та я й не журюся...// Машиніс-
том я роблю// На електровозі...// 
Не вродлива я — дарма,// Та до 
праці звична.// І дружу я з усі-
ма,// Бо я симпатична...»
 Чи з’явилися тоді в шахтах 
та на електровозах нові Паші Ан-
геліни (як у середині 30-х років 
трактористки), історія замовчує, 
а тим часом на постійну працю на 
цілинні землі протягом наступно-
го десятиліття направлялося ще 
дві третини всіх випускників учи-
лищ механізації та інших сільсь-
когосподарських навчальних за-
кладів УРСР. 
 Один із моїх знайомих (Іван 
Петрович Д.) нещодавно роз-
повів, що кожен селянський хло-
пець, який збирався тоді навчати-
ся в училищі механізації, пови-
нен був писати в заяві про прийом 
на навчання, що після закінчення 
училища зобов’язувався «відпра-

цювати» на цілинних землях уп-
родовж двох років. Випало йому 
працювати на тракторі й комбай-
ні в Акмолінській області Казах-
стану. 
 Мешкали в його бараці 27 ме-
ханізаторів, обігрівали той ба-
рак сякою-такою «буржуйкою», 
а надворі ж (узимку) понад 50 
градусів морозу, а влітку — до 47 
градусів спеки. Витримати такі 
умови міг далеко не кожен (дів-
чат не було в тій бригаді жодної, 
і на якесь спілкування з ними до-
водилося їздити в клуб централь-

ної садиби радгоспу). Щоб хтось 
не подумав утікати — видавали 
зарплату подекадно: тричі на мі-
сяць по 8-9 радянських рублів. 
Такого «жалування» вистача-
ло на найскромніші обіди та сні-
данки в задрипаній їдальні, а зе-
кономити з них щось на можли-
ву для втечі дорогу — не варто й 
думати. І все ж Іван Петрович за 
півроку до закінчення обумовле-
ного терміну таки втік у своє рід-
не село без будь-яких документів, 
і там його прилаштували до праці 
на тракторі практично по блату. 
 З мого Гуляйполя відправле-
но було Володьку Манішевсько-
го та Федота Клапоушенка, але 
вони там не прижилися і невдовзі 
з’явилися на батьківських поро-
гах. Зате прижилися там пізніші 
гуляйпільські цілинники: Натал-
ка Гайшучка з двома хлопчиками 
та мій родич Онисько Наєнко, які 
на цілині шукали кращого родин-
ного гнізда. Сліди їхні десь загу-
билися, бо ж немає другої Вкраї-
ни й немає другого Дніпра, а ос-
воєння нових цілинних земель у 
Казахстані й Сибіру, як відомо, 
припинилося в 1963 році.
 Партія зважила на подаль-
шу неекономічність цієї затії і 
вирішила лиш зміцнювати те, 
що вже освоєне. І нерідко — з до-
помогою кадрів України. Мож-
ливо, найбільш відомим серед 
них і найбільшим досягненням 
цілинного освоєння став Федір 
Моргун. Народжений на Донеч-
чині, він сформувався як видат-
ний аграрій, доктор сільсько-
господарських наук, багатоліт-
ній потім керівник Полтавщи-
ни, публіцист-письменник (член 
НСПУ), теоретик і практик без-
відвального (плоскорізного) об-
робітку ґрунту. Йому припису-
ють навіть майже народну піс-

ню: «Не піду я понад лугом, де 
мій батько оре плугом,// А піду 
ж я понад лісом, де мій милий з 
плоскорізом...»
 Цього чоловіка я згадую з 
особливим трепетом ще й тому, 
що бачив його лише раз, а його 
другом і помічником у багатьох 
господарських справах був мій 
студентський однокашник iз Лу-
бенського технікуму, багаторіч-
ний голова колгоспу і завіду-
вач сільгоспвідділом у Новосан-
жарському районі Полтавщини 
Володя Косяк. 

Третій трудовий семестр 
студентів
 На цілинні землі з України на 
рубежі 50— 60-х років виїжджа-
ли також десятки тисяч студен-
тів. Називалося це тоді третім уні-
верситетським семестром. Майже 
дармовою студентською працею 
споруджувалися в Казахстані 
житлові будинки, школи, елева-
тори, тваринницькі ферми, ма-
шинно-тракторні майстерні, мос-
ти, шосейні шляхи тощо. Один із 
таких семестрів я випробував і на 
собі; разом з однокурсниками ми 
в теперішній Тургайській області 
будували для казахів житлові бу-
динки, кошари для овець та інші 
господарські приміщення. Кочо-
ва свідомість аборигенів сприйма-
ла це наше будівництво, щоправ-
да, по-своєму: поселившись у збу-
дований нами будинок, господар 
на його подвір’ї ставив звичну для 
казахів юрту і продовжував разом 
зі своєю сім’єю жити в ній...
 Під час третього семестру вда-
лося зазнайомитися та поспілку-
ватися і зi «старожилами» цілин-
них земель, серед яких були і су-
часні «дикі бригади» вірмен чи 
молдован, і вислані сюди «гуман-
ною радвладою» прибалтійці, че-
ченці та кримці. 
 Найчастіше (в більш-менш об-
житих уже радгоспах Казахстану) 
зустрічалися нам українці. Трап-
лялися серед них також «перші ці-
линники» — оті бідаки, що зважи-
лись, були, через злиденне життя 
в «єдіной-нєдєлімой» шукати кра-
щої долі в Оренбурзьких краях ще 
за часів прем’єрства в Російській 
імперії Петра Андрійовича Столи-
піна (1909-1911). Були серед них 
і батьки майбутнього письменни-
ка Григорія Косинки (розстріля-
ний 1934 року), про що він зга-
дував у своїй автобіографії. Діти 

і внуки ветеранів-цілинників, 
які прижилися там ще зі Столи-
пінських часів, зберігали, між ін-
шим, не тільки українські звичаї 
та культуру господарювання (під 
вікнами їхніх будинків росли со-
няшники й мальви, у садибах за-
мість холодильників облаштову-
вались прохолодні льохи-погреби 
й ін.), а й рідну мову. В одного та-
кого внука Івана — дід його був 
родом із київської Макарівщи-
ни — вдалося навіть заночува-
ти. Він був щасливий, бо доче-
кався «нової» українки і ство-
рив із нею сімейство, а працю-
вав шофером на обслуговуванні 
студентських загонів. 
 Дуже багато сюжетів про 
«давніх» та «нових» цілинників 
тоді наслухалися-надивилися. 
Один із них ліг в основу моєї ще 
студентської «Тургайської нове-
ли». Її після публічного читання 
в Спілці письменників 1964 року 
обговорювали загалом прихиль-
но, хоча поет Микола Сом заува-
жував, що хлопці-трактористи в 
ній не «дуже правдиво» випива-
ли та бешкетували. Довелося по-
яснювати, що в цілинних краях 
(зимою холоднючих, а влітку за-
шкварних) оковита була єдиним 
порятунком і для враженої комсо-
мольським засланням свідомості, 
і для фізичного порятунку. Коли 
шофер вирушав у рейс відстанню 
в 500 і більше кілометрів, то брав 
із собою не тільки флягу з водою 
(вода лиш побільшує тягу до пит-
тя), а обов’язково ящик оковитої. 
«Ковтнеш, бувало, півпляшки і 
спрагу зтамовано. І на душі по-
легшає». Таку фразу доводилося 
чувати і від шоферів, і від тракто-
ристів, ентузіазмом яких, по суті, 
була й піднята ота безмежна ка-
захська та сибірська цілина в се-
редині ХХ століття. ■

Відбувалося те, що й за колишніх «гетьманів»: 
маріонетковий вождь тодішньої компартійної України 
лиш тримав за роги українську корову, а доїли її інші 
— весь тодішній СССР.

Трудовий семестр студентів.❙

ЯК ЦЕ БУЛО

Дуті врожаї на прирученій землі 
65 років тому з ініціативи генсека компартії 
Микити Хрущова переважно руками українців 
почалося так зване освоєння цілинних 
територій Казахстану й Сибіру

■

Михайло НАЄНКО

Цьому рядку з пісні свого часу пророчили народність:«Здравствуй, 
земля целинная...» Мелодія в неї була дуже бадьорою, її довго на-
співували в усіх куточках колишнього «непотопляємого». А сло-
ва... Як і все в ті часи: трохи радянські, трохи ліричні: «Здравствуй, 
земля целинная,// Здравствуй, простор широкий — // Весну и мо-
лодость встречай свою...». Як майже в пізнішому псевдоукраїнсь-
кому шлягері: «Йде весна над нивами — // вільними, щасливими... 
// Буряки рядочками...» і т. д.
65 років тому з ініціативи генсека Компартії Микити Хрущова по-
чалося в СРСР так зване освоєння цілинних земель Казахстану й 
Сибіру. Цілина, мовляв, дасть значні врожаї зерна — і проблема 
хліба в країні буде вирішена. 

Дід цілинника Івана був родом із київської Макарівщини.
Фото з власного архіву.

❙
❙



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 

4.55 ТСН

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей»

11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.15, 

16.10 «Розсміши коміка»

17.10 Мелодрама «Жінка»

20.15 «Гроші-2020»

20.45 Комедія «Свати»

22.10 Комедія «Тато Ден»

23.10, 0.10 Детектив «Ім’я Рози»

01.20 Комедія «Півтора 

шпигуна»

03.15 «Любий, ми 

переїжджаємо»

ІНТЕР

05.25, 22.10 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з Інтером»

09.20, 18.00, 19.00, 1.50 

«Стосується кожного»

11.15, 12.25 Х/ф «Жандарм 

одружується»

13.45 Х/ф «Жандарм на 

відпочинку»

15.50 «Чекай на мене. Україна»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Близькі люди»

00.00 Т/с «Спокуса»

03.15 «Щоденник вагітної»

04.25 М/ф

05.10 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.40 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. нові 

випуски

10.30, 4.30 Реальна містика

13.30, 15.30 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

17.00 Історія одного злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «На твоєму боці»

23.20, 2.00 Т/с «Не смій мені 

говорити прощай!»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.20 Вар’яти

07.50 Improv Live Show

08.50 Х/ф «Гостя»

11.10 Х/ф «Той, що 

біжить лабіринтом: 

випробування вогнем»

13.50 Х/ф «Той, що біжить 

лабіринтом: ліки від 

смерті»

17.00 Шахраї в мережах

19.00 Ревізор

20.50 Х/ф «Попелюшка»

23.00 Х/ф «Голем. Початок»

01.00 Х/ф «Темні коридори»

02.40 Служба розшуку дітей

02.45 Зона ночі

04.20 Абзац

ICTV

04.30 Скарб нації

04.40 Еврика!

04.50 Служба розшуку дітей

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Т/с «Таємні двері»

12.25, 13.25 Х/ф «Підривники»

12.45, 15.45 Факти. День

15.30, 16.25 Х/ф «Полювання 

на злодіїв»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.10, 21.30 Х/ф «Вікінги 

проти прибульців»

22.50 Х/ф «Три дні на 

вбивство»

01.00 Х/ф «Відступники»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20 Невигадані історії
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час 
новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.50 
Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум
07.15, 16.10 Д/с «Крила війни»
08.15, 15.30 Д/с «Неймовірні 

винаходи»
09.35, 2.15, 5.15 Машина часу
10.10, 11.10 Д/с 

«Найекстремальніший»
12.20 Про військо
13.00 Час. Підсумки тижня з 

Анною Мірошниченко

14.10 Д/с «Бойові машини»

17.10 Д/с «Бойові кораблі»

18.10 Д/с «Тихоокеанська війна 

в кольорі»

19.25 Д/с «Друга світова війна. 

Свідчення війни»

20.10, 1.00 Інформаційний вечір

22.00 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

23.10 «Тихоокеанська війна в 

кольорі»

00.10 Д/с «Щось пішло не 

так: зворотний відлік до 

катастрофи»

03.15, 4.10 Дзеркало історії

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 М/ф «Зачарований 

хлопчик»

06.50 М/ф «Жив собі пес»

07.05, 16.50, 20.50, 3.30 

«Випадковий свідок»

07.55 Х/ф «Екіпаж машини 

бойової»

09.15 Х/ф «Таємниця 

записної книжки»

10.45, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 3.00 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

18.20 «Свідок. Агенти»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 Х/ф «Сутичка»

02.30, 4.00 «Речовий доказ»

04.30 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте на 

сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 UA.МУЗИКА. Кліп 

06.05 Аромати Греції. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Робін Гуд 

07.50 М/ф «Покахонтас» 

08.15 М/ф «Рівень Маркуса. 

Дебінги»

08.40 Новини 

09.00 Історії вулканів. Кавах-

Іджен. Пекло з Сульфару 

09.25 Історії вулканів. Бромо-

священний вулкан Яви 

09.55 Історії вулканів. Непал-

вулкан, що ховає іншого 

10.30 Експедиція зі Стівом 

Бекшеллем 

12.30 Х/ф «Спляча красуня»

14.25 Ювілейний концерт гурту 

«Піккардійська Терція» 

15.35 UA.Фольк. Спогади 

16.25 Країна пісень 

17.00 Дикі тварини. Хто з них 

цар? Документальний 

цикл 

17.35 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл 

18.40 Новини (із 

сурдоперекладом)

19.00 Х/ф «Голгофа»

20.40 Історії вулканів. Бромо-

священний вулкан Яви 

21.10 Світова медицина. Далакх-

останні чоловіки 

21.40 Новини

22.10 Секрети Сонячної системи 

23.00 Великі грецькі міфи. 

Прометей-повстанець на 

Олімпі 

23.30 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

Суспільному 

00.10 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем. Найкраще. 

Пропала грамота

00.45 Букоголіки. Літературний 

канон. Ростислав Семків 

01.15 Сильна доля. БEZ 

обмежень 

02.00 Сильна доля. Katay Chili 

Group 432 Гц 

03.00 Спільно 

04.00 UA.Фольк. Спогади 

04.55 По обіді-шоу 

05.50 Погода

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

06.05 Т/с «Комісар Рекс-2»

09.05, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»

11.00 «Цієї миті рік тому»

13.00, 14.50 «Таємниці ДНК»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.30 Т/с «Кріпосна»

18.15 «Один за всіх»

20.10, 22.45 Т/с «Швабра»

00.55 «Містичні історії-6 із 

Павлом Костіциним»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 18.15 «Ехо України»

07.45 «Медексперт» із 

Катериною Трушик

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». Новини

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15, 16.10 «По факту»

17.10 «Ситуація» з Мариною 

Леончук

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

07.10 Т/с «Опер за викликом-3»

08.10, 19.20 Т/с «Опер за 

викликом-4»

11.00 «Загублений світ»

14.50 Х/ф «Ласкаво просимо 

в капкан»

16.40 Х/ф «Сек’юріті»

20.15 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-2»

22.15 Т/с «CSI: місце злочину-

15»

23.45 Т/с «CSI: місце злочину-

14»

01.30 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 9.50, 13.45 Yellow

06.10, 0.25 «Ювентус» — 

«Ліон». 1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.00 «Баєр» — «Рейнджерс». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

10.00 «Ман Сіті» — «Реал». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

11.45, 17.50 Топ-матч

11.55 «Інтер» — «Хетафе». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

13.55 «Баварія» — «Челсі». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

15.40, 22.45 Футбол NEWS

16.00 «МЮ» — «ЛАСК». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

18.00 Огляд п’ятниці. Ліга 

чемпіонів УЄФА

18.30 «Барселона» — «Наполі». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

20.20 Огляд сезону. Чемпіонат 

Італії. Прем’єра

21.15, 23.55 «Шлях до Кельна»

21.55 LIVE. «ЛАСК»/«МЮ» — 

«Істанбул»/«Копенгаген». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

02.15 «Маріуполь» — «Десна». 

Чемпіонат України

04.00 «Шахтар» — 

«Вольфсбург». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 6.45, 19.30, 2.00 Топ-матч

06.15 Фінали Ліги чемпіонів 

(1993 р. / 2015 р.)

07.00 «Копенгаген» — 

«Істанбул Башакшехір». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

08.45, 21.35 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

09.00 «Баварія» — «Челсі». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

10.45, 14.45 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

11.00 «Севілья» — «Рома». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

12.45, 18.45, 23.55 Yellow

13.00 «Ювентус» — «Ліон». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

15.00 «Базель» — «Айнтрахт». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

16.45 Кращий голкіпер сезону. 

Чемпіонат Іспанії. 

Прем’єра

17.00 «Ман Сіті» — «Реал». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

19.00 Кращий бомбардир 

сезону. Чемпіонат Іспанії. 

Прем’єра

19.45 «Шахтар» — 

«Вольфсбур». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

21.45 LIVE. «Інтер»/«Хетафе» 

— «Рейнджерс»/«Баєр». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

00.10 «Барселона» — «Наполі». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

02.10 «Вулвергемптон» 

— «Олімпіакос». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

04.00 «ЛАСК»/«МЮ» — 

«Істанбул»/«Копенгаген». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.00, 1.40 Правда життя

09.10, 0.30 Речовий доказ

10.20, 18.00 Сіяя: з нами у дику 

природу

12.20, 17.00 Фестивалі планети

13.20, 2.45 Брама часу

14.20, 19.50 Битва цивілізацій

15.15, 23.40 Загадки Всесвіту

16.05, 21.45 Земні катаклізми

19.00 Містична Україна

20.45 Повітряні воїни

22.40 Планета Земля

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.30 «Дай лапу»

09.10 Х/ф «Дорожня банда 

«Чотири лапи»

10.50 М/ф «Підводна ера»

12.35 Х/ф «Чарівник Макс і 

легенда про персні»

14.15 Х/ф «Шалені 

викладачі»

16.00, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

18.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

19.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

23.50 Х/ф «Американська 

незаймана»

01.20 Т/с «Доктор Хто»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00 Т/с «Рання пташка-2»

10.30, 17.30 4 весілля

11.30, 16.30, 1.00 Панянка-

селянка

12.30, 16.00, 0.00 Сімейка У

13.00, 14.30, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька

13.30, 23.00 Країна У

14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 

Одного разу під Полтавою

15.30 Одного разу в Одесі

21.00 Т/с «Останній москаль-2»

02.15 Теорія зради

03.00 17+

03.50 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Додолики

06.35 М/с «Книга джунглів»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

3.30, 5.20 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 0.30, 1.55, 4.00 

Суспільна студія. Марафон

09.30 Т/с «Жіночий рай»

10.30 Смаки Європи

11.00 Дивовижні сади. Вілла 

д’Есте — Італія

11.25 Телепродаж

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.20 «Грандіозні подорожі 

залізницею Великої 

Британії»

16.30 Т/с «Містер Селфрідж»

17.30, 19.35, 22.40 «Дикі 

тварини»

18.55 «Боротьба за виживання»

20.25 «Супер-Чуття»

21.40 Святі та грішні

00.00 Бюджетники

04.30 Д/ф «Перехрестя Балу»
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Українські сенсації»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 19.30, 4.35 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей»

11.25, 13.00, 15.05 «Міняю 

жінку»

17.10 Мелодрама «Жінка»

20.30 Комедія «Свати»

22.00 Комедія «Тато Ден»

23.00, 0.00 Детектив «Ім’я Рози»

01.10’Х/ф «Людина темряви»

02.50’«Любий, ми 

переїжджаємо»

ІНТЕР

05.40, 22.10 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.00, 12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

13.20 «Добре здоров’я» 

Прем’єра

14.25, 15.20 «Речдок»

16.15 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 1.55 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Близькі люди»

23.55 Т/с «Спокуса»

03.15 «Щоденник вагітної»

04.25 М/ф

05.10 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 4.10 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.30, 4.30 Реальна містика

13.30, 15.30 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

17.00 Історія одного злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «На твоєму боці»

23.20 Контролер

00.00, 2.00 Т/с «Біжи, не 

оглядайся»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.20 Вар’яти

08.30 Т/с «Шлях чарівника»

10.10 Х/ф «Попелюшка»

12.20, 19.00 Шахраї в мережах

21.00 Х/ф «Сутінки»

23.30 Х/ф «Темне дзеркало»

01.40 Т/с «Підступні покоївки»

02.20 Зона ночі

04.20 Абзац

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Секретний фронт

11.05, 13.25, 22.25 Т/с «Таємні 

двері»

12.45, 15.45 Факти. День

13.40, 21.25 Т/с «Пес»

16.20 Х/ф «Готель Мумбаї: 

протистояння»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

23.40 Т/с «Останній бронепоїзд»

01.35 Х/ф «Лабіринт Фавна»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20 Гончаренко рулить

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, 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.50 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 16.10 Д/с «Крила війни»

08.15, 15.30 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.35, 2.15, 5.15 Машина часу

10.10, 11.10 Д/с 

«Найекстремальніший»»

12.30 Є сенс

13.10, 14.10 Д/с «Бойові 

машини»

17.10 Д/с «Бойові кораблі»

18.10 Д/с «Тихоокеанська війна 

в кольорі»

19.25 Д/с «Друга світова війна. 

Свідчення війни»

20.10, 1.00 Інформаційний вечір
22.00 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»
23.00 «Тихоокеанська війна в 

кольорі»
00.10 Д/с «Щось пішло не 

так: зворотний відлік до 
катастрофи»

03.15, 4.10 Дзеркало історії

НТН

05.00, 4.50 «Top Shop»

06.10 М/ф «Чиполліно»

06.55 М/ф «Як козаки куліш 

варили»

07.50, 16.50, 20.50, 3.55 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

3.25 «Свідок»

09.00 Х/ф «Акція»
10.50, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50 «Свідок. Агенти»

14.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

18.20 «Будьте здоровi»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 Х/ф «Син вчителя»
04.00 «Речовий доказ»

04.20 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 UA.МУЗИКА. Кліпи

06.10 Аромати Греції. 

Документальний цикл 

06.30 Аромати Перу. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Робін Гуд 

07.50 М/ф «Покахонтас» 

08.15 М/ф «Рівень Маркуса. 

Очевидний підозрюваний»

08.40 Новини 

09.10 Т/с «Дама під вуаллю»

10.20 Світові чемпіонати. 

Найкраще. Легка атлетика 

10.50 Війни за статки. 

Радіолегенда Кейсі Кейс. 

Документальна програма 

11.45 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

12.30 Х/ф «Жар-птиця»
14.25 Ювілейний концерт гурту 

«Піккардійська Терція» 

15.50 Сильна доля

16.25 Країна пісень 

17.00 Дикі тварини. 

Найсильніші. 

Документальний цикл 

17.35 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл 

18.40 Новини (із 

сурдоперекладом)

19.00 Х/ф «Джульєтта»
20.40 Історії вулканів. Кавах-

Іджен. Пекло з Сульфару 

21.10 Світова медицина. Індія—

янголи Махараштра 

21.40 Новини

22.10 Секрети Сонячної системи 

23.00 Великі грецькі міфи. 

Апполон-тінь на світло 

23.30 Сучасна музика на 

UA.Культура. Нумер 482

23.40 Сучасна музика на 

UA.Культура. Blooms Corda

23.50 Сучасна музика на 

UA.Культура. Хамерман 

знищує віруси

00.05 Сучасна музика на 

UA.Культура. Деніс Кінчев

00.15 Час поезії з Василем 

Герасим’юком. Найкраще. 

Євген Маланюк

00.45 Букоголіки. Фантастика. 

Михайло Назаренко 

01.15 Сильна доля. Katay Chili 

Group 432 Гц 

02.15 Сильна доля. Yurcach 

03.25 Спільно 

04.20 Енеїда. Іван Франко 

04.45 Енеїда. Володимир 

Винниченко 

05.20 Новини

05.50 Погода

 

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

06.05 Т/с «Комісар Рекс-2»

09.00, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»

11.00 «Цієї миті рік тому»

13.00, 14.50 «Таємниці ДНК»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.30 Т/с «Кріпосна»

18.15 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «Швабра»

00.55 «Містичні історії-6 із 

Павлом Костіциним»

ПРЯМИЙ

07.00, 18.15 «Ехо України»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». Новини

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15, 16.10 «По факту»

17.10 «Ситуація» з Мариною 

Леончук

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

07.10 Т/с «Рекс»

09.10 Х/ф «Кібер»
11.40 «Помста природи»

12.05, 17.20 «Загублений світ»

13.50 Х/ф «Голий пістолет»
15.20 Х/ф «Шанхайський 

полудень»
19.20 Т/с «Опер за викликом-4»

20.15 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-2»

22.15, 23.45 Т/с «CSI: місце 

злочину-15»

01.30 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Реал» — «Сосьєдад». 

Чемпіонат Іспанії

07.45 Кращий бомбардир 

сезону. Чемпіонат Іспанії

08.15 «Баварія» — «Челсі». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS

10.20 Yellow. Прем’єра

10.30, 13.00, 21.15, 23.55 «Шлях 

до Кельна»

11.10, 0.25 «ЛАСК»/«МЮ» — 

«Істанбул»/«Копенгаген». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

13.30 Фінали Ліги чемпіонів 

(1993 р. /2015 р.)

14.00 «Шахтар» — 

«Вольфсбург». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

16.00 Огляд сезону. Чемпіонат 

Італії

16.55 Огляд суботи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

17.25 LIVE. «Минай» 

— «Волинь». Чемпіонат 

України. Перша Ліга

18.15 Yellow

19.25 #залишайсязФутболом. 

Перша Ліга

20.15 «Топ-матч

20.25 Огляд середи. Ліга Європи 

УЄФА

21.55 LIVE. «Вольфсбург»/

«Шахтар» — «Айнтрахт»/

«Базель». 1/4 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

02.15 «Фіорентина» — 

«Наполі». Чемпіонат Італії

04.00 «Боруссія (Д)» — 

«Падерборн». Чемпіонат 

Німеччини

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.30 «Шлях до Кельна»

06.40, 15.00 «Інтер»/«Хетафе» 

— «Рейнджерс»/«Баєр». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

09.00 «Аталанта» — «Торіно». 

Чемпіонат Італії

10.45, 14.45 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

11.00 «Ман Сіті» — «Реал». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

12.45, 16.45 Yellow

13.00 «Боруссія» (Д) 

— «Лейпциг». Чемпіонат 

Німеччини

17.00 «ЛАСК»/«МЮ» — 

«Істанбул»/«Копенгаген». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

18.50 Огляд четверга Ліга 

Європи УЄФА

19.45 «Баварія» — «Челсі». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

21.35 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.45 LIVE. «Олімпіакос»/

«Вулвергемптон» 

— «Севілья»/«Рома». 1/4 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

23.55, 2.00 Топ-матч

00.10 «Минай» — «Волинь». 

Чемпіонат України. Перша 

Ліга

02.10 «Барселона» — 

«Мальорка». Чемпіонат 

Іспанії

04.00 «Вольфсбург»/«Шахтар» 

— «Айнтрахт»/«Базель». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.20, 1.40 Правда життя

09.25, 0.30 Речовий доказ

10.35, 12.35, 17.05 Фестивалі 

планети

11.35, 18.05 Сіяя: з нами у дику 

природу

13.35 Брама часу

14.30, 19.50 Битва цивілізацій

15.20, 23.40 Загадки Всесвіту

16.10, 21.45 Земні катаклізми

19.05 Містична Україна

20.45 Повітряні воїни

22.40 Планета Земля

02.35 Бандитська Одеса

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.30, 0.10 Т/с «Доктор Хто»

10.50, 2.20 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

14.25 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

15.30, 22.15 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.15 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

21.15 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

03.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00 Т/с «Рання пташка-2»

10.30, 17.30 4 весілля

11.30, 16.30, 1.00 Панянка-

селянка

12.30, 16.00, 0.00 Сімейка У

13.00, 14.30, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька

13.30, 23.00 Країна У

14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 

Одного разу під Полтавою

15.30 Одного разу в Одесі

21.00 Т/с «Останній москаль-2»

02.15 Теорія зради

03.00 17+

03.50 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Додолики

06.35 М/с «Книга джунглів»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

5.20 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 0.30, 1.55 Суспільна 

студія. Марафон

09.30 Т/с «Жіночий рай»

10.30 Смаки Європи

11.00 Дивовижні сади. ВАЛЛІ-О-

ЛЮП — Франція

11.25 Телепродаж

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.20 «Грандіозні подорожі 

залізницею Великої 

Британії»

16.30 Т/с «Містер Селфрідж»

17.30 Схеми. Корупція в деталях

18.55, 22.15 «Боротьба за 

виживання»

19.35 «Дикі тварини»

20.25 «Супер-Чуття»

21.40 #ВУКРАЇНІ

00.00 Перша шпальта

03.30 Д/ф «Перехрестя Балу»

04.25 Д/ф «Війна на нульовому 

кілометрі»
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ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

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

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2020 рiк:

на місяць — 65 грн 62 коп.,

на два місяці — 131 грн 24 коп.,

до кінця року — 262 грн 48 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних 
осiб:

на місяць — 85 грн. 62 коп.,

на два місяці — 171 грн. 24 коп.,

до кінця року — 342 грн. 48 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн 77 коп.,

на два місяці — 47 грн 54 коп.,

до кінця року — 95 грн 08 коп.

Передплатний iндекс 
— 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 3 грн 60 коп., на 
квартал — 8 грн 20 коп., на 
півроку — 10 грн 00 коп.

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

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

ПЕРЕДПЛАТА-2020■



КАНАЛ «1+1»

06.00 «Українські сенсації»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 19.30, 4.40 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей»

11.15, 13.00, 14.20, 15.55 «Міняю 

жінку»

17.10 Мелодрама «Жінка»

20.30 Комедія «Свати»

21.45 Комедія «Тато Ден»

22.45, 23.45 Детектив «Ім’я 

Рози»

00.55, 2.50 Комедія «Нема 

дурних»

ІНТЕР

05.40, 22.10 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 Корисна програма

11.00, 12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

13.20 «Добре здоров’я»

14.25, 15.20 «Речдок»

16.20 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 1.50 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Близькі люди»

00.00 Т/с «Спокуса»

03.15 «Щоденник вагітної»

04.25 М/ф

05.10 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 4.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.30, 4.50 Реальна містика

13.30, 15.30 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

17.00 Історія одного злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «На твоєму боці»

23.20, 2.00 Т/с «На гойдалці 

долі»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.20 Вар’яти

09.00 Т/с «Шлях чарівника»

10.50 Х/ф «Сутінки»

13.10 Кохання на виживання

17.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Новий місяць»

23.40 Х/ф «Академія 

вампірів»

01.40 Т/с «Підступні покоївки»

02.20 Служба розшуку дітей

02.25 Зона ночі

04.20 Абзац

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

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, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

11.15, 13.25 Х/ф 

«Суперфорсаж»

12.45, 15.45 Факти. День

13.40, 16.25, 21.25 Т/с «Пес»

16.30 Х/ф «Три дні на 

вбивство»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

22.30 Т/с «Таємні двері»

23.45 Т/с «Останній бронепоїзд»

01.45 Х/ф «Очі дракона»

03.10 Т/с «Винищувачі-2: 

останній бій»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20 Особливий погляд

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, 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.50 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 16.10 Д/с «Крила війни»

08.15, 15.30 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.35, 2.15, 5.15 Машина часу

10.10, 11.10 Д/с 

«Найекстремальніший»»

12.20 Гончаренко рулить

12.50 Vоїн — це я!

13.10, 14.10 Д/с «Бойові 

машини»

17.10 Д/с «Бойові кораблі»

18.10 Д/с «Тихоокеанська війна 

в кольорі»

19.25 Д/с «Друга світова війна. 

Свідчення війни»

20.10, 1.00 Інформаційний вечір

22.00 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

23.00 «Тихоокеанська війна в 

кольорі»

00.10 Д/с «Щось пішло не 

так: зворотний відлік до 

катастрофи»

03.15, 4.10 Дзеркало історії

НТН

05.50 М/ф «Дикі лебеді»

07.15 М/ф «Як козаки наречених 

визволяли»

07.50, 16.50, 20.50, 2.30 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.00 «Свідок»

09.00 Х/ф «Вовча зграя»
10.45, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50 «Правда життя. 

Професійні байки»

14.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

18.20 «Вартість життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Реальні злочинці»

00.50, 3.00 «Речовий доказ»

04.00 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 UA.МУЗИКА. Кліп 

06.05 Аромати Перу. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Робін Гуд 

07.50 М/ф «Сандокан»

08.15 М/ф «Рівень Маркуса. А 

де Лумі?»

08.40 Новини 

09.10 Т/с «Дама під вуаллю»

10.20 Світові чемпіонати. 

Найкраще. Художня 

гімнастика 

10.50 Війни за статки. Ліза-Марі 

Преслі документальний 

цикл 

11.45 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

12.30 Х/ф «Чарівий 
гаманець»

14.25 Любов жива. Концертна 

програма Павла Табакова

15.50 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Хорея 

Козацька

16.10 Сильна доля

16.20 Країна пісень 

17.00 Дикі тварини. Найшвидші. 

Документальний цикл 

17.35 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл 

18.40 Новини (із 

сурдоперекладом)

19.00 Х/ф «Кохання живе три 
роки»

20.40 Історії вулканів. Бромо-

священнийй вулкан Яви 

21.05 Світова медицина. Далакх-

останні чоловіки 

21.40 Новини

22.10 Секрети Сонячної системи 

23.00 Великі грецькі міфи. 

Діоніс-невдаха у місті 

23.30 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

Суспільному 

00.15 #БібліоFUN з Ростиславом 

Семківим. Найкраще. По. 

Гоголь. Гофман

00.45 Букоголіки. 

Шістдесятництво. Оля 

Гнатюк 

01.15 Сильна доля. Yurcach 

02.05 Сильна доля. Скай 

03.25 Спільно 

04.20 Енеїда. Володимир 

Винниченко 

04.50 Енеїда. Остап Вишня 

05.20 Новини

05.50 Погода

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

06.05 Т/с «Комісар Рекс-2»

09.00, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»

11.00 «Цієї миті рік тому»

13.00, 14.50 «Таємниці ДНК»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.30 Т/с «Кріпосна»

18.15 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «Швабра»

00.55 «Містичні історії-7 із 

Павлом Костіциним»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 18.15 «Ехо України»

07.45 «Медексперт» із 

Катериною Трушик

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». Новини

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15, 16.10 «По факту»

17.10 «Ситуація» з Мариною 

Леончук

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

07.10 Т/с «Рекс»

09.05 Х/ф «Помпеї: 
апокаліпсис»

10.50, 17.15 «Загублений світ»

14.10 Х/ф «Голий пістолет-2 
1/2. Запах страху»

15.50 Х/ф «Голий пістолет-33 
1/3. Остання образа»

19.20 Т/с «Опер за викликом-4»

20.15 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-2»

22.15, 23.45 Т/с «CSI: місце 

злочину-15»

01.30 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 20.00 «Олімпіакос»/

«Вулвергемптон» 

— «Севілья»/«Рома». 1/4 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

07.45 Огляд суботи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.15 «Інтер»/«Хетафе» 

— «Рейнджерс»/«Баєр». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS

10.20, 12.50 «Шлях до Кельна»

11.00, 0.25 «Вольфсбург»/

«Шахтар» — «Айнтрахт»/

«Базель». 1/4 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

13.20 Топ-матч

13.25 Фінали Ліги чемпіонів 

(2001 р. /1995 р.)

13.55 «Минай» — «Волинь». 

Чемпіонат України. Перша 

Ліга

16.00 Огляд 1/4 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА. Прем’єра

16.30 «ЛАСК»/«МЮ» — 

«Істанбул»/«Копенгаген». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

18.15 «Ман Сіті» — «Реал». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

21.45 LIVE. «Аталанта» 

— «ПСЖ». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

23.55 Огляд 1/4 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

02.15 «Олімпік» — «Зоря». 

Чемпіонат України

04.00 «Лечче» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00 Огляд сезону. Чемпіонат 

Італії

07.00 «Барселона» — «Наполі». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

08.45, 12.45, 16.45 «Суперматчі». 

Ліга чемпіонів УЄФА

09.00 «ЛАСК»/«МЮ» — 

«Істанбул»/«Копенгаген». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

10.45, 21.35 Yellow

11.00 «Лейпциг» — «Кельн». 

Чемпіонат Німеччини

13.00 «Олімпіакос»/

«Вулвергемптон» 

— «Севілья»/«Рома». 1/4 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

14.45 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

15.00 «Ювентус» — «Ліон». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

17.00 «Вольфсбург»/«Шахтар» 

— «Айнтрахт»/«Базель». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

18.45, 19.30, 0.00, 2.00 Топ-матч

19.00 Огляд суботи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

19.45 «Минай» — «Волинь». 

Чемпіонат України. Перша 

Ліга

21.45 «Мілан» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

23.30 Кращий бомбардир 

сезону. Чемпіонат Іспанії

00.10 «Боруссія» (М) — 

«Фрайбурр». Чемпіонат 

Німеччини

02.10 «Інтер»/«Хетафе» 

— «Рейнджерс»/«Баєр». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

04.00 «Аталанта» — «ПСЖ». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.10, 1.40 Правда життя

09.15, 0.30 Речовий доказ

10.25, 12.25, 17.00 Фестивалі 

планети

11.25, 18.00 Сіяя: з нами у дику 

природу

13.25 Брама часу

14.20 Гучна справа

15.15, 23.40 Загадки Всесвіту

16.05, 21.45 Земні катаклізми

19.00 Містична Україна

19.50 Битва цивілізацій

20.45 Повітряні воїни

22.40 Планета Земля

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Дай лапу»

09.00, 0.10 Т/с «Доктор Хто»

10.50, 2.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

14.25 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

15.30, 22.15 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.15 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

21.15 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00 Т/с «Рання пташка-2»

10.30, 17.30 4 весілля

11.30, 16.30, 1.00 Панянка-

селянка

12.30, 16.00, 0.00 Сімейка У

13.00, 14.30, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька

13.30, 23.00 Країна У

14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 

Одного разу під Полтавою

15.30 Одного разу в Одесі

21.00 Т/с «Останній москаль-2»

02.15 Теорія зради

03.00 17+

03.50 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Додолики

06.35 М/с «Книга джунглів»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

5.20 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 0.30, 1.55 Суспільна 

студія. Марафон

09.30 Т/с «Жіночий рай»

10.30 Смаки Європи

11.00 Дивовижні сади. 

Монастирський ліс 

— Франція

11.25 Телепродаж

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.20 «Грандіозні подорожі 

залізницею Великої 

Британії»

16.30 Т/с «Містер Селфрідж»

17.30 #ВУКРАЇНІ

18.55, 22.15 «Боротьба за 

виживання»

19.35 «Дикі тварини»

20.25 «Супер-Чуття»

21.40 Бюджетники

00.00 Спільно

03.30 Д/ф «Війна на нульовому 

кілометрі»

04.25 Д/ф «Заміновані 

вірністю»
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Українські сенсації»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 19.30, 4.40 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей»

11.20, 13.15, 15.10 «Одруження 

наосліп»

17.10 Мелодрама «Жінка»

20.30 Комедія «Свати»

21.45 Комедія «Тато Ден»

22.45, 23.50 Детектив «Ім’я 

Рози»

01.00, 2.45 Комедія «Шоу 

трумана»

ІНТЕР

05.40, 22.10 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.00, 12.25 Т/с «Пані Фазілет і 

її доньки»

13.20 «Добре здоров’я»

14.25, 15.20 «Речдок»

16.20 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 1.50 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Близькі люди»

00.00 Т/с «Спокуса»

03.15 «Щоденник вагітної»

04.25 М/ф

05.10 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.30, 3.30 Реальна містика

13.30, 15.30 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

17.00 Історія одного злочину

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «На твоєму боці»

23.20 Х/ф «Пізня любов»

01.30 Телемагазин

02.00 Х/ф «Її серце»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.20 Вар’яти

08.30 Т/с «Шлях чарівника»

10.20 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Новий місяць»

13.00 Заробітчани

17.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Затемнення»

23.30 Х/ф «Вони»

01.30 Т/с «Підступні покоївки»

02.10 Служба розшуку дітей

02.15 Зона ночі

04.20 Абзац

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Секретний фронт

11.05, 13.25 Т/с «Рішає Оністрат»

12.45, 15.45 Факти. День

13.45, 16.25 Х/ф 

«Ідентифікація Борна»

16.40 Х/ф «Перевага Борна»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Анти-зомбі

21.25 Т/с «Пес»

22.30 Т/с «Таємні двері»

23.45 Т/с «Таємниці і брехня»

01.45 Х/ф «Відступники»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 12.30 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, 

21.00, 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.50 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 16.10 Д/с «Крила війни»

08.15, 15.30 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.35, 2.15, 5.15 Машина часу

10.10, 11.10 Д/с 

«Найекстремальніший»

13.10, 14.10 Д/с «Бойові 

машини»

17.10 Таємниці війни

18.10 Д/с «Тихоокеанська війна 

в кольорі»

19.25 Д/с «Друга світова війна. 

Свідчення війни»

20.10, 1.00 Інформаційний вечір

22.00 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

23.00 «Тихоокеанська війна в 

кольорі»

00.10 Д/с «Щось пішло не 

так: зворотний відлік до 

катастрофи»

03.15, 4.10 Дзеркало історії

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 М/ф «Казка про золотого 

півника»

07.15 М/ф «Вовка в 

тридев’ятому царстві»

07.50, 16.50, 20.50, 2.30 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.00 «Свідок»

09.00 Х/ф «Ранкове шосе»
10.45, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50 «Вартість життя»

14.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

18.20, 4.00 «Правда життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Реальні злочинці»

00.50, 3.00 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 UA.МУЗИКА. Кліп 

06.05 Аромати Перу. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Робін Гуд 

07.50 М/ф «Сандокан»

08.15 М/ф «Рівень Маркуса. 

Шоу має тривати»

08.40 Новини 

09.10 Т/с «Дама під вуаллю»

10.20 Світові чемпіонати. 

Найкраще. Художня 

гімнастика 

10.50 Війни за статки. Мадонна. 

Документальний цикл 

11.45 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

12.30 Х/ф «Калоші щастя»
14.25 Ювілейний концерт гурту 

«Піккардійська Терція» 

15.35 UA.Фольк. Спогади 

16.25 Країна пісень 

17.00 Дикі тварини. 

Найнебезпечніші. 

Документальний цикл

17.35 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл 

18.40 Новини (із 

сурдоперекладом)

19.00 Х/ф «Джульєтта»
20.40 Історії вулканів. Кавах-

Іджен. Пекло з Сульфару 

21.10 Світова медицина. Індія-

янголи Махараштра 

21.40 Новини

22.10 Секрети Сонячної системи 

23.00 Великі грецькі міфи. 

Апполон-тінь на світло 

23.30 Сучасна музика на 

UA.Культура. Blooms Corda

23.40 Сучасна музика на 

UA.Культура. Andzh

23.55 Сучасна музика на 

UA.Культура. OY Sound 

System

00.15 #МузLove з Любою 

Морозовою. Найкраще. 

Петро Чайковський 

00.45 Букоголіки. Війна в 

літературі. Катерина 

Калитко 

01.15 Сильна доля. Скай 

02.10 Сильна доля. Ніна 

Матвієнко 

03.25 Спільно 

04.20 Енеїда. Остап Вишня 

04.45 Енеїда. Ісаак Бабель 

05.20 Новини

05.50 Погода

 

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

06.05 Т/с «Комісар Рекс-3»

09.00, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»

11.00 «Цієї миті рік тому»

13.00, 14.50 «Таємниці ДНК»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.30 Т/с «Кріпосна»

18.15 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «Швабра»

00.55 «Містичні історії-7 із 

Павлом Костіциним»

ПРЯМИЙ

07.00, 18.15 «Ехо України»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». Новини

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15, 16.10 «По факту»

17.10 «Ситуація» з Мариною 

Леончук

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

22.55 «П’ята колонка»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

07.10 Т/с «Рекс-2»

08.55 Х/ф «Шангрі-ла: на 

межі зникнення»

10.30 «Помста природи»

11.05, 17.20 «Загублений світ»

13.05 Х/ф «На межі»

15.15 Х/ф «Політ Фенікса»

19.20 Т/с «Опер за викликом-4»

20.15 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-2»

22.15, 23.45 Т/с «CSI: місце 

злочину-15»

01.30 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Сосьєдад» — 

«Барселона». Чемпіонат 

Іспанії

07.45 Огляд 1/4 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

08.15, 0.55 «Минай» 

— «Волинь». Чемпіонат 

України. Перша Ліга

10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS

10.20, 20.45 «Аталанта» 

— «ПСЖ». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

12.05 «ЛАСК»/«МЮ» — 

«Істанбул»/«Копенгаген». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

13.55 «Олександрія» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

16.00 «Інтер»/«Хетафе» 

— «Рейнджерс»/«Баєр». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

17.50, 0.45 Yellow

18.00 «Вольфсбург»/«Шахтар» 

— «Айнтрахт»/«Базель». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

19.50, 5.00 Огляд сезону. 

Чемпіонат Італії

22.35 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

23.00 «Олімпіакос»/

«Вулвергемптон» 

— «Севілья»/«Рома». 1/4 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

02.40 Кращий бомбардир 

сезону. Чемпіонат Іспанії

03.10 «Колос» — «Динамо». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00, 6.45, 18.45, 19.30, 2.00 

Топ-матч

06.15 Кращий бомбардир 

сезону. Чемпіонат Іспанії

07.00 «Маріуполь» — «Десна». 

Чемпіонат України

08.45, 23.55 Yellow

09.00 «Вольфсбург»/«Шахтар» 

— «Айнтрахт»/«Базель». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

10.45, 14.45 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

11.00 «Фіорентина» — 

«Наполі». Чемпіонат Італії

12.45, 16.45, 21.35 «Суперматчі». 

Ліга чемпіонів УЄФА

13.00 «Реал» — «Сосьєдад». 

Чемпіонат Іспанії

15.00 «Аталанта» — «ПСЖ». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

17.00 «Минай» — «Волинь». 

Чемпіонат України. Перша 

Ліга

19.00 Огляд. 1/4 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

19.45 «Олімпіакос»/

«Вулвергемптон» 

— «Севілья»/«Рома». 1/4 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

21.45 LIVE. «Лейпциг» 

— «Атлетіко». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

00.10 «Інтер»/«Хетафе» 

— «Рейнджерс»/«Баєр». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

02.10 «Боруссія» (Д) — 

«Падерборн». Чемпіонат 

Німеччини

04.00 «Сассуоло» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.10, 1.40 Правда життя

09.20, 0.30 Речовий доказ

10.30, 12.30 Фестивалі планети

11.30, 18.00 Сіяя: з нами у дику 

природу

13.30 Брама часу

14.25, 19.50 Гучна справа

15.20, 23.40 Загадки Всесвіту

16.10, 21.45 Земні катаклізми

17.05 Битва цивілізацій

19.00 Містична Україна

20.45 Повітряні воїни

22.40 Планета Земля

02.45 Скептик

05.15 Таємниці пірамід

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Дай лапу»

09.00, 0.15 Т/с «Доктор Хто»

10.50 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

14.25 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

15.30, 22.15 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.15 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

21.15 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

03.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00 Т/с «Рання пташка-2»

10.30, 17.30 4 весілля

11.30, 16.30, 1.00 Панянка-

селянка

12.30, 16.00, 0.00 Сімейка У

13.00, 14.30, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька

13.30, 23.00 Країна У

14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 

Одного разу під Полтавою

15.30 Одного разу в Одесі

21.00 Т/с «Останній москаль-2»

02.15 Теорія зради

03.00 17+

03.50 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Додолики

06.35 М/с «Книга джунглів»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

5.20 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 0.30, 1.55 Суспільна 

студія. Марафон

09.30 Т/с «Жіночий рай»

10.30 Смаки Європи

11.00 Дивовижні сади. Единбург 

— Сполучене Королівство

11.25 Телепродаж

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.20 «Грандіозні подорожі 

залізницею Великої 

Британії»

16.30 Т/с «Містер Селфрідж»

17.30 Бюджетники

18.55, 22.15 «Боротьба за 

виживання»

19.35 «Дикі тварини»

20.00 «Супер-Чуття»

21.40 Схеми. Корупція в деталях

00.00 #ВУКРАЇНІ

03.30 Д/ф «Заміновані 

вірністю»

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

06.00 «Українські сенсації»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 19.30, 4.00 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей»

11.15, 12.30, 13.55, 15.20 

«Одруження наосліп»

17.10 Мелодрама «Жінка»

20.30 «Ліга сміху»

22.35 «Вечірній квартал-2020»

00.20 «Вечірній квартал»

01.55 Х/ф «Спайдервік: 

хроніки»

05.05 «Світське життя-2020. 

Дайджест»

ІНТЕР

05.40, 23.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.00, 12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

13.20 «Добре здоров’я»

14.25, 15.20, 0.50 «Речдок»

16.20 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 1.50 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Пароль: Хаус»

03.15 «Чекай на мене. Україна»

04.40 «Великі українці»

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, 3.30 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.30, 4.20 Реальна містика

12.30, 15.30 Т/с «Торкнувшись 

серця»

17.00 Історія одного злочину

20.10 «Говорить Україна»

23.20, 2.15 Т/с «Ти моя 

улюблена»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.20 Від пацанки до панянки

16.40 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Затемнення»

19.00 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Світанок-1»

21.30 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Світанок-2»

23.40 Х/ф «Вірус»

01.10 Т/с «Підступні покоївки»

02.05 Служба розшуку дітей

02.10 Зона ночі

05.20 Стендап шоу

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30, 0.50 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Анти-зомбі

11.10, 13.20 Х/ф «Помінятися 

місцями»

12.45, 15.45 Факти. День

14.00 Х/ф «Суперфорсаж»

16.25, 23.00 «На трьох»

17.15, 20.10 Дизель-шоу

18.45 Факти. Вечір

01.35 Т/с «Винищувачі-2: 

останній бій»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 12.30 На власні очі

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, 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.50 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 16.10 Д/с «Крила війни»

08.15, 15.30 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.35, 2.15, 5.15 Машина часу

10.10, 11.10 Д/с 

«Найекстремальніший»»

13.10, 14.10 Д/с «Бойові 

машини»

17.20 Кендзьор

18.10 Д/с «Тихоокеанська війна 

в кольорі»

19.25 Д/с «Друга світова війна. 

Свідчення війни»

20.10, 1.00 Інформаційний вечір

22.00 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

23.00 «Тихоокеанська війна в 

кольорі»

00.10 Д/с «Щось пішло не 

так: зворотний відлік до 

катастрофи»

03.15, 4.10 Дзеркало історії

НТН

05.00, 4.45 «Top Shop»

06.00 М/ф «Таємниця третьої 

планети»

07.05 М/ф «Капітошка»

07.50, 16.50, 20.50, 2.30 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.00 «Свідок»

09.00 Х/ф «Страх висоти»
10.45, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50, 3.45 «Правда життя»

14.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

18.20 «Таємниці світу»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Реальні злочинці»

00.50, 2.45 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 UA.МУЗИКА. Кліп 

06.10 Аромати Перу. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Робін Гуд 

07.50 М/ф «Сандокан»

08.15 М/ф «Рівень Маркуса. 

Проклятий Галеон»

08.40 Новини

09.10 Т/с «Дама під вуаллю»

10.20 Світові чемпіонати. 

Найкраще. Спортивна 

гімнастика 

10.50 Війни за статки. Гаррісон 

Форд. Документальний 

цикл 

11.45 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

12.30 Х/ф «Хоробрий 
кравчик»

14.30 Ювілейний концерт гурту 

«Піккардійська Терція» 

15.50 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Хорея 

Козацька

16.10 Сильна доля

16.25 Країна пісень

17.00 Дикі тварини. 

Найпривабливіші. 

Документальний цикл

17.35 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл про 

природу 

18.40 Новини (із 

сурдоперекладом)

19.00 Х/ф «Кохання живе три 
роки»

20.40 Історії вулканів. Ліпарські 

острови – від пекла до 

раю 

21.10 Світова медицина. Індія-

воїни-цілителі 

21.40 Новини

22.10 Секрети Сонячної системи 

23.00 Великі грецькі міфи. 

Діоніс-невдаха у місті 

23.30 Тріо Наталії Лебедєвої 

та Лаура Марті. Концерт 

фестивалю «Карпатський 

простір»

00.15 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом. Найкраще. 

Роман Ясіновський 

00.45 Букоголіки. Феміністична 

література. Ірина 

Славінська 

01.15 Сильна доля. Ніна 

Матвієнко

02.15 Сильна доля. Христина 

Соловій 

03.25 Спільно 

04.20 Енеїда. Ісаак Бабель 

04.50 Енеїда. Григорій Квітка-

Основ’яненко 

05.20 Новини

05.50 Погода

СТБ

05.15 Т/с «Комісар Рекс-2»

07.05, 19.00 «Наречена для 

тата-3»

09.00 «Врятуйте нашу родину-5»

11.00, 14.50, 18.15 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

20.55, 22.45 Х/ф «Весілля 

найкращого друга»

23.45 Х/ф «Війна наречених»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 19.00 «Ехо України»

07.45 «Медексперт» із 

Катериною Трушик

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15, 16.10 «По факту»

17.10 «Ситуація» з Мариною 

Леончук

18.00 WATCHDOGS

18.30 «Щасливий день із 

політиком»

22.00 «Міністерство правди»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

07.10 Т/с «Рекс-2»

08.55, 17.20 «Загублений світ»

13.25 Х/ф «Міф»

15.45 Х/ф «Серед білого дня»

19.20 Х/ф «Харлей Девідсон і 

ковбой Мальборо»

21.10 Х/ф «Інтерв’ю з 

убивцею»

23.00 Х/ф «Кіборг Х»

00.45 Т/с «CSI: місце злочину-

15»

01.35 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 Кращий голкіпер сезону. 

Чемпіонат Іспанії

06.15 «Вольфсбург»/«Шахтар» 

— «Айнтрахт»/«Базель». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

08.00 Yellow

08.10 «Баварія» — «Вердер». 

Чемпіонат Німеччини

10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS

10.20 «Лейпциг» — «Атлетіко». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

12.05 «Олімпіакос»/

«Вулвергемптон» 

— «Севілья»/«Рома». 1/4 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

13.55 «Барселона» — 

«Мальорка». Чемпіонат 

Іспанії

16.00 «Аугсбург» — «Боруссія» 

(Д). Чемпіонат Німеччини

17.50 «Аталанта» — «ПСЖ». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

19.40 Топ-матч

19.55 Класичні матчі Ліги 

Чемпіонів

20.45 Огляд 1/4 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

21.15, 23.55 «Ніч Ліги Чемпіонів»

21.55 LIVE. «Наполі»/

«Барселона» — «Челсі»/

«Баварія». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

00.25 «Інтер»/«Хетафе» 

— «Рейнджерс»/«Баєр». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

02.10 «Ювентус» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

04.00 «Олімпік» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00, 6.45, 0.00, 2.00 Топ-матч

06.15, 23.30 Огляд. 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

07.00 «Олімпік» — «Зоря». 

Чемпіонат України

08.45, 12.45, 16.45, 21.35 

«Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

09.00, 0.10 «Аталанта» 

— «ПСЖ». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

10.45, 14.45 Yellow

11.00 «Минай» — «Волинь». 

Чемпіонат України. Перша 

Ліга

13.00 «Вольфсбург»/«Шахтар» 

— «Айнтрахт»/«Базель». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

15.00 «Лейпциг» — «Атлетіко». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

17.00 «Ювентус» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

18.50 Огляд сезону. Чемпіонат 

Італії

19.45 «Інтер»/«Хетафе» 

— «Рейнджерс»/«Баєр». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

21.45 «Лаціо» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

02.10 «Олександрія» — 

«Маріуполь». Чемпіонат 

України

04.00 «Баварія» — «Вердер». 

Чемпіонат Німеччини

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.10, 1.40 Правда життя

09.20, 0.30 Речовий доказ

10.30, 12.30, 17.00 Фестивалі 

планети

11.30 Сіяя: з нами у дику 

природу

13.30 Брама часу

14.25, 19.50 Гучна справа

15.20, 23.40 Загадки Всесвіту

16.05, 21.45 Земні катаклізми

18.00, 22.40 Планета Земля

19.00 Містична Україна

20.45 Повітряні воїни

02.35 Потойбіччя. Сни

03.25 Полювання на НЛО

04.05 Професія — альфонс

04.55 Код доступу

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.40 Т/с «Доктор Хто»

10.40 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

12.25 «Орел і решка. Шопінг»

14.10, 0.15 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

15.15, 22.15 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.15 Х/ф «Машина»

19.00 Х/ф «Планета Ка-Пекс»

21.15 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

01.15 «Бійцівський клуб»

03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00 Т/с «Рання пташка-2»

10.30, 17.30 4 весілля

11.30, 16.30 Панянка-селянка

12.30, 16.00 Сімейка У

13.00, 14.30, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька

13.30 Країна У

14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 

Одного разу під Полтавою

15.30 Одного разу в Одесі

21.00 Х/ф «DZIDZIO 

Контрабас»

22.40 Х/ф «Термінал»

01.00 Теорія зради

02.55 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Додолики

06.35 М/с «Книга джунглів»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

5.20 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 0.30, 1.55 Суспільна 

студія. Марафон

09.30 Т/с «Жіночий рай»

10.30 Смаки Європи

11.00 Дивовижні сади. Мускау 

— Німеччина / Польща

11.25 Телепродаж

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.20 «Грандіозні подорожі 

залізницею Великої 

Британії»

16.30 Т/с «Містер Селфрідж»

17.25 VoxCheck

17.30 Перша шпальта

18.55, 21.40 «Боротьба за 

виживання»

19.35 «Супер-Чуття»

20.25 «Дикі тварини»

22.15 Секрети Сонячної системи

00.00 Схеми. Корупція в деталях

03.30 Д/ф «Одесити на Донбасі»

04.25 Д/ф «Висота 307.5»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 15.00 «Світ навиворіт»

11.05 «Любий, ми 

переїжджаємо»

17.10 Х/ф «Неймовірний 

Халк»

19.30, 5.15 ТСН

20.15 «Вечірній квартал-2020»

22.30 «Українські сенсації-2020»

23.15, 0.15 «Світське життя--

2020. Дайджест»

01.15 Х/ф «Хранитель часу»

03.25 «Ліга сміху»

ІНТЕР

05.35 М/ф
06.30 «Слово предстоятеля»
06.40 Х/ф «Без року 

тиждень»
08.00 «Шість соток»
09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.10 Х/ф «Відпустка за свій 

рахунок»
13.50 Х/ф «Суєта суєт»
15.40 Т/с «Її чоловіки»
20.00, 2.35 «Подробиці»
20.30 Д/ф «Цой живий. 30 років 

без «Кіно» Прем’єра
21.30 Х/ф «Кінець канікул»
22.00 «Ювілей групи «Аліса» 

«Мы вместе»
00.10 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським. 
Віктор Цой. Смертельний 
поворот»

01.05 Х/ф «Випадковий 
запис»

03.10 «Щоденник вагітної»
04.20 «Орел і решка. Божевільні 

вихідні»
05.10 «Орел і решка. Дива 

світу»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 3.40 Реальна містика

09.00, 15.20 Т/с «На твоєму боці»

17.00, 20.00 Т/с «Чужий гріх»

21.50 Т/с «Щоб побачити 

веселку»

01.40 Телемагазин

02.10 Х/ф «Пізня любов»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.35 Kids’ Time

06.05 М/ф «Сезон полювання-

2»

07.40 Шахраї в мережах

09.50, 2.00 Вар’яти

10.10 Хто зверху?

14.00 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Світанок-1»

16.20 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Світанок-2»

18.30 Х/ф «Лицар дня»

21.00 Х/ф «Анна»

23.40 Х/ф «Сім сестер»

02.30 Зона ночі

05.20 Стендап шоу

ICTV

05.10 Скарб нації

05.20 Еврика!

05.30 Факти

05.55 Т/с «Копи на роботі»

07.30 «На трьох»

10.00, 13.00 Т/с «Таємні двері»

12.45 Факти. День

13.15 Т/с «Пес»

16.30 Х/ф «Вікінги проти 

прибульців»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Чужий-2»

21.55 Х/ф «Чужий-4: 

воскресіння»

23.55 Х/ф «Чужий»

02.15 Х/ф «Чужий-3»

5 канал

06.00 Час-Time

06.20, 2.10, 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, 

20.00, 21.00, 22.45, 0.00, 

1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.20, 8.15, 14.15 Д/с «Бойові 

машини»

07.50, 8.50, 21.25, 0.50 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

08.40 Натхнення

09.15 Копійка до копійки

09.30 Автопілот-новини

09.40 Автопілот-тест

09.50 Драйв

10.10, 12.15 Медекспертиза

10.30 Майстри ремонту

11.10, 13.15 Д/с 

«Найекстремальніший»

12.35 Невигадані історії

15.15 Гончаренко рулить

15.35 На власні очі

16.10, 17.10, 0.10 Д/с «Щось 

пішло не так: зворотний 

відлік до катастрофи»

18.10 Про військо

18.40 Є сенс

19.15 Особливий погляд

19.35 Спостерігач

20.10, 1.15, 5.15 Рандеву

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.35, 3.00 Вікно в Америку

22.00, 23.00 Д/с «Щоденники 

Другої світової війни»

03.20 Дзеркало історії

НТН

05.45 Х/ф «У квадраті 45»

07.05 Х/ф «Тіні зникають 

опівдні»

13.00 «Легенди карного 

розшуку»

15.30, 2.40 «Випадковий свідок»

18.05 «Переломні 80-ті»

19.00, 2.10 «Свідок»

19.30 Х/ф «Формула 

кохання»

21.15 Х/ф «База «Клейтон»

23.10 Х/ф «Як украсти 

діамант»

01.00 «Хвороби-вбивці»

03.30 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 UA.МУЗИКА. Кліпи 

06.10 Аромати Перу. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Книга джунглів»

08.15 М/ф «Листи від Фелікса»

08.40 Новини 

09.10 Музеї. Як це працює. 

Найкраще. Національний 

науково-природничий 

музей НАН України 

09.35 Музеї. Як це працює. 

Найкраще. Музей історії 

України 

10.05 Смаки Європи. 

Документальна програма 

11.15 Експедиція зі Стівом 

Бекшеллем 

13.15 США Гранд Каньйон. 

Документальний цикл 

«Всесвітня природна 

спадщина» 

14.15 Богослужіння Церкви 

адвентистів сьомого дня 

15.05 Двоколісні хроніки. 

Угорщина. Велодоріжки, 

парки, кемпінги. 

Повернення в Дебрецен 

15.20 Двоколісні хроніки. Малюк 

у веломандрах, або Все 

про капітана Марка 

15.45 Двоколісні хроніки. 

Угорщина. Ідилія озера 

Тиса. Назад у комунізм. 

Про страх 

16.00 Двоколісні хроніки-2019. 

Угорщина. Релакс і драйв 

на Балатоні. Велокайф і 

нелегальна ночівля 

16.20 Дивовижні сади. Палац 

маркіза де Фронтейра. 

Португалія 

17.00 Дивовижні сади. Сад Фін. 

Іран

17.40 Країна пісень 

18.40 Х/ф «Іван Франко»

20.25 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

Суспільному 

21.40 Новини 

22.00 Голос. Створення 

радіодрами. 

Документальна програма

22.30 Іловайськ

23.05 КлезмерФест. 

Найкраще-2019. Samuel 

Berthod&Stanko Marinkovic

23.50 КлезмерФест. Найкраще-

2019. SHO?!

00.50 Концерт фестивалю 

Карпатський простір. 

Aaron GOLDBERG trio

01.45 Сучасна музика на 

UA.Культура. Idealism 

Addict

01.55 Сучасна музика на 

UA.Культура. Група О

02.10 Сучасна музика на 

UA.Культура. ТНМК

02.25 Сучасна музика на 

UA.Культура. Blooms Corda

02.50 Сильна доля

03.25 UA.Фольк. Спогади 

04.15 Х/ф «Криниця для 

спраглих»

05.30 Новини

05.50 Погода

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.45 Т/с «Комісар Рекс-3»

07.40, 10.50 Т/с «Швабра»

09.30 «Неймовірна правда про 

зірки»

17.00 «Хата на тата»

19.00 «Звана вечеря»

20.55 Х/ф «Операція «И» та 

інші пригоди Шурика»

22.50 Х/ф «Джентльмени 

удачі»

00.40 «Джентльмени удачі»: 

невідома версія»

ПРЯМИЙ

09.00, 11.15, 12.15, 14.15, 15.15, 

16.15, 18.00 «Ехо України»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

10.10 «WATCHDOGS»

10.40 «Щасливий день із 

політиком»

13.10, 21.30 «П’ята колонка»

13.40 «Міністерство правди»

17.10 «Щасливе інтерв’ю»

20.30 «Війна за незалежність»

21.00 «Прямий доказ»

22.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

09.05 «Загублений світ»

13.50 Х/ф «Трігонал: 

боротьба за 

справедливість»

15.45 Х/ф «Стукач»

17.50 Х/ф «Широко 

крокуючи»

19.10 Х/ф «Широко 

крокуючи-2: розплата»

21.00 Х/ф «Віддача»

22.50 Х/ф «Геймер»

00.35 Т/с «CSI: місце злочину-

15»

02.05 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Минай» — «Волинь». 

Чемпіонат України. Перша 

Ліга

08.10 «Львів» — «Десна». 

Чемпіонат України

10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS

10.20 Yellow. Прем’єра

10.30, 13.00 «Ніч Ліги Чемпіонів»

11.10, 20.40 «Наполі»/

«Барселона» — «Челсі»/

«Баварія». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

13.30 Кращий голкіпер сезону. 

Чемпіонат Іспанії

13.45 Yellow

13.55 «Аталанта» — «ПСЖ». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

16.00 «Лейпциг» — «Атлетіко». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

17.50 Кращий бомбардир 

сезону. Чемпіонат Іспанії

18.20 «ЛАСК»/«МЮ» — 

«Істанбул»/«Копенгаген». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

20.10, 23.00 Огляд 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

22.30 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

23.30 «Барселона» 

— «Алавес». Чемпіонат 

Іспанії

01.20 Огляд сезону. Чемпіонат 

Італії

02.15 «Аталанта» — «Торіно». 

Чемпіонат Італії

04.00 «Лейпциг» — «Кельн». 

Чемпіонат Німеччини

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.30 «Ніч Ліги Чемпіонів»

06.40, 15.00 «Наполі»/

«Барселона» — «Челсі»/

«Баварія». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

09.00 «Лейпциг» — «Атлетіко». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

10.45 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

11.00, 0.10 «Вольфсбург»/

«Шахтар» — «Айнтрахт»/

«Базель». 1/4 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

12.45, 16.45 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.00 «Колос» — «Динамо». 

Чемпіонат України

14.45, 18.45, 19.15, 21.35 Yellow

17.00 «Олімпіакос»/

«Вулвергемптон» 

— «Севілья»/«Рома». 1/4 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

19.00 Кращий голкіпер сезону. 

Чемпіонат Іспанії

19.30, 23.55, 2.00 Топ-матч

19.45 «Аталанта» — «ПСЖ». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

21.45 LIVE. «Реал»/«Ман Сіті» 

— «Ліон»/«Ювентус». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

02.10 «Сосьєдад» — 

«Барселона». Чемпіонат 

Іспанії

04.00 «Мілан» — 

«Фіорентина». Чемпіонат 

Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.45, 1.40 Містична Україна

07.35, 18.15 Україна: забута 

історія

09.20 Речовий доказ

10.30 Битва цивілізацій

11.25 Повітряні воїни

13.25, 21.00 Секрети наци-гігантів

16.15 Планета Земля

23.45 Гучна справа

00.40 Фестивалі планети

02.30 Скарб.UA

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Ух ти show»

09.30 Х/ф «Джек та бобове 

стебло»

11.15 Х/ф «Машина»

13.00 Х/ф «Планета Ка-Пекс»

15.15 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Х/ф «МакГрубер»

01.40 «Бійцівський клуб»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.20 М/ф «Король Сафарі»

10.45 Х/ф «Фокстер і Макс»
12.25 4 весілля

16.40 Х/ф «Термінал»
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька

22.00 Країна У

23.00 Х/ф «Дівчина без 
комплексів»

01.15 Теорія зради

03.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Додолики

06.25 Хто в домі хазяїн

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

3.55, 5.35 Новини

07.15 М/с «Листи від Фелікса»

08.20 Що? Як?

09.05 Енеїда

10.10 Х/ф «Королівський 

генерал»

12.30, 20.30, 21.20 «Дикі 

тварини»

13.00 «Подорож відкритим 

космосом»

13.30 Секрети Сонячної системи

14.25 Телепродаж

15.00 UA Фольк. Спогади

16.00 Т/с «Містер Селфрідж»

16.45 Всенічне бдіння ПЦУ)

19.30 Велика вечірня УГКЦ)

22.00 Х/ф «Джульєтта»

23.50 «Боротьба за виживання»

00.40 Святі та грішні

01.35, 4.45 #ВУКРАЇНІ

03.00 Бюджетники

04.15 Перша шпальта

05.10 Схеми. Корупція в деталях
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.25, 2.20 «Світ навиворіт»

12.15 Комедія «Свати»

17.40 Х/ф «Дракула»

19.30, 5.45 ТСН

20.15 Х/ф «Варкрафт»

22.45 Пригоди «Соломон кейн»

00.40 Жахи «П’ятниця, 13-те»

ІНТЕР

06.00 Х/ф «Лорд-злодій»

08.00 «уДачний проєкт»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Інше життя» Прем’єра

12.00 Х/ф «Париж зачекає»

13.50 Т/с «Її чоловіки»

18.00 Х/ф «Золото Флінна»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Звіряча лють»

22.30 Х/ф «Суєта суєт»

00.20 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50 Сьогодні

06.50 Реальна містика

09.00 Т/с «Тайсон»

13.00 Т/с «Ти моя улюблена»

16.50, 21.00 Т/с «Хлопчик мій»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00 Шоу Братів Шумахерів

01.00, 2.15 Т/с «На гойдалці 

долі»

01.45 Телемагазин

05.20 Історія одного злочину

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.20 Ревізор

09.00 М/ф «Хранителі снів»

11.00 Х/ф «Сім сестер»

13.20 Х/ф «Лицар дня»

16.00 Х/ф «Анна»

18.20 Х/ф «Аліта: бойовий 

ангел»

21.00 Х/ф «Сходження 

Юпітер»

23.40 Х/ф «Проти шторму»

02.00 Вар’яти

03.00 Зона ночі

ICTV

05.20 Скарб нації

05.30 Еврика!

05.35 Факти

06.00 Секретний фронт

06.55 Анти-зомбі

07.55 Громадянська оборона

08.50 Т/с «Відділ 44»

10.45, 13.00 Х/ф «Голодні 

ігри»

12.45 Факти. День

13.45 Х/ф «Голодні ігри: у 

вогні»

16.25 Х/ф «Голодні ігри: 

переспівниця. Частина 

перша»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Халк»

21.55 Х/ф «Прометей»

00.25 Х/ф «Чужі проти 

Хижака: Реквієм»

02.00 Х/ф «Очі дракона»
5 канал

06.00 Вікно в Америку

06.25, 20.10, 2.15 Машина часу

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.30, 

15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 

21.00, 22.45, 0.00, 2.00, 

3.00, 04.00, 5.00 Час новин

07.20 Д/с «Крила війни»

07.50, 21.30, 0.50 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

08.15, 15.35 Vоїн — це я!

08.25, 15.15 Невигадані історії

08.45 Натхнення

09.10, 10.10 Д/с 

«Найекстремальніший»

11.00 Божественна літургія 

з Патріаршого собору 

Воскресіння Христового 

УГКЦ у Києві

12.40 Індійський фільм

15.45 Паспортний сервіс

16.10, 17.10, 0.10 Д/с «Щось 

пішло не так: зворотний 

відлік до катастрофи»

18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки 

тижня з Анною 

Мірошниченко

19.15 Спостерігач

19.35 Особливий погляд

21.25 Вечірній преЗЕдент

21.40 Час-Time

22.00, 23.00 Д/с «Щоденники 

Другої світової війни»

01.55 Огляд преси

03.15, 4.20 Дзеркало історії

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 Х/ф «Поїзд поза 
розкладом»

07.30 «Слово предстоятеля»

07.40 «Будьте здоровi»

08.15 «Страх у твоєму домі»

12.00 Х/ф «Формула 
кохання»

13.40 Х/ф «Ті, що зійшли з 
небес»

15.15 Х/ф «Сицилійський 
захист»

17.00 Х/ф «База «Клейтон»
19.00 Х/ф «Одиночне 

плавання»
20.50 Х/ф «Справа 

Румянцева»
22.50 Х/ф «Кодекс злодія»
00.50 Х/ф «Як украсти 

діамант»
02.30 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України 

06.00 UA.МУЗИКА. Кліпи

06.05 Аромати Перу. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Книга джунглів»

08.15 М/ф «Листи від Фелікса»

08.40 Новини 

09.00 Смаки Європи. 

Документальна програма 

10.20 Х/ф «Марія-Терезія»
12.25 Недільне богослужіння 

Церкви євангельських 

християн-баптистів 

12.55 Недільне богослужіння 

Української євангельської 

церкви 

13.25 Недільне богослужіння 

Української церкви 

християн віри 

євангельської

13.55 Х/ф «Цар Соломон. 
Наймудріший із 
мудрих»

17.40 Історія високої моди. 

Перуки та тонке мереживо 

18.45 Х/ф «Веселі 
Жабокричі»

20.05 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

«Суспільному» 

21.40 Новини 

22.00 Секрети Сонячної системи 

22.50 Нова. Укрїнська. 

Твоя музика-2020 на 

«Суспільному» 

00.50 КлезмерФест. Найкраще-

2019. Hazmat Modine

02.10 Х/ф «Криниця для 
спраглих»

03.30 UA.Фольк. Спогади 

04.25 По обіді-шоу 

05.30 Новини

05.50 Погода

СТБ

05.15 «Висота: невідома версія»

05.55 «Операція И: невідома 

версія», 12+

06.55 «Карнавальна ніч»: 

невідома версія»

07.50 «Найчарівніша та 

найпривабливіша»: 

невідома версія

09.20 «Хата на тата»

19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

20.00 «Один за всіх»

22.20 «Я соромлюсь свого тіла»

ПРЯМИЙ

09.00 THE WEEK Міжнародний 

огляд

10.00 «Міністерство правди»

10.30 «П’ята колонка»

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 «Репортер». 

Новини

11.15, 12.15, 15.15, 16.15, 18.15 

«Ехо України»

13.10, 22.00 WATCHDOGS

13.30 Концерт

17.15 «Про особисте» з 

Наталкою Фіцич

20.30 «Про військо»

20.50 «Sound.ЧЕК»

21.00 «Великі новини»

22.30 «Щасливий день із 

політиком»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

09.15, 0.35 «Загублений світ»

13.40 Х/ф «Місія на Марс»
15.45 Х/ф «Бен-Гур»
18.00 Х/ф «Володар морів: на 

краю світу»
20.30 Х/ф «В ім’я короля»
22.50 Х/ф «Вампаріах»
23.15 Х/ф «Універсальний 

агент»
02.15 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 23.55 Yellow

06.10 «Аталанта» — «ПСЖ». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

08.00 Кращий голкіпер сезону. 

Чемпіонат Іспанії

08.15 «Боруссія» (Д) 

— «Лейпциг». Чемпіонат 

Німеччини

10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS

10.20, 20.00 «Реал»/«Ман Сіті» 

— «Ліон»/«Ювентус». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

12.05 «Вольфсбург»/«Шахтар» 

— «Айнтрахт»/«Базель». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

13.55, 0.10 «Лейпциг» 

— «Атлетіко». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

16.00 Огляд 1/4 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА. Прем’єра

16.30 «Наполі»/«Барселона» 

— «Челсі»/«Баварія». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

18.15 «Олімпіакос»/

«Вулвергемптон» 

— «Севілья»/«Рома». 1/4 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

21.45 LIVE. Матч. 1/2 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

02.00 Топ-матч

02.10 «Боруссія» (М) — 

«Фрайбург». Чемпіонат 

Німеччини

04.00 «Лаціо» — «Аталанта». 

Чемпіонат Італії

ФУТБОЛ-2

06.00, 6.45, 18.45, 23.50, 2.00 

Топ-матч

06.15 Фінали Ліги чемпіонів 

(2010 р. / 2017 р.)

07.00 «Лечче» — «Наполі». 

Чемпіонат Італії

08.45, 12.45, 19.30 Yellow

09.00, 0.10 «»Наполі»/

«Барселона» — «Челсі»/

«Баварія». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

10.45, 14.45 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

11.00 «ЛАСК»/«МЮ» — 

«Істанбул»/«Копенгаген». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

13.00 «Олімпік» — «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

15.00 «Реал»/«Ман Сіті» 

— «Ліон»/«Ювентус». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

16.45, 21.35 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

17.00 «Інтер»/«Хетафе» 

— «Рейнджерс»/«Баєр». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

19.00 Огляд. 1/4 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

19.45 «Лейпциг» — «Атлетіко». 

1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

21.45 «Аугсбург» — «Боруссія» 

(Д). Чемпіонат Німеччини

23.35 Кращий голкіпер сезону. 

Чемпіонат Іспанії

02.10 «Львів» — «Десна». 

Чемпіонат України

04.00 «Барселона» 

— «Алавес». Чемпіонат 

Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.50, 3.30 Містична Україна

07.45, 18.15 Україна: забута 

історія

09.30 Речовий доказ

10.40, 23.50 Гучна справа

11.35 Повітряні воїни

13.35, 21.00 Секрети наци-гігантів

16.20 Планета Земля

00.45 Фестивалі планети

01.45 Битва цивілізацій

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Ух ти show»

09.30 Х/ф «Перший пес 
держави»

11.20 Х/ф «Джунглі: у 
пошуках Марсупіламі»

13.20 «Орел і решка. Навколо 

світу»

23.45 Х/ф «Щоденник 
кар’єристки»

01.20 «Бійцівський клуб»

02.15 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.15 Х/ф «Гіббі»
11.50 Х/ф «Золота гуска»
13.30 Т/с «Останній москаль-2»

17.25 Х/ф «DZIDZIO 
Контрабас»

19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька

22.00 Країна У

23.00 Х/ф «Ночівля»
00.35 Теорія зради

02.20 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Додолики

06.25 Хто в домі хазяїн

07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.20, 2.40, 

3.55, 5.35 Новини

07.15 М/с «Листи від Фелікса»

08.15 Що? Як?

09.00 Божественна літургія 

православної церкви 

України

11.00 Недільна літургія 

Української греко-

католицької церкви

12.30 Недільна свята меса 

римсько-католицької 

церкви в Україні

13.30 Світові чемпіонати. Огляд

14.25 Телепродаж

15.00 UA Фольк. Спогади

16.00 Т/с «Містер Селфрідж»

18.00, 23.05 «Історії вулканів»

18.30, 23.30 «Всі на море. 

Камбоджа»

19.30, 21.20 «Дикі тварини»

20.00 Д/ф «Природа»

22.00, 1.35 Д/ф «Дастардс»

00.40 UA:Фольк. Спогади

03.00 Бюджетники

04.15 #ВУКРАЇНІ

04.45 Святі та грішні
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«Рєбят» 
чекають 
в Україні 
Лукашенко не проти передати 
затриманих «вагнерівців» у руки 
українського правосуддя
Інна СТЕПАНЧУК

 Президенти України та Білорусі Володимир Зе-
ленський та Олександр Лукашенко у середу, 5 сер-
пня, обговорили телефоном ситуацію щодо затри-
маних у Білорусі бойовиків приватної військової 
компанії (ПВК) Вагнера. Про це повідомляється на 
сайтах обох глав держав. Першим тему порушив 
Володимир Зеленський. Він наголосив, що деякі 
з бойовиків брали участь у бойових діях на Дон-
басі, й українська прокуратура веде розслідуван-
ня за цими фактами, зазначається на сайті прези-
дента Білорусі. Олександр Лукашенко пообіцяв, 
що білоруські правоохоронні органи «будуть спів-
працювати з цього питання в рамках підписаних 
iз Росією та Україною міжнародних угод».
 У свою чергу, Володимир Зеленський написав 
у своєму «Твіттері»: «Провів телефонну розмову 
з президентом Лукашенком. Сподіваюся, що пі-
дозрювані в терористичній діяльності на території 
України будуть нам передані для притягнення до 
кримінальної відповідальності згідно з чинними 
міжнародно-правовими документами».
 Водночас політолог Олексій Гарань, науко-
вий директор Фонду «Демократичні ініціативи», 
вважає, що такі обіцянки Лукашенка — насправ-
ді ніщо інше, як своя хитра гра. «Напередодні ви-
борів він намагається показати, що захищає інте-
реси Білорусі. І те, що він говорить із Зеленським 
на цю тему, видається досить логічним. Я думаю, 
що Лукашенку головне зараз — переобратися, — 
каже пан Олексій Гарань, якого цитує «НВ». — 
Тому принаймні обговорення із Зеленським цієї 
проблеми до виборів представляє Лукашенка у 
вигідному світлі». Але, наголошує політолог, не 
варто забувати, що позиція Білорусі щодо агресії 
Росії в Україні є дуже специфічною. Бо в березні 
2014 року Білорусь була серед тих 11 країн, ра-
зом із Росією, Вірменією, КНДР, Зімбабве, Вене-
суелою, Сирією, Суданом тощо, які не підтрима-
ли резолюцію ООН про територіальну цілісність 
України. «Тобто позиція Лукашенка щодо Украї-
ни є хитрою і навіть, я б сказав, підступною. І я 
не певен, що в результаті Лукашенко піде на ви-
дачу цих «вагнерівців» Україні. Він побоїться аж 
настільки ускладнювати стосунки з Росією, бо це 
буде ляпас Росії. Але погратися в цю гру, мовляв, 
він це з Україною обговорює, до виборів (скільки 
вже там залишилося до 9 серпня) він може», — на-
голосив експерт. ■

■

НОВИНИ ПЛЮС

США вважають Росію головним 
дезінформатором 
 Росія є провідною загрозою в галузі дезінформації і пропа-
ганди, йдеться у звіті американського Дердждепартаменту про 
«екосистему російської дезінформації і пропаганди». На дум-
ку Держдепу, російська «екосистема пропаганди» складається з 
офіційних урядових каналів, державних ЗМІ, проксі-ресурсів i со-
ціальних мереж. «Кремль несе пряму відповідальність за розви-
ток таких тактик i платформ (пропаганди) як частини підходу до ви-
користання інформації як зброї». У звіті говориться, що російсь-
ка влада вкладає значні ресурси в розвиток каналів пропаганди, 
спецслужб i проксі-ресурсів «для проведення зловмисної кіберак-
тивності з метою підтримати свої зусилля з дезінформації».

75 років бомбардування Хіросіми
 В Японії 6 серпня вшанували пам’ять загиблих унаслідок 
ядерного удару США по місту Хіросіма в 1945 році. У Хіросімі 
дзвонили дзвони, церемонію відвідав прем’єр-міністр Сінд-
зо Абе, але кількість іноземних відвідувачів була меншою, ніж 
раніше, через обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу. 
Загалом ушанувати загиблих прийшла десята частина від звич-
ної кількості відвідувачів у попередні роки: стільці були розташо-
вані на відстані один від одного, а більшість людей були в мас-
ках. Вхід до міського Парку миру був обмежений, відвідати ме-
моріальну церемонію змогли в основному постраждалі та їхні 
родини. 6 серпня 1945 року Сполучені Штати Америки скинули 
ядерну бомбу на Хіросіму, унаслідок чого загинули близько 140 
тисяч людей. Через три дні атомна бомба вбила 74 тисячі людей 
у Нагасакі. Після цього Японія капітулювала, що стало завершен-
ням Другої світової війни.

■

Ігор ВІТОВИЧ 

За останніми даними, в 
результаті потужних ви-
бухів у порту Бейрута 
ввечері 4 серпня загину-
ли понад 136 осіб i більш 
ніж 5000 отримали пора-
нення. Вибухи виклика-
ли руйнації на половині 
території міста, про це 
повідомляє муніципаль-
на влада. Близько 300 
тисяч осіб залишилися 
без даху над головою. 
Лікарні в ліванській сто-
лиці переповнені, трав-
мованих відправляють в 
інші міста. Розслідуван-
ня обставин, що призве-
ли до вибуху, триває.
Важко повірити, що Бей-
рут — цей острівець Єв-
ропи в арабському світі, 
який називають Пари-
жем Близького Сходу, 
нині лежить у руїнах. У 
туристичних путівниках 
його ще називають міс-
том-феніксом, оскільки 
за період своєї історії 
столицю Лівану сім разів 
стирали з землі й зано-
во відбудовували. І ось 
— нове випробування... 

Пливли в Бейру, а 
постраждав Бейрут 
 Загальні збитки 
внаслідок двох вибухів у 
Бейруті можуть сягнути 
10-15 мільярдів доларів. 
Про це в середу, 5 серпня, 
заявив губернатор міс-
та Марван Абуд в ефірі 
телеканала Al Hadath. 
Ці цифри включають 
прямі та непрямі втра-
ти, пов’язані з бізнесом. 
«Половина міста зруйно-
вана чи пошкоджена», 
— додав він у коментарі 
агенції новин «Франс 
Пресс».
 Значна частина порту 
просто знищена. Навіть 
за кілька кілометрів від 
вибуху в багатьох будин-
ках знесло дахи та пови-
бивало вікна i двері. 
 За словами прем’єр-
міністра Лівану Хаса-
на Діаба, здетонувало 
2750 тонн аміачної селіт-
ри (нітрат амонію), яку 
використовують як ком-
понент вибухових речо-
вин. Речовину впродовж 
шести років (!) зберігали 
на складі без дотримання 
запобіжних заходів. 
 Ще в 2014 році її кон-
фіскували з судна Rhosus, 
що належало російському 
бізнесмену з Хабаровська 
Ігорю Гречушкіну, який 
нині проживає на Кіпрі. 
Арешт «Росуса» 2015 
року в подробицях опи-
сував сайт shiparrested.
com. У статті йшлося, що 
«Росус»  під прапором 
Молдови в серпні 2013 
року вийшов iз порту Ба-
тумі (Грузія) з 2750 тон-
нами нітрату амонію на 
борту. Судно прямувало 
в Бейру (Мозамбік). На 
шляху до Африки техніч-
ні проб леми змусили ка-
пітана зайти в порт Бей-
рута. Інспектори забо-

ронили судну виходити 
в море. Майже всі члени 
екіпажу (крім капітана та 
чотирьох моряків) були 
репатрійовані. Невдовзі 
власники судна фактич-
но відмовились від ньо-
го і, по суті, залишили в 
порту Бейрута, а замов-
ники втратили інтерес до 
селітри. Кредитори доби-
лись арешту судна, але 
вибити компенсації від 
власників «Росуса» фрах-
тувальникам не вдалося.
 Так капітан i четве-
ро моряків, які залиша-
лися на судні, опини-
лися без зарплати, але з 
2750 тоннами вибухової 
речовини. Моряки ста-
ли фактично заручника-
ми і так провели на ко-
раблі майже рік. У лип-
ні 2014 року українсь-
кий портал odessitua.
com опублікував лист 
моряків, які залишили-
ся на Rhosus. Вони про-
сили, аби їх «витягли з 
полону». Дипломатичні 
зусилля з їх репатріації 
не мали успіху. Але 2015 
року суд нарешті дозво-
лив їм висадитися на бе-
рег та повернутися додо-
му. Моряки продали час-
тину пального з судна і 
за ці гроші дісталися до 
Одеси.
 З огляду на ризики, 
пов’язані зі зберіган-
ням аміачної селітри, 
вантаж перемістили на 
склад порту. А саме суд-
но затонуло в порту Бей-
рута 2017 року. Вантаж 
очікував утилізації, про-
те нещодавно інспекція 
виявила, що в південній 
стіні складу є щілина, 
через яку в нього можна 
безперешкодно потрапи-
ти. Вибух стався під час 
зварювальних робіт, які 
мали на меті усунути цю 
щілину. Іскра призвела 
до спалаху петард, що, 
в свою чергу, спричини-
ло вибух нітрату амонію, 
еквівалентний за потуж-
ністю 1800 тоннам троти-
лу. Сила вибуху відпові-
дала магнітуді 3,5 бала.
 Вища Рада оборо-
ни Лівану за підсумка-
ми екстреного засідання 

оголосила Бейрут зоною 
лиха. Президент Респуб-
ліки Мішель Аун перед 
цим написав у «Твiттерi» 
про необхідність запро-
вадження в Бейруті ре-
жиму надзвичайного ста-
ну на два тижні.
 Унаслідок події трав-
мовано 48 співробітни-
ків ООН і 27 членів їх-
нiх сімей. Є потерпілі 
серед співробітників за-
кордонних посольств 
у Бейруті. Посольство 
США в Бейруті попере-
дило, що внаслідок де-
тонації могли утвори-
тися токсичні гази, і ре-
комендувало жителям 
за можливості залиша-
тися в приміщеннях і но-
сити маски. Є постраж-
далі й серед українців, 
вони, на щастя, зазнали 
незначних травм і загро-
зи їхнім життям немає, 
про це в середу, 5 серпня, 
повідомив посол України 
в Лівані Ігор Осташ.

Допомога звідусіль 
 Під час вибуху в пор-
ту Бейрута перебували 
два судна, які прибули 
туди з порту Маріуполя, 
повідомляється на сайті 
MarineTraffic. Зокрема, 
на борту судна Mero Star, 
яке ходить під прапором 
Сьєрра-Леоне, були п’ять 
тисяч тонн української 
пшениці. Як повідомив 
директор компанії-опе-
ратора, що управляє суд-
ном, Фарід Хашем, ван-
таж не постраждав, пе-
редає агенція «Рейтер». 
Інший корабель — Raouf 
H — також прийшов до 
Бейрута з Маріуполя.
 Тим часом стало ві-
домо, що вибухи в пор-
ту Бейрута завдали ко-
лосальної шкоди продо-
вольчій безпеці міста, 
оскільки саме там роз-
міщувалися заповнені 
пшеницею зерносхови-
ща. За словами міністра 
економіки й торгівлі Лі-
вану Рауля Нехме, уся 
пшениця, що зберігала-
ся на об’єктах у порту, 
забруднена й не годиться 
для використання. За да-
ними агенції «Ассошiей-

тед Пресс», у зруйнова-
них унаслідок вибухів 
сховищах зберігалося 
близько 85 відсотків за-
пасів зерна для Бейрута. 
Губернатор ліванської 
столиці повідомив, що 
запаси пшениці в місті 
зараз обмежені. Через це 
може виникнути серйоз-
на криза, отже, без між-
народного втручання не 
обійтися.
 США, Франція, Іран, 
Ізраїль, Польща, Ук-
раїна та десятки інших 
країн уже висловили свої 
співчуття, підтримку та 
готовність допомогти 
Лівану. Зокрема Украї-
на готова відправити до 
Бейрута загін рятуваль-
ників. Велика Британія 
передасть пакет допо-
моги на п’ять мільйонів 
фунтів (5,6 млн євро). 
Франція відправить до 
Бейрута 55 фахівців iз 
питань безпеки та шість 
тонн медичного облад-
нання. Гуманітарний 
вантаж доставить осо-
бисто президент Емма-
нюель Макрон. Німеч-
чина відправить 47 ря-
тувальників, а також 
спрямує мільйон євро че-
рез німецький Червоний 
Хрест. Армія оборони 
Ізраїлю (ЦАХАЛ) запро-
понувала направити Бей-
руту «по каналах безпе-
ки і по міжнародних ка-
налах» гуманітарну і ме-
дичну допомогу. «Час 
відкласти конфлікт», — 
iдеться в її заяві. Лікарні 
Ізраїлю пропонують до-
помогу для постражда-
лих від вибуху. Але лі-
ванський уряд заявляє, 
що не потребує допомоги 
від «ворожої держави». 
 Ліван та Ізраїль не ма-
ють дипломатичних від-
носин і досі офіційно пе-
ребувають у стані вій-
ни, хоча масштабних 
зіткнень після збройно-
го конфлікту в 2006 році, 
коли Ізраїль завдав удару 
по електростанції й аеро-
порту Бейрута, між краї-
нами не відбувається. Лі-
ванцям заборонені будь-
які контакти з ізраїльтя-
нами. ■

КАТАСТРОФИ

Париж Близького Сходу в руїнах 
Через вибухи в столиці Лівану зруйновано та пошкоджено половину 
житлового фонду міста, кількість загиблих і поранених перевищила 5 тисяч 

■

Масштаби руйнувань у Бейруті вражають.❙
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Світлана БОЖКО, 
спеціально для «України молодої»

 Національна філармонія 
України після тривалого ка-
рантину повертається до мело-
манів яскравою серпневою фієс-
тою музики! 6 серпня в столиці 
розпочався традиційний фести-
валь «Літні музичні промені», 
який триватиме по 26 серпня. У 
його програмі — десять концер-
тів вишуканої класики XVIII, 
XIX та XX століть, яку викону-
ватимуть кращі українські му-
зиканти. Організатори заходу 
обіцяють, що під час концертів 
буде дотримано всіх санітарних 
норм. Уперше концерти цього 
фестивалю транслюватимуться 
наживо у форматі онлайн.
 Фестиваль «Літні музичні 
промені» відкриють найпопу-
лярніші фрагменти з опер італій-

ських та французьких компози-
торів ХІХ та початку ХХ століть. 
Інструментальні версії класич-
них хітів виконає Національ-
ний ансамбль солістів «Київська 
камерата» під орудою Олега Ма-
ринченка. Другий концерт із 
циклу «Київська камерата за-
прошує» відбудеться 17 сер-
пня. Під керівництвом Окса-
ни Нікітюк цей ансамбль пред-
ставить, зокрема, музику Йозе-
фа Гайдна, Вольфганга Амадея 
Моцарта та Франца Шуберта. 
Солістами виступлять співач-

ка Тетяна Журавель, скрипаль-
ки Богдана Півненко та Маріан-
на Скрипа, піаніст Дмитро Та-
ванець, контрабасист Назарій 
Стець, гобоїст Богдан Галасюк 
та арфістка Ярослава Некляє-
ва.
 10 серпня Національний 
камерний ансамбль «Київські 
солісти» під орудою Ігоря Пуч-
кова представить концерт із на-
звою «Ідилія». Так називаєть-
ся і твір для струнного оркест-
ру чеського композитора Лео-
ша Яначека. Програму вечора 

доповнять твори композиторів-
класиків ХІХ та ХХ століть, у 
яких автори відтворюють кра-
су життя. Солісти — скрипалі 
Юрій Стьопін, Наталія Коля-
да, альтист Анатолій Василь-
ківський, віолончелісти Ігор Па-
цовський та Віктор Рекало.
 По три програми представ-
лять Київський камерний ор-
кестр (12, 19 та 26 серпня) та Біг-
Бенд Національного академіч-
ного духового оркестру Украї-
ни під керівництвом Олексія 
Вікулова (11, 18 та 25 серпня). 

Так, у виконанні останнього ко-
лективу для вас звучатимуть 
найулюбленіші джазові мелодії 
ХХ століття, серед них — вечір 
музики Гленна Міллера та ком-
позиції із репертуару легендар-
ного оркестру Дюка Еллінгтона. 
Солістами будуть неперевершені 
співаки Віталій Костенко, Каті-
ко Пурцеладзе та фіналістка те-
лепроєкту «Голос країни» Аліна 
Башкіна.
 13 серпня своєрідною куль-
мінацією фестивалю «Літні му-
зичні промені» стане сольний 
виступ одного з яскравих пред-
ставників гітарної виконавської 
школи України, соліста Націо-
нальної філармонії України, за-
служеного артиста України Ан-
дрія Остапенка. У його виконан-
ні звучатимуть популярні твори 
композиторів, які були також і 
легендарними виконавцями. ■

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

 Підземного переходу 
на вулиці Європейській 
поблизу зупинки громад-
ського транспорту «Ву-
лиця Гетьмана Сагайдач-
ного» в обласному центрі 
не впізнати: відколи його 
орендар — полтавський 
підприємець Олександр 
Артеменко — вирішив 
розірвати договір орен-
ди, сюди стало страшно 
заходити. Оскільки «під-
земка» тепер без охорони, 
невідомі останнім часом 
кілька разів розбивали 
там електричні лампоч-
ки, більше того — вла-
штували пожежу. Остан-
нім часом на весь перехід 
горіла одна-єдина лам-
почка. Щоправда, згодом 
з’явилися чотири люмі-
несцентні лампи, однак 
уже невдовзі однієї з них 
не стало. І допоки про-
тримається решта, само-
му Богу відомо.
 Олександр Артеменко 
взяв цю споруду (побудо-
вану в 1980 році) в орен-
ду 2003 року, повністю 
провівши її реконструк-
цію, закривши входи до 
неї з усіх боків дверима. 
Тут відкрили продоволь-
чий магазин, а також ба-
гато інших торговельних 
відділів.
 «Підземний перехід 
був повністю на моєму 
утриманні — із бюдже-
ту за весь цей час не було 
виділено жодної копій-
ки. Зокрема, не робило-
ся капітального ремонту, 
— розповідає пан Олек-
сандр. — Звичайно, це до-
роговартісна процедура, 
але вкрай необхідна. Річ 
у тому, що під час споруд-
ження «підземки» була 
неякісно зроблена гідроі-
золяція. Внаслідок цього, 
коли тане сніг чи йде дощ, 
зі стелі й стін патьоками 
біжить вода. Через це там 
оселилася сирість, завівся 
грибок. Увесь цей час я на-
магався із цим боротися: 
відводив воду, збирав, від-
качував насосом. Та з кож-
ним роком це ставало все 
складніше й складніше».

 Плюс, за словами під-
приємця, дуже великі 
кошти доводилося витра-
чати на утримання «під-
земки». Зокрема, плати-
ти зарплати охоронцям 
(адже підземний перехід 
працював цілодобово), 
прибиральницям, котрі 
підтримували там поря-
док, працівникам, які об-
слуговували насоси. Сут-
тєвими були витрати й на 
електроенергію. У 2000-х 
у Полтаві ще не було су-
пермаркетів, а отже, й 
такої великої конкурен-
ції, тож торгівля в пере-
ході процвітала, до того 
ж Центр обслуговуван-
ня платників ДПІ в місті 
Полтаві, що по сусідству, 
відвідували багато людей, 
перетинаючи при цьому 
«підземку» (нині ж бага-
то хто перейшов на елек-
тронну звітність). Тобто 
життя в підземному пере-
ході кипіло. Відтак і кош-
тів на його утримання вис-
тачало. Та з часом усе піш-
ло на спад. Відповідно, 
дохід від суборенди змен-
шився, а витрати на утри-
мання переходу у зв’язку 
з погіршенням його стану 
(споруді ж уже 40(!) років) 
зростали.
 «Та попри все, прав-
ду кажучи, я не міг його 
покинути, адже з ним 
пов’язано 17 років жит-
тя, — зізнається Олек-
сандр Артеменко. — Тож 
давав мені перехід при-
буток чи ні — я все одно 
робив усе, аби він функ-
ціонував. Після того ж, 
коли оголосили карантин 
і заборонили торгівлю не-
продовольчими товарами, 
мав розмову зі своїми су-
борендарями, після якої 
стало зрозуміло, що ба-
гато хто з них закриє свої 
торговельні точки. Ска-
жу відверто, я хотів одер-
жати хоча б якусь допомо-
гу від міської ради і звер-
тався до її керівництва 
з цього приводу. Ішлося 
не про грошову допомо-
гу — сподівався, що вла-
да хоча б скасує на період 
карантину орендну плату 
або посприяє з охороною 
«підземки». Але, на жаль, 

не знайшов порозуміння 
з чиновниками. Згодом, 
коли нагорі ухвалили рі-
шення про продовження 
карантину, стало зрозумі-
ло, що утримання перехо-
ду обійдеться мені у 20—
25 тисяч гривень збитків 
на місяць, відтак я його 
просто не «витягну». Тоді 
й написав офіційну за-
яву до міської ради з про-
ханням розірвати договір 
оренди. Міськрада довго 
розглядала це питання».
 За словами пана Олек-
сандра, коли 17 років 
тому він вирішив узя-
ти «підземку» в оренду, 
з’ясувалося, що це взагалі 
якесь безхазяйне майно, 
яке ніде не числиться на 
балансі. Тоді почали ду-
мати, як усе це юридич-
но оформити, і знайшли 
підприємство, що стало 
балансоутримувачем. Це 
КП «Міська шляхово-ек-
сплуатаційна дільниця» 
Полтавської міської ради, 
яке нині проходить про-
цедуру банкрутства. Тоб-
то хто балансоутримувач 
«підземки» — наразі під 
великим знаком запитан-
ня. Охочих узяти споруду 
в оренду, схоже, також 
катма. 
 «Я вже двічі поновлю-
вав у переході електрич-
ні лампочки. Та як тіль-
ки минає день-два — їх 
знову розбивають (охоро-
ни ж немає). До мене вже 
зверталися з КП «Міськс-
вітло» — там розгляда-
ють варіант підключення 
освітлення «підземки» до 
своїх електромереж, бо 
ми отримували електрику 
від трансформаторної під-
станції, — констатує вчо-
рашній орендар підзем-
ного переходу. — Я зняв 
охорону ще навесні. При 
цьому входи до підсобних 
приміщень, щоб туди ніх-
то не міг зайти, ми забили 
дерево-стружковими пли-
тами. І от невдовзі, проїж-
джаючи повз, подумав: 
зайду й подивлюся, що 
там робиться. Уявіть собі, 
за одну ніч усе побили, по-
ламали листи ДСП. А зго-
дом іще й пожежу вла-
штували. Мушу сказати, 

мені від усього цього дуже 
боляче, бо в мене таке вра-
ження, що там, у підзем-
ному переході, минуло пів 
життя. Без сумніву, пот-
рібно, щоб хтось за ним 
доглядав. Не знаю, яке 
рішення ухвалить міська 
рада: чи будуть споруду 
використовувати, чи вза-
галі закриють на реконс-
трукцію, якої вона давно 
потребує. Зрозуміло одне: 
це питання дуже склад-
не». 
 Відколи в «підземки» 
не стало господаря, люди 
скаржаться, що їм таке 
сусідство завдає чимало 

незручностей. «Річ у тiм, 
що в опустілому підземно-
му переході сталася поже-
жа. Окрім цього, вандали 
щодня ламають усе, що 
там лишилося. Усі двері 
зняті, при цьому там бага-
то всіляких ніш і підсоб-
них приміщень, тож про-
ходити переходом темної 
пори доби стало справді 
страшно. Оскільки міська 
влада, схоже, не збираєть-
ся ставити в переході охо-
рону, ми пропонуємо його 
законсервувати. І проси-
мо поряд додатково зро-
бити наземний пішохід-
ний перехід із розміткою 

«зебра». За період каран-
тину дуже легко все зруй-
нували. А на відновлення 
потім доведеться витра-
тити мільйони», — скар-
житься Наталія Маслова, 
мешканка одного з будин-
ків, що сусідить із горез-
вісним переходом.
 Чи вже визначилася 
міська влада, що робити-
ме з підземним перехо-
дом, який лишився без 
орендаря? Із таким запи-
танням ми звернулися до 
cекретаря Полтавської 
міської ради (виконува-
ча обов’язків міського го-
лови) Олександра Шамо-
ти. «Зараз визначаємося, 
— поінформував він. — 
І, наскільки мені відомо, 
направляли туди для охо-
рони в нічний час громад-
ські формування. Якщо 
будуть охочі, ми готові 
розглянути питання про 
передачу цієї споруди в 
оренду іншому орендарю. 
Наразі існує проблема з її 
балансоутримувачем, ос-
кільки вона числиться на 
балансі КП «МШЕД», яке 
у стані ліквідації. І якщо 
нам вдасться якимось чи-
ном передати цю «під-
земку» на баланс іншо-
го підприємства, яке змо-
же її обслуговувати, ми це 
обов’язково зробимо». ■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Серпнева філармонійна фієста
«Літні музичні промені»: десять концертів вишуканої класики

■

Є ПРОБЛЕМА

Хворіють не лише люди, а й бізнес
Розмірене життя «підземки» зруйнував коронавірус

■

Занедбаний та нещасний.
Фото автора.

❙
❙
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«Від своєї гри ми ніколи не ховаємося — завжди граємо у свій футбол, 
аби радувати вболівальників та адміністрацію клубу».

Луїш Каштру
португальський наставник ФК «Шахтар» (Донецьк)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Зазвичай першими в євро-
кубковому тижні свої баталії 
проводять учасники Ліги чем-
піонів, а вже за ними (у четвер) 
до справ беруться клуби Ліги Єв-
ропи. Однак у нинішніх умовах, 
коли після коронавірусного ка-
рантину УЄФА в прискореному 
темпі намагається наздогнати 
графік, єврокубковий «мід-уїк» 
розпочався з матчів другого за 
рейтингом континентального 
кубка.
 Донецький «Шахтар» — 
один із тих клубів, де перед рес-
тартом єврокампанії заявили 
про намір боротися за перемо-
гу в Лізі Європи. Для початку 
ж «гірники» мусили пробити-
ся до так званого «фіналу вось-
ми» ЛЄ, котрий у наступні два 
тижні проходитиме в чотирьох 
містах Німеччини. У повторно-
му поєдинку 1/8 фіналу проти 
німецького «Вольфсбурга» пі-
допічним Луїша Каштру мож-
на було навіть і програти — 0:1. 
Утім гра на утримання рахунку 
— не стихія «Шахтаря». І хоча 
переважну частину ігрового часу 
на табло НСК «Олімпійський» у 
Києві горіли нулі, підсумковий 
рахунок поєдинку — 3:0 — став 
яскравим підтвер дженням «гір-
ницької» ідеології. 
 Сповідуючи принцип «кра-
щий захист — це напад», у по-
передніх 26 єврокубкових мат-
чах український гранд неодмін-
но пропускав. Однак у грі проти 
«вовків» із Вольфсбурга Андрій 
П’ятов зберіг свої володіння на 
замку. Не вплинуло на бойовий 
дух «помаранчево-чорних» і ви-
лучення за фол останньої надії 
їхнього центрального захисника 
Давида Хочолави. Щоправда, в 
меншості команді Каштру випа-
ло грати зовсім недовго — лише 
три хвилини провели суперники 

в другому таймі в нерівних скла-
дах. Можна сказати, що «гірни-
кам», певною мірою, пощасти-
ло й у епізоді, коли, скористав-
шись системою ВАР, головний 
арбітр матчу Іван Кружляк зі 
Словаччини скасував своє рі-

шення про призначення пеналь-
ті у ворота донецького клубу 
(замість цього він показав чер-
вону картку Хочолаві й поста-
вив штрафний удар на лінії кар-
ного майданчика).
 Утім розгромна перемога 

«Шахтаря» над «Вольфсбур-
гом» мала цілком логічний виг-
ляд. На думку експертів, голо-
вна заслуга в цьому тріумфі на-
лежить очільнику донецького 
клубу, котрий не став після ви-
лучення центрального захис-

ника акцентуватися на обороні, 
а запропонував своїй команді 
продовжити діяти в характер-
ній для неї атакувальній манері. 
«Від своєї гри ми ніколи не хо-
ваємося — завжди граємо у свій 
футбол, аби радувати вболіваль-
ників та адміністрацію клубу», 
— зауважив Луїш Каштру. 
 Свою боротьбу за Кубок Ліги 
Європи «Шахтар» продовжить 
уже в Німеччині, де 11 серпня 
в «односерійному» чвертьфі-
налі «гірникам» протистояти-
ме перемомець дуелі «Базель» 
— «Айнтрахт». 
 У разі успіху в цьому ра-
унді команда Луїша Каштру 
може розраховувати на дуель з 
найсильнішим у протиборстві 
міланського «Інтера» з одного 
боку турнірної сітки та «Байє-
ра» (Німеччина) й «Рейнджерс» 
(Шотландія) — з іншого. Фінал 
же турніру, для якого заброньо-
вана головна футбольна арена в 
Кельні, відбудеться 21 серпня. 
При цьому, що важливо, всі мат-
чі єврокубкового «плей-оф» про-
ходитимуть без глядачів. За та-
ких умов, коли жодна з команд 
не матиме підтримки прихиль-
них до неї футбольних фанатів, 
шанси усіх учасників «фіналу 
восьми» на успіх виглядають 
практично рівними. ■

Євген КАРЕЛЬСЬКИЙ

 Якщо хтось вважає, що спорт поза полі-
тикою, то ці нотатки запросто можна не 
читати. Просто пропоную зважити «за» й 
«проти» на прикладі Білорусі, де саме на-
суваються президентські вибори. Із спор-
том на поліських теренах знайомий ще з 
радянських часів. У них дійсно глибокі 
традиції. Від гандболу та хокею — до бо-
ротьби, штанги та біатлону. Готовий поді-
литися навіть одним майже анекдотичним 
випадком.
 Так, на союзній Спартакіаді народів-
1979, куди їздив від «Спортивної газети», 
волейбольна збірна БРСР несподівано — 
принаймні для нашої делегації — обігра-
ла (3:1) значно іменитішу команду Украї-
ни. Прикол у тім, що на майданчику УСЗ 
«Дружба» в московських Лужниках, з-по-
між стартової шістки суперників, був аж 
один справжній білорус та п’ятеро... ук-
раїнських вихованців. Якою директивою  
їх «приписали» від Збройних сил саме до 
сябрів — то окрема тема. Причому Юрію 
Локтєву, Володимиру Карнауху, Михай-
лові Гукайлу вдавалося буквально все. 
Нині потреби в таких залученнях немає. 
 Поряд iз розмаїттям новітніх споруд, 
у тому числі багатофункціональних (сама 
«Мінськ-Арена» на 15 тисяч місць чого 
варта!), республіка вагомо виглядає на 

пострадянському просторі й за турнірни-
ми результатами. Приміром, на Іграх-2000 
у Сіднеї їхні майстри розжилися тими ж 
трьома «золотими», що й Україна. Якщо 
в нашій олімпійській скарбничці вияви-
лися дві перемоги Яни Клочкової в комп-
лексному плаванні, плюс Миколи Мільче-
ва в стендовій стрільбі, то північним сусі-
дам принесли титули легкоатлетки Яніна 
Карольчик (ядро) й Еліна Звєрєва (диск), 
а також Кацярина Карстен-Ходотович у 
академічному веслуванні. Цікаво, що своє 
друге «золото» в човні-одиночці (перше з 
Атланти-1996) уродженка села Асечана 
завоювала, вже мешкаючи в... Німеччині, 
на батьківщині чоловіка. 
 ...Ну а сучасну палітру спортивних 
подій можна найкраще передати через  
футбол, навіть позичивши їм рядок ук-
раїнського класика Павла Тичини: «Нам 
своє робить». Попри пересторогу ВООЗ і 
приклади більшості національних пере-
гонів Європи, білоруси свій футбольний 
чемпіонат і розпочали, й довели до двад-
цять першого туру. За формули «весна — 
осінь» це, погодьтеся, платівка довгогра-
юча. Посеред поточного тижня, власне, 
після 20 турів, таблицю вищої ліги очолю-
вав солігорський «Шахтар» з українцем 
Юрієм Вернидубом за штурвалом.
 Дещо відбігти від БАТЕ й «Німана» (40 
очок проти 37 в кожного з дуету) допомогла 

не лише власна виїзна звитяга «гірників» 
над «Слуцьком» — 2:0, а й «осічка» одного 
з переслідувачів. Зокрема борисовці, воло-
дарі національного Кубка-2020, поступи-
лися (2:3) команді «Торпедо-БєлАЗ», при-
чому це трапилося з ними на полі в Жоді-
но, вперше за всі сезони! У черговому турі 
центральним вважався поєдинок солігор-
ців проти брестського «Динамо». На жаль, 
оскільки зустріч розпочиналася вчора о 
20:00 за місцевим часом, ми ніяк не всти-
гали дати результат. 
 Утім варто зазначити, що за динамів-
ців, а вони чинні чемпіони РБ, регуляр-
но грають українці Євген Хачеріді, Ар-
тем Мілевський (насправді мінський па-
рубок) та Олександр Нойок. Гродненці та 
борисовці свої матчі зіграють завтра, тоді 
можна буде чіткіше розгледіти суперечку 
фаворитів. Стоп, запитає читач, 8 серпня 
є днем так званої агітаційної тиші! Отже, 

не те що карантин, а й президентські ви-
бори не спиняють футбольних сюжетів. 
Змагання тривають — отже, в державі все 
very good...
 Єдина світова спортивна інституція, 
яка точно стежитиме за недільною епопе-
єю, — це МОК. Хоча б тому, що Олександр 
Лукашенко ось уже 23 роки незмінно очо-
лює НОК Білорусі. Мінські колеги-жур-
налісти давно пояснили, чому кожною їх-
ньою федерацією керує не президент, а го-
лова? Тому що президент є лише в Олім-
пійському комітеті, він же президент 
країни.
 Можливо, в Лозанні пам’ятають і 
один суто український епізод. Віктор Яну-
кович, залишивши на початку 2005-го 
прем’єрську посаду, невдовзі склав повно-
важення й очільника нашого НОКу. Між 
іншим, на такий крок не кожен наважив-
ся б. Однак це вже зовсім інша історія... ■

ЄВРОКУБКИ

«Гірницька» ідеологія
Зігравши після тривалого коронавірусного карантину свій 
повторний поєдинок 1/8 фіналу проти «Вольфсбурга», «Шахтар» 
вийшов до чвертьфіналу Ліги Європи

■

Форвард «Шахтаря» Жуніор Мораес відзначився пізнім «дублем» у повторному матчі 1/8 фіналу ЛЄ 
проти «Вольфсбурга».
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Ліга Європи. Повторні мат-
чі 1/8 фіналу. «Шахтар» (Украї-
на) — «Вольфсбург» (Німеччи-
на) — 3:0 (Мораєс, 89, 93); Соломон, 
91; вилучення: Хочолава, 67 — Брукс, 
70; перша гра — 2:1). «Копенгаген» 
(Данія) — «Істанбул» (Туреччина) 
— 3:0 (0:1), «Манчестер юнайтед» 
(Англія) — ЛАСК (Австрія) — 2:1 
(5:0). Однораундова дуель 1/8 фі-
налу. «Інтер» (Італія) — «Гетафе» 
(Іспанія) — 2:0.

■

А ІНШІ ЯК?

Білорусь: 
сюжети в жанрі non-stop
Спортивні будні як фасад «окремого курсу»

■

На білоруських стадіонах ігри проходять iз глядачами, тож підопічним Юрія Вернидуба 
(у світлих футболках) шанувальників вистачає.
Фото ex-press.by.

❙
❙
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Пізно вночі у квартиру, де лунає 
гучна музика і чути танці, стукає сусід:
 — Іване Петровичу, ви мені маг-
нітофон не позичите?
 — Ви що, теж хочете потанцюва-
ти?
 — Ні, я хочу поспати.

* * *
 — Офіціанте, ваш шніцель на 
смак нагадує старi домашнi капцi, 
натертi цибулею!
 — Боже, що вам доводилося 
їсти у вашому житті.

* * *
 — Чоловiче, в банк не можна за-
ходити голим!
 — Так я тільки за іпотеку заплатити.

* * *
 Фотограф — фотографу:
 — У тебе на знімках немає жод-
ної людини iз заплющеними очима. 
Як тобі таке вдається?
 — Коли я наставляю на клієн-
тів об’єктив, то несподiвано викрикую: 
«Кожен знімок коштує сто баксів!».

* * *
 — Прошу дозволу на створення 
ситуаційно-аналітичного, спортивно-
розважального, торговельно-ділово-
го, навчально-благодійного некомер-
ційного центру.
 — А якщо коротко?
 — Прошу дозволити встановити 
пивний кіоск.

Сходи до неба
Ігор Сiкорський шлях авiаконструктора розпочинав у Київському полiтехнiчному iнститутi

По горизонталі:
 1. Літера давньогермансь-
кої абетки, відомої з часів вікінгів. 
3. Знаменита картина Леонардо да 
Вінчі. 9. Ім’я оленятка із Діснеївсь-
кого мультика. 10. Дешева неякісна 
підробка. 11. «Так ніхто не кохав. Че-
рез тисячі літ лиш приходить подіб-
не кохання» (автор). 13. Попереднє 
оголошення про подію. 14. Плаван-
ня у морі по волі вітру і хвиль, без 
участі людини. 16. Герой популяр-
ного мультика про усмішку. 17. Ім’я 
ведучої одного з найпопулярніших в 
Америці шоу. 19. «Гниле море», яке 
лежить на шляху з материкової Ук-
раїни до Криму. 21. Один з найвідо-
міших сучасних українських пись-
менників і поетів родом із Старобіль-
ська. 23. Літературний твір, схожий 
на оповідання. 26. Місце, де мож-
на отримати гроші під заставу цін-
них речей. 27. Кримськотатарський 
герб. 28. Ім’я фаворитки Наполеона 
Бонапарта. 29. Річка на Поліссі. 
По вертикалі:
 1. Один із «батьків» Вели-
кої Французької революції, лідер 
якобінців. 2. Жіноча прикраса на 
шию. 4. Знак мови глухонімих. 5. 
Одне з найвизначніших міст-дер-
жав у Середземному морі, де про-
повідував апостол Павло. 6. Систе-
ма револьвера. 7. Слов’янське між-

племінне об’єднання, що прожи-
вало на територіях між Дніпром і 
Дністром. 8. Довга, вузька гірська 
і морська затока, яка часто тягнеть-
ся далеко всередину узбережжя. 12. 
Давня міра довжини, приблизно на 
довжину руки від плеча до долоні. 
13. Популярний у тюркських народів 
літній охолоджуючий кисломолоч-
ний напій. 15. Найнижчий учений 
ступінь, що свідчить про здобуття 
базової вищої освіти. 18. Річ, те, що 
можна взяти в руки, побачити, по-
мацати. 19. Одне з імен біблійного 
Бога-отця. 20. Літні штани, обрізані 
до колін і вище. 22. Коштовний ка-
мінь, із якого виходять діаманти. 24. 
Місце для купання з пологим піща-
ним чи кам’яним дном. 25. Сканди-
навський бог. ■

Кросворд №68
від 31 липня—1 серпня

Дара ГАВАРРА

 Щось магнетичне є в зірках, які захоплю-
ють своєю загадковістю. Ідеться не лише про ас-
трологічні об’єкти, а й творчі особистості. Навіть 
після смерті більшість із них продовжують жит-
тя у пам’яті поціновувачів їхнього таланту. Ось і 
фізична смерть співачки рідкісного таланту Віт-
ні Х’юстон, яка за своє творче життя здобула з чо-
тири сотні різноманітних нагород, не відкинула її 
у небуття, адже пісні зірки й далі слухають, а де-
які з них увійшли у сотню найкращих пісень остан-
ніх 25 років, пісня ж I Will Always Love You («Я за-
вжди кохатиму тебе») із кінофільму «Охоронець» 
посіла першу сходинку в списку найкращих пісень 
про кохання усіх тисячоліть. Ланцюжок трагічних 
подій призвів до передчасної смерті зірки, якій на 
той час було лишень 48 років, проте наклад дис-
ків з її піснями зростає рік у рік і вже перевищив 
позначку 200 (!) мільйонів. Тож цілком природ-
но, що незгасний інтерес до життя і творчості спі-
вачки підштовхнув підрозділ голлівудської студії 
Sony кінокомпанії TriStar Pictures запустити у ви-
робництво байопік про поп-легенду.

 Прем’єра фільму готується на 2022 рік, у 
вихідні на честь Дня подяки. Компанія довго 
боролася за право зняти цю стрічку під на-
звою «Я хочу танцювати з будь-ким». І ось 
стало відомо, що сценарій до фільму напише 
Ентоні МакКартен, автор «лібрето» «Богем-
ської рапсодії» — байопіку про легенду 
рок-музики, фронтмена групи «Квін» 
Фреді Меркюрі, — це вже свого роду 
знак якості. Проте й інші члени ко-
манди не менш відомі: режисером 
буде Стелла Мегі («Жан із Джонса», 
«Увесь цей світ»). Та «вишенькою на 
торті» стане легендарний музичний 
продюсер Клайв Девіс, який сво-
го часу підписав контракт із 19-річ-
ною Вітні Х’юстон, а потім неоднора-
зово підтримував співачку в нелег-
ких життєвих ситуаціях.
 У фільмі йтиметься не лише 
про творчість співачки, а й про не-
прості особисті стосунки, причини 
передчасної смерті. ■

З 10 до 16 серпня
 Овен (21.03—20.04). В особистому жит-

ті у вас з’являться нові перспективи. Цілком 
iмовірно, що прихильність завершиться ство-
ренням сім’ї.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 11.

 Телець (21.04—21.05). Вам захочеться 
перевірити силу свого зваблювання, ви розби-
ватимете серця заради свого задоволення. Це 
призведе до самотностi.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13. 

 Близнюки (22.05—21.06). Якщо ви не 
можете наважитися прийняти правильне рi-
шення, серйозно подумайте і поговоріть про 
проблеми зі своїм партнером.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 13.

 Рак (22.06—23.07). Ви зустрінете люди-
ну, з якою у вас буде багато спільного. Дове-
деться розірвати попереднi стосунки й повніс-
тю віддатися новому почуттю.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

 Лев (24.07—23.08). Не хвилюйтеся, 
якщо ви опинилися без роботи. Незабаром 
вдасться знайти те, що дійсно цікаве для вас. 
Якщо захочете зайнятися власним бізнесом, у 
вас є всі шанси на успіх.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 13.

 Діва (24.08—23.09). Ви зможете уник-
нути багатьох труднощів. У вирішенні проблем 
вам допоможе підтримка друзів. Зірки знову 
на вашому боці.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 12.

 Терези (24.09—23.10). Ваш фізичний 
стан помітно покращиться, хронічні хвороби не 
турбуватимуть. Щоб гарантувати відсутність ме-
дичних проблем, утримайтеся від переїдання.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13.

 Скорпіон (24.10—22.11). Ви відчуєте 
приплив енергії. Але будьте уважні й стежте за 
собою. Якщо виникнуть нездужання, з ними 
краще боротися негайно.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

 Стрілець (23.11—21.12). Вам здавати-
меться, що ви заслуговуєте більшого, ніж має-
те. Дивіться на життя спокійніше і простіше, 
немає приводів для занепокоєння.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 14.

 Козеріг (22.12—20.01). Ви будете ото-
чені безхмарним коханням. Придiлiть бiльше 
уваги своїй другiй половинцi, нiжнi слова бу-
дуть доречними.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13.

 Водолій (21.01—19.02). Будьте уваж-
ні та ввічливі, зневага може викликати роз-
лад у сiм’ї. Може настати деякий спад у сто-
сунках. Ситуацію допоможе виправити уява та 
фантазія.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Риби (20.02—20.03). Ви відчуєте таку 
любов, про яку могли тільки мріяти. Можли-
во, це буде відродження старого почуття або 
нова сторінка у вашому житті.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13. ■

ПОДИВИМОСЬ

Почалися зйомки байопіку 
про Вітні Х’юстон
Легендарна співачка й після смерті викликає 
непідробний інтерес

■

Вітні Х’юстон.❙

8—9 серпня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв,. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi +16...+18, удень +26...+28. Пiсля-
завтра вночi +16...+18, удень +26...+28.

Миргород: без опадiв. Уночi +15...+17, удень +26...+28. 
Вінниця: без опадiв. Уночi +15...+17, удень +27...+29.
Одеса: без опадiв. Уночi +20...+22, удень +30...+32.

6 серпня температура води в Чорному та Азовському морях 
становила 23-26 градусів, у Дніпрі біля Києва — 23.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, мiсцями короткочасний 
невеликий дощ. Трускавець: уночi +14...+16, удень +27...+29. 
Моршин: уночi +15...+17, удень +27...+29.
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