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опонента зі Швейцарії, 
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пробився до півфіналу 
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Протести білорусів проти насилля над їхнім правом вибору продовжилися навіть після відречення від боротьби номінальної лідерки опозиційних сил.
Фото з сайта bykvu.com.
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Кавуновий оазис
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Аналітична концентрація

РИМА ТИЖНЯ

Знову про сябрів
Олександр ІРВАНЕЦЬ

Це не камінь в чужий город. 
Нам важливі сусіди наші. 
Тут повстав сусідній народ 
Проти Саші і проти Раші. 
Вже терпіння в них на краю, 
Гнів народний тече рікою. 
Вони б’ються за Волю свою, — 
Не за принца-наслідника Колю! 
Вони знають свої кольори — 
Противагу зеленій цвілі! 
І над ними їх прапори 
Рідні, біло-червоно-білі! 
Ми також у постійному русі 
І тому розуміти мусимо, 
Що під гаслом «Жыве Беларусь!» 
Білоруси стають Білорусами!

■

Полтавець створив 

власну версію 

американського 

пікапа Tesla 

Cybertruck

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,526 грн 

1 € = 32,396 грн

1 рос. руб. = 0,375 грн

Приспані, 
але притомні
Протести в Білорусі захлинулися, 
лишився гнів приниженої гідності
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«Обмежені дані щодо перебігу клінічних випробувань i дотримання їх вимог 
не дозволяють впевнено сказати, чи буде російська вакцина ефективною і 
безпечною».

Віктор Ляшко
головний санітарний лікар України

УКРАЇНА МОЛОДА

га
сільськогосподарської 

землі в Україні перебуває в тіньовому обробітку, за-
явив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства Тарас Висоцький.

До  8 млн гривень
оштрафували зага-

лом порушників за куріння в заборонених місцях 
від початку року, прозвітував Департамент інфор-
маційно-аналітичної підтримки Нацполіції України.

гривень
обійдеться 

українцям цьогоріч утримання держдачі 
для Зеленського у Кончі-Заспі, поінформу-
вав нардеп від «ЄС» Володимир Ар’єв.

переселенців
з окупованих те-

риторій Донецької, Луганської областей та АР 
Крим зафіксовано в Єдиній базі даних про внут-
рішньо переміщених осіб.

гривень
сплачено 

за користування платними камерами в 
державних слідчих ізоляторах, повідо-
мила пресслужба Мін’юсту.

На 5 млн 1,45 млн 500 тис.У 3,5 млн
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ПОПЕРЕД БАТЬКА

Спроба перша, 
непевна
Росія зареєструвала вакцину від 
коронавірусу, не переймаючись 
дослідженням побічних ефектів 
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Президент Росії 11 серпня оголосив, що Росія першою 
у світі зареєструвала вакцину від коронавiрусу. Володи-
мир Путін на урядовій нараді заявив, що нова вакцина 
формує стійкий імунітет і пройшла всі необхідні перевір-
ки. А також повідомив, що одна з його дочок випробува-
ла на собі російську вакцину. «Після першого щеплення 
температура в неї була 38, наступного дня — 37 iз невели-
ким і все», — цитує його агенція «РІА Новості». 
 Вакцину «Гам-Ковід-Вак» нібито розробили в Націо-
нальному дослідницькому центрі епідеміології та мік-
робіології імені М. Ф. Гамалеї (НІЦЕМ). Як стверджують 
тамтешні науковці, дві дози вакцини, названої «Супут-
ник V», гарантують імунітет проти коронавірусу на два 
роки. Назву асоціювали iз запуском першого штучного 
супутника Землі й зареєстрували першою у світі, певно, 
не стільки з медичних міркувань, як з ідеологічно-пропа-
гандистських. 
 Прикметно, що Асоціація організацій iз клінічних 
випробувань (некомерційна організація, що об’єднує 
юридичних осіб, учасників російського ринку клінічних 
досліджень) просила міністерство охорони здоров’я Росії 
відкласти реєстрацію вакцини до завершення третьої 
фази клінічних випробувань. Зауважуючи, що в її випро-
буваннях брало участь менше ста осiб, тоді як на кінцевій 
фазі тестування передбачається випробування препара-
ту на тисячах. Саме на цій стадії збирають інформацію 
про безпеку препарату для людей з послабленим імуніте-
том, супутніми захворюваннями тощо. «Розробники ж 
прямо заявляють, що хочуть у першу чергу прищеплю-
вати пенсіонерів, віднесених до групи ризику по COVID-
19. Хоч досі немає ніяких даних про безпеку цієї вакци-
ни для людей похилого віку», — цитує агенція РБК звер-
нення Асоціації, в яку входять великі біофармацевтичні 
компанії та дослідницькі організації. Саме на пенсіоне-
рах і відбуватиметься остаточне випробуваня вже зареєс-
трованого державою препарату. Асоціація ж зазначила, 
що масове виробництво «Гам-Ковід-Вак» не налагодже-
не, тому невідомо, якою буде якість продукту. А запус-
тити промислове виробництво планують уже у вересні. 
Прагнення якомога швидше зареєструвати вакцину 
фармкомпанії вважають пережитком «героїчної парадиг-
ми» піонерів вакцинації, тоді як сучасна медицина нама-
гається знижувати ризики. І, на жаль, роль героїв у даному 
випадку відводять тим, хто зовсім не планував її грати.
 Заступник голови Росздравнадзору Валентина Косен-
ко повідомила, що вакциною прищепили кілька сотень 
добровольців, у яких не виникло серйозних небажаних 
реакцій, а випробування за участі тисяч людей проведуть 
на післяреєстраційнiй фазі.
 Як повідомив речник Всесвітньої організації охорони 
здоров’я Тарік Ясаревич, почалися розмови про можли-
ву попередню кваліфікацію ВООЗ для винаходу росіян, 
але ця процедура передбачає детальний аналіз та оцін-
ку всіх даних, що стосуються безпеки та ефективності. 
Глава німецької Федеральної лікарської палати Клаус 
Райнгард тим часом жорстко розкритикував реєстрацію в 
Росії вакцини від коронавірусу. «Я вважаю, що схвален-
ня вакцини без вирішальної, третьої, фази випробувань 
— це ризикований експеримент на людях, — заявив він в 
інтерв’ю газеті «Райніше Пост». — Безвідповідально вже 
на цій стадій робити щеплення цілим групам населення». 
А керівник німецького Інституту імені Пауля Ерліха, де 
видають дозволи на проведення клінічних випробувань і 
реєстрацію вакцин, Клаус Чихутек звернув увагу на низь-
кий рівень прозорості в розробці російської вакцини.
 Нагадаємо, у світі діє понад 170 проєктів, у яких до-
слідники розробляють вакцину від коронавірусу. Над 
розробкою працюють провідні фармацевтичні компанії 
та наукові інститути Німеччини, Великої Британії, Фран-
ції, США, Китаю та інших країн. ■

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 На східному фронті без змін. Ре-
жим тиші загалом дотримується. 
Спеціальна моніторингова місія 
фіксує порушення домовленос-
тей, але переважно це дії пов’язані 
з проведенням інженерних робіт 
i роботою безпілотних літальних 
апаратів.
 У щоденному звіті моніторин-
гової місії за 12 серпня йдеться про 
чотири випадки порушення режи-
му припинення вогню (звуки оди-
ночних пострілів) у Донецькій об-
ласті та — у Луганській, де за ми-
нулий звітний період не було за-
фіксовано жодного порушення. На 
ділянках розведення сил i засобів 
у районах Золотого, Петровського 
безпілотники ОБСЄ фіксували при-
сутність людей у вечірній i нічний 
часи. Також вказано на озброєння, 
розміщене в порушення ліній від-
ведення по обидві сторони від ліній 

зіткнення, в тому числі — на полі-
гонах на окупованій території в До-
нецькій області.
 Командування Об’єднаних сил 
наголошує, що в разі загрози жит-
тю та здоров’ю наших воїнів при 
спробах захоплення територій iз 
боку збройних формувань Російсь-
кої Федерації військовослужбовці 
Об’єднаних сил завжди дають і да-
ватимуть відповідь. За зведення-
ми штабу Об’єднаних сил, 12 сер-
пня поблизу Мар’їнки та Півден-
ного відмічено кілька автоматич-
них черг зі стрілецької зброї з боку 
збройних формувань Російської 
Федерації, а біля Залізного ворог 
використав автоматичний станко-
вий гранатомет, здійснивши два 
постріли. Ще один факт провока-
ції зафіксовано неподалік Красно-
горівки. Там за допомогою ручного 
протитанкового гранатомета про-
тивник здійснив мінування місце-
вості однією протипіхотною міною 

ПОМ-2. 11 серпня неприцільні пос-
тріли з підствольного гранатоме-
та з позицій ворога лунали побли-
зу Мар’їнки, а зі стрілецької зброї 
противник вистрiлив біля Широ-
киного. На інших ділянках фрон-
ту спостерігалася тиша.
 Серед особового складу 
Об’єднаних сил бойових втрат i по-
ранень немає. На жаль, є одна не-
бойова: в районі відповідальності 
оперативно-тактичного угрупован-
ня «Північ» від поранень, несуміс-
них iз життям унаслідок необереж-
ного поводження зі зброєю, помер 
військовослужбовець розвідуваль-
ного батальйону.
  Попри те, що українські вої-
ни сумлінно дотримуються всіх 
заходів повного і всеосяжного ре-
жиму припинення вогню, який 
набув чинностi з 27 липня, зброй-
ні формування РФ на окуповано-
му Донбасі продовжують нести 
втрати особового складу. За да-
ними розвідки Об’єднаних сил, за 
два з половиною тижня перемир’я 
підрозділи противника через не-
обережне поводження зі зброєю 
(передусім через уживання алко-
гольних напоїв i наркотичних ре-
човин), через самогубства, ДТП, 
підрив на невідомих вибухових 
пристроях на своїх позиціях втра-
тили 9 чоловік загиблими і ще 15 
пораненими. ■

Ірина КИРПА 

 Урожай солодких смугасти-
ків, вирощених на півдні України 
без добрив, плівки та поливу, во-
сени 2020 року обіцяє переверши-
ти минулорічні показники. Тому 
посприяли хороші погодні умови 
— посушливий липень i початок 
оксамитового сезону, який наразі 
змінився такими довгоочікувани-
ми дощами.
 Справжню всеукраїнську славу 
завоювало село Добропілля, яке по 
праву називають кавуновою столи-
цею. Місцеві фермери навіть стилі-
зували вулиці свого населеного 
пункту під найбільшу солодку яго-
ду, яка подарувала їм славу. Баш-

танні культури тут вирощують усі, 
хто має землю та здоров’я. Працю-
ють сім’ями, а все про кавуни зна-
ють навіть маленькі діти.
 «Щодня по 20 центнерів баш-
тану збираємо, — розповів один 
iз працівників агрогосподарства, 
зайнятого традиційним збором ка-
вунів. — Наша невеличка бригада 
активно розпочала роботу лише за-
раз, але попереду ще вересень, тож 
ми сподіваємося на рекордні показ-
ники та добрий прибуток».
 За словами аграріїв, ціни на ка-
вуни стабільно падатимуть у всіх 
містах нашої країни до кінця сер-
пня.
 Нагадаємо, що на початку літа 
трейдери зафіксували в Україні 

найвищі за останні п’ять років 
ціни на кавуни, які трималися на 
рівні 6-9 гривень за кілограм. Те-
пер же на оптових ринках у Хер-
сонській області кавуни вже мож-
на купити й по 2-2,5 гривні за кі-
лограм. При тому, що доставлена 
на ринок або прилавок супермар-
кета солодка ягідка з поля дорож-
чає більш ніж удвічі. Свої корек-
тиви в цінову політику та плани 
на експорт кавунів внесла всесвіт-
ня пандемія коронавірусу COVID-
19: доставити продукцію потен-
ційному покупцеві стало дорож-
че та складніше.
 «Перші партії кавуна з Украї-
ни прибували до країн ЄС уже в 
середині червня, але рівень про-
дажів значно впав через знижен-
ня купівельної спроможності лю-
дей, вимушених сидіти на каран-
тині, — розповів Стефан Матвієн-
ко, який продає овочі та фрукти 
до німецькомовних країн. — До-
водиться йти на поступки та ски-
дати ціну, хоча не втрачаємо надії 
надолужити згаяне за серпень-ве-
ресень».
 За словами експертів, найбіль-
ший потенціал для реалізації ук-
раїнських кавунів очікується 
на ринках Німеччини, Австрії, 
Польщі, а також у Прибалтійсь-
ких країнах. Так, мешканці ні-
мецьких міст лише минулоріч 
уперше спробували на смак ук-
раїнські кавуни, але одразу ста-
ло ясно, що їх популярність доз-
волить нашим аграріям добре за-
робити. Особливо зріс рівень про-
дажів після того, як з України до 
супермаркетів німецьких міст 
завезли кавуни особливого сор-
ту з масою плодів близько 10-12 
кг. Гігантські смугастики швид-
ко завоювали особливу любов у 
покупців iз Європи та гарантува-
ли сільгоспвиробникам з України 
стабільний прибуток. ■

НА ФРОНТІ

Літають і мінують
Спостерігачі фіксують лише поодинокі постріли 
«в нікуди»

■

ВИСОКИЙ СЕЗОН

Кавуновий оазис
У таврійських степах почався масовий збір 
баштанних

■

Урожай кавунів, вирощених природним способом у херсонських степах, 
незабаром знизить ціни у супермаркетах.

❙
❙
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дітей
отримали ста-

тус постраждалих унаслідок бойових дій на 
Донбасі, зазначено в доповіді уповноваже-
ного ВРУ з прав людини.

39 тис. новонароджених
в акушерських стаціонарах 

відмовились батьки в Україні минулоріч, за даними 
пресслужби Міністерства охорони здоров’я.

річок
на заході Ук-

раїни забиті сміттям, засвідчив голова 
Державної екологічної інспекції Андрій 
Мальований.

відсотків
скоротилися паса-

жирські авіаперевезення цьогоріч в Ук-
раїні порівняно з минулим роком, конс-
татує сайт «Крила»

років
і не більше двох 

дітей народжують останніми роками ук-
раїнки — такі невтішні дані Держстату.
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НОВИНИ ПЛЮС

«Червона» зона
 Одинадцять областей i столиця, за останні-
ми даними, не мають послаблювати карантинні 
обмеження. До «червоного» списку МОЗ цими 
днями потрапили Волинська, Житомирська, Іва-
но-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненсь-
ка, Сумська, Тернопільська, Харківська, Черкась-
ка і Чернівецька області. Міністерство охорони 
здоров’я досі базувало такі висновки на чотирьох 
показниках: завантаженість ліжок, середня кіль-
кість тестувань, коефіцієнт виявлення випадків 
інфікування COVID-19 і динаміка захворюваності. 
З 1 серпня адаптивний карантин у регіонах Украї-
ни запроваджують за чотирма зонами («зелена», 
«жовта», «помаранчева» й «червона») за рівнем 
епідемічної безпеки. А за рішенням Кабміну від 
12 серпня, рівні епідемічної безпеки визначати-
муть уже за трьома показниками: заповненість лі-
жок, рівень тестувань і кількість нових хворих на 
100 тисяч населення за останні 14 днів. 

Наука-падчірка
 Міністерство освіти та науки оприлюдни-
ло масштабне дослідження, яке аналізує стан 
українськоії науки у 2019 році. Торік на наукові 
дослідження і розробки в Україні з усіх джерел 
було витрачено 17 млрд 254 млн грн. Найбіль-
шу частину профінансувала держава (38,3%), 
частка коштів вітчизняних замовників станови-
ла 28,1%, з іноземних джерел надійшло 22,3%, 
власних коштів витратили 10%, з інших джерел 
— 1,3%. Тим часом наукоємність ВВП, як і в по-
передні роки, залишилася критично низькою — 
0,43%, склавши рекордний мінімум за останні 10 
років. Для порівняння: наукоємність ВВП країн 
ЄС-28, за даними попереднього року, в серед-
ньому становила 2,12%. Із держбюджету науко-
ву сферу фінансували через 49 програм, у межах 
яких освоєно 9 млрд 312 млн грн. Один із найваж-
ливіших показників ефективності використання 
бюджетних коштів, рівень впровадження науко-
вої (науково-технічної) продукції, сягнув 76% від 
майже 19,5 тисячі одиниць, створених за держ-
кошти.

Сам такий...
 Постійне представництво Росії при ООН на 
заклик посольства США в Україні припинити по-
рушення прав корінного народу в окупованому 
Криму опублікувало іронічну відповідь: «Закли-
каємо США припинити жорстокі порушення прав 
людини індіанців і залишити їхню територію». Та-
ким чином Росія відреагувала на повідомлення 
посольства США про ситуацію з правами люди-
ни до дня корінних народів, який відзначали ми-
нулими вихідними. На цинічний спіч російсько-
го представництва відреагував посол України у 
США Володимир Єльченко: «Правильною доро-
гою йдете, товариші. Свого часу Хрущов відповів 
на критику США ще простіше: а у вас негрів лін-
чують! Back in the USSR?» Утім для керівництва 
РФ доведення діалогу з опонентами до абсурду 
— звична практика. Перевірено десятиліттями 
«совка»: затуркані «свої» довірливо підтрима-
ють, а привчені логічно мислити «чужі» хіба пок-
рутять пальцем біля скроні. 

Ні вашим, ні нашим
 Команда президента Молдови Ігоря Додо-
на стверджує, що він не проводив коротку від-
пустку в 2020 році в анексованому Криму, попри 
інформацію молдовського ЗМІ. Місцеве видан-
ня OMEGA з посиланням на неназване джерело в 
посольстві Молдови в Російській Федерації пові-
домило, що після нещодавнього візиту до Мос-
кви на початку серпня Додон «скористався за-
прошенням провести короткострокову відпустку 
в Криму». Згадується вілла в 5-зірковій резиден-
ції «Кримський бриз» у селищі Паркове поблизу 
Ялти, що є елітним об’єктом російського газово-
го монополіста «Газпром». Достовірних підтвер-
джень своєї інформації видання не навело. У за-
яві речниця Додона Кармена Штерпу наголошує: 
«Ми шкодуємо, що в публічний простір запусти-
ли новий медіафейк про нібито короткий відпо-
чинок Ігоря Додона в Ялті, ця інформація була за-
пущена певними політичними опонентами». Втім 
офіційне повідомлення уникає позначення пози-
ції Додона щодо належності Криму Україні. Міс-
це, згадане як «Ялта (Крим)», без згадок про Ук-
раїну чи Росію.

■Тарас ЗДОРОВИЛО

 Перевантаженість ук-
раїнських полісів автомобіль-
ним транспортом завдає чи-
мало незручностей містянам. 
А додайте ще й машини, які 
їдуть транзитом крізь той чи 
інший конгломерат. Особли-
во гостро проблема заванта-
женості автодоріг стоїть перед 
Києвом: нині столицею про-
їжджає понад 600 тисяч авто-
мобілів на добу, 40 відсотків з 
яких — транзитом. Тож ціл-
ком резонною стала поява щой-
но оприлюдненого пресслуж-
бою офісу президента проєк-
ту будівництва нової Київсь-
кої обхiдної дороги (КОД), яка 
пролягатиме навколо столиці. 
Його планують реалізувати до 
2025 року в межах програми 
«Велике будівництво», і вар-
туватиме воно бюджету краї-
ни 85 мільярдів гривень.
 Згідно з генпланом, КОД 
матиме вигляд напівкільця за-
гальною протяжністю майже 
150 кілометрів. І включатиме 
в себе дорогу й міст через Дніп-
ро з підходами протяжністю 
понад 25 кілометрів. Очікуєть-
ся, що об’їзна дорога не лише 
сконцентрує на собі до 70 від-
сотків вантажного транспор-
ту, а й допоможе водіям ско-
ротити час поїздки на 40-60 
хвилин. КОД поєднає між со-
бою найбільші міста київської 

агломерації: Ірпінь, Ворзель, 
Васильків, Обухів, Українку, 
Бориспіль i Бровари та сполу-
чить траси: М-07 Київ — Ко-
вель, М-06 Київ — Чоп, М-05 
Київ — Одеса, Н-01 Київ — 
Знам’янка, Н-08 Бориспіль — 
Маріуполь, М-03 Київ — Хар-
ків i М-01 Київ — Чернігів. 
 Приємний бонус для киян 
(та й для водіїв): транзитним 
авто не доведеться їхати на лі-
вий берег столиці з правого че-
рез перевантажений центр міс-
та. За розрахунками фахівців, 
піковий трафік на окремих ді-
лянках становитиме понад 70 
тисяч автомобілів на добу, а 
сумарний трафік — понад 300 
тисяч автівок.
 Днями стартував тендер 
на проєктні роботи першої ді-
лянки КОДу протяжністю 35 
кілометрів, яка з’єднає траси 
М-06 Київ — Чоп та М-05 Київ 
— Одеса. Її хочуть зводити з 
початку наступного року. За 
попередніми розрахунками, 
вартість тільки цього відрізка 

виллється у 12 мільярдів гри-
вень. В офісі президента пере-
конують, що проєкт зацікавив 
зарубіжних партнерів, тож 
розраховують на участь між-
народних фінансових установ 
і приватних інвесторів.
 Нагадаємо, що наявний 
об’їзд по недобудованій Кіль-
цевій дорозі має вигляд зви-
чайної міської вулиці, ото-

ченої спальними районами. 
Щодня цією дорогою їздять 
iще й десятки тисяч легко-
вих автомобілів i міський гро-
мадський транспорт. Через 
це Кільцева дорога постійно 
руйнується, в повітрі накопи-
чується багато шкідливих ви-
кидів, а навколишні райони 
зазнають великого шумового 
впливу. ■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Нещодавно Міністерство освіти і на-
уки оприлюднило цілу низку рекоменда-
цій щодо того, як має проводитися навчан-
ня у школах із 1 вересня в контексті епі-
демічної ситуації. Серед таких, приміром, 
збільшення відстаней між партами, про-
ведення занять на відкритому повітрі, 
навчання у дві зміни, дистанціювання у 
їдальнях та інших шкільних приміщен-
нях, носіння масок учнями та педагога-
ми. При тому, що міська влада і, зокре-
ма, управління освіти націлює керівників 
шкіл на дотримання даних рекомендацій, 
останні погано собі уявляють, як реально 
втілити побажання міністерства у вели-
ких начальних закладах, де близько ти-
сячі учнів.
 Такими сумнівами поділилася в ефірі 
місцевого інтернет-ресурсу «Файне міс-
то» і директорка однієї з найбільших тер-

нопільських шкіл №28 Лілія Вавринів. 
«Ми акцентуватимемо передусім на до-
триманні правил гігієни учасниками ос-
вітнього процесу, — зазначила вона. — Де-
зінфекція рук та поверхонь, приміщень, 
провітрювання класів, носіння масок... 
Правда, важко уявити собі, як учителі і 
учні зможуть проводити в цих масках по 
шість годин. Можливо, маски використо-
вуватимуть для перебування на території 
школи, а в класах під час уроків — ні. Та-
кож педагоги регулярно опитуватимуть 
учнів про самопочуття, вимірюватимуть 
температуру і проводитимуть, за можли-
вості, уроки на відкритому повітрі. На да-
ний час міське управління освіти розрахо-
вує, скільки потрібно дезінфекційних за-
собів на кожну школу, і буквально днями 
мають бути виділені кошти для закупів-
лі всього необхідного. Батькам доведеть-
ся купувати хіба маски. А так усе необхід-
не має бути закуплене за кошти місцевого 
бюджету».

 Без оптимізму ставляться керівники 
тернопільських шкіл до перспективи пе-
реривати навчання щоразу, коли місто 
потраплятиме в небезпечну епідемічну 
зону чи якщо у навчальному закладі буде 
виявлено бодай одного хворого. Постає 
також низка питань, які неможливо ви-
рішити лише силами місцевої влади. При-
міром, якщо діти навчатимуться у дві змі-
ни, то, відповідно, зросте і кількість ро-
бочих годин учителів. Оплачуватися вони 
мали б за рахунок державного бюджету. 
Тим часом у Тернополі, за інформацією 
міської ради, останнім часом і без того є 
факти постійної затримки державних суб-
венцій. ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Із державного бюджету 
для Шевченкового краю виді-
лено майже 5,2 млн грн на оз-
доровлення ветеранів АТО/
ООС у санаторіях. Як пояс-
нили «УМ» в управлінні со-
ціального захисту населення 
Черкаської облдержадмініст-
рації, цих грошей вистачить, 
щоб оздоровити 370 осіб з ін-
валідністю внаслідок війни 
та воїнів, які брали участь у 

захисті територіальної ціліс-
ності та державного суверені-
тету на сході України. «На-
разі структурні підрозділи 

соціального захисту населен-
ня райдержадміністрацій та 
міських рад уклали 97 угод із 
санаторно-курортними закла-

дами на загальну суму 1,3 млн 
грн. 48 бійців уже оздорови-
лися переважно у санаторіях, 
розташованих на півдні Ук-
раїни», — розповіли фахів-
ці Черкаського обласного уп-
равління соціального захисту 
населення.
 Нагадаємо, що уряд за-
твердив вартість путівки у 
2020 році: для осіб з інвалід-
ністю це 10 тисяч 440 грн, а 
для учасників бойових дій та 
учасників війни — 11 тисяч 
988 грн. ■

Схема довгоочікуваної об’їзної траси довкола Києва, офіційно 
анонсована службами президента.

❙
❙

ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Навколо Києва, транзитом
Упродовж наступних п’яти років прокладатимуть столичну 
об’їзну дорогу

■

НАМІРИ і МОЖЛИВОСТІ

Непевний першовересень
Школи готуються зустрічати учнів, але не готові 
дотримуватися всіх рекомендацій МОН

■

ПІДТРИМКА

Санаторій для воїна
На оздоровлення ветеранів АТО/ООС 
виділили кошти

■

Цьогорічних школярів із початком 
навчального року очікує чимало 
організаційних незручностей.
Фото з сайта 04141.com.ua.

❙
❙
❙
❙
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Кандидат у президенти США 
Джо Байден назвав ім’я претен-
дентки на посаду віцепрезидента. 
Це сенатор від Каліфорнії, афро-
американка Камала Харріс. Вона 
може стати першою афроамери-
канкою віцепрезиденткою. Про 
це кандидат від Демократичної 
партії США заявив у вівторок, 11 
серпня. Як вказує кореспондент 
Бі-Бі-Сі у США, Байден і Харріс 
мають бути офіційно названі кан-
дидатами від Демократичної пар-
тії наступного тижня під час На-
ціональної партійної конвенції.
 Колишній віцепрезидент 
США, який працював із Бараком 
Обамою, написав у «Твіттері», 
що вважає Камалу Харріс «без-
страшним борцем» за права «зви-
чайних громадян». А Харріс за-
явила, що готова зробити все не-
обхідне, аби привести його до пе-
ремоги на виборах. «Вона здатна 
об’єднати американський народ 
та «будуватиме США, які від-
повідатимуть нашим ідеалам», 
— цитує Байдена агенція новин 
«Ассошіейтед Пресс». І заначає: 
таким чином, Харріс стане пер-
шою афроамериканкою, яка ба-
лотуватиметься на другу за важ-
ливістю посаду у США від однієї 
з двох найбільших політичних 
партій країни.
 Відбір кандидатів на пост ві-
цепрезидента від Демократич-
ної партії тривав кілька місяців 
і проходив в умовах великої сек-
ретності. Співробітники вибор-
чого штабу Джо Байдена уважно 
вивчали біографії можливих пре-
тендентів, досліджували фінан-
сову та медичну інформацію. Ос-

танній пункт був особливо важ-
ливий: у разі своєї перемоги на 
виборах 77-річний Байден стане 
найстаршим президентом США, 
обраним на перший термін. Спів-
робітники штату демократич-
ного кандидата вважають ціл-
ком реальною ймовірність, що у 
разі потреби президентське кріс-
ло може зайняти віцепрезидент. 
Якщо з президентом щось ста-
неться.
 Ким же є обраниця Демок-
ратичної партії та самого Джо 
Байдена, яка може стати другою 
(а можливо, і першою) особою 
США? 55-річна сенаторка-демок-
рат від штату Каліфорнія наро-
дилася в місті Окленд, неподалік 
Сан-Франциско, у родині мігран-
тів: її мати приїхала до США з Ін-
дії, а батько — з Ямайки. Після 
розлучення батьків Харріс ви-
ховувала мати, і, за словами се-
наторки, вона з дитинства знала 
про своє індійське коріння. При 
цьому в родині культивувала-
ся афроамериканська культура, 
а участь матері у правозахисних 
ініціативах афроамериканської 
громади справила на Харріс гли-
боке враження.
 Харріс закінчила університет 
Говард, який вважається тради-

ційно афроамериканським, а 
потім отримала диплом юриста в 
Університеті штату Каліфорнія. 
Після цього працювала в офісі 
окружного прокурора в Оламе-
де, а в 2003 році її обрали на по-
саду окружного прокурора. Че-
рез кілька років Камала Харріс 
стала першою жінкою і першою 
афроамериканкою на посаді гене-
рального прокурора штату Калі-
форнія. Активну й амбітну про-
курорку вже тоді називали зір-
кою Демократичної партії, тому 
нікого не здивувало, що у 2017 
році вона легко виграла вибори 
та стала членом Сенату США.
 Наприкінці минулого року 
вона оголосила про свою участь 
у президентських перегонах, але 
вже на початку 2020-го зняла 
свою кандидатуру, пояснивши це 
недостатньою підтримкою вибор-
ців. Незабаром вона публічно під-
тримала кандидатуру Джо Байде-
на та заявила: зробить усе, що в її 
силах, щоб допомогти йому стати 
наступним президентом США.
 Останнім часом саме Джо 
Байдена вважають фаворитом 
президентських перегонів. За 
результатами опитування гро-
мадської думки, проведеного 
11 серпня, колишній віцепре-

зидент США сьогодні виперед-
жає свого опонента, Дональда 
Трампа, на 10 пунктів. Пор-
тал RealClearPolitics, який уза-
гальнює результати опитувань 
провідних соціологічних ком-
паній у США, також віддає пе-
ревагу Байдену: 7,2 пункта. 
При цьому спостерігачі кажуть, 
що за останні тижні рейтинги 
Джо Байдена дещо знизилися, 
підкреслюючи, що саме вибір 
віцепрезидента може помітно 
вплинути на президентські пе-
регони.
 Зупинившись на кандидатурі 
Камали Харріс, Демократична 
партія та особисто Джо Байден 
роблять спробу «одним пострі-
лом убити кількох зайців». По-
перше, заручитися ще більшою 
підтримкою національних мен-
шин США, які й так здебільшо-
го підтримують саме Демокра-
тичну партію. По-друге, заручи-
тися підтримкою виборців-жі-
нок. Третьою причиною вибору 
саме Камали Харріс можна на-

звати підтримку найбільш лі-
берального крила прихильни-
ків Демократичної партії, які 
під час праймеріз (попередніх 
виборів) ставили на найбільшо-
го ліберала в ній, соціаліста (а у 
США таке визначення серед біль-
шості населення, за винятком час-
тини інтелігенції та ліберальної 
молоді, має дуже негативний від-
тінок) Берні Сандерса. Останній 
певний час лідирував у цьогоріч-
них праймеріз, але у підсумку все 
ж поступився Джо Байдену.
 Президент США Дональд 
Трамп заявив, що «трохи здиво-
ваний» рішенням Байдена обра-
ти саме Харріс. І нагадав, що під 
час праймеріз вона гостро крити-
кувала Байдена. Сенаторка та-
кож відома як «одна з найбільш 
ліберальних осіб у Сенаті США», 
додав Трамп». «Я думав, що Бай-
ден спробує трохи відсторонити-
ся від цього», — зазначив ниніш-
ній глава Білого дому. Принагід-
но згадавши низькі результати 
Харріс під час праймеріз. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Ставка Олександра Лукашен-
ка на силове придушення протес-
тів проти фальсифікації ним пре-
зидентських виборів 9 серпня 
спрацювала. Протести після ак-
тивної триденної фази фактич-
но захлинулися. Лідерка опози-
ції Світлана Тихановська виїха-
ла до Литви і закликала прибіч-
ників не виходити на вулиці. А 
радикально налаштованих ак-
тивістів заарештували лукашен-
ківські спецслужби. Якщо ж го-
ворити про післявиборчу ситу-
ацію в Білорусі, то між владою і 
більшістю суспільства утворила-
ся прірва. Вибори не були віль-
ними. Це усвідомлюють як біль-
шість білорусів, так і у світі.
 27 держав-членів ЄС опублі-
кували спільну заяву стосовно 
ситуації в Білорусі. Європейсь-
кий Союз не виключає вжиття за-
ходів стосовно осіб, відповідаль-
них за насилля, необґрунтовані 
арешти та фальшування резуль-
татів президентських виборів. У 
спільній заяві євросоюзні держа-
ви наголошують: під час передви-
борчої кампанії громадяни Біло-
русі показали своє бажання де-
мократичних змін, однак вибори 
не були ані вільними, ані чесними 
і, за свідченням спостерігачів, не 
відповідали міжнародним стан-
дартам.
 А далі Європейський Союз 
вдається до традиційної мантри, 
закликаючи білоруських полі-
тичних лідерів почати правдивий 
і плюралістичний діалог із сус-
пільством, щоби уникнути еска-

лації насильства. «Європейський 
Союз і надалі підтримуватиме де-
мократичну, незалежну, суверен-
ну і стабільну Білорусь, — напи-
сано у спільній заяві країн-членів 
ЄС. — Ми будемо оцінювати дії 
влади Білорусі в актуальній си-
туації, а також проводити глибо-
кий аналіз стосунків на лінії ЄС—
Білорусь».
 У зв’язку з цією заявою та 
фактично продемонстрованим 
ставленням Євросоюзу та США 
до подій у прикордонній для ЄС 
держави польська газета «Жеч-
посполіта» пише, що Білорусь 
залишилася на самоті. Прези-
дент США Дональд Трамп, який 
щоденно видає до десятка заяв у 
«Твіттері», не відреагував жод-
ним дописом на трагічні події. 
А канцлерка Німеччини Ангела 
Меркель не зробила жодного по-
переджувального дзвінка до Лу-
кашенка. Для них події у Біло-
русі виявилися не вартими ко-
ментування. Оглядач «Жеч-
посполітої» Єнджей Бєлєцький 
зазначає в авторській колонці: 
«Ці дні визначать долю Білорусі 
на роки, а може, й десятиліття. Й 
не лише її. За подіями на нашому 
східному кордоні спостерігають 
також мешканці багатьох авто-
ритарних країн світу від Цент-
ральної Азії до Північної Афри-
ки. Вони хочуть побачити, чи й 
самі мусять поборотися за демок-
ратію, адже нагородою стане до-
помога Заходу та ліпше життя». 
Журналіст із жалем наголошує, 
що ані Європейський Союз, ані 
США не виказали свого бажання 
включитися до подій у Білорусі, 

обмежившись стандартними за-
кликами про вшанування волі ви-
борців і припинення насильства.
 Щоправда, Єврокомісія анон-
сувала обговорення теперіш-
ніх подій лідерами країн ЄС, але 
не подала конкретної дати такої 
зустрічі. До Світлани Тихановсь-
кої не обізвалися ані Ангела Мер-
кель, ані Емманюель Макрон. За-
лишившись без підтримки, голо-
вна суперниця Олександра Лу-
кашенка піддалася на шантаж 
білоруського КДБ та виїхала з 
країни. Не було й серйозної фінан-
сової пропозиції Брюсселя, яка 
змогла би відкрити шлях до ком-
промісу між Лукашенком і його 
опонентами. За таку байдужість, 
наголошує автор «Жечіпосполи-
тої», поплатиться не лише Біло-
русь, а й сам Захід, чиїм найбіль-
шим козирем у протистоянні з ав-
торитарними режимами Китаю, 
Росії та Саудівської Аравії був за-
хист прав і свобод людини.
 А в самій Білорусі, як і очіку-
валося, тривають «зачистки». Під 
роздачу потрапили і громадяни 
сусідніх країн: під час акцій про-
тесту після оголошення резуль-
татів президентських виборів там 
побили українського фотокорес-
пондента і затримали дев’ятьох 
громадян України. Про це на за-
пит «Суспільного» розповіли у 
Міністерстві закордонних справ 
України.

 «За інформацією посольства 
України в Білорусі, станом на 
9:00 12 серпня відомо про факт 
побиття українського фотоко-
респондента агентства «Асоши-
ейтед Пресс», якого з незнач-
ними ушкодженнями було до-
ставлено до одного з медичних 
закладів. Після надання допо-
моги у той же день його виписа-
ли. До посольства не звертався», 
— мовиться у повідомленні. За-
значається також, що дев’ятьох 
українців затримали у Вітебсь-
ку за «адміністративні правопо-
рушення». Внаслідок заходів, 
до яких вдалося посольство, на-
ступного дня їх звільнили з-під 
варти.
 Консульський відділ Посоль-
ства Польщі в Білорусі підтвер-
джує затримання трьох польсь-
ких громадян у Мінську. Вста-
новлено, де перебувають двоє з 
них, з’ясовується місце перебу-
вання третього. 
 Білоруська державна агенція 
«Белта» повідомляє про ареш-
ти координаторів антиурядових 
протестів. «Один із затриманих, 
мінчанин, знімав номер на 17-му 
поверсі готелю «Білорусь». Звід-
ти він і координував акції. Чо-
ловік керував діями трьох під-
леглих. Вони, зі свого боку, ке-
рували сотнями», — розвішує 
традиційну в таких випадках 
владну «локшину» агенція. ■

НОВИНИ ПЛЮС

Коронавірус    
розповзається
 За час пандемії COVID-19 
діагностовано майже 21 мільйон 
випадків нової хвороби у 213 краї-
нах. За даними сайта Worldometer, 
станом на ранок 13 серпня у світі 
зафіксовано 20,8 мільйона випад-
ків зараження, з яких 285 тисяч — 
тільки за попередню добу. Від уск-
ладнень, викликаних вірусом, вже 
померло 751 тисяча 555 пацієнтів, 
із них 6 тис. 822 — за попередню 
добу. Вилікувались на цю дату 13 
мільйонів людей. У п’ятірці лідерів 
за кількістю заражень — США, 
Бразилія, Індія, Росія та Півден-
на Африка. Україна на 32-му міс-
ці згаданого антирейтингу. Нині 
у світі протягом тижня діагносту-
ють близько 1,5 мільйона нових ви-
падків COVID-19. Як відомо, число 
щотижневих підтверджених випад-
ків коливалося в межах 500-600 ти-
сяч у травні і 700-800 тисяч у чер-
вні.

Санкції за насилля
 Держсекретар США Майк Пом-
пео не виключив можливості запро-
вадження санкцій проти Білорусі 
через жорстокість силовиків проти 
мирних демонстрантів після виборів. 
В інтерв’ю «Радіо «Свобода» Помпео 
наголосив: США глибоко розчаро-
вані, що вибори не були вільними 
і чесними. «Ми співпрацюватиме-
мо з нашими європейськими дру-
зями, які цінують свободу і які так 
само занепокоєні тим, що відбу-
лося. Ми бажаємо добра білорусь-
кому народові і будемо діяти ви-
ходячи з цього. Я впевнений, що 
ми розглянемо всі варіанти. Чи бу-
дуть це санкції, чи рішення щодо 
поставок нафти — це ще тільки 
належить визначити», — відповів 
держсекретар на питання про мож-
ливе припинення поставок нафти 
Білорусі. За його словами, наразі 
США спостерігатимуть, як розви-
ватиметься ситуація в найближчо-
му майбутньому.

■СУСІДИ

Приспані, але притомні
Протести в Білорусі захлинулися, лишився 
гнів приниженої гідності

■

ЇХНІЙ ВИБІР

Він і вона
Джо Байден визначився з партнером 
у віцепрезиденти

■

Суперники початку виборчих перегонів у США стали союзниками.❙

Сила є — правда полежить?❙
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 Демонструючи химерний 
автомобіль футуристичного ди-
зайну (що нібито виринув із май-
бутнього) в русі, 25-річний Ілля 
Крамер робить одне коло, дру-
ге, а зупинивши його, зауважує: 
«Дуже важкий у ходу. Це й не 
дивно, адже його вага становить 
приблизно 2,5-3 тонни. Надто 
швидко на такому не звичному 
транспортному засобі точно не 
поїдеш. Думаю, максимальна 
швидкість, яку можна на ньому 
розвинути, — це 100-120 кіло-
метрів за годину».
 Ідею створити ось таке незви-
чайне авто, за словами Іллі, по-
дав його друг. Коли ж молодий 
чоловік на власні очі побачив 
презентований Ілоном Маском 
автомобіль чудернацького ви-
гляду, то й сам по-справжньому 
загорівся цією ідеєю. «Чому за-
хотілося створити власну версію 
новинки Ілона Маска? Насам-
перед тому, що старт виробниц-
тва цього електрокара намічено 
лише на кінець 2021 року, — по-
яснює Ілля Крамер. — До того ж 
у мінімальній комплектації він 
коштуватиме 40 тисяч доларів, а 
в максимальній — усі 80 тисяч. 
Тобто придбати цей автомобіль 
у майбутньому — задоволення 
не з дешевих. От і виникла така 
думка: а чому б не зробити його 
власноруч? Тим паче, що крес-
лення є у вільному доступі». 
Окрім усього, зізнається авто-
мобіліст, це був ще й проєкт для 
YouTube, де в нього власний до-
статньо популярний автоблог.
 Таким чином, усе розпоча-
лося з пошуку старого мікроав-
тобуса-донора, і тут не обійш-
лося без пригод: було таке, що 
Ілля приїжджав до іншого міс-
та, а потенційні продавці не від-
повідали на телефонні дзвінки, 
а одного разу йому мало не про-
дали «буса», який був під ареш-
том. Отже, пошуки розтягнули-
ся в часі. І це при тому, що наш 
головний герой поспішав. Адже 
подібний проєкт практично од-
ночасно з ним запустили в Росії, 
а полтавцю хотілося, аби його 
репліка «Тесли» була першою 
не лише в Україні, а й у світі. На 
жаль, росіяни його все ж таки 
випередили, бо, найімовірніше, 
робили все нашвидкуруч. У під-
сумку їхня версія нового амери-
канського електрокара, за сло-
вами Іллі Крамера, поступаєть-
ся полтавській у якості й хіба що 
здалеку нагадує оригінал.
 Шукаючи ж автомобіль-до-
нор у різних містах України, 
Ілля урешті-решт знайшов під-
ходящий мікроавтобус Citroen 
1993 року випуску біля села Ма-
чухи, що неподалік Полтави. За 

роботу взялися удвох із механі-
ком Ігорем Плаксюком: зріза-
ли дах «буса», видавили скло 
тощо — так досягли того, що від 
транспортного засобу лишила-
ся сама платформа. За розміра-
ми вона була малувата. Тому і її 
розрізали навпіл i подовжили. У 
такий спосіб добилися того, що 
довжина автомобіля-дивовижі 
тепер сягає 6 метрів, висота ж 
становить майже два метри. 
 «Виготовили його з листово-
го металу і звичайного метало-
профілю. Старалися всі роботи 
виконувати якісно, бувало таке, 
що й по п’ять разів відрізали ме-
тал і знову зварювали. Загалом 
на все витратили півроку. До-
велося повністю переносити ру-
льову колонку (у «бусі» ж висо-
ка посадка), педалі. У «Тесли» 
Ілона Маска ковпаки для дисків 
складаються не з восьми рівних 
частин, а з семи. Відтак довело-
ся все розраховувати й робити 
їх самотужки, — розповідає про 
сам процес створення версії хи-
мерного американського піка-
па автомобіліст. — А от двигун 
лишили той, що був у мікроав-
тобусі, — стандартний, дизель-
ний. Хоч у мене часто цікавлять-
ся, чи заморочуватимуся з елек-
тродвигуном. Загалом хотів би 
зробити це авто електрокаром, 
але все впирається в кошти. Тож 
якщо буде така можливість, не-
одмінно цим займуся». 

 На реалізацію цього проєкту 
Ілля Крамер уже витратив май-
же 8 тисяч доларів. Найбільш 
проблемними, на його подив, 
стали стекла автомобіля. Їх ви-
рішили зробити з полікарбона-
ту. Та лобове скло від дії сонця 
невдовзі просіло, а тонування 
злізло. Довелося замовити зви-
чайне гартоване скло. «Я думав, 
що під час їзди останнє тріс-
катиметься, та, на диво, воно 
виявилося дуже надійним, — 
стверджує молодий чоловік. — 

Іще одна проблема — у справж-
ній «Теслі» відсутні «двірники» 
(там усе комп’ютеризовано), ро-
бити їх, як і дзеркала задньо-
го виду, не хочеться, але пере-
міщатися без них украй незруч-
но. В оригіналі пікапа двер-
ні ручки сховані й за потреби 
«виїжджають». Добитися та-
кого ефекту нам було складно, 
тому ми знайшли вихід, приду-
мавши електропакет, за якого 
двері відчиняються з допомо-
гою пульта. Хочу зробити, аби 

відкривалися й стекла. А ще 
працюємо над системою охоло-
дження, бо в салоні неймовірно 
жарко. В оригіналі багажник, 
де поміщається навіть квадро-
цикл, закривається такими собі 
ролетами. Та ми вирішили ли-
шити його відкритим. Усім роз-
казую, що, якщо бабуся попро-
сить перевезти картоплю, тут 
можна цілком достатню кіль-
кість її помістити». 
 А от салону свого дітища ав-
томобіліст поки що не хоче по-
казувати, оскільки він ще не мо-
дернізований згідно із задумом 
автора. Втім, уже зрозуміло, що 
копією салону справж ньої «Тес-
ли» він не буде: за словами Іллі, 
якщо добиватися повної схо-
жості, то простіше дочекатися 
виходу в світ оригіналу й при-
дбати його.
 Молодий чоловік уже встиг і 
випробувати своє авто. При цьо-
му найприємнішою, за його сло-
вами, стала реакція людей — і 
малі, й дорослі не приховують 
захвату.
 «Якщо чесно, не думав, що 
буде такий ажіотаж. Усі запи-
тують, що це за космомобіль, 
просять дозволу сфотографува-
тися на його фоні. Хоч, не сек-
рет, багато хто з моїх знайомих 
і навіть друзів часто цікавить-
ся: навіщо тобі, мовляв, усе це? 
— не приховує Ілля. — Відверто 
кажучи, іноді й самому в голо-
ву закрадалася думка: дідько, 
витрачено стільки часу, кош-
тів, навіщо я все це почав? Але 
коли вперше сів за кермо нового 
авто й побачив реакцію людей, 
зрозумів, що все недаремно».
 Ілля Крамер захоплюєть-
ся автомобілями, мабуть, із 
трьох років — уже відвідуючи 
дитсадок, знав усі марки ма-
шин, із 12 років проводив бага-
то часу на СТО вітчима, вчив-
ся в автодорожньому технікумі 
на механіка, потім — в аграр-
ній академії на інженера-тех-
нолога. Вважай, усе його жит-
тя пов’язане з автомобілями. 
Має й досвід їх переобладнання 
— свого часу повністю переро-
бив старий BMW. Тож не дивно, 
що й версія «Тесли» виявилася 
йому під силу.
 «Окрім дообладнання сало-
ну, лишилося ліквідувати дріб-
ні «косяки», що спливають 
із кожним виїздом. А наступ-
ним етапом стане реєстрація, 
аби можна було легально пере-
міщатися містом. Хоч, зрозумі-
ло, зареєструвати такий оригі-
нальний саморобний транспор-
тний засіб буде дуже нелегко. 
А взагалі історія, пов’язана зі 
створенням версії «Тесли», далі 
буде ще цікавішою», — обіцяє 
Ілля. ■

ВИНАХІДНИЦТВО

Крамер проти Маска 
Полтавець створив власну версію американського 
пікапа Tesla Cybertruck

■

Ілля Крамер iз допомогою механіка створив ось такий диво-автомобіль усього за пів року.❙

У багажнику своєї химерної автівки хлопець збирається перевозити 
бабусину картоплю. 
Фото автора.

❙
❙
❙

Наталiя БУШКОВСЬКА
(Інтернет-видання «Українська правда. Життя»)

 Ви помітили, що горобців у міс-
тах, особливо великих, поменшало? 
Якщо так, то вам не здалося. Їх дій-
сно стало менше у мегаполісах.
 У рамках спецпроєкту «Запитай 
Життя» iз цим питанням ми зверну-
лись до орнітологині, кандидатки 
біологічних наук Наталії Атамась. 
 Наприклад, ми вже пояснюва-
ли «Чи потрібне страхування від 
COVID-19, якщо плануєш відпочи-
нок чи мандрівку?» та «Чи можна 
їсти плаценту?».
 Відповідь: «У містах Європи та 
України найпоширенішими є два 
види горобців — польовий та хат-
ній. Саме щодо хатнього горобця, 
який часто мешкає у містах поряд із 
людиною, виникає запитання: куди 
вони поділися?  Загалом у Західній 
та Північній Європі з 80-х рр. існує 
потужний тренд на скорочення чи-
сельності хатнього горобця. Щодо 

причин такого явища точаться дис-
кусії.  Вважається, що на птахів у 
містах негативно впливають за-
бруднення повітря та ґрунту важ-
кими металами й діоксидом вуг-
лецю, електромагнітне забруднен-
ня також згадується», — пояснює 
науковиця.
 Наталія Атамась також додає, 
що загалом є тенденція до урбані-
зації: коли все менше залишається 
місць, де зерноїдний горобець може 
нормально живитися. 
 «Є дослідження, які показують, 
що чим більш «багатий та соціаль-
но успішний» район, тим менше там 
горобців, певно, через перераховані 

вище причини. 
 Також горобці не люблять і уни-
кають щільної новітньої забудови, 
з відсутністю парків та зелених зон, 
цього зараз в Україні у містах бага-
то. 
 Що стосується польового гороб-
ця, який більше тяжіє до відкри-
тих ландшафтів, але зустрічається 
й у містах, то його чисельність змі-
нюється по-різному в різних краї-
нах Європи.
 Наприклад, у Фінляндії вона 
зростає. Це пов’язано з тим, як ве-
деться сільське господарство у різ-
них країнах», — каже орнітологи-
ня. ■

ОРНІТОЛОГІЯ

Хатня пташко, повернись
Куди з вулиць міст поділися горобці?

■

Горобцям у мегаполісах жити некомфортно.
Фото з сайта pravda.com.ua.

❙
❙



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей»

11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.15, 

16.10 «Розсміши коміка»

17.10 Мелодрама «Жінка»

20.30, 21.40 Комедія «Свати»

22.45, 23.50 Т/с «Принцип 

насолоди»

00.55 Детектив «Ім’я рози»

02.00 Х/ф «Дракула»

03.30 Жахи «П’ятниця, 13»

ІНТЕР

02.55, 20.00 «Подробиці»

03.25 Х/ф «Золото Флінна»

04.55, 5.10 «Телемагазин»

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 та 

інопланетяни»

13.45 Х/ф «Жандарм і 

жандарметки»

15.45 «Чекай на мене. Україна»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

00.00 Т/с «Спокуса»

03.15 Х/ф «Звіряча лють»

04.45 «Мультфільм»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.20 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.30, 4.10 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 «Чужий гріх»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.20 Вар’яти

08.00 Х/ф «Місто Ембер»

09.50 Х/ф «Академія 

вампірів»

11.50 Х/ф «Сходження 

Юпітер»

14.20 Х/ф «Аліта: бойовий 

янгол»

17.00 Шахраї в мережах

19.00 Ревізор

20.50 Х/ф «Шпигун, який 

кинув мене»

23.00 Х/ф «Чому він?»

01.20 Х/ф «Одружуся з 

першою ліпшою»

03.05 Служба розшуку дітей

03.10 Зона ночі

04.10 Абзац

ICTV

04.30 Скарб нації

04.40 Еврика!

04.45 Служба розшуку дітей

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 Т/с «Таємні двері»

12.25, 13.25 Х/ф «Прометей»

12.45, 15.45 Факти. День

15.30, 16.25 Х/ф «Халк»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.10, 21.30 Х/ф «Ланцюгова 

реакція»

22.45 Х/ф «Чужий»

01.00 Х/ф «Чужий проти 

хижака»

02.40 Т/с «Таємниці та брехня»

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»

05.50 М/ф «Василина 

Микулівна»

06.10 М/ф «Кіт у чоботях»

06.35, 16.50, 20.50, 3.15 

«Випадковий свідок»

07.25 Х/ф «До Чорного моря»
08.50 Х/ф «Справа 

Румянцева»
10.45, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.45 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

18.20 «Свідок. Агенти»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 Х/ф «Кодекс злодія»
02.15, 3.30 «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. Кліпи

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. 

Піски часу»

08.40 Новини 

09.00 Історії вулканів. Острів 

Реюньйон. У серці вулкану 

09.30 Історії вулканів. Танзанія 

– вулкан на території 

Масаї 

09.55 Історії вулканів. 

Сакурадзіма. Життя під 

попелом 

10.30 Експедиція зі Стівом 

Бекшеллем 

12.30 Х/ф «Калоші щастя»
14.20 90 років у ефірі. Концерт 

Академічного оркестру 

народної та популярної 

музики Українського радіо 

16.20 Королівський тур. 

Мексика. Документальний 

цикл 

17.30 Міста і містечка. Київ. 

Документальний цикл 

17.45 Міста і містечка. 

Кам’янець-Подільський. 

Документальний цикл 

18.05 Відкривай Україну з 

Суспільним 

18.40 Новини (із 

сурдоперекладом)

19.00 Пишемо історію. 

Відродження православ’я 

19.10 Пишемо історію. 

Гетьманщина. Перша 

половина ХVІІ ст. Україна 

часів Разумкова 

19.25 Принц Чарльз. Усередині 

герцогства «Корнуолл» 

21.10 Світова медицина. Непал 

— медицина вершин 

21.40 Новини

22.10 Секрети Сонячної системи 

23.00 Великі грецькі міфи. 

Дедал та Ікар — розбита 

мрія 

23.30 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

Суспільному 

00.00 UA.МУЗИКА. Кліп 

00.15 #KіноWALL із Сергієм 

Тримбачем. Найкраще. 

Коліївщина

00.45 Букоголіки. Письменники-

самогубці. Богдан 

Бондарчук 

01.15 Сильна доля. Антитіла 

02.05 Сильна доля. Друга Ріка 

0300 Спільно 

04.00 UA.Фольк. Спогади 

04.55 По обіді-шоу 

05.50 Погода

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

06.55, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»

08.55 Т/с «Комісар Рекс-3»

11.50, 14.50 «МастерШеф-8»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.20 Т/с «Швидка допомога»

18.15 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «Зоя»

00.55 «Містичні історії-7 із 

Павлом Костіциним»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

07.45 «Медексперт»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15, 16.10 «За фактом»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

07.10, 19.15 Т/с «Опер за 

викликом-4»

10.55 «Помста природи»

11.10 «Загублений світ»

14.45 Х/ф «Інтерв’ю з 

убивцею»

16.25 Х/ф «Віддача»

20.15 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-2»

21.15 Т/с «Звонар-2»

22.05, 23.45 Т/с «CSI: місце 

злочину-15»

01.30 Х/ф «Кіборг Х»
02.55 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 9.50, 13.45 Yellow

06.10 «Хетафе» — «Реал» 

(2019 р. / 20). Чемпіонат 

Іспанії

08.00, 18.45 Матч. 1/2 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

10.00 «Баварія» — «Боруссія» 

(Д) (2019 р. / 20). 

Чемпіонат Німеччини

11.45, 20.35 Топ-матч

11.55 «Аталанта» — «Удінезе» 

(2019 р. / 20). Чемпіонат 

Італії

13.55 «Барселона» — 

«Севілья» (2019 р. / 20). 

Чемпіонат Іспанії

15.40, 22.45 Футбол NEWS

16.00 «Шахтар» — «Динамо» 

(2019 р. / 20). Чемпіонат 

України

17.50 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

20.45 Фінали Ліги чемпіонів 

(1999 р. / 2005 р.)

21.15, 23.55 «Шлях до Кельна»

21.55 LIVE. Матч. 1/2 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

00.25 «Маріуполь» — 

«Карпати» (2019 р. / 20). 

Чемпіонат України

02.15 «Бетіс» — «Севілья» 

(2019 р. / 20). Чемпіонат 

Іспанії

04.00 «Копенгаген» — 

«Ворскла» (2011 р. / 12). 

Ліга Європи УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 6.45, 2.00 Топ-матч

06.15, 14.30 Огляд 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

07.00 «Рома» — «Мілан» (2019 р. 

/20). Чемпіонат Італії

08.45, 21.35 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

09.00 «Маріуполь» — 

«Карпати» (2019 р. /20). 

Чемпіонат України

10.45, 15.00, 0.00 Yellow

11.00 «Копенгаген» — 

«Ворскла» (2011 р. /12). 

Ліга Європи УЄФА

12.45 Матч. 1/2 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

15.10 «Хетафе» — «Реал» 

(2019 р. /20). Чемпіонат 

Іспанії

17.00 «Ювентус» — «Наполі» 

(2019 р. /20). Чемпіонат 

Італії

18.45 Класичні матчі Ліги 

Європи

19.45 «Баварія» — «Боруссія» 

(Д) (2019 р. /20). 

Чемпіонат Німеччини

21.45 «Аталанта» — «Удінезе» 

(2019 р. /20). Чемпіонат 

Італії

23.30 Фінали Ліги чемпіонів 

(2007 р. /2012 р.)

00.10 «Барселона» — 

«Севілья» (2019 р. /20). 

Чемпіонат Іспанії

02.10 «Інтер» — «Мілан» (2019 р. 

/20). Чемпіонат Італії

04.00 «Боруссія» (Д) — «Уніон» 

(2019 р. /20). Чемпіонат 

Німеччини

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.50, 1.40 Правда життя

09.00, 0.30 Речовий доказ

10.10, 17.55 Сіяя: з нами у дику 

природу

12.10 Ігри імператорів

13.10 Володимир Івасюк

14.10 Секретні території

15.10, 23.40 Загадки Всесвіту

16.00 Гнів небес

16.55 Фестивалі планети

18.55 Містична Україна

19.50 Гучна справа

20.45 Повітряні воїни

21.45 Земні катаклізми

22.40 Планета Земля

02.35 Ризиковане життя

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.30 Х/ф «Лорд-злодій»

10.20 Х/ф «Джек та бобове 

стебло»

12.15 Х/ф «Перший пес 

держави»

14.10 Х/ф «Джунглі: у 

пошуках Марсупіламі»

16.00, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

18.00, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

19.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло-2»

00.00 Х/ф «МакГрубер»

01.30 Х/ф «Щоденник 

кар’єристки»

03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 14.15, 20.15 Одного разу 

під Полтавою

08.45, 14.45, 18.15 Танька і 

Володька

09.15, 13.15, 15.15, 0.15 Країна У

09.45, 13.45, 15.45, 23.15 Сімейка У

10.15, 16.15 4 весілля

12.15, 1.15 Панянка-селянка

17.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

19.15 Т/с «Євродиректор»

21.15 Х/ф «Сам удома»

02.30 Теорія зради

03.15 17+

04.05 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. Куранс 

— Франція

11.25 Телепродаж

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.20 «Експедиція зі Стівом 

Бекшеллем»

16.30 Т/с «Містер Селфрідж»

17.30, 20.25, 22.40 «Дикі 

тварини»

18.55 «Боротьба за виживання»

19.35 «Суперчуття»

21.40 Святі та грішні

00.00 Бюджетники

04.30 Д/ф «Висота 307.5»
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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 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей»

11.25, 13.20, 15.15 «Міняю 

жінку»

17.10 Мелодрама «Жінка»

20.30, 21.40 Комедія «Свати»

22.45, 23.50 Т/с «Принцип 

насолоди»

00.55 Детектив «Ім’я рози»

02.00 Х/ф «Варкрафт»

03.55 Пригоди «Соломон Кейн»

ІНТЕР

05.40, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05, 12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

13.20 «Добре здоров’я»

14.25 «Речдок»

15.20 «Речдок». Прем’єра

16.20, 21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 1.50 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

23.55 Т/с «Спокуса»

03.15 Х/ф «Лорд-злодій»
04.45 «Мультфільм»

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, 3.55 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. нові 

випуски

10.30, 4.45 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 «Щоб побачити 

веселку»

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»

11.10 Х/ф «Крихітка з 

Беверлі-Хіллз»

13.00, 19.00 Шахраї в мережах

20.50 Х/ф «Однокласники»

22.50 Х/ф «Третій зайвий»

01.00 Т/с «Підступні покоївки»

02.50 Зона ночі

04.10 Абзац

ICTV

04.15 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 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

10.20, 13.15 Х/ф 

«Переслідуючи 

«Красный Октябрь»

12.45, 15.45 Факти. День

13.50, 16.15, 21.25 Т/с «Пес»

16.20 Х/ф «Важкий корпус»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

22.40 Т/с «Таємні двері»

23.40 Х/ф «Чужі»

02.15 Х/ф «Чужі проти 

хижака: реквієм»

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 «Top Shop»

06.00 М/ф «Дюймовочка»

07.10 М/ф «Як козаки у хокей 

грали»

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 «Одиночне 
плавання»

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 «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. Кліпи 

06.10 Аромати Перу. 

Документальний цикл 

06.30 Аромати Шотландії. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Робін Гуд 

07.50 М/ф «Сандокан» 

08.15 М/ф «Рівень Маркуса. 

Маркус гонщик»

08.40 Новини 

09.10 Т/с «Дама під вуаллю» 

10.20 Світові чемпіонати. 

Найкраще. Спортивна 

гімнастика 

10.50 Війни за статки. Галк 

Гоган. Документальний 

цикл 

11.45 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

12.30 Х/ф «Жива вода»
14.30 Ода музиці. Гранд-концерт 

до 80-річчя Лесі Дичко

16.20 Королівський тур. 

Еквадор. Документальний 

цикл 

17.30 Міста і містечка. Київ. 

Документальний цикл 

17.45 Міста і містечка. 

Кам’янець-Подільський. 

Документальний цикл 

18.00 Відкривай Україну з 

Суспільним 

18.40 Новини (із 

сурдоперекладом)

19.00 Пишемо історію. 

Гетьманщина. Перша 

половина ХVІІ ст. Україна 

часів Разумкова 

19.15 Пишемо історію. 

Відродження православ’я 

19.25 Справжня гра престолів. 

Столітня війна. 

Документальна програма, 

16+ 

20.15 Т/с «Максиміліан та Марія 

Бургундська»

21.05 Світова медицина. Іспанія 

— госпіталь у відкритих 

водах 

21.40 Новини

22.10 Секрети Сонячної системи 

23.00 Великі грецькі міфи. 

Афіна — озброєна 

мудрість 

23.30 Сучасна музика на 

UA.Культура. Andzh

23.45 Сучасна музика на 

UA.Культура. Хорея 

Козацька

00.10 Час поезії з Василем 

Герасим’юком. Найкраще. 

Микола Бажан

00.45 Букоголіки. Детективний 

жанр. Владислав Івченко 

01.15 Сильна доля. Друга Ріка 

02.10 Сильна доля. Mansound 

0325 Спільно 

04.20 Енеїда. Григорій Квітка-

Основ’яненко 

04.45 Енеїда. Олександр 

Довженко 

05.20 Новини

05.50 Погода 

 

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

06.05 Т/с «Коли ми вдома»

07.00, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»

09.00 Т/с «Комісар Рекс-3»

11.55, 14.50 «МастерШеф-8»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.25 Т/с «Швидка допомога»

18.15 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «Зоя»

00.55 «Містичні історії-7 із 

Павлом Костіциним»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15, 16.10 «За фактом»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

07.10 Т/с «Рекс-2»

09.00 «Помста природи»

09.25 «Загублений світ»

13.00 Х/ф «Місія на Марс»
15.05 Х/ф «В ім’я короля»
17.20 Прем’єра! «Загублений 

світ»

19.20 Т/с «Опер за викликом-4»

20.10, 21.15 Т/с «Звонар-2»

22.20, 23.50 Т/с «CSI: місце 

злочину-15»

01.35 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Герта» — «Баварія» 

(2019 р. / 20). Чемпіонат 

Німеччини

08.10 «Барселона» — 

«Валенсія» (2019 р. / 20). 

Чемпіонат Іспанії

10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS

10.20 Yellow. Прем’єра

10.30, 13.00 «Шлях до Кельна»

11.10, 2.15 Матч. 1/2 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

13.30 Фінали Ліги чемпіонів 

(1996 р. / 2002 р.)

13.55 «Боруссія» (Д) — «Баєр» 

(2019 р. / 20). Чемпіонат 

Німеччини

16.00 Огляд 1/2 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА. Прем’єра

16.30 «Рома» — «Лаціо» (2019 р. 

/ 20). Чемпіонат Італії

18.15 «Шахтар» — «Львів» 

(2019 р. / 20). Чемпіонат 

України

20.00 Фінали Ліги чемпіонів 

(2009 р. / 2000 р.)

20.25 Класичні матчі Ліги 

Європи

21.15, 23.55 «Ніч Ліги чемпіонів»

21.55 LIVE. Матч. 1/2 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

00.25 «Севілья» — 

«Еспаньйол» (2019 р. / 

20). Чемпіонат Іспанії

04.00 «Ворскла» — «Ганновер» 

(2011 р. / 12). Ліга Європи 

УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.30 «Шлях до Кельна»

06.40, 19.45 Матч. Ліга Європи 

УЄФА

09.00 «Севілья» — 

«Еспаньйол» (2019 р. /20). 

Чемпіонат Іспанії

10.45, 14.45 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

11.00 «Ворскла» — «Ганновер» 

(2011 р. /12). Ліга Європи 

УЄФА

12.45, 16.45 Yellow

13.00 «Мілан» — «Інтер» (2019 

р. /20). Чемпіонат Італії

15.00 Матч. 1/2 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

17.00 «Барселона» — 

«Валенсія» (2019 р. /20). 

Чемпіонат Іспанії

18.45 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

21.35 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.45 «Баварія» — «Шальке» 

(2019 р. /20). Чемпіонат 

Німеччини

23.30 Огляд 1/4 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

00.00, 2.00 Топ-матч

00.10 «Інтер» — «Ювентус» 

(2019 р. /20). Чемпіонат 

Італії

02.10 «Шахтар» — «Динамо» 

(2019 р. /20). Чемпіонат 

України

04.00 Матч. Ліга чемпіонів 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.40, 1.40 Правда життя

08.50, 0.30 Речовий доказ

10.00, 17.50 Сіяя: з нами у дику 

природу

12.00 Ігри імператорів

13.00 Володимир Басов

14.00, 19.45 Секретні території

15.00, 23.40 Загадки Всесвіту

15.55, 21.45 Гнів небес

16.50 Фестивалі планети

17.20 Як працюють машини

18.50 Містична Україна

20.45 Повітряні воїни

22.40 Планета Земля

02.35 Код доступу

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.35, 0.50 Т/с «Доктор Хто»

10.30, 0.00 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

14.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

15.00, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло-2»

21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

02.35 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 14.15, 20.15 Одного разу 

під Полтавою

08.45, 14.45, 18.15 Танька і 

Володька

09.15, 15.15, 0.25 Країна У

09.45, 15.45, 23.25 Сімейка У

10.15, 17.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

11.15, 16.15 4 весілля

12.15, 1.25 Панянка-селянка

13.15, 19.15 Т/с «Євродиректор»

21.15 Х/ф «Сам удома-2»
02.40 Теорія зради

03.25 17+

04.10 Віталька

05.50 Корисні підк

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. Енвер’ю 

— Шотландія

11.25 Телепродаж

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.20 «Експедиція зі Стівом 

Бекшеллем»

16.30 Т/с «Містер Селфрідж»

17.30 Схеми. Корупція в деталях

18.55 «Боротьба за виживання»

19.35 «Суперчуття»

20.25 «Дикі тварини»

21.40 Наші гроші

22.15 «Вижити в дикій природі»

00.00 Перша шпальта

03.30 Д/ф «Висота 307.5»

04.25 Д/ф «Перехрестя Балу»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 14—15 СЕРПНЯ 2020
18 серпня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Поспішіть 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, 10.25 «Життя відомих 

людей»

11.25, 13.20, 15.15 «Міняю 

жінку»

17.10 Мелодрама «Жінка»

20.30, 21.40 Комедія «Свати»

22.45, 23.45 Т/с «Принцип 

насолоди»

00.45 Детектив «Ім’я рози»

01.50 Трилер «Ексмахіна»

03.30 «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»

11.05, 12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

13.20 «Добре здоров’я»

14.25, 15.20 «Речдок»

16.20, 21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 1.45 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

00.00 Т/с «Спокуса»

03.10 Х/ф «Париж зачекає»

04.40 «Мультфільм»

05.10 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.30 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. нові 

випуски

10.30, 4.20 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 «Тайсон»

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»

11.20 Х/ф «Крихітка з 

Беверлі-Хіллз-2»

13.10 Кохання на виживання

17.00, 19.00 Хто зверху?

21.10 Х/ф «Однокласники-2»

23.10 Х/ф «Третій зайвий-2»

01.20 Т/с «Підступні покоївки»

02.50 Служба розшуку дітей

02.55 Зона ночі

04.10 Абзац

ICTV

04.05 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

11.05, 13.15 Х/ф «Важкий 

корпус»

12.45, 15.45 Факти. День

14.00, 16.15, 21.30 Т/с «Пес»

16.50 Х/ф «Вуличний боєць»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

22.45 Т/с «Таємні двері»

23.45 Х/ф «Чужі-3»

01.55 Х/ф «Дочка генерала»

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

05.00, 4.45 «Top Shop»

06.00 М/ф «Казка про царя 

Салтана»

07.15 М/ф «Як козаки 

олімпійцями стали»

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 «Лише одна ніч»
10.50, 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, 2.45 «Речовий доказ»

03.45 «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 Шотландії. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Робін Гуд 

07.50 М/ф «Сандокан» 

08.15 М/ф «Рівень Маркуса»

08.40 Новини 

09.10 Т/с «Дама під вуаллю» 

10.20 Світові чемпіонати. 

Найкраще. Акробатика 

10.50 Війни за статки. 

Радіолегенда Кейсі Кейс. 

Документальна програма 

11.45 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

12.30 Божественна літургія 

з нагоди свята 

Преображення Господа 

Бога і Спасителя нашого 

Ісуса Христа 

15.00 Єднаймося! Концертна 

програма Ольги Чубарєвої

16.20 Королівський тур. 

Мексика. Документальний 

цикл 

17.30 Міста і містечка. Київ. 

Документальний цикл 

17.45 Міста і містечка. 

Кам’янець-Подільський. 

Документальний цикл 

18.00 Відкривай Україну з 

Суспільним 

18.40 Новини (із 

сурдоперекладом)

19.00 Пишемо історію. 

Ліквідація Запорізької 

Січі. Утворення 

дворянства в Україні 

19.15 Пишемо історію. Юрій 

Дрогобич. 1450-ті роки 

19.25 Справжня гра престолів. 

Столітня війна. 

Документальна програма, 

16+ 

20.15 Т/с «Максиміліан та Марія 

Бургундська»

21.10 Світова медицина. Непал 

— медицина вершин 

21.40 Новини

22.10 Секрети Сонячної системи 

23.00 Великі грецькі міфи. 

Афродіта — визначена 

бажанням 

23.30 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

Суспільному

00.05 UA.МУЗИКА. Кліпи

00.15 #БібліоFUN з Ростиславом 

Семківим. Найкраще. 

Умберто Еко

00.45 Букоголіки. Книги як 

бізнес, українське 

книговидання 

01.15 Сильна доля. Mansound 

02.10 Сильна доля. Марія 

Бурмака 

0325 Спільно 

0350 Бюджетники 

04.20 Енеїда. Олександр 

Довженко 

04.45 Енеїда. Ольга Кобилянська 

05.20 Новини

05.50 Погода

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

06.05 Т/с «Коли ми вдома»

06.35, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»

08.30 Т/с «Комісар Рекс-3»

11.30, 14.50 «МастерШеф-8»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.20 Т/с «Швидка допомога»

18.15 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «Зоя»

00.55 «Містичні історії-7 із 

Павлом Костіциним»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

07.45 «Медексперт»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15, 16.10 «За фактом»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

07.10 Т/с «Рекс-2»

08.55 «Помста природи»

09.20, 17.20 «Загублений світ»

12.50 Х/ф «Стукач»
14.55 Х/ф «Володар морів: на 

краю світу»
19.20 Т/с «Опер за викликом-4»

20.10, 21.15 Т/с «Звонар-2»

22.20, 23.50 Т/с «CSI: місце 

злочину-15»

01.35 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Аталанта» — «Лечче» 

(2019 р. / 20). Чемпіонат 

Італії

07.45, 13.30, 18.00, 2.40 Огляд 

1/2 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

08.15 «Шальке» — «Баварія» 

(2019 р. / 20). Чемпіонат 

Німеччини

10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS

10.20, 12.50 «Ніч Ліги чемпіонів»

11.00, 18.30 Матч. 1/2 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

13.20, 17.50, 0.45 Yellow

13.55 «Інтер» — «Ювентус» 

(2019 р. / 20). Чемпіонат 

Італії

16.00, 23.00 Матч. 1/2 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

20.15 Фінали Ліги чемпіонів 

(1999 р. / 2005 р.)

20.45 «Валенсія» — «Атлетіко» 

(2019 р. / 20). Чемпіонат 

Іспанії

22.35 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

00.55 «Боруссія» (М) 

— «Майнц» (2019 р. / 20). 

Чемпіонат Німеччини

03.10 «Стандарт» — «Ворскла» 

(2011 р. / 12). Ліга Європи 

УЄФА

05.00 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

ФУТБОЛ-2

06.00 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

06.55 «Валенсія» — «Атлетіко» 

(2019 р. /20). Чемпіонат 

Іспанії

08.45, 16.45 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

09.00, 2.10 Матч. Ліга Європи 

УЄФА

10.45 Yellow

11.00 «Стандарт» — «Ворскла» 

(2011 р. /12). Ліга Європи 

УЄФА

12.45 «Реал» — «Атлетіко. 

Чемпіонат Іспанії

14.30 Огляд 1/2 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

15.00 Матч. Ліга чемпіонів 

УЄФА

17.00 Матч. 1/2 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

18.45 Топ-матч

19.00 Огляд 1/4 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

19.25 «Ліверпуль» — «МЮ. 1/8 

фіналу (2015 р. /16). Ліга 

Європи УЄФА

21.15, 23.55 «Ніч Ліги чемпіонів»

21.55 LIVE. Матч. 1/2 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

00.25 «Боруссія» (Д) — «Баєр» 

(2019 р. /20). Чемпіонат 

Німеччини

04.00 «Атлетіко» — «Севілья» 

(2019 р. /20). Чемпіонат 

Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.50, 1.40 Правда життя

09.00, 0.30 Речовий доказ

10.10 Фестивалі планети

10.40 Як працюють машини

11.10, 17.50 Сіяя: з нами у дику 

природу

12.10, 16.50 Ігри імператорів

13.10 Леонід Биков

14.10, 19.45 Секретні території

15.10, 23.40 Загадки Всесвіту

16.00, 21.45 Гнів небес

18.50 Містична Україна

20.45 Повітряні воїни

22.40 Планета Земля

02.45 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.35, 0.50 Т/с «Доктор Хто»

10.30, 0.00 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

14.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

15.00, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло-2»

21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

02.35 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 14.15, 20.15 Одного разу 

під Полтавою

08.45, 14.45, 18.15 Танька і 

Володька

09.15, 15.15, 0.15 Країна У

09.45, 15.45, 23.15 Сімейка У

10.15, 17.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

11.15, 16.15 4 весілля

12.15, 1.15 Панянка-селянка

13.15, 19.15 Т/с «Євродиректор»

21.15 Х/ф «Сам удома-3»
02.25 Теорія зради

03.10 17+

04.00 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 Божественна літургія 

православної церкви 

України з нагоди свята 

Преображення Господа 

Бога і Спасителя нашого 

Ісуса Христа

11.00 Дивовижні сади. Граветі 

— Сполучене Королівство

11.25 Телепродаж

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.20 «Експедиція зі Стівом 

Бекшеллем»

16.30 Т/с «Містер Селфрідж»

17.30 Наші гроші

18.55 «Боротьба за виживання»

19.35 «Суперчуття»

20.25 «Дикі тварини»

21.40 Бюджетники

22.15 «Вижити в дикій природі»

00.00 Спільно

03.30 Д/ф «Герб. Державна 

символіка.»

04.25 Д/ф «Гімн. Державна 

символіка»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 14—15 СЕРПНЯ 2020
19 серпня
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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»

11.25, 12.55, 15.15 «Одруження 

наосліп»

17.10 Мелодрама «Жінка»

20.30, 21.35 Комедія «Свати»

22.45, 23.45 Т/с «Принцип 

насолоди»

00.50 Детектив «Ім’я рози»

02.00 Комедія «Десять тисяч 

святих»

03.40 «Любий, ми 

переїжджаємо»

ІНТЕР

05.40, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05, 12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

13.20 «Добре здоров’я»

14.25, 15.25 «Речдок»

16.20, 21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 1.50 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

23.55 Т/с «Спокуса»

03.15 Х/ф «Афера по-

англійськи»

04.45 «Мультфільм»

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, 3.45 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 «Подаруй мені 

життя»

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»

11.20 Х/ф «Крихітка з 

Беверлі-Хіллз-3»

13.00 Заробітчани

17.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Училка»

22.50 Х/ф «Шахраї»

00.50 Т/с «Підступні покоївки»

02.50 Служба розшуку дітей

02.55 Зона ночі

04.10 Абзац

ICTV

04.10 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 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

11.55, 13.15 Х/ф «Голодні 

ігри»

12.45, 15.45 Факти. День

15.25, 16.25 Х/ф «Голодні 

ігри: у вогні»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Анти-зомбі

21.25 Т/с «Пес»

22.45 Т/с «Таємні двері»

23.45 Х/ф «Чужий-4: 

воскресіння»

01.55 Х/ф «Рахунок»

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

05.45 Х/ф «Пригоди 
Буратіно»

07.15 М/ф «Як козаки на весіллі 

гуляли»

07.55, 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 «Алегро з вогнем»
10.45, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50 «Вартість життя»

14.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

18.20, 3.40 «Правда життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Реальні злочинці»

00.50, 2.50 «Речовий доказ»

04.45 «Top Shop»

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 Шотландії. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Робін Гуд 

07.50 М/ф «Сандокан» 

08.15 М/ф «Рівень Маркуса. 

Мега Маркус»

08.40 Новини 

09.10 Т/с «Дама під вуаллю» 

10.20 Світові чемпіонати. 

Найкраще. Легка атлетика 

10.50 Війни за статки. Джонні 

Депп. Документальний 

цикл 

11.45 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

12.30 Х/ф «Чарівий 
гаманець»

14.25 90 років у ефірі. Концерт 

Академічного оркестру 

народної та популярної 

музики Українського радіо 

16.20 Королівський тур. 

Еквадор. Документальний 

цикл 

17.30 Міста і містечка. Київ. 

Документальний цикл 

17.45 Міста і містечка. 

Кам’янець-Подільський. 

Документальний цикл 

18.00 Відкривай Україну з 

Суспільним 

18.40 Новини (із 

сурдоперекладом)

19.00 Пишемо історію. Галицько-

Волинське князівство 

19.15 Пишемо історію. 

Ліквідація Запорозької 

Січі. Утворення 

дворянства в Україні 

19.30 Справжня гра престолів. 

Столітня війна. 

Документальна програма 

16+ 

20.20 Т/с «Максиміліан та Марія 

Бургундська»

21.10 Світова медицина. Іспанія 

— госпіталь у відкритих 

водах 

21.40 Новини

22.10 Секрети Сонячної системи 

23.00 Великі грецькі міфи. 

Афіна — озброєна 

мудрість 

23.30 Сучасна музика на 

UA.Культура. OY Sound 

System

23.45 Сучасна музика на 

UA.Культура. Bahroma

00.15 #МузLove з Любою 

Морозовою. Найкраще. 

Мирослав Скорик

00.45 Букоголіки. Комікси 

01.15 Сильна доля. Марія 

Бурмака 

02.10 Сильна доля. O. Torvald 

0325 Бюджетники 

04.20 Енеїда. Ольга Кобилянська 

04.45 Енеїда. Максим Рильський 

05.20 Новини

05.50 Погода

 

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

06.10 Т/с «Коли ми вдома»

06.50, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»

08.45 Т/с «Комісар Рекс-3»

11.45, 14.50 «МастерШеф-8»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

15.20 Т/с «Швидка допомога»

18.15 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «Зоя»

00.50 «Містичні історії-7 із 

Павлом Костіциним»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.10, 16.10 «За фактом»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

22.55 «П’ята колонка»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

07.10, 0.55 Т/с «Рекс-2»

09.00 Х/ф «Володар морів: на 
краю світу»

11.35 «Помста природи»

12.00 «Загублений світ»

13.55 Х/ф «Трігонал: 
боротьба за 
справедливість»

15.50 Х/ф «Земний 
Апокаліпсис»

17.20 Прем’єра! «Загублений 

світ»

19.20 Т/с «Опер за викликом-4»

20.15, 21.20 Т/с «Звонар-2»

22.25, 0.00 Т/с «CSI: місце 

злочину-15»

01.50 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 Топ-матч

06.10, 20.40 Матч. 1/2 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

08.00, 23.20 Yellow

08.10, 12.05, 18.20, 23.30 Матч. 

1/2 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 «Шахтар» — «Динамо» 

(2019 р. / 20). Чемпіонат 

України

13.55 «Атлетіко» — «Валенсія» 

(2019 р. / 20). Чемпіонат 

Іспанії

16.00 «Огляд 1/2 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА. Прем’єра

16.30 «Інтер» — «Ювентус» 

(2019 р. / 20). Чемпіонат 

Італії

20.10 Фінали Ліги чемпіонів 

(2010 р. / 2017 р.)

22.50 Огляд 1/2 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

01.20 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

01.30 «Бетіс» — «Барселона» 

(2019 р. / 20). Чемпіонат 

Іспанії

03.20 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

03.30 «Ворскла» — «Стандарт» 

(2011 р. / 12). Ліга Європи 

УЄФА

05.15 Огляд 1/2 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.30 «Ніч Ліги чемпіонів»

06.40, 13.00, 2.10 Матч. 1/2 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

09.00 «Боруссія» (М) 

— «Майнц» (2019 р. /20). 

Чемпіонат Німеччини

10.45 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

11.00 «Ворскла» — «Стандарт» 

(2011 р. /12). Ліга Європи 

УЄФА

12.45, 16.45, 21.35 «Суперматчі». 

Ліга чемпіонів УЄФА

14.45, 19.30 Yellow

15.00 «Герта» — «Баварія» 

(2019 р. /20). Чемпіонат 

Німеччини

17.00 Матч. Ліга Європи УЄФА

18.45, 0.00, 2.00 Топ-матч

19.00 Огляд 1/2 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

19.45 Матч. Ліга чемпіонів 

УЄФА

21.45 Матч. 1/2 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

23.30 Огляд 1/2 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

00.10 «Атлетіко» — «Валенсія» 

(2019 р. /20). Чемпіонат 

Іспанії

04.00 «Інтер» — «Парма» (2019 

р. /20). Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20, 1.40 Правда життя

08.30, 0.30 Речовий доказ

09.40, 11.40 Ігри імператорів

10.40, 17.50 Сіяя: з нами у дику 

природу

12.40 Історія українських земель

14.00, 16.50, 19.45 Секретні 

території

15.00, 23.40 Загадки Всесвіту

15.55, 21.45 Гнів небес

18.50 Містична Україна

20.45 Повітряні воїни

22.40 Планета Земля

02.40 Великі українці

05.25 Легендарні замки України

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.35, 0.00 Т/с «Доктор Хто»

10.30 Т/с «Мисливці на реліквії»

14.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

15.00, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло-2»

21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 14.15, 20.15 Одного разу 

під Полтавою

08.45, 14.45, 18.15 Танька і 

Володька

09.15, 15.15, 0.00 Країна У

09.45, 15.45, 23.00 Сімейка У

10.15, 17.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

11.15, 16.15 4 весілля

12.15, 1.00 Панянка-селянка

13.15, 19.15 Т/с «Євродиректор»

21.15 Х/ф «Сам удома-4»

02.10 Теорія зради

02.55 17+

03.45 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. ГЕТ-ЛОО 

— Нідерланди

11.25 Телепродаж

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.20 «Експедиція зі Стівом 

Бекшеллем»

16.30 Т/с «Містер Селфрідж»

17.30 Бюджетники

18.55 «Боротьба за виживання»

19.35 «Суперчуття»

20.25 «Дикі тварини»

21.40 Схеми. Корупція в деталях

22.15 «Вижити в дикій природі»

00.00 #ВУКРАЇНІ

03.30 Д/ф «Гімн. Державна 

символіка»

04.25 Д/ф «Герб. Державна 

символіка»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 14—15 СЕРПНЯ 2020
20 серпня
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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, 4.05 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей»

11.25, 12.50, 15.00 «Одруження 

наосліп»

17.10 Мелодрама «Жінка»

20.30 «Ліга сміху»

22.40, 0.35 «Вечірній квартал»

01.55 Драма «Френкі та Еліс»

05.05 «Світське життя-2020»

ІНТЕР

05.40, 23.10 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.05, 12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

13.20 «Добре здоров’я»

14.25, 15.20, 1.00 «Речдок»

16.20 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 1.50 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Здоровань»

03.20 «Чекай на мене. Україна»

04.45 «Телемагазин»

05.15 М/ф «Казка про царя 

Салтана»

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

12.10, 15.30 Т/с «Хлопчик мій»

17.00 Історія одного злочину

20.10 «Говорить Україна»

23.20, 2.15 Т/с «Краще за всіх»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.05 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.10 Від пацанки до панянки

16.40 Х/ф «Шпигун, який 

кинув мене»

19.00 Х/ф «Відпадний 

викладач»

21.30 Х/ф «Відпадний 

викладач-2»

23.50 Х/ф «Відпадний 

викладач 3»

02.00 Служба розшуку дітей

02.05 Зона ночі

05.20 Стендап шоу

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25, 0.45 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 «Щасливі 

невдахи»

12.45, 15.45 Факти. День

14.10, 16.15, 1.20 Х/ф «Король 

Ральф»

16.40, 22.55 «На трьох»

17.10, 20.10 Дизель-шоу

18.45 Факти. Вечір

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

05.45 Х/ф «Пригоди 

Буратіно»

07.20 М/ф «Як Петрик П’яточкін 

слоників рахував»

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 «Тривожна неділя»

10.45, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50, 3.55 «Правда життя»

14.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

18.20 «Таємниці світу»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Реальні злочинці»

00.50, 3.10 «Речовий доказ»

04.55 «Top Shop»

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 Шотландії. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Робін Гуд 

07.50 М/ф «Сандокан» 

08.15 М/ф «Рівень Маркуса. 

Пінколімпійські ігри»

08.40 Новини 

09.10 Т/с «Дама під вуаллю» 

10.20 Світові чемпіонати. 

Найкраще. Художня 

гімнастика 

10.50 Війни за статки. Сонні 

Боно. Документальний 

цикл 

11.45 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

12.30 Х/ф «Три золоті 

волосини сонячного 

короля»

14.30 Ода музиці. Гранд-концерт 

до 80-річчя Лесі Дичко

16.20 Королівський тур. Ізраїль. 

Документальний цикл 

17.30 Міста і містечка. Чернівці. 

Документальний цикл 

17.45 Міста і містечка. Полтава. 

Документальний цикл 

18.00 Відкривай Україну з 

Суспільним 

18.40 Новини (із 

сурдоперекладом)

19.00 Пишемо історію. Юрій 

Дрогобич. 1450-ті роки 

19.10 Пишемо історію. Галицько-

Волинське князівство 

19.25 Справжня гра престолів. 

Столітня війна. 

Документальна програма, 

16+ 

20.15 Т/с «Максиміліан та Марія 

Бургундська»

21.10 Світова медицина. Уганда 

— життя під рукою 

21.40 Новини

22.10 Секрети Сонячної системи 

23.00 Великі грецькі міфи. 

Афродіта — визначена 

бажанням 

23.30 КлезмерФест. Найкраще-

2019. Dj Boochyaman

00.15 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом. Найкраще. 

Віталій Малахов 

00.45 Букоголіки. Проблема 

шкільної програми з 

української літератури 

01.15 Сильна доля. O. Torvald 

02.15 Сильна доля. Арсен 

Мірзоян 

0325 Бюджетники 

04.20 Енеїда. Максим Рильський 

04.45 Енеїда. Василь Стефаник 

05.20 Новини

05.50 Погода

СТБ

05.15 Т/с «Комісар Рекс-3»

07.05, 19.00 «Наречена для 

тата-3»

09.00 «Врятуйте нашу сім’ю-5»

11.05, 14.50, 18.15 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

20.55, 22.45 Х/ф «Новорічний 

янгол»

23.45 Т/с «Абонент тимчасово 

недоступний»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

17.00 «Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

07.45 «Медексперт»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15, 16.10 «За фактом»

17.10 «Ситуація»

18.00 «П’ята колонка»

18.30 «Щасливий день із 

політиком»

19.00 «Ехо України»

22.00 «Міністерство правди»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

07.10, 0.45 Т/с «Рекс-2»

09.00, 17.20 «Загублений світ»

13.50 Х/ф «Літак проти 

вулкана»

15.25 Х/ф «Мисливці за 

скарбами»

19.20 Х/ф «За лінією вогню»

21.00 Х/ф «Бронежилет»

22.45 Х/ф «Оверлорд»

02.25 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Валенсія» — «Атлетіко» 

(2019 р. / 20). Чемпіонат 

Іспанії

07.45, 17.45 Огляд 1/2 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

08.15, 10.20 Матч. 1/2 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS

12.05 «Баварія» — «Шальке» 

(2019 р. / 20). Чемпіонат 

Німеччини

13.55 Матч. 1/2 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.00 «Інтер» — «Мілан» (2019 

р. / 20). Чемпіонат Італії

18.15 «Атлетіко» — «Севілья» 

(2019 р. / 20). Чемпіонат 

Іспанії

20.05 Yellow

20.15 Фінали Ліги чемпіонів 

(2008 р. / 2014 р.)

20.45 Топ-матч

21.00, 00.20 «Шлях до Кельна»

21.45 LIVE. Фінал. Ліга Європи 

УЄФА

00.55 «Мілан» — «Лечче» 

(2019 р. / 20). Чемпіонат 

Італії

02.40 Фінали Ліги чемпіонів 

(2007 р. / 2012 р.)

03.10 «Ворскла» — 

«Копенгаген» (2011 р. / 

12). Ліга Європи УЄФА

05.00 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

ФУТБОЛ-2

06.00 Огляд сезону. Чемпіонат 

Іспанії

07.00 «Наполі» — «Інтер» 

Чемпіонат Італії

08.45 Yellow

09.00 Матч. Ліга чемпіонів 

УЄФА

10.45, 14.45, 19.30 «Суперматчі». 

Ліга Європи УЄФА

11.00 «Ворскла» — 

«Копенгаген» (2011 р. 

/12). Ліга Європи УЄФА

12.45, 16.45, 21.35 «Суперматчі». 

Ліга чемпіонів УЄФА

13.00 «Еспаньйол» — 

«Барселона. Чемпіонат 

Іспанії

15.00, 0.25 Матч. Ліга Європи 

УЄФА

17.00, 21.45 Матч. 1/2 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

18.45 Топ-матч

19.00 Огляд 1/2 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

19.45 Матч. 1/2 фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

23.35 Класичні матчі Ліги 

Європи

02.10 «Рома» — «Лаціо» (2019 

р. /20). Чемпіонат Італії

04.00 «Шахтар» — «Львів» 

(2019 р. /20). Чемпіонат 

України

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.05, 1.40 Правда життя

09.10, 0.30 Речовий доказ

10.20, 12.20, 16.45 Ігри 

імператорів

11.20 Сіяя: з нами у дику 

природу

11.50 Боротьба за виживання

13.20 Історія українських земель

14.05, 19.45 Секретні території

15.05, 23.40 Загадки Всесвіту

15.50 Земні катаклізми

17.45, 22.40 Планета Земля

18.45 Містична Україна

20.45 Повітряні воїни

21.45 Гнів небес

02.45 Правда життя

03.15 Бандитський Київ

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.50 Т/с «Доктор Хто»

10.40 Т/с «Мисливці на реліквії»

12.30, 0.00 «Орел і решка. 

Шопінг»

14.20 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

15.30, 22.00, 2.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.30 Х/ф «Чи вмієш ти 
зберігати секрети?»

19.15 Х/ф «Йолопи-
розбійники»

21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

01.00 «Бійцівський клуб»

02.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 14.15, 20.15 Одного разу 

під Полтавою

08.45, 14.45, 18.15 Танька і 

Володька

09.15, 15.15, 0.00 Країна У

09.45, 15.45, 23.00 Сімейка У

10.15, 17.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

11.15, 16.15 4 весілля

12.15, 1.00 Панянка-селянка

13.15, 19.15 Т/с «Євродиректор»

21.15 Х/ф «Сам удома-
5: святкове 
пограбування»

02.10 Теорія зради

02.55 17+

03.45 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. Фрейр 

— Бельгія

11.25 Телепродаж

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.20 «Експедиція зі Стівом 

Бекшеллем»

16.30 Т/с «Містер Селфрідж»

17.25 VoxCheck

17.30 Перша шпальта

18.55, 21.40 «Боротьба за 

виживання»

19.35 «Суперчуття»

20.25 «Дикі тварини»

22.15 Д/ф «Жінка-банкомат. 

Закрита Україна»

00.00 Схеми. Корупція в деталях

03.30 Д/ф «Заміновані 

вірністю»

04.25 Д/ф «Одесити на Донбасі»
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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»

17.00 Комедія «Полісмен із 

дитячого садка»

19.30, 5.15 ТСН

20.15, 22.15 «Вечірній квартал»

23.10, 0.10 «Світське життя-

2020»

01.10 «Ліга сміху»

02.50 Комедія «Десять тисяч 

святих»

ІНТЕР

06.25 «Слово предстоятеля»

06.35 Х/ф «Тридцять три»

08.00 «Шість соток»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.00 «Корисна програма»

11.10, 3.40 Х/ф «Осінній 

марафон»

13.00, 5.05 Х/ф «Міміно»

15.00 Х/ф «Джентльмени 

удачі»

16.50, 20.30 Т/с «Несолодка 

пропозиція»

20.00, 2.55 «Подробиці»

21.30 Великий концерт «Україна 

від «А» до «Я»

01.10 Х/ф «Бебі-бум»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 4.15 Реальна містика

09.00, 15.20 Т/с «На твоєму боці»

17.00, 20.00 Т/с «Лабіринт»

22.00, 2.15 Т/с «З минулого з 

любов’ю»

01.45 Телемагазин

02.50 Х/ф «Зворотний 

квиток»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 8.00 Kids’ Time

06.05 М/ф «Охоронці снів»

08.05 Шахраї в мережах

10.00, 1.10 Вар’яти

11.00 Хто зверху?

15.00 Х/ф «Однокласники»

17.00 Х/ф «Однокласники-2»

19.00 Х/ф «Люди в чорному»

21.00 Х/ф «Люди в чорному-2»

23.20 Х/ф «Гребберси»

02.20 Зона ночі

05.20 Стендап шоу

ICTV

04.50 Скарб нації

04.55 Еврика!

05.05 Факти

05.35 Т/с «Копи на роботі»

06.35 «На трьох»

08.40, 12.45 Т/с «Таємні двері»

11.40 Факти. День

13.00 Т/с «Пес»

14.05 Х/ф «Робот на ім’я 

Чаппі»

16.30 Х/ф «Орлиний зір»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Ілюзія брехні»

21.30 Х/ф «Ілюзія брехні-2»

23.40 Х/ф «Гравітація»

01.25 Х/ф «На одного менше»

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

05.55 Х/ф «Тричі про 
кохання»

07.35 Х/ф «Тіні зникають 
опівдні»

11.30 Х/ф «Місто прийняло»
13.00 «Легенди карного 

розшуку»

15.30, 2.15 «Випадковий свідок»

18.05 «Переломні 80-ті»

19.00, 1.50 «Свідок»

19.30 Х/ф «Вечори на хуторі 
біля Диканьки»

21.00 Х/ф «Перегони 
«Гарматне ядро»

22.50 Х/ф «Прихована 
загроза»

00.40 «Хвороби-вбивці»

03.05 «Речовий доказ»

04.55 «Top Shop»

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 Шотландії. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Книга джунглів»

08.15 М/ф «Листи Фелікса. 

Фелікс у кіберпросторі»

08.40 Новини 

09.10 Музеї. Як це працює. 

Найкраще. Музей історії 

України 

09.40 Музеї. Як це працює. 

Найкраще. Музей 

видатних діячів 

української культури 

10.10 Стильні подорожі. Монако 

і Венеція. Документальний 

цикл 

10.35 Стильні подорожі. Супер 

яхти Середземномор’я. 

Документальний цикл 

11.10 Експедиція зі Стівом 

Бекшеллем 

12.20 Дика прогулянка зі Сваті 

Таргараян. Африка. 

Павіани 

12.45 Дика прогулянка зі Сваті 

Таргараян. Африка. Чорні 

орли 

13.05 Світ дивовижних тварин. 

Африканські аутсайдери: 

білий бабуїн, жовтий 

крокодил і білий лев 

14.15 Богослужіння церкви 

адвентистів сьомого дня 

15.05 Двоколісні хроніки-2019. 

Угорщина. Релакс і драйв 

на Балатоні. Велокайф і 

нелегальна ночівля 

15.30 Двоколісні хроніки-2019. 

Угорщина. Все про пляжі 

Балатона. Ням-ням 

по-угорськи. Як ми 

заробляємо 

15.40 Двоколісні хроніки-

2019. Хорватія. Перше 

знайомство. Загреб. Сірий 

чи прекрасний. Уперед 

через гори 

15.55 Двоколісні хроніки-2019. 

Хорватія. Через гори до 

Адріатики. Прекрасний 

острів Крк 

16.10 Землячки. Волинська 

та Запорізька області. 

Прем’єра циклу 

документальних програм

17.10 Землячки. Рівненська 

область і м. Дніпро. 

Документальна програма 

18.05 Землячки. Вінницька та 

Кіровоградська область. 

Документальна програма 

19.10 Землячки. Хмельницька 

та Полтавська області. 

Документальна програма 

20.05 Землячки. Черкаська 

область. Документальна 

програма 

21.05 Чесний щоденник молодої 

мами. Документальна 

програма

21.40 Новини 

22.00 Х/ф «Сквот 32»
23.40 КлезмерФест. Найкраще-

2019 Maromoros Project 

(Hudaki)

00.40 Концерт фестивалю 

Карпатський простір. Ali 

JACKSON trio

01.30 Zelyonka Fest. Найкраще-

2019. Somnium\

Нідерланди

02.15 Сучасна музика на 

UA.Культура. Bahroma

02.35 Сучасна музика на 

UA.Культура. ТЕЛЬНЮК. 

Сестри 

02.50 Букоголіки. Читання 

як пристрасть. 

Колекціонування книжок 

0320 UA.Фольк. Спогади 

04.15 Х/ф «Сто тисяч» 
05.30 Новини

05.50 Погода

СТБ

05.25 Т/с «Комісар Рекс-3»

07.25, 10.55 Т/с «Зоя»

09.30 «Неймовірна правда про 

зірок»

17.00 «Хата на тата»

19.00 «Звана вечеря»

22.55 Х/ф «Операція «И» та 
інші пригоди Шурика»

00.45 «Операція И»: невідома 

версія, 12+

ПРЯМИЙ

09.00, 14.15, 15.15, 18.00 «Ехо 

України»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

10.10, 13.10, 21.30 «П’ята 

колонка»

10.40, 16.10 «Щасливий день із 

політиком»

11.15, 12.15 «Акценти» з 

Наталкою Фіцич

13.40, 16.40 «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»

09.30 Прем’єра! «ДжеДАІ-2020»

10.30 «Загублений світ»

14.10 Х/ф «Робокоп»
16.00 Х/ф «Робокоп-2»
18.0 Х/ф «Робокоп-3»
20.00 Х/ф «Трансформери»
22.45 Х/ф «Світ майбутнього»
00.30 Т/с «Рекс-2»

01.25 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Боруссія» (Д) 

— «Кельн» (2019 р. / 20). 

Чемпіонат Німеччини

08.10 «Ювентус» — «Наполі» 

(2019 р. / 20). Чемпіонат 

Італії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 Yellow. Прем’єра

10.30, 13.30 «Шлях до Кельна»

11.15, 2.30 Фінал. Ліга Європи 

УЄФА

14.15, 5.00 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

15.10 Огляд 1/2 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.00 Огляд фіналу. Ліга Європи 

УЄФА. Прем’єра

16.55 LIVE. Матч. Чемпіонат 

України

17.45, 21.25, 4.45 Yellow

18.55 LIVE. Матч. Юнацька Ліга 

УЄФА

20.55 Фінали Ліги чемпіонів 

(1997 р. / 2016 р.)

21.35 Огляд фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

22.50 «Ганновер» — «Ворскла» 

(2011 р. / 12). Ліга Європи 

УЄФА

00.40 Матч. Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00, 1.50 Топ-матч

06.15, 21.25 Фінали Ліги 

чемпіонів (2008 р. /2014 

р.)

06.45 Фінал. Ліга Європи УЄФА

09.00 «Бетіс» — «Барселона» 

(2019 р. /20). Чемпіонат 

Іспанії

10.45 «Суперматчі». Ліга 

Європи УЄФА

11.00 «Ганновер» — «Ворскла» 

(2011 р. /12). Ліга Європи 

УЄФА. Прем’єра

12.45, 20.15 Yellow

13.00 Матч. Ліга чемпіонів 

УЄФА

14.45 «Валенсія» — «Атлетіко» 

(2019 р. /20). Чемпіонат 

Іспанії

16.30, 18.55 «Тур ONLINE»

16.55, 19.25 LIVE. Матч. 

Чемпіонат України

21.55 LIVE. «Лілль» — «Ренн». 

Чемпіонат Франції

23.55 Матч. Юнацька Ліга УЄФА. 

Прем’єра

02.10 Матч. Чемпіонат України

04.00 Матч. Юнацька Ліга УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.45, 1.55 Містична Україна

07.35, 18.20 У пошуках істини

09.20 Речовий доказ

10.30 Ігри імператорі

11.30, 23.55 Секретні території

12.30 Повітряні воїни

14.30 Як створити планету

17.20 Планета Земля

21.00 Всесвіт усередині нас

22.55 Ігри імператорів

00.55 Сіяя: з нами у дику 

природу

02.40 Полювання на НЛО

03.20 Зворотний бік Місяця

04.05 Жертви краси

04.50 Прокляття відьом

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Ух ти show»

09.30 Х/ф «Учитель року»
11.45 Х/ф «Чи вмієш ти 

зберігати секрети?»
13.30 Х/ф «Йолопи-

розбійники»
15.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Х/ф «Пристрасті Дон 
Жуана»

01.45 «Бійцівський клуб»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.15 М/ф «Леонардо: місія 

Мона Ліза»

10.50 М/ф «Джастін та лицарі 

доблесті»

12.25 Х/ф «Елвін і бурундуки»
14.05 Х/ф «Елвін та 

бурундуки-2»
15.45 Х/ф «Сам удома-4»
17.15 Х/ф Сам удома 5: 

святкове пограбування
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Танька і 

Володька

23.00, 0.00 Сімейка У

23.30 Країна У

00.30 Панянка-селянка

01.30 Теорія зради

02.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Додолики

06.25 Хто в домі хазяїн

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.15, 2.40, 

3.55, 5.35 Новини

07.15 М/с «Листи від Фелікса»

08.15 Шо? Як?

09.05 Д/ф «Жінка-банкомат. 

Закрита Україна»

10.10 Х/ф «Марія-

Антуанетта»

12.00, 20.30, 21.20 «Дикі 

тварини»

13.00, 23.50 «Подорож відкритим 

космосом»

13.30, 23.00 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 «Концтабір CC ізоляція»

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 «Борщ. Секретний 

інгредієнт»

11.00, 2.50 «Світ навиворіт»

12.35 Комедія «Свати»

16.50 Х/ф «Білосніжка та 

мисливець»

19.30, 5.45 ТСН

20.15 Х/ф «Білосніжка та 

мисливець-2»

22.30 Комедія «Мільйон 

способів втратити голову»

01.00 Комедія «Сили природи»

ІНТЕР

06.50 «Добре здоров’я»

08.00 уДачний проєкт»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Інше життя»

12.00 Х/ф «Мій собака Ідіот»

14.05 Т/с «Несолодка 

пропозиція»

18.00 Х/ф «Брудні танці»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Тиха гавань»

22.45 Концерт «Мрія про 

Україну»

02.05 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50 Сьогодні

06.50, 5.00 Реальна містика

09.00 Т/с «Беглянка»

13.00 Т/с «Краще за всіх»

17.00, 21.00 Т/с «Солона 

карамель»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.00 Х/ф «Доля Марії»

01.00, 2.15 Т/с «Подаруй мені 

життя»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 8.00 Kids’ Time

06.05 М/ф

08.05 Ревізор

09.40 Х/ф «Відпадний 

викладач»

12.00 Х/ф «Відпадний 

викладач-2»

14.20 Х/ф «Відпадний 

викладач 3»

16.50 Х/ф «Люди в чорному»

18.50 Х/ф «Люди в чорному-2»

21.00 Х/ф «Люди в чорному: 

інтернешнл»

23.10 Х/ф «Чому він?»

01.40 Вар’яти

02.30 Зона ночі

ICTV

05.10 Скарб нації

05.20 Еврика!

05.25 Факти

05.50 Секретний фронт

06.55 Анти-зомбі

07.50 Громадянська оборона

08.50 Т/с «Відділ 44»

11.45, 13.00 Х/ф «Ланцюгова 

реакція»

12.45 Факти. День

14.00 Х/ф «Ілюзія брехні»

16.10 Х/ф «Ілюзія брехні-2»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Містер и місіс 

Сміт»

21.35 Х/ф «Турист»

23.35 Х/ф «Законослухняний 

громадянин»

01.35 Х/ф «Післявесільний 

розгром»
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

05.55 «Легенди бандитського 

Києва»

06.20 Х/ф «Москаль-
чарівник»

07.55 «Слово предстоятеля»

08.00 «Будьте здоровi»

08.35 «Страх у твоєму домі»

12.10 Х/ф «Білоруський 
вокзал»

14.05 Х/ф «Діти Дон Кіхота»
15.35 Х/ф «Хід конем»
17.05 Х/ф «Перегони 

«Гарматне ядро»
19.00 Х/ф «Золоте теля»
22.15 Х/ф «Лорд Дракон»
00.15 Х/ф «Прихована 

загроза»
02.05 «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 Шотландії. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Книга джунглів»

08.15 М/ф «Листи від Фелікса»

08.35 Історія одного прапора. 

Історія українського 

прапора в космосі

08.40 Новини 

09.00 Історія одного прапора. 

Історія Івана Зайця

09.05 Левко Лук’яненко. Йти за 

совістю. Документальний 

цикл «Дисиденти»

09.30 Сходи Якова. 

Документальний фільм 

10.35 Січ. Документальна 

програма 

11.00 Історія одного прапора. 

Історії прапорів на війні на 

Сході України 

11.10 Родинна справа. 

Документальний фільм

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 Історія одного прапора. 

Історія українського 

прапора в космосі

14.00 Тарас Петриненко. Сад 

нерозкручених пісень. 

Ювілейний концерт Тараса 

Петриненка 

16.35 Історія одного прапора. 

Історія дівчини-блогера, 

котра подорожувала 

світом з українським 

прапором

16.40 Арсен і Тоня. Фрисландія. 

Прем’єра музичної 

програми

17.30 Історія одного прапора. 

Історія таксиста-

переселенця з Донеччини 

з українським прапором у 

таксі

17.35 Антитіла. Hello! Телеверсія 

концертної програми

20.10 Х/ф «Інфоголік»
21.40 Новини 

22.00 Сага Сербії. Музика і 

ритми Балкан. Музично-

танцювальне шоу 

23.20 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

Суспільному

01.00 КлезмерФест. Найкраще-

2019 Dj Boochyaman

01.40 КлезмерФест. Найкраще-

2019. Jonych

02.20 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

Суспільному 

02.50 Сучасна музика на 

UA.Культура. Тельнюк. 

Сестри 

03.30 UA.Фольк. Спогади

04.30 По обіді-шоу 

05.30 Новини

05.50 Погода

СТБ

05.15 «Біле сонце пустелі»: 

невідома версія

06.05 «Висота»: невідома версія

06.55 «Стережись автомобіля»: 

невідома версія

07.55 «Екіпаж невідома версія

08.50 «Королева бензоколонки»: 

невідома версія

09.50 «Операція И»: невідома 

версія, 12+

10.45 «Хата на тата»

19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

20.00 «Один за всіх»

21.55 «Я соромлюсь свого тіла»

ПРЯМИЙ

09.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд

10.00, 13.10 «Міністерство 

правди»

10.30, 22.00 «П’ята колонка»

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00 «Репортер». Новини

11.15, 12.15 «Акценти» з 

Наталкою Фіцич

13.30, 15.30 Концерт

15.10, 22.30 «Щасливий день із 

політиком»

17.15 «Про особисте» з 

Наталкою Фіцич

18.15 «Ехо України»

20.20 «Війна за незалежність»

20.50 «Sound.ЧЕК»

21.00 «Великі новини»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

08.45 Прем’єра! «ДжеДАІ-2020»

09.45, 0.45 «Загублений світ»

12.45 Х/ф «За лінією вогню»
14.15 Х/ф «Бронежилет»
16.00 Х/ф «Ронін»
18.15 Х/ф «Багряні ріки»
20.15 Х/ф «Імперія вовків»
22.45 Х/ф «Оверлорд»
01.45 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 19.50, 1.00 Топ-матч

06.10, 10.20, 1.20 Матч. 

Чемпіонат України

08.10 Матч. 1/2 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS

12.10 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

13.05, 16.10 Yellow

13.20 Фінал. Ліга Європи УЄФА

16.00 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.25 Огляд 1/2 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.55 LIVE. Матч. Чемпіонат 

України

18.55, 5.00 Огляд фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

20.00 «Великий футбол. Старт 

сезону»

21.00 , 0.20 «Великий футбол. 

Фінал Ліги чемпіонів»

21.45 LIVE. Фінал. Ліга чемпіонів 

УЄФА

03.10 Матч. Юнацька Ліга УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 6.45, 9.00, 21.20, 2.00 

Топ-матч

06.15 Фінали Ліги чемпіонів 

(2009 р. /2000 р.)

07.00, 15.00 Матч. 1/2 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

08.50, 14.45, 18.55 Yellow

09.15, 12.00, 21.30, 0.10, 4.00 

Матч. Чемпіонат України

11.05 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

13.50, 23.15 Огляд фіналу. Ліга 

Європи УЄФА

16.45 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.55 LIVE. Матч. Чемпіонат 

України

19.05 Фінал. Ліга Європи УЄФА

02.10 «Лілль» — «Ренн». 

Чемпіонат Франції

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.45, 2.00 Містична Україна

07.35, 18.20 У пошуках істини

09.15 Речовий доказ

10.25, 23.00 Ігри імператорів

11.25, 0.00 Секретні території

12.25 Повітряні воїни

14.25, 21.00 Всесвіт усередині 

нас

16.25 Планета Земля

01.00 Сіяя: з нами у дику 

природу

02.45 Теорія змови

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Ух ти show»

09.30 Х/ф «Більше за життя»
11.20 Х/ф «Еркюль і Шерлок 

проти мафії»
13.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 Х/ф «Одержимість»
02.10 «Бійцівський клуб»

03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Елвін і бурундуки-
3»

11.10 Х/ф «Елвін і бурундуки: 
бурундумандри»

12.45 Х/ф «Сам удома-3»
14.45 Х/ф «Сам удома-2»
17.00 Х/ф «Сам удома»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Танька і 

Володька

23.00, 0.00 Країна У

23.30 Сімейка У

00.30 Панянка-селянка

01.30 Теорія зради

02.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Додолики

06.25 Хто в домі хазяїн

07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.15, 2.40, 

3.55, 5.35 Новини

07.15 М/с «Листи від Фелікса»

08.15 Веселі саморобки

09.00 Божественна літургія 

православної церкви 

України

11.00 Недільна літургія 

Української греко-

католицької церкви

12.30 Недільна свята меса 

римо-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 «Всі на море. Марокко»

19.00 Д/ф «Жінка-банкомат. 

Закрита Україна»

20.00 Прем’єра. Спецпроєкт 

«Мій прапор»

21.20 «Дикі тварини»

22.00 Х/ф «Донбас»
00.40 Спецпроєкт «Мій прапор»

01.35 Розсекречена історія. 

Спецвипуск до Дня 

Незалежності України

03.00 Бюджетники

04.15 #ВУКРАЇНІ

04.45 Святі та грішні
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«На «Шахтар» очікує матч із хорошою, організованою командою. «Інтер», 

як і ми, претендент на перемогу в Лізі Європи».
Луїш Каштру
португальський наставник ФК «Шахтар» 
(Донецьк)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Той факт, що донецький 
«Шахтар» у 2009 році несподі-
вано для багатьох здобув Кубок 
УЄФА, говорить про українсь-
кого флагмана як про команду з 
характером та амбіціями. Цьо-
горічна Ліга Європи, котра, як 
відомо, є правонаступницею 
другого за рейтингом єврокуб-
кового турніру, виглядає для 
«гірників» теж багатообіцяю-
чою. Після розгромних пере-
мог над німецьким «Вольфс-
бургом» та швейцарським «Ба-
зелем» підопічні Луїша Каш-
тру вже готуються до півфіналу 
ЛЄ.
 «На нас чекає велика бит-
ва з міланським «Інтером» — 
прекрасною й сильною коман-
дою. Вважаю, що в матчі не-
має фаворита — зустрічаються 
дві сильні команди, й перемог-
ти може кожна з них», — наго-
лошує бразильський легіонер 
«Шахтаря» Тайсон.
 Дехто з експертів вважає, 
що у разі перемоги над ново-
спеченим віцечемпіоном Італії 
перед донецьким клубом від-
криється пряма дорога до го-
ловного трофею Ліги Європи. 
Утім, без сумніву, завдання, 
що стоїть перед «помаранче-
во-чорними», — не з простих. 
Легкість, iз якою «гірники» 
подолали попередні два раун-
ди «плей-оф», говорить про 
те, що команда Каштру пере-
буває у відмінній формі. Фут-
больний оркестр португальсь-
кого наставника грає ідеально, 
без фальші. Особливих комп-
ліментів заслуговують донець-
кі бразильці — Додо, Мораес, 
Марлос та Тайсон, котрi потра-
пили до збірної «чвертьфіналь-
ного» тижня Ліги Європи.
 Водночас майбутній опо-
нент «Шахтаря», котрий, до 
слова, є 18-разовим чемпіоном 

Італії, в останні роки був не в 
найкращих кондиціях. Вигра-
не цьогоріч «Інтером» націо-
нальне «срібло» є найкращим 
результатом «нерро-адзурі» за 
останні дев’ять сезонів. Одра-
зу після звитяги над «Базелем» 

очільник донецького колекти-
ву віддав розпорядження нау-
ково-аналітичній групі «Шах-
таря» шукати слабкі місця в 
грі міланського гранда. А в цьо-
горічному «плей-оф» ЛЄ Луїш 
Каштру вже не раз показував 

себе прекрасним тактиком.
 Приміром, план «Базеля» 
на чвертьфінальну гру проти 
«Шахтаря» підопічні порту-
гальського спеціаліста зруй-
нували вже на 2-й хвилині, за-
бивши у ворота швейцарського 

клубу швидкий гол. Після цьо-
го на порожній арені в Гельзен-
кірхені «гірники» почували-
ся як риба у воді — тричі вони 
ловили опонента на швидких 
контратаках. На думку Тай-
сона, головна запорука успіш-
них матчів «гірників» у «плей-
оф» ЛЄ — це максимальна кон-
центрація абсолютно всіх грав-
ців команди. Щодо матчу проти 
«Інтера», то диригент «гірниць-
ких» атак каже: «Нам потрібно 
бути готовими як ніколи. Але 
ми ж і їхали до Німеччини не 
для того, щоб відпочивати».
 Зрештою, наскільки трива-
лим виявиться «лігоєвропей-
ське» турне «гірників» чотир-
ма німецькими містами, котрі 
приймають заключну части-
ну другого за значимістю євро-
кубкового турніру, з’ясується 
17 серпня в Дюссельдорфі. А на 
день раніше — в Кельні — у про-
тистоянні «Севільї» та «Ман-
честер юнайтед» визначиться 
перший фіналіст. ■

Григорій ХАТА

 До старту цьогорічного Відкритого 
чемпіонату США залишається близько 
двох тижнів, тож тенісний бомонд усе 
активніше готується до американсько-
го «шолома». Одні, як то екс-перша ра-
кетка чоловічого тенісу Енді Маррей, 
котрий після перерви вирішив поверну-
тися на корти, вже перебуває на шля-
ху до Нью-Йорка, інші, зокрема україн-
ка Леся Цуренко, в Європі чекають сво-
го шансу на включення до числа учас-
ників «Ю-Ес оупен»-2020. Можливості 
потрапити до основної сітки Відкритої 
першості США через кваліфікацію цьо-
го року в тенісистів та тенісисток, що 
перебувають за межами «топ-128», не-
має.
 Із огляду на всі коронавірусні ризи-
ки організатори «Ю-Ес оупен» відбір-
ковий турнір вирішили не проводити. 
При цьому попередньо сформована «ос-
нова» турніру виглядає не монолітною. 
Упродовж двох тижнів усе той же коро-
навірус здатен зробили ще чимало ко-
ректив у стартовій заявці американсь-
кого «шолома». Приміром, прима віт-
чизняного тенісу Еліна Світоліна, як і 
лідер світового жіночого тенісу Ешлі 
Барті з Австралії, побоюючись за своє 
здоров’я, таки не наважилася їхати до 
США на «Мастерз». У рейтингу WTA 
Леся Цуренко посідає 139-ту сходин-
ку. По суті, не так уже й багато потрібно 
відмов інших тенісисток, аби з умовної 
запасної досвідчена киянка перетвори-
лася на одну з 128-ми учасниць основ-
ного етапу змагань.
 Офіційно ж для Цуренко рестарт се-
зону відбувся в Празі. Тут, на міжнарод-
ному турнірі WTA, Леся запам’яталася 
перемогою в стартовому колі «основи» 

над першим номером російського тені-
су — Катериною Олександровою — 6:2, 
6:4. Перед тим 31-річна киянка успішно 
подолала кваліфікаційний бар’єр. Зда-
валося, що після перемоги над посіяною 
під п’ятим номером на турнірі росіян-
кою, Цуренко могла б замахнутися в 
столиці Чехії на пристойний результат. 
Утім її подальшому просуванню тур-
нірною сіткою завадив рецидив старої 
травми ребра, який змусив її передчас-
но зачохлити ракетку. Цікаво, що ця ж 
проблема не дозволила Лесі зіграти на 
турнірі в Палермо, де відбувся офіцій-
ний рестарт сезону WTA.
 Примітно, що проблеми зі здоров’ям 
не дозволили взяти участь у празьких 
змаганнях і другій ракетці України Да-
яні Ястремській. Напередодні старту в 
основному раунді молода надія вітчиз-
няного жіночого тенісу поскаржила-
ся на сильний зубний біль, через який 
не було можливості вести повноцінний 
змагальний процес. До речі, у Палер-

мо Ястремська — 25-й номер рейтин-
гу WTA — дійшла до чвертьфінальної 
стадії, де поступилася господарці кор-
тів Камілі Джорджі (71-ша ракетка 
планети).
 На турнірі в Празі італійку Джорд-

жі жереб звів з іншою представницею 
українського тенісу — 140-ю тенісист-
кою планети Мартою Костюк. І тут вона 
знову виявилася сильнішою, хоча моло-
да українка була близькою до успішно-
го підсумку — 4:6, 6:2, 7:6 (7:4). ■

ЄВРОКУБКИ

Аналітична 
концентрація
Розгромивши опонента зі Швейцарії, донецький «Шахтар» 
пробився до півфіналу Ліги Європи

■ ТАБЛО

 Ліга Європи. Чвертьфінали. 
«Вулверхемптон» (Англія) — «Севі-
лья» (Іспанія) — 0:1 (Окампос, 88; 
нереалізоване пенальті: Хіменес, 13 
(«В»)), «Шахтар» (Україна) — «Ба-
зель» (Швейцарія) — 4:1 (Мораес, 
2; Тайсон, 22; Патрік, 74 (пен.); Додо, 
88 — ван Волфсвінкел, 90+2), «Ін-
тер» (Італія) — «Байєр» (Німеччи-
на) — 2:1 (Барелла, 15; Лукаку, 21 — 
Хаверц, 24), «Манчестер Юнайтед» 
(Англія) — «Копенгаген» (Данія) 
— 1:0 (У дод. час; Фернандеш, 95 
(пен.)).

* * *
 Ліга чемпіонів. Перший чверть-
фінал (Лісабон). «Аталанта» 
(Італія) — «ПСЖ» (Франція) — 
1:2 (Пашалич, 27 — Маркіньйос, 90; 
Шупо-Мотінг, 90+3; Малиновський 
(«А») — із 59 хв.).

■

На відміну від інших півфіналістів Ліги Європи, свій шлях до 1/2 фіналу український чемпіон проклав напрочуд легко.
Фото пресслужби ФК «Шахтар».

❙
❙

Перемігши на турнірі в Празі першу ракетку російського тенісу, через стару травму 
Леся Цуренко була змушена припинити подальшу боротьбу.
Фото з сайта xsport.ua.

❙
❙
❙

ТЕНІС

Чекання на узбіччі
Проблеми зі здоров’ям не 
дозволяють українським 
тенісисткам вести 
повноцінну боротьбу після 
рестарту сезону

■
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Юлія ВАЛОВА

 Книжки — чудові ліки! Коли 
сумно на душі, коли погано зі 
здоров’ям, коли дитина увесь 
час у лікарні та не може бігати 
та стрибати на спортмайданчи-
ку зі своїми друзями, тоді вона 
може відкрити для себе світ чи-
тання. І цей чудовий світ може 
дуже допомогти у лікуванні, 
тому що він надає сили для бо-
ротьби та надихає на мрії. А 
ще він дарує нових казкових 
друзів, які завжди поруч, ніко-
ли не ображають та не роблять 
боляче, а лише підтримують та 
надихають вірити в чудо, адже 
воно так потрібно дітям, хво-
рим на онкологію. 
 Тому команда ентузіастів 
створила арт-терапевтичний 
проєкт «Ранкова книготера-
пія», мета якого — подарува-
ти позитивні емоції та усміш-
ки дітям, які проходять стаціо-
нарне лікування у відділеннях 
лікарень для онкохворих. Про-
єкт об’єднав небайдужих лю-
дей, які й раніше співпрацюва-
ли з дітьми, що потребують ува-
ги та турботи. Це видавництво 
«Ранок» та «Харківський фонд 
психологічних досліджень» (лі-
карняні клоуни). Проєкт здій-
снюватиметься за підтрим-
ки «Українського культурно-
го фонду», адже цього року, він 
переміг у категорії «Інклюзив-
не мистецтво». Інформаційно та 

організаційно «Ранковій книго-
терапії» допомагає БФ «Табле-
точки», а також наші любі друзі 
журналісти.
 Мета проєкту — відволікти 
дітей від негативних думок та 
занурити у чарівний світ кни-
жок, подарувати мрію в чудо і 
надію. 
 Серед різних заходів про-
єкту головне місце займає пре-
зентація нової дитячої книж-
ки «Бузковий ведмідь, або Жи-
вий іграшковий Я», автором 
якої є харківська письменниця 
Мар’яна Гончарова-Горянська 
(Майя Северіна). Вона психолог, 
письменниця, редактор дитячої 
літератури видавництва «Ра-
нок», автор популярної книжко-
вої серії «Неймовірні тварини». 
Посібники для розвитку дітей 
«Абетка» і «Вчимося читати», 
які створила Мар’яна, неоднора-
зово перемагали в освітянських 
конкурсах, зокрема європейсь-
кому конкурсі Science on Stage. 
Авторка розповість про приго-
ди ведмедика, прочитає уривки 
з книги, яку діти молодшої гру-
пи, віком від 3 до 9 років, отри-
мають у подарунок. А для під-
літків письменниця підготувала 
презентацію книжки популяр-
ної французької авторки Кай-
лі Форнасьєр «Все, що я тобі не 
сказала». Обидва видання щой-
но були надруковані видавниц-
твом дитячої літератури «Ра-
нок». 

 Програма свята передбачає 
інтерактивний спектакль лі-
карняних клоунів, які є чле-
нами Харківського фонду пси-
хологічних досліджень. Зараз 
вони репетирують нову виставу, 
а головний герої казки бузковий 
ведмедик Буня вже прямує в Ук-
раїну з Білорусі. Крім того, за-
раз створюються спеціальні по-
дарунки від Буні, у вигляді не-
закінчених листівок, складові 
якої наймолодші дітки додава-
тимуть самостійно. Йдеться про 
носики, вушка та очки ведмеди-
ка. Також для дорослої групи 
розробляється майстерклас зі 
створення власного супергероя, 
непереможного та надихаючого 
на швидке одужання. Інтерак-
тивна програма лікарняних кло-
унів проходитиме на вулиці, на 
території медичних закладів, за-

діяних у проєкті, з паралельною 
трансляцією онлайн.
 Карантин наклав на проєкт 
неочікувані обмеження, тому на 
жаль, частину заходів «Ранкової 
книготерапії» терміново довело-
ся перевести винятково у вірту-
альний простір. Майстеркласи 
та читання книжок проходити-
муть онлайні, і їх можна буде по-
дивитися на «Ютуб-каналі про-
єкту «Ранкова книготерапія». 
 Але головне, що передбачає 
проєкт «Ранкова книготера-
пія», — це створення у спеціалі-
зованих лікарнях «Лабораторій 
книготерапії». Кожне відділен-
ня, де побувають учасники про-
єкту, отримає у подарунок  не-
величку бібліотеку українсь-
кої дитячої книжки. Це май-

же 130 нових дитячих книжок 
та розвиваючих ігор. Загалом 
у лікарню привезуть понад ти-
сячу на йменувань сучасних ви-
дань. До речі, більшість книжок 
можна віднести до класу інтерак-
тивних, тому що розміщені в них 
QR-коди надають  можливість ді-
тям завантажувати мультики та 
мобільні додатки. 
 Перша зустріч відбудеться 
24 серпня у Полтаві, в дитячій 
міській клінічній лікарні, потім 
буде Черкаська обласна лікар-
ня, Миколаївська дитяча облас-
на лікарня, Дніпровська облас-
на дитяча клінічна лікарня, і 
на завершення проєкту виста-
ву побачать діти, які лікують-
ся в Київському обласному он-
кодиспансері та в Охматдиті. ■

ДОБРА СПРАВА

Лікування позитивом
Стартує терапевтичний проєкт «Ранкова книготерапія»

■

Лікарняні клоуни завітають до хворих діток.❙

Письменниця  Мар’яна Горянська.❙

Валентина САМЧЕНКО

 Маючи багаж творчості за 
100 років, Національний ака-
демічний драматичний театр 
імені Івана Франка останнім 
часом немало експериментує 
на Камерній сцені імені Сергія 
Данченка, виходячи за межі 
класичного жанру. Остання 
така прем’єра, яка через каран-
тин із квітня перемістилася на 
серпень, — «Крум» у постанов-
ці Давида Петросяна. 
 Це вже не перша робота цьо-
го режисера на малій сцені те-
атру. Першою була всім відома 
«Земля» за Ольгою Кобилянсь-
кою — самобутня, з цікавими 
сценічним вирішенням та ак-
торською грою. Потім — «Вій-
на», маловідома в Україні дра-
матургія шведського сцена-
риста і театрального режисе-
ра Ларса Нурена. І ось тепер 
«Крум» — за мотивами одно-
йменної п’єси класика сучасної 
ізраїльської драматургії Хано-
ха Левіна. Усі три постанов-
ки об’єднує майстерний показ 
характерів героїв, на які без-
жалісно впливають зовнішні 
обставини. Абсурдність дій на 
сцені викликає у глядачів пот-
ребу миттєво співставляти й 
аналізувати своє ставлення до 
лише на перший погляд життє-
вих дрібниць. 
 «Крум» — це пародійно-
саркастичне дійство, за яким 
криється драма практично 
кожного героя. Еклектика ти-
пажів і дій лише посилює дум-
ку, що гармонію у нашому дов-
колишньому світі нечасто зус-
трінеш, бо цинізм, егоїзм, 
байдужість і безпардонне втру-
чання в життя інших, тих, хто 
поряд, — може не мати меж. І 
це трагікомедія не одного по-
коління кінця ХХ — початку 
ХХІ століття. 

 У ролі 48-річного Крума, 
який намагається написати 
геніальний роман, не досягає 
успіхів у час тривалого пере-
бування за кордоном і мріє про 
дружину й дітей, але не може 
розібратися у почуттях до дав-
ньої знайомої, — Остап Ступ-
ка. Його мати (Олена Хохлат-
кіна — Поліна Лозова) прий-
має сина таким, який він є, а 
найголовнішою для неї є мрія 
про внуків. Тугаті — чоловік, 
який нездоров’я може підтвер-
дити довідками, але, як і всі, 
прагне сімейного щастя і мож-
ливості жити, — Олег Сталь-
чук (у партнерському складі 
— Олександр Ярема).
 Усі імена у п’єсі Ханоха 
Левіна промовисті, якщо зна-
ти іврит, хоча у постановці на 
київській сцені немає якихось 
акцентів на єврейській темі, та 
трохи італійської, на рівні слів 
із популярних пісень. У виставі 
є «солодка парочка»: Солодкий 
Дольче  (Василь Баша — Сергій 
Калантай) та Щаслива Феліція, 
його дружина  (Людмила Смо-
родіна — Лариса Руснак). Ці 
другорядні й на сцені, в житті 
персонажі завжди хочуть бути 
у центрі уваги, про всіх все зна-

ють, за будь що осудять — за-
довольняючи єдину мету свого 
існування: «надурняк» поїсти 
і випити, незалежно від того, 
весілля це чи похорон. Теруда 
— та, що набридла, хоча у пос-
тановці «франківців» її назва-
ли просто заклопотаною Тру-
дою. Тугаті — той, що сумує. 
Тахтих — приземлений. Цвіці 
— щебетуха.
 До речі, це перша вистава за 
п’єсою Ханока Левіна українсь-
кою мовою. Здійснив переклад 
народжений у Києві Мар’ян 
Бєленький, який майже три де-
сятки років живе в Єрусалимі, 
а до того встиг створити образ 
«тьоті Соні» для Клари Новіко-
вої.
 Пошуки себе, свого при-
значення і водночас неймовір-

на аморфність існування, віч-
ні очікування, що хтось за тебе 
вирішить проблему, зламає 
інерцію, набридлу сіру сталість 
буття, яка засмоктує людину у 
свою запрограмовану рутин-
ність — усе це бачить глядач 
«Крума». У лаконічних деко-
раціях, у яких важливі деталі: 
старий дитячий вiзок; півко-
лом угорі праворуч невеликий 
екран, що нагадує мі сяць, у 
якому на мить з’явиться щастя 
двох героїв, які будуть мучити 
одне одного немало наступних 
років; телевізор, велен, під-
ставка для перук, чорні довгі 
ящики-трансформери... 
 Майже всім хочеться яскра-
вого успішного життя. І най-
простіше його побачити че-
рез кольорові окуляри. Якщо 
ж вирішувати роками, робити 
зарядку ввечері чи вранці — до 
кінця життя не станеш здоро-
вим.
 «Герої вистави «Крум» 
упевнені, що справжнє жит-
тя існує десь там, далеко, го-
ловний герой мріє, що одного 
дня він раптово прокинеться 
якщо не геніальним, то видат-
ним романістом. І це відчут-
тя, що життя ще попереду, що 
його можна розпочати наново, 
завтра, перетворило всіх героїв 
п’єси на блукаючих сомнамбул, 
що існують у вічних сновидін-
нях своїх надій. Вони, швид-
ше, сприймають телевізійно-
серіальне життя, вважаючи 
його за реальність, ніж власне, 
яке їм здається незрозумілим і 
чужорідним. Лише любов ма-
тері спроможна надати сили го-
ловному герою, спонукати його 
на дію, проте, на жаль, усвідом-
лення цього приходить надто 
пізно. Блудному сину немає до 
кого звернутися по прощення», 
— каже режисер-постановник 
Давид Петросян. ■

Життя через окуляри захоплює.
Фото надане театром.

❙
❙

Остап Ступка у ролі Крума.
Фото Валентини САМЧЕНКО.

❙
❙

ЧАС «Т»

Оголені нерви егоїзму
Театр Франка 
представив нову 
постановку з Остапом 
Ступкою в головній 
ролі

■
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 Утім, це не Керролів абсурд 
повітряних слів-гімнастів. Як 
зазначає інший літературний 
аналітик Ярослав Поліщук, 
«письменникові йдеться про те, 
щоб підкреслити абсурдність 
світу взагалі». Та з англійським 
класиком у Жадана таки є спіль-
не: «Ет, чого варта книжка без 
малюнків та розмов? — зітхну-
ла Аліса». Усі поетичні збірки 
Жадана добре ілюстровано; ска-
зати б — концептуально. Та річ 
не так в авторському естетстві, 
як у самій природі його вірша, 
котрий намагається «торкати-
ся неможливого, слухати не-
чутне й зазирати в невидиме» 
(«Тамплієри»). Невідомо, чи ця 
місія взагалі здійсненна — аж 
так, що часом поета бере розпач: 
«Написані вірші нічого не пояс-
нили» («Антена»). Тож «малюн-
ки» його текстам так само конче 
потрібні, як потрібні узи і жес-
ти акторським монологам. Це 
— додаткові інтерпретації, що 
допомагають читачеві увійти до 
режиму упізнавання.
 Перші Жаданові книжки 
ілюстрував тоді вже знаний гра-
фік Валерій Бондар. Туш/перо, 
дереворит; щось поміж екс-
пресіонізмом та абстракціоніз-
мом. «Енциклопедія Сучасної 
України» у притаманній таким 
довідникам манері характери-
зує суть його стилістики: «Ком-
позиц. замкненість, яка акцен-
тує й поглиблює зміст.-психол. 
план твору, рух і динаміку про-
сторового середовища». Костру-
бато, але точно: як щодо Бонда-
ря, так і стосовно ілюстрованого 
ним Жадана. 
 Бондареві графічні інтерпре-
тації були гідною рамкою для 
вигадливої Жаданової стилісти-
ки. Натомість дизайнер львівсь-
кої «Кальварії» Сашко Шевцов 
узявся візуалізувати головні 
поетові сенси, на той час вираз-
но лівацькі. Сторінками «Бала-
ди про війну і відбудову» (2001) 
блукали фантоми Че Гевари та 
антирадянських моджахедів, 
витав дух Родченка. Поетич-
ні книжки тоді ще переважно 
виглядали на бідних родичів, а 
ця збірка різко контрастувала 
з брошуровою невибагливістю 
«поезії» на ринку. Тож не див-
но, що «Балади...» стали лав-
реатом тодішнього рейтингу з 
великим відривом від конку-
рентів.
 2009-го з’явилося перше 
«вибране» Сергія Жадана: «Лі-
лі Марлен» (Х.: Фоліо). Ілю-
стратором став харківський фо-
тограф Ігор Нещерет — розсип 
«випадкових» світлин, що од-
нозначно свідчили на користь 
«закономірности» абсурдної ек-

зистенції. Авжеж, як іще інтер-
претувати рядки на кшталт «в 
цьому остиганні доль / усе вирі-
шує випадок»? Такий іще один 
можливий напрямок осмислен-
ня феномену Жадана — через 
досвід, коли хочете, Маґрітта й 
де Кіріко. Академік від літера-
тури Тамара Гундорова корот-
ко та водночас безмежно широ-
ко окреслила і сам цей феномен, 
і ймовірні способи його візуалі-
зації: «Поєднання аванґарду і 
постмодерну».
 2012-го виходить Жаданова 
збірка «Вогнепальні й ножові» 
(Х.: Клуб сімейного дозвілля) — 
безумовно, одна з вершин його 
творчости (з ринкового боку це 
засвідчує небачений навіть для 
прози стартовий наклад у де-
сять тисяч копій). На звороті 
титулу читаємо: «Комплекс-
не оформлення книги створе-
не за художніми роботами сес-
тер Аліни та Карини Гаєвих». 
Нервові лінії і тривожні фар-
би кольорових офортів найліп-
ше віддзеркалюють домінанту 
збірки: колективне підсвідоме 
вулиці, де «співи в голові — / 
злагоджені, хорові» і «наші спо-
гади — це прапори, які ніхто не 
опускає». Найспокійніші, еле-
гійні «епізоди» можуть бути опи-
сані цитатою з авторського есею: 
«Серпневі вечори — найкращий 
час для вуличних прогулянок і 
квартирних крадіжок... Вулиці 
в такі дні набувають особливої 
асоціальності, портвейн про-
грівається в крові загартова-
них бійців вуличного алкоголіз-
му». Але здебільшого тут саме 
так, як обіцяно в заголовку — 
вогнепальні й ножові. Поетика 
Тарантіно. Або, як пише Стівен 
Кінг, «справжня вулична по-
езія» (Про письменство. Мему-
ари про ремесло. — Х.: Клуб сі-
мейного дозвілля, 2017).
 «Вогнепальні й ножові» за-
початкували новий, діалогіч-
ний принцип взаємодії тексту 

і малюнку в архітектурі книж-
ки. Звісно, перед веде поет, 
але й художник не почуваєть-
ся «меншим братом» — це ніби 
виїзний матч на чужому полі, в 
атмосфері прихильности інших 
фанатів (читачів, а не глядачів). 
Взаємоповага обох акторів, 
обом є що сказати із заявленої 
теми. Результат — резонанс-
ний сплеск, синергія. Такою ж 
була наступна книжка Сергія 
Жадана «Тамплієри» — дует 
із живописцем Олександром 
Ройтбурдом. Здавалося б, що 
між ними спільного? А от змі-
шалися, як червоний фосфор 
із селітрою, — і вибух. «Там-
плієри» занурюються у воєн-
ні кола пекла найглибше, сяга-
ють позірно «стабільних» часів, 
під сподом яких, ніби двигуни 
бомбардувальників, «прогріва-
ються могильні плити». Брой-
гелевсько-пострадянські сліп-
ці не зважали на метастазу, а 
відтак дістали розпачливу ре-
альність: «Тут серед цих асси-
рійців страшніше щодень / і не-
має куди сховатися від вогню». 
Ройтбурдові сюрреалістичні 
персонажі-покручі почувають-
ся тут як удома. Від цієї книж-
ки віє «Передчуттям...» Саль-
вадора Далі, яке справдилося 
найгіршим сценарієм.
 Того ж 2016-го побачив світ 
іще один діалог поета з худож-
ником: у колективній збір-
ці «Галерея чуття» (К.: Nebo 
Booklab Publishing) Сергій Жа-
дан ділить сторінки навпіл із 
бєларуським художником Ан-
дрієм Задоріним, загальне вра-
ження від полотен котрого влуч-
но передано у передмові: «Там 
— цілий світ, залитий прониз-
ливою силою світла. Тут — 
пітьма і тиша». Внутрішній 
морок і зовнішня осяйність — 
ще одна Жаданова тема. Зазви-
чай малопомітна, та діалогічний 
дискурс цієї книжки, сказав би 
Я. Поліщук, «актуалізує та ка-
талізує» її. Або, як висловився 

би сам автор, «іноді життя за-
буває про нашу присутність і 
починає нам подобатися» («Ме-
сопотамія»).
 Що ж до «Антени» — вона 
стоїть осібно як у вишуканій га-
лереї Жаданових книжок, так 
і в цілій шафі української по-
езії загалом. Художник Гам-
лет створив колекційну арт-
книгу, ніби якийсь архітектор 
Гауді, котрому ніхто не насмі-
лився перечити. Він не ілюст-
рував текст, а вмонтував 80 вір-
шів до своєї цикл-картини на 
300 великоформатних сторі-
нок. Таке враження, якби Жа-
дан писав трирядкові японські 
хоку, Гамлет асимілював би по-
ета повністю — намалював би й 
ту дещицю літер. Стилізова-
на під дитячу неупередженість 
графіка у три напружені кольо-
ри (чорний, червоний, жовтий) 
створює у поєднанні з Жада-
новим трагізмом дивовижний 
ефект шаленої центрифуги. Так-
от виглядає на мові пензля голов-
ний месидж збірки: «Дихання 
часу / між смертю й життям, 
/ між війною й поверненням, / 
між Іліадою та Одіссеєю». 
 Нарешті нинішня новинка 
— «Список кораблів» (Чернів-
ці: Meridian Czernowitz) — так 
само тандем поета з популяр-
ною художницею Катериною 
Косьяненко. Вона не лише ус-
пішно реалізувалася у тради-
ційних жанрах пейзажу та на-
тюрморту, а й є професійним 
іконописцем, світським відго-
моном чого слугує цикл «Каз-
ки», а прямим діалогом — саме 
картини, вміщені у Жадановій 
книжці. Відтак «Список кораб-
лів» виглядає на таке собі апок-
рифічне «євангеліє від Сергія та 
Катерини». Євангеліє — не як 
проповідь, а як сповідь. 
 Перехід поета від атоміза-
ції світу та препарації його го-
лосів до стадії збирання камін-
ня та повернення блудного сина 
виразно почувся у попередній 
«Антені». Коли раніше читач 
потрапляв переважно в безпри-
тульні інтер’єри вокзалів та по-
тягів, то тепер виразно прояви-
лося просте-вічне: небо, ріка, 
дерева, трава. Зникли пасажи-
ри Укрзалізниці, що істерич-
но втікали абикуди, натомість 
головні ролі перейняли пере-
літний птах і рибина, яку жене 
крізь півсвіту туга за домівкою, 
де лише й можливе щастя не-
ресту. «Повертатися, вірити 
і любити».
 Відбувається фокусування 
різкости. Як-от, до прикладу, 
з деревами. У довоєнній «Ме-
сопотамії» — «дерева взимку / 
як жінки після розлучення». Те-
пер вони виглядають інакше — 
жорстко, без жодних віньєток: 
«Дерева стоять, ніби онкологіч-

ні хворі: / уже зрозуміло, чим це 
закінчиться». Настав час твере-
зости. І треба до цього часу при-
звичаїтися.
 Найскладніше, звісно,
 говорити з
 деревами:
 ніби ні в чому й не винен, 
  а ось стоїш серед сосен,
 відводиш очі. 
 По таких рядках шлях сте-
литься один — до психоаналізу. 
А в чому сповідатися поетові? У 
«Вогнепальних і ножових» він 
вважав, що «поезія починаєть-
ся там, де чуються голоси». 
Двадцять років завзято фіксу-
вав ті крики й бурмотіння, ніби 
укладав власний «Час second-
hand». У «Списку кораблів», де 
«ріка по холодній щоці країни / 
сльозою стікає в Азовське море», 
ще чути ті голоси обабіч берегів. 
Але сигнал слабшає, ченелінг 
згасає, тож антена — як соло-
минка. 
 І, здається, поета нарешті на-
відує сумнів: чи всім варто дава-
ти право голосу? Наприклад, 
тому, хто «говорить зі знанням 
справи... Себто з ненавистю»? 
Чи не були фата-морганою «наші 
з тобою спроби / переінакши-
ти мову, зробивши її зрозумілі-
шою всім, / хто не має слів для 
подяки і сумніву»? Бо ж узагалі 
— «мова зникає, коли нею не го-
ворять про любов»... Та ще й, до 
всього, клята «Телефонна кни-
га мертвих» (так зветься при-
кінцевий спогад-есей у «Списку 
кораблів»): «Пам’ять старих 
телефонних книг, у яких не ли-
шилось нікого, кому можна було 
б зателефонувати. Список імен 
— ніби список кораблів, що за-
тонули». Тож кому адресувати 
«вірш, схожий на руку, прибиту 
/ до хрестовини»?
 В анотації до п’єси Сергія 
Жадана «Хлібне перемир’я», 
що також вийшла цьогоріч у 
Чернівцях, є приголомшливий 
своєю відвертістю рядок: «Як 
вибратися з пастки, до якої 
сам себе загнав?». Тож «мучать-
ся від безсонь циркові артисти, 
/ лишається півжиття, щоби 
про це розповісти». Отже — му-
сиш, бо «доки ти нічого не ска-
жеш — нічого й не буде». 
 Про «Хлібне перемир’я» 
— окремо пізніше. Скажу ли-
шень, що цей текст — також са-
моілюстрація. У тому ж сенсі, 
що й вельми цікаве спостере-
ження критикині Ганни Улюри: 
«Була б «Чорна валка» карти-
ною, «Інтернат» був би рома-
ном-екфразисом, детальним 
описом картини» (Лівий берег, 
25.08.2017). ■

НОМІНАНТ

Сповідь
перед телефонною книгою мертвих

■ ЛІДЕРИ ЛІТА: КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Далі публікуємо результати експертної сесії рейтингу «Книжка року’2020» 
з визначення «Лідерів літа» — шорт-листи кожної підномінації (за абеткою)

Поезія
Бум-Бам-Літ. Антологія бєларуської поетичної революції. — К.: Люта справа, (о)
Олена ГЕРАСИМ’ЮК. Тюремна пісня. — К.: Люта справа, 152 с.(о)
Зузанна ҐІНЧАНКА. Жар-Птах. Вибрані поезії. — К.: Дух і Літера, 96 с.(о)
Сергій ЖАДАН. Список кораблів. — Чернівці: Meridian Czernowitz,160 с.(с)
Жарко ЙОВАНОВСЬКИЙ. Оповідки про Леніна і Сталіна. — К.: Люта справа, 208 с.(о)
Рупі КАУР. Молоко і мед. — Х.: Віват, 208 с.(п)
Болеслав ЛЕСЬМЯН. Ангели; Садбожий спалахненець. — К.: Дух і Літера, 98+120 с.(о)
Анатолій МЕЛЬНИК. Траєкторії крапель. — Канів: Склянка Часу, 90 с.(о)
Анна МАЛІГОН. Розарій. — Л.: Видавництво Старого Лева, 208 с.(п)
Дана ОХАНСЬКА. #КОХАЙТЕ_ся. — Х.: Фоліо, 48 с.(о)
Артем ПОЛЕЖАКА. Люди у пошуках щастя. — К.: Люта справа, 172 с.(о)
Олександр СОПРОНЮК. Туман. — Вінниця: Твори, 144 с.(п)
Пауль ЦЕЛАН. Від порога до порога; Притулок часу. — Чернівці: Видавництво 21, 132+152 с.(с)
Ганна ЯНОВСЬКА. Золотий носоріг. — Л.: Видавництво Старого Лева, 96 с.(п)

■

Костянтин РОДИК

Дві останні поетичні книжки Сергія Жадана «Антена» та «Список 
кораблів» (Чернівці: Meridian Czernowitz, 2018; 2020) — візуаль-
но відмінні, але складають, вважай, одну збірку. Надто вже вони 
текстуально схожі й обидві разом різняться від попередніх «Там-
плієрів» (там-таки, 2016). Звісно, Жадан лишається «досвідченим 
і кваліфікованим текстмейкером, який орієнтується у мистецтві 
лише на один принцип — на king-size». Так писав іще п’ятнадцять 
років тому чутливий критик Ярослав Голобородько. Тепер і поготів: 
чи не кожен вірш — парад метафор, арабеска епітетів, барокова 
інкрустація парадоксів, мозаїка абсурдів.
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 — Як тобі вдається знайомитися з 
такою кількістю жінок?
 — Потрібно вміти створювати си-
туацію, коли вони поступливiшi.
 — І як ти це робиш?
 — Я знімаю в готелі кімнату і зовні 
на дверях прикріплюю табличку «Ж».

* * *
 Парашутист-початківець запитує 
в інструктора:
 — А що робити, якщо парашут не 
розкрився?
 Інструктор відповідає:
 — Підійдеш до мене, і я видам 
новий.

* * *
 На курсах зi зваблювання чо-
ловіків:
 — Сьогодні ми поговоримо про 

мереживну білизну.
 — А якщо немає грошей на мере-
живну?
 — Тоді беремо звичайні труси, 
складаємо вп’ятеро, беремо ножиці, а 
потiм згадуємо, як робили в дитинстві 
сніжинки з паперу.

* * *
 Петька повертається в полк. Ча-
паєв його запитує:
 — Петько, ти чого такий понурий?
 — Так ось у військову академію 
вступав і на іспиті провалився.
 — Чому це?
 — Запитали мене, хто такий Це-
зар, а я сказав, що це кінь iз п’ятого ес-
кадрону.
 — Це моя вина. Поки тебе не було, 
я Цезаря в сьомий ескадрон перевів.

Із тилу з любов’ю

По горизонталі:
 1. «Я ..., я сестричка, не сиджу 
без діла. Я гусяток пасла, полювать 
ходила» (дитяча пісенька). 5. Образ 
та репутація, які наші політики чи зір-
ки так прагнуть зробити позитивними. 
8. Герой української народної казки. 
10. Президент Сирії. 11. Італійський 
вулкан. 12. Гумова покришка автомо-
біля. 15. Висмикані зі старого полот-
на нитки, які вживали замість вати 
та марлі як перев’язувальний за-
сіб. 16. Дикий бик. 20. Кімнатна лі-
карська рослина з м’ясистими ко-
лючими листками. 21. Тиск, прини-
ження, позбавлення прав. 22. Ніч-
ний птах. 25. Представник політичної 
сили, яка критикує і контролює вла-
ду. 26. Фіно-угорський народ, корін-
не населення Середньої Волги, зокре-
ма Республіки Мордовія. 27. Рослина 
із родини бобових, яку чомусь не ре-
комендують класти в борщ.
По вертикалі:
 1. Французький генерал часів 
Другої світової війни, маршал Фран-
ції. 2. Звідництво, спонукання до про-
ституції. 3. Наріст на деревах, «бере-
зовий гриб». 4. Континент на еква-
торі. 6. «Ти знаєш, що ти — людина? 
Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя 
— єдина, ... твоя — єдина, очі твої — 

одні» (Василь Симоненко). 7. Історич-
на назва регіону на північному заході 
Литви. 9. Український прозаїк і дра-
матург, якому Тарас Шевченко при-
святив рядки: «Наша дума, наша піс-
ня не вмре, не загине... От де, люде, 
наша слава, слава України!». 13. У 
Київській Русі — господарський уп-
равитель князя, боярина або іншо-
го феодала. 14. Столиця Перу. 17. 
Один зі способів виграти гроші. 18. 
Традиційне чоловіче вітання. 19. Ім’я 
подільського народного месника, про 
якого народ складав пісні. 23. Фран-
цузький гопник кінця ХІХ — початку 
ХХ століття. 24. Релігія. ■

Кросворд №72
від 7—8 серпня

Дара ГАВАРРА

 Днями було оприлюдне-
но трейлер фільму «Вдалині», 
виставлений на «Ютуб»-каналі 
компанії Netflix, що розповідає 
про новітню космічну одіссею. 
Після неймовірних за технічни-
ми можливостями і красивими за 
видовищністю запусками ракет 
Ілона Маска космічна тематика 
стала ще актуальнішою та попу-
лярнішою, ніж була досі. Підко-
рення нових планет завжди ваби-
ло людство, а от реальність запус-
ку космічних станцій на Марс, а 
ще більше — його освоєння зво-
рохобило не лише науково-тех-
нічну спільноту, а й кінематог-
рафістів та поціновувачів цього 
виду мистецтва. Тож успіх кар-
тині забезпечено на всі 100 відсо-
тків. Тим паче що головну роль у 
стрічці гратиме двічі оскароносна 
актриса Хілларі Суонк.

 За сюжетом, льот-
чиця ВМС США Емма 
Грін отримує завдан-
ня стати на чолі першої 
групи астронавтів, які 
полетять на Марс. Звіс-
но, місія триватиме кіль-
ка років, тож Еммі дове-
деться надовго розлучи-
тися зі своєю сім’єю — чо-
ловіком та донькою. Це 
непросто, жінці доведеться 
йти на самопожертву заради 
високої цілі. Що цікаво, акт-
риса Хіларі Суонк виступати-
ме не лише як виконавиця го-
ловної ролі, а й як продюсер 
картини. Мабуть, бізнесо-
вих навичок її навчив дру-
гий чоловік — підприє-
мець Філіпп Шнайдер, із 
яким актриса побралася 
у 2018 році. ■

з 17 до 23 серпня

 Овен (21.03—20.04). На вас чекає ус-
піх у всіх починаннях. Відносини з колегами 
будуть сприятливими. Виникне бажання доби-
тися успіху в професійному плані.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 19.

 Телець (21.04—21.05). Ви зміцните свої 
позиції на роботі або отримаєте цікаву та висо-
кооплачувану посаду. Головне — використо-
вувати всi можливості.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 20. 

 Близнюки (22.05—21.06). Здоров’я дещо 
погiршиться. Вживайте рішучих заходiв для бо-
ротьби з хворобами, інакше стан погіршиться.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 22.

 Рак (22.06—23.07). Постарайтеся уника-
ти зайвої нервозності, зберігайте спокій, біль-
ше часу проводьте на свіжому повітрі. Займiть-
ся спортивними вправами.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 20.

 Лев (24.07—23.08). Слід пам’ятати, що 
під лежачий камінь вода не тече, а ваш успіх 
— тільки у ваших руках. Вірте в себе i тримай-
те курс уперед.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 20.

 Діва (24.08—23.09). Несподіване кохан-
ня може перетворити ваше життя на романтич-
ну пригоду. Не будьте боязкими і нерішучими, 
інакше ризикуєте втратити своє щастя.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Терези (24.09—23.10). Якщо ви сiмейна 
людина, вас чекає новий медовий місяць. Ко-
хана людина зробить усе, щоб цей період у ва-
шому житті став незабутнім.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 21.

 Скорпіон (24.10—22.11). Особисте жит-
тя дасть трiщину. Вас чекає несподіване i при-
страсне кохання. Ви відчуєте, що зросла пот-
реба в незалежності та свободi.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Стрілець (23.11—21.12). Вашi стосунки 
не зможуть відновитися після важкого випро-
бування. Якщо ви шукаєте нових знайомств, 
постарайтеся більше подорожувати.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 23.

 Козеріг (22.12—20.01). Цей період вар-
то використовувати для підвищення кваліфіка-
ції та професійного вдосконалення. Не бійтеся 
проявляти ініціативу.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Водолій (21.01—19.02). Бажання збiгати-
муться з дійсністю, у вас будуть можливості для 
самореалізації. На вас чекає фiнансовий успiх. У 
професійному житті можливі проблеми.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 22.

 Риби (20.02—20.03). У вас є всі переду-
мови для кар’єрного зростання. Ви впевненi в 
собі, тож у вас є всі шанси досягти успіху, не-
обхідно лише проявити твердість характеру.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 18. ■

ОДІССЕЯ

Крізь сімейні 
пута до... зірок
Хіларі Суонк зіграє 
у фільмі про політ на Марс

■

Хіларі Суонк.❙

15—16 серпня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв,. Вiтер змiнних напрям-
кiв, 3-8 м/с. Температура вночi +11...+13, удень +21...+23. Пiс-
лязавтра вночi +11...+13, удень +25...+27.

Миргород: без опадiв. Уночi +9...+11, удень +19...+21. 
Вінниця: без опадiв. Уночi +10...+12, удень +20...+22.
Одеса: без опадiв. Уночi +15...+17, удень +23...+25.

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

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ, 
гроза Трускавець: уночi +10...+12, удень +24...+26. Моршин: 
уночi +11...+13, удень +25...+27.

«Невтомні бабусі», які плели маскувальні сітки 
для фронту, під час епідемії коронавірусу 
переключилися на пошиття захисних масок
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