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У сучасного покоління Україна — ніби прошита всередині
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■ НАПЕРЕДОДНІ

Ми — українці!
Андрій ДЕМИДЕНКО
Нас вибрав час —
Не ми його обрали.
І ми завжди вкраїнцями були.
Нам випав шлях крiзь гори i заправи,
І нас не раз на цвинтарi несли.

2

Нас вибрав час —
Не ми його обрали.
Але повiк по совiстi жили.
Не залякали нас i не здолали:
Ми українцi з вами — не хахли.
Нас вибрав час —
Не ми його обрали.
Козацький дух в музеї не здали.
Наш родовiд i слава не вмирали,
Щоб ми завжди вкраїнцями були.
Ми йшли, ми йдем,
Розбурханi вiтрами.
Ми день новий на крилах пiдняли.
Нас вибрав час — не ми його обрали, —
Щоб ми завжди вкраїнцями були.
Нас вибрав час —
Не ми його обрали.
Ми на своїй, на праведнiй землi.

❙ Головний здобуток незалежної України — це люди свободи, які виросли в пострадянському суспільстві.
❙ Фото з сайта unian.net.
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ІнФорУМ

«23 серпня 1991 року ми обговорювали порядок денний на 24 серпня.
І я запропонував проголосити Україну незалежною державою».

Левко Лук’яненко
батько української незалежності

■ НАПЕРЕДОДНІ

■ НА ФРОНТІ

Народжені
незалежними

Чути, як мухи літають

У сучасного покоління Україна —
ніби прошита всередині

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

Ліна ТЕСЛЕНКО
Дівчинці, яка з’явилася на світ 24 серпня 1991 року,
ось-ось виповниться двадцять дев’ять. У ці дні майже
три десятиліття тому ніхто й гадки не мав, що це станеться і аж так швидко. Розгублене московським путчем керівництво Радянської України ніяк не могло втямити, що робити далі. «23 серпня 1991 року ми обговорювали порядок денний на 24 серпня, — згадував батько української незалежності Левко Лук’яненко. — І я
запропонував проголосити Україну незалежною державою. Якби я промовчав, то ми наступного дня ухвалювали б закони Української Радянської Соціалістичної Республіки. Комуністи були розгублені. І тому... погодилися».
Дивлячись на наших сусідів-білорусів, розуміємо,
що вони, проголосивши незалежність у тому ж 1991
році, насправді отримали законсервований «совок», у
якому продовжували жити весь цей час. І лише зараз
роблять першу серйозну спробу здобути незалежність.
Ми ж усі ці роки хай і повільно, але розбудовували власну державу: вчилися обирати владу, викидали на смітник історії залишки «совка» (завдяки закону про декомунізацію), пізнавали себе через відкриття власної,
доти забороненої, історії й культури, заново вчили рідну
мову, відновлювали армію та ходили до своєї, української, церкви. Та головний здобуток української незалежності — це люди свободи, покоління, яке народилося й
виросло в пострадянському суспільстві. Воно не вражене вірусом «совка», його не виховували в дусі покори
(«слухайся старших і не перебивай»), воно не було оточене «залізною завісою», а бачить і пізнає світ, а отже,
порівнює й робить висновки. Воно від народження вільне, тож зовсім інше, ніж ми.
«Ми, народжені в 70-х роках, належимо до покоління Х, ті які руйнували систему. Далі були міленіали (так
зване покоління Y), народжені на рубежі століть, зараз
маємо покоління Z (народжені в 90-х роках і на початку століття). Вони вже виросли, а народжені були якраз
у незалежній Україні, — каже психолог Анастасія
Богуславська. — В цьому є як плюси, так і мінуси, оскільки свобода — це ніби відсутність рамок, але водночас і відповідальність». Уже немає «держава про все
подбає»: забезпечить освіту і роботу, маєш сам подбати
про це. «І це породжує тривогу, тобто можливості є, але
чи впораюсь я? Чи відповідатиму своїм очікуванням?
— продовжує психолог. — Вони хочуть багато чого встигати, отримувати просто тут і зараз, інакше «все пропало», хоча мені тільки вісімнадцять! Світ настільки
стрімко змінюється, що ніхто зараз не може з упевненістю сказати, які професії будуть затребуваними через 1015 років, куди хитнеться маятник економіки, і це ще
більше породжує тривожність за своє майбутнє. Тому
найкраще орієнтуватися на свої здібності і вміння, на
те, що приносить задоволення».
«Що для сучасного покоління означає Україна?» —
цікавлюся в психолога. «У наш час постмодернізму, де
будь-які цінності можуть бути висміяні, заявляти про
свої патріотичні устремління ніби якось немодно, це
моветон, тому вони не люблять виставляти це напоказ,
— каже Анастасія Богуславська. — Але це не означає,
що вони інертні, насправді Україна ніби прошита в них
усередині. Й якщо дійде до діла, то вони боронитимуть
своє». Зрештою, саме це покоління було на майдані в
грудні 2013-го і саме з побиття студентів почався Євромайдан. І на сході України в 2014 році воювало багато
юних хлопців.
...Попри 29 років незалежності за плечима, ми зараз
— лише на початку тривалого шляху до справжньої незалежності, вважає філософ Тарас Лютий. Бо незалежності не можна набути, просто перемкнувши в інший режим існування. «Незалежність — це навіть не вихідний
день, а постійна робота, яку робить усе суспільство», —
наголошує філософ. ■

На Донбасі — реальне затишшя
За дві минулі доби на переважній
більшості ділянок відповідальності
українських підрозділів обстрілів не
зафіксовано. Водночас поблизу Луганського та двічі біля Попасної зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації та їхніх найманців зі стрілецької
зброї.
Загалом, за дві минулі доби українські військовослужбовці задокументували три ворожі порушення режиму припинення вогню. Наші
захисники не втрачають пильності та
готові миттєво реагувати на будь-які
зміни оперативної обстановки. Серед особового складу Об’єднаних сил
бойових втрат i поранень немає.
У щоденному звіті Спеціальної
моніторингової місії ОБСЄ йдеться,
що 18 серпня Місія зафіксувала вибух на ділянці розведення біля Петровського, а безпілотник ОБСЄ виявив присутність людей у вечірній i
нічний час у межах ділянки розведення в районах Золотого та Петровського. Загалом того дня було два випадки
порушення режиму припинення вогню — камера моніторингової місії зафіксувала освітлювальну ракету поряд із Світлодарською дугою над нашими позиціями та чула один вибух
за 700 метрiв від Петровського на окупованій території.
На зустрічі Тристоронньої контак-

тної групи (вона відбулася у форматі
відеоконференції) у своїх рішеннях
спиралися на результати затишшя. В
заяві для ЗМІ спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні
та в Тристоронній контактній групі
посол Хайді Грау наголосила, що заходи з посилення режиму припинення вогню діють успішно — кiлькiсть
порушень скоротилася до найнижчого рівня, коли-небудь фіксованого Місією. За словами пані посла, «в
зоні конфлікту значно покращилася ситуація у сфері безпеки, що, в
свою чергу, позитивно позначається
на житті цивільного населення». На
засіданні оновили план розмінування, зокрема, біля контрольних пунк-

тів в’їзду-виїзду. Економічна робоча
група обговорила питання водопостачання та проблеми екологічного
стану вугільних шахт по обидві сторони лінії зіткнення. Робоча група з
гуманітарних питань дискутувала з
приводу звільнення полонених та обговорювала технічні можливості доставки гуманітарних вантажів через
лінію зіткнення в Луганській області. Політична робоча група, за словами Хайді Грау, обговорювала переважно постанову Верховної Ради про
призначення чергових місцевих виборів. Пані посол висловила жаль, що
«з цієї причини учасникам не вдалося обговорити питання порядку денного, спрямовані на імплементацію
Мінських угод».
У свою чергу, пресслужба Банкової повідомила, що «українська
делегація також підтримала пропозиції щодо чотирьох нових ділянок
розведення сил і засобів». Утiм, про
які ділянки йдеться, не уточнили. Не
назвали заплановані ділянки і в ЗМІ
окупованої території. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Генеральний штаб ЗСУ повідомив про підготовку до стратегічних командно-штабних навчань «Об’єднані зусилля-2020» із 17 по 26 вересня 2020 року. Десятиденні навчання буде
проведено з підрозділами територіальної оборони, повідомило Міноборони України з посиланням на командування «Південь». «Із цього приводу нещодавно відбулася координаційна
нарада за участю військових i керівників Херсонщини, відповідальних за територіальну оборону області. На нараді, зокрема, йшлося про взаємодію між силовиками, логістичне забезпечення, планування та відпрацювання різних сценаріїв», — iдеться на сторінці Міноборони
в соцмережі «Фейсбук».
До навчань було запрошено британську сторону. З цією пропозицією міністр оборони України звернувся до міністра оборони Великобританії під час його офіційного візиту в Україну. На думку військових експертів, навчання варто розглядати як відповідь на навчання армії
РФ. Зокрема, головнокомандувач Збройних сил України зазначив, що Україна спостерігає за
підготовкою до активної фази СКШН «Кавказ-2020» та поінформована про збiльшення скупчення військ поблизу кордону з Україною на території Російської Федерації та незаконно окупованої АР Крим і міста Севастополь.

■ ЗАРАЗА

Ми «червоніємо» не від сорому
В Україні встановлено абсолютний
антирекорд за кількістю хворих на
коронавірус: понад 2 тис. за добу
Катерина БАЧИНСЬКА
Уперше за весь час пандемії понад дві тисячі нових
випадків захворювання на
COVID-19 виявили за минулу добу в Україні, 40 людей померли, 704 особи одужали. За кількістю інфікованих лідирують Харківщина, Київ, Чернівецька,
Львівська та Івано-Франківська області. Міністр
охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що
не хоче антирекорду щодо
кількості міст у «червоній»
зоні адаптивного карантину. Однак попросив звикати до «нової реальності»
щодо користування масками й антисептиками — так
само, як до переходу через
дорогу на зелене світло. А
також запевнив, що влада буде змушена зарахувати деякі області до «червоної» зони.

Окрім цього, стало відомо, що в лікарнях Харківщини готують додаткові
пів тисячі місць, де можуть
прийняти хворих на COVID19. Усе — через збільшення
їх кількості (плюс майже
250 нових випадків). Нині
реанімація обласної інфекційної лікарні переповнена пацієнтами. Харків і сім
районів області перебувають у «жовтій» карантинній зоні. «Ми готуємо додаткові ліжка, щоб якщо
друга хвиля посилюватиметься, то ми могли їх задіяти. Зараз до них підводять кисень. З обласних
закладів це обласна лікарня, там буде окремий
корпус і травматологія. З
міських — 18-та лікарня,
додадуться ліжка й у 17-й
лікарні», — заявив Тарас
Пастух, заступник голови
Харківської облдержадміністрації. ■

❙ З нетерпінням чекаємо на вакцину.
❙ Фото з сайта armyinform.com.ua.
■ Є ВИХІД
У Всесвітній організації охорони здоров’я закликали до
рівномірного розподілу вакцини від COVID-19. Із такою заявою виступив генеральний директор організації. За його
словами, у випадку остаточного затвердження вакцини та
підтвердження її ефективності ВООЗ працюватиме над планом рівномірного розподілу щеплень. Найімовірніше, спершу
вакцину розподілять між громадянами тих країн, дослідники яких брали участь у її розробці. Згодом вакцинуватимуть
країни з найгіршою епідситуацією. Нині у світі за тиждень
діагностують близько півтора мільйона нових випадків, загалом зафіксовано 22,5 мільйона хворих на коронавірус.

■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА

37 млн

тонн

417,7 тис.

першокласників

357

автомобілів

235

українців

182

бойовиків

зерна нового врожаю
зараховано у новому
електро- чи гібридного типу
перебувають у полоні на
затримала
вже зібрали українські аграрії, повідомила прес- навчальному році до загальноосвітніх шкіл України, поін- роботи зареєстровано в Києві цьогоріч, тимчасово окупованих територіях Донець- поліція в Донецькій обласслужба Міністерства розвитку економіки, торгів- формували в Міністерстві освіти та науки.
підрахували в Головному сервісному цент- кої та Луганської областей за даними Служ- ті цьогоріч, розповіли у преслі та сільського господарства України.
рі Міністерства внутрішніх справ України. би безпеки України.
службі поліції Донеччини.
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■ ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Тарас ЗДОРОВИЛО
За інформацією Держстату, минулого року в Україні налічувалося 282 університети, академії та інститути, де навчалися 1,3
млн студентів, і майже 2/3
iз них мешкали у гуртожитках. На носі — новий
навчальний рік, і «навала» студентів вишів до гуртожитків буде знову чималою. А ось стан цього сегмента споруд, як і раніше,
досить плачевний, адже
більшість гуртожитків побудованi в 1960-70-х роках
й абсолютно не відповідають сучасним стандартам
якості житла.
Тож цілком зрозумілим
є рішучий, хоча й дещо запізнілий крок Міністерства освіти і науки, котре
нещодавно розробило проєкт Концепції державної
програми відновлення та
розвитку мережі гуртожитків для проживання
студентів закладів вищої
освіти на 2021-2025 роки.
Її стратегічною метою є
проведення поступової реконструкції та капітального будівництва гуртожитків: перш за все, передбачається здійснення
таких завдань, як капітальний ремонт покрівель,
фасадів, місць загального
користування, електроме-

Аварійний вихід
Програму реконструкції студентських
гуртожитків до 2025 року розробило
Міносвіти
реж, систем водовідведення та каналізації, модернізація засобів протипожежної безпеки, заміна вікон
і впровадження енергоощадних технологій, встановлення пандусів там, де
є в цьому потреба.
Згідно з даними міністерства, наразі на балансі
установ вищої освіти в підпорядкуванні Міносвіти
перебуває 1 тис. 246 гуртожитків загальною площею 5 млн 248,1 тис. кв. м,
й, за приблизними оцінками, до... 90% цієї категорії будівель вимагають
капітального або поточного ремонту, а інші взагалі
перебувають в аварійному
стані.
У зв’язку з такою, по
суті, катастрофічною ситуацією з житловим фондом
для студентів міністерство
визначило наступний перелік ключових проблем,
які потребують якнай-

швидшого вирішення: недостатнє
забезпечення
студентів вищих навчальних закладів, у тому числі в університетських центрах, місцями в гуртожитках відповідно до їх потреб; невідповідність стану
переважної більшості приміщень гуртожитків сучасним стандартам якісного
житла; зношена й застаріла інфраструктура гуртожитків; відсутність енергозберігаючих технологій
експлуатації гуртожитків; відсутні або застарілі
системи протипожежної
безпеки гуртожитків; відсутність забезпечення гуртожитків відповідно до
будівельних стандартів
конструкціями доступу в
приміщення осіб з інвалідністю; недостатнє оснащення гуртожитків новими та сучасними меблями;
відсутність у гуртожитках
умов для дистанційного та

онлайн-навчання (доступу
до інтернету, відповідно
обладнаних приміщень);
відсутність у гуртожитках
умов для якісного дозвілля студентів; відсутність у
більшості гуртожитків необхідних умов для проживання студентських (молодих) сімей; відсутність належного забезпечення гуртожитків лічильниками
для збалансованої оплати
комунальних послуг студентами.
Основними причинами
такого стану гуртожитків
міністерство вважає вплив
радянського підходу до
організації студентських
гуртожитків, включаючи
низькі стандарти життя.
Суттєво позначилися на
такому стані речей і досить
обмежені ресурси вищих
навчальних закладів, а також тривале застосування
економічно необґрунтованих тарифів за проживання в гуртожитках.
Додамо, що, наприклад, у тій же сусідній
Польщі кількість державних i приватних університетів набагато більша —
понад 400, i їхнi студгуртожитки дійсно відповідають
європейським стандартам,
усе це приваблює, зокрема,
й українських абітурієнтів i спричиняє їх відтік за
межі нашої держави. ■

■ ВТРАТИ

Ірина КИРПА
Великий учений помер від зупинки серця в Інституті кардіохірургії
імені Амосова. Вже відомо, що похорон відбудеться в суботу, 22 серпня.
Як повідомив 19 серпня секретар
Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данилов, із метою організації похорону президента
Національної академії наук України
Бориса Патона створено державну
комісію. Це пов’язано з тим, що прямих спадкоємців у відомого вченого
не залишилося, його дружина, Ольга
Милованова, з якою Патон прожив у
шлюбі 65 років, прожила 92 роки та
померла сім років тому, немає вже в
живих і рідної дочки — Євгенія пішла з життя у 2009 році у віці 53 років.
Проте вшанувати пам’ять великого
родича зможуть його внучка, правнучка, а також зять. Із ними узгоджуватимуть місце поховання, ймовірно,
це буде Байкове кладовище.
Із біографії Бориса Євгеновича
Патона відомо, що людина-легенда
народилася в 1918 році у сім’ї відомого вченого-мостобудівника, директора та засновника Інституту електрозварювання, а його предки були
дворянського роду. Закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «інженер-електрик», захистив кандидатську та докторську
дисертації. Борис Євгенович став автором понад тисячі наукових публікацій i презентував понад 720 винаходів. Інновації Бориса Патона дозволили проводити зварювальні роботи під водою, під землею та навіть у
Космосі.
Великий українець також є одним із розробників методу електрозварювання м’яких тканин,
який урятував тисячі життів людей у всьому світі. Унікальну технологію зварювання живих тканин
і зараз активно використовують у

Його наука була для нас
У віці 101 рік пішов із життя перший Герой України
академік Борис Патон

❙ Борис Патон.
❙ Фото з сайта zaxid.net.
хірургії.
Усі його дослідження проводили
лише заради того, щоб зробити життя людей довшим i щасливішим.
Керівником Національної академії наук України Борис Патон став ще у 1962 році, в останній раз його переобрали президентом НАНУ в 2015 році. А ось звання Герой України «за самовіддане
служіння науці» Борис Євгенович
Патон отримав у 1998 році, ставши

першим Героєм в історії незалежної
України.
У зв’язку зі смертю вченого Бориса Патона свої співчуття висловив президент України Володимир
Зеленський, який заявив, що країна
втратила великого українця: «Я щиро
дякую долі за те, що в житті мені випала нагода особисто поспілкуватися
з Борисом Євгеновичем. Це була грандіозна особистість. Важко писати про
нього в минулому часі...» ■
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■ РИМА ТИЖНЯ

Лірика літа
Олександр ІРВАНЕЦЬ
У цю благодатну пору,
Як літо прощається з нами,
Ідуть по Дніпру угору
Баржі із кавунами.
Бої політиків півнячі
Здаються поганими снами.
Ідуть по Дніпру на північ
Баржі із кавунами.
Сусіди свого директора
Радгоспу вже майже прогнали.
Тому, що не забезпечив він
Їм баржу із кавунами.
Усе це таке проминаюче,
Та хочу я, щоб ви знали,
Що прийдуть колись до нас іще
Баржі із кавунами!

■ МЕДИЦИНА

І вам не хворіти
На Черкащині в опорних
лікарнях відремонтують вісім
приймальних відділень
Людмила НІКІТЕНКО
На Черкащині готова до вікриття ще одна амбулаторія, загальною площею понад 320 кв. м.
Цього разу — в селі Дмитрушки Уманського району.
Як повідомили «Україні молодій» у Черкаській облдержадміністрації, її будівництво розпочали два роки тому. Амбулаторію групової практики
збудували за 8 мільйонів 845 тисяч гривень.
«Будівництво цього об’єкта в 2018-2020 роках
фінансували з державного бюджету — 7 мільйонів
960 тисяч грн та місцевого бюджету — 885 тисяч
гривень.
Проєкт реалізували за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток системи охорони здоров’я в сільській місцевості.
До речі, не так давно у Шевченковому краї відкрили амбулаторію і в Набутівській ОТГ КорсуньШевченківського району. Її збудували за рік, вартість робіт — майже 9 мільйонів гривень. Із них
10 % спрямували з бюджету ОТГ. А всього в Черкаській області запрацювали вже шість сучасних
амбулаторій. Загалом до кінця року планують здати в експлуатацію всі 44 такі об’єкти.
Тепер на Черкащині збираються відремонтувати
вісім сучасних приймальних відділень. На ремонти
та придбання обладнання спрямують 64 млн грн.
За словами голови Черкаської ОДА Романа Боднара, приймальні відділення облаштують у кожній опорній лікарні. Йдеться про Черкаську обласну, Золотоніську районну, Смілянську міську, Корсунь-Шевченківську центральну районну, Канівську багатопрофільну, Звенигородську центральну та
Уманську міську лiкарнi.
«Реалізація проєкту покликана покращити логістику доставки пацієнтів і зменшити час на підготовку до оперативного втручання чи інтенсивної
терапії», — наголошує Роман Боднар.
Він говорить, що це будуть типові приймальні
відділення, куди доставлятимуть пацієнтів із гострими станами або прийматимуть тих, хто звертається самостійно. Працюватимуть цілодобово.
Сюди придбають сім комп’ютерних томографів,
сім комплектів для проведення ендоскопічних обстежень та один ангіограф, аби пацієнти отримували діагностику без зволікань. Крім того, завдяки
спецзв’язку лікарі зможуть підготуватися до прийому пацієнтів у той час, коли їх ще тільки доставляють до відділень.
«Усі тендери вже відбулися. Нині ж очікується
підписання договорів», — підсумовує Роман Боднар. ■

■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА

125-те

місце

50%

38%

10%

Кожне 5-те

сягає тіньовий обіг
громадян України
електроенергії
бюджетне
посідає Україна у
зерна в Україні, заявив
вважають, що президент В. Зевід загального обсягу
місце
світовому рейтингу ресурсів прісної води глава асоціації «Аграрний союз України» ленський повторює політику п’ятого президента виробили сонячні та вітрові електростан- віддають за квотою випускникам з окупованого
П. Порошенка, свідчить дослідження Київсько- ції за шість місяців цього року, акценту- Криму та Донбасу, наголосили в МОН. ■
на душу населення, згідно з інформацією Геннадій Новіков.
Всесвітнього банку.
вали в аналітичному агентстві Ember.
го міжнародного інституту соціології.
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УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 21—22 СЕРПНЯ 2020

■ ПОГЛЯД

Чи знає сама
Україна, хто
був Іван
Мазепа?
Віктор ЮЩЕНКО,
президент України
2005—2010 років
Мабуть, жоден діяч української історії не викликав більшого зацікавлення і гостріших дискусій у світі, ніж постать Івана Мазепи. Про нього писали найвидатніші світові поети і мислителі — від Вольтера до Байрона, від Кондратія Рилєєва до Юліуша Словацького.
Та чи знає сама Україна, хто був Іван Мазепа, чи оцінила його велич
належно його рідна нація? Очевидно — ні.
Причина перша — сама масштабність особистості гетьмана, масштабність тих цілей, які ставив сам гетьман.
Причина друга — стереотипи, які нам нав’язували впродовж століть
і які, на жаль, живі ще й досі. Таврування гетьмана в попередній, у тому
числі й нашій бездержавній, історії за так звану зраду набуло характеру затяжної істерії. Так і хочеться сказати: досить дивитися на власну історію чужими очима. Погляньмо на Мазепу очима власними, українськими.
Ким же насправді постає для нас Іван Мазепа, який тримав
гетьманську булаву протягом майже 22 років? Це був період політичної
стабілізації й економічного піднесення України-Гетьманщини, розквіту
церковно-релігійного життя, національної культури та освіти.
Мазепа покінчив із Руїною і розпочав відродження України як складової частини європейської цивілізації. Як політик і патріот він передусім
прагнув об’єднати землі Лівобережжя, Правобережжя, Запорожжя та
Слобожанщини в єдиний український організм. Переконаний державник, гетьман концентрує у своїх руках владу справжнього володаря, з
козацької старшини формує істинно державну еліту.
Великий дипломатичний талант Мазепи загальновідомий і загальновизнаний. Незважаючи на заборону Росією міжнародних дипломатичних зносин, він підтримував численні зв’язки з монархічними дворами
Європи.
Гетьман усіляко сприяв розвиткові економіки, дбав про інтереси
простих козаків та посполитих. Розквіт української освіти, науки, мистецтва, книгодрукування у мазепинські часи з повним правом називаємо
національним феноменом.
Києво-Могилянська академія піднімається до рівня світового університету і стає духовним і освітнім центром усієї України. Мазепа розбудовує Чернігівський колегіум, відкриває численні школи.
Наприкінці мазепинської доби в Україні була одна школа на 1000
жителів. У 1875 році — вже одна школа на майже 7000 мешканців.
Гетьман увійшов в історію як істинний подвижник християнства.
Його коштом було збудовано, реставровано та оздоблено понад 40 українських храмів. Вишуканий художній смак Мазепи відбився в архітектурному стилі того часу. Козацьке, або мазепинське, бароко і сьогодні є
національною гордістю України.
Бачимо, отже, перед собою людину могутню, всебічно обдаровану, людину європейської освіти й культури. Бачимо мудрого політика,
будівничого України, мужнього воїна й відданого патріота. Бачимо національного лідера з чіткою державницькою візією.
Попри наростаючий тиск Москви, Іван Мазепа наполегливо й послідовно йшов до головної мети: перетворення України на державу європейського зразка зі збереженням традиційного козацького устрою.
У захисті свобод і прав України гетьман вбачав своє призначення
і свій обов’язок: «Я нічого не шукаю, окрім щастя тому народові, який
ушанував мене гетьманською гідністю і з нею довірив мені долю свою.
Проклятий був би я і зовсім безсовісний, якби віддав вам зле за добре і зрадив його за свої інтереси!».
Саме в цьому і тільки в цьому ключі ми, українці, маємо оцінювати й останній державний чин Івана Мазепи. Це була спроба врятувати
Україну як державне утворення, спроба відкрити їй європейську перспективу. Про жодну зраду Мазепи не може бути й мови.
Амбітний Петро І, розбудовуючи свою імперію, не мав жодного наміру рахуватися з зобов’язаннями Росії і правами України. Знищення
української державності було неминучим. Гетьман Мазепа розумів це
краще, ніж будь-хто інший.
Відомий історик Орест Субтельний писав: «Мазепинська зрада»
— це не що інше, як найвища точка конфлікту, що виріс зi спроб провідника місцевої, національної еліти, ... оборонити традиційні права та
привілеї їхньої країни перед абсолютистськими й імперіалістичними
планами та політикою чужоземного монарха».
Іван Мазепа не є зрадником, бо не зрадив український народ. Він
був продовжувачем справи гетьманів Петра Сагайдачного, Богдана
Хмельницького, Івана Виговського. У них усіх була одна мета — незалежна Українська держава. Гетьман Мазепа залишився вірний цій
меті до кінця свого життя.
Україна заплатила страшну ціну за спробу визволитися з-під імперського ярма. Трагедія гетьманської столиці Батурина, вирізаного
військами Меншикова, стала однією з найкривавіших сторінок нашої історії. Тисячі українців були закатовані й страчені. Україна на цілі століття потонула у мороці колоніального рабства.
Іван Мазепа, безумовно, історично переміг. Бо служив святій справі
— свободі Батьківщини. Він дав приклад боротьби за Україну наступним поколінням, заповів їм свою ідею і свою мету. У цьому — його головна заслуга перед українським народом. ■

УКРАЇНА І СВІТ
■ ЕПІСТОЛЯРІЙ

Жыве Беларусь! Смерть диктаторам!
Відкрите звернення до Лукашенка
Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО,
Герой України, генерал-лейтенант

Олександре, сподіваюся, що ти пам’ятаєш полковника
Григорія Омельченка з «нєзалєжной» України і не забув
наші особисті зустрічі у 1993-му, 1994-му і 1996 роках...

Ти нелюд!
Звернутись до тебе через соціальні мережі мене змусили події в Республіці Білорусь і те, що ти, нелюд,
твориш iз мирними протестувальниками. Арештовано майже 7 тисяч
осіб, серед них є журналісти, жінки, неповнолітні, правозахисники,
проповідники та українці. Звільнені
розповіли про звірства, знущання,
жорстокі побиття, відмову в наданні медичної допомоги, моріння голодом, які чинили над ними працівники
міліції. Близько півтори сотні госпіталізовано після протестів iз поламаними руками, ногами, ребрами, пораненням очей та іншими травмами, семеро загиблих, у тому числі від кульових поранень, дев’ятеро в критичному
стані. Близько 80 осіб зникли під час
акцій протесту, їх місцезнаходження
не відоме. Рідні не можуть їх знайти.
За моїми даними, серед них є померлі від вогнепальних ран і побоїв, завданих ОМОНівцями. Їхнi тіла планують
спалити в крематоріях або втопити в
болотах. Про це мені стало відомо від
білоруських офіцерів, які не втратили честі. Вони готові дати свідчення,
коли ти будеш узятий під варту.
Звернення буде коротким. Про
зустрічі з тобою, в деталях і фарбах,
напишу згодом.
Зараз коротко нагадаю про нашу
зустріч у травні 1994 року під час
твоїх перших президентських виборів. Я — народний депутат, член
Президії Верховної Ради України,
голова Комітету з питань боротьби з
організованою злочинністю і корупцією, начальник відділу військової
контррозвідки СБУ, полковник...
Ти — народний депутат, голова
тимчасової комісії Верховної Ради
Республіки Білорусь iз боротьби з корупцією і кандидат у президенти. На
хвилі боротьби з корупцією, популізму, брехні й обіцянок-цяцянок ти
набув популярності серед білорусів і
став президентом країни з результатом 80% голосів виборців (як і наш
брехун-блаЗЕнь Зеленський-«ЯнеЛох» — 73%).

Доля диктаторів трагічна
У подібний та в інший спосіб до
влади приходили різні диктатори останнього сторіччя: Троцький, Ленін,
Сталін, Муссоліні, Гітлер, Чаушеску, Хусейн, Каддафі, Мілошевич та
інші. Потім з’явився ти, згодом твій
здібний учень — Путін, який сьогодні
уже перевершив свого вчителя. Далі
— кримінальний авторитет, тричі
судимий Янукович, диктатори Киргизії Акаєв і Бакієв.
Доля диктаторів (а нерідко і їхнiх
рідних) — трагічна: повісили, розстріляли, отруїли, розтерзали...
Ти повинен це знати, оскільки закінчив кафедру історії педагогічного
інституту.
Тим, кому посміхнулася фортуна,
вдалося втекти. Наприклад, під крилом диктатора Путіна сховалися Янукович і Акаєв. У Білорусь, на твоє запрошення, втік Бакієв.
Президент Тунісу Зін ель-Абідин Бен Алі, який керував країною
чверть століття (як і ти!), втік до Саудівської Аравії, де отримав політичний притулок. У Тунісі він засуджений військовим судом до довічного
ув’язнення за злочини проти людства, зокрема за масові вбивства демонстрантів під час розгону мітингів
у 2011 році.

«Я вирву цей націоналістичний
бур’ян...»
Пам’ятаєш, перебуваючи у тебе
в кабінеті, я звернув твою увагу на
прапор і герб Білоруської РСР. На запитання, чому висить стара комуністична символіка, а не національна,
прийнята Верховною Радою Білорусі, ти відповів: «Я за этот националистический бурьян не голосовал. Когда стану президентом, я его
вырву с корнем и выброшу на мусорник истории. А тех, кто будет размахивать им, сгною в беларусских болотах и тюрмах. Я советский человек... Я восстановлю Союз...».
Сподіваюсь, ти не забув моєї відповіді: «Саша, вирвати національне
коріння білорусів і українців не під
силу нікому. Його можна на певний
час підрізати, затопити, засушити...
Але воно обов’язково відродиться і
проросте, оскiльки має невмирущу
тисячолітню історію. Наше — українське і білоруське — національне коріння незнищенне. Воно вічне!
А радянської імперії уже не буде ніколи...».
Я нагадав тобі, що ти маєш і українське коріння по лінії діда, батька, чим викликав у тебе певний дискомфорт і навіть сердитість... Тепер
я знаю чому.

Ти вбивця і національний зрадник
На третій зустрічі, у квітні 1996
року (з нагоди 10-ї річниці Чорнобильської катастрофи я з делегацією
був у Мінську, яка мала зустріч iз тобою), ти, з лукавою посмішкою, нагадав мені (цитую майже дослівно):
«Полковник, я же тебе говорил, что
националистический бурьян вырву
и выброшу в мусорник! Меня в этом
вопросе на референдуме поддержал
белорусский народ...».
Дійсно, на референдумі у травні
1995 року ти відновив прапор і герб
Білоруської РСР (трохи змінивши
їх вигляд), затвердив їх своїм указом і заборонив національну символіку (за неї переслідували і саджали у в’язниці), а російську мову зробив другою державною. Після цього
ти для мене став національним зрадником своєї вітчизни.
Я відповів тобі: «Олександре, ще
при твоєму житті Білорусь відродиться і матиме свої історичні національні символи...». На тому й розійшлися. Більше не зустрічалися...
Сьогодні Білорусь окроплена
кров’ю народу, яку ти пролив, воскресла як чарівний птах Фенікс iз
попелу. Вона розквітла національними символами, які ти називав «націоналістичним бур’яном» і хвалився, що «вирвав його з корінням».
А ти — «бацька-тиран» — став
убивцею! У тебе руки по лікті в крові!
За 26 років своєї тиранії ти перетворив Білорусь на сателіт Російської
імперії, білорусів — на безсловесних
кріпаків, напіврабів. Ти створив так

звані «ескадрони смерті», які за твоїм
наказом упродовж 1999-2000 років
убили опозиційних лідерів. Опозиціонери до твого режиму, серед них і
журналісти, просто зникли безслідно (подібне, саме в цей період, робив
Кучма і Кравченко зі «своїми орлами»). Ти вкрав у людей свободу, право на вибір, тотальними репресіями
загнав їх у стійло постійного страху.
Ти думав, що це навіки. Ти помилився. Ти постанеш перед судом білоруського народу!
Ти боягуз! Боїшся уже власної
тіні. Ти сховався за спини каральних органів КДБ—НКВС—МВС—
ОМОН. А тих, хто тебе захищає, забруднивши руки кров’ю людей, ти
нагороджуєш медальками за «бездоганну службу».
Ти сам собі підписав смертний вирок, коли заявив: «Ми провели вибори. Поки ви мене не вб’єте, інших виборів не буде». Запевняю — будуть! А
тебе, як непотріб, дійсно можуть фізично ліквідувати і свої генерали, і
Путін... Подумай над цим!
Ви з Путіним пов’язані кров’ю, як
кримінальні бандити! Тому ніяких
порад давати тобі не буду. Всім відомо, що потрібно робити з убивцями.
Смертна кара в Республіці Білорусь не скасована і виконується.
Білоруський народ у ситуації, яка
склалася, має повне право застосувати її до тебе! Знайдеться й офіцер
честі, який виконає народний вирок без суду і слідства. І з точки зору
міжнародного права та національного кримінального права на самооборону такий вчинок буде законним,
справедливим і виправданим. Читай
Кримінальний кодекс своєї країни і
Загальну декларацію прав людини,
яка ухвалена ГА ООН 10 грудня 1948
року і є «зобов’язанням для членів
міжнародного співтовариства».
За вказівкою Путіна не сьогоднізавтра ти підеш iз посади глави держави. Ти вже не президент Республіки Білорусь! І ти це знаєш. Можливо, сховаєшся, як зрадник-утікач
Янукович у Росії (з якою в грудні
1999 року підписав ганебний договір
про створення Союзної держави) або
білоруси винесуть тебе ногами вперед (що, на мою думку, буде справедливо!). Ти ще маєш шанс на вибір —
добровільно піти, як того вимагають
люди, або завтра буде пізно...

Білорусь постане демократичною
країною
Білоруський народ викине тебе
на смітник історії живим або мертвим раз і назавжди. В новітній історії
тебе згадуватимуть лише як кривавого диктатора «Луку».
Білорусь постане вільною демократичною правовою державою і
зробить свій світоглядний вибір як
європейська Нація!
Російська імперія розвалиться під
тиском національно-визвольних революцій поневолених нею народів,
які здобудуть свою свободу і незалежність, як українці й білоруси.
Жыве Беларусь! Жыве вечна!
Слава Україні! Героям слава!
Слава націям! Смерть диктаторам!
Честь маю. ■
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Не визнали, та й годі?..

Ставка на старого
коня

Білорусь в обіймах кремлівського ведмедя
Ігор ВІТОВИЧ
Європейська рада засудила перебіг виборів президента
у Білорусі й не визнала їх результатів. Про це після надзвичайної тригодинної відеоконференції лідерів ЄС у середу заявив голова Європейської
ради Шарль Мішель: «Ці вибори не були ані вільними, ані
чесними і не відповідали міжнародним стандартам. Ми не
визнаємо результатів виборів,
які оголосила влада Білорусі.
Громадяни Білорусі заслуговують на те, аби мати демократичне право на вибір влади
та формування власного майбутнього».
Очікуваного запровадження санкцій щодо білоруської влади за фальсифікацію
виборів не сталося. Навіть не
економічних санкцій, а хоча б
персональних щодо фальсифікаторів. А глава уряду Польщі Матеуш Моравєцький навіть анонсував спрощення процедур для осіб, котрі бажатимуть приїхати з Білорусі до
Польщі. Польща була однією
з тих країн Євросоюзу, яка видала найбільше віз білорусам
у 2019 році, і цю політику продовжить. Моравєцький зауважив, що як студенти, так і сезонні працівники «дуже допомагають польській економіці». За його словами, країни
ЄС підтримали на перспективу введення санкцій проти
осіб, відповідальних за жорстоке придушення мирних протестів, насильство, репресії та
виборчі фальсифікації у Білорусі. Але списку таких осіб
поки що не оприлюднено. І Євросоюз не хоче, аби «внаслідок
них постраждало білоруське
суспільство».
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен повідомила тим часом, що ЄС виділить
Білорусі 53 млн євро. З них
50 мільйонів — на «термінову підтримку системи охорони здоров’я, соціальних служб
та бізнесу» через коронавірус,
2 мільйони — на допомогу
«жертвам репресій та державного насильства» та 1 мільйон
— на «підтримку незалежних
СМІ та громадянського суспільства». Варто так розуміти, що ці кошти ЄС надійдуть
у розпорядження білоруських
держструктур, які відповідно
їх і «розподілять». Дещо далі
пішли лідери п’яти основних
політичних груп Європарламенту, закликавши провести
нові президентські вибори в
Білорусі, та назвали Олександра Лукашенка персоною нонграта в ЄС.
Ще до виборів головна суперниця Лукашенка на виборах Світлана Тихановська на
запитання, чиїм вона вважає
Крим, відповіла: «Номінально — це Україна, але фактично — це Росія». Учасники Координаційної ради з передачі
влади представникам нового
покоління на засіданні цього
тижня фактично заявили, що
Білорусі немає життя у цьому
світі без Росії. З відповідною
заявою виступив член ради
Павло Латушко, колишній
глава Мінкульту і директор
мінського театру імені Янки
Купали. Європейський Союз та

Росія повинні стати гарантами
безпеки Координаційної ради
для забезпечення передачі влади, заявив Латушко. Фактично, мета сучасних лідерів білоруської опозиції — змістити набридлого Лукашенка та
замінити його поміркованим,
орієнтованим на Москву новим лідером. «Останнім білоруським політиком буде той,
хто збудує стіну між нами та
Росією. Співпраця з Росією
— економічна, торгова — відповідає прагматичним інтересам Білорусі, а також співпраці з Європейським Союзом. Ми
зацікавлені в тому, щоб бути
міцним мостом, який з’єднує
Росію та Західну Європу», —
зазначив Латушко. Утім він
не виключив, що у вирішенні політичної кризи в Білорусі
може взяти участь Україна.
«Я можу сказати гіпотетично:
якщо ми брали участь у формуванні Мінського діалогу з
питань українсько-російського порядку денного, то чому б
Україні не взяти участь у відповідному діалозі в Білорусі?»
— запитав він. Олександр Лукашенко поки що навідріз відмовляється співпрацювати з
Координаційною радою опозиції, назвавши її членів «нацистами і прикоритниками» і звинувативши їх у спробі захопити владу в країні.
Курс на Росію — те, що наразі об’єднує і представників
влади, і опозицію. Чи ж варто
дивуватися, що двоє провідних
лідерів ЄС — канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Емманюель Макрон — обговорювали 18 серпня
ситуацію в Білорусі не з Лукашенком, а з президентом Росії
Володимиром Путіним? Меркель, щоправда, пояснила: Лукашенко не відповів на її численні запити про телефонну
розмову, тому й довелося шукати посередництва в його московського патрона. У повідомленні Кремля зазначено, що в
бесіді з двома європейськими
лідерами Володимир Путін «акцентував неприйнятність будьяких спроб втручання ззовні у
внутрішні справи Білорусі».
Тож і канцлерка ФРН після закінчення відеоконференції лідерів ЄС застерегла від такого втручання. На думку Меркель, певну роль у внутрішньобілоруському діалозі могла б
відіграти Організація з безпеки і співробітництва в Європі
(ОБСЄ). Натомість втручання
Росії ускладнить ситуацію, застерегла Меркель.
Олександр
Лукашенко,
який поступово отямлюється
від організованого йому власним народом холодного душу,
переконаний: протести в Білорусі фінансує Захід. Він знову заявив, що той, хто «за кордоном шашки точить, отримає
серйозну відсіч», при цьому
щоденно спілкується по телефону з Володимиром Путіним.
Звертаючись до робітників, Лукашенко оголосив, що розправиться з учасниками нарад, і
чомусь порівняв протествальників на заводах із гестапо. А
умільців справжнього «гестапо», яке свідомо калічило мирних білоруських протестантів,
підкуповує нагородами. Звільнені з числа семи тисяч осіб, за-
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Джо Байден офіційно обраний
кандидатом у президенти США
від Демократичної партії
❙ Білоруські (а чи таки білоруські?..)
❙ силовики заарештованим мирним
❙ демонстрантам видавлювали
❙ поліцейськими кийками очі.
❙ Катовані і ґвалтовані в застінках
❙ молоді люди в шоці від
❙ звірячих тортур у центрі Європи.
арештованих після оголошення
результатів виборів, засвідчили, зокрема, телеканалу «Настоящее время» (веде мовлення з Праги), що силовики, придушуючи суспільний протест,
по-звірячому знущаються над
затриманими. Піддають тортурам, утримуючи в камерах у
такій кількості, що не можна
навіть присісти, цілеспрямовано відбивають захопленим чоловікам нирки, печінки та дітородні органи, коментуючи,
— «щоб такі, як ви, не розмножувалися». Молодь, включно
з підлітками, сучасні чекістигестапівці піддали масовим зґвалтуванням, — як дівчат, так
і хлопців. І ось за ці «службові
подвиги» Олександр Лукашенко вирішив нагородити силовиків медалями «За бездоганну службу» першого, другого
та третього ступенів! Документ
опублікований 18 серпня, але
підписаний ще 13 серпня, безпосередньо після масових затримань на мирних акціях протесту. Нагородження силовиків
Лукашенко обґрунтував «зразковим виконанням службових
обов’язків». У список нагороджених із 25 сторінок увійшло
304 людини (хоч, схоже, — нелюдів).
Олександр Лукашенко наказав Комітету держбезпеки
(КДБ) після засідання Ради
білоруської безпеки у середу,
присвяченого ситуації в країні,
розшукати організаторів заворушень на вулицях та заблокувати їхні дії. Структури КДБ
також отримали завдання виявити канали фінансування заворушень. Сили ОМОН
розігнали людей, що зібралися перед Мінським тракторним
заводом (МТЗ), а міністерство
внутрішніх справ підтвердило затримання двох людей.
Входи в театр Янки Купали,
де відбулися масові звільнення через протести, охороняє
поліція. Все повертається на
круги своя.
Також надвечір середи
з’явилися звіти про колони
вантажних автомобілів, що
прямують до білоруського кордону з боку Росії. Це надто схоже на ситуацію у 2014 році,
коли в інтернеті з’явилися записи транспортних засобів,
що прямують до українського
кордону, за оцінкою аналітика аналітичної групи Conflict
Intelligence Team (CIT) Кирила
Михайлова. Раніше до Мінська
прибув літак зі співробітниками ФСБ Росії. У соціальних мережах та на новинних порталах
Росії з’явилися повідомлення
про немарковані вантажівки,
що прямують до кордону з Білоруссю. Група CIT також повідомила про ці звіти. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ
Байден отримав офіційну номінацію Демократичної партії на виборах президента
США минулої середи. У другий день конвенції Демократичної партії, 18 серпня, делегати з 50 штатів та семи американських територій обрали Джо Байдена кандидатом у
президенти країни. Серед тих, хто його підтримав, колишні лідери США Білл Клінтон
та Джиммі Картер. 95-річний Картер не з’явився перед відеокамерами, але на заздалегідь записаному відео запевнив з-за лаштунків, що Байден мав «досвід, характер і
пристойність, щоб об’єднати нас і повернути велич Америці», — аргументував він.
При голосуванні в другому турі представники штатів могли робити вибір iз двох
кандидатур — Джо Байдена і сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса. У процесі
віртуального підрахунку Байден отримав мінімально необхідний мінімум 1991 голосів.
Рішення було прийнято на загальнонаціональному з’їзді Демократичної партії в Мілуокі, штат Вісконсін, який через епідемію коронавiрусу провів голосування у відеоформаті. «На карту поставлено і долю нашої країни, і долю всього світу, — сказав сенатор Берні Сандерс, підтримавши свого недавнього опонента. — При чинній адміністрації авторитаризм пустив коріння в нашій країні. Я, моя сім’я і багато хто з вас знаємо, як підступно авторитаризм руйнує демократію, порядність і людину».
«Для мене велика честь прийняти кандидатуру Демократичної партії на пост президента США», — написав 77-річний Байден у «Твіттері». Кандидатом у віце-президенти США Байден вибрав сенатора від Каліфорнії і колишнього прокурора штату Камалу Харріс. Вона стала першою в історії країни темношкірою жінкою, яка претендує
на посаду другої особи в державі.
Президентські вибори в США відбудуться 3 листопада. Від Республіканської партії Байдену протистоятиме чинний президент США Дональд Трамп. У разі перемоги
Джо Байден стане найстаршим в історії Сполучених Штатів президентом. Йому на той
час виповниться 78 років. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Гудбай, Internet Explorer
Компанія «Майкрософт» оголосила про відкликання підтримки колись популярного веб-браузера з 17 серпня 2021 року. Відключення підтримки IE програми
означає, серед іншого, що браузер більше не оновлюватиметься, і останні версії
програм «Майкрософт», таких як MS Teams та решта пакету Microsoft 365, не працюватимуть на ньому. Таке рішення американського комп’ютерного гіганта з передмістя Сіетла очікували віддавна. Уже в 2015 році концерн представив на ринок
новий браузер Edge, а Explorer, колись найпопулярніша програма перегляду інтернету, щороку втрачав користувачів. Microsoft також оголосила, що в березні 2021
року припинить підтримку старішої версії Edge, зосередившись лише на версіях,
заснованих на проекті Chromium, на якому також базується лідер ринку Chrome,
що належить Google.

Китайське прискорення
Подолання маршруту Пекін-Шанхай на поїзді в 2,5-3 години незабаром стане
реальністю. Швидкісна траса, побудована у Піднебесній, склала близько 1 400 км,
що можна порівняти з довжиною від Амстердама до Барселони. Цього тижня Міністерство транспорту Китаю схвалило подальші випробування прототипу Maglev
Trainprototype (магнітного левітаційного поїзду), вперше представленого в Циндао у
травні минулого року з кінцевою метою почати комерційне виробництво в 2021 році.
Поїзд «Маглев» має максимальну швидкість 600 км/год. Уряд також оголосив у липні
про початок будівництва залізничних шляхів «Маглев» по всій країні. Крім траси між
Пекіном-Шанхаєм, інші області теж будуть «Маглев»-обладнані в найближчі роки.

Екскороль Іспанії знайшовся
Колишній іспанський король Хуан Карлос І, який зрікся престолу в 2014 році,
зараз перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратах, повідомив 17 серпня королівський двір Іспанії. «Його Величність Хуан Карлос повідомив, що 3 серпня він відправився в Об’єднані Арабські Емірати і саме там на даний час перебуває», — передає
агенція «Ассошiейтед Пресс». Як повідомлялося, колишній король Іспанії Хуан Карлос І 3 серпня оголосив про намір залишити країну на період розслідування справи про корупцію та хабарництво. У своєму листі, опублікованому на сайті королівської сім’ї, Хуан Карлос повідомив синові, чинному королю Іспанії Феліпе VI, що залишає Іспанію через «суспільні наслідки деяких епізодів свого минулого приватного
життя». Як відомо, верховний суд Іспанії з’ясовує ролі Хуана Карлоса І у корупційній
справі, пов’язаній з будівництвом високошвидкісної залізниці у Саудівській Аравії.

Пластиковий океан
Атлантика має в 10 разів більше пластику, ніж вважалося раніше. Кількість пластмасових відходів, скинутих в Атлантичний океан, перевершує 8 мільйонів тонн на рік
(за оцінками 2015 року) згідно з дослідженням, повідомленим в середу британською
гезетою «Таймс». Учені Національного океанографічного центру в Саутгемптоні на
півдні Англії зібрали зразки атлантичної води на глибинах приблизно 10, 30 та 200
метрів у дванадцяти місцях уздовж лінії від Великої Британії до Фолклендських островів. Потім за допомогою потужного мікроскопа аналізували хімічний склад зразків для визначення видів пластику. Було встановлено: кубічний метр морської води
містить в середньому близько 1000 частинок поліетилену, поліпропілену та полістиролу, трьох найпоширеніших пластиків, які разом складають більше половини світових пластикових відходів. Розмір частинок варіювався приблизно від 30 мкм (половина ширини людського волосся) до 0,5 мм. Вчені підрахували, що з цих трьох
пластиків на 200 метрах Атлантики було від 12 до 21 мільйона тонн. Попередні підрахунки пропонували 17 мільйонів тонн для всієї Атлантики. Річард Лампітт, співавтор дослідження, заявив, що в Атлантичному океані, що має середню глибину 3000
метрів, це, ймовірно, близько 200 мільйонів тонн пластику. Він пояснив, що в попередніх дослідженнях використовували сітки з більшими розмірами петель для збору пластику, які не захоплював дрібніші, найпоширеніші частинки.
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ТБ-ПОНЕДІЛОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 21—22 СЕРПНЯ 2020
UA: Перший

06.00 Гімн України
06.10 Додолики

КАНАЛ «1+1»
06.00, 19.30 ТСН
06.30 Спеціальний випуск

06.25 Хто в домі хазяїн
07.00, 7.55, 9.00, 21.00, 1.10, 4.15,
5.35 Новини
07.15 М/с «Листи від Фелікса»
08.00 Міжконфесійна молитва
за Україну в Святій Софії
Київській

сніданку з «1+1 та ТСН з
нагоди дня незалежності
україни
11.30 Комедія «Проблемна
дитина»
13.15 Комедія «Проблемна

09.05 «Мирний птах»
10.00, 1.30 Суспільна студія.

дитина-2»
15.10, 16.20, 17.20, 18.25 Комедія

Марафон
13.00 «Подорож відкритим
космосом»
13.30 Секрети Сонячної системи
14.25 Телепродаж
15.00 UA Фольк. Спогади
16.00 Спецпроєкт «Мій прапор»
17.00, 22.20 «Боротьба за
виживання»

24 серпня

«Свати»
20.30 Концерт «Світське життя.
15 років»
23.10 Драма «Віддана»
01.10 Комедія «Сили природи»
03.05 Комедія «Полісмен із
дитячого садка»

ІНТЕР
03.30 Х/ф «Здоровань»
05.10 «Телемагазин»
05.40 «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, 1.55
«Стосується кожного»
11.15, 12.25 Х/ф «Шеф»
13.30 Концерт «З Україною в
серці»
15.50 Х/ф «Джентльмени
удачі»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Злочинець
мимоволі»
22.05 Концерт «Таїсія Повалій.
Україна. Голос. Душа»
00.10 Т/с «Спокуса»
03.15 Х/ф «Брудні танці»
04.50 «Мультфільм»

18.00 «Історії вулканів»
18.30 «Всі на море. Окінава»
19.30 «Дикі тварини»
20.00 «Концтабір Ізоляція»
21.20 Святі та грішні
23.00 Х/ф «Дике поле»
04.40 Д/ф «Заміновані
вірністю»
НТН
05.00 «Top Shop»
05.45 М/ф «Як козаки...»
07.20, 13.25, 2.00 «Випадковий
свідок»
09.05 Х/ф «Ярослав Мудрий»
11.55 Х/ф «Зникла грамота»
15.10 Х/ф «Лорд Дракон»
17.10 Х/ф «Переможці та
грішники»
19.10 Х/ф «Вийти заміж за
капітана»
21.00 Х/ф «Вечори на хуторі
біля Диканьки»
22.15 Х/ф «Вій»
01.20, 2.50 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя»

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20 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
Сванетії. Документальий
фільм. Україна, 12+
11.30 Родинна справа.

Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте
на сайті UA:Культура
https://culture.suspilne.media/

06.00 Відкривай Україну із
«Суспільним». Концертна
програма
07.00 Новини
07.05 М/ф «Робін Гуд»
07.50 М/ф «Сандокан»
08.15 М/ф «Рівень Маркуса.
Гретрок Величний»
08.40 Новини
09.00 Прем’єра. Ідемо в музей.
«Мистецький арсенал».
Відбиток
09.35 Велосипед «Україна».
Документальна програма
10.00 Мій прапор. Спецпроєкт
11.00 До Дня Незалежності
України. Ролик 4
11.00 Миротворці. У горах

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 4.45
Сьогодні

народження, Україно!
22.00 Музична платформа.
Українська пісня. Львів.
2020 р.

«Океаном Ельзи»
01.00, 2.10 Т/с «Лабіринт»
01.40 Телемагазин
05.35 Реальна містика
5 канал
14.10, 15.30, 16.10, 17.10,
18.10, 19.25 Телемарафон
«Незалежність. Боротьба
триває»
22.00 Д/ф «Рутенія. Повернення
Коду Нації»
23.10 Д/с «Любов, ненависть і

02.05 Сильна доля. Dakh

01.55 «Облом.UA.»

Daughters

05.10 «Цілком таємно-2017»
ФУТБОЛ-1

06.10 «Монако» — «Реймс».

що змінили Україну.

Українського радіо до Дня
Незалежності України
14.20 Я — віртуоз! Прем’єра
телеверсії концертної
програми
15.20 Прем’єра. Бальний
Король. Документальний
16.50 Телепрем’єра. Клітка для
двох. Документальний

Чемпіонат Франції
СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06.05 Т/с «Коли ми вдома»

20.05 Велосипед «Україна».
20.30 Клітка для двох.
Документальний фільм.
Україна
21.40 Новини
22.00 «Люди часто самі не
знають, на що здатні».
Інтерв’ю з Олегом
Сенцовим

танцювальне шоу
00.10 #KіноWALL з Сергієм

14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
15.20 Т/с «Швидка допомога»
18.15 «Один за всіх»
20.15, 22.45 Т/с «У кожного свій
обман»
00.50 «Містичні історії-7 із
Павлом Костіциним»
ПРЯМИЙ
08.00, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10,
13.10, 14.15, 15.10, 16.10,
17.10, 18.15, 19.00, 20.00,
021.00, 22.00 Марафон,
присвячений Дню
Незалежності України
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

16.00 «Інгулець» — «Дніпро1». Чемпіонат України
17.45 «Севілья» — «Інтер».
Фінал. Ліга Європи УЄФА
19.45 «Шахтар» — «Колос».

інтернешнл»
17.10 М/ф «Викрадена
принцеса»
19.00 Т/с «Сторожова застава»
22.30 Х/ф «Самотній за
контрактом»
00.40 Х/ф «Нерви на межі»
02.30 Служба розшуку дітей
02.35 Зона ночі

22.50 Чемпіонат Франції. Огляд
туру
23.45 «Олімпік» — «Динамо».
Чемпіонат України
01.35 Класичні матчі Ліги
Чемпіонів
02.25 «Лілль» — «Ренн».
Чемпіонат Франції
04.10 «Львів» — «Минай».
Чемпіонат України

пропаганда»
00.35 Д/c «Таємнича світова

КАНАЛ «2+2»
06.00, 19.20 Т/с «Опер за викликом-4»
09.40 Х/ф «Ронін»

01.00 Інформаційний вечір

нібелунгів»
20.20, 21.30 Т/с «Звонар-2»

08.35 «Севілья» — «Інтер».

22.35 Т/с «Кістки»
00.10 Т/с «CSI: Місце злочину-16»

Фінал. Ліга Європи УЄФА
10.45, 14.45, 18.40 Yellow

11.40, 13.00 Дизель-шоу: День
Незалежності
12.45 Факти. День
14.30 Х/ф «Турист»
16.25 Х/ф «Містер и місіс
Сміт»
18.45 Факти. Вечір

Незалежності»
22.00 Х/ф «День

відродження»

01.50 Х/ф «На одного менше»

11.00 «Шахтар» — «Колос».
Чемпіонат України
чемпіонів УЄФА
13.00 «Лілль» — «Ренн».
Чемпіонат Франції
15.00 «Олімпік» — «Динамо».

К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.40 «Дай лапу»
08.50 Х/ф «Більше за життя»
10.45 Х/ф «Еркюль і Шерлок

Чемпіонат України

проти мафії»

16.50 «Великий футбол. Старт

12.15 Х/ф «Учитель року»

сезону»

14.25 Х/ф «Остін Пауерс:

18.55, 22.05 «Ніч Ліги чемпіонів»

міжнародна людина-

19.55 Фінал. Ліга чемпіонів

загадка»

УЄФА

16.10, 22.00 «Орел і решка.

22.45 «Ворскла» — «Рух».
Чемпіонат України
00.35 Чемпіонат Франції. Огляд

Навколо світу»
18.00 «Орел і решка. Морський
сезон»

туру
02.00 «Інгулець» — «Дніпро1». Чемпіонат України
04.00 «Монако» — «Реймс».
Чемпіонат Франції

21.00 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
00.00 Х/ф «Пристрасті Дон
Жуана»
01.40 Х/ф «Одержимість»

МЕГА

03.30 «Нічне життя»

06.00 Бандитська Одеса
06.40 Містична Україна

ТЕТ

07.30 Богдан Ступка
08.35, 18.30 У пошуках істини
09.25 Речовий доказ
10.35 Ігри імператорів
11.35, 23.50 Секретні території
12.35 Повітряні воїни

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 14.15, 20.15 Одного разу
під Полтавою
08.45, 14.45, 18.15 Танька і
Володька

14.35 Всесвіт всередині нас

09.15, 15.15, 23.45 Країна У

16.30 Планета Земля

09.45, 15.45, 22.45 Сімейка У

виживання
00.50 Сіяя: з нами у дику

Чемпіонат Іспанії

09.40 «На трьох»

03.15, 4.10 Дзеркало історії

06.15, 1.30 Фінали Ліги чемпіонів

«Барселона» (2019 р. /20).

волоцюги»

00.25 Х/ф «Священник»

21.00 Як створити планету

06.45 «Еспаньйол» —

07.25 Х/ф «Шляхетні

02.15, 5.15 Машина часу

06.00, 3.50 Топ-матч
(2018 р. /1994 р.)

05.15 Т/с «Вижити за будь-яку

Незалежності:

війна»

17.30, 1.20 Боротьба за
ФУТБОЛ-2

04.30 Я зняв!

19.10 Х/ф «День

Чемпіонат України

18.00 «Репортер». Новини

17.00 Х/ф «У пошуках скарбів

Мірзоян

УЄФА
15.40, 22.30 Футбол NEWS

04.25 Служба розшуку дітей

ціну»

21.30 #залишайсязФутболом

хрест

01.10 Сильна доля. Арсен

сезону»
12.50 Фінал. Ліга чемпіонів

12.00 «Загублений світ»

право

10.00 «Великий футбол. Старт

11.50, 14.50 «МастерШеф-8»

Тримбачем. Камінний
00.40 Букоголіки. Авторське

Чемпіонат України

11.50, 15.00 «Ніч Ліги чемпіонів»

22.55 Сага Сербії. Музика і
ритми Балкан. Музично-

08.00 «Ворскла» — «Рух».

07.00, 23.05 Т/с «Доктор Хаус»

фільм. Україна
18.00 Х/ф «Мої думки тихі»

09.00 Improv Live Show

12.45 «Суперматчі». Ліга

03.00 Бюджетники

05.50 Погода

Будинку звукозапису

07.20, 11.00 Вар’яти

23.00 День Незалежності з

06.00, 9.50 Yellow

Концертна програма з

04.15 Еврика!

15.00 Х/ф «Люди в чорному:

04.55 По обіді-шоу

13.10 З Україною в серці.

06.05 М/ф

14.10, 15.30 Т/с «Незабута»

07.10, 8.10, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика.
Соціум
07.15 Д/с «Бойовий відлік»
08.15 Д/с «Неймовірні
винаходи»
09.35, 10.10, 11.10, 12.20, 13.10,

Документальна програма

04.10 Скарб нації

13.00 Х/ф «Люди в чорному-3»

20.00 Концерт. Із днем

ICTV

06.00, 7.15 Kids’ Time

09.45, 12.15 Т/с «Сім’я на рік»

Україна
12.35 Скорик. Десять нот,

НОВИЙ КАНАЛ

Україною

03.55 UA.Фольк. Спогади

Документальний фільм
06.00 Гімн України

07.00 Ранок з Незалежною

Документальний фільм.

фільм. Україна
UA.Культура

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

природу

10.15, 17.15 Богиня шопінгу.
Екстремальний сезон
11.15, 16.15 4 весілля
12.15, 0.45 Панянка-селянка

01.50 Дракула та інші

13.15, 19.15 Т/с «Євродиректор»

02.40 Секти. Контроль

21.15 М/ф «Льодовиковий

свідомості

період»

03.30 Бізнес на залякуванні

02.00 Щоденники Темного

04.25 Доктор Хайм

03.30 Віталька

05.20 Потойбіччя. Сни

05.50 Корисні підказки

ТБ-ВІВТОРОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 21—22 СЕРПНЯ 2020

25 серпня
UA: Перший
06.00 Гімн України
06.10 Шо? Як?
06.35 М/с «Книга джунглів»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.15, 1.25,
5.20 Новини
07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10,
18.20, 0.30, 1.55 Суспільна
студія. Марафон
09.30 Т/с «Жіночий рай»
10.30 Смаки Європи
11.00 Дивовижні сади. 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»
17.30 Схеми. Корупція в деталях
18.55 «Суперчуття»
19.35 «Боротьба за виживання»
20.25 «Дикі тварини»
21.40 Наші гроші
22.15 «Вижити в дикій природі»
00.00 Перша шпальта
03.30 Д/ф «Заміновані
вірністю»
04.25 Д/ф «Висота 307.5»
НТН

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Українські сенсації»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30 ТСН
09.25, 10.25 «Життя відомих
людей»
11.25, 12.20, 13.05, 14.55 «Міняю
жінку»
17.10 Мелодрама «Жінка»
20.30, 21.35 Комедія «Свати»
22.35 Т/с «Принцип насолоди»
23.40 Х/ф «Непристойна
пропозиція»
01.55 Х/ф «Білосніжка та
мисливець»
03.55 Х/ф «Білосніжка та
мисливець-2»

06.00 М/ф «Бременські
музиканти»
07.05 М/ф «Як козаки
олімпійцями стали»
07.45, 16.50, 20.50, 2.20
«Випадковий свідок»
08.25 Х/ф «Доживемо до
понеділка»
10.25 Х/ф «Переможці та
грішники»
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 1.50
«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
14.50 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20 «Будьте здоровi»
19.30 «Легенди карного
розшуку»
22.30 Т/с «Морський патруль»
00.15 «Реальні злочинці»
00.50, 3.20 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя»

09.55 Відкривай Україну із

програма
10.50 Війни за статки. Мадонна.
Документальний цикл
11.40 Втеча до ідеального міста.
Реаліті-шоу

Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте
на сайті UA:Культура
https://culture.suspilne.media/

06.00 Стань диким із нами. Мис
Доброї Надії. Хроніки мису
07.00 Новини
07.05 М/ф «Робін Гуд»
07.50 М/ф «Сандокан»
08.15 М/ф «Рівень Маркуса.
Маркус і чарівна веселка»
08.40 Новини
09.00 Т/с «Дама під вуаллю»

06.00, 7.15 Kids’ Time

04.10 Скарб нації

06.05 М/ф

04.20 Еврика!

07.20 Вар’яти

04.30 Факти

09.00 Т/с «Шлях чарівника»

04.50 Т/с «Відділ 44»

10.30 Х/ф «Шопоголік»

05.35, 20.20 Громадянська

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.20, 4.00 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. нові
випуски
10.20, 4.50 Реальна містика

12.40 Суперінтуїція

13.30, 15.30 Т/с «Виходьте без
дзвінка-2»
17.00 Історія одного злочину

06.30 Ранок у великому місті

21.00 Х/ф «Щоденники

08.45 Факти. Ранок

принцеси»

20.50 Футбол. Суперкубок

23.10 Х/ф «Щоденники
принцеси-2: королівські

— «Динамо»
23.40, 2.00 Т/с «З минулого з
любов’ю»
01.30 Телемагазин

07.10, 8.10, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика.
Соціум
07.15, 16.10, 17.10 Д/с «Бойовий
відлік»
08.15 Д/с «Неймовірні
винаходи»

заручини»
01.40 Т/с «Підступні покоївки»
02.30 Зона ночі

18.15 «Ехо України»

Ольжич

20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий контакт»

01.15 Сильна доля. Dakh
Daughters

03.25 Бюджетники

ненависть і пропаганда»
19.25, 0.35 Д/c «Таємнича світова
війна»
20.10, 1.00 Інформаційний вечір
22.00 Д/с «Щоденники Другої
світової війни»
03.15, 4.10 Дзеркало історії
Чемпіонат України
01.50 Фінал. Юнацька Ліга

з Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт
11.00, 13.20, 22.40 Т/с «Таємні
двері»
12.45, 15.45 Факти. День

УЄФА

Чемпіонат України

06.00, 19.20 Т/с «Опер за
ФУТБОЛ-2

викликом-4»

16.20 Х/ф «Орлиний зір»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.40 Х/ф «Рахунок»
02.00 Х/ф «Священник»
03.20 Т/с «Таємниці та брехня»
12.00, 17.50 Боротьба за
виживання
13.00 Місця сили

04.00 «Ворскла» — «Рух».
КАНАЛ «2+2»

02.05 Сильна доля. Оксана Муха

09.15, 19.25 Надзвичайні новини

13.40, 16.15, 21.30 Т/с «Пес»

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 «Крила війни»
15.30 Час Ч
18.10, 23.00 Д/с «Любов,

Герасим’юком. Олег

00.45 Букоголіки. Бестселери

оборона

14.50, 19.00 Хто зверху?

20.10 «Говорить Україна»
України «Шахтар»

ICTV

14.00, 19.45 Секретні території
15.00, 23.45 Загадки Всесвіту
15.55, 21.45 За лаштунками
18.50 Містична Україна
20.45 Повітряні воїни

04.20 Енеїда. Василь Стефаник

06.50 Т/с «Ласко»

06.00 #залишайсязФутболом

14.30 Віктор Павлік ТА PAVLIK

04.45 Енеїда. Пантелеймон

22.45 Планета Земля

08.45 «Помста природи»

07.00 «ПСЖ» — «Реал» (2019

02.55 Наші. Індія

OverDrive «Ні обіцянок, ні

Куліш

09.00, 17.15 «Загублений світ»

р. /20). Ліга чемпіонів
УЄФА

пробачень». Концертна

05.20 Новини

12.50 Х/ф «Багряні ріки»

програма

05.50 Погода

14.50 Х/ф «Імперія вовків»

16.15 Королівський Тур. Ізраїль.

18.15 «Спецкор»

Документальний цикл
17.30 Міста і містечка. Полтава.
Документальний цикл
17.45 Міста і містечка.
Кременець.
Документальний цикл
18.00 Відкривай Україну з
Суспільним
18.40 Новини (із
сурдоперекладом)
19.00 Пишемо історію. Симон
Петлюра

Волошин. Карпатська
республіка. українська

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06.00 Т/с «Коли ми вдома»

19.30 Справжня гра престолів.
Столітня війна.

16+
20.15 Т/с «Максиміліан та Марія
Бургундська»
21.10 Світова медицина. Кенія
— люди і вулкани
21.40 Новини
22.10 Х/ф «Мої думки тихі»
00.00 Сучасна музика на
UA.Культура. Blooms Corda
00.15 Час поезії з Василем

18.50 «ДжеДАІ»
20.15, 21.25 Т/с «Звонар-2»
22.35, 0.10 Т/с «Кістки»
01.50 «Облом.UA.»

08.40 Т/с «Комісар Рекс»
11.40, 14.50 «МастерШеф-8»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
15.20 Т/с «Швидка допомога»
18.15 «Один за всіх»
20.15, 22.45 Т/с «У кожного свій
обман»
00.50 «Містичні історії-7 із
Павлом Костіциним»

ФУТБОЛ-1
06.00 «Олександрія» —
«Маріуполь». Чемпіонат
України
07.50 Фінал. Ліга чемпіонів
УЄФА
10.00, 15.40, 21.45 Футбол NEWS
10.20 Yellow. Прем’єра
10.30 #залишайсязФутболом
11.35, 17.50 Топ-матч
11.45 «Великий футбол. Старт

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»

К1

08.45 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА
09.00 «Олімпік» — «Динамо».
Чемпіонат України
10.50 Чемпіонат Франції. Огляд
туру

сезону»
13.35 «Севілья» — «Інтер».
Фінал. Ліга Європи УЄФА
16.00 «Монако» — «Реймс».
Чемпіонат Франції
18.00 «Олімпік» — «Динамо».
Чемпіонат України

11.55 Класичні матчі Ліги
чемпіонів
12.45, 16.00 «Ніч Ліги чемпіонів»
13.45 Фінал. Ліга чемпіонів
УЄФА

20.55 LIVE. «Шахтар»

08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.40 «Дай лапу»
08.50, 1.00 Т/с «Доктор Хто»
10.40, 0.00 Т/с «Мисливці на
14.20, 22.00 «Орел і решка.
Навколо світу»
17.15 «Орел і решка. Морський
сезон»
21.00 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»

16.45, 18.45, 21.15, 23.45, 1.50,

02.40 «Нічне життя»

3.50 Топ-матч
16.55 «Шахтар» — «Колос».
Чемпіонат України
18.55 LIVE. Фінал. Юнацька Ліга
УЄФА

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 14.15, 20.15 Одного разу
під Полтавою

21.30 «Севілья» — «Інтер».
Фінал. Ліга Європи УЄФА
00.00 «Лілль» — «Ренн».
Чемпіонат Франції
02.00 «Львів» — «Минай».
Чемпіонат України
04.00 «Наполі» — «Аталанта»

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

(2019 р. /20). Чемпіонат

12.15, 1.00 Панянка-селянка

Італії

13.15, 19.15 Т/с «Євродиректор»

19.50 Yellow
20.00, 23.15 «Студія LIVE»

06.30 «Top Shop»

реліквії»

11.45, 19.45 Yellow

06.50, 23.05 Т/с «Доктор Хаус»

національна ідея

Документальна програма
06.00 Гімн України

НОВИЙ КАНАЛ

12.25 Х/ф «Жар-птиця»

19.15 Пишемо історію. Августин
UA.Культура

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 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 1.45 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Злочинець
мимоволі»
00.00 Т/с «Спокуса»
03.15 Х/ф «Тиха гавань»
05.10 «Телемагазин»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

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

Суспільним. Концертна
05.00 «Top Shop»

ІНТЕР

7

21.15 М/ф «Льодовиковий
МЕГА

період-2: глобальне

06.00 Бандитський Київ

потепління»

14.15, 16.10 «За фактом»

— «Динамо». Суперкубок

08.40, 1.50 Правда життя

02.15 Щоденники Темного

17.10 «Ситуація» з Мариною

України

09.50, 0.40 Речовий доказ

03.45 Віталька

11.00, 16.50 Ігри імператорів

05.50 Корисні підказки

Леончук

00.00 «Десна» — «Зоря».

8
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UA: Перший

КАНАЛ «1+1»

06.00 Гімн України

06.00 «Українські сенсації»

06.10 Шо? Як?

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок

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. Реоль
— Франція

з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30 ТСН
09.25, 10.25 «Життя відомих
людей»
11.25, 12.20, 13.25, 15.30 «Міняю
жінку»
17.10 Мелодрама «Жінка»
20.30, 21.30 Комедія «Свати»
22.35 Т/с «Принцип насолоди»

11.25 Телепродаж

23.40 Трилер «Фірма»

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

02.30 Комедія «Проблемна

15.20 «Експедиція зі Стівом
Бекшеллем»
16.30 Т/с «Містер Селфрідж»

26 серпня

дитина»
03.50 Комедія «Проблемна
дитина-2»

ІНТЕР
05.40, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05, 12.25 Т/с «Пані Фазілет і її
доньки»
13.20 «Добре здоров’я»
14.25, 15.20 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 1.45 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Злочинець
мимоволі»
23.55 Т/с «Спокуса»
03.10 Х/ф «Учитель на
заміну»
04.40 «Мультфільм»
05.10 «Телемагазин»

18.55 «Суперчуття»

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

19.35 «Боротьба за виживання»

06.30, 15.30 Час Ч

Економіка. Політика.

20.25 «Дикі тварини»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

Соціум

22.15 «Вижити в дикій природі»
00.00 Спільно

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 7.15 Kids’ Time

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,

04.30 Факти

23.00, 3.30 Сьогодні

випуски
10.20, 4.20 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «Виходьте без
дзвінка-2»

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

07.10, 8.10, 21.25 Актуально.

09.00 Т/с «Шлях чарівника»

04.50 Т/с «Відділ 44»

10.50 Х/ф «Щоденники

05.35, 10.10 Громадянська

відлік»
08.15 Д/с «Неймовірні

оборона

принцеси»
13.00 Хто проти блондинок?

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок

15.00, 19.00 Хто зверху?

17.00 Історія одного злочину

21.00 Х/ф «Зачарована»

20.10 «Говорить Україна»

23.10 Х/ф «Шопоголік»

21.00 Т/с «На твоєму боці»

01.30 Т/с «Підступні покоївки»

23.20, 2.00 Т/с «Втікачка»

02.20 Служба розшуку дітей

01.30 Телемагазин

02.25 Зона ночі

09.15, 19.25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
11.35, 13.20, 22.35 Т/с «Таємні
двері»
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»

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

07.15, 16.10, 17.10 Д/с «Бойовий

04.05 Скарб нації

04.25 Служба розшуку дітей
07.20 Вар’яти

09.30 Зоряний шлях. нові

ICTV

04.15 Еврика!

06.05 М/ф

5 канал

17.30 Наші гроші

21.40 Бюджетники

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

ненависть і пропаганда»
19.25, 0.35 Д/c «Таємнича світова

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.40 Х/ф «Післявесільний

війна»

12.20 Гончаренко рулить

20.10, 1.00 Інформаційний вечір

12.50 Vоїн — це я!

22.00 Д/с «Щоденники Другої

13.10, 14.10 Д/с «Крила війни»

16.50 Х/ф «Потрійна загроза»

розгром»
01.25 М/ф «Зоряний десант-4:
зрадник Марса»

світової війни»

03.30 Д/ф «Висота 307.5»
04.25 Д/ф «Одесити на Донбасі»
НТН
05.00, 4.45 «Top Shop»
06.00 М/ф «Умка»
07.10 М/ф «Як козаки наречених
визволяли»
07.50, 16.50, 20.50, 2.25
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,
1.55 «Свідок»
09.00 Х/ф «Добре сидимо!»
10.40, 22.30 Т/с «Морський
патруль»
12.50 «Правда життя.
Професійні байки»
15.00 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20 «Вартість життя»
19.30 «Легенди карного
розшуку»
00.15 «Реальні злочинці»
00.50, 3.05 «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 Стань диким з нами. Мис
Доброї Надії. Хроніки мису
07.00 Новини
07.05 М/ф «Робін Гуд»
07.50 М/ф «Сандокан»
08.15 М/ф «Рівень Маркуса.
Віпкрад завдає удару у
відповідь»
08.40 Новини
09.10 Т/с «Дама під вуаллю»
10.15 Відкривай Україну з
Суспільним
10.45 Війни за статки. Джоні
Депп. Документальний

Час новин
цикл
11.40 Втеча до ідеального міста.
Реаліті-шоу
12.25 Х/ф «Спляча красуня»
14.30 KOKTEBEL JAZZ FESTIVAL.
Олег Скрипка та НАОНІ
15.50 Сильна доля
16.20 Королівський тур.
Мексика. Документальний
цикл
17.30 Міста і містечка.
Кременець.
Документальний цикл
17.45 Міста і містечка. Чернігів.
Документальний цикл
18.00 Відкривай Україну з
Суспільним
18.40 Новини (із
сурдоперекладом)
19.00 Пишемо історію. Августин
Волошин. Карпатська
республіка. українська
національна ідея
19.15 Пишемо історію. Симон
Петлюра
19.30 Справжня гра престолів.
Столітня війна.
Документальна програма,
16+
20.20 Т/с «Максиміліан та Марія
Бургундська»
21.15 Світова медицина.
Південна Африка
– цілителі Зулуси
21.40 Новини
22.10 Секрети Сонячної системи
23.05 Великі грецькі міфи.
Гермес – невловимий
повстанець
23.35 Нова. Українська
Твоя музика-2020 на
Суспільному
00.15 #БібліоFUN із
Ростиславом Семківим.
Гюстав Флобер

винаходи»
00.45 Букоголіки. Місце
української літератури на
світовій карті
01.15 Сильна доля. Оксана Муха
02.10 Сильна доля. ДахаБраха
03.20 Бюджетники
04.20 Енеїда. Пантелеймон
Куліш
04.50 Енеїда. Михаль Семенко
05.20 Новини
05.50 Погода
СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06.05 Т/с «Коли ми вдома»
07.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»
09.10 Т/с «Комісар Рекс»
12.15, 14.50 «МастерШеф-8»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
15.25 Т/с «Швидка допомога»
18.15 «Один за всіх»
20.15, 22.45 Т/с «У кожного свій
обман»
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»
07.45 «Медексперт» із
Катериною Трушик
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» з Мариною
Леончук
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий контакт»

18.10, 23.00 Д/с «Любов,
КАНАЛ «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «ДжеДАІ»
07.10 Т/с «Ласко»
08.55 Х/ф «Літак проти
вулкана»
10.30 «Помста природи»
10.40, 17.15 «Загублений світ»
13.15 Х/ф «Робокоп»
15.10 Х/ф «Робокоп-2»
19.20 Т/с «Опер за викликом-4»
20.15, 21.20 Т/с «Звонар-2»
22.25, 0.00 Т/с «Кістки»
01.40 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Інгулець» — «Дніпро1». Чемпіонат України
07.50, 22.50 «Севілья»
— «Інтер». Фінал. Ліга
Європи УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20, 13.25 «Студія LIVE»
11.15 «Шахтар» — «Динамо».
Суперкубок України
14.15 Yellow
14.25 Топ-матч
14.45, 1.30 Чемпіонат Франції.
Огляд туру
16.00 Фінал. Ліга чемпіонів
УЄФА
18.00 Журнал Ліги Європи.
Прем’єра
18.50 «Десна» — «Зоря».
Чемпіонат України
20.30 Фінал. Юнацька Ліга
УЄФА
01.00 Фінали Ліги чемпіонів
(1999 р. /2005 р.)
02.25 «Олександрія» —
«Маріуполь». Чемпіонат
України
04.10 «Бордо» — «Нант».
Чемпіонат Франції

03.15, 4.10 Дзеркало історії
ФУТБОЛ-2
06.00, 16.50 Чемпіонат Франції.
Огляд туру
06.55 «Реал» — «Атлетіко»
(2019 р. /20). Чемпіонат
Іспанії
08.45 Фінал. Ліга чемпіонів
УЄФА
11.00 «Десна» — «Зоря».
Чемпіонат України
12.45, 17.45, 21.45 Yellow
12.55 Фінал. Юнацька Ліга
УЄФА
15.00 «Олександрія» —
«Маріуполь». Чемпіонат
України
18.00, 21.05 «Студія LIVE»
18.55 «Шахтар» — «Динамо».
Суперкубок України
22.00 «Барселона» — «Бетіс»
(2019 р. /20). Чемпіонат
Іспанії
23.50, 1.50, 3.50 Топ-матч
00.00 «Ворскла» — «Рух».
Чемпіонат України
02.00 «Стандард» — «Арсенал»
(2019 р. /20). Ліга Європи
УЄФА
04.00 «Олімпік» — «Динамо».
Чемпіонат України
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.50, 1.50 Правда життя
09.50, 0.40 Речовий доказ
11.00 Ігри імператорів
12.00, 17.50 Боротьба за
виживання
13.00 Місця сили
14.00 Секретні територі
15.00, 23.45 Загадки Всесвіту
15.55, 21.45 За лаштунками
16.50 Левиний рик

02.50 Т/с «Таємниці та брехня»
18.50
19.45
20.45
22.45
02.55
03.45

Містична Україна
Секретні території
Повітряні воїни
Замерзла планета
Код доступу
Брама часу
К1

06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.40 «Дай лапу»
08.50 Т/с «Доктор Хто»
10.40, 0.00 Т/с «Мисливці на
реліквії»
14.20, 22.00 «Орел і решка.
Навколо світу»
17.15 «Орел і решка. Морський
сезон»
21.00 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
01.00 Х/ф «Остін Пауерс:
міжнародна людиназагадка»
02.30 «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 М/ф «Льодовиковий
період-3: ера динозаврів»
02.00 Щоденники Темного
03.30 Віталька
05.50 Корисні підказки
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UA: Перший
06.00 Гімн України
06.10 Шо? Як?

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Українські сенсації»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок

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»

з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30 ТСН
09.25, 10.25 «Життя відомих
людей»
11.20, 12.20, 13.15, 15.05
«Одруження наосліп»

10.30 Смаки Європи

17.10 Мелодрама «Жінка»

11.00 Дивовижні сади. Тет д’Ор

20.30 Комедія «Свати»

— 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 Бюджетники
18.55 «Суперчуття»
19.35 «Боротьба за виживання»
20.25 «Дикі тварини»
21.40 Схеми. Корупція в деталях
22.15 «Вижити в дикій природі»
00.00 #ВУКРАЇНІ
03.30 Д/ф «Одесити на Донбасі»
04.25 Д/ф «Перехрестя Балу»
НТН
05.45 Х/ф «Про Червону
Шапочку»
07.00 М/ф «Грицькові книжки»
07.20 М/ф «Як козаки куліш
варили»
07.50, 16.50, 20.50, 2.15
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,
1.45 «Свідок»
09.00 Х/ф «За два кроки від
«Раю»
10.45, 22.30 Т/с «Морський
патруль»
12.50 «Вартість життя»
14.50 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20, 4.00 «Правда життя»
19.30 «Легенди карного
розшуку»
00.15 «Реальні злочинці»
00.50, 3.20 «Речовий доказ»

21.30 «Право на владу-2020»
00.45 Трилер «Параноя»
02.45 Х/ф «Непристойна
пропозиція»
05.15 «Любий, ми
переїжджаємо»

Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте
на сайті UA:Культура
https://culture.suspilne.media/

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.00 Стань диким із нами. Мис
Доброї Надії. Хроніки мису
07.00 Новини
07.05 М/ф «Робін Гуд»
07.50 М/ф «Сандокан»
08.15 М/ф «Рівень Маркуса.
Віпкрад завдає удар у
відповідь»
08.40 Новини
09.10 Т/с «Дама під вуаллю»

07.10, 8.10, 21.25 Актуально.

06.30, 15.30 Час Ч

Економіка. Політика.

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

Соціум

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

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 7.15 Kids’ Time

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.50 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. нові
випуски

07.15, 16.10 Д/с «Бойовий
відлік»
08.15 Д/с «Неймовірні
винаходи»
01.15 Сильна доля. ДахаБраха

Суспільним

02.10 Сильна доля. Друга Ріка

10.45 Війни за статки. Брітні

05.35 Громадянська оборона

10.40 Х/ф «Щоденники

06.30 Ранок у великому місті

заручини»

дзвінка-2»
17.00 Історія одного злочину

10.10 Секретний фронт

21.00 Х/ф «Освідчення»

11.10, 13.20 Т/с «Вирішує

23.10 Х/ф «Дівчина моїх
21.00 Т/с «На твоєму боці»
23.20 Слідами
00.00, 2.00 Т/с «Солона
карамель»
01.30 Телемагазин
09.35, 2.15, 5.15 Машина часу
10.10, 11.10 Д/с

12.45, 15.45 Факти. День
кошмарів»
01.40 Т/с «Підступні покоївки»
02.30 Служба розшуку дітей
02.35 Зона ночі

цикл
17.30 Міста і містечка. Чернігів.
Документальний цикл
17.45 Міста і містечка. Львів.
Документальний цикл
18.00 Відкривай Україну з
Суспільним
18.40 Новини (із

17.10 Таємниці війни
18.10, 23.00 Д/с «Любов,
КАНАЛ «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор»

сурдоперекладом)
19.00 Пишемо історію.
Карпатська Україна
19.15 Пишемо історію.

Столітня війна. Т/с
«Максиміліан та Марія
Бургундська»
21.10 Світова медицина. Кенія
21.40 Новини
22.10 Секрети Сонячної системи
23.05 Великі грецькі міфи.
Психея- красуня та
чудовисько
23.35 КлезмерФест. Найкраще.
Jonych
00.15 #МузLove з Любою

22.25, 0.00 Т/с «Кістки»

09.00, 0.50 Т/с «Комісар Рекс»

01.40 «Облом.UA.»

15.20 Т/с «Швидка допомога»
18.15 «Один за всіх»
20.15, 22.45 Т/с «У кожного свій
обман»

ФУТБОЛ-1
06.00 «Десна» — «Зоря».
Чемпіонат України
07.50 Фінал. Юнацька Ліга
УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 «Львів» — «Минай».

ПРЯМИЙ

Чемпіонат України
12.05 «Лілль» — «Ренн».

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

війна»

22.35 Т/с «Таємні двері»
23.40 Х/ф «Законослухняний

світової війни»
03.15, 4.10 Дзеркало історії

Чемпіонат Франції
13.55 «Олександрія» —
«Маріуполь». Чемпіонат
України

солдат-2: повернення»
03.00 Т/с «Таємниці та брехня»

Чемпіонат Франції

14.05, 19.45 Секретні території

04.10 «Інгулець» — «Дніпро-

14.55, 23.45 Загадки Всесвіту

1». Чемпіонат України

15.50, 21.45 За лаштунками
18.45 Гордість України

ФУТБОЛ-2

20.45 Секрети Другої світової

06.00, 21.00 Журнал Ліги Європи

22.45 Замерзла планета

06.55 «Лор’ян» — «Страсбур».

01.50 Бандитська Одеса

Чемпіонат Франції
К1

08.45, 14.45, 20.50 Yellow
09.00, 12.05 «Студія LIVE»

06.30 «Top Shop»

09.55 «Шахтар» — «Динамо».

08.00 М/с «Юху та його друзі»

Суперкубок України
12.45 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА
13.00 «Ворскла» — «Рух».

12.00, 14.50 «МастерШеф-8»

Чемпіонат України
15.00 «Севілья» — «Інтер».
Фінал. Ліга Європи УЄФА
17.10 «Львів» — «Минай».
Чемпіонат України
19.00 «Лілль» — «Ренн».

08.40 «Дай лапу»
08.50, 0.00 Т/с «Доктор Хто»
10.40 Т/с «Мисливці на реліквії»
14.20, 22.00 «Орел і решка.
Навколо світу»
17.15 «Орел і решка. Морський
сезон»
21.00 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
02.45 «Нічне життя»

Чемпіонат Франції
21.55 «Десна» — «Зоря».
Чемпіонат України
23.45, 1.50 Топ-матч
00.00 «Монако» — «Реймс».
Чемпіонат Франції
02.00 «Олександрія» —

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 14.15, 20.15 Одного разу
під Полтавою
08.45, 14.45, 18.15 Танька і
Володька

07.10, 8.10 «Новий день»

16.00, 19.05 «Студія LIVE»

«Маріуполь». Чемпіонат

09.15, 15.15, 0.00 Країна У

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

16.55 «Шахтар» — «Динамо».

України

09.45, 15.45, 23.00 Сімейка У

11.10, 12.10 «Деталі на
«Прямому»
13.10 «Гаряча тема»
14.15, 16.10 «За фактом»
17.10 «Ситуація» з Мариною
Леончук
18.15 «Ехо України»

Верді

20.00 «Прямий ефір»

освіта

19.20 Т/с «Опер за викликом-4»

07.10, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»

Морозовою. Джузеппе
00.45 Букоголіки. Літературна

порожнечі»

06.05 Т/с «Коли ми вдома»

Митрополит Андрей
19.30 Справжня гра престолів.

15.45 Х/ф «За межею

20.15, 21.20 Т/с «Звонар-2»

новини»

19.25, 0.35 Д/c «Таємнича світова

21.30 Т/с «Пес»

01.40 Х/ф «Універсальний

13.50 Х/ф «Робокоп-3»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

ненависть і пропаганда»

22.00 Д/с «Щоденники Другої

10.55, 17.20 «Загублений світ»

історія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

13.10, 14.10 Д/с «Крила війни»

скарби»

05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова

Чаппі»

громадянин»

09.00 Х/ф «Мисливці на

Еквадор. Документальний

16.15 Х/ф «Робот на ім’я

20.10, 1.00 Інформаційний вечір

04.45 Енеїда. Олесь Гончар

СТБ

13.50 Х/ф «Потрійна загроза»

12.30 Невигадані історії

цикл

16.20 Королівський тур.

Оністрат»

20.20 Анти-зомбі

07.10 Т/с «Ласко»

05.50 Погода

з Костянтином Стогнієм

15.00, 19.00 Хто зверху?

20.10 «Говорить Україна»

04.20 Енеїда. Михаль Семенко

12.25 Х/ф «Калоші щастя»

08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини

Спірс. Документальний

05.20 Новини

04.50 Т/с «Відділ 44»

09.00 Т/с «Шлях чарівника»

13.30, 15.30 Т/с «Виходьте без

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

Реаліті-шоу

04.10 Скарб нації

04.30 Факти
07.20, 13.00 Вар’яти

принцеси-2: королівські

03.20 Бюджетники

11.40 Втеча до ідеального міста.

ICTV

04.20 Еврика!

06.05 М/ф

10.20, 4.40 Реальна містика

«Найекстремальніший»

10.15 Відкривай Україну з

— люди і вулкани
06.00 Гімн України

05.40, 22.10 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05, 12.25 Т/с «Пані Фазілет і її
доньки»
13.20 «Добре здоров’я»
14.25, 15.25 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 1.45 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Злочинець
мимоволі»
00.00 Т/с «Спокуса»
03.10 Х/ф «Мене звуть
Арлекіно»
05.10 «Телемагазин»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

5 канал

Шептицький
UA.Культура

ІНТЕР

9

22.00 «Прямий контакт»
22.55 «П’ята колонка»

Суперкубок України
19.50 Фінали Ліги чемпіонів

03.45 Фінал. Юнацька Ліга
УЄФА

Екстремальний сезон
11.15, 16.15 4 весілля

(2018 р. /1994 р.)
20.20 Фінал. Ліга чемпіонів

10.15, 17.15 Богиня шопінгу.

МЕГА

12.15, 1.00 Панянка-селянка

06.00 Бандитський Київ

13.15, 19.15 Т/с «Євродиректор»

22.50 Журнал Ліги Європи

08.50 Правда життя

21.15 М/ф «Льодовиковий

23.45 «Ворскла» — «Рух».

09.55, 0.40 Речовий доказ

УЄФА

Чемпіонат України
01.30 Класичні матчі Ліги
чемпіонів
02.25 «Ніцца» — «Ланс».

11.05, 16.50 Левиний рик
12.05, 17.45 Боротьба за
виживання
13.05 Місця сили

період-4: континентальний
дрейф»
02.00 Щоденники Темного
03.30 Віталька
05.50 Корисні підказки

10

ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 21—22 СЕРПНЯ 2020
UA: Перший

06.00 Гімн України
06.10 Шо? Як?
06.35 М/с «Книга джунглів»
07.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.15, 1.25,
5.20 Новини
07.05, 8.05, 12.00, 13.10, 18.20,
0.30, 1.55 Суспільна
студія. Марафон
09.00 Божественна літургія
православної церкви
України з нагоди свята
Успіння Пресвятої
Богородиці
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 «Суперчуття»
19.35, 21.40 «Боротьба за
виживання»
20.25 «Дикі тварини»
22.15 Секрети Сонячної системи
00.00 Схеми. Корупція в деталях
03.30 Д/ф «Перехрестя Балу»
04.25 Д/ф «Війна на нульовому
кілометрі»
НТН
05.00, 4.45 «Top Shop»
05.30 Х/ф «Про Червону
Шапочку»
07.15 М/ф «Дощику, дощику,
припусти»
07.25 М/ф «Казка про богиню
Мокошу»
07.50, 16.50, 20.50, 2.25
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,
1.55 «Свідок»
09.00 Х/ф «Непіддатливі»
10.45, 22.30 Т/с «Морський
патруль»
12.50 «Правда життя»
14.50 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20 «Таємниці світу»
19.30 «Легенди карного
розшуку»
00.15 «Реальні злочинці»
00.55, 3.25 «Речовий доказ»

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Українські сенсації»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей»
11.15, 12.20, 13.10, 15.00
«Одруження наосліп»
17.10 Мелодрама «Жінка»
20.30 «Ліга сміху»
22.40 «Вечірній квартал-2020»
00.40 Бойовик «Шафт»
02.25 Трилер «Фірма»
05.20 Трилер «Параноя»

Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте
на сайті UA:Культура
https://culture.suspilne.media/
06.00 Гімн України
06.00 Стань диким із нами. Мис
Доброї Надії. Хроніки мису

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

Соціум

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

Реаліті-шоу
12.25 Божественна літургія
з нагоди свята Успіння
Пресвятої Богородиці
13.55 90 років в ефірі. Концерт
Академічного оркестру
народної та популярної
музики Українського радіо
15.55 Сильна доля

01.50 Синдром війни.
Я повернувся.

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 7.15 Kids’ Time

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Нові
випуски
10.20, 3.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «Виходьте без

04.25 Служба розшуку дітей
04.30, 23.25 Факти
09.00 Т/с «Шлях чарівника»

05.35 Громадянська оборона

12.50 Шахраї в мережах

06.30 Ранок у великому місті

14.50 Хто зверху?

08.45 Факти. Ранок

19.00 Х/ф «Краля»
20.10 «Говорить Україна»

02.00 Х/ф «Нічна фіалка»

04.50 Т/с «Відділ 44»

10.40 Х/ф «Зачарована»

17.00 Історія одного злочину

01.30 Телемагазин

04.05 Скарб нації

07.20 Вар’яти

16.50 Х/ф «Освідчення»

21.00, 23.20 Т/с «На твоєму боці»

ICTV

04.15 Еврика!

06.05 М/ф

дзвінка-2»

цикл
Документальний цикл
17.45 Міста і містечка. Ковель.
Документальний цикл
18.00 Відкривай Україну з
Суспільним
18.40 Новини (із
сурдоперекладом)
19.00 Пишемо історію.

09.15, 19.25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10.10 Анти-зомбі

21.40 Х/ф «Чого хочуть
11.10, 13.15 Х/ф «Божевільня»
жінки»

12.45, 15.45 Факти. День

23.55 Х/ф «Живий товар»

з нагоди свята Успіння
Пресвятої Богородиці

13.30, 16.25 Т/с «Вижити за будь-

Карпатська Україна
19.30 Справжня гра престолів.
Столітня війна.

04.00 Х/ф «Легенда Зорро»
тата-3»

23.05 Великі грецькі міфи.
Гермес – невловимий
повстанець
23.35 Війна на нульовому
кілометрі.
Документальний фільм
00.35 Аеропорт. Неповернення.

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

09.20, 17.20 «Загублений світ»
13.10 Х/ф «Небезпечний
елемент»

23.25 Х/ф «Дефектні»
04.20 «Цілком таємно-2017»
ФУТБОЛ-1

09.05 «Врятуйте нашу родину-5»

06.00 Топ-матч

11.00, 14.50, 18.15 Т/с «Сліпа»

06.10 «Львів» — «Минай».

14.30, 17.30, 22.00 «Вікнановини»
20.55, 22.45 Т/с «У кожного свій
обман»

Чемпіонат України
08.00, 20.45 Yellow
08.10 «Барселона» — «Бетіс»
(2019 р. /20). Чемпіонат
Іспанії

ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00 «Репортер». Новини

16+

22.10 Секрети Сонячної системи

06.00, 18.15 «Спецкор»

07.05, 19.00 «Наречена для

07.45 «Медексперт» із

21.15 Світова медицина.

КАНАЛ «2+2»

21.10 Х/ф «Знамення»
СТБ

Документальна програма,

Бургундська»

18.10, 23.00 Д/с «Любов,

19.20 Х/ф «Гнів»

07.10, 8.10 «Новий день»

20.15 Т/с «Максиміліан та Марія

17.20 Кендзьор

Катериною Трушик
09.10, 10.10 «Прямий трафік»
11.10, 12.10 «Деталі на
«Прямому»

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 «Ворскла» — «Рух».
Чемпіонат України
12.00 «Реал» — «Атлетіко»
(2019 р. /20). Чемпіонат
Іспанії
13.40 «Шахтар» — «Динамо».
Суперкубок України
16.00 «Десна» — «Зоря».
Чемпіонат України
17.45 Журнал Ліги Чемпіонів.
Прем’єра

яку ціну-2»
16.45, 22.55 «На трьох»
17.00, 20.10 Дизель-шоу

22.00 Д/с «Щоденники Другої

нібелунгів»

05.50 Погода

війна»

13.10, 14.10 Д/с «Крила війни»

15.05 Х/ф «У пошуках скарбів

05.20 Новини

19.25, 0.35 Д/c «Таємнича світова

20.10, 1.00 Інформаційний вечір

09.00, 2.05 «Помста природи»

02.45 Божественна літургія

ненависть і пропаганда»

12.30 На власні очі

16+

Митрополит Андрей
19.15 Пишемо історію.

10.10, 11.10 Д/с

07.10, 1.20 Т/с «Ласко»

Мексика. Документальний
17.30 Міста і містечка. Львів.

09.35, 2.15, 5.15 Машина часу

Документальна програма,

16.20 Королівський Тур.

08.15 М/ф «Рівень Маркуса.

Радіолегенда Кейсі Кейс.

08.15 Д/с «Неймовірні

Документальна програма

21.40 Новини

10.45 Війни за статки.

відлік»

Документальна програма
11.40 Втеча до ідеального міста.

07.50 М/ф «Сандокан»

Суспільним

07.15, 16.10 Д/с «Бойовий

винаходи»

– цілителі Зулуси

10.15 Відкривай Україну з

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

«Найекстремальніший»

Час новин

Південна Африка

09.10 Т/с «Дама під вуаллю»

07.10, 8.10, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика.

07.05 М/ф «Робін Гуд»

Чарівна лампа»

05.40, 23.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05, 12.25 Т/с «Пані Фазілет і її
доньки»
13.20 «Добре здоров’я»
14.25, 15.20, 0.50 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 1.50 «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «Ти не ти»
03.20 «Чекай на мене. Україна»
04.40 «Щоденник вагітної»
05.05 «Телемагазин»
05.35 «Мультфільм»

06.30, 15.30 Час Ч

07.00 Новини

08.40 Новини

ІНТЕР

5 канал

Шептицький
UA.Культура

28 серпня

світової війни»

18.45 Факти. Вечір
00.00 Х/ф «Жанна д’Арк»

03.15, 4.10 Дзеркало історії

02.55 Т/с «Таємниці та брехня»

01.30 Класичні матчі Ліги
Європи
02.25 «Лейпциг» — «Боруссія»
(М) (2019 р. /20).
Чемпіонат Німеччини
04.10 «Мілан» — «Лаціо» (2019
р. /20). Чемпіонат Італії

10.50 Левиний ри
11.50, 17.45 Боротьба за
виживання
12.50 Місця сили
13.50, 19.45 Секретні території
14.50, 23.45 Загадки Всесвіту
15.45, 21.45 За лаштунками
16.45 Левиний рик

ФУТБОЛ-2
06.00 Класичні матчі Ліги
Європи
06.55 «Ман Сіті» — «Аталанта»
(2019 р. /20). Ліга
чемпіонів УЄФА
08.45 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА
09.00 «Десна» — «Зоря».
Чемпіонат України
10.50 Фінал. Ліга чемпіонів
УЄФА
13.00 «Монако» — «Реймс».
Чемпіонат Франції
14.45 Фінал. Юнацька Ліга
УЄФА
16.45, 1.50 Yellow
17.00 «Олександрія» —
«Маріуполь». Чемпіонат
України
18.45 «Севілья» — «Інтер».
Фінал. Ліга Європи УЄФА
20.55 Журнал Ліги чемпіонів
21.50 «Шахтар» — «Динамо».
Суперкубок України
00.00 «Ніцца» — «Ланс».
Чемпіонат Франції
02.00 «Ворскла» — «Рух».
Чемпіонат України
03.50 Тор-матч
04.00 «Баєр» — «Боруссія» (Д)
(2019 р. /20). Чемпіонат
Німеччини

18.45 Гордість України
20.45 Секрети Другої світової
22.45 Замерзла планета
К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 Т/с «Доктор Хто»
10.25 Т/с «Мисливці на реліквії»
12.10 «Орел і решка. Шопінг»
14.00, 22.15 «Орел і решка.
Навколо світу»
17.00 Х/ф «Ларго Вінч:
початок»
19.00 Х/ф «Ларго Вінч-2:
змова в Бірмі»
21.15 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
01.15 Х/ф «Місто на кордоні»
03.10 «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

19.00 «Ехо України»

«Маріуполь». Чемпіонат

08.35, 1.50 Правда життя

09.15, 15.15 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, 0.00 Панянка-селянка
13.15, 19.15 Т/с «Євродиректор»
21.15 М/ф «Льодовиковий
період: курс на зіткнення»

22.00 «Міністерство правди»

України

09.40, 0.40 Речовий доказ

05.50 Корисні підказки

13.10 «Гаряча тема»
14.15, 16.10 «За фактом»
17.10 «Ситуація» з Мариною
Леончук
18.00 «П’ята колонка»
18.30 «Щасливий день із
політиком»

18.40 Фінал. Юнацька Ліга
УЄФА
21.00 Фінали Ліги чемпіонів
(2007 р. /2012 р.)
21.30 #залишайсязФутболом
22.50 Журнал Ліги Чемпіонів
23.45 «Олександрія» —

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 21—22 СЕРПНЯ 2020

29 серпня
UA: Перший
06.00 Гімн України
06.10 Додолики
06.25 Хто в домі хазяїн
07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.20, 2.40,
3.55, 5.35 Новини
07.15 М/с «Листи від Фелікса»
08.15 Шо? Як?
09.00, 10.01, 21.20 Д/ф «93: Бій
за Україну»
10.00 Хвилина мовчання: День
пам’яті захисників України,
які загинули в боротьбі за
незалежність, суверенітет
і територіальну цілісність
України
12.00 Поминальна панахида за
загиблими
13.30, 20.30, 23.45 Спецпроєкт
«Іловайськ 08.2014»
14.10 Телепродаж
14.40 «Мирний птах»
15.45 «Синдром війни. Я
повернувся»
16.45 Всенічне бдіння (ПЦУ)
19.30 Велика вечірня (УГКЦ)
00.40 Святі та грішні
01.40, 4.45 #ВУКРАЇНІ
03.00 Бюджетники
04.15 Перша шпальта
05.10 Схеми. Корупція в деталях
НТН
05.45 Х/ф «Загадка
Ендхауза»
07.40 Х/ф «Скринька Марії
Медічі»
09.25 Х/ф «Повернення
«Святого Луки»

КАНАЛ «1+1»
06.55, 19.30, 5.50 ТСН
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00, 14.40 «Світ навиворіт»
11.05 «Любий, ми
переїжджаємо»
16.40 Х/ф «Водний світ»
20.15 Х/ф «Гладіатор»
23.25, 3.35 Драма «Іловайськ2014. Батальйон Донбас»
02.00 Бойовик «Шафт»
06.00 Час-Time
06.30 Час Ч
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, 16.10, 17.10 Д/с «Бойовий
відлік»

Україна, 12+
12.30 Висота 307,5.
Документальний фільм.
Україна
13.40 На Схід. Документальна
програма
14.50 Заміновані вірністю.

13.00 «Легенди карного

Україна, 12+

розшуку»

15.50 Одесити на Донбасі.

19.00, 2.15 «Свідок»
19.30 Х/ф «Чорна стріла»
21.20 Х/ф «Порятунок»

Документальний фільм.
Україна, 12+
17.00 Війна. історії початку.
Документальна програма
17.35 Капелани.

23.05 Х/ф «Я, Алекс Кросс»

Документальний фільм.

01.05 «Хвороби-вбивці»

Україна

03.15 «Речовий доказ»

19.00 На східному фронті.
Документальна програма

UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте

20.00 Миротворці. У горах
Сванетії. Документальий
фільм. Україна, 12+

на сайті UA:Культура

20.25 Хрест перший. Блокпост

https://culture.suspilne.media/

під Волновахою.
Документальна програма

06.00 Гімн України
06.00 Війна на нульовому

«Слово предстоятеля»
Х/ф «Благі наміри»
«Шість соток»
«Готуємо разом. Домашня
кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.10 Х/ф «Полин — трава
гірка»
13.05, 5.05 Х/ф «Справа була
у Пенькові»
15.05 Х/ф «Весна на Зарічній
вулиці»
17.05, 20.30 Т/с «Таїсія»
20.00, 2.30 «Подробиці»
22.25 «Ювілейний вечір Валерія
Леонтьєва «Кращий
назавжди»
00.30 Х/ф «Малахольна»
03.00 «Щоденник вагітної»
04.35 «Мультфільм»
07.50, 8.50, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика.
Соціум
08.15 Д/с «Неймовірні
винаходи»
08.40 Натхнення
09.15 Копійка до копійки
09.30 Автопілот-новини
09.40 Автопілот-тест

Документальний фільм.

Документальний фільм.

18.05 «Переломні 80-ті»

06.25
06.35
08.00
09.00

21.15 Актуальне інтерв’ю.
Режисер фільму Блокпост

СТБ
03.50, 10.50 Т/с «У кожного свій
обман»
09.30 «Неймовірна правда про
зірки»
17.00, 22.35 «Звана вечеря»
19.00 «МастерШеф-10»
00.30 Х/ф «Неділі у Тіффані»
ПРЯМИЙ
09.00, 10.40, 13.15, 14.15, 15.15,

10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

Документальна програма

07.00 Новини

22.50 Х/ф «Дике поле»

07.05 М/ф «Попелюшка»

00.55 Нова. Українська

09.35 Ідемо в музей.
«Мистецький арсенал».
Повернення цінностей
10.05 Луганський форпост.
Документальний фільм
11.15 Перехрестя Балу.

21.20 Вечірній преЗЕдент

02.10, 4.10 Машина часу

15.35 На власні очі

21.35, 3.00 Вікно в Америку

03.20 Дзеркало історії

богів»
15.10 Т/с «Сторожова застава»

виправити»

18.40 Х/ф «Персі Джексон і
викрадач блискавок»

20.00 Головна тема

21.00 Х/ф «Персі Джексон і
Море чудовиськ»

23.00, 2.15 Т/с «Незабута»

23.00 Х/ф «Мама»
01.05 Т/с «Підступні покоївки»

01.45 Телемагазин

Твоя музика-2020 на
Суспільному
01.50 Сильна доля. Марія
Бурмака
02.40 Сильна доля. Арсен
Мірзоян
03.35 UA.Фольк. Спогади
04.30 Енеїда. Олесь Гончар
04.55 Енеїда. Григір Тютюнник

Чемпіонат України
08.10 «Наполі» — «Аталанта»
(2019 р. /20). Чемпіонат
Італії
10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS
10.20 #залишайсязФутболом
11.25, 21.05 Фінали Ліги
чемпіонів (1997 р. /2016 р.)
1». Чемпіонат України
13.55 «ПСЖ» — «Реал» (2019

16.00 «Олександрія» —

світової війни»

18.40 Є сенс
19.15 Особливий погляд
19.35 Спостерігач
20.10, 1.15, 5.15 Рандеву

Передмова до туру
11.00 «Барселона» —

чемпіонів УЄФА
12.55 «Шахтар» — «Динамо».
Суперкубок України
15.05 «Мілан» — «Наполі»
(2019 р. /20). Чемпіонат

17.10 «Щасливе інтерв’ю»
20.30 «Війна за незалежність»
21.00 «Прямий доказ»
22.00 «THE WEEK»
Міжнародний огляд

18.55 «Шахтар» — «Динамо».
Суперкубок України
21.30 Чемпіонат Франції.
Передмова до туру
21.55 LIVE. «Ланс» — «ПСЖ».
Чемпіонат Франції
00.10 «Челсі» — «Аякс» (2019

КАНАЛ «2+2»
06.00 «Помста природи»

16.15 Х/ф «Трансформери»
19.00 Х/ф «Трансформери-3»
21.50 Х/ф «За межею
порожнечі»

р. /20). Ліга чемпіонів
УЄФА
02.10 «Еспаньйол» —
«Барселона» (2019 р. /20).
Чемпіонат Іспанії
04.00 «Стандард» — «Арсенал»
(2019 р. /20). Ліга Європи
УЄФА

16.50, 18.50, 23.35, 1.50, 3.50

ФУТБОЛ-2
06.00 #залишайсязФутболом

01.50 «Облом.UA.»

07.00 «Ліверпуль» —

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 13.45, 17.50, 23.55,

05.30 Новини

2.00 Топ-матч

05.50 Погода

06.10 «Ворскла» — «Рух».

08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.25 М/ф «Відважна Ліфі»
початок»

17.00 «Ювентус» — «Баєр»

19.00 «Атлетіко» —

змова в Бірмі»
14.30 «Орел і решка. Навколо
світу»
00.15 Х/ф «Бабій»

«Барселона» (2019 р. /20).

02.10 «Бійцівський клуб»

Чемпіонат Іспанії

02.50 «Нічне життя»

20.45 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА
20.55 Фінали Ліги чемпіонів
(2007 р. /2012 р.)
21.25 Фінал. Ліга чемпіонів
УЄФА

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.45 Х/ф «Іграшки з
майбутнього»
10.15 Х/ф «Творець ігор»

00.00 «Олександрія» — «СентЕтьєн» (2019 р. /20). Ліга
Європи УЄФА
02.00 «Лаціо» — «Ювентус»
(2019 р. /20). Чемпіонат

12.15 Х/ф «Проти природи:
велика подорож
слонів»
13.45 Х/ф «Проти природи-2:
вижити в Серенгет»

Італії
04.00 «Лейпциг» — «Боруссія»
(М) (2019 р. /20).
Чемпіонат Німеччини

15.25 Х/ф «Спайдервік:
хроніки»
17.10 Х/ф «Прогулянки з
динозаврами»

00.55 Т/с «Ласко»
04.20 «Цілком таємно-2017»

06.30 «Top Shop»

12.15 Х/ф «Ларго Вінч-2:

Топ-матч

23.40 Х/ф «Проєкт Е.1337:
Альфа»

К1

10.15 Х/ф «Ларго Вінч:

Італії

чемпіонів УЄФА

Наталкою Фіцич

18.00 Ілюзії сучасності
02.40 Підроблена історія

України
Чемпіонів

17.00 Замерзла планета

/20). Ліга чемпіонів УЄФА

«Репортер». Новини
11.15, 12.15 «Акценти» з

війна»

12.45 «Суперматчі». Ліга

(2019 р. /20). Ліга

18.00 Класичні матчі Ліги

пропаганда»
00.35 Д/c «Таємнича світова

01.00 Боротьба за виживання

«Маріуполь». Чемпіонат

10.10 «П’ята колонка»

23.00 Д/с «Любов, ненависть і

«Боруссія» (Д) (2019 р.

14.00, 15.00, 16.00, 17.00

14.25 Х/ф «І гримнув грім»

Відбиток

22.00 Д/с «Щоденники Другої

корона»
13.00 Х/ф «Міфіка: вбивця

17.00, 21.00 Т/с «Встигнути все

УЄФА

22.00 Мирний птах.

«Мистецький арсенал».

18.10 Про військо

некромант»
11.00 Х/ф «Міфіка: залізна

09.00, 15.20 Т/с «На твоєму боці»

«Ехо України»

Документальний фільм.

09.10 Ідемо в музей.

09.50 Драйв
10.10, 12.15 Медекспертиза
10.30 Майстри ремонту
11.10 Д/с
«Найекстремальніший»
12.35 Невигадані історії
13.15, 14.15 Д/с «Крила війни»
15.15 Гончаренко рулить

06.50 Х/ф «Міфіка: темносил»
09.00 Х/ф «Міфіка:

07.30, 3.15 Реальна містика

р. /20). Ліга чемпіонів

08.30 «Загублений світ»

08.40 Новини

ICTV

02.00 Зона ночі

06.00 Х/ф «Міфіка: завдання
для героїв»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

16.10, 18.00, 21.30, 23.00

21.40 Новини

07.50 М/ф «Листи від Фелікса»

НОВИЙ КАНАЛ

04.45 Скарб нації
04.55 Еврика!
05.00 Факти
05.30, 7.20 Секретний фронт
06.25, 8.20 Громадянська
оборона
09.20, 13.00 Т/с «Таємні двері»
12.45 Факти. День
13.40 Х/ф «День
Незалежності»
16.30 Х/ф «День
Незалежності:
відродження»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Цар скорпіонів-2:
сходження воїна»
21.15 Х/ф «Цар скорпіонів-3:
книга мертвих»
23.30 Х/ф «Цар скорпіонів-4:
у пошуках влади»
01.30 Х/ф «Цар скорпіонів-5:
книга Душ»
03.05 Т/с «Таємниці та брехня»

11.55 «Інгулець» — «Дніпро-

кілометрі.
Україна

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

5 канал

11.10 Х/ф «Чорний принц»

15.30, 3.00 «Випадковий свідок»

ІНТЕР

11

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
06.20, 2.00 Містична Україна

18.40 Х/ф «Подалі від
шаленої юрми»
20.45 Х/ф «Стівен Хокінг:

«Зальцбург» (2019 р. /20).

07.10 Місця сили

Ліга чемпіонів УЄФА

08.50 Речовий доказ

22.50 Х/ф «Земля в облозі»

08.45 «Стандард» — «Арсенал»

теорія всього»

10.00 Ігри імператорів

00.30 Панянка-селянка

(2019 р. /20). Ліга Європи

11.00, 0.00 Секретні території

02.45 Теорія зради

УЄФА

12.00 Повітряні воїни

03.30 Віталька

14.00, 21.00 Освенцім

05.50 Корисні підказки

10.30 Чемпіонат Франції.
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UA: Перший

06.00 Гімн України
06.10, 7.40 Додолики
06.25 Хто в домі хазяїн
07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.20, 2.40,
3.55, 5.35 Новини
07.15 М/с «Листи від Фелікса»
08.15 Веселі саморобки
09.00 Божественна літургія
православної церкви
України
11.00 Недільна літургія
Української грекокатолицької церкви
12.30 Недільна свята меса
римо-католицької церкви в
Україні
13.30 На варті
14.25 Телепродаж
15.00 UA Фольк. Спогади
16.00 Т/с «Містер Селфрідж»
18.00 «Історії вулканів»
18.30 «Всі на море. Гаваї»
19.30, 21.20 «Дикі тварини»
19.55 Д/ф «Острови. Карибські
острови: занурення з
акулами»
22.00 Х/ф «Мої думки тихі»
00.40 UA:Фольк. Спогади
01.40 Сильна доля
03.00 Бюджетники
04.15 #ВУКРАЇНІ
04.45 Святі та грішні

КАНАЛ «1+1»

«Top Shop»
Х/ф «Дикий пляж»
«Слово предстоятеля»
«Будьте здоровi»
«Страх у твоєму домі»
Х/ф «Чорна стріла»
Х/ф «Торпедоносці»
Х/ф «Без права на
провал»
17.10 Х/ф «Порятунок»
19.00 Х/ф «Без року
тиждень»
20.25 Х/ф «Висота»
22.10 Х/ф «Довіра»
00.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс»
02.00 «Речовий доказ»

08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.25, 2.25 «Світ навиворіт»
14.00 Х/ф «Гладіатор»

06.00 Гімн України
06.00 Стань диким із нами. Мис
Доброї Надії. Хроніки мису
07.00 Новини
07.05 М/ф «Попелюшка»
07.50 М/ф «Листи від Фелікса»
08.15 М/ф «Монстри і пірати»
08.40 Новини
09.00 Сімейна кухня Катрін
09.55 Всі на море! Окінава
10.35 Х/ф «МаріяАнтуанетта»
12.30 Недільне богослужіння
Церкви євангельських
християн-баптистів
13.00 Недільне богослужіння
Української євангельської
церкви
13.30 Недільне богослужіння
Української церкви
християн віри
євангельської
14.00 Багатогранність.
Мультимедійна
танцювальна вистава до
100-річчя Латвії
16.15 Землячки. Волинська
та Запорізька області.
Документальна програма
17.15 Землячки. Клевень,

05.50 Сьогодні

09.00 «Готуємо разом»

06.50 Реальна містика

10.00 «Інше життя»
першого погляду в
Індії»
14.00 Х/ф «Кохання з
першого погляду на
Бора-Бора»

17.10 Бойовик «Леон-кілер»

16.00 Х/ф «Кохання в
Лапландії»

19.30, 5.00 ТСН «ТСН-тиждень»
21.00 «Танці з зірками-2020»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

08.00 «уДачний проєкт»

12.00, 3.25 Х/ф «Кохання з

05.00 Скарб нації

06.05 М/ф

05.10 Еврика!

08.35, 2.40 Х/ф «Міс
Конгеніальність»
12.40 М/ф «Викрадена
принцеса»

Конгеніальність2: прекрасна і

17.00, 21.00 Т/с «Ти тільки мій»

20.00 «Подробиці»

19.00 Сьогодні. Підсумки з

00.00 Концерт «Світське життя.

вулиці»
01.05 «Речдок»

15 років»

викрадач блискавок»
17.00 Х/ф «Персі Джексон і
Море чудовиськ»

04.55 «Телемагазин»

21.00 Х/ф «Валеріан і місто

23.00, 2.15 Т/с «Горобини ґрона

тисячі планет»

01.45 Телемагазин

07.30, 10.25 Громадянська

11.20, 13.00 Т/с «Відділ 44»
12.45 Факти. День
14.30 Х/ф «Цар скорпіонів-2:
сходження воїна»
16.35 Х/ф «Цар скорпіонів-3:

19.00 Х/ф «Учень чаклуна»

Олегом Панютою

червоні»

06.35, 8.30 Анти-зомбі

оборона

14.30 Х/ф «Персі Джексон і

небезпечна»
13.00 Т/с «Сім’я на рік»

05.15 Факти
05.40, 9.30 Секретний фронт

10.40 Х/ф «Дракон Піта»
10.45, 4.25 Х/ф «Міс

ICTV

06.00, 7.15 Kids’ Time

07.20, 1.50 Вар’яти

18.00 Х/ф «Безсмертя»
20.30 Х/ф «Фабрика мрій»

НОВИЙ КАНАЛ

23.10 Х/ф «Весна на Зарічній

книга мертвих»
18.45 Факти. Вечір
20.55 Х/ф «Пробудження»

23.50 Х/ф «Євротур»

23.05 Х/ф «Місія «Сереніті»

02.50 Зона ночі

01.30 Х/ф «Вигнанець»

5 канал
06.00 Вікно в Америку
06.25, 9.35, 20.10, 2.15 Машина
часу
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.45,
00.00, 1.00, 2.00, 3.00,

18.15
20.45

21.40
22.00
00.05
01.20
02.05

02.40

UA.Культура
Увага! За можливими змінами
в програмі слідкуйте
на сайті UA:Культура
https://culture.suspilne.media/

ІНТЕР
06.50 «Добре здоров’я»

07.00 «Життя відомих людей»

НТН
05.00
06.30
07.50
07.55
08.35
12.15
13.55
15.45

30 серпня

03.05

03.35
04.35
05.30
05.50

Рівненська область, місто
Дніпро
Х/ф «Сила волі»
Ататюрк — батько
сучасної Туреччини.
Документальний фільм
Новини
Концерт Джона Вільямса
КлезмерФест. Найкраще.
Hazmat Modine
КлезмерФест. Найкраще.
Bandaradan
Нова. Українська
Твоя музика-2020 на
Суспільномую Лаура
Марті та Панчишин
Нова. Українська.
Твоя музика-2020 на
Суспільному. Шосте чуття
Нова. Українська.
Твоя музика-2020 на
Суспільному. Фіолет
UA.Фольк. Спогади
По обіді-шоу
Новини
Погода
СТБ

05.15 «Операція И»: невідома
версія», 12+
06.10 «Вірні друзі»: невідома
версія»
06.45 «Стережись автомобіля»:
невідома версія»
07.40 «Діамантова рука»:
невідома версія»
08.35 «Іван Васильович змінює
професію»: невідома
версія
09.25 «МастерШеф-10»
12.55 «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

4.00, 5.00 Час новин
07.20, 16.10, 17.10 Д/с «Бойовий
відлік»
07.50, 21.30 Актуально.
Економіка. Політика.
Соціум
08.15, 15.45 Vоїн — це я!

08.25, 15.25 Невигадані історії
08.45 Натхнення
10.10, 11.10 Д/с
«Найекстремальніший»
12.25 Індійський фільм «Злий
намір»
18.10, 23.00 Д/с «Любов,

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»

Ліга чемпіонів УЄФА
04.00 «Страсбур» — «Ніцца».
Чемпіонат Франції

КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ 2019»
08.55 Прем’єра. «ДжеДАІ-2020»
09.55, 23.50 «Загублений світ»
13.50 Х/ф «Герой»
15.45 Х/ф «Хоробре серце»
19.00 Х/ф «Аватар»
22.00 Х/ф «Остаточний
вирок»
01.50 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Ювентус» — «Баєр»
(2019 р. /20). Ліга
чемпіонів УЄФА
07.50 «Шахтар» — «Динамо».
Суперкубок України
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Yellow. Прем’єра
10.30, 0.30 «Ланс» — «ПСЖ».
Чемпіонат Франції
12.05, 20.15 Журнал Ліги
Чемпіонів
13.00 «Ман Сіті» — «Аталанта»
(2019 р. /20). Ліга
чемпіонів УЄФА
14.45 Журнал Ліги Європи
15.55 LIVE. «Мец» —
«Монако». Чемпіонат
Франції
17.55 LIVE. «Страсбур»
— «Ніцца». Чемпіонат
Франції
19.55 Топ-матч
21.10 #залишайсязФутболом
21.20 «Великий футбол»
22.50 «Барселона» —
«Боруссія» (Д) (2019 р.
/20). Ліга чемпіонів УЄФА
02.15 «Ліверпуль» —
«Зальцбург» (2019 р. /20).

ФУТБОЛ-2
06.00 Журнал Ліги чемпіонів
06.55, 20.05 «Ланс» — «ПСЖ».
Чемпіонат Франції
08.45, 12.45, 16.45, 22.45 Yellow
09.00 «Мілан» — «Лаціо» (2019
р. /20). Чемпіонат Італії
10.45 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА
11.00 «Челсі» — «Аякс» (2019
р. /20). Ліга чемпіонів
УЄФА
13.00 «Баєр» — «Боруссія» (Д)
(2019 р. /20). Чемпіонат
Німеччини
14.50 Класичні матчі Ліги
чемпіонів
15.45, 1.45, 3.50 Топ-матч
15.55 LIVE. «Сент-Етьєн»
— «Лор’ян». Чемпіонат
Франції
17.55 «Шахтар» — «Динамо».
Суперкубок України
21.55 LIVE. «Брест» —
«Марсель». Чемпіонат
Франції
23.55 «Наполі» — «Ювентус»
(2019 р. /20). Чемпіонат

ненависть і пропаганда»
19.15 Спостерігач

світової війни»
00.35, 1.10 Д/c «Таємнича світова

19.35 Особливий погляд

війна»

21.25 Вечірній преЗЕдент

01.55 Огляд преси

21.40 Час-Time

03.15, 4.20 Дзеркало історії

22.00 Д/с «Щоденники Другої

05.10 Рандеву

Італії
02.00 «Мец» — «Монако».
Чемпіонат Франції
04.00 «Атлетіко» — «Атлетік»
(2019 р. /20). Чемпіонат
Іспанії

в пошуках чарівної
принцеси Герцелінди»
02.15 «Бійцівський клуб»
03.00 «Нічне життя»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
06.30, 2.00 Містична Україна
07.20 Місця сили
09.00 Речовий доказ
10.00, 0.00 Секретні території
11.00 Секрети Другої світової
13.00, 21.00 Освенцім
16.00 Замерзла планета
18.00 Ілюзії сучасності
01.00 Боротьба за виживання
02.50 Скарб.UA
К1
06.30
08.00
08.35
09.45
11.20

«Top Shop»
М/с «Кротик і Панда»
«Ух ти show»
М/ф «Союз звірів»
М/ф «Кіт Грім і
зачарований дім»
13.00 «Орел і решка. Навколо
світу»
00.10 Х/ф «Півтора лицаря:

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.15 М/ф «Риф 3D: приплив»
10.30 М/ф «Льодовиковий
період»
12.00 М/ф «Льодовиковий
період-2: глобальне
потепління»
13.45 М/ф «Льодовиковий
період-3: ера динозаврів»
15.30 М/ф «Льодовиковий
період-4: континентальний
дрейф»
17.15 М/ф «Льодовиковий
період: курс на зіткнення»
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 Країна У
23.30 Сімейка У
00.30 Панянка-селянка
01.30 Щоденники Темного
03.15 Віталька
05.50 Корисні підказки

www.umoloda.kyiv.ua
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СПОРТ
Сергій Палкін

«Що більше зароблятимуть вітчизняні клуби,
то сильнішою буде наша ліга».

генеральний директор ФК «Шахтар» (Донецьк)

■ ФУТБОЛ

Григорій ХАТА
Нова команда учасників УПЛ повністю сформована і 21 серпня розпочинає затяжний футбольний марафон,
який із перервами на матчі національних збірних та зимові канікули триватиме до 15 травня наступного року.
Утиснути організаторам у це не
надто широке календарне вікно увесь
чемпіонат було не так уже й складно, адже складатиметься він усього
лише з 26 ігрових турів: із нового сезону прем’єр-ліга повертається до традиційного двоколового формату проведення національної першості. Після розширення ліги з 12 до 14 колективів відпала необхідність проводити
(задля мінімального ігрового навантаження) другу фазу чемпіонату.
На початку тижня прем’єр-ліга
офіційно прийняла до своєї сім’ї новачків. Призери першого дивізіону
— «Минай», «Рух» та «Інгулець» —
успішно пройшли атестацію в Українській асоціації футболу й на загальних зборах учасників УПЛ були
включені до їхнього складу. Примітно, що це зібрання проходило без
президента організації, котрого клуби ніяк не можуть собі обрати. Подейкують, що новий очільник УПЛ
з’явиться не раніше кінця першого
кола ЧУ-2020/2021 або ж узагалі в
наступному році.
Натомість засновники ліги дійшли
згоди в питанні, котре не один рік було
для них каменем спотикання. Як свідчить пресслужба прем’єр-ліги, після
конструктивного обговорення клуби домовилися найближчими днями
утворити робочу групу, яка займеться практичною реалізацією спільного
проєкту під назвою УПЛ-ТБ.
І нехай це не єдиний телевізійний
пул, створенням котрого безрезультатно займалися двоє попередніх керманичів елітної когорти клубів — Володимир Генінсон та Томас Грімм, можлива поява УПЛ-ТБ — усе ж крок у напрямі централізації телевізійних прав
та комерційного підходу до реалізації
вітчизняного футбольного контенту.
Суть проблеми, нагадаємо, полягала в тому, що президент «Динамо» Ігор Суркіс у категоричній формі
виступав (і виступає) проти того, аби
єдиним телетранслятором матчів українського чемпіонату стала медійна
компанія, тісно пов’язана з власником
донецького «Шахтаря».
Новий проєкт виглядає компромісом у медійному протистоянні двох
грандів. За словами генерального диГригорій ХАТА
Поки в українському баскетболі діє офіційна заборона на підготовку до нового сезону (згідно з розпорядженням ФБУ, розпочати її можна не раніше 25 серпня), в
чоловічій суперлізі обговорюють нещодавні результати
жеребкування єврокубків. Так,
удруге поспіль до однієї пульки першого групового раунду
Кубка Європи ФІБА потрапили два українські клуби. Торік
у таких умовах грали «КиївБаскет» та «Дніпро». Цього разу наполовину українську групу разом зі столичним
клубом сформує «Прометей»
із Кам’янського.
«Я вже давно не звертаю
уваги на жеребкування, воно
є таким, яким є. Але мені трохи смішно: ти представляєш
країну в єврокубках і чомусь
знову граєш із клубом зі своєї
країни», — так оцінив передстартові розклади напередодні нового євросезону латвійський наставник «Київ-Баскета» Айнарс Багатскіс.

■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

На благо ліги
Клуби-засновники української прем’єр-ліги
прийняли до свого складу трьох новачків
і домовилися про створення власного
телевізійного проєкту

❙ В умовах коронавірусної пандемії телевізійники — єдиний канал передачі
❙ візуальної інформації з футбольних полів до глядачів.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
ректора «гірників» Сергія Палкіна,
УПЛ-ТВ матиме можливість самостійно знімати матчі чемпіонату країни й продавати їх. При цьому його акціонерами будуть усі клуби, що входять до складу ліги.
Сама ж ідея створення цього «ТБканала», як свідчить гендир «Шахтаря», у першу чергу спрямована на те,
аби у клубів із невисокими фінансовими прибутками з’явилася можливість
додаткового заробітку. «Що більше
вони зароблятимуть, то сильнішою
буде наша ліга», — пояснює Сергій
Палкін.
Відзначимо, що всі без винятку
матчі стартового туру ЧУ-2020/2021,
які, найімовірніше, проходитимуть за
зачиненими дверима, транслюватимуться на каналах «Футбол», під ТВпарасолькою яких перебуває значна
частина клубів УПЛ.
При цьому який із каналів ста-

Примітно, що за національним представництвом
новостворена для київського клубу група в Кубку Європи
може повністю повторити минулорічний квартет, у якому,
окрім двох українських повпредів, грали представники
Болгарії та Білорусі.
Власне, цього разу компанію вітчизняним колективам
складуть болгарський «Рильськи» (торік був «Левськи»), а також переможець
пари «Балкан» (Болгарія) —
«Цмокі-Мінськ» (Білорусь).
Білоруський клуб, до слова,
також опонував дуету вітчизняних колективів у попередньому розіграші Кубка Європи. «Звертати увагу на суперників не збираюсь і хочу, щоб
моя команда всю увагу акцентувала на своїй грі. Утім
може бути так, що в групі будуть два українські клуби та
два болгарські. Але яка різниця?» — не без здивування
зауважив Багатскіс.
Нагадаємо, що минулий
євросезон «Київ-Баскет» завершив рекордним здобутком,
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не ретранслятором поєдинків решти
колективів елітного дивізіону, котрі,
власне, не хочуть входити до єдиного
ТВ-пулу, наразі незрозуміло.
Подейкують, що нове керівництво медіагрупи «1+1» планує суттєво зменшити кількість спортивного
контенту на своїх каналах, через що
в динамівському клубі змушені шукати інші майданчики, котрі б зголосилися демонструвати домашні
матчі «біло-синіх» у національному
чемпіонаті. Поки на «плюсах» заявляють, що жодних змін у переліку
спортивних програм, які транслюються чи виробляються їхньою групою, не відбулося. Однак не виключають, що в майбутньому такі зміни можуть відбутися. «Якщо ж будуть прийняті рішення щодо зміни контенту,
то медіагрупа повідомить про це наших глядачів у анонсах програм», —
поінформували у холдингу «1+1». ■

Календар матчів першого кола ЧУ-2020/2021
1-й тур
базова дата — 22.08.2020
«Шахтар» — «Колос»
«Олімпік» — «Динамо»
«Десна» — «Зоря»
«Олександрія» — «Маріуполь»
«Інгулець» — «Дніпро-1»
«Ворскла» — «Рух»
«Львів» — «Минай»
2-й тур
базова дата — 12.09.2020
«Рух» — «Шахтар»
«Динамо» — «Десна»
«Зоря» — «Маріуполь»
«Колос» — «Львів»
«Минай» — «Олександрія»
«Дніпро-1» — «Олімпік»
«Ворскла» — «Інгулець»
3-й тур
базова дата — 19.09.2020
«Зоря» — «Шахтар»
«Динамо» — «Львів»
«Інгулець» — «Десна»
«Рух» — «Колос»
«Олександрія» — «Ворскла»
«Дніпро-1» — «Маріуполь»
«Олімпік» — «Минай»
4-й тур
базова дата — 26.09.2020
«Шахтар» — «Олімпік»
«Минай» — «Динамо»
«Львів» — «Зоря»
«Десна» — «Рух»
«Колос» — «Інгулець»
«Олександрія» — «Дніпро-1»
«Ворскла» — «Маріуполь»
5-й тур
базова дата — 03.10.2020
«Десна» — «Шахтар»
«Динамо» — «Зоря»
«Колос» — «Маріуполь»
«Олімпік» — «Олександрія»
«Дніпро-1» — «Ворскла»
«Рух» — «Львів»
«Інгулець» — «Минай»
6-й тур
базова дата — 17.10.2020
«Шахтар» — «Львів»
«Рух» — «Динамо»
«Зоря» — «Колос»
«Дніпро-1» — «Десна»
«Олександрія» — «Інгулець»
«Минай» — «Маріуполь»
«Олімпік» — «Ворскла»
7-й тур
базова дата — 24.10.2020
«Ворскла» — «Шахтар»
«Динамо» — «Олександрія»
«Зоря» — «Рух»

«Десна» — «Олімпік»
«Колос» — «Минай»
«Львів» — «Дніпро-1»
«Інгулець» — «Маріуполь»
8-й тур
базова дата — 31.10.2020
«Шахтар» — «Маріуполь»
«Дніпро-1» — «Динамо»
«Інгулець» — «Зоря»
«Олександрія» — «Десна»
«Колос» — «Олімпік»
«Львів» — «Ворскла»
«Минай» — «Рух»
9-й тур
базова дата — 07.11.2020
«Динамо» — «Шахтар»
«Зоря» — «Ворскла»
«Десна» — «Минай»
«Дніпро-1» — «Колос»
«Олександрія» — «Львів»
«Олімпік» — «Маріуполь»
«Рух» — «Інгулець»
10-й тур
базова дата — 21.11.2020
«Шахтар» — «Олександрія»
«Інгулець» — «Динамо»
«Олімпік» — «Зоря»
«Десна» — «Львів»
«Ворскла» — «Колос»
«Минай» — «Дніпро-1»
«Рух» — «Маріуполь»
11-й тур
базова дата — 28.11.2020
«Дніпро-1» — «Шахтар»
«Динамо» — «Ворскла»
«Минай» — «Зоря»
«Колос» — «Десна»
«Олександрія» — «Рух»
«Львів» — «Маріуполь»
«Інгулець» — «Олімпік»
12-й тур
базова дата — 05.12.2020
«Шахтар» — «Минай»
«Маріуполь» — «Динамо»
«Зоря» — «Дніпро-1»
«Десна» — «Ворскла»
«Колос» — «Олександрія»
«Олімпік» — «Рух»
«Львів» — «Інгулець»
13-й тур
базова дата — 12.12.2020
«Інгулець» — «Шахтар»
«Динамо» — «Колос»
«Олександрія» — «Зоря»
«Десна» — «Маріуполь»
«Рух» — «Дніпро-1»
«Олімпік» — «Львів»
«Ворскла» — «Минай»

■ БАСКЕТБОЛ

Смішна розкладка
Другий сезон поспіль дві українські
команди гратимуть в одній групі
Кубка Європи ФІБА
уперше в своїй історії дійшовши до чвертьфіналу Кубка Європи. Без сумніву, в наступному розіграші столичні «бджоли» прагнутимуть захистити
свої позиції на міжнародній
арені. Але для цього Багатскісу на заміну старому колективу необхідно зібрати нову
боєздатну команду, адже в
міжсезоння «Київ-Баскет» залишила значна частина основних виконавців.
Днями в клубі оголосили про підписання контракту
з представником американського студентського баскетболу
23-річним Майклом Джейкобсоном, який останні кілька се-

зонів грав за команду університету Айови. Іще один запрошений студент зі США — Євген
Сахнюк, який кілька сезонів
виступав у NCAA за команди університетів Ла Саль та
Джефферсон. Двоє інших
американців — Брюс Мессі та
Брендон Янг, які перебралися
до Києва з «Одеси» та «Левськи», відповідно, також мають
стати опорою для головного
тренера в майбутньому сезоні.
Подейкують, що Мессі, котрий
входить до когорти найрезультативніших гравців української
суперліги, після натуралізації
може отримати місце в національній збірній України.

❙ Вилетівши з лігочемпіонської кваліфікації, свій минулий
❙ єврокубковий шлях «Київ-Баскет» завершив
❙ у чвертьфіналі Кубка Європи ФІБА.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
Варто нагадати, що, крім
тренерської позиції в «КиївБаскеті», Багатскіс також очолює й чоловічу команду «си-

ньо-жовтих», тож, без сумніву,
на гру своїх підопічних у клубі
дивиться через призму національної збірної. ■
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КУЛЬТУРА

■ АФІША

■ ПРОКАТ

Мікс із солоспівом Крушельницької

«Барада» мовчать не буде

Гала-концерти української музики
до Дня Незалежності України відбудуться у Львівській національній опері 22 та
23 серпня. У виконанні солістів та хору,
у супроводі оркестру театру прозвучать
відомі твори Мирослава Скорика, обробки українських народних пісень, відомі солоспіви і твори українських композиторів, зокрема, «Дивлюсь я на небо»,
«Два кольори», «Ніч яка місячна», фрагменти з опер «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка, «Запорожець за Дунаєм» Семена Гулака-Артемовського. Також чаруватиме солоспів, який особливо любила виконувати Соломія Крушельницька,
— «Родимий краю» галицького композитора Віктора Матюка.
Ексклюзивно до Гала-концерту української музики в оформленні сцени будуть використані елементи декорацій до культової опери «Золотий обруч» Бориса Лятошинського, створених
до прем’єри вистави у 1970 році видатним українським художником Євгеном
Лисиком.

«Скай» та Kozak System —
для поранених
Благодійний вечір у Києві на території Виставкового центру 27 серпня проведуть музичні гурти «Скай» та
Kozak System. Спеціальні гості вечора
— телеведуча Яніна Соколова та поранені військові України, яким благодійний фонд Revived Soldiers Ukraine допомагає чи допомагав у лікуванні в США
та Україні. Зібрані кошти з пісенного заходу підуть на утримання реабілітаційного центру Next Step Ukraine у
пристоличному Ірпені, де реабілітуть
важко поранених ветеранів із травмами центральної нервової системи, а також оплату медичних витрат для поранених, травмованих і онкохворих українських ветеранів.
Фонд «Відродження захисників України» — це благодійний фонд у США,
який був заснований в 2015 році, а в листопаді 2018-го відкрив філіал в Україні.

Кіно з 1960-х
Довженко-Центр 27-29 серпня представить на Міжнародному кінофестивалі «Молодість» у столичному Українському домі програму «Міражі свободи». Історія українського авангардного кіно бере свій початок ще з 1920-х
років та фільмів Дзиґи Вертова, Олександра Довженка та Івана Кавалерідзе, констатують у релізі. Проте вже з
1930-х зі зміцненням цензурних обмежень будь-які прояви формалізації,
поетичності та неконвенційної естетики наглухо витісняються ідеологічно коректним офіційним кіно. Лише
друга половина ХХ століття принесла
відродження образів експериментального кіно, спершу в роботах школи «українського поетичного кіно» 1960-х, а
після її розгрому — в маргінальних видах кіно: студентському, науково-популярному і аматорському фільмі.
У програму «Міражі свободи»
ввійшли кількахвилинні роботи студентів Київського інституту кіно, — імені
Карпенка-Карого, які стануть легендами українського кіно — Леоніда Осики
та Романа Балаяна. Основним осередком експерименту науково-популярного кіно був колектив студії «Київнаукфільм». Програма представляє паралельний — анімаційний — доробок цієї
кіностудії, який своєю абсурдністю та
іронічністю в 1980-х перехопив ініціативу у кібернетичного та дидактичного
наукового кіно 1970-х.

Шевченко і джаз
Вірші в яблуневому саду на ВДНГ
у Києві читатиме телеведуча Яніна Соколова надвечір 30 серпня. Нагадаємо, медійниця-активістка закінчила
Київський театральний інститут (нині
університет) імені Івана Карпенка-Карого. Ще літнього вечора для гостей
прозвучать кращі вірші української
класики в рамках проєкту «Шевченко
на кожен день: з Яніною Соколовою». А
джазова музика підкреслить глибокий
підтекст. ■

На великі екрани виходить фільм про АТО «Східняк» із Богданом Бенюком
Валентина САМЧЕНКО
Яка вона — одна доба у зоні воєнних дій на Донбасі, без пафосу і «причісування»? Відповідь можна знайти у
художньому фільмі «Східняк», прокат
якого стартував 20 серпня. Стрічку спочатку збиралися назвати «Рокада» — це
дорога вздовж лінії фронту. І глядачі з
двома головними героями на червоному
старенькому авто з донецькими номерами долають той шлях, утім, отримавши
зрозумілішу назву кіно «Східняк».
Апріорі це екстрим-тур, навіть якщо
на екрані по одному епізоду стрілянини
і руху бойової техніки, а кіно на рекламних постерах називають комедійним бадді-муві. Так, є дружба двох «укропів»» — «Баради» й «Рєжісьора»,
репліки між ними змушують періодично посміхатися. Утім то емоції, що в наступну мить ошелешують: бо дорожні
перегони закінчуються в ту мить, коли
на бусі головні герої розгледіли трагічну цифру 200; а у фразі «нам до дембеля
хе...ня, 362 дня» немає оптимізму.
У цьому кіно багато розмовної лексики і спочатку фоново звучать пісні про москалів. Режисер Енді Іва, він же Андрій Іванюк, який понад рік служив в АТО, каже,
що ті, хто захищав Україну на Донбасі, не
зможуть йому дорікнути, що у його фільмі говорять не так, як у реальності.
«Хто хоче побачити кров і відірвані
ноги, може буквально на місяць написати контракт чи сам поїхати — ви це
все побачите. Мені головне було показати внутрішній стан бійця, що з ним відбувається», — каже Андрій Іванюк.
Прототип головного героя, якого майстерно зіграв Богдан Бенюк, —
Людмила КОХАН
Людей із чутливими серцями у суботу, 22 серпня,
запрошують послухати онлайн-концерт проєкту «Добра хата», прямий стрім якого почнеться з харківського Арт-заводу «Механіка».
Синтез сучасного мистецтва
з енергією і колоритом української автентики нададуть змогу почути, як звучить Слобожанщина. Основним матеріалом концертної
програми стали 12 народних
пісень, зібрані в експедиціях
фольклористами Харківщини.
«Добра хата» — це спільний
експериментальний
проєкт двох яскравих і при
цьому кардинально різних музичних колективів:
фольк-гурту «Яри» з селища
Краснокутськ та молодіжного академічного симфонічного оркестру МАСО «Слобожанський», який базується
в Харкові. Щоб надати старовинним пісням Слобідської України нового дихання,
перетворити на сучасний саунд, їх піддали процесу аранжування.
«Ці коди, що закладені в
українській народній пісні,
працюють, тому що справжні, — впевнена Юлія Челишева, яка вже два десятки
років грає в оркестрі, є концертмейстеркою групи віолончелей. — Вони пережили не одне століття, і в цьому відчувається міць. Коли
граєш ці пісні, розумієш, що
ти не один, що з тобою покоління. І це надає наснаги
виходити на сцену, жити на
своїй землі».

східняк Володимир Марченко, якому
присвячений фільм, він товаришував із
Андрієм Іванюком. Його рідне місто Артемівськ, віднедавна Бахмут. Реального «Баради» не стало у березні у цивільному строю цього року. Він так і не побачив фільм «Східняк», прем’єра якого
відбулася минулого року на Міжнародному одеському кінофестивалі.
«Як я не схожий на реального шекспірівського Річарда у виставі Театру
Франка, так і на справжнього «Бараду»,
— відкоментував Богдан Бенюк. Одначе образ небайдужого, простакуватого
і житейськи мудрого чоловіка зі сходу
України у виконанні відомого акторапрофесіонала — те, заради чого точно
варто дивитися «Східняка».
Для режисера фільму Андрія Іванюка, виконавця другої головної ролі
«Рєжісьора» — Анатолія Максим’юка
та оператора Андрія Котляра участь у
цьому фільмі стали творчим дебютами.
Більшість зйомок відбувалася в Миколаївській області на полігоні «Широкий
Лан», частина — у Фастові.
Богдана Бенюка вмовив зніматися
Андрій Іванюк, який має акторську і
режисерську освіту. Знайомі відносно
давно, народжені в одному населеному
пункті Івано-Франківщини. У 2014-му,
опісля 20 січня, коли молодого режисера, випускника Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого затримали за підозрою «в організації масових
заворушень», — Богдан Бенюк допомагав визволяти його з СІЗО.
Епізодичну роль у «Східняку» зіграла Катерина Степанкова. Її харизматична Льоля, на ґрунті амура, могла на-

❙ Богдан Бенюк зіграв роль «Баради».
❙ Фото Валентини САМЧЕНКО.
віть розсварити головних героїв. Але ж
чоловіча дружба важливіша, особливо
коли рухаєшся по рокаді. ■

■ ВИСОКА НОТА

Оркестр, фолк і кіно
Слобожанщина співає свої українські пісні

❙ Колоритний гурт «Яри».
❙ Фото зі сторінки у «Фейсбуці».
Варто зауважити, що
Юлія Челишева в оркестр
прийшла відразу з консерваторії на особисте запрошення художнього керівника
МАСО — легендарного Гаррі
Абаджяна. Музикантка брала участь у різних проєктах
оркестру: зі світовими диригентами, гуртами ТНМК й
«Океан Ельзи» тощо.
Створювати незвичайну
атмосферу онлайн-концерту
буде сучасний віджеїнг та запальний ведучий — Костянтин Горбель, відомий також

під творчим псевдонімом
Пан Коцький. Доступ до онлайн-трансляції концертної
програми вільний. Початок
о 19.00 на сторінці у «Фейсбуці» з назвою «Концертна
програма «Добра хата». Онлайн-захід».
Проєкт реалізується ГО
«Добра воля» за фінансової підтримки Українського культурного фонду та за
сприяння управління культури і туризму Харківської
облдержадміністрації. Утім
онлайн-концерт — це не єди-

на його подія.
Дружню творчу онлайн«здибанку» планують провести і 18 жовтня: о 16.00
почнуть трансляцію онлайнпрезентації бекстейдж-фільму «Як звучить Слобожанщина?» та кліпу на одну з пісень
концертної програми «Добра
хата». Це фільм про те, як зароджується продукт, що зможе нормально презентувати
нашу музичну культуру, використовуючи україномовні
пісні, яких мало на Слобідській Україні. Будуть звучати
думки експертів, членів команди проєкту, самих музикантів, побажання та сподівання творчих людей, які залежні від долі жити в провінції і потребують емоційної
підтримки.
Модератор заходу — Микола Пазич, художній керівник та ідейний натхненник
проєкту «Добра хата», лідер
фольк-гурту «Яри». Його колеги розповідають, що Микола, як кажуть, і швець, і
жнець, і на дуді грець: співає
та пише пісні, грає на гітарі,
дримбі, тилинці i гармоні.
А ще ліпить глиняні хатки,
розробляє дизайн інтер’єру з
природного матеріалу. Батько чотирьох дітей точно знає,
що для успішного майбутнього треба вміло поєднувати автентику і сучасність. ■
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■ НОМІНАНТ

■ ЛІДЕРИ ЛІТА: КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Інфекціоніст
Ґранже:
нацизм, комунізм, рашизм
Костянтин РОДИК

Здається, сіквели придумав Алєксандр Дюма, коли написав продовження «Трьох мушкетерів» — роман «Двадцять років потому». Його сучасний земляк Жан-Крістоф Ґранже чинить так само:
роман «Останнє полювання» (Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2020)
— вихід на сцену комісара поліції П’єра Ньємана, котрий 1998 року
в романі «Багряні ріки» (український переклад з’явився торік, у
тому ж харківському видавництві) викрив цілий осідок зла і ледь
не загинув у прикінцевому двобої з вигадливим злочинцем — чисто як Шерлок Голмс у поєдинку з професором Моріарті під швейцарським водоспадом.
Сюжет «Багряних рік» відомий нам раніше — з доброї однойменної екранізації Матьє Кассовіца
(2000), де Ньємана зіграв Жан Рено.
Ще за чотири роки інший французький режисер, Олів’є Деан, випускає
фільм «Багряні ріки-2» з підзаголовком «Янголи апокаліпсису». Залучені чималі кошти (копродукція
з Італією та Британією); у головній
ролі той самий Рено; сценарій написали Жан-Крістоф Ґранже та Люк
Бессон, котрий передовсім залучив
свій фірмовий ракурсний рух у кадрі, й ті «танці» перетворили стрічку
на видовищний бойовик, чого немає
у Ґранже-романіста. І він, до речі,
так і не написав книжку з індексом
«2» — обмежився даниною кінокомерції.
Звісно, це нагадування: не очікуйте від кіна літератури, і навпаки.
Бо то різні мови зі своїми наборами
плюсів/мінусів. Режисер прагне вихопити у письменника сюжетні ексклюзиви, а той натомість намагається зберегти ідеологію свого твору.
У випадку з Кассовіцем романістові
вдалося обстояти свій головний месидж: складний для розслідування злочин найчастіше є результатом
схибленої людиноненависницької
філософії. Це буде «кінцевою зупинкою» майже всіх наступних романів
Ґранже, і саме така оптика забезпечила його подальшим творам постійну бестселерну прописку.
От же ж дивина — европейського читача неабияк вабить детективна археологія нацизму (згадаймо
феномен Стіґа Ларссона), а в сучасному українському детективі немає
жодних слідів небезпечнішого та
більш живучого зла — комунізму.
В романі «Лонтано» (К.: BookChef,
2018) є фраза: «Їй потрібен був не
психіатр, їй потрібен був екзорцист». Ґранже прозоро натякає:
вигнання бісів нацизму досі потрібне цілому західному суспільству. І
він не один — там вистачає екзорцистів і серед літератів, і поміж кіношників. А ми безт урботно живемо
поруч із найбільшою імперією зла і
маємо хіба трьох справжніх літерат урних екзорцистів — Шкляра, Забужко, Матіос. Чи не замало для бодай виживання?
До речі, московський слід повсякчас проглядає у Ґранже, нехай
і не виразно: біла автівка «Лада»
з’являється у «Багряних ріках» геть
не випадково; так само і згадка про
російську терористичну армію «Ваґнер». Українським детективістам є
чого вчитися у француза: повсякчас передбачати загрозу фашизму
— для них німецького, для нас —
російського. «Останнє полювання»
— роман про вбивчі міазми нациз-

му тут і тепер, через сімдесят п’ять
років після Нюрнберґа. Мимоволі
знімеш капелюха перед такою послідовністю — і водночас, хай там як
непатріотично, зневажливо ставитимешся до вітчизняної детективістики, що оминає комуністичні кримінальні корені.
Але повернімося до крайнього
роману Ґранже, що з’явився у Парижі 2018-го. «Останнє полювання»
— бенефіс детектива П’єра Ньємана, котрий двадцять років перед тим
(після «Багряних рік») ледве вижив
і після тривалої реабілітації опинився на почесній пенсії — викладачем
поліційної академії. Та раптом один
iз його палких прихильників, а нині
великий чин у світі поліції, вирішує
заснувати спецвідділ для підтримки
розслідування найзаплутаніших злочинів — очолив його, звісно, Ньєман, а весь відділ складається лише
з його колишньої студентки, Івани.
Злочин, який вони мусять розкрити,
стався у володіннях аристократичної
німецької сім’ї, що панує над землями по обидва боки франко-німецького кордону.
У романі Жана-Крістофа Ґранже «Miserere» (К.: Махаон-Україна,
2009) є така фраза: «Чорна зона» —
це таке спеціальне місце». Ці «чорні
зони» — території з особливим статусом — наявні в кожному романі
француза. Саме там відбувається інкубація нацистського минулого. Чи
то в автономному університетському
містечку, як у «Багряних ріках», а чи
у приватному Чорноліссі «Останнього полювання». І саме тут українському читачеві варто нашорошитися. Якщо поглянути очима Ґранже,
уся фейкова мітологія Донбасу —
розплідник зла. Надати цій місцині
«особливого статусу» — державне
самогубство. Французький письменник означив би позицію нинішнього
українського уряду так: «Сліпа зона
їхнього сьогодення».
Ґранже, звісно, можна вважати
за політичного романіста, проте насамперед це екшн, що не поступається динамікою будь-кому. Навіть Дену
Брауну, з котрим, вважаю, француз
змагається на рівних — і невідомо,
хто кращий. В американця, між іншим, також із роману в роман кочує
«чорна зона особливого статусу».
Чим французький письменник трохи
вивищується над американським —
детективною складовою: зазвичай
у нього все розпочинається з двох
різних розслідувань, позірно ніяк не
пов’язаних одне з одним, котрі, проте, нарешті сходяться. В «Останньому полюванні» таких версій, вартих
окремої книжки, три. І знову постає
мимовільне запитання: коли сучасний український детектив міститиме
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бодай два в одному?
Очевидно, це питання культури.
Точніше, її кричущої нестачі у новопосталих вітчизняних авторів. От
спробуйте пригадати, хто б із детективістів був здатний до таких рефлексій поліціянта П’єра Ньємана:
«Червоне світло пообіддя, схоже на
полотно Ротко... Здавалося, ніби він
зійшов із картини Бройгеля-старшого... Ряд великих картин, подібних
до придворних портретів а-ля Ґейнсборо». Хіба що, як його помічниця:
«–Здається, тут жив Еразм. Івана не
знала, хто такий Еразм. Вона чула
лише про «Еразмус», програму обміну, що дозволяла студентам провчитися за кордоном».
Власне, усі романи Ґранже —
«про війну». Як, наприклад, у фільмі «Приватна війна» (2018) Метта Гайнемана із Розамундою Пайк у
головній ролі. Або як у Оксани Забужко: «Коли розумієш масштаб загрози, мовчання означає солідарність з убивцями. Власне з моменту,
коли починаєш так відчувати, це й є
твоя війна, все решта — або колаборація, або дезертирство» (І знову я влізаю в танк... — К.: Комора, 2016). До всього, детектив П’єр
Ньєман з «Останнього полювання»
— вельми схожий на наших добровольців: «Апостол негайного правосуддя... Жорстокий, непередбачуваний, поза законом, зате кращий за
інших... Сильний, дієвий, небезпечніший за зло, на яке полює... Мисливець, одержимий, убивця».
Ґранже завжди малював французьких Шарапових: «Чи можна бути
гарним фліком, якщо ти не потенційний злочинець?.. Вони — хвороба, а
ми — вакцина: у нас ті самі мікроби...
Він сам об’єднував два різні всесвіти, був вічно перегрітим, ладним вибухнути будь-якої миті запобіжником». Спогади його детективів про
вбитих злочинців — ніби скальпи у
шафі пам’яти. Цікавий діалог у психоаналітика: «–Ви здебільшого перебуваєте серед бандитів, збоченців і
ділерів. –Не серед них, а проти них.
–Це те саме. Ваше життя минає в отруйному середовищі». Зрештою, жінка каже йому: «Щасливим я тебе ба-

чила тільки зі зброєю в руках».
Остання фраза — з роману
«Земля мертвих» (Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2019). Тут є всі Ґранжеві фішки. «Ці фліки обрали собі
службу в поліції не як громадський
обов’язок і не через страх безробіття. Вони не заробляли тут пристойних грошей, а майбутнє зводилося
до просування на кілька чинів догори, перш ніж піти на пенсію. Вони
були тут заради надбавки у вигляді
адреналіну. Аби переживати жахливе тремтіння безодні, мороку. Зла».
Є «чорна зона» — цього разу локалізована у мутному запіллі порноіндустрії. А там, «коли йдеться про бажання, важко визначити
межі норми». Як завжди, вражає
культурна ерудиція поліціянта —
оцініть таке-от його міркування про
мотивацію злочинця: «Стриптизерки «Сквонка» були його «Водяними
ліліями». Зрештою, одна із сюжетних ліній — підробка картин Гойї.
Та водночас — як і всі романи Ґранже — ця книжка не схожа
на жодну попередню. За великим
рахунком, «Земля мертвих» — це
детектив про маніпуляторів свідомістю. «Аби заволодіти розумом
публіки, досить влаштувати невеличку виставу», — каже адвокатка,
котра з’являється наприкінці роману, але виявляється головним дієвцем справи. Головний підозрюваний
— «першорозрядне чудовисько,
дуже прискіпливе у плануванні злочину... Пройдисвіт, не здатний вписатися навіть у своє злочинне середовище». Сімнадцять років відбув у
в’язниці за вбивство. Збіса здібний;
«коли Собескі затримали, він не вмів
ні читати, ні писати. В кінці терміну
він склав іспит на бакалавра в тюрмі
й став правником». Ще у камері почав малювати і за кілька років став
одним із найпопулярніших художників. До всього, ще й такий собі філософ від криміналу: «Мораль породжує зло, а не навпаки», — повчає
слідчого. Та це лише посилює підозри комісара: «Він став визначним художником, то що йому заважає стати
визначним злочинцем?».
Різні версії, що захоплюють і де-

тектива, і читача, щоразу лускають,
мов бульбашки. Розслідувач впадає в розпач: «Правди не існує, доводиться лише миритися з тією чи
іншою брехнею». Зневіра професіоналів — атмосфера роману. Ось
шефиня кримінальної поліції Катрін
Бомпар: «Знесилена розчаруваннями, засмучена зневірою, перетворилася на згусток болю, голосувала тільки за Ле Пен і сподівалася на
повернення смертної кари». У «Землі мертвих» письменник уперше детально змальовує перебіг судового
засідання. Дістається усім акторам
вистави, найбільше — присяжним.
У Франції цей інститут мало нагадує
американську практику — радше радянську: «Система присяжних засідателів, що не знаються на справі,
але саме тому їх і обрали. Це все
одно, як побудувати швидкісний потяг, а потім кожний його рух звіряти
з тим, що покаже гральний кубик...
Йолопи».
Жана-Крістофа Ґранже не запідозриш у лівацьких настроях. Демократичні процедури для нього
незаперечна данність, навіть якщо
ті потребують апґрейду. Та коли
йдеться про здатність демократії
припинити поширення зла, письменник западає у глухий сумнів.
Він перетворюється на епідеміолога, котрий переконаний: розповзанню інфекції може зарадити
тільки знищення джерела. Власне, цим і завершується роман; комісар дістає листа від справжнього
вбивці: «Вбити біологічного батька.
Убити його нащадків. Убити себе...
Провести операцію з повного викоренення... Зіпсу та, отруйна, нездорова кров. Що швидше ти з усім
покінчиш, то краще. Ми є генетичною похибкою».
Не забуваймо: коли Ґранже пише
про конкретні прояви зла — завжди
має на оці схибнуту ідеологію, нацизм. А ми добре знаємо, що через
кому стоять комунізм та рашизм.

Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk.kostyantyn@gmail.com

Читайте
в наступному
номері:
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Минулого року троє молодих українців заснували
равликову ферму. Нині про її існування знають
багато туристів, котрі їдуть сюди звідусіль,
аби подивитися, як вирощують їстівних молюсків,
і скуштувати делікатеси з них

Як у кращих ресторанах
Парижа

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 21—22 СЕРПНЯ 2020

■ ЗІРКИ

Клаудія Шиффер —
куратор виставки
Дара ГАВАРРА
Дивлячись на цю легенду подіумів,
важко навіть подумати, що Клаудії Шиффер днями виповниться 50! Ця довгонога
струнка блондинка колись була королевою модних показів і обкладинок глянцевих журналів (у 2015-му топмодель побила рекорд, який залишився недосяжним
для інших моделей — тисяча фото на обкладинках модних видань усього світу!),
та й сьогодні вона вражає чудовою формою і сяючим виглядом, незважаючи на
те, що фрау Шиффер — матір трьох дітей.
Та навряд чи комусь вдасться заманити
знамениту модель на фотосесію зараз, а
от на виставку...
Стало відомо, що Клаудію запросили стати куратором експозиції, присвяченої, звісно ж, моді 90-х, адже кому,
як не їй, знати про ті часи найкраще —
топмодель була знайома з найкращими
й найвизначнішими кутюр’є, знімалася в найпрофесійніших фотографів, тож,
що називається, «в темі». Виставка відбудеться у рідному для моделі (яка дав-

но вже проживає у Великій Британії разом із чоловіком — режисером Метью Воном, до речі,
британським аристократом,
відповідно і Шиффер тепер
носить титул графині Оксфордської) Дюссельдорфі, у
музеї Кунстпаласт навесні
наступного року і матиме
назву «Fashion-фотографія світу моди 1990-х».
Якщо хтось думає, що
вона отримала запрошення попрацювати над
цією виставкою тільки з
метою реклами чи тому,
що була колись знаменитістю, то помиляється, адже перед тим, як стати «обличчям»
багатьох брендів, Клаудія навчалася на юриста, а згодом навіть працювала за фахом у конторі свого батька, також юриста,
в Дюссельдорфі. Лише після довгих умовлянь директора модельного агентства і сімейної наради
юна фройляйн Шиффер поїхала
підкорювати Париж, а згодом й
інші столиці світової моди. ■

❙ Клаудія Шиффер.

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 24 до 30 серпня
Овен (21.03—20.04). Навіть якщо не відбуватимуться важливi події, ви можете бути
впевнені, що зірки готують ґрунт для змін на
краще. Тиждень сприятливий для важливих
переговорiв.
Дні: спр. — 25; неспр. — 27.
Телець (21.04—21.05). Ви вiдчуєте суттєвi змiни в кар’єрi, ніяких труднощів не виникатиме. Будьте уважнi в поїздках і за кермом.
Дні: спр. — 26; неспр. — 28.
Близнюки (22.05—21.06). Неприємнi сюрпризи чекають того, хто активно прагне
розширювати свої зв’язки. Можлива несподiвана зустріч у незвичному місці.
Дні: спр. — 24; неспр. — 25.
Рак (22.06—23.07). Якщо ви живете з
батьками, радимо почати самостійне життя.
Настав час, щоб виправити помилки і поліпшити стосунки з коханою людиною.
Дні: спр. — 27; неспр. — 29.

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №78

Лев (24.07—23.08). Ви будете в хорошій
фізичній формі, радимо серйозно зайнятися
спортом. Щоб уникнути проблем зі здоров’ям,
облиште поганi звички.
Дні: спр. — 28; неспр. — 30.
Діва (24.08—23.09). Вас чекає чимало цікавого, попереду довгоочiкувана вiдпустка. Минулий тиждень був іспитом, із яким ви
блискуче впоралися.
Дні: спр. — 24; неспр. — 26.
Терези (24.09—23.10). Ви позбавилися
багатьох шкiдливих звичок, тому легко звільнитеся від усього, що заважає розвиватися.
Попереду багато зустрічей, які дозволять визначитися з планами на майбутнє.
Дні: спр. — 25; неспр. — 27.
Скорпіон (24.10—22.11). Вам нічого не
загрожує, хіба що потрапите в пута Гіменея.
Зберігайте спокій і не грайтеся з чужими почуттями.
Дні: спр. — 28; неспр. — 29.

Стрілець (23.11—21.12). У вас періодично можуть виникати проблеми зі сном. Якщо
ви страждаєте на хронічнi захворювання, звертайте увагу на будь-яке погіршення.
Дні: спр. — 24; неспр. — 25.
Козеріг (22.12—20.01). Ваше особисте
життя буде насиченим, iнодi здаватиметься,
що нічого іншого навколо й не існує. Того, хто
зважиться на зміни, чекає вигідний шлюб.
Дні: спр. — 25; неспр. — 26.
Водолій (21.01—19.02). Тиждень буде
багатий на фінансові операції та ризиковані
підприємства. Але ризик — справа благородна, тож сміливо дійте. Вихiднi проведiть у сiмейному колi.
Дні: спр. — 27; неспр. — 28.
Риби (20.02—20.03). Дехто з вас зуміє
домогтися неабияких успіхів. Ваші зусилля будуть винагороджені, але постарайтеся розпорядитися нагородою з розумом.
Дні: спр. — 29; неспр. — 30. ■

■ ПОГОДА

ської армії. 5. Знаменитий іспанський
поет. 6. Торбинка для грошей, частіше
— для тютюну, яка висіла на поясі. 7.
Центральна площа Львова. 10. Казка Ганса Хрістіана Андерсена. 14. «Не
уповай, чоловіче, ні на срібло, ні на ...,
ні на велике багатство» (псалом). 16.
Умовна і безумовна реакція на подразник. 17. Великий часовий відрізок. 18.
Ґрунтова поверхня під водою. 19. Американський штат. 23. Висадка з повітря
чи з моря на сушу. 24. Російська дуля.
25. Зворотний бік монети, де карбується герб. 26. Механічна комаха, яку підкував Лівша. 28. Труба у вигляді зрізаного конуса або піраміди для посилення
звуку. 30. Запалення вуха. 34. Кормова
частина верхньої палуби судна. ■
Кросворд №75
від 14—15 серпня

У зв’язку зі святковими вихідними наступний номер
«України молодої» вийде в середу, 26 серпня

■ ПРИКОЛИ

22—23 серпня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-схiдний,
5-10 м/с. Температура вночi +15...+17, удень +23...+25. Пiслямінлива
завтра вночi +13...+15, удень +26...+28.

хмарність

Північ
Захід

Миргород: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +24...+26.
хмарно
Вінниця: без опадiв. Уночi +14...+16, удень +24...+26.
Одеса: короткочасний невеликий дощ. Уночi +20...+22, удень
+27...+29.
дощ
20 серпня температура води в Чорному та Азовському морях
становила 22-26 градусів, у Дніпрі біля Києва — 22.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець:
уночi +11...+13, удень +26...+28. Моршин: уночi +13...+15, удень
+25...+27.
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50
Телефони редакції: 044-361-62-61;
з мобільного: 094-926-32-61
Електронна пошта редакції:
ukrmoloda@ukr.net
Рекламне бюро:
reklama-umoloda@ukr.net
Вiддiл реалiзацiї:
454-84-41
sale_umoloda@ukr.net
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kyiv.ua

По горизонталі:
1. Річка, на якій стоїть Лондон. 5.
Солодкий алкогольний напій. 8. Харківський будинок, у якому в 20-ті роки
селили усіх літераторів. 9. Вузький
і довгий мисливський човен у народів півночі. 11. Національність,
яку намагається відродити частина
українців Закарпаття. 12. Народна назва гриба підосичника. 13. Перша літера
старослов’янської абетки. 15. Відомий
дитячий табір у Криму, анексований
Росією. 18. Ім’я голлівудської актриси і продюсерки, зірки фільмів «Янголи Чарлі» та «Сильна жінка». 20. Метелик із дуже гарними крильцями. 21.
Антипригарне покриття сковорідок.
22. Урочистий похвальний вірш. 24.
Квадратний кошик із лубу. 27. Одиниця площі, сотка. 29. Український композитор, автор опери «Тарас Бульба».
31. Декоративна підставка під горщик
із квітами. 32. «За байраком байрак, а
там ... та могила. Із могили козак встає
сивий, похилий» (Тарас Шевченко).
33. Один із трьох найбільших островів
Японії. 35. Стара коняка. 36. Церковний староста.
По вертикалі:
1. Визначена плата. 2. Величезна колона в порту з прожектором для
сигналізації кораблям. 3. Майстер
своєї справи, профі. 4. Солдат поль-

+10...+15
+24...+29

00…00
+12...+17
00…00
+23...+28

+10...+15
+24...+29

00…00
+13...+18
00…00
+22...+27

Схід
Центр

00…00
+13...+18
00…00
+22...+27
+10...+15
+23...+28

00…00
+12...+17
00…00
+21...+26

+9...+14
+23...+28

сніг

00…00
Південь +15...+20
00…00
+26...+31
дощ,
гроза

Інформація
надана
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Фронт. Під команду «В атаку,
ура-а-а!» всі кинулися вперед, а
Рабинович задкує.
Замполіт до нього:
— Ти куди? Розстрiляю.
Рабинович:
— І що ви кричите? Я беру
розгін.
***
Двоє закоренілих холостяків
розмовляють і в якийсь момент
переходять на тему кухні. Один
каже:
— Я не так давно купив собі
кулінарну книгу, але жодного разу

нею не скористався.
— Що, занадто складні рецепти?
— Саме так. До того ж у всіх
цих рецептів однаковий початок:
«Візьміть чисту тарілку».
***
— Мені обіцяли до сьогодні
відремонтувати черевики.
— Можете отримати. Платіть
сто гривень.
— Так мало? У квитанції написано, що ремонт коштує двісті гривень.
— Усе правильно. Просто
один ваш черевик ми загубили.
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