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Передплатіть  «Україну молоду» на четвертий квартал                                                              стор. 7

Більшість українців не 

довіряють очільникам 

силових відомств, а подекуди 

навіть не знають, хто їх 

очолює

«Служу 
Росiї?»

стор. 13»стор.4»

Спекотний початок вересня та військові диверсії стали каталізатором численних пожеж на сході України, у яких жорстко постраждали і люди, і природа, і прилеглі поселення.
Фото з сайта nash.live.

❙
❙

«Новачка» 
вистачить на всіх?

стор. 2»

А хто такий Аваков?

РИМА ТИЖНЯ

Осінь питань
Олександр ІРВАНЕЦЬ

Отак непомітно скінчилось літо, 
Хоч дивне, та тепле і солодкаве... 
І в школу йдуть допитливі діти, 
І все на світі їм знати цікаво.
З очима, сповненими наївності, 
Пита першокласник у мами й татка: 
— Ма, вже скінчилась епоха бідності?
— Тату, у нас вже епоха достатку?
За партою, спинку тримаючи рівно, 
Спитає раптом Івась чи Вася: 
— А правда ж, у вас, Маріє Петрівно, 
Зарплата чотири тисячі баксів?
Або, розв’язуючи задачі, 
Хтось старший дістане питанням єхидним: 
— А правда, що він всі державні дачі 
Обіцяв роздати багатодітним?
А літо ще грає, мов на прощання, 
Промінням сонячним на вітті рудім... 
Осінь прийшла і принесла питання. 
Пора вимагати на них відповіді.

■

Як спецслужби 

США виявили ЗЕ! 

«кротів» Москви 

на Банковій

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,642 грн 

1 € = 32,799 грн

1 рос. руб. = 0,372 грн

Гороб’ївки 
більше нема
Пожежа на Слобожанщині знищила село 
та сотні гектарів хвойного лісу
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«Повернуто без розгляду генеральному прокурору клопотання про тимчасове відсторонення голови Окружного 
адміністративного суду міста Києва Вовка Павла у зв’язку з тим, що долучені до клопотання матеріали кримінального 
провадження не містять доказів належного вручення повідомлення судді про підозру». 

сайт Вищої ради правосуддя

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
склав де-

фіцит державного бюджету цьогоріч, конс-
татували в Державній казначейській служ-
бі України.

51,2 млрд гривень
аліментів 

стягнуто цьогоріч із боржників, відзвітува-
ла пресслужба Міністерства юстиції.

українців
мешкає в Ка-

тарі, поінформував Надзвичайний і повно-
важний посол України в цій державі Андрій 
Кузьменко.

дітей
в інтернатах мають батьків і пере-

бувають під опікою держави тільки через кризові 
явища в сімї, за даними п’ятирічних досліджень 
ГО «Українська мережа за права дитини».

років
Рівненська область може за-

лишитися без лісу при нинішній динаміці вируб-
ки, за висновками Інституту космічних дослі-
джень та Державного космічного агентства.

3,8 млрд 92% За 30До 1,5 тис.
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 За минулі дві доби ситуація на фрон-
ті кардинально не змінилася, але на-
ростає напруга. Противник намагаєть-
ся звинуватити сили Об’єднаної опера-
ції в диверсійно-розвідувальних діях, 
підривах техніки, та й загалом числен-
них порушеннях режиму тиші. Тим ча-

сом на ділянках відповідальності на-
ших підрозділів офіційно зафіксова-
но три порушення режиму припинен-
ня вогню з боку збройних формувань 
Російської Федерації та їхніх найман-
ців. Поблизу Мар’їнки та Майорсько-
го стріляли в бік наших позицій з гра-
натомета та стрілецької зброї. За да-
ними ОБСЄ, порушень значно більше. 

Переважно вони пов’язані з обладнан-
ням нових позицій як бойовиками, так 
і українськими військовослужбовця-
ми.
 Паралельно з виконанням бойових 
завдань підрозділи зі складу ООС та 
інших сил оборони локалізують мас-
штабні лісові та степові пожежі на Лу-
ганщині, спровоковані противником. 
Зокрема, в районі Станиці Луганської 
вогнем охоплено більше двохсот гек-
тарів лісостепу, поблизу села Лобаче-
ве пожежа займає площу близько 950 
гектарів. Біля Зайцевого та Новолу-
ганського пожежі вже ліквідовано.
 Під час гасіння пожежі двоє війсь-
ковослужбовців зі складу Об’єднаних 
сил отримали серйозні опіки. Наразі 
вони в госпіталі, їхній стан здоров’я 
задовільний. ■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Генпрокуратурі повернуто клопо-
тання про відсторонення голови Ок-
ружного адмінсуду Києва Павла Вов-
ка. «Вища рада правосуддя ухвали-
ла рішення повернути без розгляду ге-
неральному прокурору Венедіктовій 
Ірині клопотання про тимчасове відсто-
ронення голови Окружного адміністра-
тивного суду міста Києва Вовка Павла 
у зв’язку з тим, що долучені до клопо-
тання матеріали кримінального про-
вадження не містять доказів належно-
го вручення повідомлення судді про пі-
дозру і, відповідно, суддя не набув ста-
тусу підозрюваного», — опубліковано 
на сайті Вищої Ради правосуддя. 
 Попередньо за поданням генпроку-
рора Ірини Венедіктової Вовка мали 
відсторонити тимчасово «у зв’язку з 

притягненням до кримінальної від-
повідальності». 
 Ще 17 липня детективи НАБУ про-
вели обшуки в приміщеннях Окружно-
го адмінсуду Києва і Державної судової 
адміністрації. Тоді були оголошені пі-
дозри голові Окружного адміністратив-
ного суду Києва Павлу Вовку, його за-
ступнику та ще п’ятьом суддям цього 
суду, а також голові Державної судової 
адміністрації України Зеновію Холод-
нюку. За версією слідства, зазначені 
особи діяли в рамках злочинної органі-
зації на чолі з головою ОАСК, маючи на 
меті захоплення державної влади шля-
хом встановлення контролю над Ви-
щою кваліфікаційною комісією суддів, 
Вищою радою правосуддя і створення 
штучних перешкод у їх роботі. Націо-
нальне антикорупційне бюро оголоси-
ло в розшук суддів ОАСК Павла Вовка, 

Володимира Келеберду, Ігоря Качура, 
Ігоря Погрибніченка, Олексія Огур-
цова, а також членів Вищої кваліфі-
каційної комісії суддів Сергія Остап-
ця і Миколу Сіроша. 12 серпня у САП 
поінформували, що повторно направи-
ли в ОАСК підозри суддям, які з ОАСК 
раніше повернули в офіс Генпрокуро-
ра. 15 серпня Генеральний прокурор 
Ірина Венедіктова підписала подан-
ня до Вищої ради правосуддя. Однак 
з’ясувалося, що Генеральна прокура-
тура оформила документи неналежним 
чином. ■

ЕПІДЕМЯ

«Дистанційка» 
повертається
Через збільшення кількості 
хворих на коронавірус 
закриваються деякі школи
Катерина БАЧИНСЬКА

 Чималу кількість — 2 430 нових інфіко-
ваних коронавірусом — зафіксовано в Ук-
раїні другого вересня. Найбільше людей за-
хворіло на Харківщині, Тернопільщині та 
в Києві. За добу від ускладнень коронавіру-
су померло 54 людини. Це найбільше за час 
спалаху вірусу в Україні. Рекорд встанов-
лено і за кількістю госпіталізованих, — їх 
416. Тож на 3 вересня загальна кількість 
хворих становила 128 228 українців. 
 Тим часом школи в Україні закрива-
ються, щойно відчинившись. У Бердянську 
одну зі шкіл частково закрили для відвіду-
вання, бо в учениці виявили коронавірус. 
Також інфекцію підтвердили в учителя та 
учня школи №32 у Вінниці. Рекомендова-
но відправити всіх контактних осіб на само-
ізоляцію. А впродовж двох тижнів навчан-
ня таких дітей здійснюватиметься дистан-
ційно. На онлайн-навчання відправили й 
учнів школи в Ходорові на Львівщині. Там 
коронавірус діагностували в учителів. А 
школи, розташовані в так званих «черво-
них» зонах, навіть не відкрили. Президент 
Зеленський попередив: така доля може 
спіткати й решту навчальних закладів. У 
разі великої хвилі всі школи переведуть на 
навчання онлайн.
 Напердодні 1-го вересня батькам дове-
лося повністю оснащувати дітей масками, 
антисептиками та засобами гігієни, хоча з 
бюджету на це були виділені кошти. Очіль-
ник Міносвіти Сергій Шкарлет заявив, що 
з коронавірусного фонду не виділено жод-
ної копійки на підготовку закладів освіти 
до початку навчального року. Хоча навесні 
витрати на освіту загалом заради фінансу-
вання саме цього фонду були скорочені на 
5 мільярдів гривень, повідомила колишня 
міністерка освіти і науки Ганна Новосад.
 У липні міністр фінансів Сергій Марчен-
ко в інтерв’ю «Радіо «Свобода» розповів, 
що бюджетний Фонд боротьби з COVID-19 
(майже 65 мільярдів гривень) практично 
вичерпаний. Однак Володимир Зеленсь-
кий тоді заперечив цю інформацію. 
 Нагадаємо, ще у квітні, коли стало зро-
зуміло, що для подолання коронавірусу 
грошей не вистачить, Кабмін ініціював 
створення спецфонду. Для його наповнен-
ня довелося забрати кошти з інших сфер: 
фінансування освітніх проєктів, Фонду ре-
гіонального розвитку та енергоефектив-
ності. Згодом більше половини грошей iз 
цього фонду (35 мільярдів грн) спрямували 
на так зване «Велике будівництво» доріг та 
інших об’єктів інфраструктури. Як пише 
видання «Наші гроші», ці кошти Укравто-
дор розділив між «фаворитами». Ними ста-
ли шість компаній із Національної асоціа-
ції дорожників. ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

 Хвойні лісові масиви 
позавчора загорілися од-
разу в трьох районах ре-
гіону: Чугуївському, Шев-
ченківському та Двурі-
чанському. Під вогонь за-
галом потрапило понад 
500 гектарів зелених на-
саджень і кілька місцевих 
сіл. Найбільше постраж-
дала Гороб’ївка, де хати 
зайнялися так швидко, що 
люди подекуди не встигли 
вивести худобу. Фактично 
всі домовласники тут за-
лишилися без даху над го-

ловою. Постраждали від 
вогню також окремі бу-
динки у сусідніх Кутьків-
цях та Гряниківці. Людей 
вдалося вчасно евакуюва-
ти, тому серед населення 
потерпілих немає.
 До ранку вчорашнього 
дня рятувальникам вдало-
ся локалізувати пожежу 
лише на окремих ділян-
ках, хоча у зону стихійно-
го лиха прибули не тіль-
ки пожежні бригади, а й 
спеціалізовані потяги та 
авіатехніка. «Тут невпин-
но працюють ДСНС та 
поліція, — повідомив го-
лова облдержадміністрації 

Олексій Кучер. — Допома-
гає шалена кількість во-
лонтерів, за що ми їм дуже 
дякуємо! Наша першочер-
гова мета — не допусти-
ти поширення стихії. Для 
евакуації людей підготов-
лено транспорт, соціальні 
пакети (постільна білизна, 
їжа, подушки, ковдри). 
Постраждалих забезпе-
чуємо житлом». Керівник 
області пообіцяв, що вла-
да компенсує погоріль-
цям втрачене житло, ви-

користавши регіональні 
та державні фонди.
 Однією з причин ви-
никнення пожежі у Двурі-
чанському районі фахівці 
називають тліючі смітни-
ки, розташовані неподалік 
лісових масивів. Але не вiд-
кидають і версію з умисним 
підпалом. На користь ос-
танньої — той факт, що по-
жежа спалахнула на тери-
торії одразу трьох районів 
області, а також на сусід-
ній Луганщині. ■

 Втрачений студентський квиток, 
серiя КВ, №12762450, виданий НПУ iм. 
М. П. Драгоманова на iм’я Кир’янової 
Дарини Володимирiвни, вважати недiй-
сним.

НА ФРОНТІ

Не мечем, так вогнем
Окупанти знову вирішили використовувати у війні 
підпали

■

ОГОЛОШЕННЯ■

ВІДДІЛ КАДРІВ

Скільки Вовка не годуй...
Вища рада правосуддя грається в пінг-понг 
iз генпрокурором

■

Суддя Вовк не тоне.❙

НЕЗВОРОТНЕ

Гороб’ївки 
більше нема
Пожежа на Слобожанщині знищила 
село та сотні гектарів хвойного лісу

■

Горять ліси, горять поля і села Слобожанщини.❙
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хворих
на COVID-19 

в Україні потребують госпіталізації, за-
явив міністр охорони здоров’я України 
Максим Степанов.

До  20%
збільшиться
ціна на газ в Україні з вересня, повідоми-
ли у пресслужбі НАК «Нафтогаз». 

раза
зменшилися до-

ходи підприємств України цьогоріч 
порівняно з аналогічним періодом ми-
нулого року, зазначили у Держстаті.

роки
може зупинитися український 

експорт через реорганізацію Держпродспо-
живслужби, прогнозує директор Союзу молоч-
них підприємств Вадим Чагаровський.

домогосподарств
в Україні за оцінкою ма-

теріального добробуту відносять себе до бідних, свід-
чать дані Держстатистики.

На  45% У 7,5 На  3 Майже 2/3
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ПАМ’ЯТЬ

Пісенна правда 
Павла Дударя
Відлетіла 
у вирій 
вічності душа 
талановитого 
самовідданого 
вчителя
Ярослава МУЗИЧЕНКО

 Зупинилося велике любля-
че серце Павла Дударя — педагога, фольклориста, музикан-
та. Життя він присвятив дітям України, яких любив безмежно. 
І українській пісні, яку представляв у первинній чистоті та шля-
хетності, зцілюючи її від спотворень, яких зазнала за радянсь-
ких часів. Адже, коли панувала ідея «злиття націй», національ-
не мистецтво народів треба було одночасно і наближувати до 
російського, і показувати його другорядним та кумедним порів-
няно з культурою «старшого брата». Павло Павлович, учителем 
якого у Київській консерваторії був Павло Муравський, в юності 
познайомився з «недобитками» української творчої інтеліген-
ції, сучасниками знищених або приневолених Василя Верховин-
ця, Якова Степового, Кирила Стеценка та інших видатних діячів. 
Від них дізнався, як «обробляли» українську народну пісню, як 
підмінювали репертуар хору імені Верьовки та саму манеру на-
родного співу. І вирішив, що українським дітям повертатиме пі-
сенну правду.
 Наприкінці 1980-х iз дружиною Наталією Богачовою та од-
нодумцями створив дитячий театр-студію «Родина», що не-
вдовзі став унікальною школою українства для київських «ді-
тей асфальту». Там усе в комплексі: слово, свято, акторська 
майстерність, музична теорія і гра на сопілці й фортепіано, спів, 
література, історія і культурологія... Павла Дударя можна було 
побачити в ті роки з магнітофоном на різних фольклорних кон-
цертах і виставах, яких тоді чимало відбувалося в столиці. Він 
записував обрядові пісні з різних регіонів, перекладав те все на 
ноти і навчав «своїх» дітей у «Родині».
 Робота театру-студії вибудовувалася справді за родинним 
принципом: різновікові групи, де старші допомагають молод-
шим і навіть проводять для малих деякі заняття. У добрих снах 
я повертаюсь у те підвальне приміщення школи-Родини на вули-
ці Десятинній, де була маленька театральна сцена і невеличкі ау-
диторії, де я навчилася співати і вперше дізналася, яке воно — 
справжнє Різдво. На тій сцені в 1990-му вихованці Павла Дударя 
ставили перші в Києві різдвяні «Вертепи», першу в Україні виста-
ву про Голодомор. А в 1991-му  — про Чорнобиль. Тоді ж почали 
співати українську духовну класику. На жаль, приміщення у хит-
рий спосіб відібрали жадібні махінатори і школи не стало...
 Павло Павлович, глибоко переживши цю біду, знову під-
нявся і створив цілорічну програму українського дитсадка за на-
родним календарем. А ще розробив програму мистецької школи 
на основі українського фольклору та класичної музичної освіти, 
затверджену Міністерством освіти України. Отже, досвід «Ро-
дини» відтепер можна поширювати по всій Україні. Він автор 
близько десятка книжок, опублікованих видавництвом «Нав-
чальна книга-Богдан», де вміщені народні календарні та ду-
ховні пісні з нотами. До кожної книжки додається диск із за-
писами. Серед них такі видання, як «Перлини дитячого різд-
вяного фольклору. Збірка піснеспівів для концертного та побу-
тового виконання», «Перед Різдвом: репертуарно-методичний 
навчальний посібник», «Чудотворець Миколай: просвітниць-
ко-репертуарний посібник», «Тобі, Маріє. Духовні піснеспіви: 
псальми, канти, колядки. Сучасний Богогласник».
 Ніколи не заздрив колегам, навпаки, підтримував молод-
ших. Відома фольклористка Людмила Іваннікова згадує, що 
Павло Дудар першим оцінив і записав її репертуар як носія 
фольклору, пропонував записати диски пісень («Я тобі студію 
пропоную, а ти кажеш мені, що часу нема!!! А його ніколи в тебе 
не буде!!!») «Яка це гірка правда! Час завжди мстить!!! Цінуй-
мо тих, хто поруч!» — пише пані Людмила на своїй сторінці в 
«Фейсбуці».
 Дітей Павло Павлович любив безмежно. Мав чудесну здат-
ність піднімати настрій і повертати надію і віру, прагнення йти 
до мети — в найтяжчі дні. Був вірним християнином, співав у 
церквах і допомагав ближнім.
 Прощання з Павлом Павловичем Дударем за релігійною 
традицією відбулося 3 вересня, в четвер, у храмі Святителя 
Луки Кримського в Пушкінському парку, що неподалік станції 
метро «Шулявська»... ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 В Умані відбулася зустріч голови Чер-
каської ОДА Сергія Сергійчука, Надзви-
чайного і повноважного посла держави 
Ізраїль в Україні Джоела Ліона, пред-
ставників правоохоронних органів та ін-
ших профільних служб. «Ми з повагою 
ставимося до всіх релігійних конфесій і 
знаємо, що традиційно на відзначення 
іудейського Нового року до нас приїжд-
жають десятки тисяч паломників. І ми 
завжди раді їх тут вітати. Але цьогоріч у 
світі склалася надзвичайна ситуація з ко-
ронавірусом. Тому заради здоров’я та без-
пеки людей необхідно дотримуватись су-
ворих карантинних заходів. В адмініст-
рації працюють нині над створенням 
єдиних правил дотримання санітарно-
епідеміологічних норм. Як громадянами 
України, так й іноземцями, які будуть пе-
ребувати в Умані в період паломництва», 
— сказав голова Черкаської ОДА. 
 А пан посол повідомив, що поперед-
ньо відвідав могилу Цадика Нахмана. 
«Побачили, що там організовано все для 
забезпечення порядку. Незалежно від 
того, скільки приїде паломників, ми хо-
чемо впевнитися, що правила єдині для 
всіх. І що всі права будуть дотримані на-
лежним чином. Мали зустріч із представ-
никами поліції, службою надзвичайних 
ситуацій. Розмова була конструктив-
ною», — зауважив Джоел Ліон.
 Усі питання безпеки обговорювали з 
керівником Головного управління Нац-
поліції в Черкаській області Михайлом 
Куратченком. І для оперативного реагу-
вання на скарги громадян відкрили «га-
рячу лінію»: 0 800 508 876.
 Про забезпечення публічної безпе-
ки громадян під час святкування Рош 
га-Шана в умовах епідеміологічної си-
туації йшлося і під час виїзного засі-
дання заступника голови Національ-
ної поліції України Олександра Фаце-
вича та заступника міністра охорони 
здоров’я Віктора Ляшка. Представни-
ки Нац поліції та МОЗ, які прибули на 
Черкащину, провели координаційну 
нараду з місцевими керівниками охо-
рони здоров’я, силових відомств та 
представниками хасидської релігійної 

спільноти щодо плану заходів та підго-
товки до святкування. За словами Олек-
сандра Фацевича, на цей час в Умані пе-
ребуває орієнтовно пів сотні паломни-
ків-хасидів. Публічний порядок у місті 
забезпечуватиме понад 500 поліцейсь-
ких. «Зараз правоохоронці несуть служ-
бу в посиленому режимі. Вони забезпе-
чені всіма технічними можливостя-
ми для контролю й безпеки під час за-
ходів. Важливо, аби й наші громадяни, 
й паломники неухильно дотримували-
ся протиепідемічних заходів, спокійно 
відзначили свято Рош га-Шана», — на-
голосив заступник голови Нацполіції 
України. Представники Нацполіції та 
МОЗ провели інспектування основних 
культових місць паломництва, місця 
харчування громадян. 

 Мер Умані Олександр Цебрій під-
креслив, що хасидам, які прибувають 
у місто на святкування Рош ха-Шана, 
необхідно проходити ПЛР-тестування 
на коронавірус: «Якщо держава пусти-
ла сюди людей, які перебувають у незро-
зумілому статусі щодо коронавірусу, їх 
як мінімум треба протестувати». За сло-
вами Цебрія, така позиція знайшла пов-
не розуміння у головного рабина Украї-
ни. Оскільки місцевий бюджет не може 
фінансово забезпечити процедуру тако-
го масового тестування, очікується, що 
єврейська громада вирішить це силами 
самих паломників або спонсорів.
 Нагадаємо, в цьому році через пан-
демію Україна обмежила паломниц-
тво хасидів до Умані на свято Рош-ха-
Шана, проте не закрило місто. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Черговим «пряником» влади пе-
ред місцевими виборами стало піднят-
тя мінімальної зарплати з 1 вересня — 
із 4,723 тис. грн до 5 тис. грн. Щоправ-
да, схвалений Верховною Радою за-
конопроєкт №3963 про підвищення 
«мінімалки» торкнеться небагатьох. 
А якщо врахувати беззаперечну тен-
денцію швидкого зростання цін в Ук-
раїні, то озвучений крок у кращому ви-
падку дозволить «щасливчикам» (а це 
будуть найбільш малозабезпечені верс-
тви населення) лише зберегти свій рі-
вень доходів. Ідеться, в першу чергу, 
про лікарів та інших низькооплачу-
ваних бюджетників: їхній дохід збіль-
шиться всього на 277 гривень. 
 На підвищення «мінімалки» пот-
рібно 5 мільярдів гривень, і ці гроші 
планують узяти з коштів, зекономле-
них на обслуговуванні державного бор-
гу. Не залишаться від нововведень ос-
торонь і пенсіонери. Щоправда, зросте 
пенсія лише для тих, хто виконав ви-
моги за стажем (35 років для чоловіків 
і 30 років для жінок) і кому вже випов-
нилося 65 років. Відповідно до зако-

ну, вони мають право на виплату в роз-
мірі не менш ніж 40% «мінімалки»: із 
1 січня 2021 року — 2400 грн; із 1 лип-
ня 2021 року — 2600 грн.
 Донедавна податок із мінімаль-
ної зарплати потрібно було заплатити 
в розмірі 1960 грн, а вже після підви-
щення — 2075 грн. Що ж стосуєть-
ся підприємств, які влаштували своїх 
співробітників на повну ставку і пла-
тять їм «білу» зарплату, їх підвищен-
ня не торкнеться — сума податків для 
них ніяк не зміниться.
 Голова Комітету з питань фінансів, 
податкової та митної політики Данило 
Гетманцев розповів про плюси й мінуси 
від підвищення «мінімалки». До плюсів 
нардеп відніс те, що збільшення «міні-
малки» поліпшить її співвідношення 
до середньої зарплати, також зросте по-
пит на внутрішньому ринку й відбува-
тиметься детінізація економіки. А ось 
мінусів виявилося набагато більше. За 
словами Данила Гетманцева, стрімке 
підвищення «мінімалки» в умовах еко-
номічної кризи може стати шоком для 
бізнесу: «Бізнес поставлять перед ви-
бором, як забезпечити вимушене збіль-
шення оплати праці: піднімати ціни на 

свою продукцію, звільняти робітників, 
виводити їх «у тінь» або відмовлятися 
від інвестицій. Найбільше постражда-
ють малі та середні підприємства, для 
яких зростання «мінімалки» болючі-
ше, ніж для великого бізнесу».
 Проте збільшення податкового на-
вантаження відчує не лише бізнес, 
який дійсно платить мінімалку, а й 
той, який робить це з метою мініміза-
ції податків (виплачуючи інші зарпла-
ти «в конверті») — зачеплять новації і 
ФОПи, які сплачують єдиний соціаль-
ний внесок у розмірі 22% від мінімаль-
ної зарплати: його сума збільшиться з 
1039 гривень до 1100 уже цього року і 
до 1430 гривень наступного.
 Більше того, зростуть податки, 
прив’язані до мінімальної зарплати, 
і деякі інші податки, збори і платежі. 
Наприклад, максимальна ставка по-
датку на нерухомість — 1,5% від міні-
мальної зарплати, встановленої зако-
ном на 1 січня звітного року. Тобто в 
2021 році податок платитиметься з 
максимального розрахунку 70,84 грн 
за кв. м, а в 2022 році — вже 90 гри-
вень (1,5% від «мінімалки» на поча-
ток 2021-го). ■

КАРАНТИН

Хасиди в законі
Паломники мають пройти тести на коронавірус

■

ГРОШІ

Розбагатіємо чи спіймаємо облизня?
З початку осені в Україні підвищили мінімальну зарплату до 5 тисяч

■

Конструктивна взаємодія задля безпеки і спокою — те, в чому зацікавлені 
і черкащани, і паломники з-за кордону.

❙
❙
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КРИВОСУДДЯ

Про Вовка 
промовка...
Одіозний суддя 
задовільнив позов 
Суркісів проти 
«ПриватБанку»
Інна СТЕПАНЧУК 

 Печерський районний суд Києва 2 
вересня задовольнив позов офшорних 
компаній братів Суркісів до державно-
го «ПриватБанку» про обслуговуван-
ня депозитів, конвертованих у капітал 
банку під час націоналізації, заборго-
ваність за якими позивачі оцінюють 
у 350 млн доларів (понад 9 млрд грн). 
Ухвалу виніс одіозний суддя Павло 
Вовк.  
 «Один iз найбільших зашкварів у 
історії судової влади України відбувся 
сьогодні в Печерському суді у виконан-
ні судді Вовка, — зазначає міністр юс-
тиції Денис Малюська. — Звертаю ува-
гу на можливі маніпуляції: компанії-
позивачі та їхнi власники точно бу-
дуть поширювати інформацію про те, 
що правда за ними, що у них відібрали 
гроші та що ці гроші будуть витрачені 
на корисні для суспільства потреби. Це 
маніпуляція. Ключове інше — суд без 
розгляду справи по суті стягнув міль-
ярди гривень з державного банку. Без 
встановлення того, чи дійсно ці кошти 
«ПриватБанк» винен, без встановлен-
ня будь-яких фактів у справі».
 У Мінфіні заявили, що не погод-
жуються з ухвалою та будуть продов-
жувати захищати інтереси держави та 
банку. Наступним їхнім кроком буде 
підготовка апеляційної скарги на ух-
валу. Національний банк наголосив, 
що також продовжить захищати за-
конність рішень про націоналізацію 
«ПриватБанку» та докладе всіх зусиль 
для того, щоб зберегти фінансову ста-
більність і не допустити втрати коштів 
платників податків.
 Глава уряду Денис Шмигаль за-
явив, що уряд оскаржить ухвалу в апе-
ляційному суді. «Зараз ми чекаємо на 
повний текст рішення, щоб сформу-
вати юридичну позицію для апеляції. 
Ми вважаємо, що рішення Печерсько-
го суду ухвалене з порушенням норм 
процесуального законодавства, без 
розгляду справи по суті», — наголо-
сив Шмигаль.
 Нагадаємо, наприкінці 2016 року 
під час націоналізації банку гро-
шові кошти, розміщені сім’єю Сур-
кісів та їхніми компаніями на депо-
зитних рахунках «ПриватБанку» та 
його філій, потрапили під процедуру 
bail-in, оскільки Суркісів було визнано 
пов’язаними з «ПриватБанком» особа-
ми (НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Ко-
ломойський — акціонери телеканалу 
«1+1», що свідчить про зв’язок Сур-
кісів iз «Приватбанком»). Як повідом-
ляє «Українська правда», в Ігоря Сур-
кіса в «ПриватБанку» на рахунку був 
151 млн грн, у Поліни Ковалик (дру-
жини Григорія Суркіса) — 514,1 млн 
грн, у Григорія Суркіса — 163,1 млн 
грн, Марини Суркіс (дочка Ігоря Сур-
кіса) — 174,5 млн грн, Рахміля Сур-
кіса (батько братів Суркісів) — 44,8 
млн грн. Суркіси планують отримати 
виплати за цими депозитами. 
 В опублікованому вчора Денисом 
Малюською тексті ухвали суду санк-
ціоновано примусове списання кош-
тів та (або) арешт майна Приватбан-
ку у випадку відмови виплачувати 
компаніям Суркісів визначену суму. 
Рішення Печерського райсуду екс-
міністр фінансів Олександр Данилюк 
назвав «початком розвалу результатів 
націоналізації «Приватбанку», яке 
«обійдеться простим українцям у со-
тні мільярдів гривень». ■

■

Ліна ТЕСЛЕНКО 

 Пізно ввечері у сере-
ду, 2 вересня, силовики 
намагалися захопити 
київський офіс Всеук-
раїнського об’єднання 
«Свобода», що на вул. 
Тургенівській, 71. «Ось 
такі «прекрасні люди» 
Авакова намагаються 
просто зараз захопити 
офіс київської «Свобо-
ди». Не офіс ОПЗЖ, не 
бойовиків Ківи, а саме 
офіс «Свободи». На-
разі офіс заблоковано 
з усіх боків. Спецназ у 
всеозброєнні», — напи-
сав та виклав фото на 
своїй сторінці у «Фейс-
буці» близько 23-ї годи-
ни голова фракції «Все-
українське об’єднання 
«Свобода» у Київській 
міськраді Юрій Сиро-
тюк. 
 «Зараз під київсь-
ким офісом «Свободи» 
близько 50 аваківських 
поліцейських і спец-
призначенців. Можли-
вий штурм офісу. Хо-
чуть затримати Воло-

дю Назаренка, ветерана 
московсько-українсь-
кої війни, лейтенанта 
батальйону «Київська 
Русь», депутата Київра-
ди. Це все напередод-
ні завтрашньої сесії 
Київради і місцевих ви-
борів», — додав у своєму 
дописі лідер об’єднання 
Олег Тягнибок. А зго-
дом дописав: «23:50 — 
поліція відступила... 
Один за всіх і всі за од-
ного!» У «Свободі» роз-
цінюють цей інцидент 
як «політичний тиск» 
напередодні місцевих 
виборів. 
 Юрій Сиротюк у ко-
ментарях під своїм пос-
том припускає, що Во-
лодимира Назаренка 
приїхали затримати ні-
бито «за угодою з росій-
ським слідством, яке 
звинувачує Володими-
ра Назаренка у нападі 
на посольство Мордо-
ру в Києві у 2014 році». 
Хоча він не виключає й 
інших версій. Водночас 
Олег Тягнибок у комен-
тарях під своїм дописом 

припустив таку причи-
ну невдалого затриман-
ня: «Чиновника-зло-
дюгу одного з Київра-
ди на місце поставив». 
Цієї ж версії притри-
мується і «свободівець» 
Андрій Іллєнко, який 
пояснює нічну приго-
ду «намаганням поса-
дити депутата Київра-
ди «свободівця» Воло-
димира Назаренка за 
«хуліганські дії» проти 
чиновників-корупціо-
нерів». «Так цікаво ще 
жодні вибори не почи-
налися», — резюмує Іл-
лєнко. 
 На заклик «Свобо-
ди» у соцмережах про 
підтримку до офісу на 
Тургенівській з’їхалися 
побратими з Правого 
сектору, Національно-
го корпусу, ГО «Цен-
турія», Руху опору капі-
туляції, ВГО «Сокіл» та 
«С14». Зрештою, сило-
вики поїхали ні з чим. 
 На сайті Нацполіції 
Києва інформація щодо 
нічного інциденту до-
сить скупа: «Ввечері, 2 

вересня, троє співробіт-
ників Департаменту 
стратегічних розслі-
дувань Національної 
поліції України при-
були до офісу громад-
ської організації на ву-
лиці Тургенівська для 
проведення процесу-
альних дій. У резуль-
таті між правоохорон-
цями та представника-
ми громадської органі-
зації виник конфлікт, 
під час якого поліцей-

ські отримали тілесні 
ушкодження. Медичну 
допомогу їм надали без 
госпіталізації». Від-
діл комунікації поліції 
Києва додає, що «ма-
теріали зареєстровані 
в Журналі єдиного об-
ліку заяв та повідом-
лень Шевченківсько-
го управління поліції. 
Після першочергової 
перевірки буде надана 
правова кваліфікація 
події». ■

Інна СТЕПАНЧУК 

 За останній рік 44% ук-
раїнців відчули погіршення 
ситуації у сфері безпеки. Про 
це свідчать результати опиту-
вання, проведеного Фондом 
«Демократичні ініціативи» 
імені Ілька Кучеріва спіль-
но з Центром Разумкова. Ре-
зультати опитування опри-
люднені на сайті «Демокра-
тичних ініціатив». Приблиз-
но стільки ж — 43% опитаних 
— вважають, що ніяких змін 
узагалі не відбулося. Тоді як 
позитивні зрушення поміти-
ли лише 9% і близько 4% за-
вагалися з відповіддю. У ре-
гіональному розрізі можна 
побачити, що найбільше на 
негативні зміни в цілому в 
країні нарікають мешканці 
південних областей (59%), а 
тих, хто змін не відчув, най-
більше в західних областях — 
52%.
 Експерти Фонду зазнача-
ють, що на заході країни скла-
лася найбільш спокійна ситу-
ація, в сенсі низького рівня 
сприйняття загрози для без-
пеки країни в цілому та загро-
зи для життя у громадах. А 
найбільша соціальна напру-
женість у зв’язку з погіршен-
ням стану безпеки та громад-
ського порядку спостерігаєть-
ся у східних областях: саме у 
мешканців сходу низькі оцін-
ки безпеки в країні загалом 
поєднуються з низькими оцін-
ками безпеки в соціальному 

середовищі, де вони прожива-
ють. Тобто поступове чи рап-
тове погіршення криміноген-
ної обстановки на сході Украї-
ни може бути використане для 
навіювання громадянам дум-
ки про зв’язок між поганим 
управлінням країною, станом 
війни та відсутністю порядку і 
безпеки в населених пунктах.
 Щодо оцінок конкретних 
силових структур, то найгір-
ше серед керівників право-
охоронних органів україн-
ці оцінюють діяльність гла-
ви міністерства внутрішніх 
справ Арсена Авакова — ним 
незадоволені 70% громадян. 
Водночас діяльність глави 
СБУ Баканова негативно оці-
нюють 43,9% респондентів, 
генпрокурорки Венедіктової 
— 49,5%, директора НАБУ 
Ситника — 51,2%, в.о. глави 
ДБР Соколова — 41,2%, про-
курора САП Холодницького 
— 49,1%. 
 У ході опитування 
з’ясувався і такий момент: 
значна частка громадян уза-
галі не знає, хто очолює ті 
чи інші правоохоронні ор-
гани. Найбільш упізнава-
ним є Аваков — про нього ні-
чого не чули всього 3% рес-
пондентів (він же найдов-
ше перебуває на своїй посаді 
— майже шість років), а 
най відомим є в.о. голови 
Державного бюро розсліду-
вань — про Соколова нічого 
не знають 37% опитаних.
 Аналітики Фонду «Демок-

ратичні ініціативи» зазнача-
ють, що, порівнюючи баланс 
довіри до самих правоохо-
ронних органів та баланс по-
зитивних/негативних оцінок 
їхніх керівників, можна по-
мітити, що в оцінках керів-
ництва всіх згаданих пра-
воохоронних органів про-
стежується залежність між 
позитивною оцінкою та полі-
тичними уподобаннями гро-
мадян. Найбільш позитивно 
до керівників правоохорон-
них структур ставляться ви-
борці «Слуги народу», а най-
гірше — прихильники «Опо-
зиційної платформи — За 
життя», за винятком «Євро-
пейської Солідарності», чиї 
виборці найгірше ставлять-
ся до СБУ та офісу генераль-
ного прокурора.
 Прикментно, що Служ-
ба безпеки України має біль-
ший запас довіри як спец-
служба, водночас оцінка 
керівника СБУ суттєво ни-
жча за довіру. Це означає, 
що успішна діяльність СБУ 
сприятиме зростанню оцінки 
керівництва, тоді як помил-
ки і порушення з боку голо-
ви СБУ підриватимуть довіру 
до служби загалом. Водноча 
низька довіра до прокурату-
ри та САП впливає на низьку 
оцінку діяльності керівників 

цих структур. Тобто грома-
дяни загалом не сприймають 
прокуратуру та САП як пра-
воохоронні органи, незалеж-
но від того, хто їх очолює. То-
му зміна кадрів не змінить 
ставлення громадян. 
 Підсумовуючи результа-
ти опитування, соціологи за-
уважують, що існує загроза, 
коли дії правоохоронних ор-
ганів оцінюватимуться різни-
ми групами суспільства не з 
точки зору верховенства пра-
ва і дотримання законності, а 
з точки зору відповідності дій 
політичним цілям тих чи ін-
ших політичних сил та полі-
тичних лідерів. Утім правля-
ча більшість не повинна мати 
жодних ілюзій: більшість ви-
борців «Слуги народу» дають 
негативну оцінку всім право-
охоронним органам, як і реш-
та громадян.
 Загальнонаціональне 
дослідження було проведе-
не в липні 2020 року мето-
дом інтерв’ю «обличчям до 
обличчя» за місцем прожи-
вання респондентів.  Було 
опитано 2022 респонденти 
віком від 18 років у всіх ре-
гіонах України, за винятком 
Криму та окупованих тери-
торій Донбасу. Теоретична 
похибка вибірки не переви-
щує 2,3%.  ■

Силовики під офісом «Свободи». 
Фото з мережі Facebook.

❙
❙

ПОЛІТИЧНИЙ ТИСК

Як починаються вибори
У «Свободі» заявили про спробу захоплення 
офісу політсили

■

ГЛАС НАРОДУ

А хто такий Аваков?
Більшість українців не довіряють 
очільникам силових відомств, а подекуди 
навіть не знають, хто їх очолює

■

70 відсотків українців негативно оцінюють діяльність очільника МВС.
Фото з сайта radiosvoboda.org.

❙
❙
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ЗЕ! «кроти» Кремля на Банковій.❙

Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО,
Герой України, генерал-
лейтенант, Почесний 
голова Спілки офіцерів 
України

У попередньому номері 
«УМ» (02.09.2020р.) у 
публікації «ЗЕ! «Кріт» 
на Банковій» я розповів, хто, коли і як 
«злив» інформацію про спільну опе-
рацію українських та американських 
спецслужб із затримання «вагнерівців». 
У цій статті ви дізнаєтеся, якою була го-
ловна мета США в цій операції, про яку 
до певного часу не знав ні Зеленський, 
ні керівництво ГУР МО і СБУ. Їх одночас-
но перевіряли, чи не є вони «кротами» 
Москви.

Відповідь США на заяву Путіна
 В інтерв’ю телеканалу «Россия-24» 27 серпня 
Путін заявив, що затримання в Білорусі 33 російсь-
ких найманців ПВК «Вагнер» — «це операція спец-
служб України і США. Зараз це достовірно відо-
мо».
 Увага! Путін у своїй заяві зміщує акцент на за-
тримання «вагнерівців» саме в Білорусі й наголо-
шує, що це справа рук українських та американсь-
ких спецслужб. Конструкція такої заяви є тонкою 
маніпуляцією.
 Новопризначений керівник ГУР МОУ Кирило 
Буданов вважає «фейком» версію про причетність 
СБУ до затримання «вагнерівців» у Білорусі та заяв-
ляє про її російський «слід». Але лукавить, коли за-
перечує, що українські та американські спецслужби 
проводили спільну операцію з виманювання «ваг-
нерівців» через Білорусь. Дійсно, ні СБУ, ні ЦРУ 
США не мають ніякого відношення до затримання 
«вагнерівців» саме в Білорусі, оскільки інформа-
цію про свою спільну операцію вони ні Путіну, ні Лу-
кашенку «не зливали». Інформацію про затримання 
«вагнерівців», яке було заплановане в Україні на 25 
липня, на моє глибоке переконання, «злили» Путіну 
і ФСБ «кроти» Зеленський та Єрмак (детально про 
це йдеться в попередній публікації)..
 США не заперечили того, що їх спецслужба ра-
зом з українською проводила спільну операцію з ви-
манювання «вагнерівців» через Білорусь в Украї-
ну, де їх планували затримати. США лише жорстко 
відповіли Путіну на використання ним бойовиків 
ПВК «Вагнера». Речниця Державного департамен-
ту США Морган Ортагус заявила: «Ці історії відволі-
кають увагу від справжньої проблеми, яка полягає 
в тому, що Росія використовує ці сили для прихову-
вання власних наполегливих зусиль поставити уря-
ди інших країн у незручне становище, посилити роз-
брат усередині країн, підтримати автократів та зага-
лом сіяти хаос, щоб дати Росії можливість впливати 
на події глобально». «Нахабне використання Моск-
вою найманців ПВК «Вагнера» в цілому світі збага-
чує російську еліту, завдаючи шкоди країна, у яких 
вона працює. Використання Росією кампаній впли-
ву для ослаблення супротивників є неприйнятним», 
— наголосила Морган Ортагус (див.: https://www.
eurointegration.com.ua/news/2020/08/30/7113759/).
 Спроба керівників ГУР і СБУ спростувати інфор-
мацію про те, що вони зі спецслужбами США про-
водили спільну операцію з виманювання «вагнерів-
ців» iз Росії через Білорусь в Україну, де їх планува-
ли затримати, є недолугою. Операція проводилася! 
Це підтвердив координатор «вагнерівської спецо-
перації», співробітник СБУ, який дав відеоінтерв’ю 
журналістці Любові Величко (див. відео: https://
youtu.be/wId7sXIF2OE, текст інтерв’ю читайте тут: 
https://censor.net/ru/news/3215530/koordinator_
vagnerovskoyi_spetsoperatsii_eto_banalnaya_
izmena_obnovleno_video). 
 У випадку провалу подібних операцій керівники 
спецслужб західних країн мовчать і нічого не комен-
тують! Коли ж наші керівники-спецслужбісти нав-
чаться цього?
 Про своє звільнення з посади начальника ГУР 
МО Бурба заявив, що він «iз повагою ставиться до 
рішення Верховного головнокомандуючого здійсни-
ти ротацію». «Як військовослужбовець я був і зали-
шаюся поза політикою... Не все на війні залежить від 
нас», — наголосив генерал-полковник Бурба.
 Спроба окремих колишніх керівників ГУР, СБУ 
і СЗР (Служба зовнiшньої розвiдки) України (не на-
зиваю їхнiх імен лише з поваги до минулих заслуг і 
їх сивого волосся) відбілити Зеленського та Єрма-
ка, мовляв, ніяка операція iз затримання «вагнерів-
ців» не проводилася, це фейк Москви, щоб дискре-
дитувати українську владу і спецслужби, є голослів-
ною і викликає лише усмішку. Їх загальні розмірко-
вування, що такого не могло бути взагалі, більше 
схожi на саморекламу, з надією, що, можливо, Зе-
ленський призначить їх на якісь посади в офісі пре-
зидента, як було недавно з призначенням екс-три-
чі ген прокурора Піскуна радником нинішньої ген-
прокурорші Венедіктової.
 Аналіз доступного обсягу інформації дає під-

стави зробити висновок: спільна операція українсь-
ких і американських спецслужб із затримання «ваг-
нерівців» проводилася і проводилася успішно, але 
менш ніж за добу до її завершення (25 липня) була 
провалена через ЗРАДУ президента Зеленсько-
го і глави його офісу Єрмака, які «злили» її Путі-
ну. Наслідки будуть негативні, якщо скандал навко-
ло «вагнерівців», Зеленського — Єрмака вб’є пер-
спективи підвищення рівня переданих Україні роз-
відувальних даних від США, в т. ч. даних космічної 
розвідки. А такий наслідок цілком реальний, оскіль-
ки американцям немає сенсу ділитися розвіддани-
ми, якщо є серйозна небезпека, що всі ці відомості 
відразу стануть надбанням ФСБ РФ. 

Візит конгресменів США 
та «оперативний захід №16...GF»
 14 лютого цього року група американських кон-
гресменів (Крістофер Мерфі, Рональд Джонсон і 
Джон Баррассо) відвідала Україну, зустрілася із 
Зеленським і 18 лютого передала свої міркування в 
доповіді комітету з питань зовнішніх зв’язків Сена-
ту США про результати свого візиту в Україну.
 Основний розлом думок з приводу військо-
вої допомоги Україні був у питанні про розширен-
ня співпраці розвідувальних структур США та Ук-
раїни й підвищення рівня переданих Україні розві-
дувальних даних від США, в тому числі й більш пов-
них даних космічної розвідки, на чому наполягала 
частина членів сенатського комітету з внутрішньої 
безпеки та державних справ. Проти цього активно 
виступало керівництво Національної розвідки США. 
Після досить гострих дискусій за пропозицією одно-
го з сенаторів було реалізовано «оперативний захід 
№16...GF», який означав, що спецслужби США про-
водять комплекс оперативних і розвідувальних за-
ходів iз верифікації та документування зв’язків ви-
щого керівництва України з державними структура-
ми РФ, у першу чергу з її спецслужбами. 
 Для глибшого розуміння «оперативних заходів 
№16...GF» рекомендую колегам із СБУ ознайоми-
тися з моєю публікацією в «УМ» (07.02.18.) під за-
головком «Ігрища на крові: «Фіговий листок» аме-
риканських санкцій проти Росії», де йдеться, зок-
рема, про політичні ігри Путіна і Трампа та спец-
служб США і РФ (див.: https://www.umoloda.kiev.
ua/number/3271/180/120326).
 На необхідність застосування «№16...GF» впли-
нуло й оприлюднення тексту липневої телефон-
ної розмови між Трампом і Зеленським, через яку 
розпочали процедуру імпічменту щодо президен-
та США, що була оприлюднена напередодні їхньої 
зустрічі 25 вересня 2019 року на полях 74-ї сесії ГА 
ООН. 
 Іншими словами, США вирішили провести опе-
ративну перевірку Зеленського (останньою крап-
лею для прийняття цього рішення став його таєм-
ний візит в Оман у січні 2020 року і зустріч iз пред-
ставником Путіна), а також його близького оточен-
ня та призначених Зеленським керівників спецслужб 
і силових відомств, чи не є вони «кротами» Моск-
ви. Суть заходу була проста. Залучивши як довіре-
ного учасника військову розвідку Великобританії, 
через ГУР МО України США запропонували нашiй 

стороні свою участь в операції iз затримання бій-
ців ПВК «Вагнера», які воювали як на території Ук-
раїни, так і на території Сирії та Лівії. Сам результат 
операції iз затримання «вагнерівців» майже не ці-
кавив США і Великобританію. Участь Росії в сирій-
ському і лівійському конфліктах добре задокумен-
товано спецслужбами США і декілька сотень «ваг-
нерівців» були знищені в пісках Сирії і Лівії. 
 Головним для США була фіксація наявності (або 
відсутності) витоків інформації та її обсягів у Росію з 
українських державних структур: офісу президента, 
МО, ГУР, СБУ, СЗР. Українська сторона (президент 
Зеленський і керівники спецслужб) навіть не здога-
дувалася, що розвідка США при взаємодії з союз-
никами Великої Британії та інших країн НАТО прово-
дили операцію «китайська шкатулка» (назва умов-
на), коли запропонували ГУР і СБУ провести спіль-
ну операцію з виявлення, збору в одну або дві групи 
«вагнерівців» під видом роботи у Венесуелі і країнах 
Близького Сходу, виведення їх із Росії через Біло-
русь на літаку до Туреччини з вимушеною посадкою 
на одному з аеродромів України і захоплення «ваг-
нерівців». Операція була розроблена спеціалістами 
спецслужб США і Великої Британії, які мають до-
свід проведення подібних операцій і володіли пов-
ним обсягом інформації про ПВГ «Вагнер». Амери-
канці запропонували ГУР МО України через військо-
ве відомство Англії об’єднати зусилля iз затримання 
«вагнерівців», які вчинили воєнні злочини в Україні, 
Сирії і Лівії. 
 Українська сторона з вдячністю погодилася на 
пропозицію, оскільки ГУР і СБУ самостійно вели 
оперативний пошук iз фіксації місця перебування 
і документування даних про російських «вагнерів-
ців» і найманців-бойовиків, які брали участь у бойо-
вих діях на Донбасі проти України, після збиття ними 
українських військових літаків, гелікоптерів і паса-
жирського літака Малайзійських авіаліній в 2014 
році. 
 Спільна операція спецслужб України і США роз-
почалася понад рік тому, коли Зеленський уже був 
обраний президентом (21.04.20.), а голова СБУ Ва-
силь Грицак (звільнений 27.12.19.) і генпрокурор 
Юрій Луценко ще залишалися на своїх посадах 
(звільнений 29.08.19). 27 серпня 2020 року в ефірі 
«Право на владу» Луценко підтвердив, що українсь-
кі спецслужби iз західними партнерами дійсно про-
водили масштабну спецоперацію щодо затриман-
ня «вагнерівців». «Я знаю, що всі ці розмови були 
задокументовані в минулому році в рамках одного 
кримінального провадження і в рамках співпраці ук-
раїнських спецслужб із західними і близькосхідни-
ми партнерами. Ці «вагнерівці» були знайдені, їм 
було поставлено запитання про участь у військових 
злочинах на території України. У Міністер стві оборо-
ни та СБУ проводили оперативні записи, які надси-
лали до Генеральної прокуратури України», — ска-
зав Луценко. «Ця операція могла бути головним ко-
зирем України в нашому протистоянні з Росією, у 
тому числі у боротьбі за мир. «Вагнерівців», цікавих 
Україні через причетність до збиття малайзійського 
«Боїнга та війни на Донбасі, збирали в одну групу 
навмисно, — зауважив Луценко (див. відео: https://
censor.net/ua/video_news/3216431/spetsoperatsiya_

schodo_vagnerivtsiv_velasya_sche_z_mynulogo_
roku_lutsenko_video).
 Керівництво спецслужб України не знало, що 
для їхнiх американських колег важливою метою в 
спільній операції було встановити, чи є російські 
«кроти» в оточенні новообраного президента Украї-
ни Зеленського і серед призначених ним керівни-
ків спецслужб та оборонного відомства. Для нових 
керівників спецслужб України коротко поясню суть 
спецоперації під умовною назвою «китайська шка-
тулка», яку досить часто практикують спецслужби 
Заходу (шкатулка-головоломка, яка може бути від-
крита лише після якоїсь неявної дії або серії маніпу-
ляцій. Для відкриття шкатулки необхiдний рух ряду 
невеликих її частин). 
 Кінцеву мету спільної операції щодо «вагнерів-
ців» знали лише її організатори — керівництво На-
ціональної розвідки США. У нашому випадку опера-
ція мала дві мети. 
 Про першу знали залучені сторони (ГУР і СБУ), 
які вважали, що єдиною метою операції є вербуван-
ня «вагнерівців» на заробітки у Венесуелу, збір їх в 
одну-дві групи, доставка основної групи з Росії в Бі-
лорусь, а далі літаком рейсу «Мінськ—Стамбул» до 
Туреччини, основний маршрут якого проходив через 
повітряний простiр України. Далі — вимушена по-
садка на одному з наших аеродромів і захоплення 
спецназом «Альфа» всіх 33 «вагнерівців-заробіт-
чан».
 Так повинна була завершитися спільна українсь-
ко-американська операція iз затримання «вагнерів-
ців» ще в першій половині 25 липня, коли б не було 
доповіді керівників ГУР МО і СБУ (Бурби і Баранець-
кого) 24 липня Зеленському в присутності Єрмака та 
інших, що призвело до «зливу» інформації Путіну і 
в кінцевому результаті — провалу операції. 
 Результат «оперативного заходу №16...GF» 
США (таємна і головна мета операції) такий: Росія 
отримала як мінімум два повідомлення від своїх 
українських ЗЕ!«кротів» про підготовку операції 
«українських, американських і англійських спец-
служб» і відразу вибухнула масштабною інфор-
маційною кампанією про «провокації та дезінфор-
мації з боку України», що, власне, було вже лише 
додатковим підтвердженням витоку інформації з 
найближчого оточення Зеленського або і від ньо-
го самого. Американські та англійські спецслужби 
зафіксували витік інформації та канали цього ви-
току. Висновки з цього факту зроблені й матимуть 
дуже сильний вплив на багато процесів в Україні. 
Не виключаю, що незабаром про все це буде в аме-
риканській пресі.

Відставка Зеленського — 
порятунок України
 Довіра до Зеленського в американському роз-
відувальному товаристві підірвана. Це факт! Про це 
мені вже відомо від окремих американських сена-
торів.
 Будемо сподіватися на те, що цей скандал не 
позначиться на обсягах американської військової 
допомоги Україні у фінансовому вимірі. Все-таки 
Україна для США є дуже важливим партнером, і Ва-
шингтон зацікавлений у підвищенні нашої здатності 
протистояти російській агресії. Але для нас дуже 
негативним наслідком буде, якщо скандал навколо 
«вагнерівців» і Зеленського — Єрмака вб’є перс-
пективи підвищення рівня переданих Україні розві-
дувальних даних від США, в т. ч. даних космічної 
розвідки.
 Оперативні й високоточні супутникові дані — це 
те, що вимірюється не в грошах, а у врятованих жит-
тях українських військових, які завдяки цим даним 
можуть швидко дізнатися про будь-які пересуван-
ня ворожих підрозділів. Але, судячи з подій після 
провалу спільної операції щодо «вагнерівців», Зе-
ленського, схоже, турбує не це, а лише те, як уряту-
вати Єрмака. Наприклад, Зеленський назвав «маяч-
нею» інформацію про «злив» спецоперації із затри-
мання «вагнерівців». «Я не знаю ні про який «злив» 
якоїсь там операції», — заявив Зеленський 20 сер-
пня в iнтерв’ю «Радіо «Свобода». У відповідь на 
уточнювальне запитання журналіста, чи планувала-
ся така операція, Зеленський роздратовано перепи-
тав: «Навіщо ви ставите таке провокаційне запитан-
ня? Навіщо зараз ви президенту України кажете, що 
операція планувалася?».
 Нагадаю Зеленському. Про операцію, яку про-
водили українські та американські спецслужби із за-
тримання «вагнерівців», йому вперше доповіли ще 
в березні ц. р. 
 Наголошую, якщо президент Зеленський негай-
но не звільнить Єрмака і він не буде арештований, 
то це буде прямим доказом того, що Зеленський та-
кий же «кріт» як і Єрмак, і вони разом працюють на 
Москву!
 Нам треба розуміти, що лише тісна співпраця зі 
США є запорукою успіху України у війні з РФ! Тому 
важливо якнайшвидше добитися усунення Зеленсь-
кого з поста президента України і притягнення його 
до кримінальної відповідальності за державну зра-
ду, поки він не здав усю Україну в «обійми» Росії і 
не перетворився на диктатора типу Лукашенка. ■

РЕЗОНАНС

«Служу Росiї?»
Як спецслужби США виявили ЗЕ! «кротів» Москви 
на Банковій

■



КАНАЛ «1+1»

06.00 ТСН «ТСН-тиждень»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.40 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2020»

11.20, 12.20, 12.45, 13.40, 14.15, 

14.50, 15.50 «Розсміши 

коміка»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45, 21.45 Комедія «Свати»

22.45 «Гроші-2020»

00.00 «Дубінізми-2020»

00.20 «Танці з зірками-2020»

03.45 «Світ навиворіт»

ІНТЕР

06.05, 22.10 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з Інтером»

09.20, 18.00, 19.00, 1.50 

«Стосується кожного»

11.15, 12.25 Х/ф «Пенелопа»

13.55 Х/ф «Перш ніж я засну»

15.45 «Чекай на мене. Україна»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Кінці у воду»

00.00 Т/с «Спокуса»

03.15 Т/с «Не було б щастя»

05.10 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.30 Гучна справа

08.10, 3.45 Реальна містика

10.20, 15.30 Агенти 

справедливості

15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні

16.00 Історія одного злочину

18.00, 5.30 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-3»

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.30 Т/с «На твоєму 

боці-2»

00.30, 2.15 Т/с «Вікно життя-2»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20 Вар’яти

11.40 Шалена зірка

12.40 Х/ф «Кінг Конг»

16.40 Х/ф «Світ Юрського 

періоду»

19.00 У кого більше?

21.00 Х/ф «Незвичайні 

пригоди Адель Блан-

Сек»

23.10 Х/ф «Тихе місце»

01.00 Х/ф «Проста послуга»

ICTV

04.20 Скарб нації

04.30 Еврика!

04.40 Служба розшуку дітей

04.45 Т/с «Відділ 44»

05.30 Громадянська оборона

06.25 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Секретний фронт

10.50, 13.15 Т/с «Вирішує 

Оністрат»

12.45, 15.45 Факти. День

14.20, 16.15 Х/ф «Найманий 

убивця»

16.30 Х/ф «Три ікси: 

реактивізація»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше, ніж правда. 

Прем’єра

21.30 Т/с «Пес-5»

22.30 Свобода слова

00.00 Х/ф «Засідка»

01.55 Стоп

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 0.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

06.20 Невигадані історії

07.10, 8.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 16.10, 17.10 Д/с «Бойові 

кораблі»

08.15 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.35, 2.15, 5.15 Машина часу

10.10, 11.10 Д/с «Відчайдушні 

часи»

12.30 Спостерігач

13.10, 14.10 Д/с «Крила війни»

15.30 Час «Ч»

18.10, 23.10 Д/с «Сумнозвісні»

19.25, 0.30 Д/с «Божевільний 

світ. Гарантоване 

взаємознищення»

20.10, 1.00 Інформаційний вечір

21.40, 3.00 Час-Time

22.00 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

03.15, 4.10 Дзеркало історії

НТН

05.00, 4.50 «Top Shop»

06.00 Х/ф «Ні пуху, ні пера»

07.35, 16.50, 20.50, 2.40 

«Випадковий свідок»

08.10 Х/ф «До Чорного моря»

09.35 Х/ф «Інтердівчинка»

12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.10 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

18.20 «Свідок. Агенти»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

22.30 Т/с «Вавилон-Берлін-2»

00.20 Х/ф «Дот»

03.00 «Речовий доказ»

03.50 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 ПРОФІЛАКТИКА КАНАЛА 

14.00 90 років в ефірі. Концерт 

Академічного оркестру 

народної та популярної 

музики Українського радіо 

16.05 Сильна доля. Окремі 

номери. KOZAK SYSTEM

16.20 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл 

17.30 Міста і містечка. 

Івано-Франківськ. 

Документальний цикл 

17.45 Міста і містечка. Львів. 

Документальний цикл 

18.00 Відкривай Україну з 

Суспільним реаліті-шоу 

18.40 Новини (із 

сурдоперекладом)

19.05 Х/ф «Баухауз»

20.55 Пишемо історію. Друга 

світова. Євген Березняк 

Документальний цикл

21.10 Пишемо історію. Друга 

світова. Жозеф Котін 

21.25 Зроблено в Україні. Світло 

кристалу. Документальний 

цикл 

21.40 Новини

22.10 Грандіозні подорожі 

залізницею Аляски та 

Канади 

23.10 Великі грецькі міфи. 

Медея — вбивча любов 

23.40 Сучасна музика на UA:

Культура. ЦеШо

00.10 #KіноWALL із Сергієм 

Тримбачем. Найкраще. 

00.45 Букоголіки. Секс у 

літературі. Оксана 

Забужко

01.15 Сильна доля. Антитіла 

02.05 Сильна доля. Арсен 

Мірзоян 

03.00 Бюджетники 

03.25 Бюджетники 

03.55 UA:Фольк. Спогади 

04.50 По обіді-шоу 

05.50 Погода

СТБ

04.40, 23.35 Т/с «Доктор Хаус»

06.40 Т/с «Комісар Рекс»

09.40 «МастерШеф-8»

12.25, 14.50 Т/с «Я все тобі 

доведу»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

18.00 «Супермама»

19.05 «Детектор брехні»

20.15, 22.45 Т/с «Спіймати 

Кайдаша»

01.25 «Містичні історії-7 із 

Павлом Костіциним»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 17.00, 

18.00, 19.45 «Репортер». 

Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15 «За фактом»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.45 «ДжеДАІ»

07.10 Т/с «Опер за викликом-4»

09.55 «Помста природи»

10.20 «Загублений світ»

14.05 Х/ф «Гра смерті»

16.00 Х/ф «Мистецтво війни»

19.20 Т/с «Опер за викликом»

20.15, 21.20 Т/с «Звонар-2»

22.30, 0.05 Т/с «Кістки»

01.45 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 Профілактика

09.00 Німеччина — Іспанія. Ліга 

націй УЄФА

10.55, 16.00, 3.30 Огляд 1-го 

ігрового дня. Ліга націй 

УЄФА

12.40 «Найкращі голи сезону». 

Чемпіонат Іспанії

13.35 Топ-матч

13.50 Португалія — Хорватія. 

Ліга націй УЄФА

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.50 LIVE. Казахстан — 

Білорусь. Ліга націй УЄФА

17.45, 20.45 Yellow

18.55 Швейцарія — Німеччина. 

Ліга націй УЄФА

21.00, 23.40 «Ліга націй. Матч-

центр»

21.35 LIVE. Нідерланди 

— Італія. Ліга націй УЄФА

00.20 Огляд 2-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА. Прем’єра

01.45 Ісландія — Англія. Ліга 

націй УЄФА

04.00 Боснія і Герцеговина 

— Італія. Ліга націй УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 Профілактика

14.00 Нідерланди — Польща. 

Ліга націй УЄФА

15.50, 19.35 Yellow

16.00, 18.35, 1.30, 4.00 «Великий 

футбол»

16.40, 2.10 Іспанія — Україна. 

Ліга націй УЄФА

19.50 Огляд 1-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА

21.35 LIVE. Боснія і Герцеговина 

— Італія. Ліга націй УЄФА

23.40 Чехія — Шотландія. Ліга 

націй УЄФА. Прем’єра

04.55 Ліга націй УЄФА. Огляд 

туру

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.45, 1.50 Правда життя

08.45, 0.40 Речовий доказ

09.55, 15.50 Природа сьогодення

10.55, 17.50 Дикі тварини

11.55, 2.55 Скептик

12.55, 19.45 Секретні території

13.55, 23.45 Загадки Всесвіту

14.50 Бойові машини

18.50 Брама часу

20.45 Секрети Другої світової

21.45 Найекстремальніший

22.45 Політ над Землею

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.35 Т/с «Доктор Хто»

10.25 Х/ф «Мрії збуваються!»

12.15 Х/ф «Продавчиня»

14.15 Х/ф «Шалена сімейка»

16.00, 22.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

18.00, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

19.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.10 М/ф «Ронал-Варвар»

01.50 Х/ф «Посилка»

03.35 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 13.15, 14.15, 15.15, 19.15 

Одного разу під Полтавою

08.45, 13.45, 18.15 Танька і 

Володька

09.15, 14.45, 0.30 Країна У

09.45, 15.45 Сімейка У

10.15, 17.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

11.15, 16.15 4 весілля

12.15, 1.30 Панянка-селянка

21.15 Х/ф «П’ятий елемент»

23.30 Одного разу в Одесі

02.30 Щоденники Темного

04.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 ПРОФІЛАКТИКА КАНАЛА

14.00 Д/ф «Клітка для двох»

15.00, 18.00, 21.00, 23.00, 1.25, 

3.30, 5.20 Новини

15.05, 18.10, 21.25, 23.25, 1.50, 

3.55, 5.50 UA:Спорт

15.15 Х/ф «Чемпіони»

17.25 Пліч-о-пліч

18.20 Д/ф «Планета інновацій. 

Глобальне потепління»

18.55 Д/ф «Дика прогулянка»

19.55 Д/ф «Світ дивовижних 

тварин»

21.35, 4.05 «Зворотний відлік»

23.35, 3.00 Бюджетники

00.30, 2.05 Святі та грішні
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Гроші-2020», 26-та серiя

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.40 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2020»

11.20, 12.20, 13.20, 14.15, 15.15 

«Міняю жінку»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45, 21.45 Комедія «Свати»

22.45, 0.45 «Майже колишні»

02.30 «Світ навиворіт»

ІНТЕР

05.40, 22.10 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.00, 12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

13.20 «Добре здоров’я»

14.25, 15.25 «Речдок»

16.20 «Речдок. Особливий 

випадок. Ехо війни»

18.00, 19.00, 1.50 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Кінці у воду»

00.00 Т/с «Спокуса»

03.15 Т/с «Не було б щастя»

05.10 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.10 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.20, 4.00 Реальна містика

12.20, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00, 5.30 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-3»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «На твоєму боці-2»

23.20 Контролер

00.00, 2.00 Т/с «Вікно життя-2»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20 Вар’яти

09.00 Т/с «Шлях чарівника»

11.00 Х/ф «Рятувальники 

Малібу»

13.10 Суперінтуїція

15.10, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Золота дитина»

23.00 Х/ф «Норбіт»

01.00 Т/с «Підступні покоївки»

02.40 Зона ночі

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Більше ніж правда

12.00, 13.15 Х/ф «Анаконда»

12.45, 15.45 Факти. День

14.20, 16.15 Т/с «Пес»

17.00 Х/ф «Живим чи 

мертвим»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Громадянська оборона. 

Прем’єра

21.30 Т/с «Пес-5»

22.40 Т/с «Менталіст»

00.50 Х/ф «Сікаріо»

02.55 Стоп

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 0.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

06.20 Гончаренко рулить

07.10, 8.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 16.10, 17.10 Д/с «Бойові 

кораблі»

08.15 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.35, 2.15, 5.15 Машина часу

10.10, 11.10 Д/с «Відчайдушні 

часи»

12.30 Є сенс

13.10, 14.10 Д/с «Крила війни»

15.30 Час «Ч»

18.10, 23.10 Д/с «Сумнозвісні»

19.25, 0.30 Д/с «Божевільний 

світ. Гарантоване 

взаємознищення»

20.10, 1.00 Інформаційний вечір

21.40, 3.00 Час-Time

22.00 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

03.15, 4.10 Дзеркало історії

НТН

05.50 Х/ф «Заручниця»
07.50, 16.50, 20.50, 2.30 

«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

1.55 «Свідок»
09.00 Х/ф «Версія 

полковника Зоріна»
10.45, 22.30 Т/с «Вавилон-

Берлін-2»
12.50 «Свідок. Агенти»
14.50 «Легенди бандитської 

Одеси»
18.20 «Будьте здоровi»
19.30 «Легенди карного 

розшуку»
00.20 «Реальні злочинці»
00.55, 3.05 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 
в програмі слідкуйте 
на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України
06.00 Стань диким із нами. 

Документальний цикл 
06.30 Стань диким із нами. 

Документальний цикл 
07.00 Новини 
07.05 Книга-мандрівка. 

Україна. Як українці борщ 
винайшли 

07.10 Книга-мандрівка. Україна. 
Код Кнорозова. Юрій 
Кнорозов

07.10 Книга-мандрівка. Україна. 
Оскар для Варвари. 
Варвара Коринська

07.15 Книга-мандрівка. Україна. 
Батько імунітету. Ілля 
Мечников

07.20 Книга-мандрівка. Україна. 
Світ Гоголя. Микола 
Гоголь

07.20 Книга-мандрівка. Україна. 
Місто — привид. Прип’ять

07.25 Книга-мандрівка. Україна. 

Спочатку було слово. 
Розстріляне відродження

07.30 М/ф «Робін Гуд» 
07.55 М/ф «Сандокан» 
08.15 М/ф «Рівень Маркуса. 

Мегаскладний режим» 
08.40 Новини 
09.10 Стильні подорожі. Монако 

і Венеція. Документальний 
цикл

09.40 Стильні подорожі. Супер- 
яхти Середземномор’я. 
Документальний цикл

10.05 Відкривай Україну з 

«Суспільним» Реаліті-шоу 
10.25 Війни за статки. Дональд 

Стерлінг. Документальний 
цикл 

11.20 Втеча до села. Реаліті-шоу 
«Freemantle» 

12.15 Х/ф «Калоші щастя»
14.10 Зустріч епох. Вівальді —

Гайдн. Концертна 
програма 

15.35 Сильна доля. Окремі 
номери. СКАЙ

16.20 Вижити в дикій природі. 
Документальний цикл 

17.30 Міста і містечка. Львів. 
Документальний цикл 

17.40 Міста і містечка. Чернівці. 
Документальний цикл 

17.55 Відкривай Україну з 
Суспільним реаліті-шоу 

18.40 Новини (із 
сурдоперекладом)

19.10 Вердикт історії. Черчілль. 
Документальний цикл 

20.10 Х/с «Наші матері — наші 
батьки»

20.50 Пишемо історію. Друга 
світова. Євген Березняк 

21.05 Пишемо історію. 
Міжнародний 
суд у Нюрнберзі. 
Документальний цикл 

21.20 Зроблено в Україні. 
Харчові технології 

21.40 Новини
22.10 Грандіозні подорожі 

залізницею. Канада 
23.10 Великі грецькі міфи. 

Геракл — чоловік, який 
став богом 

23.40 Нова. Українська. 
Твоя музика-2020 на 
«Суспільному». 

00.15 Час поезії з Василем 
Герасим’юком. Найкраще. 

00.45 Букоголіки. Поезія та 
музика. Олег Михайлюта

01.15 Заміновані вірністю. 
Документальний фільм, 
12+ 

02.10 Сильна доля. Друга Ріка 
03.00 Сильна доля. Окремі 

номери. Плач Єремії
03.05 Сильна доля. Окремі 

номери. СКАЙ 
03.10 Сильна доля. Окремі 

номери. ALYOSHA 
03.15 Сильна доля. Окремі 

номери. Піккардійська 
Терція. 

03.20 Сильна доля. Окремі 
номери. БЕZ обмежень 

03.20 Бюджетники 
03.50 Бюджетники 
04.20 Енеїда. Микола Куліш 

04.45 Енеїда. Микола Вороний 
05.20 Новини
05.50 Погода
 

СТБ

05.15, 23.35 Т/с «Доктор Хаус»
07.00 Т/с «Комісар Рекс»
10.00 «МастерШеф-8»
12.40, 14.50 Т/с «Я все тобі 

доведу»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»
18.05 «Супермама»
19.05 «Таємниці ДНК»
20.15, 22.45 Т/с «Спіймати 

Кайдаша»
01.25 «Містичні історії-7 із 

Павлом Костіциним»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 17.00, 

18.00, 19.45 «Репортер». 

Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15 «За фактом»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.45 «ДжеДАІ»

07.10 Т/с «Заблудлі вівці»

09.10 «Помста природи»

09.40, 17.20 «Загублений світ»

13.50 Х/ф «Некерований»
15.45 Х/ф «Загнаний»
19.20 Т/с «Опер за викликом»

20.15, 21.20 Т/с «Звонар-2»

22.25, 0.00 Т/с «Кістки»

01.40 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 Ліга націй УЄФА. Огляд 

туру

06.50 Чехія — Шотландія. Ліга 

націй УЄФА

08.35 Огляд 2-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 Yellow. Прем’єра

10.30, 13.00 «Великий футбол»

11.10 Іспанія — Україна. Ліга 

націй УЄФА

13.55 Швеція — Франція. Ліга 

націй УЄФА

16.00, 18.20, 20.55, 23.40 «Ліга 

націй. Матч-центр»

16.35 Нідерланди — Італія. Ліга 

націй УЄФА

18.50 LIVE. Вірменія — Естонія. 

Ліга націй УЄФА

19.45 Yellow

21.35 LIVE. Франція — Хорватія. 

Ліга націй УЄФА

00.20 Огляд 3-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА. Прем’єра

01.55 Грузія — Півн. Македонія. 

Ліга націй УЄФА

03.45 Топ-матч

03.55 Швеція — Португалія. 

Ліга націй УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 20.55, 3.20 Огляд 2-го 

ігрового дня. Ліга націй 

УЄФА

07.25 Казахстан — Білорусь. 

Ліга націй УЄФА

09.15, 11.40 «Ліга націй. Матч-

центр»

09.50, 1.30 Нідерланди — Італія. 

Ліга націй УЄФА

12.10 Португалія — Хорватія. 

Ліга націй УЄФА

14.05, 21.25 Yellow

14.15 Ісландія — Англія. Ліга 

націй УЄФА

16.05 Боснія і Герцеговина 

— Італія. Ліга Націй УЄФА

17.55 Передмова до сезону. 

Чемпіонат Іспанії. 

Прем’єра

18.50 LIVE. Грузія — Півн. 

Македонія. Ліга Націй 

УЄФА

21.35 LIVE. Швеція — 

Португалія. Ліга Націй 

УЄФА

23.40 Бельгія — Ісландія. Ліга 

Націй УЄФА. Прем’єра

04.00 Словенія — Молдова. 

Ліга Націй УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.20, 1.45 Правда життя

09.45, 0.35 Речовий доказ

10.55, 16.50 Природа сьогодення

11.55, 17.50 Дикі тварини

12.55 Скептик

13.55, 19.45 Секретні території

14.55, 23.40 Загадки Всесвіту

15.50 Бойові машини

18.50, 4.55 Брама часу

20.45 Секрети Другої світової

21.45 Сучасні дива

22.40 Політ над Землею

02.50 Історія українських земель

04.00 Легендарні замки 

Закарпаття

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.30 «Ух ти show»

09.00, 2.10 Т/с «Доктор Хто»

11.00 Т/с «Мисливці на реліквії»

14.40 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.35, 22.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

17.50 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

00.10 Х/ф «Продавчиня»
02.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 13.15, 14.15, 15.15, 19.15 

Одного разу під Полтавою

08.45, 13.45, 18.15 Танька і 

Володька

09.15, 14.45, 0.15 Країна У

09.45, 15.45, 23.15 Одного разу 

в Одесі

10.15, 17.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

11.15, 16.15 4 весілля

12.15, 1.15 Панянка-селянка

21.15 Х/ф «Леон-кілер»
02.15 Щоденники Темного

03.45 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.15 Що? Як?

06.35 М/с «Книга джунглів»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

5.20 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 0.30, 1.55 Суспільна 

студія. Марафон

09.30 Т/с «Росселла»

10.30 Смаки Європи

11.00 Дивовижні сади. Парк 

Марії-Луїзи — Іспанія

11.25 Телепродаж

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.20 «Грандіозні проєкти: 

вулиця»

16.30 Т/с «Полдарк»

17.30 Схеми. Корупція в деталях

18.55 Д/ф «Дика прогулянка»

19.55 Д/ф «Світ дивовижних 

тварин»

21.40 #ВУКРАЇНІ

22.15 Святі та грішні

00.00 Перша шпальта

03.30 Д/ф «Війна на нульовому 

кілометрі»

04.25 Д/ф «Перехрестя Балу»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 4—5 ВЕРЕСНЯ 2020
8 вересня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

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

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2020 рiк:

на місяць — 65 грн 62 коп.,

на два місяці — 131 грн 24 коп.,

до кінця року — 196 грн 86 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних 
осiб:

на місяць — 85 грн. 62 коп.,

на два місяці — 171 грн. 24 коп.,

до кінця року — 256 грн. 86 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн 77 коп.,

на два місяці — 47 грн 54 коп.,

до кінця року — 71 грн 21 коп.

Передплатний iндекс 
— 49497

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

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

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

ПЕРЕДПЛАТА-2020■



КАНАЛ «1+1»

06.00 «Українські сенсації»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.40 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2020»

11.20, 12.20, 13.20, 14.15, 15.15 

«Міняю жінку»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.45, 21.45 Комедія «Свати»

22.45, 23.55 «Світ навиворіт-11: 

Китай»

01.05 «Світ навиворіт»

ІНТЕР

05.40, 22.10 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.00, 12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

13.20 «Добре здоров’я»

14.25, 15.25 «Речдок»

16.20 «Речдок. Особливий 

випадок. Ехо війни»

18.00, 19.00, 1.50 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Кінці у воду»

00.00 Т/с «Спокуса»

03.15 Х/ф «Захар Беркут»

05.10 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.20, 3.00 Реальна містика

12.20, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00, 5.30 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-3»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «На твоєму боці-2»

23.30, 2.00 Т/с «Вікно життя-2»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20 Вар’яти

09.00 Т/с «Шлях чарівника»

10.40 Х/ф «Проста послуга»

13.00 Хто проти блондинок?

15.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Бандитки»

22.50 Х/ф «Справа 39»

01.00 Т/с «Підступні покоївки»

02.45 Служба розшуку дітей

02.50 Зона ночі

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

11.10, 13.15 Х/ф «Анаконда-2: 

полювання за 

проклятою орхідеєю»

12.45, 15.45 Факти. День

13.35, 16.25 Т/с «Пес»

16.40 Х/ф «Грошовий поїзд»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт. 

Прем’єра

21.30 Т/с «Пес-5»

22.40, 2.15 Т/с «Менталіст»

00.45 Х/ф «Живим чи 

мертвим»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 0.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

06.30, 15.30 Час «Ч»

07.10, 8.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 17.10 Д/с «Бойові 

машини»

08.15 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.35, 2.15, 5.15 Машина часу

10.10, 11.10 Д/с «Відчайдушні 

часи»

12.20 Гончаренко рулить

12.50 Vоїн — це я!

13.10, 14.10 Д/с «Крила війни»

16.10 Д/с «Бойові кораблі»

18.10, 23.10 Д/с «Сумнозвісні»

19.25, 0.30 Д/с «Божевільний 

світ. Гарантоване 

взаємознищення»

20.10, 1.00 Інформаційний вечір

21.40, 3.00 Час-Time

22.00 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

03.15, 4.10 Дзеркало історії

НТН

05.00, 4.50 «Top Shop»

06.00 Х/ф «Смертельно 
живий»

07.55, 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 «Одеські канікули»
10.40, 22.30 Т/с «Вавилон-

Берлін-2»

12.50 «Таємниці кримінального 

світу»

14.30 «Легенди бандитської 

Одеси»

18.20 «Вартість життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.20 «Реальні злочинці»

00.55, 2.55 «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 із нами. 

Документальний цикл

06.30 Стань диким із нами. 

Документальний цикл

07.00 Новини 

07.05 Книга-мандрівка. Україна. 

Як Тарас Шевченко став 

зіркою

07.10 Книга-мандрівка. Україна. 

Магічний світ козаків-

характерників

07.10 Книга-мандрівка. 

Україна. Майкл Щур про 

короля України Данила 

Галицького

07.15 Книга-мандрівка. Україна. 

Кондратюк. Як українець 

учив NASA літати

07.20 Книга-мандрівка. Україна. 

Як Котляревський 

Наполеона розсмішив

07.25 Книга-мандрівка. Україна. 

Таємний щоденник 

Довженка

07.25 Книга-мандрівка. Україна. 

Серж Лифар. Як киянин 

французький балет 

урятував

07.30 М/ф «Робін Гуд» 

07.55 М/ф «Сандокан» 

08.15 М/ф «Рівень Маркуса» 

08.40 Новини 

09.10 Стильні подорожі. Супер- 

яхти Середземномор’я. 

Документальний цикл

09.40 Стильні подорожі. Монако 

і Венеція. Документальний 

цикл 

10.05 Відкривай Україну з 

«Суспільним». Реаліті-шоу 

10.25 Війни за статки. Мадонна. 

Документальний цикл 

11.20 Втеча до села. Реаліті-шоу 

«Freemantle» 

12.15 Х/ф «Жар-птиця»
14.10 Ювілейний концерт 

Анатолія Говорадло

15.25 Сильна доля. Окремі 

номери. Христина Соловій 

16.15 UA:МУЗИКА. Кліп 

Христина Соловій 

— Тримай 

16.20 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл

17.30 Міста і містечка. Чернівці. 

Документальний цикл 

17.45 Міста і містечка. Біла 

Церква. Документальний 

цикл 

18.00 Відкривай Україну з 

«Суспільним». Реаліті-шоу 

18.40 Новини (із 

сурдоперекладом)

19.10 Вердикт історії. Рузвельт. 

Документальний цикл 

20.10 Х/с «Наші матері — наші 

батьки» 

20.55 Пишемо історію. 

Міжнародний 

суд у Нюрнберзі. 

Документальний цикл

21.10 Пишемо історію. Повоєнне 

відновлення України. 

Документальний цикл 

21.25 Зроблено в Україні. Світло 

кристалу документальний 

цикл 

21.40 Новини

22.10 Грандіозні подорожі 

залізницею Аляски та 

Канади

23.10 Великі грецькі міфи. Едіп — 

той, що розгадує загадки 

23.40 Сучасна музика на UA:

Культура. Хорея Козацька

00.00 Сучасна музика на UA:

Культура. Індіра

00.10 #БібліоFUN з Ростиславом 

Семківим. Найкраще. 

00.45 Букоголіки. Літературний 

канон. Ростислав Семків

01.15 Висота 307.5. 

Документальний фільм 

12+ 

02.10 Сильна доля. Друга Ріка 

03.05 Сильна доля. Окремі 

номери. Hudaki Village 

Band Ей їхав 

03.10 Сильна доля. Окремі 

номери . Kozak System 

03.20 Сильна доля. Окремі 

номери. Христина Соловій 

03.25 Бюджетники 

03.50 Бюджетники 

04.20 Енеїда. Микола Вороний 

04.50 Енеїда. Василь Стус 

05.20 Новини

05.50 Погода

СТБ

05.20, 23.40 Т/с «Доктор Хаус»

07.05 Т/с «Комісар Рекс»

10.05 «МастерШеф-8»

12.55, 14.50 Т/с «Я все тобі 

доведу»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

18.00 «Супермама»

19.05 «Про що мовчать жінки»

20.15, 22.45 Т/с «Спіймати 

Кайдаша»

01.30 «Містичні історії-7 із 

Павлом Костіциним»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 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 «За фактом»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Двобій»

22.00 «Посередині міста»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.45 «ДжеДАІ»

07.10 Т/с «Заблудлі вівці»

09.10 «Помста природи»

09.35, 17.15 «Загублений світ»

13.45 Х/ф «Людина 
президента»

15.40 Х/ф «Людина 
президента-2»

19.20 Т/с «Опер за викликом»

20.15, 21.20 Т/с «Звонар-2»

22.25, 0.00 Т/с «Кістки»

01.40 Т/с «Зустрічна смуга»

02.25 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 Огляд 2-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА

06.30 Бельгія — Ісландія. Ліга 

націй УЄФА

08.20, 13.45 Yellow

08.30, 2.20 Огляд 3-го ігрового 

дня. Ліга націй УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20, 16.55 Швеція — 

Португалія. Ліга націй 

УЄФА

12.05 Нідерланди — Італія. Ліга 

націй УЄФА

13.55 Огляд 1-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА

16.00 Ліга націй УЄФА. Огляд 

туру. Прем’єра

18.40, 21.10 «Ліга націй. Матч-

центр»

19.20 Франція — Хорватія. Ліга 

націй УЄФА

21.40 Ліга націй УЄФА. Огляд 

туру

22.50 Іспанія — Україна. Ліга 

націй УЄФА

00.35 Боснія і Герцеговина 

— Італія. Ліга націй УЄФА

03.55 Вельс — Болгарія. Ліга 

націй УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 18.00 Огляд 3-го ігрового 

дня. Ліга націй УЄФА

07.35 Вірменія — Естонія. Ліга 

націй УЄФА

09.25, 11.55 «Ліга націй. Матч-

центр»

10.05 Франція — Хорватія. Ліга 

націй УЄФА

12.25 Боснія і Герцеговина 

— Італія. Ліга націй УЄФА

14.15 Чехія — Шотландія. Ліга 

націй УЄФА

16.00 Іспанія — Україна. Ліга 

націй УЄФА

17.50, 23.15 Yellow

19.35 Бельгія — Ісландія. Ліга 

Націй УЄФА

21.25 Ірландія — Фінляндія. 

Ліга націй УЄФА

23.25 Швеція — Португалія. 

Ліга націй УЄФА

01.15 Ліга націй УЄФА. Огляд 

туру

02.10 Швейцарія — Німеччина. 

Ліга націй УЄФА

04.00 Казахстан — Білорусь. 

Ліга націй УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.45, 1.45 Правда життя

09.50, 0.35 Речовий доказ

11.00 Природа сьогодення

12.00, 17.55 Дикі тварини

13.00 Скептик

14.00, 19.45 Секретні території

15.00, 23.40 Загадки Всесвіту

15.55 Бойові машини

16.55 Природа сьогодення

18.55 Брама часу

20.45 Секрети Другої світової

21.45 Сучасні дива

22.40 Політ над Землею

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.30 «Ух ти show»

09.00, 1.00 Т/с «Доктор Хто»

11.00, 0.10 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

14.40 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.35, 22.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

17.50 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

02.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 13.15, 14.15, 15.15, 19.15 

Одного разу під Полтавою

08.45, 13.45, 18.15 Танька і 

Володька

09.15, 14.45, 1.00 Країна У

09.45, 15.45, 0.00 Одного разу 

в Одесі

10.15, 17.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

11.15, 16.15 4 весілля

12.15, 2.00 Панянка-селянка

21.15 Х/ф «Особлива думка»
03.00 Щоденники Темного

04.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.15 Що? Як?

06.35 М/с «Книга джунглів»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

5.20 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 0.30, 1.55 Суспільна 

студія. Марафон

09.30 Т/с «Росселла»

10.30 Смаки Європи

11.00 Дивовижні сади. Кінта да 

Регалейра — Португалія

11.25 Телепродаж

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.20 «Грандіозні проєкти: 

вулиця»

16.30 Т/с «Полдарк»

17.30 #ВУКРАЇНІ

18.55 Д/ф «Дика прогулянка»

19.55 Д/ф «Світ дивовижних 

тварин»

21.40 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.15 Т/с «Модус»

00.00 Спільно

03.30 Д/ф «Перехрестя Балу»

04.25 Д/ф «Заміновані 

вірністю»
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Українські сенсації»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 4.35 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2020»

11.20, 12.20, 13.15, 14.15, 15.10 

«Одруження наосліп»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.35 «Чистоnews-2020»

20.45 Комедія «Свати»

21.45 «Право на владу-2020»

00.45 Комедія «Диявол носить 

прада»

02.55 «Світ навиворіт»

ІНТЕР

05.40, 22.10 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.00, 12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

13.20 «Добре здоров’я»

14.25, 15.20 «Речдок»

16.20 «Речдок. Особливий 

випадок. Ехо війни»

18.00, 19.00, 1.50 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Кінці у воду»

00.00 Т/с «Спокуса»

03.15 Х/ф «Білий птах із 
чорною міткою»

05.10 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.20, 3.10 Реальна містика

12.20, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00, 5.30 Т/с «Виходьте без 

дзвінка-3»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «На твоєму боці-2»

23.20 Слідами

00.00, 2.00 Т/с «Вікно життя-2»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20, 12.50, 2.10 Вар’яти

09.00 Т/с «Шлях чарівника»

10.50 Х/ф «Норбіт»

14.50, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Конан-варвар»

23.10 Х/ф «Нічка жахів»

01.30 Т/с «Підступні покоївки»

02.45 Служба розшуку дітей

02.50 Зона ночі

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.00 Секретний фронт

11.00, 13.15 Х/ф «Грошовий 

поїзд»

12.45, 15.45 Факти. День

13.50, 16.10 Т/с «Пес»

16.25 Х/ф «Іграшкові 

солдатики»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Анти-зомбі. Прем’єра

21.30 Т/с «Пес-5»

22.45, 2.50 Т/с «Менталіст»

00.50 Х/ф «Сліпа лють»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 0.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

06.30, 15.30 Час «Ч»

07.10, 8.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 16.10 Д/с «Бойові 

машини»

08.15 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.35, 2.15, 5.15 Машина часу

10.10, 11.10 Д/с «Відчайдушні 

часи»

12.30 Невигадані історії

13.10, 14.10 Д/с «Крила війни»

17.10 Таємниці війни

18.10, 23.10 Д/с «Сумнозвісні»

19.25, 0.30 Д/с «Божевільний 

світ. Гарантоване 

взаємознищення»

20.10, 1.00 Інформаційний вечір

21.40, 3.00 Час-Time

22.00 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

03.15, 4.10 Дзеркало історії

НТН

05.50 Х/ф «Чорна долина»
07.55, 16.50, 20.50, 2.30 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.00 «Свідок»

09.00 Х/ф «Грішник»
10.45, 22.30 Т/с «Вавилон-

Берлін-2»

12.50 «Вартість життя»

14.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

18.20, 4.00 «Правда життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.20 «Реальні злочинці»

01.00, 2.50 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України

06.00 Стань диким із нами. 

Документальний цикл

06.30 Стань диким із нами. 

Документальний цикл

07.00 Новини 

07.05 Книга-мандрівка. Україна. 

Як одесит світ від холери 

врятував

07.10 Книга-мандрівка. Україна. 

Чумаки: гроші, дьоготь і 

чума

07.10 Книга-мандрівка. Україна. 

Кіт-блогер у Лаврі. Педан 

та Анатоліч про Лавру

07.15 Книга-мандрівка. 

Україна. Як Ільф і Петров 

потрапили в рабство

07.20 Книга-мандрівка. Україна. 

Асканія. Педан про таємне 

життя диких тварин. 

Асканія-Нова

07.20 Книга-мандрівка. Україна. 

Устим Кармалюк. 

Супермен із Вінниччини

07.25 Книга-мандрівка. Україна. 

Щур про скандальний бій 

Піддубного

07.30 М/ф «Робін Гуд» 

07.50 М/ф «Сандокан» 

08.15 М/ф «Листи від Фелікса» 

08.40 Новини 

09.10 Стильні подорожі. 

Південна Африка 

та Австралія. 

Документальний цикл

09.40 Стильні подорожі. 

Бора Бора і Мальдіви. 

Документальний цикл

10.05 Відкривай Україну з 

«Суспільним» реаліті-шоу 

10.30 Війни за статки. Ліза-Марі 

Преслі документальний 

цикл 

11.25 Втеча до села. Реаліті-шоу 

Freemantle 

12.20 Х/ф «Спляча красуня»
14.10 Ода музиці. Гранд-концерт 

до 80-річчя Лесі Дичко 

16.05 Сильна доля. Окремі 

номери. Піккардійська 

терція 

16.45 Всенічне бдіння 

напередодні вшанування 

Усікновення глави 

пророка, предтечі і 

хрестителя Господнього 

Іоана 

18.40 Новини (із 

сурдоперекладом)

19.10 Вердикт історії. Черчіль. 

Документальний цикл 

20.10 Х/с «Наші матері — наші 

батьки»

20.50 Пишемо історію. Повоєнне 

відновлення України. 

Документальний цикл 

21.05 Пишемо історію. 

Український кінематограф 

20-30-х років. 

Документальний цикл 

21.20 Зроблено в Україні. Чиста 

вода 

21.40 Новини

22.10 Грандіозні подорожі 

залізницею. Канади 

23.10 Великі грецькі міфи. 

Геракл — чоловік, який 

став богом 

23.40 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

«Суспільному» 

00.10 #МузLove з Любою 

Морозовою. Найкраще. 

Бетховен. Симфонія № 9 

00.45 Букоголіки. Фантастика. 

Михайло Назаренко 

01.15 Перехрестя Балу. 

Документальний фільм, 

12+ 

02.10 Сильна доля. Dakh 

Daughters 

03.05 Сильна доля. Окремі 

номери. Ніна Матвієнко 

03.10 Сильна доля. Окремі 

номери. Плач Єремії

03.15 Сильна доля. Окремі 

номери. YURCASH

03.15 Сильна доля. Окремі 

номери. Katya Chilly Group 

432 Гц 

03.25 Бюджетники 

03.50 Бюджетники 

04.20 Енеїда. Василь Стус 

04.45 Енеїда. Ісмаїл Гаспринький 

05.20 Новини

05.50 Погода

 

СТБ

05.25, 23.45 Т/с «Доктор Хаус»

07.05 Т/с «Комісар Рекс»

10.05 «МастерШеф-8»

12.55, 14.50 Т/с «Я все тобі 

доведу»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

18.05 «Супермама»

19.05 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «Спіймати 

Кайдаша»

01.55 «Містичні історії-7 із 

Павлом Костіциним»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.10 «За фактом»

16.00 «Час пік»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

22.55 «П’ята колонка» з 

Христиною Чернегою

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.45 «ДжеДАІ»

07.10 Т/с «Ділянка лейтенанта 

Качури. Фільм 4: чорна 

павутина»

09.10 «Помста природи»

09.35, 17.20 «Загублений світ»

14.25 Х/ф «Кинджали-
близнята»

16.10, 1.45 Х/ф «П’ята 
подорож Синдбада»

19.20 Т/с «Опер за викликом»

20.15, 21.20 Т/с «Звонар-2»

22.30 Т/с «Кістки-2»

00.05 Т/с «Кістки»

02.50 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 20.30 Yellow

06.10 Словенія — Молдова. 

Ліга націй УЄФА

08.00, 12.10 Топ-матч

08.10 Огляд 1-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 Швейцарія — Німеччина. 

Ліга націй УЄФА

12.25 Вельс — Болгарія. Ліга 

націй УЄФА

14.15 Огляд 2-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА

16.00 Ірландія — Фінляндія. 

Ліга націй УЄФА

17.50 Ліга націй УЄФА. Огляд 

туру

18.45 Нідерланди — Італія. Ліга 

націй УЄФА

20.40 Іспанія — Україна. Ліга 

націй УЄФА

22.50 Боснія і Герцеговина 

— Італія. Ліга націй УЄФА

00.35 Чехія — Шотландія. Ліга 

націй УЄФА

02.20 Казахстан — Білорусь. 

Ліга націй УЄФА

04.10 Грузія — Півн. Македонія. 

Ліга націй УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 17.40 Огляд 1-го ігрового 

дня. Ліга націй УЄФА

07.25 Грузія — Півн. Македонія. 

Ліга націй УЄФА

09.15 Іспанія — Україна. Ліга 

націй УЄФА

11.05, 19.25 Yellow

11.15 Швеція — Португалія. 

Ліга націй УЄФА

13.05 Бельгія — Ісландія. Ліга 

націй УЄФА

14.55 Передмова до сезону. 

Чемпіонат Іспанії

15.50 Франція — Хорватія. Ліга 

націй УЄФА

19.35 Вельс — Болгарія. Ліга 

націй УЄФА

21.25 Словенія — Молдова. 

Ліга націй УЄФА

23.15 Швейцарія — Німеччина. 

Ліга націй УЄФА

01.00 Огляд 2-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА

02.20 Вірменія — Естонія. Ліга 

націй УЄФА

04.05 Ірландія — Фінляндія. 

Ліга націй УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.35 Правда життя

10.55, 20.45 Секрети Другої 

світової

11.55, 17.45 Дикі тварини

12.25 Суперчуття

12.55 Скептик

13.55, 19.45 Секретні території

14.50, 23.40 Загадки Всесвіту

15.45, 21.45 Сучасні дива

16.45 Природа сьогодення

18.45 Брама часу

22.40 Політ над Землею

00.35 Речовий доказ

01.45 Правда життя

03.10 Бандитська Одеса

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.50, 1.00 Т/с «Доктор Хто»

11.15, 0.10 Т/с «Мисливці на 

реліквії»

15.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.50, 22.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

18.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

03.20 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 13.15, 14.15, 15.15, 19.15 

Одного разу під Полтавою

08.45, 13.45, 18.15 Танька і 

Володька

09.15, 14.45, 0.30 Країна У

09.45, 15.45, 23.30 Одного разу 

в Одесі

10.15, 17.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

11.15, 16.15 4 весілля

12.15, 1.30 Панянка-селянка

21.15 Х/ф «Мексиканець»
02.30 Щоденники Темного

04.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.15 Що? Як?

06.35 М/с «Книга джунглів»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

5.20 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 0.30, 1.55 Суспільна 

студія. Марафон

09.30 Т/с «Росселла»

10.30 Смаки Європи

11.00 Дивовижні сади. Палац 

Маркіза де Фронтейра 

— Португалія

11.25 Телепродаж

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.20 «Грандіозні проєкти: 

вулиця»

16.30 Т/с «Полдарк»

17.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

18.55 Д/ф «Дика прогулянка»

19.55 Д/ф «Світ дивовижних 

тварин»

21.40 Схеми. Корупція в деталях

22.15 Т/с «Модус»

00.00 #ВУКРАЇНІ

03.30 Д/ф «Заміновані 

вірністю»

04.25 Д/ф «Одесити на Донбасі»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 4—5 ВЕРЕСНЯ 2020
10 вересня
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Українські сенсації»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30, 3.50 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей-2020»

11.20, 12.20, 13.15, 14.15, 15.10 

«Одруження наосліп»

17.10 Мелодрама «Жінка»

19.00 «Секретні матеріали-

2020»

20.35 «Чистоnews-2020»

20.45 Прем’єра «Ліга сміху-

2020»

22.05 «Вечірній квартал-2020»

00.05 Драма «Біля моря»

02.30 «Життя відомих людей»

04.50 «Світське життя-2020»

ІНТЕР

05.40, 22.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.00, 12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

13.20 «Добре здоров’я»

14.25, 15.25, 23.50 «Речдок»

16.20 «Речдок. Особливий 

випадок. Ехо війни»

18.00, 1.45 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

03.15 «Чекай на мене. Україна»

04.40 «Україна вражає»

05.00 «Телемагазин»

05.30 «Мультфільм»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.20, 4.00 Реальна містика

12.20, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Виходьте без дзвінка-3»

20.10 Гучна справа

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.15 Т/с «Готель Купідон»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»

07.20, 0.50 Вар’яти

09.00 Шахраї в мережах

13.00 Хто зверху?

15.10 Х/ф «Діамантовий 

поліцейський»

17.10 Х/ф «Золота дитина»

19.00 Х/ф «Код Да Вінчі»

22.00 Х/ф «Янголи і демони»

02.50 Служба розшуку дітей

02.55 Зона ночі

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25, 1.10 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Анти-зомбі

11.10, 13.15, 13.50 Т/с «Вижити 

за будь-яку ціну-2»

12.45, 15.45 Факти. День

16.15 «На трьох»

17.15 Дизель-шоу

18.45 Факти. Вечір

20.10 Дизель-шоу. Прем’єра

23.00 «На трьох-8». Прем’єра

01.40 Х/ф «Засідка»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 0.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

06.30, 15.30 Час «Ч»

07.10, 8.10, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

07.15, 16.10 Д/с «Бойові 

машини»

08.15 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.35, 2.15, 5.15 Машина часу

10.10, 11.10 Д/с «Відчайдушні 

часи»

12.30 На власні очі

13.10, 14.10 Д/с «Крила війни»

17.20 Кендзьор

18.10, 23.10 Д/с «Сумнозвісні»

19.25, 0.30 Д/с «Божевільний 

світ. Гарантоване 

взаємознищення»

20.10, 1.00 Інформаційний вечір

21.40, 3.00 Час-Time

22.00 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

03.15, 4.10 Дзеркало історії

НТН

05.00, 4.45 «Top Shop»

06.05 Х/ф «Фарт»
07.50, 16.50, 20.50, 2.15 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

1.50 «Свідок»

09.00 Х/ф «Люди в океані»
10.40 Т/с «Вавилон-Берлін-2»

12.50, 3.45 «Правда життя»

14.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

18.20 «Таємниці світу»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

22.30 Х/ф «Нокаут»
00.20 «Реальні злочинці»

00.55, 2.40 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України

06.00 Стань диким із нами. 

Документальний цикл 

06.30 Стань диким із нами. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 Книга-мандрівка. Україна. 

Як Іван Сірко жер ворогів 

України 

07.10 Книга-мандрівка. Яніна 

Соколова про Богдана 

Хмельницького 

07.10 Книга-мандрівка. Мазепа. 

Зрада чи перемога? 

07.15 Книга-мандрівка. Тарас 

Тополя про секретну 

зброю УПА 

07.20 Книга-мандрівка. Перша 

українка в Луврі 

07.25 Книга-мандрівка. Рєпін: 

бурлака, козаки і кров 

07.25 Книга-мандрівка. Україна. 

Київська Русь: княгиня 

Ольга 

07.30 М/ф «Робін Гуд» 

07.55 М/ф «Сандокан» 

08.15 М/ф «Листи від Фелікса» 

08.40 Новини 

09.10 Стильні подорожі. 

Бора Бора і Мальдіви. 

Документальний цикл 

09.40 Стильні подорожі. 

Південна Африка 

та Австралія. 

Документальний цикл 

10.05 Відкривай Україну з 

«Суспільним». Реаліті-шоу 

10.30 Війни за статки. Харрисон 

Форд. Документальний 

цикл про кар’єру 

та особисте життя 

знаменитих зірок 

11.25 Втеча до села. Реаліті-шоу 

Freemantle, сезон 1, вип. 4, 

перший показ 

12.20 Х/ф «Чарівний 
гаманець» 

14.10 Віктор Павлік ТА PAVLIK 

OverDrive «Ні обіцянок, ні 

пробачень». Концертна 

програма 

15.50 Сильна доля. Окремі 

номери. ALYOSHA 

16.20 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл про 

природу 

17.30 Міста і містечка. 

Городенка. 

Документальний цикл 

17.45 Міста і містечка. 

Кременець. 

Документальний цикл 

18.00 Відкривай Україну з 

«Суспільним» 

18.40 Новини (із 

сурдоперекладом)

19.10 Вердикт історії. Рузвельт. 

Документальний цикл 

20.10 Х/с «Наші матері — наші 

батьки» 

20.55 Пишемо історію. 

Український кінематограф 

20-30-х років. 

Документальний цикл 

21.10 Пишемо історію. 

Олександр Довженко. 

Документальний цикл 

21.25 Зроблено в Україні. 

Харчові технології 

21.40 Новини

22.10 Грандіозні подорожі 

залізницею Канади 

23.10 Великі грецькі міфи. 

Едіп — той, що розгадує 

загадки 

23.40 КлезмерФест. Найкраще-

2019. Dj Boochyaman 

00.15 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом. Найкраще 

00.45 Букоголіки. 

Шістдесятництво. Оля 

Гнатюк

01.20 Одесити на Донбасі. 

Документальний фільм, 

12+ 

02.15 Сильна доля. Оксана 

Муха. 8-й випуск 

03.05 Сильна доля. Окремі 

номери. Kozak System Сніг 

03.10 Сильна доля. Окремі 

номери. Hudaki Village 

Band Szep Lany 

03.15 Сильна доля. Окремі 

номери. СКАЙ Мелодія 

серця 

03.20 Бюджетники 

03.50 Бюджетники 

04.20 Енеїда. Ісмаїл 

Гаспринський 

04.45 Енеїда. Олена Теліга. 

05.20 Новини

05.50 Погода

СТБ

04.05 Х/ф «Краще не буває»
06.55 «Наречена для тата-3»

08.55 «Врятуйте нашу сім’ю-5»

10.50, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

новини»

19.00, 22.45 Т/с «Слід»

23.25 «Таємниці ДНК»

00.35 Х/ф «Спенгліш — 
іспанська англійська»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 17.00 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

07.45 «Медексперт» із 

Катериной Трушик

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15 «За фактом»

16.00 «Час пік»

17.10 «Ситуація»

18.00 «WATCHDOGS»

18.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

19.00 «Ехо України»

22.00 «Міністерство правди»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35 «ДжеДАІ»

07.10 Т/с «Ділянка лейтенанта 

Качури. Фільм 4: чорна 

павутина»

09.10, 17.20 «Загублений світ»

13.45 Х/ф «Посилка»
15.25 Х/ф «Некерований»
18.55 2-й тур ЧУ з футболу 

«Динамо» — «Десна»

21.00 Х/ф «Перше вбивство»
22.55 Х/ф «Петля часу»
01.00 Х/ф «Кон Експрес»
02.35 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00, 14.05 Огляд 3-го ігрового 

дня. Ліга націй УЄФА

07.15 Іспанія — Україна. Ліга 

націй УЄФА

09.00 Передмова до сезону. 

Чемпіонат Іспанії

09.50 Yellow

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 Бельгія — Ісландія. Ліга 

націй УЄФА

12.05 Франція — Хорватія. Ліга 

націй УЄФА

16.00 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

16.30, 0.35 Вельс — Болгарія. 

Ліга націй УЄФА

18.15 Чемпіонат Франції. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

18.45 Швеція — Португалія. 

Ліга націй УЄФА

20.35 Ліга націй УЄФА. Огляд 

туру

21.30 #залишайсязФутболом

22.50 Швейцарія — Німеччина. 

Ліга націй УЄФА

02.20 Ірландія — Фінляндія. 

Ліга націй УЄФА

04.10 Гранада — Атлетік. 

Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 Ліга націй УЄФА. Огляд 

туру

06.55 Боснія і Герцеговина 

— Італія. Ліга націй УЄФА

08.45 Казахстан – Білорусь. Ліга 

націй УЄФА

10.35 Огляд 1-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА

12.00, 23.55 Чехія — Шотландія. 

Ліга націй УЄФА

13.50 Нідерланди — Італія. Ліга 

націй УЄФА

15.40 Огляд 2-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА

17.05, 22.45 Yellow

17.15 Бельгія — Ісландія. Ліга 

націй УЄФА

19.05 Іспанія — Україна. Ліга 

націй УЄФА

20.55 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

21.25 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

21.55 LIVE. Гранада — Атлетік. 

Чемпіонат Іспанії

01.45 Швеція — Португалія. 

Ліга націй УЄФА

03.30 Чемпіонат Франції. 

Передмова до туру

04.00 Швейцарія — Німеччина. 

Ліга націй УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.45, 1.45 Правда життя

09.45, 0.35 Речовий доказ

10.55, 13.55 Секретні території

11.55 Суперчуття

12.55 Скептик

14.55, 23.40 Загадки Всесвіту

15.50, 21.45 Сучасні дива

16.50 Природа сьогодення

17.50 Політ над Землею

18.50 Брама часу

19.45 Секретні території

20.45 Секрети Другої світової

22.40 Таємниці Міссісіпі

02.45 Теорія змови

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Юху та його друзі»

08.30 «Ух ти show»

09.00 Т/с «Доктор Хто»

11.35 Т/с «Мисливці на реліквії»

13.25 «Орел і решка. Шопінг»

14.15, 0.10 «Орел і решка. 

Навколо світу»

15.15, 22.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

17.20 Х/ф «Красунчик»
19.45 Х/ф «Красунчик-2»
01.00 «Бійцівський клуб»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.15, 13.15, 14.15, 15.15, 19.15 

Одного разу під Полтавою

08.45, 13.45, 18.15 Танька і 

Володька

09.15, 14.45, 0.55 Країна У

09.45, 15.45, 23.55 Одного разу 

в Одесі

10.15, 17.15 Богиня шопінгу. 

Екстремальний сезон

11.15, 16.15 4 весілля

12.15, 1.55 Панянка-селянка

21.15 Х/ф «Той, що вижив»
02.45 Теорія зради

03.30 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.15 Що? Як?

06.35 М/с «Книга джунглів»

07.00, 8.00, 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 у Свято-

Михайлівському 

Золотоверхому соборі 

у день вшанування 

Усікновення глави 

пророка, предтечі і 

хрестителя Господнього 

Іоана

11.25 Телепродаж

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.20 «Грандіозні проєкти: Нова 

Зеландія»

16.30 Т/с «Полдарк»

17.25 VoxCheck

17.30 Перша шпальта

18.55 Д/ф «Дика прогулянка»

19.55 Д/ф «Світ дивовижних 

тварин»

21.40 Д/ф «Олександр 

Довженко: одеський 

світанок»

22.15 Т/с «Модус»

00.00 Схеми. Корупція в деталях

03.30 Д/ф «Одесити на Донбасі»

04.25 Д/ф «Висота 307.5»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 4—5 ВЕРЕСНЯ 2020
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Світ навиворіт»

15.30 «Танці з зірками-2020»

19.30, 5.20 ТСН

20.15 «Чистоnews-2020»

20.25 «Вечірній квартал-2020»

22.00 «25 років. Ти не один»

23.50, 0.50 «Світське життя-

2020»

01.50 «Ліга сміху-2020»

03.10 Драма «Біля моря»

ІНТЕР

06.30 «Слово предстоятеля»

06.40 Х/ф «Стежки-доріжки»

08.00 «Шість соток»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.00 «Корисна програма»

11.10 Х/ф «Три плюс два»

13.00 Х/ф «Пригоди Шерлока 

Холмса та доктора 

Ватсона. Знайомство»

15.50 Т/с «По різних берегах»

20.00, 3.20 «Подробиці»

20.30 Концерт «Інтер. Лайма. 

Рандеву»

23.10 Х/ф «У Париж!»

01.55 Х/ф «Казка про жінку 

та чоловіка»

03.50 «Орел і решка. Шопінг»

05.05 «Україна вражає»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 3.40 Реальна містика

08.10, 15.20 Т/с «На твоєму 

боці-2»

17.10, 21.00 Т/с «Гра в долю»

20.00 Головна тема

23.50, 2.15 Т/с «Зовсім інше 

життя»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.20, 2.00 Вар’яти

08.40 У кого більше?

10.40 Хто зверху?

12.40 Х/ф «Янголи і демони»

15.10 Х/ф «Код Да Вінчі»

18.20 Х/ф «Скарби націй»

21.00 Х/ф «Скарби націй: 

Книга таємниць»

23.40 Х/ф «Мама!»

02.50 Зона ночі

ICTV

04.25 Скарб нації

04.35 Еврика!

04.45 Факти

05.10 Т/с «Копи на роботі»

06.00 «На трьох»

07.05 Т/с «Вижити за будь-яку 

ціну-2»

10.10, 13.00 Т/с «Таємні двері»

12.45 Факти. День

13.45 Т/с «Пес-5»

17.00 Х/ф «Національна 

безпека»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Механік-2: 

воскресіння»

21.05 Х/ф «Перевізник-3»

23.05 Х/ф «Найманець»

01.10 Х/ф «Сікаріо»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 0.00, 

1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

06.30 Час «Ч»

07.20, 16.10, 17.10 Д/с «Бойові 

машини»

07.50, 8.50, 21.25 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

08.15 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

08.40 Натхнення

09.30 Автопілот-новини

09.40 Автопілот-тест

09.50 Драйв

10.10, 12.15 Медекспертиза

10.30 Майстри ремонту

11.10 Д/с «Відчайдушні часи»

12.35 Невигадані історії

13.15, 14.15 Д/с «Крила війни»

15.15 Гончаренко рулить

15.35 На власні очі

18.10 Є сенс

18.40, 2.10, 4.10 Машина часу

19.15 Особливий погляд

19.35 Спостерігач

20.10, 1.15, 5.15 Рандеву

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.35, 3.00 Вікно в Америку

22.00 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

23.00 Співай Шоу

00.30 Д/с «Божевільний 

світ. Гарантоване 

взаємознищення»

03.20 Дзеркало історії

НТН

05.45 Х/ф «Циган»

12.30 «Легенди карного 

розшуку»

15.35, 3.10 «Випадковий свідок»

18.05 «Переломні 80-ті»

19.00, 2.40 «Свідок»

19.30 Х/ф «Балада про 

доблесного лицаря 

Айвенго»

21.20 Х/ф «Горбун»

23.50 Х/ф «Швидкість: 

автобус 657»

01.35 «Хвороби-вбивці»

03.40 «Речовий доказ»

04.45 «Top Shop»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України

06.05 Богослужіння Церкви 

адвентистів сьомого дня 

07.00 Новини 

07.05 Книга-мандрівка. Україна. 

Цукрові королі. Тирещенки

07.10 Книга-мандрівка. Україна. 

Як Роксолана султанкою 

стала

07.10 Книга-мандрівка. Україна. 

Кондратюк. Як українець 

вчив NASA літати 

07.15 Книга-мандрівка. 

Україна. Майкл Щур про 

короля України Данила 

Галицького 

07.20 Книга-мандрівка. Україна. 

Цукрові королі. Симеренки

07.20 Книга-мандрівка. Україна. 

Пригоди українських 

скаутів

07.25 Книга-мандрівка. Україна. 

Мова

07.30 М/ф «Попелюшка» 

07.50 М/ф «Попелюшка» 

08.15 М/ф «Монстри і пірати» 

08.40 Новини 

09.10 Ідемо в музей. Одеський 

художній музей 

09.35 Ідемо в музей. Центр 

сучасної культури у Дніпрі 

10.00 День українського 

кіно на UA:Культура. З 

України до Голлівуду. 

Документальний фільм. 

Україна

11.25 День українського 

кіно на UA:КУЛЬТУРА 

Райдуга над Каракумами. 

Документальна програма

12.30 Світ дивовижних тварин 

Африканські аутсайдери. 

13.30 Коста Ріка. 

Документальний фільм 

Всесвітної природньої 

спадщини 

14.30 Землячки. 

Документальний цикл 

15.20 Двоколісні хроніки-2019. 

Хорватія

15.35 Двоколісні хроніки-2019. 

Хорватія

16.00 Всі на море! Коста-Ріка 

ARTE 

16.40 Дивовижні сади. Марокко 

17.25 Дивовижні сади. Італія

17.55 Краса та відчай 

— імператриця Австрії. 

Документальний фільм 

ORF 

18.55 На східному фронті 

19.25 На східному фронті 

19.55 З України до Голлівуду. 

Документальний фільм, 

Україна

21.10 Олександр Довженко. 

Одеський світанок 

документальний фільм 

21.40 Новини 

22.00 Х/ф «Стрімголов»

23.50 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

«Суспільному» 

01.00 Zelyonka Fest. Найкраще-

2019. Somnium/

Нідерланди

01.40 КлезмерФест. Найкраще-

2019. SHO?!

02.40 Сильна доля. Kozak System 

03.35 UA:Фольк. Спогади 

04.30 UA:Фольк. Спогади 

05.30 Новини

05.50 Погода

СТБ

05.15, 10.50 Т/с «Спіймати 

Кайдаша»

09.30 «Неймовірна правда про 

зірки»

17.00, 22.50 «Звана вечеря»

19.00 «МастерШеф-10»

00.50 Х/ф «Побачення 

наосліп»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.40, 13.10 «Ехо України»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 «Репортер». 

Новини

10.10 WATCHDOGS

11.15, 12.15 «Акценти» з 

Наталкою Фіцич

14.15, 15.15, 16.10 «Великий 

марафон»

17.00 «Щасливе інтерв’ю»

18.00 «Анатомія тижня»

20.30 «Війна за незалежність»

21.00 «Прямий доказ»

21.30 Спецпроєкт «Влада 

реготала»

22.00 THE WEEK 

Міжнародний огляд

23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

08.30 Прем’єра ! «ДжеДАІ-

2020»

09.10, 1.00 «Загублений світ»

14.30 Х/ф «Війни дронів»

15.55 Х/ф «Трансформери: 

час вимирання»

19.0 Х/ф «Бамблбі»

21.00 Х/ф «Хижаки»

23.00 Х/ф «Ворог мій»

02.45 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 Чехія — Шотландія. Ліга 

націй УЄФА

07.45, 17.30 Чемпіонат Франції. 

Передмова до туру

08.15, 19.55 Нідерланди 

— Італія. Ліга націй УЄФА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS

10.20 Yellow. Прем’єра

10.30 #залишайсязФутболом

11.35 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

12.05 Іспанія — Україна. Ліга 

націй УЄФА

13.55, 2.10 Гранада — Атлетік. 

Чемпіонат Іспанії

16.00 Огляд 1-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА

17.55 LIVE. Монпельє — Ніцца. 

Чемпіонат Франції

18.45, 21.45 Yellow

21.55 LIVE. Кадіс — Осасуна. 

Чемпіонат Іспанії

23.55, 2.00, 5.30 Топ-матч

00.10 Колос — Львів. Чемпіонат 

України

04.00 Огляд 3-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 #залишайсязФутболом

07.00 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

07.30 Іспанія — Україна. Ліга 

націй УЄФА

09.20, 15.30, 18.55 Чемпіонат 

Іспанії. Передмова до туру

09.50, 19.35 Гранада — Атлетік. 

Чемпіонат Іспанії

11.40 Вельс — Болгарія. Ліга 

націй УЄФА

13.30, 17.45, 19.25, 22.45 Yellow

13.40 Франція — Хорватія. Ліга 

націй УЄФА

16.00 Класичні матчі Ліги 

Чемпіонів

16.55 LIVE. Колос — Львів. 

Чемпіонат України

21.25, 3.30, 5.30 Топ-матч

21.55 LIVE. Сент-Етьєн 

— Страсбур. Чемпіонат 

Франції

23.55 Боснія і Герцеговина 

— Італія. Ліга націй УЄФА

01.40 Монпельє — Ніцца. 

Чемпіонат Франції

03.40 Кадіс — Осасуна. 

Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.15, 2.20 Містична Україна

08.05, 19.00 Там, де нас нема

10.05 Речовий доказ

11.15, 0.20 Секретні території

12.15 Секрети Другої світової

14.15 Як спокусити націю

17.05 Політ над Землею

21.00 Планета динозаврів

01.20 Дикі тварини

03.05 Скарб.UA

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.35 «Орел і решка. Шопінг»

09.35 Х/ф «Красунчик»

11.50 Х/ф «Красунчик-2»

14.10 «Орел і решка. Морський 

сезон»

00.10 Х/ф «Серена»

02.10 «Орел і решка. Навколо 

світу»

02.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.15 Х/ф «Тім Талер, або 

Проданий сміх»

13.00 Х/ф «Чоботар»

14.45 Х/ф «Леон-кілер»

16.45 Х/ф «П’ятий елемент»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Танька і 

Володька

23.00, 0.00 Одного разу в Одесі

23.30 Країна У

00.30 Панянка-селянка

01.30 Теорія зради

03.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України

06.15 Додолики

06.25, 6.35, 6.45, 8.15, 8.20 Веселі 

саморобки

06.30, 6.40 Книга-мандрівка

06.50, 8.25 Уроки тітоньки Сови. 

Географія-малятко

007.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.00, 

2.40, 3.55, 5.35 Новини

07.15, 8.30 М/с «Кмітливий 

Сяодзі»

09.05 Енеїда

10.10 Х/ф «Римська імперія: 
Нерон»

12.00, 0.20 Пліч-о-пліч

12.30 Д/ф «Олександр 

Довженко: Одеський 

світанок»

13.05, 23.20 Пишемо історію. 

Олександр Довженко

13.30 Секрети Сонячної системи

14.25 Телепродаж

15.00 UA Фольк. Спогади

15.55 Т/с «Таємний код віри»

16.45 Всенічне бдіння (ПЦУ)

19.30 Велика вечірня (УГКЦ)

20.30 Д/ф «Світ майбутнього. 

Планета Земля-2050»

21.20 Неймовірні винаходи

22.00 Д/ф «Гідра»

23.35 Пишемо історію. Учні 

Довженка

00.35 Святі та грішні

01.35, 4.45 #ВУКРАЇНІ

03.00 Бюджетники

04.15 Перша шпальта

05.10 Схеми. Корупція в деталях

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 4—5 ВЕРЕСНЯ 2020
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.25, 2.20 «Світ навиворіт»

14.00 Комедія «Свати»

18.15 «Українські сенсації-2020»

19.30, 5.00 ТСН «ТСН-тиждень»

21.00 «Танці з зірками-2020»

00.40 Комедія «Королева 

бензоколонки»

ІНТЕР

05.50 Х/ф «Борсаліно»

08.00 «уДачний проєкт»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Інше життя»

12.00 Х/ф «Чудова п’ятірка: 

у пошуках піратських 

скарбів»

13.45 Т/с «По різних берегах»

17.50 Х/ф «Агата Крісті. 

Кривий будиночок»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Постріл у 

безодню»

23.00 Х/ф «Пригоди Шерлока 

Холмса та доктора 

Ватсона. Знайомство»

01.55 «Речдок»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50 Сьогодні

06.50 Реальна містика

09.00 Т/с «Скляна кімната»

12.50 Т/с «Кровна помста»

16.50, 21.00 Т/с «День Святого 

Валентина»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

23.10, 2.15 Т/с «Ще один шанс»

01.45 Телемагазин

03.10 Т/с «Зовсім інше життя»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.20, 1.50 Вар’яти

08.40 М/ф «Ми — монстри!»

10.40 М/ф «Геркулес»

12.30 Х/ф «Конан — варвар»

14.50 Х/ф «Скарби націй»

17.10 Х/ф «Скарби націй: 

Книга таємниць»

20.00 Х/ф «Останній 

мисливець на відьом»

22.00 Х/ф «Мисливці на 

відьом»

23.50 Х/ф «Тихе місце»

02.50 Зона ночі

ICTV

04.50 Скарб нації

05.00 Еврика!

05.10 Факти

05.35, 9.20 Секретний фронт

06.25, 8.30 Анти-зомбі

07.25, 10.20 Громадянська 

оборона

11.20, 13.00 Т/с «Відділ 44»

12.45 Факти. День

14.45 Х/ф «Перевізник-3»

16.45 Х/ф «Механік-2: 

воскресіння»

18.45 Факти тижня

20.55 Х/ф «Хітмен: агент 47»

22.50 Х/ф «Хітмен»

00.40 Х/ф «Каратель»

02.45 Х/ф «Сліпа лють»

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, 

19.00, 20.00, 21.00, 0.00, 

2.00, 03.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.20, 16.10, 17.10 Д/с «Бойові 

машини»

07.50, 21.30 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

08.15, 15.45 Vоїн — це я!

08.25, 15.25 Невигадані історії

08.45 Натхнення

10.10, 11.10 Д/с «Відчайдушні 

часи»

12.25 Індійський фільм 

«Прийми мене»

18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки 

тижня з Анною 

Мірошниченко

19.15 Спостерігач

19.35 Особливий погляд

21.25 Вечірній преЗЕдент

21.40 Час-Time

22.00 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

23.10 Д/с «Сумнозвісні»

00.30 Д/с «Божевільний 

світ. Гарантоване 

взаємознищення»

01.55 Огляд преси

03.15, 4.20 Дзеркало історії

НТН

05.15 Х/ф «Добрі наміри»
06.45 «Слово предстоятеля»

06.50 «Будьте здоровi»

07.25 Т/с «СБУ. Спецоперація»

11.25 Х/ф «Балада про 
доблесного лицаря 
Айвенго»

13.15 Х/ф «Садко»
15.00 Х/ф «Чарівна лампа 

Аладдіна»
16.35 Х/ф «Горбун»
19.00 Х/ф «У зоні особливої 

уваги»
20.50 Х/ф «Хід у відповідь»
22.25 Х/ф «Нокаут»
00.10 Х/ф «Випадковий 

запис»
01.45 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України

06.00 Стань диким із нами. 

Документальний цикл

06.30 Стань диким із нами. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 Книга-мандрівка. Україна. 

Городецький. Химери, 

туалети і бетон

07.05 Книга-мандрівка. Україна. 

Привиди Запорізької Січі

07.10 Книга-мандрівка. Україна. 

Як Сковорода з матриці 

вийшов

07.10 Книга-мандрівка. Україна. 

Малевич і таємниця 

Чорного квадрата

07.15 Книга-мандрівка. Україна. 

Джамала про депортацію 

кримських татар

07.15 Книга-мандрівка. Україна. 

Як Булгаков зрікся Бога

07.20 Книга-мандрівка. Україна. 

Київська Русь: гра 

престолів

07.25 Книга-мандрівка. Україна. 

Київська Русь: гра 

престолів

07.25 М/ф «Попелюшка 

07.50 М/ф «Попелюшка» 

08.10 М/ф «Монстри і пірати» 

08.40 Новини 

09.00 Сімейна кухня Катрін 

(Ірландія)

09.25 Сімейна кухня Катрін 

(Ірландія)

09.55 Всі на море! Коста-Ріка 

ARTE 

10.40 Дивна подорож Мері 

Брайянт 

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 Анатолій Гнатюк «Ой, 

смереко!». Прем’єра 

телеверсії концертної 

програми

16.20 Землячки. 

Документальний цикл 

17.25 Землячки. 

Документальний цикл 

18.15 Я — Патрік Свейзі! 

Документальний фільм 

Fremantle 

20.05 Краса та відчай 

— імператриця Австрії. 

Документальний фільм 

ORF

21.05 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

«Суспільному» 

21.40 Новини 

22.00 Прем’єра. Лялькове шоу. 

Міжнародний фестиваль 

театрів ляльок (Китай)

23.55 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

«Суспільному» 

01.00 Zelyonka Fest. Найкраще-

2019. Булобажання

01.50 КлезмерФест. Найкраще-

2019. New Tsayt Band

02.40 Сильна доля. Плач Єремії 

03.35 UA:Фольк. Спогади 

04.35 По обіді-шоу 

05.30 Новини

05.50 Погода

СТБ

05.20 Х/ф «Двоє в новому 
будинку»

07.00 Х/ф «Два береги»
09.00 «МастерШеф-10»

12.45 «Супермама»

17.00 «Хата на тата»

19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

20.00 «Один за всіх»

23.10 «Я соромлюсь свого тіла»

ПРЯМИЙ

09.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд

10.00, 13.10 «Міністерство 

правди»

10.30, 22.00 «П’ята колонка» з 

Христиною Чернегою

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 «Репортер». 

Новини

11.15, 12.15 «Акценти» з 

Наталкою Фіцич

14.10, 15.10, 16.10 «Великий 

марафон»

17.15 «Про особисте» з 

Наталкою Фіцич

18.00 «Анатомія тижня»

20.30 «Про військо»

20.50 «Sound.ЧЕК»

21.00 «Великі новини»

22.30 «Щасливий день із 

політиком»

23.00 «Вата-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

09.10 Прем’єра! «ДжеДАІ-2020»

10.10, 0.15 «Загублений світ»

13.00 Х/ф «Петля часу»
15.10 Х/ф «Перше вбивство»
17.00 Х/ф «Розправа»
18.55 Х/ф «Облога»
21.00 Х/ф «Командо»
22.45 Х/ф «Відморожені»
02.15 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 Вельс — Болгарія. Ліга 

націй УЄФА

07.45, 16.15 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

08.15 Швейцарія — Німеччина. 

Ліга націй УЄФА

10.00, 15.55, 23.00 Футбол NEWS

10.20 Монпельє — Ніцца. 

Чемпіонат Франції

12.10 «Гранада» — «Атлетік». 

Чемпіонат Іспанії

13.55 LIVE. «Минай» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

14.45, 17.45, 20.15 Yellow

16.45 «Суперматчі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.55 LIVE. «Вальядолід» 

— «Сосьєдад». Чемпіонат 

Іспанії

18.55 Фінали Ліги чемпіонів 

(2006 р. /1998 р.)

19.25 LIVE. «Ворскла» 

— «Інгулець». Чемпіонат 

України

21.20 «Великий футбол»

23.20 «Лілль» — «Мец». 

чемпіонат Франції

01.10 Класичні матчі Ліги 

чемпіонів

02.05 «Колос» — «Львів». 

чемпіонат України

03.55 «Нім» — «Ренн». 

Чемпіонат Франції

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.05, 9.50, 13.50, 23.55, 

2.00 Топ-матч

06.15 Ірландія — Фінляндія. 

Ліга націй УЄФА

08.15 Огляд 3-го ігрового дня. 

Ліга націй УЄФА

10.00, 19.55 «Колос» — «Львів». 

Чемпіонат України

11.50, 16.45, 21.45 Yellow

12.00 «Ланс» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

13.55 LIVE. «Лілль» — «Мец». 

Чемпіонат Франції

15.55 LIVE. «Нім» — «Ренн». 

Чемпіонат Франції

17.55 LIVE. «Монако» 

— «Нант». Чемпіонат 

Франції

21.55 LIVE. «Валенсія» 

— «Леванте». Чемпіонат 

Іспанії

00.10 «Минай» — 

«Олександрія». Чемпіонат 

України

02.10 «Вальядолід» — 

«Сосьєдад». Чемпіонат 

Іспанії

04.00 «Ворскла» — «Інгулець». 

Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.55, 1.45 Містична Україна

07.45, 19.00 Там, де нас нема

09.45 Речовий доказ

10.45, 23.45 Секретні території

11.45 Секрети Другої світової

13.45 Планета динозаврів

17.05 Таємниці Міссісіпі

18.00 Галапагоси

21.00 Як спокусити націю

00.45 Дикі тварини

01.15 Суперчуття

02.35 Україна: забута історія

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Кротик і Панда»

08.45 Х/ф «Осінь у Нью-
Йорку»

10.45 Х/ф «Принцеса спецій»
12.35 «Орел і решка. На краю 

світу»

13.30 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.35 Х/ф «Особисте»
02.30 «Бійцівський клуб»

03.20 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.15 Х/ф «Той, що вижив»
14.05 Х/ф «Мексиканець»
16.20 Х/ф «Особлива думка»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Танька і 

Володька

23.00, 0.00 Одного разу в Одесі

23.30 Країна У

00.30 Панянка-селянка

01.30 Щоденники Темного

03.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Гімн України
06.15 Додолики
06.25, 6.40, 8.15, 8.20 Веселі 

саморобки
06.30, 6.35 Книга-мандрівка
06.45, 8.25 Уроки тітоньки Сови. 

Географія-малятко
07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.00, 2.40, 

3.55, 5.35 Новини
07.15, 8.30 М/с «Кмітливий 

Сяодзі»
09.00 Божественна літургія 

Православної церкви 
України

11.00 Недільна літургія 
Української греко-
католицької церкви

12.30 Недільна свята меса 
Римсько-католицької 
церкви в Україні

13.30, 0.35 Т/с «Таємний код 
віри»

14.25 Телепродаж
15.00, 1.35 Країна пісень
16.00 Т/с «Містер Селфрідж»
18.00 «Історії вулканів»
18.30 «Всі на море. Чилі»
19.30 Д/ф «Планета інновацій. 

Енергія вітру»
19.55 Д/ф «Острови. Багамські 

острови: таємничі печери і 
затонулі кораблі»

21.20 #@)[]?$0 з Майклом 
Щуром

22.00 Х/ф «Сквот 32»
00.20 Пліч-о-пліч
03.00 Бюджетники
04.15 #ВУКРАЇНІ
04.40 Святі та грішні

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 4—5 ВЕРЕСНЯ 2020

УКРАЇНА МОЛОДА12 ТБ-НЕДІЛЯ
13 вересня

www.umoloda.kyiv.ua



13УКРАЇНА МОЛОДА

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 4—5 ВЕРЕСНЯ 2020СВІТ

Німеччина вимагає пояснень
 Російського опозиційно-
го політика Олексія Наваль-
ного отруєно хімічною нерво-
во-паралітичною речовиною. 
Про це йдеться у спеціальній 
заяві німецького уряду, опри-
людненій у середу, 2 вересня. 
За словами речника німецько-
го уряду Штеффена Зайберта, 
речовина так званої групи «Но-
вачок» була безсумнівно під-
тверджена спеціальною лабо-
раторією Бундесверу, яка про-
вела дослідження на замовлен-
ня університетської клініки 
«Шаріте» (Charitе) у Берліні, 
де Навальний перебуває на лі-
куванні. Раніше фахівці уні-
верситетської клініки «Шарі-
те» повідомили про ознаки от-
руєння Навального речовиною 
з групи інгібіторів холінестера-
зи. До подібних речовин відно-
сяться як медикаменти, пести-
циди, так і бойові отруйні речо-
вини (в т.ч. класу «Новачок»). 
У заяві німецьких медиків тоді 
йшлося про результати «клініч-
них» досліджень.
 У Росії керівництво лікарні 
Омська, куди 20 серпня екстре-
но госпіталізували у стані коми 
Навального, заявляло, що ре-
зультати аналізів, проведених 
у лабораторіях Томська і Моск-
ви, не виявили «хіміко-токси-
кологічних речовин, які мож-
на було б розцінити як отрути і 
як продукти дії отрут». Омські 
лікарі висловили припущення, 
що причиною впадання в кому 
політика стало надмірне спожи-
вання кави та алкоголю.
 У спеціальній заяві уряду 
Німеччини докази присутності 
в пробах, узятих в Олексія На-
вального, нервово-паралітич-
ної речовини з групи «Нова-
чок» названі «безсумнівними» 
(der zweifelsfreie Nachweis). 
Уряд ФРН назвав отруєння На-
вального бойовою речовиною 
нервово-паралітичної дії «шо-
куючою подією», заявивши, 
що найрішучішим чином засу-
джує напад на російського опо-
зиційного політика. Керівниц-
тво Німеччини закликало владу 
Росії невідкладно надати пояс-
нення тому, що сталося. Про ре-
зультати дослідження німець-
кий МЗС офіційно поінформує 
посла Росії в Берліні.
 За словами Зайберт, Ні-
меччина повідомить партнерів 
по НАТО і Євросоюзу про ре-
зультати аналізів Навального 
й обговорить із ними «відповід-
ну спільну реакцію». Уряд ФРН 
також зв’яжеться з Організа-
цією із заборони хімічної зброї 
(ОЗХЗ). Керівництво Німеччи-
ни в середу обговорило ситуа-
цію на екстреній нараді за учас-
тю канцлерки Ангели Меркель, 
глав МЗС і МВС, міністрів обо-
рони та юстиції. Уряд також 
поінформує про те, що трапило-
ся, парламентські групи в Бун-
дестазі.
 Із закликом розслідувати те, 
що сталося з Навальним, до вла-
ди Росії, слідом за канцлером 
Німеччини Ангелою Меркель, 
звернулися МЗС Франції і гла-
ва дипломатії ЄС Жозе Боррель. 
Глава французької дипломатії 
Жан-Ів Ле Дріан заявляв, що 
не розуміє, чому Росія відмо-
вляється від проведення прозо-
рого розслідування у справі про 
отруєння російського опозицій-
ного політика.

Москальські стандарти
 Російське керівництво (зок-
рема, прессекретар президента 
РФ Дмитро Пєсков) повідомля-
ло про проведення дослідчої пе-
ревірки того, що сталося, пра-

воохоронними органами. Од-
нак відзначало неможливість 
порушення кримінальної спра-
ви, посилаючись на відсутність 
лабораторного підтверджен-
ня факту отруєння Навально-
го і невстановленість речови-
ни, яка викликала різке і рап-
тове погіршення стану здоров’я 
опозиційного політика.
 Російські криміналісти не 
виявили в організмі Олексія 
Навального слідів отрути і от-
руйних речовин, повідомило 
ТАСС джерело в правоохорон-
них органах. Джерело додало, 
що в Росії Навальному постави-
ли основний діагноз: порушен-
ня вуглеводного обміну, а та-
кож пов’язаний з ним панкре-
атит. Прессекретар президента 
РФ Дмитро Пєсков наполягав, 
що в Росії в організмі постраж-
далого не було виявлено слідів 
отруйних речовин. «До виве-
зення хворого до Берліна у від-
повідності до всіх міжнародних 
стандартів був проведений ці-
лий комплекс аналізів у нас в 
країні, ніяких отруйних речо-
вин виявлено не було», — за-
явив Пєсков. А офіційна пред-
ставниця МЗС Росії Марія За-
харова зазначила, що заяви 
уряду ФРН щодо ситуації з 
блогером Олексієм Навальним 
є черговою інформаційною 
кампанією, спрямованою про-
ти Москви. Про це вона сказав 
в ефірі програми «60 хвилин» 
на телеканалі «Росія-1». За її 
словами, західні партнери вва-
жають за краще чергові пуб-
лічні заяви замість проведен-
ня «ретельного розслідування, 
кропіткої спільної роботи», ме-
тою якої повинно бути отриман-
ня істинного результату. При 
цьому вони не пред’являють 
російській стороні «хоч яку-не-
будь фактуру», вказала «зірка» 
російської дипломатії. «Все це 
перетворюється на чергову ін-
формаційну кампанію [про-
ти РФ]», — повторила Захаро-
ва свою улюблену фразу, якою 
вона парирує будь-які заяви За-
ходу.

Давати прогнози зарано
 Олексій Навальний досі пе-
ребуває на апараті штучної вен-
тиляції легень, повідомила 2 ве-
ресня клініка «Шаріте» в Бер-
ліні. При цьому в лікарні заяви-
ли, що стан хворого продовжує 
поліпшуватися. «Процес оду-
жання, ймовірно, буде трива-
лим. Поки що зарано оцінювати 
довгострокові наслідки, які мо-
жуть виникнути у зв’язку з цим 
важким отруєнням», — ідеться 
в повідомленні. У лікарні наго-
лосили, що перебувають у тіс-
ному контакті з дружиною На-
вального та оприлюднюють ін-
формацію про його стан з її доз-
волу.
 «Чому Кремль боїться На-
вального?» — на таке запи-
тання намагається відповісти 
«Німецька хвиля», аналізую-
чи шлях отруєного в російсь-
кій політиці. Колишній юрист 
Олексій Навальний, занурив-
шись у політику, став одним 
із найвідоміших облич росій-
ської опозиції. Його популяр-
ність почалася 2008 року завдя-
ки блогу, присвяченому випад-
кам зловживання службовим 
становищем представниками 
російської влади та керівника-

ми найбільших державних ком-
паній. Опубліковані викриття 
навіть призвели до відставок, 
що рідкість у російській полі-
тиці.
 2011 року Олексія Наваль-
ного вперше заарештували на 15 
діб за участь в акції протесту пе-
ред Держдумою у Москві. При-
чиною тодішніх протестів стали 
повідомлення у соціальних ме-
режах про фальсифікацію голо-
сування на парламентських ви-
борах, на яких перемогла пар-
тія влади «Єдина Росія». Після 
звільнення Навальний пообіцяв 
продовжити простестний рух. 
Через рік після повернення Во-
лодимира Путіна у президент-
ське крісло, у 2013 році, опози-
ціонера знову затримали та за-
судили, — цього разу до п’яти 
років ув’язнення, за обвинува-
ченням у розкраданні майна 
компанії «Кіровліс». Утім уже 
наступного дня звільнили за рі-
шенням Верховного суду. Пізні-
ше його все ж засудили до умов-
ного строку. Попри проблеми з 
правосуддям, Навальному доз-
волили взяти участь у виборах 
мера Москви 2013 року. Голо-
сування завершилося для ньо-
го другим місцем після про-
владного кандидата Сергія Со-
бяніна. Цей результат був спри-
йнятий як величезний успіх та 
став каталізатором опозиційно-
го руху в Росії.
 Через антикремлівську ри-
торику шлях на провладне те-
лебачення Росії для Навально-
го був закритий. Це змусило 
його активізувати діяльність у 

соціальних мережах та на своє-
му блозі. Його красномовство, 
ефектний підбір потрібних слів, 
вдала іронія на адресу Путіна та 
його оточення забезпечили бло-
геру велику підтримку серед 
російської молоді.
 У грудні 2016-го Навальний 
оголосив про формальний поча-
ток своєї кампанії на виборах 
президента Росії у березні 2018 
року. Утім нові звинувачення в 
корупції, які його прихильни-
ки називають політично моти-
вованими, поставили хрест на 
шансах взяти участь у перего-
нах. 2016 року Європейський 
суд із прав людини (ЄСПЛ) ух-
валив рішення, визнавши по-
рушення права Навального на 
чесний суд у процесі щодо «Кі-
ровлісу». Попри те, що Верхов-
ний суд Росії скасував вирок, за 
яким опозиціонер мав відсиді-
ти п’ять років у в’язниці, у 2017 
році суд у тому ж Кірові знову 
засудив Навального — тепер 
уже до умовного строку.
 У лютому 2017 року протес-
ти в десятках російських міст 
завершилися арештами понад 
тисячі демонстрантів, зокрема 
й Навального. Протести, які на-
зивають найбільшими в Моск-
ві з 2012 року, почалися після 
публікації Навальним даних, 
які начебто доводять зв’язок 
тодішнього прем’єра Росії 
Дмитра Медведєва з імперією 
нерухомості загальною вартіс-
тю в мільярди євро. Через два 
тижні опозиціонера таки звіль-
нили.
 У квітні 2017 року Наваль-

ного облили зеленкою і пошко-
дили зір, унаслідок чого полі-
тик опинився в лікарні. Рого-
виця ока була пошкоджена на-
завжди. Навальний звинуватив 
російську владу у створенні пе-
репон для лікування за кордо-
ном через умовне ув’язнення 
за звинуваченням у корупції. 
Лише завдяки втручанню голо-
ви Ради з прав людини при пре-
зиденті Росії йому вдалося виї-
хати до Іспанії на операцію.
 2018 року Навальний опи-
нився за ґратами на 30 діб. Піс-
ля звільнення у вересні на нього 
чекав новий 20-денний арешт. 
У квітні 2019 року ЄСПЛ виз-
нав Росію винною у порушен-
ні прав Навального під час про-
цесу щодо «Кіровліс», коли 
політик протягом майже всьо-
го 2014 року перебував під до-
машнім арештом.
 У липні 2019 року, через 
кілька тижнів після звільнен-
ня з-під чергового 10-денно-
го арешту, Навального кинули 
за ґрати на 30 діб за порушен-
ня суворих російських законів 
про масові зібрання. Натомість 
політик звинуватив російську 
владу в отруєнні його алерген-
ною речовиною під час відбуття 
покарання.
 Станом на грудень 2019 року 
Навальному вдалося заручити-
ся підтримкою мільйонів при-
хильників завдяки соцмере-
жам та Youtube. У штабквар-
тирі очолюваного ним Фонду 
боротьби з корупцією провели 
обшуки, а політика знову зааре-
штували. Співробітники фонду 
розповіли, що влада хотіла кон-
фіскувати їхнє технічне облад-
нання. У березні 2020 року На-
вальний повідомив, що рахун-
ки його та його родини були за-
морожені.
 20 серпня речниця Наваль-
ного повідомила, що тому рап-
тово стало зле у літаку після 
того, як він випив чаю в аеро-
порту. Літак здійснив екстре-
ну посадку, після чого Олексія 
доставили до лікарні в Омську, 
де він, за даними медиків, пере-
буває в комі та підключений до 
апарата штучного дихання. Ко-
манда Навального заявила, що 
його отруїли, та натякнула на 
зв’язок із попередніми напада-
ми на політика. ■

ТЕРОРИЗМ

«Новачка» вистачить на всіх?
Лабораторія Бундесверу підтвердила: Навального уразили психотропною речовиною

■Ігор ВІТОВИЧ

Олексія Навального ізольовують і труять уже не вперше.❙

Адвокатам опозиційного 
російського політика вдалося 
перевезти його в Берлінську 
клініку «Шаріте».

❙
❙
❙
❙
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Ольга ДУБОВИК

Є на Київщині предковічне село 
Стайки. Славиться воно не тіль-
ки рештками давніх поселень 
Майстрів, що їх археологи від-
находили на цих дивовижних 
землях над Дніпром, а й тим, 
що там досі живуть духовні на-
щадки Майстрів. Себто люди, 
які вміють чути дихання землі і 
голос дерев, бачити глибинним 
зором та відчувати єдність усьо-
го сущого. Серед них — родина 
Євлогієвих: Алла та Анатолій. 
Пані Алла продовжує давньоук-
раїнську традицію — виготовляє 
ляльки-мотанки та прикрашає 
ними виставки чоловіка. 
Анатолій Євлогієв — узагалі 
особистість унікальна: володіє 
технікою «круглого» різьблення 
з дерева, аналогів якій немає в 
Україні: з цілісного шматка горі-
ха, яблуні, груші, абрикоси, дуба 
чи берези заслужений майстер 
народної творчості України Ана-
толій Євлогієв, ніби Пігмаліон, 
витворює філігранні художні 
композиції з безліччю деталей, 
які можна розглядати зусібіч. 

Вправним рукам підкоряється 
кожне дерево
 Анатолій Євлогієв родом із 
кобзарського села Стрітівка, що 
в Кагарлицькому районі. З ди-
тинства захопився малюванням, 
а потім — і різьбленням. Спочат-
ку вирізьбив ціпок для свого ді-
дуся. Родичі похвалили. Далі 
так захопився творчістю, що 
почав брати участь у виставках, 
відтак помітили і фахівці, й не-
посвячені. 
 Одного разу до Анатолія 
підійшла старесенька бабуся і 
сказала: «Як же я вдячна твоїй 
матері, що виховала такого та-
лановитого сина». Це вразило 
навіть більше, ніж поцінування 
професіоналів. І додало натхнен-
ня на багато років. Відтоді робо-
ти різьбляра побували на вистав-
ках у столиці: в Українському 
домі, Палаці «Україна», Націо-
нальному виставковому центрі. 
Окремі витвори зберігаються у 
Кагарлицькому краєзнавчому 
музеї. 
 До обійстя Євлогієвих у Стай-
ках частенько приїздять закор-
донні гості й журналісти, щоб 
познайомитися з майстром та 
помилуватися його творіннями. 
А він залишається вірним собі й 
своєму покликанню: вдень по-
рається по господарству і на го-
роді, а ввечері настає його зоря-
ний творчий час. 
 Працює щодня, окрім ве-
ликих православних свят на 
кшталт Великодня чи Різдва. 
Усе в садибі Євлогієвих свід-
чить, що тут живе художник 
від Бога, вправним рукам яко-
го підкоряється будь-який ма-
теріал. Чого вартує лише крини-
ця, прикрашена кованими візе-
рунками. Та найбільша любов — 
до дерева.
 «Дерева, що відживають 
свій вік, готові для того, щоб 
над ними працювати творчо і 
вони оживали в мистецтві, — 
пояснює майстер. — А задуми 
черпаю в багатющій і непростій 
історії українського народу. 
 Віддавна думав: як же мені 
прославити свою Україну? Як 
це зробити за допомогою шмат-
ка дерева? Для мене Україна — 
це коли я стою на своїй землі 

(земля ж бо — наша мати), маю 
хліб на столі та спокій. І ось — 
зродився задум — створити ком-
позицію «Україна». Працював 
над нею два роки. Потім приї-
хали американці, подивилися і 
хотіли викупити бодай заготов-
ки цієї роботи, я не погодився. 
Ніколи не продаю свої твори, 
що експонуються на виставках. 
І навіть нікому не кажу, скіль-
ки в мене робіт».
 А композиції зачаровують. 
Ось «Чумацький шлях». То 
цілісна сюжетна лінія: чумаки 
їдуть зі Стайок у Крим по сіль. 
Там є сила-силенна давніх сим-
волів буття українського на-
роду: і воли, і гарба, і віз, і на-
віть вишита коханою дружи-
ною хустина — оберіг у дорогу 
чумакові. Робота тривала один 
рік, три місяці і дев’ять днів. 
 «Здається, цю мініатюру, 
50 на 20 сантиметрів, знає весь 
світ, — каже Анатолій Євло-
гієв. — Та я її не продав. По-
казую простим людям — своїм 
землякам та гостям Стайок...»
 Анатолій Євлогієв — само-
родок: фах майстра декоратив-
ного різьблення опанував са-
мостійно. Щоправда, закінчив 
заочний Народний універси-
тет ім. Н. Крупської у Москві, 
за спеціальністю художник-
оформлювач. І більш ніж 35 
років свого життя віддав улюб-
леному покликанню. Став чле-
ном Національної спілки народ-
них майстрів України, лауреа-
том обласної премії ім. П. Верни 
у галузі народного мистецтва.
 «Мене вражає життєвий 
шлях Григорія Сковороди: він 
пішов у світ із батьківсько-
го подвір’я, а наприкінці жит-
тя повернувся туди ж, викопав 
собі яму і відійшов у засвіти, — 
розповідає пан Анатолій. — Так 
народилася композиція «Світ 
ловив мене, та не впіймав». Я 
вирізьбив її з сімдесятирічної 
груші, що росла під вікном у 
моєї бабусі Наді. Під час однієї з 
виставок у Кагарлику люди під-
ходили до мене і запитували: а 
з чого це зроблено? Не всі здо-
гадуються, що з дерева. Я пра-
цюю з яблунею, грушею, виш-
нею, абрикосою, березою, ду-
бом, горіхом. Щоб дерева не об-
ражалися».

Оживив 12-тонну брилу 
ямпільського пісковика 
 Раніше, до 10-річчя Не-
залежності України, майс-
тер створив мініатюру «Земле, 
радій і цвіти». Нею прагнув по-
казати, яке це щастя, коли лю-

дина живе вільно, а її думка 
лине у височінь: вирізьбив ле-
лек, що летять у небі.
 У творчій долі Анатолія Єв-
логієва є ще щонайменше дві 
епохальні роботи: пам’ятник 
жертвам Голодомору, відкри-
тий у Стайках 28 листопада 2008 
року, та монумент Героям Не-
бесної сотні, що постав у серпні 
2015-го в Кагарлику. Вони свід-
чать, що автору підкоряються й 
інші матеріали.
 Особливо коли настає листо-
пад, жителі Стайок знову згаду-
ють, як дві з половиною тисячі 
їхніх односельців скосив Голо-
домор-геноцид 1932-1933 років 
(дослідники свідчать, що зага-
лом на Київщині голодною смер-
тю померли півмільйона осіб, а 
безпосередньо в Кагарлицькому 
районі загинули більше 10 ти-
сяч людей, постраждали 46 на-
селених пунктів, 26 з яких були 
занесені на «чорну дошку»). Зі 
скорботними квітами й молит-
вами уже більше 10 років при-
ходять люди до кам’яного чоти-
риметрового хреста на постамен-
ті, з обох боків якого зображені 
жорна, символічні душі помер-
лих та цифри: 32-33...
 На кагарлицький пам’ятник 
Героям Небесної сотні кошти 
збирали всією громадою райо-
ну. Анатолій Євлогієв творив 
п’ятиметровий монумент із 
двадцятитонної брили каменю 
— ямпільського пісковика ва-
гою 12 тонн. 
 У центрі композиції — фі-

гура крилатої жінки, що сим-
волізує янгола-охоронця наро-
ду. Її молитовно складені руки 
тримають гілку калини, у під-
ніжжі горить заупокійна свіча 
за втраченими життями синів, а 
напівскладені за спиною крила 
переходять у рушник, що віль-
но спадає додолу по боках ком-
позиції. На рушнику напис: злі-
ва — «Слава Україні!», справа 
— «Героям слава!». «Вишиті» 
качки нагадують пісню «Пли-
не кача по Тисині». Над голо-
вою жінки — український пра-
пор, що переходить у стилізова-
ний тризуб із мечем в осерді та 
словами: «Хто з мечем прийде, 
від меча й загине». 
 А обабіч прапора й тризу-
ба в небо здіймаються птахи 
— душі загиблих Героїв. Пра-
воруч угорі — фігура янгола-
провідника, що тримає в ру-
ках пташку-душу та супровод-
жує її до раю. На тильному боці 
пам’ятника зображені пшенич-
ний колосок, кущ калини, гніз-
до з матір’ю-птахом, яку охоро-
няє батько-птах, сонце у небі та 
орнамент із ромбів, що символі-
зує засіяне поле.
 І лише незрячим не зрозуміла 
головна ідея автора композиції: 
Герої загинули, щоб на українсь-
кій землі були щастя, достаток та 
сяяло ласкаве мирне сонце.
 Не менш цікавими є й ху-
дожньо-ужиткові речі майстра. 
Наприклад, розкішні ложки з 
яблуні та груші, кожна з яких 
має свою назву: «Селу Стай-
ки — 1000 років», «Баба Оля», 
«60 — на землі, 40 — на сцені» 

(до ювілею Богдана Ступки), 
«Ящірка», «Олень», «Бичок», 
«Змійка». Кожну композицію 
Анатолія Євлогієва розглядаєш 
довго. Бо там завжди зашиф-
рований сюжет, що уособлює 
роздум майстра над буттям ук-
раїнської нації у віках.

Про матір та Калнишевського
 «Нині працюю над втілен-
ням двох задумів, — ділить-
ся сокровенним пан Анатолій. 
— Хочу створити композицію 
«Мене мати народила». При-
свячую її своїй мамі, котру в 
14-річному віці фашисти на-
сильницьки вивезли на роботу 
до Німеччини. Переосмислюю 
її шлях, її біль.
 Другий замисел — робота 
«Осінь». Це буде розповідь про 
життя людини від народжен-
ня і до останнього дня. Одного 
разу восени я побачив бабусю 
з кошиком картоплі. Вона сто-
яла під густим дощем, з отими 
своїми зашкарублими від робо-
ти руками. Ми навіть не були 
знайомі. Невдовзі довідався, що 
цієї жінки не стало і я її вже ні-
коли не побачу. Саме таким, як 
вона, українкам-трудівницям 
присвячую свою нову компози-
цію...
 Упродовж двох років пра-
цюю над композицією «Мо-
литва Калнишевського», що 
присвячена Запорізькій Січі 
та легендарному гетьману Ук-
раїни, який відбував заслан-
ня у далекому Сибіру. Переос-
мислюю історію під кутом сьо-
годення...» ■

Автор біля пам’ятника Героям Небесної сотні у Кагарлику.
Фото з власного архіву.

❙
❙

ДІЙОВІ ОСОБИ

Ввечері настає його зоряний творчий час
Анатолій Євлогієв володіє унікальною технікою різьблення дерева, а також творить з інших матеріалів

■

«Чумацький шлях» — мініатюра з дерева, 50 на 20 сантиметрів.❙

Самородок-майстер Анатолій Євлогієв.❙

Композиція «Світ ловив мене, та 
не впіймав».

❙
❙
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«Дуже не хочу, аби «Колос» став тимчасовим спалахом. Важливо, 
щоб у клубу була стабільна підтримка».

Андрій Засуха
президент ФК «Колос» (Ковалівка)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Після проходження одра-
зу чотирьох українських тені-
систок до другого раунду «Ю-
Ес оупен-2020» десь у глибині 
душі вітчизняні шанувальни-
ки тенісу сподівалися що наші 
дівчата такою ж чисельною 
групою просуватимуться тур-
нірним шляхом і надалі.
 Утім після другого кола в 
одиночному жіночому розряді 
Відкритого чемпіонату США 
залишилася лише одна пред-
ставниця України.
 Утриматися на плаву вда-
лося наймолодшій з украї-
нок у Нью-Йорку — 18-річній 
Марті Костюк, яка в матчі дру-
гого раунду здолала посіяну на 
турнірі під 31-м номером Ана-
стасію Севастову з Латвії — 
6:3, 7:6 (7:5).
 Дворазова переможниця 
юніорських «Гранд слемів» те-
пер демонструє гідний теніс і 
на дорослому рівні. У 2018 році 
в Австралії Марта вже грала у 
третьому колі «гранд слему». 
Відтак, подолавши латвійсь-
ку представницю сіяної ко-
горти на цьогорічному «Ю-Ес 
оупен», Костюк повторила своє 
кар’єрне досягнення на дорос-
лому «шоломі».
 У наступному колі на Кос-
тюк (137-ма ракетка планети) 
чекає ще потужніша представ-
ниця елітної групи. Експерша 
ракетка планети Наомі Осака 
з Японії у Нью-Йорку має чет-
вертий рейтинговий номер, і 
при цьому добре пам’ятає, як 
два роки тому на головній арені 
Національного тенісного цент-
ру США здобула свій перший у 
кар’єрі «шолом». Вочевидь, у 
японки є чимало підстав, аби 

знову тріумфально заверши-
ти Відкритий чемпіонат США. 
Натомість для 18-річної ук-
раїнки, яка у своєму активі має 
перемогу на юніорському «Ю-
Ес оупен» у парі, матч проти 
іменитої опонентки — нагода 
голосно заявити про себе теніс-

ному бомонду, адже, за слова-
ми Осаки, вона ніколи раніше 
не чула про тенісистку з пріз-
вищем Костюк.
 Друга ракетка України Да-
яна Ястремська вже заробила 
чимало рейтингових балів для 
свого реноме. Однак на Від-

критому чемпіонаті США 2020 
року вболівальники чекали від 
неї значно більшого, ніж участі 
в другому раунді турніру. Із ве-
ликими труднощами подолав-
ши стартовий бар’єр, посіяна в 
Нью-Йорку під 19-м номером 
талановита одеситка практич-

но без боротьби програла свій 
наступний поєдинок на аме-
риканському «шоломі». І дар-
ма, що її кривдниця — Медісон 
Бренгл із США — в рейтингу 
WTA посідає лише 84-ту пози-
цію. У рідних стінах господар-
ка кортів здолала свою візаві з 
України, як кажуть, в одні во-
рота — 6:2, 6:3.
 Іншим українкам супер-
ничати в другому колі «Ю-Ес 
оупен» випало зі значно по-
тужнішими візаві. Екзамена-
тори двом нашим Катеринам 
— Козловій i Бондаренко — 
дісталися вельми авторитет-
ні. Восьма сіяна, Петра Мар-
тич iз Хорватії, не залиши-
ла шансів Бондаренко — 6:3, 
6:4. А посіяна під 12-м номе-
ром колишня лідерка світово-
го рейтингу, чешка Петра Кві-
това впевнено обіграла Козло-
ву — 7:6 (7:3), 6:2.
 І ще однієї невдачі пред-
ставниці українського жіночо-
го тенісу зазнали в парному тур-
нірі «Ю-Ес оупен». Взявшись 
після паузи знову грати дуе-
том, Надія та Людмила Киче-
нок програли свій матч старто-
вого кола американо-бразильсь-
кому тандему — Хейлі Картер/
Луїза Стефані — 4:6, 7:5, 3:6. 
 При цьому зауважимо, що 
жоден український тенісист 
права зіграти на цьогорічному 
«Ю-Ес оупен» не отримав. ■

Марта Костюк єдиною з українок пробилася до третього кола «Ю-Ес оупен»-2020.
Фото з сайта www.ukrinform.ua.

❙
❙

ТЕНІС

Нагода для знайомства
У третьому колі цьогорічної Відкритої першості США зіграє лише одна українська тенісистка

■

Григорій ХАТА

 Напевно, лише одиниці на 
старті минулого сезону могли 
уявити, що провінційний дебю-
тант елітного дивізіону — «Ко-
лос» із Ковалівки — завершить 
чемпіонат iз путівкою до Ліги 
Європи.
 Відтак до нещодавно виго-
лошених слів президента ко-
валівців Андрія Засухи про те, 
що наступним знаковим етапом 
на шляху його команди має ста-
ти національне чемпіонство, 
варто поставитися серйозно. І 
хоча, як наголошує сам моло-
дий керівник «Колоса», «золо-
то» чемпіонату України — це 
справа не одного дня, амбіції 
та плани колективу з Київщи-
ни мають реалістичне підкріп-
лення. «Дуже не хочу, аби «Ко-
лос» став тимчасовим спалахом. 
Важливо, щоб у клубу була ста-
більна підтримка», — каже Ан-
дрій Засуха.
 Днями ж у селі Ковалівка 
відбулося офіційне відкриття 
новозбудованої клубної арени 
«Колоса», котра готова прийня-
ти п’ять тисяч глядачів, де вже 
найближчим часом підопічні 
Руслана Костишина проведуть 
свій перший поєдинок УПЛ.
 Інспектуючи під час будів-

ництва арену в Ковалівці, прези-
дент Української асоціації фут-
болу Андрій Павелко наголо-
шував, що домашня арена «Ко-
лоса» здатна приймати й матчі 
молодіжних збірних України. 
 Зможуть тут ковалівські 
футболісти приймати своїх опо-
нентів й у кваліфікації Ліги Єв-
ропи, однак для матчів вищого 
рівня   регіону не вистачає розви-
неної транспортної інфраструк-
тури. 
 Скромно, аби претендувати 
на найвищі місця в національ-
ному чемпіонаті, наразі, вигля-
дає й кадровий потенціал «Ко-
лоса», хоча перед дебютом на 
євроарені команду Костишина 
підсилила низка непоганих ви-
конавців. Найбільш відомий із 
них — ексфорвард «Шахтаря» 
та «Дніпра» Євген Селезньов. 
«Якщо «Колос» вийде до групи 
Ліги Європи, то на 50% свою 
місію я в клубі виконав», — за-
значив іменитий новачок ко-
валівців.
 Серед тих, хто в новому се-
зоні допомагатиме колективу з 
Київщини підкорювати Європу, 
будуть і двоє провідних гравців 
динамівської «молодіжки» — 
Євген Ісаєнко та Владислав Ку-
черук. «У Ковалівці живе 1600 
людей, і вони мають свою ко-

манду. Хочеться, аби про нас, 
наших гравців дізналися в Єв-
ропі», — поділився своїми праг-
неннями Андрій Засуха.
 До слова, місткість стадіо-
ну втричі переважає загальну 
кількість мешканців Ковалів-
ки, проте Андрій Засуха пере-
конаний, що арена пустувати не 

буде. «Наші вболівальники — це 
не тільки місцеві жителі, а й ті, 
хто живе в сусідніх населених 
пунктах і містах. Із Києва, де у 
нас теж з’явилися уболівальни-
ки, їхати 60 кілометрів по хо-
рошій дорозі. Я впевнений, що 
стадіон, коли пандемія піде на 
спад, буде заповнюватися», — 

сказав під час відкриття стадіо-
ну президент «Колоса».
 Щодо бюджету будівництва, 
то на зведення футбольної арени 
власники клубу витратили 160 
мільйонів гривень. «Справа вит-
ратна, але, сподіваємося, арена 
прослужить дуже довго», — за-
значив Засуха. ■

Після завершення пандемії коронавірусу в Ковалівці чекають на аншлаги 
на новенькому п’ятитисячному клубному стадіоні.
Фото з сайта koloskovalivka.com.

❙
❙
❙

ВЕЛИКА СПРАВА

Із чемпіонськими мріями
Готуючись до дебюту в єврокубках, ковалівський «Колос» офіційно відкрив нову клубну арену

■
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 +25...+30
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сніг
Південь 00…00

 00…00
Південь +13...+18
 +22...+27
 +13...+18
 +25...+30

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Чоловiк сказав, що мiж нами не-
має iскри. Купила електрошокер. Отя-
миться — запитаю ще раз.

* * *
 Фiмо, запам’ятай: бухгалтер буває 
двох видiв — в окулярах i в розшуку.

* * *
 Нарештi зрозумiла, чому товстi-
шаю. Причина — шампунь, сьогоднi 
прочитала на ньому: «Змiцнює i надає 
об’єму». Вiд сьогоднi миюся засобом 
для посуду, на якому написано: «Роз-
чиняє жири, навiть найстiйкiшi».

* * *
 Учителька запитує Вовочку:
 — Ти знаєш цифри?

 — Так, мене тато навчив.
 — А що йде пiсля трiйки?
 — Четвiрка.
 — А пiсля сiмки?
 — Вiсiмка.
 — А пiсля десятки?
 — Валет.

* * *
 Жiнка — чоловiку:
 — Сьомо, чому сусiдка при зуст-
рiчi почала менi посмiхатися?
 — Я не знаю.
 — Якщо я дiзнаюся, що вона 
посмiхається через тебе, то тобi поч-
нуть посмiхатися всi чоловiки нашого 
пiд’їзду.

Тріо у квадраті
У Харкові та Львові звучатиме музика Бориса Лятошинського, яка потрапить у дебютне аудіо-CD

По горизонталі:
 1. Український політичний, цер-
ковний і освітній діяч, засновник Киє-
во-Могилянської колегії. 4. Прем’єр-
міністр Канади. 7. Духовний вчитель 
в індуїзмі та деяких східних філосо-
фіях. 8. Столиця Латвії. 10. В антич-
ній міфології — лукава, хтива істота 
з цапиними ногами, бородою і рога-
ми; супутник бога Діонісія. 11. Їстів-
ний гриб. 13. Ім’я Бога-сина у хрис-
тиянстві. 15. «Усе як є — дороги, ... 
Усе моє, все зветься Україна. Така 
краса висока і нетлінна, що хоч спи-
нись і з Богом говори» (Ліна Кос-
тенко). 17. Відомий російський поет 
Срібного віку. 19. Хижий птах, зобра-
жений на польському гербі. 20. Фі-
лософська категорія, пізнавана дій-
сність, що існує поза свідомістю лю-
дини і незалежно від неї.  22. «Взут-
тя» для автомобільного колеса. 25. 
Табір для автотуристів. 27. Місце, де 
курка несе яйця чи висиджує курчат. 
28. Давньогрецький бог війни. 29. Ви-
буховий предмет. 30. Плямистий тю-
лень. 31. Знаменитий американський 
поет, автор збірки «Листя трави». 
По вертикалі:
 1. Ім’я легендарної авторки пісень, 
якій Ліна Костенко присвятила поему. 
2. Спеціальна підставка-стіл для пи-
сання стоячи. 3. «Професія» Джей-
мса Бонда. 4. Експрем’єр Польщі. 5. 
«Позивний» Штірліца у його спілку-

ванні з Центром. 6. Біла святкова ска-
тертина. 9. Удар знизу в боксі. 12. Ві-
домий французький аеропорт, який 
помилково пов’язують із Григорієм 
Орликом, сином гетьмана Пилипа Ор-
лика. 13. Японське мистецтво форму-
вання букетів. 14. Сорок п’ять хвилин 
у школі. 16. Антагоніст Червоної Ша-
почки. 18. Легендарний футболіст. 
21. Знаменитий боксер, який свого 
часу ледь не відкусив вухо суперни-
ку. 22. Перше українське патріотичне 
тіловиховне та руханкове товариство, 
запроваджене більш як сто років тому 
Іваном Боберським. 23. Кримсько-та-
тарська назва великої комори. 24. По-
дорож річкою на плотах чи легких чов-
нах. 25. Розділовий знак. 26. «Парт-
нер» блискавки під час грози. ■

Кросворд №80
від 28—29 серпня

Дара ГАВАРРА

 Інтернет — це велика підмога в 
роботі, розвага під час відпочинку, 
паличка-виручалочка під час знаход-
ження потрібної інформації, але все 
це може перекреслити інтернет-за-
лежність, якою масово останні роки 
«хворіють» не лише підлітки, а й ціл-
ком дорослі люди. Бо як інакше пояс-
нити мільйони переглядів сторінок 
зірок у їхньому «Інстаграмі»? Зазви-
чай на тих сторінках і інформації нія-
кої немає — переважно фото, проте і 
цей «продукт» споживають мільйо-
ни користувачів. Так, нещодавно 
американська виконавиця Аріана 
Гранде посіла першу сходинку се-
ред жінок, яка перетнула позначку в 
200 (!) мільйонів фоловерів у соцме-
режі «Інстаграм». (Нагадаємо, серед 
чоловіків пальму першості впевнено 
тримає  відомий футболіст Роналду із 
237 млн «уболівальників»).

 Аріані у її 27 років 
є чим пишатися, адже 
здобутків чимало — 
вона і співачка, і автор 
своїх пісень, і акторка, 
встигла вже й «Греммі» 
отримати, співпрацю-
вала з відомим брендом 
Reebok, після чого й свою 
лінію спортивного одягу 
випустила, стала облич-
чям модного будинку 
Givenchy. До того ж ві-
домі глянцеві видання 
постійно беруть у неї 
інтерв’ю чи просто ви-
світлюють її життя, як 
і інших зірок. Проте 
знаходяться мільйо-
ни людей, яким за-
мало такої інформа-
ції, тож їм необхід-
но щоденно знати, 
чим дівчина займа-

лася сьогодні, в 
що була вбрана, 
де відпочивала, 
куди ходила на 
шопінг. Таким 
чином люди за-
повнюють пус-
тоти у своєму 
житті, а зірки 
поповнюють 
ряди своїх при-

хильників. ■

з 7 до 13 вересня
 Овен (21.03—20.04). Партнер буде зача-

рований вашою вразливістю і зробить усе, щоб 
ви тільки посміхалися. Не зловживайте чуйніс-
тю обранця і будьте серйозними.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 8.

 Телець (21.04—21.05). Успiх вам гаран-
товано. Ви зумієте залучити багато корисних 
людей. Гроші сипатимуться на вас з усіх боків, 
адже ви дивним чином їх притягуєте.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 10. 

 Близнюки (22.05—21.06). У будь-якій 
справі ви досягнете успіху. Зверніть увагу на 
конкурентів, серед них знайдуться люди, які 
давно мріють бути у вашiй командi.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 13.

 Рак (22.06—23.07). Особисте життя буде 
багате на любовні зустрічі й побачення, але 
щоб не стати ловеласом, намагайтеся трима-
ти себе в руках.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 8.

 Лев (24.07—23.08). Ви зарекомендуєте 
себе переможцем по життю. Любов чатувати-
ме на вас у будь-якому місці, тому будьте за-
вжди у всеозброєнні.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 12.

 Діва (24.08—23.09). Якщо ви вільні, тре-
ба знайти обранця, однак при виборі постарай-
теся керуватися не тільки зовнішніми характе-
ристиками, а й рівнем інтелекту.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.

 Терези (24.09—23.10). Не драматизуй-
те стосунки, краще поставтеся до всього про-
стіше. Мало хто зважиться змагатися з вами. 
Ваші вміння та здібності будуть на висоті.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 13.

 Скорпіон (24.10—22.11). Ви станете 
надзвичайно привабливими, що допоможе 
знайти другу половинку. Намагайтеся частіше 
виходити у світ, щоб себе показати й подиви-
тися на iнших.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 8.

 Стрілець (23.11—21.12). Вам удасться 
проявити таланти й спробувати себе в бізнесі. 
Не потрібно боятися конкурентів, просто довір-
теся чуттю і дійте.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 12.

 Козеріг (22.12—20.01). Вiдбудуться 
змiни в особистому життi, з основної роботи 
краще не звiльнятися. І хоча грошей буде до-
статньо, стабільність усе одно грітиме душу.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 10.

 Водолій (21.01—19.02). Зміна вражень 
просто необхідна, спробуйте себе в різних ви-
дах діяльності. Начальство завалить вас різно-
манітною і дуже цікавою роботою.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13.

 Риби (20.02—20.03). Намагайтеся дбай-
ливіше ставитися до почуттів свого обранця і 
стежте за своєю поведінкою — недбале сло-
во або дія можуть сильно засмутити кохану 
людину.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 8. ■

ІНТЕРНЕТ І ПОРОЖНЕЧА

Аріана Гранде — 
рекордсмен
200 мільйонів фоловерів слідкує за 
життям зірки в «Інстаграмі»

■

Аріана Гранде.❙

5—6 вересня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiд-
ний, 5-10 м/с. Температура вночi +14...+16, удень +24...+26. Пiс-
лязавтра вночi +16...+18, удень +30...+32.

Миргород: короткочасний невеликий дощ. Уночi +13...+15, 
удень +24...+26. 
Вінниця: без опадiв. Уночi +12...+14, удень +24...+26.
Одеса: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +24...+26.

3 вересня температура води в Чорному та  Азовському мо-
рях становила 24-26 градусів, у Дніпрі біля Києва — 21.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв. Труска-
вець: уночi +12...+14, удень +22...+24. Моршин: уночi +12...+14, 
удень +21...+23.
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