Ну й чим не Африка?

Справа Януковича — в «зелених»
руках

Дешевше все одно не
буде

Куди прямує Ноїв
ковчег нинішньої
влади?

З 1 жовтня
запроваджено
нові тарифи на
електроенергію

Аномальну спеку до
40 градусів вище нуля
синоптики пророкують
найближчим часом
жителям півдня України
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З Україною
на орбіті
Ракета-носій Antares
знову вивела
на орбіту космічний
корабель Cygnus,
який доставить
вантаж
на Міжнародну
космічну станцію

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,795 грн
1 € = 32,315 грн
1 рос. руб. = 0,395 грн
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■ РИМА ТИЖНЯ

Про довгий шлях
Олександр ІРВАНЕЦЬ

» стор.

3

Пам’ятаєте випадок цей?
Не чекаючи нагород,
Цілих сорок років Мойсей
Вів пустелею свій народ.
Шлях із рабства завжди нелегкий.
Більше втоми, ніж перемог.
Але тридцять років таки
Ми цим шляхом поволі йдемо.
Час забути неволі віки.
Наш народ таки вирватись зміг!
І Червоне море таки
Розступилося нам біля ніг!
Шлях наш трудний і не прямий
І чимало на нім перепон.
Та в Єгипет не вернемось ми,
Хай хоч сказиться їх фараон!

❙ Програма, пов’язана з ракетою-носієм Antares, була нагороджена найпрестижнішою відзнакою Міжнародної академії астронавтики «За командні досягнення».
❙ Фото з сайту shotam.info.

Поспішіть передплатити «Україну молоду» на вересень

стор. 7
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УКРАЇНА МОЛОДА
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ІнФорУМ

«Ціни на електроенергію, як і на всі види товарів чи послуг, мають бути
ринкові. Одночасно з цим мають бути ринкові зарплати. Є прошарок
населення, який не може собі цього дозволити, яких зараховують до
найбідніших, і їм держава має допомагати шляхом субсидій».

Володимир Омелян
ексміністр інфраструктури

■ НА ФРОНТІ

■ ЦІНИ

Дешевше
все одно
не буде

■ А ТИМ ЧАСОМ...

Обробка мізків
за Геббельсом
Окупанти проводять масштабну
пропагандистську і дезінформаційну кампанію

З 1 жовтня
запроваджено
нові тарифи
на електроенергію

Тарас ЗДОРОВИЛО

Стефанія ВОРОЖБИТ
Під час засідання Кабінет
Міністрів схвалив нові тарифи на
електроенергію. З 1 жовтня ціну знизять з 1,68 грн за кіловат до 1,44 грн.
Утім експерти переконані, що українців вводять в оману. Адже в грудні 2020-го урядовці скасували пільговий тариф на електроенергію для населення на перші 100 кВт. Тоді ціна
зросла з 90 копійок до 1,68 грн. Тож
навіть після майбутнього зниження
ціни в жовтні українці все одно платитимуть більше, ніж було раніше.
Виходить, що спочатку влада підняла вартість електроенергії вдвічі, а
після загального обурення — зменшила на 10%.
Водночас, як запевняють профільні фахівці, на початку року електрика була значно дешевшою. Тоді діяв
пільговий тариф, коли перші 100 кВтгод коштували всього 90 коп. У січні
пільгу скасували та встановили єдиний тариф. На думку ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна,
зміни, які вводять урядовці, є непропорційними зростанню цін в Україні
і потрібно повернутись до старого тарифу: «Ціни на електроенергію, як і
на всі види товарів чи послуг, мають
бути ринкові. Одночасно з цим мають
бути ринкові зарплати. Є прошарок
населення, який не може собі цього
дозволити, яких зараховують до найбідніших, і їм держава має допомагати шляхом субсидій». Утім, на думку чинних урядовців, повернутись до
минулорічних розцінок неможливо,
адже ціни у світі змінились. У Міністерстві соцполітики кажуть: по всій
країні зараз — «зелена» зона, тому
карантинну надбавку до субсидій у
50% пора скасувати. Якщо ж ситуація погіршиться, надбавку повернуть. «Проєкт постанови передбачає
продовження дії цього механізму підтримки населення для тих регіонів,
які з початком опалювального сезону опиняться у «червоній» зоні, у випадку нової хвилі коронавірусу. При
цьому людям не треба буде додатково звертатися до органів соціального
захисту. Збільшені норми будуть запроваджені автоматично», — заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна. Здорожчання газу з
осені не буде, адже до кінця наступного опалювального сезону на блакитне паливо по всій країні діятиме
фіксований річний тариф. А от уникнути збільшення тарифів на опалення й гарячу воду, швидше за все, не
вдасться. Вже з 1 жовтня, за оцінкою
КМДА, ці позиції можуть підскочити
на 30, а то й 40 відсотків. ■

На фронті знову втрати: внаслідок бойових дій на Донеччині 10
серпня один український воїн загинув, ще двоє бійців отримали поранення. У шпиталі від поранення
помер 30-річний боєць 54-го окремого розвідувального батальйону
ЗСУ Олексій Кайданович (позивний «Кардан») — це вже друга бойова втрата ЗСУ з початку серпня.
Кайданович був поранений під містом Мар’їнка, коли протитанкова
керована ракета (ПТУР) поцілила в кабіну «буса». В Олексія в Новограді-Волинському, що на Житомирщині, залишились дружина та
двоє дітей.
Неспокійно на «передку» було
й 11 серпня — збройні формування Російської Федерації вісім разів
порушили режим припинення вогню. У результаті ворожих обстрілів
один український військовий отримав вогнепальні осколкові поранення: воїн перебуває у медичному
закладі, стан його здоров’я — задовільний.
Обстрілювали окупанти українські позиції поблизу Новомихайлівки та Новосвітлівки Другої

з артилерійських систем калібру
122-мм та гатили також по цих населених пунктах. Внаслідок обстрілу Новомихайлівки пошкоджена
територія ферми та лінія електропередач, що призвело до знеструмлення населених пунктів Тарамчук, Славне, Солодке, Новомихайлівка. Крім того, населений пункт
Новомихайлівка залишився без водопостачання. А внаслідок обстрілу Новосвітлівки Другої загинув
місцевий житель 1935-го року народження та пошкоджені приватні оселі мешканців і прилеглі домогосподарства.
Під ворожий обстріл потрапили також наші позиції поблизу
Луганського, Миронівського та
Пісків, де ворог вів вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Крім
того, на межі Донецької та Луганської областей був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарата типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.
Станом на 7-му годину ранку 12
серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. ■

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування
повідомила про масштабну пропагандистську і дезінформаційну
кампанію, яку проводять росіяни задля розповсюдження фейків
про дії ЗСУ, виправдання власних знущань над цивільним населенням Донецької і Луганської областей та впливу на хід запланованого на 26 серпня засідання Тристоронньої контактної групи.
Одна з цілей цієї кампанії — виправдати фактичну заборону мешканцям тимчасово окупованих територій в’їжджати-виїжджати через КПВВ та відвідувати території України, де діє українська влада. Маріонеткова окупаційна влада так званих «народних республік» має на меті тримати українців iз тимчасово
окупованих територій у повній ізоляції. Із семи КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише в «Станиці Луганській». На
КПВВ «Новотроїцьке» окупанти розблоковують рух тільки для
окремих громадян двічі на тиждень. Пропуск через п’ять із семи
контрольних пунктів в’їзду-виїзду («Щастя», «Майорське»,
«Мар’їнка», «Гнутове» та «Золоте») є повністю заблокованим
збройними формуваннями Російської Федерації.
Це спричиняє цілий комплекс гуманітарних проблем, підсилює невдоволення людей діями окупаційної влади. З метою уникнення відповідальності за свої дії окупанти вдалися
до кампанії з дезінформації, яка поєднує здійснення силових
та інформаційно-психологічних операцій. У ході реалізації силової складової кампанії російські війська систематично здійснюють обстріли в напрямку населених пунктів Попасна, Новотошківське, Катеринівка, Золоте-4, Новозванівка, в тому числі із застосуванням артилерійських систем, мінометів калібру
120 мм i гранатометів. Наслідок цих злочинів — пошкодження цивільної інфраструктури. Більшість таких злочинів проти
мирного населення здійснюється у вечірній та нічний час доби,
коли ризик фіксації порушень патрулями місії ОБСЄ зведений
до мінімуму.
Одночасно зі здійсненням обстрілів окупанти проводять дезінформаційну операцію. В ході неї вони змушують заляканих
постійним терором мешканців тимчасово окупованих населених пунктів уздовж лінії розмежування озвучувати неправдиві
тези про нібито обстріли з боку Збройних сил України. Далі цю
інформацію під час псевдобрифінгів на пропагандистських ресурсах поширюють сумнівні персони, які позиціонують себе як
«представники» ніким не визнаних фейкових утворень. Саме під
час розповсюдження відвертої брехні про обстріли вони заявляють, що блокують роботу КПВВ «з міркувань безпеки».

■ ВЧИНОК

Збирав-збирав —
і подарував
У Сумах краєзнавець Сергій Гуцан
поділився своїм скарбом з двома музеями
Людмила НІКІТЕНКО
У Сумах місцевий краєзнавець Сергій Гуцан передав до
обласного краєзнавчого музею 451 срібну монету. Такий щедрий подарунок він
присвятив 30-річчю Незалежності України. «Ці срібні
куфічні дирхеми VIII-IX ст.
н. е. та доісламські драхми 5
років були розпорошені по антикварних аукціонах. Знав,
що знайдені вони майже одночасно ентузіастами-пошуковцями в двох комплексах неподалік Сум і розійшлися по руках. Довелося їх збирати», —
говорить «УМ» пан Сергій. І
додає, що наразі все дійшло до
логічного завершення, срібні
монети, а також срібний пояс
потрапили до Сумського обласного краєзнавчого музею.
«Ще один свій скарб —
172 срібні монетки-«лусочки»

XVI-XVII століття — передав
до Глухівського музею археології. Це також присвячую 30річчю Незалежності України»,
— веде далі Сергій Гуцан.
Він каже, що ці монети
були знайдені пошуковцямиентузіастами біля села Баничі, це неподалік Глухова, декілька років тому. «Такі монетки часто носили в роті,
«за щокою», щоб їх не вкрали. Тому вираз «відслюнявити гроші» пішов від цих «лусочок», коли їх витягували
при розрахунках», — пояснює пан Сергій.
Він говорить, що колекціонуванням займається давно,
а взагалі історією і минулим
рідного краю захоплювався з
дитинства. Це пішло від його
діда — Терещенка Афанасія
Михайловича, який навчив
онука любити й історію, і
Батьківщину. І передані нині

❙ Краєзнавець Сергій Гуцан (посередині) та його подарунок
❙ Сумському обласному краєзнавчому музею.
скарби у музеї Сумщини — не
перша його ініціатива.
«Я весь час цим займаюся,
хочу, щоб наші сумські музеї
були одними з кращих в Україні», — зазначає пан Сергій.
До речі, слідом за батьком напередодні Дня Незалежності добру справу зробила його донька Інна Гуцан.
Вона разом зі своєю племінницею Софією передала до Сумського обласного краєзнавчого музею меч-гладіус та два
дротики римського часу. Ці
безцінні предмети, які свого
часу були знайдені на Лебе-

динщині, викуплені на антикварному аукціоні.
А в планах самого Сергія
Гуцана — передача до Тростянецького музею комплекту мідних монет. Ця акція
також буде присвячена 30річчю відродження держави. «Найголовніше, що приватною ініціативою державі
повертається те, що їй і належить. Мрію, щоб це стало
прикладом і для інших, щоб
у музеї потрапляли ті предмети, які там і повинні зберігатися», — підсумовує Сергій
Гуцан. ■
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70 млн

гривень

13,5 млн

українців

60 тис.

першокурсників

10 тис.

гривень

114 тонн

гумдопомоги

виділив уряд
народилися за
поповнять цьогоріч стуна місяць варна тимчасово окуна будівництво Президентського університе- час незалежності, підрахували в Міністерс- дентські лави, зазначили у Міністерстві освіти тує українцям утримання одного в’язня, пований схід України направила ООН, повізаявили у Мін’юсті.
ту в Києві на ВДНГ, поінформували у прес- тві юстиції.
та науки.
домила пресслужба Луганської обласної дерслужбі КМУ.
жавної адміністрації.
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Лариса САЛІМОНОВИЧ
На космодромі Уоллопс, що в американському штаті Вірджинія, вже вдруге
за цей рік здійснено запуск космічного
корабля Cygnus, який вивела на орбіту
українсько-американська ракета-носій
Antares. Цього разу безпілотний зоряний «човник» доставить на МКС провізію вагою в 3 тис. 720 кілограмів. Ця
місія присвячена пам’яті американського астронавта азійського походження
Еллісона Онідзука, який загинув під час
старту шатла «Челенджер» у 1986 році.
За інформацією пресслужби дніпровського КБ «Південне», на борту Cygnus перебувають матеріали для наукових досліджень та вивозу з подальшою утилізацією у
щільних шарах атмосфери відпрацьованого вантажу. Корабель доставить на орбіту
3D-принтер, у якому використовують матеріал, що імітує місячний ґрунт. А також
апарат для очищення повітря від діоксиду
вуглецю і прилад для збору наукових даних в інфрачервоному діапазоні. Отримані
дані будуть використані для розробки алгоритмів наступного покоління супутникових спостережень.
Наталя НАПАДОВСЬКА
Компанія Apple анонсувала низку нових функцій безпеки. Штучний інтелект допоможе Apple стежити за смартфонами користувачів поки
що з метою безпеки — за допомогою засобів захисту контенту. Система перевірятиме фотографії на iPhone, iPad
і macOS-пристроях і спочатку планується застосовувати її на території США, пише
Financial Times.
Як повідомляють у компанії, якщо підозрілий або заборонений контент буде виявлено, система сповістить спеціальну групу співробітників,
які далі перевірять знайдений
контент вручну, а за результатами перевірки може бути подано заяву в поліцію. Розробники запевняють, що новий
алгоритм шукатиме фото дитячої порнографії, проте його
принцип роботи не виключає пошуку будь-якого іншого контенту за заданими критеріями.
Багато експертів вважають, що така ініціатива може
слугувати сумнівним прикладом і для інших корпорацій,
що випускають ПО і гаджети.
В компанії Apple розповіли про ще одне нововведення: запуск функції безпеки в

■ ДО ЗІРОК

■ ПОГОДА

З Україною на орбіті

Ну й чим
не Африка?

Ракета-носій Antares знову вивела на орбіту космічний
корабель Cygnus, який доставить вантаж на
Міжнародну космічну станцію
Як «УМ» уже повідомляла, ракета-носій
Antares складається з двох ступенів. Основну конструкцію до першої розробило КБ «Південне». А над її створенням на замовлення корпорації Northrop
Grumman (США) працювало одразу
кілька українських космічних фірм —
«ЮМЗ», «Хартрон-АРКОС» (Харків),
«Київприлад», Хартрон — ЮКОМ (Запоріжжя), «ЧЕЗАРА», «РАПІД» (Чернігів) та інші. Вітчизняні фахівці брали участь також у випробуванні і першому запуску ракети-носія. Зокрема, у
КБ «Південне» в режимі реального часу
здійснювали технічну підтримку, при-

ймання і обробку телеметричної інформації. Тобто українські фахівці повністю забезпечили виконання всіх операцій
у своєму секторі відповідальності.
Усього з початку 2013 року Antares
стартувала 15 разів, з яких 14 — успішно. Минулого року програма, пов’язана з
цією ракетою-носієм, була нагороджена
найпрестижнішою відзнакою Міжнародної академії астронавтики «За командні досягнення». Такого успіху українські та американські інженери досягли завдяки тому, що зуміли об’єднати в одному проєкті досвід двох шкіл зі створення
ракетної техніки. ■

■ ТЕХНОЛОГІЇ

Безпека споживання «Яблук»
Чи відмовлятимуться люди від крутих смартфонів через
тотальний контроль?
повідомленнях. Якщо неповнолітній користувач отримає
в iMessage інтимне фото —
система його розмиє і поставить до відома користувача,
як тільки дитина вирішить
переглянути це фото. Також
неповнолітній не зможе відправити інтимне фото і приховати це від батьків. Система попередить їх про це. Але
як бути, якщо дитина взяла
смарфон дорослих родичів і
впевнено заклацала кнопками?
Не тільки в США, а й у Європі впевнено зростає кількість людей, які не тільки
забороняють своїм дітям користуватися смартфонами, а
й самі свідомо віддають перевагу «допотопним» кнопковим телефонам, всіляко уникаючи залишати так званий
«цифровий слід». Років п’ять
тому, побачивши раритетну
модель кнопкового телефону в руках серйозного банкі-

❙ А він за вами спостерігає...
❙ Фото з сайту macwelt.de.
ра, я здивувалася, на що він
спокійно парирував — «мені
необхідно відправляти й отримувати дзвінки, не більше
того». Ви скористалися QR-

кодом в кафе? Можливо, скоро це вважатимуть мінусом,
зважаючи на порушення прав
клієнтів, які не мають смартфонів. ■

■ ДОВКІЛЛЯ

Світлана МИЧКО
Тернопіль
У Тернополі розпочався
другий етап спільного проєкту Тернопільської міської
ради та Північної екологічної
фінансової корпорації NEFCO
щодо реконструкції системи
зовнішнього освітлення під
назвою «Світло без ртуті». Як
повідомляє на сайті міськради міський голова Тернополя Сергій Надал, за час реалізації першого етапу проєкту,
що його було розпочато у вересні минулого року, вдалося модернізувати освітлення
на 47 вулицях обласного центру. 1 тис. 740 старих шкідливих ртутних ламп замінили на
безпечні сучасні світлодіодні
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Ясно як Божий день
Час попрощатися зі шкідливими ртутними лампочками
світильники. Також було додатково встановлено понад пів
сотні нових опор освітлення та
замінено майже 50 кілометрів
самоутримних проводів.
Другий етап проєкту
«Світло без ртуті», за інформацією пресслужби Тернопільської міської ради,
передбачає відповідну заміну світильників i кабелів
на ще 24 вулицях міста. Сучасні лампи, за висновком

спеціалістів, набагато краще розсіюють світло, а їхній ресурс значно більший
— від 50 тис. годин. За рік
LED-світильник у середньому світить 3,5 тис. годин, тож
це мінімум 14 років роботи.
При цьому щорічна економія спожитої електроенергії складатиме понад 500 тисяч кВт, або понад 2 мільйони гривень.
NEFCO — міжнародна фі-

нансова організація, заснована у 1990 році урядами
п’яти північних країн: Данії,
Ісландії, Норвегії, Фінляндії
та Швеції. Поставивши собі
за основну мету позитивний
вплив на довкілля, вона фінансує та реалізує винятково
проєкти екологічного спрямування, надаючи пріоритет
країнам Східної Європи та
Балтійському, Арктичному
та Баренцевому регіонам. ■

Аномальну спеку до
40 градусів вище нуля
синоптики пророкують
найближчим часом
жителям півдня України
Ірина КИРПА
Починаючи з понеділка, 16 серпня, в причорноморських районах нашої країни встановиться аномально
спекотна погода без опадів.
Відмінні умови для відпочинку
на узбережжі Чорного та Азовського морів дозволять туристам отримати рівномірну засмагу та приємні спогади від відпустки наприкінці літа.
Тим більше, що власники готелів та
пансіонатів готові майже вдвічі знизити ціни на житло та харчування в
курортній зоні на весь оксамитовий
сезон.
«Суху сонячну погоду в більшості
областей України забезпечив антициклон iз романтичним ім’ям Elfi, —
повідомила народний синоптик Наталія Діденко. — Залишки атмосферного фронту можуть лише локально
освіжити дощами та грозами східні
регіони країни, а також Запорізьку
область і територію окупованого Криму».
За словами кліматологів, навіть
поривчастий південно-західний вітер не завадить жителям України насолоджуватися теплою погодою.
Літня спека хоч і збережеться,
але вже не злякає надмірно високими температурними показниками. Адже африканська температура у другій половині серпня можлива лише на півдні країни й в окремих
східних регіонах.
У центральній частині в середньому вдень буде близько +35, на узбережжі Чорного та Азовського морів теж
до +35. На Донбасі до +38, у Закарпатській області до +40, а в Чернівецькій
та Харківській областях до +37.
На інших територіях зберігатиметься комфортне тепло в межах 2529 градусів вище нуля.
Для співробітників ДСНС настають по-справжньому спекотні дні,
адже шквальні вітри впереміш iз високою температурою здатні спровокувати пожежі у східних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Сумській,
Полтавській областях, та й у Криму
переважатиме надзвичайний рівень
пожежної небезпеки.
А ось фермери й аграрії радіють
хорошим урожаям овочів, фруктів,
ягід, баштанних i зернових культур.
На думку представників сільського
господарства України, їм удалося успішно впоратися з примхами природи й зробити відмінні запаси на всю
майбутню зиму.
Згідно з розрахунками народного
синоптика Леоніда Горбаня, серпнева
спека буде нетривалою, а екстремально високі температури протримаються не більше одного-двох днів.
Ближче до вересня задушливі погодні обійми значно ослабнуть в усіх
регіонах країни, поступившись місцем прохолоді з опадами по сезону. ■
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України не погоджуютьнаразі рейтинг
Держекоінспекція хоче
в ТОП-10 кращих аеропорз Польщі хоче
ся з тезою Путіна про те, що росіяни та ук- президента України, розповів виконав- підвищити штрафи за шкоду екології, на- тів Східної Європи займає «Бориспіль», згідно з найняти українських заробітчан, свідраїнці є одним народом, за результатами чий директор Українського інституту голосив голова цього відомства Андрій Ма- рейтингом впливової британської консалтингової чить соцдослідження компанії Personnel
компаніі Skytrax.
льований.
опитування Центру Разумкова.
майбутнього Вадим Денисенко.
Service.
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ПОЛІТИКА
■ ТЕНДЕНЦІЇ

Ярина КОРЧИНСЬКА

На це можна було почути бодай частково притомну відповідь, якби
всі, хто сидить у ньому, подорожуючи по бурхливому морю влади,
усвідомлювали відповідальність своїх ризикованих для країни дій.
А хто має цю відповідь? Ймовірно, олігархи, котрі, аби не дати Порошенку продовжувати українізацію (акцентуймо увагу) українського суспільства, стверджувати державу в її кордонах та національній
ідентифікації, і запустили проєкт «Голобородька» як заздалегідь продуману політтехнологію омани суспільства.
Отже, проєкт «Голобородько» прийшов на виручку кримінально-олігархічно-комуністичному режиму.
І вже за рік президентства багатьом стало зрозуміло, що сам Зеленський дуже далекий від образу, який продали українцям. Але дуже
близький до проросійських поглядів, а тому, під лозунгом поновити
мир в Україні, розпочав процес капітуляції перед агресором.
Посилює такий висновок його розбалансована цивілізаційна остання
гойдалка: якщо Америка та Європа не пристануть на наші умови, ми
ввійдемо в нові договори iз сателітом Росії — Китаєм.

Не можна зупинити те, чого ти
не розпочинав
Отже, поведінка Зеленського у
питаннях війни, котру розв’язала
проти України Російська Федерація, дедалi більше нагадує поведінку того, хто працює на країну-агресора.
А поведінка Зе-команди лише
підтверджує спостереження. Зокрема, глава офісу президента Андрій Єрмак, котрий за статусом не
має права брати участі в офiцiйних міжнародних перемовинах,
а за фактом — бере і здає інтереси України. За цим — перетворення України на колонію, коли всі
важливі питання для неї можуть
вирішуватись у Кремлі.
До речі, риторичне запитання: відповідні структури повинні
були відкрити кримінальні провадження за ст. 19 КУ та ст. 365
ККУ через те, що головний канцлер ОП перебрав на себе питання зовнішньої політики, які є у
компетенції лише президента та
міністра закордонних справ?

Захист Батьківщини —
адміністративне порушення?
Поява рік тому в мінській
групі Кравчука та Фокіна, котрі
почали свою роботу із заяв в інтересах Росії, збурило суспільство.
Згадаймо, Фокін iз Кравчуком через свою підозрілу риторику й діяльність робили спроби дуже швидко проштовхнути все, що нав’язує як капітуляцію України агресор, — Росія. І
вже Фокін, котрий завжди мав
проросійські погляди, заявив,
що треба надати особливий статус усій території Донбасу, а не
лише ОРДЛО, а також не виключив можливості амністії бойовиків і швидко почав наполягати на
необхідності амністії. Кравчук,
щоправда, вирішивши про всяк
випадок пробігти поміж крапельок, як віртуозно вміє це робити комуністичний ідеолог, наголосив, що заява Фокіна є його
особистою думкою і що той не радився та не обговорював її з делегацією. Але обидва — і Фокін, і
Кравчук — не лише підігрують
наративам російської пропаганди, а ще й озвучували, що Україні треба реалізувати те, «чого
зволить» Путін.
Паралельно й інші заслані
козачки, що працюють в інтересах Росії, провадять схожу діяльність. Тож не дивно, що одразу
після заяв Фокіна міністр оборони Таран видає наказ №330, що
зобов’язує штрафувати і позбавляти премій військовослужбовців за ведення вогню у відповідь
по російських окупантах.
Як повідомляв журналіст
Юрій Бутусов, «Міноборони наказало штрафувати солдат ВСУ
за вогонь у відповідь по російських військах і штрафувати командирів за «невиправдані бойові втрати», а сам захист Батьківщини офіційно прирівняно
до адміністративного правопорушення».

Справа Януковича —
в «зелених» руках
Куди прямує Ноїв ковчег нинішньої влади?

Договори про капітуляцію
Політик і дипломат Роман
Безсмертний стверджує, що найперше, що почало кидатися у вічі
після пів року каденції Володимира Зеленського, це те, що чинний президент веде Україну до
прірви, а Путіна робить миротворцем.
«Президент Зеленський, прагнучи аплодисментів Кремля, здає
національні інтереси», — зазначав політик.
Роман Безсмертний упевнений, що Володимир Зеленський
запустив механізм особистої катастрофи, коли були підписані
домовленості, «які заслуговують
найбільш негативних оцінок». А
в них звучало: і визнання ОРДЛО
стороною договірного процесу,
і виведення Росії за межі цього
міжнародного збройного конфлікту, і надання статусу РФ миротворця в цьому процесі тощо.
Підписантами були експрезидент Леонід Кучма та глава ОП
Андрій Єрмак.
Колишній представник України у тристоронній контактній
групі у Мінську Роман Безсмертний зазначив, що треба чітко розуміти, що до дня, коли були підписані ці домовленості, позиція
України базувалася на документах ООН і ОБСЄ, згідно з якими,
збройний міжнародний конфлікт
розв’язаний РФ, яка анексувала
Крим і вторглася на територію українського Донбасу, i Росiя визнавалася стороною конфлікту.

❙ Президенти воюючих країн: є привід для радощів?
❙ Фото з сайту glavred.info.
Чи шкідливий Будапешт?
Ми постiйно доводимо, що
Україна стримує агресора на
східному кордоні НАТО та захищає всю Європу від росіян. Доводимо життями наших героїв, що
саме українці є носіями європейських цінностей, готові полягти
за них ще з часів Майдану. Ми
стверджуємо за допомогою соціологічних опитувань, що наші
громадяни прагнуть повернути
Україну до європейської родини
демократичних держав.
Але потім лідер фракції влади однією фразою нівелює всі ці
аргументи. Давид Арахамія як

мент Леонід Кучма, який на той
час уже пів року як був президентом і на ньому лежала ключова відповідальність за укладення меморандуму. А починав
роботу зi здачi ядерної зброї Леонід Кравчук.
І тоді, й тепер чимало вважають Будапештський меморандум
величезною спільною помилкою
української влади та дипломатії
тих часів. І наслідки цієї беззмістовної домовленості справді виявилися програшними для нас.
Водночас варто згадати, що
простір для «дипломатичної торгівлі» з боку України був обмеже-

Зеленський втілює черговий проєкт «замилювання очей патріотизмом».
«Якщо ми подивимося на те,
що було підписано в Мінську, РФ
стає миротворцем, — заявив колишній дипломат. — Ще гірше.
В документі закладено процедури, як буде нав’язуватися Україні
позиція РФ. Це завдасть удару по
«антипутінському клубу», який
сьогодні сформовано у світі. Іще
гірше — Україна відмовилася
фактично від підтримки клубу
друзів України в світі».
Як вiдомо, в той час контактна група домовилася про створення спільного органу з ОРДЛО.
Було підтвердження цього і
з боку Кремля. Заступник голови адміністрації президента РФ
Дмитро Козак, який опікується
тепер українським напрямком,
анонсував появу нового механізму врегулювання конфлікту на
Донбасі.
У свою чергу, колишній голова Інституту нацпам’яті нардеп Володимир В’ятрович звернувся до СБУ через скандальний документ, підписаний у
Мінську Єрмаком і Кучмою.
Навіть народні обранці від парламентської фракції «Слуга народу» висловили стурбованість
через останні домовленості української сторони в Тристоронній контактній групі про створення Консультаційної ради з
бойовиками ОРДЛО.

своєрiдний тлумачник прихованих «хотєлок» влади відзначався не один раз. Остання заява породила ажіотаж і поза межами
України. Лідер парламентської
фракції СН заявив на камеру, що
вважає нормальним «шантаж
світу ядерною зброєю» і шкодує,
що Україна не може використовувати ядерний потенціал саме
для фінансового шантажу Заходу. При цьому очільник фракції
влади вважає прикладом для наслідування інші країни, які обрали цей шлях (імовірно, йдеться
про два «приклади наслідування» — Іран та Північну Корею).
Однак заради справедливості
варто зазначити, що думка Давида Арахамії про те, що підписання Будапештського меморандуму стало програшем України, не
позбавлена сенсу. Майже загальновизнано, що українська влада з
його підписанням «обіграла сама
себе». Адже коли президент погодився на підписання документа, англійська версія його не містила жодних згадок про «гарантії», на відміну від української
версії. Це визначення прописувалось без жодних механізмів таких гарантій. І все це — аби лише
обійти встановлену парламентом
заборону на укладання таких домовленостей.
Підписував згаданий доку-

ний через те, що тактичну ядерну
зброю Україна втратила ще у перші роки незалежності (знову ж
таки, за президентства Кравчука), а потреба залишати стратегічні ядерні боєголовки та бомбардувальники була вкрай сумнівною,
та й питання операційного контролю над ними не було таким
простим. Тому, напевне, є резон
і в словах тих фахівців, котрі кажуть, що роззброєння було правильним і навіть неуникним кроком, а дискутувати можна було
лише про його умови.

Арахамія — а ля Жириновський
Зеленського
Однак на тлі заяви Арахамії
все це вже другорядне. За жодних обставин, за будь-якої мотивації політик такого рівня не мав
права говорити, що він вважає
шантаж нормальною та ефективною стратегією міжнародних відносин.
Тим більше за ситуації, коли
українська влада декларує наполегливу роботу, прагнучи отримати ПДЧ (а згодом і повноцінне
членство) вступу до НАТО. Рано
чи пізно питання про змiстовне
зближення нашої держави з Альянсом постане на порядку денному. А тим, хто проти нашого вступу до НАТО, не доведеться довго
шукати аргументи недоцiльності

такого кроку для нашої країни.
Давид Арахамія полегшив їм завдання. Мовляв, якщо чинна українська партія влади сприймає
безпекові важелі лише як інструмент фінансового шантажу партнерів, то як можна в принципі
говорити про зближення з НАТО
держави під керівництвом такої
влади? Україну за таких умов
легко можна представити як державу-авантюристку.
Згадаймо до цього ще один з
епізодів дивних заяв Арахамії. У
січні 2020 року у виступі в «Українському домі» лідер фракції
«Слуга народу» запропонував зупинити євроінтеграцію та виконання Угоди про асоціацію, а натомість «створити свої правила
гри». Цю заяву довелося оперативно спростовувати тодішньому віцепрем’єру Дмитру Кулебі,
та й сам Арахамія був змушений
відмовитися від своїх слів.
Однак не Арахамією єдиним.
Не так давно набула розголосу заява радника Єрмака, речника мінської ТКГ Олексія Арестовича, який узявся публічно
шантажувати НАТО заявами
на кшталт «не візьмете Україну до Альянсу — підемо до Китаю». Тоді його слова довелося
спростовувати окремою заявою
МЗС про те, що зовнішньополітичний курс України незмінний.
Однак схильність Києва до дрібного шантажу союзники вловили.
Це лише кілька прикладів,
але такі підривні для держави заяви лунають більш ніж регулярно. Щоразу після них
з’являються пояснення, вочевидь спрямовані на західних
дипломатів.
А тим часом Зеленський
втілює черговий проєкт «замилювання очей патріотизмом». І з
лютого цього року після арешту
кума Путіна Медведчука понеслись у світ розмови про правий
розворот президента Зеленського. Але він більше схожий на маневри у безвиході.
Які для країни наслідки? Це
питання часу. ■
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■ ВТРАТИ

■ НОВИНИ ПЛЮС

Він був честю і совістю демократичної Росії

Розвал правлячої коаліції Польщі

Помер радянський дисидент і антипутініст Сергій Ковальов
Ігор ВІТОВИЧ
Громадськість прощається з Сергієм Адамовичем Ковальовим, російським правозахисником, автором Декларації прав людини та громадян 1991 рік
та другої глави Конституції Російської
Федерації, присвяченої правам людини.
Він відійшов 9 серпня у віці 91 року.
Сергій Ковальов — родом з України. Він народився 2 березня 1930 року
в місті Середина-Буда (Сумська область
Української РСР). Разом із сім’єю переїхав до Москви. У 1954-му закінчив
біологічний факультет МГУ. Здобув
ступінь кандидата біологічних наук.
Завідував відділом математичних методів у біології міжфакультетської лабораторії, працював в Інституті біофізики АН СРСР. Здобув ступінь кандидата
біологічних наук, опублікував понад 60
наукових робіт. Однак відомий більше
саме як правозахисник.
Ім’я Сергія Адамовича Ковальова
— з першого ряду російських політичних фігур кінця радянського і пострадянського часу. За радянських часів
був дисидентом. У 1974 році його заарештували за звинуваченням в антирадянській агітації і пропаганді і дали сім
років колонії та три роки заслання. Був
політв’язнем зони «Пермь-36», де відбували покарання і численні українські
політв’язні. Звільнився Ковальов лише
в 1985 році, відмовившись просити помилування.
Однак після повернення із заслання він не полишив громадську діяльність, у 1989 році за рекомендацією Андрія Сахарова був обраний народним депутатом, потім став членом Верховної
Ради СРСР і Держдуми, а в 1994-1995
роках — першим уповноваженим з прав
людини в РФ. За часів Радянського Союзу він був дисидентом, політв’язнем
та редактором газет, що виходили підпільно. Після розпаду СРСР став першим омбудсманом з прав людини в сучасній Росії та співтворцем чинної Конституції. На початку Першої чеченської

війни Сергій Ковальов як уповноважений з прав людини РФ виступав iз різкою критикою російської політики в
Чечні. У червні 1995 року брав участь
у звільненні заручників у Будьонівську, добився припинення штурму лікарні і запропонував себе замість заручників. Протягом багатьох років він жорстко критикував політику Володимира
Путіна, був противником російської агресії проти Грузії, засуджував анексію
Криму та виступав за відновлення вільних демократичних виборів у Росії.
За послідовний захист прав людини Сергія Ковальова тричі номінували
на Нобелівську премію миру. Він багато років був головою організації «Меморіал». Міжнародний офіс цієї організації супроводив повідомлення про кончину Ковальова на своїй сторінці в фейсбуці словами: «Сьогодні рано вранці
помер Сергій Адамович Ковальов. Так
невчасно для всіх нас».
У своїх заявах він підкреслював необхідність розслідування та засудження Катинського розстрілу. З нагоди 90річчя свого дня народження Сергій Ковальов дав інтерв’ю Польському радіо,
в якому сказав, що сучасна Росія більш
цинічна і лицемірна, ніж Радянський
Союз. Він також застерігав світ від Володимира Путіна, якого назвав тираном: «Сьогоднішній російській владі
не можна жити без ворогів. Для Путіна це єдиний спосіб існування. Тиранія
не може жити без ворогів. Якщо будеш
жити без ворогів, то відповідаєш за становище в країні».
Сергій Ковальов вважав, що перші
роки після розпаду Радянської держави
давали надію, що Росія піде шляхом демократії. Однак цього не сталося. «Сьогоднішня Росія повернулася в Радянський Союз, у радянські часи. Наша влада навчилася брехати так, щоб їй вірило
доволі багато людей на Заході». Коментуючи результати опитування 2018
року, згідно з яким усе менше росіян
довіряє державному телебаченню, Сергій Ковальов назвав публікації держав-

❙ Сергій Ковальов народився на Сумщині.
них ЗМІ «уроками ненависті» і додав:
«Знову настав час, коли газети потрібні
тільки для загортання у них оселедця,
а не читання їх».
Сергій Ковальов назвав сучасну
Росію «вдосконаленою версією Радянського Союзу». Він підкреслював, що режим підтримує саме суспільство, яке
віддає перевагу «еклектиці путінізму»
перед демократичними цінностями. І
тому в Росії, за його словами, немає демократії.
Ковальов удостоєний цілої низки
міжнародних нагород і премій, зокрема «За свободу думки» імені Андрія Сахарова. У 2006 році Сергій Ковальов був
нагороджений французьким орденом
Почесного легіону, в 2009-му був нагороджений європейською премією імені
Андрія Сахарова «За свободу думки».
Президент Польщі Анджей Дуда написав у твіттері, що Сергія Ковальова ніколи не забудуть. Він додав, що Сергій Ковалов був другом Польщі, і нагадав, що президент Лєх Качинський нагородив його Великим Хрестом ордена
«За заслуги» перед Республікою Польща. «Його недарма назвали «совістю
Росії». Нехай спочиває з миром», — додав Дуда. У 2018 році Ковальов отримав
почесний ступінь доктора Варшавського університету. ■

Одна з трьох партій Польщі, які входять до правлячої коаліції, оголосила про вихід з неї після того, як
прем’єр-міністр країни звільнив її лідера з міністерської
посади. Усунутий віцепрем’єр Ярослав Говін — лідер партії «Згода», яка входить до правлячої коаліції
«Об’єднані праві» на чолі з партією «Право і справедливість». Тепер прем’єру Матеушу Моравецькому загрожує вотум недовіри в польському парламенті. У Сеймі Польщі партія Говіна мала 10 місць, а її вихід позбавляє коаліцію більшості, а отже, шукати підтримку доведеться в ультраправих. До цього в коаліції «Об’єднаних
правих» було 232 iз 460 крісел у нижній палаті парламенту. Причиною остаточного розриву стали розбіжності з приводу збільшення податків і зміни закону про
мовлення, через які американська медіагрупа Discovery
буде змушена продати свою частку в найбільшій приватній телекомпанії Польщі TVN. Канал TVN24 часто
виступає з критикою щодо правлячої партії «Право і
справедливiсть». У вівторок тисячі людей вийшли на
вулиці на знак протесту проти закону, який багато хто
вважає спробою заглушити критику уряду.

ЄС збільшує підтримку для країн
Східного партнерства
Єврокомісія 10 серпня збільшила з 40 до 75 млн
євро пакет допомоги для шести країн Східного партнерства, метою якого є підтримка вакцинації від COVID19. Додаткова допомога має пришвидшити процес щеплень у Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові
та Україні.

В Алжирі жертвами лісових пожеж
стали щонайменше 65 людей
Пожежі, спричинені надзвичайною спекою, яка
місцями доходить до 45 градусів, i сильними сухими
вітрами, поширилися майже на весь регіон Середземного моря. Але найбільш трагічні наслідки — в Алжирі. Державні ЗМІ країни повідомили станом на 11 серпня про щонайменше 65 жертв вогняної стихії. До боротьби з пожежею в країні залучили армію, як наслідок, 28 із загального числа загиблих — військові, ще
12 отримали важкі опіки. Президент Алжиру Абдельмаджід Тебун оголосив триденну національну жалобу
за загиблими.

Facebook заблокував російську фірму
за дискредитацію вакцин
Компанія Facebook видалила сотні облікових записів, котрі пов’язані з рекламною агенцією, розташованою в Росії. Відповідальною за розповсюдження фейків з 65 профілів у Facebook та 243 профілів
в Instagram є маркетингова компанія Fazze, що працює в Росії для невідомого клієнта. Вони використовували фальшиві профілі для поширення оманливих тверджень, які дискредитували вакцини Pfizer та
AstraZeneca.

■ ГАРЯЧА ТОЧКА

Наступ «Талібану»
Президент США заявив, що не жалкує про
рішення вивести американські війська з
Афганістану
Олег БОРОВСЬКИЙ
Радикальний ісламістський
рух «Талібан» продовжує захоплення адміністративних центрів в Афганістані. Так, 11 серпня, за даними «Ассошiейтед
Пресс», впали столиці провінцій Бадахшан і Баглан на північному сході і провінції Фарах
на заході. Тепер у руках талібів
— 9 iз 34 регіонів країни. Фактично, вони займають по одному центру провінції щодня.
Бої з талібами продовжують
збільшувати навантаження на
афганські сили безпеки після
відходу військ США і НАТО.
Адміністрація президента США
Джо Байдена готується до того,
що столиця Афганістану, Кабул, впаде набагато швидше,
ніж вважали раніше, після виведення західних військ з Афганістану, пише видання «Вашингтон Пост». Якщо раніше в
адміністрації вважали, що таліби можуть захопити Кабул протягом 6–12 місяців, то тепер

нинішні й колишні неназвані
чиновники США, з якими говорило видання, називають термін від місяця до 90 днів.
Виведення американських
військ з Афганістану почалося при попередньому президенті США Дональдові Трампі,
чинний президент Джо Байден
встановив крайній термін для
завершення операції — 11 вересня. На тлі виведення американського контингенту «Талібан» прискорив наступ на позиції урядових військ. Таліби
розпочали наступ у травні, коли
американські сили та їхні союзники почали виходити з Афганістану.
Дивною на цьому тлі здається зроблена 11 серпня заява
президента США Джо Байдена,
що він не шкодує про рішення
вивести американські війська з Афганістану. Під час розмови з журналістами в Білому
домі президент закликав афганських лідерів об’єднатися
і боротися за свій народ. Джо

❙ Прапор талібів над містом Кундуз.
❙ Фото з сайту radiosvoboda.org.
Байден підкреслив, що Сполучені Штати дотримуються своїх
зобов’язань перед афганською
владою. Йдеться про повітряну підтримку в боротьбі з талібами, фінансову підтримку афганської армії та постачання
продовольства й техніки для
неї. Але, як наголосив президент США, афганці самі «повинні боротися за себе».
Байден мотивував рішення
США залишити Афганістан наступними словами: «Ми витратили понад трильйон доларів
за 20 років. Ми навчили більше 300 тис. афганських військових і надали сучасне обладнання. Афганські лідери повин-

ні об’єднатися. Ми втратили тисячі вбитими і пораненими,
тисячі американських підданих. Відтепер афганські сили
повинні самі боротися за себе і
свою країну».
10 серпня Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ)
висловив стурбованість гуманітарною ситуацією в Кундузі,
Лашкаргасі і Кандагарі. Бойові дії в цих містах посилюються і «сотням тисяч мирних жителів загрожує небезпека», —
заявляє МКЧХ. «Починаючи з
1 серпня 15 медичних установ,
які працюють за підтримки
МКЧХ, надали допомогу 4 тис.
42 пораненим, що свідчить про

запеклість останніх зіткнень»,
— повідомив комітет Червоного Хреста.
Таким чином, справдилися
найгірші очікування: після виведення міжнародного військового контингенту відновилося
протистояння між фундаменталістським рухом «Талібан» та
афганськими силами безпеки.
Бої із застосуванням важких
озброєнь розгорнулися по всій
території країни. Сили «Талібану» отримують перемогу за перемогою, а бої дедалі частіше
загрожують цивільному населенню. В особливо загрозливому становищі опинилися афганці, які співпрацювали з силами
НАТО. Вони побоюються акцій
помсти з боку бойовиків «Талібану» і намагаються завчасно
перебратися у безпечніші місця. Багато з них прагнуть виїхати за кордон. Часу на збори обмаль, із собою беруть лише речі
першої необхідності, а шляхи на виїзд пролягають лінією
фронту.
Багато біженців прямують
до Кабула, однак місць для
розміщення у столиці критично бракує. Людям доводиться розселятися просто неба, у
парках. Деякі країни пообіцяли афганському персоналу, з
яким співпрацювали, посприяти з евакуацією за кордон. Правозахисні організації закликають західні уряди посприяти
евакуації, адже йдеться про порятунок людських життів. ■
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UA: Перший

06.00
06.30
06.40
06.50

Я вдома
М/ф «Зерно»
М/ф «Івасик-Телесик»
М/ф «Як козаки сіль
купували»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 2.10,
5.15 Новини
07.05, 0.20 Т/с «Доктор Блейк»
08.05, 11.20 Роздивись
08.20 Геолокація: Волинь
08.50 ЗаАрхівоване
09.05 Телепродаж
09.35 Т/с «Наші матері — наші
батьки»
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна
студія
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.50
Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.35 Концерт. Анатолій Гнатюк
17.25, 5.05 Еколюди
17.30, 21.50 Д/ф «Боротьба за
виживання»
18.55 Д/ф «Світ дикої природи»
19.55 Д/ф «Тваринна зброя»
23.00 Перша шпальта
01.20, 2.55 Суспільна студія.
Головне
04.00 Д/ф «Родинна справа»
04.50 Земля, наближена до неба

16 серпня
КАНАЛ «1+1»

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, 4.45 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2021»
11.15, 12.20, 14.05 «Твій день»

ІНТЕР
06.05, 22.30 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»

Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

10.05, 18.00, 19.00, 2.55

20.18 «Проспорт»

16.05 «Чекай на мене. Україна»

20.20 Комедія «Папік-2»

20.00 «Подробиці»

23.25, 3.55 Т/с «СидОренкиСидорЕнки-2»
00.30 Комедія «Знайомство з
батьками»

21.00 Т/с «Гардемарини,

історія»

02.40 Жахи «Монстро»

04.25 М/ф

05.35 «Життя відомих людей»

04.55 «Телемагазин»

07.10, 8.30, 20.55 Актуально.

10.10, 5.10 Д/с «Великі танкові

14.10 Д/с «Авіакатастрофи:

Економіка. Політика. Соціум

битви»

злочину»
02.00 Т/с «Мисливці на реліквії»
05.45 Телемагазини

20.15, 22.50 Т/с «Ніщо не
ФУТБОЛ-1

трапляється двічі»
01.30 «Детектор брехні»

06.00, 8.00, 15.20, 23.40, 1.45,
3.45 Топ-матч

свідок»
ПРЯМИЙ

17.50 «Таємниці світу»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00 «Репортер». Новини

03.30 «Речовий доказ»

07.10, 8.10 «Новий день»

04.30 «Правда життя.

09.10, 10.10, 11.10, 12.10
«Новини країни»
13.15 «Великий день»

08.10 М/ф «Вартові Галактики»
09.05 М/ф «Аладдін»
09.30 М/с «Сімпсони»
11.10 Мама реготала

15.10 «Дзвінок»
16.00 «Час пік»

05.15 Т/с «Коли ми вдома»
06.00 Т/с «Комісар Рекс»

08.45 Факти. Ранок
09.10 Х/ф «Вуличний боєць»
11.10, 13.15 Х/ф «Самоволка»

12.35 Х/ф «Шалений
патруль»
14.40 Х/ф «Шалений
патруль-2»

12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.15 Х/ф «Двійник»
16.30 Х/ф «Міцний захист»

16.45 Т/с «Будиночок на щастя»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

19.00 «Хто зверху?»

19.25 Надзвичайні новини з

21.05 Х/ф «Останній

Костянтином Стогнієм
20.10, 21.30 Х/ф «Година пік»
22.25 Х/ф «Година пік-2»
00.15 Х/ф «Година пік-3»

бойскаут»
23.30 Х/ф «Флот Макхейла»
01.30 «Вар’яти»

02.50 Антизомбі

02.55 «Служба розшуку дітей»

03.35 Я зняв!

03.00 «Зона ночі»

11.10, 17.10, 1.10 Д/с «Таємнича

15.30 Час «Ч»

19.15, 22.00 Художній фільм

світова війна»

16.10, 0.10 Д/с «Світ Гітлера:

21.00 Час новин. Підсумки дня

причини і наслідки»
ФУТБОЛ-2
06.00 «Колос» — «Рух».
Чемпіонат України

08.00 «Торіно» — «Кремонезе».
Кубок Італії
09.45, 19.30 Yellow
10.00, 3.55 «Шахтар»

Харків-2»

16.00 Друге життя звичайних

неприємностей
17.55 Довідник дикої природи
18.55, 23.40 Крізь простір і час із
Морґаном Фріменом

13.20 «Колос» — «Рух».
Чемпіонат України

18.30, 20.55 «УПЛ ONLINE»
18.55 LIVE. «Маріуполь»
— «Чорноморець».
Чемпіонат України
21.40 LIVE. «Гіресунспор»
— «Галатасарай».
Чемпіонат Туреччини
23.55 «Кротоне» — «Брешія».
Кубок Італії
01.55 «Десна» — «Дніпро-1».
Чемпіонат України
03.55 «Сампдорія»
— «Алессандрія». Кубок
Італії

07.30 Видатні акторки. ТОП

09.20 Дім на заздрість усім
10.20, 19.00 Шість соток
11.10, 16.30 Затишна дача
12.00, 20.50 Дача бороданя
13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради

Чемпіонат України

21.50 Астронавти: найважча

13.30 Спеція

12.00 «Аякс» — «НЕК».
Чемпіонат Нідерландів
14.00 «Волинь» — «Ужгород».

робота у Всесвіті
00.35 Апокаліпсис. Перша
світова війна

11.40 «Адана Демірспор»
Чемпіонат Туреччини

06.30, 8.00 Телемагазин

08.20 Квартирне питання

04.20 Дива природи

— «Фенербахче».

К2

20.50 Народження континентів

15.50 Чемпіонат Нідерландів.

05.10 Містична Україна

Огляд туру. Прем’єра
18.40 LIVE. «Кротоне»
— «Брешія». Кубок Італії
20.40 Чемпіонат Нідерландів.

14.00 Смачні страви
14.30 Правила виживання
17.20, 19.50 Дачна відповідь
18.10 Удачний проєкт
22.20 Готуємо разом
01.40 Формула любові
03.20 Арт-простір

К1

17.00, 23.55 «Великий футбол»

04.10 М/ф

06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»

ТЕТ

08.25 «Ух ти show»

Огляд туру

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

06.00 ТЕТ Мультиранок

21.55 LIVE. «Сампдорія»

10.00 «Орел і решка. Незвідана

09.00 Х/ф «Соляна принцеса»

Італії

20.30 Т/с «Ментівські війни.

15.00, 19.50 Фантастичні історії

ліга

Огляд туру

19.25 «Спорт Тайм»

14.00 Природа сьогодення

— «Металіст 1925 р.».

23.00 «Перша передача»

18.50 «ДжеДАІ»

04.10 Фізкульт ура!

17.00, 22.45 Шукачі

— «Алессандрія». Кубок

17.55 «Секретні матеріали»

війни»

1.40, 3.45 Топ-матч

17.35 Чемпіонат Нідерландів.

світ»

03.10 Обережно, діти!

речей

17.25 Yellow

14.45, 16.55, 19.30 «Загублений

битви Другої світової

07.45, 11.45, 13.45, 16.45, 21.35,

22.00 «Прямий контакт»

викрадач блискавок»

18.10, 2.10 Д/с «Вирішальні

Чемпіонат України. Перша

України. Перша ліга

КАНАЛ «2+2»

післявоєнний план»

10.00 «Великий футбол»

20.00 «Прямий ефір»

18.15, 2.45 «Спецкор»
СТБ

09.50 Т/с «Надприродне»

оборона

02.40 Скептик

«Прикарпаття». Чемпіонат

12.30 Х/ф «Двійник»

00.30 Мама реготала. Найкраще

України

19.30 Д/ф «Україна»

19.10 Т/с «Поліція Гаваїв»

полювання на вбивць»

«Олександрія». Чемпіонат

15.35 «Оболонь» —

10.00 Х/ф «Персі Джексон та

22.50 Т/с «Морська поліція:

08.10 «Львів» —

15.00, 19.45, 22.30 Футбол NEWS

18.10 Т/с «Заряджені-2»

Магнум»

Кубок Італії

18.15 «Ехо України»

06.00 Т/с «Опер за викликом-4»

21.00 Т/с «Приватний детектив

06.10 «Парма» — «Лечче».

17.10 «Ситуація»

15.00 Т/с «Суперкопи»
16.30 Т/с «Швидка»

07.45 «Орел і решка»

21.40 Час-Time

19.05 «Супербабуся»

опору»

03.30 Реальна містика

13.10 Д/с «Найекстремальніший»

10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:

07.20 М/ф «Зоряні війни: рух

01.30 Телемагазин

09.30 Машина часу

03.15 «Помста природи»

06.15 Телемагазин

20.10 «Говорить Україна»

06.25 Вечір з Яніною Соколовою

15.40, 18.05 Т/с «Слід»

НЛО-ТБ

злочину

12.50 Вечірній преЗЕдент

польоти»

06.45 Т/с «Янголи війни»

Професійні байки»

14.30, 15.30, 2.00 Історія одного

08.35 Д/с «Історія навколо нас»

новини»

00.45 Х/ф «Мовчазна отрута»

10.30 Агенти справедливості

07.15 Д/с «Найнебезпечніші

05.25 «Таємниці кримінального

23.00 Т/с «Сліпа зона»

09.00 Зоряний шлях

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, 0.00, 1.00, 2.00,
3.00, 4.00, 5.00 Час новин

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

18.20 «Свідок. Агенти»

04.55, 2.00 Громадянська

5 канал

05.00 «Top Shop»

14.50, 17.00, 2.55 «Випадковий

Сьогодні

00.10 Велика деолігархізація

22.20, 0.10 Т/с «CSI: місце

12.30, 16.30, 19.00, 2.25 «Свідок»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

04.30 Факти

02.10 Д/п «Україна: забута

21.35 Т/с «Плут»

Маямі»

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00

21.00, 23.10 Т/с «Капітанша»

13.05, 14.50 Т/с «Сліпа»

світу»

06.00, 7.40 «Kids time»

04.25 Служба розшуку дітей

вперед!»
00.20 Х/ф «Рідня»

09.55 «МастерШеф»

НТН

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

НОВИЙ КАНАЛ
05.00, 4.55 «Абзац!»

04.20 Еврика!

«Інтером»

Роксолана»

17.00 Т/с «Величне століття.

ICTV
04.10 Скарб нації

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

«Стосується кожного»
12.25 Х/ф «Сімейне
пограбування»
14.20 Х/ф «Вболівальниці зі
стажем»

14.45 «Одруження наосліп»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

Європа»
10.50 «Орел і решка. Рай та

22.45 Футбол NEWS
01.55 «Оболонь» —
«Прикарпаття». Чемпіонат
України. Перша ліга
МЕГА
06.00 Страх у твоєму домі
06.45 Бандитська Одеса
08.45 Правда життя
09.55, 1.35 Речовий доказ
11.05 Повітряні воїни

пекло»
12.50 М/ф «Вартові джунглів»
14.40 Т/с «Беверлі-Гіллз,

10.45 Х/ф «Подарунок на
Різдво»
12.30, 18.00 4 весілля
15.00, 2.15 Зірки, чутки та
Галлівуд

90210»

16.00, 3.05 Панянка-селянка

18.10 «Орел і решка.

17.00 Богиня шопінгу. Битва

Перезавантаження.
Америка»
20.00 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
22.00 «Орел і решка. Навколо
світу»

блондинок
19.00, 20.00, 22.30 Одного разу
під Полтавою
19.30, 23.00, 23.30 Країна У-2
22.00 Танька і Володька

12.05 Україна: забута історія

00.00 Х/ф «Доріан Грей»

00.00 Ігри Приколів

13.05 Гордість України

02.00 Т/с «Три сестри»

01.00 ЛавЛавСar

03.40 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки

ТБ-ВІВТОРОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 13 СЕРПНЯ 2021

17 серпня
UA: Перший
06.00 Я вдома
06.30 М/ф «Парасолька на
модному курорті»
06.40 М/ф «Як козаки
олімпійцями стали»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 2.10,
5.15 Новини
07.05, 0.20 Т/с «Доктор Блейк»
08.05, 11.30 Роздивись
08.20 Геолокація: Волинь
08.50 ЗаАрхівоване
09.05 Телепродаж
09.35 Т/с «Наші матері — наші
батьки»
10.30 Топ10. Архітектура.
Найдивовижніші мости
світу
11.55 Буковинські загадки
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна
студія
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.50
Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.25 Концерт. Пісні про кохання
17.30 Схеми. Корупція в деталях
18.55 Д/ф «Дикі тварини»
19.55 Д/ф «Тваринна зброя»
21.50 Д/ф «Боротьба за
виживання»
23.00 #ВУКРАЇНІ
01.20, 2.55 Суспільна студія.
Головне
04.00 Д/ф «Американська мрія»
05.05 Еколюди
НТН
05.00 «Top Shop»
06.20 «Таємниці світу»
06.55 «Свідок. Агенти»
07.50, 14.45, 17.00, 2.50
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20
«Свідок»
09.00 «Страх у твоєму домі»
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:
Маямі»
17.50 «Будьте здоровi»
23.00 Т/с «Сліпа зона»
00.40 «Легенди бандитського
Києва»
01.40 «Реальні злочинці»
03.00 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя.
Професійні байки»
НЛО-ТБ
06.15 Телемагазин
07.20 М/ф «Зоряні війни: рух
опору»
08.10 М/ф «Вартові Галактики»
09.05 М/ф «Аладдін»
09.30 М/с «Сімпсони»
11.10 Мама реготала
15.00 Т/с «Суперкопи»
16.30 Т/с «Швидка»
18.10 Т/с «Заряджені-2»
19.10 Т/с «Поліція Гаваїв»
21.00 Т/с «Приватний детектив
Магнум»
22.50 Т/с «Морська поліція:
полювання на вбивць»
00.30 Мама реготала. Найкраще
СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.45 Т/с «Комісар Рекс»
09.40 «МастерШеф»
13.10, 14.50 Т/с «Сліпа»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкнановини»
15.45, 18.05 Т/с «Слід»
19.05 «Супербабуся»
20.15, 22.50 Т/с «Ніщо не
трапляється двічі»
01.25 «Детектор брехні»
ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.45 «Репортер».
Новини

КАНАЛ «1+1»
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, 5.05 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2021»
11.15, 12.20, 14.05 «Твій день»
14.45 «Одруження наосліп»
17.00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.18 «Проспорт»
20.20 Комедія «Папік-2»
22.55 Т/с «СидОренкиСидорЕнки-2»
00.00 Комедія «Знайомство з
факерами»
02.15 Трилер «Кінг Конг»
05.55 «Життя відомих людей»

ІНТЕР
05.25, 22.25 «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»
09.55 Т/с «Втеча від мафії»
12.25 Х/ф «007: живі вогні»
14.55, 15.45, 2.45 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 3.25 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Гардемарини,
вперед!»
00.05 Х/ф «Здрастуй і
прощавай»
02.00 Д/п «Україна: забута
історія»
04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

ICTV
04.10 Скарб нації

7

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 7.10 «Kids time»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

04.20 Еврика!

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00

04.30 Факти

06.05 М/с «Том і Джеррі»

04.50, 20.20, 2.00 Громадянська

07.15 «Орел і решка»

Сьогодні

оборона
09.00 Зоряний шлях
10.30 Агенти справедливості
14.30, 15.30 Історія одного
злочину
20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Капітанша»
22.00, 23.10 Т/с «Капітанша-2»
00.20, 2.00 Т/с «Вікно життя»
01.30 Телемагазин

06.30 Ранок у великому місті

09.20 Т/с «Надприродне»

08.45 Факти. Ранок

12.50 «Шахраї в мережах»

09.15, 19.25 Надзвичайні новини

14.40 Х/ф «Шафт»

з Костянтином Стогнієм
16.50 Т/с «Будиночок на щастя»

10.10 «На трьох»
12.40, 13.15, 21.30 Т/с «Пес»

19.00 «Хто зверху?»

12.45, 15.45 Факти. День

21.00 Х/ф «Карате кід»

15.35, 16.15 Х/ф «Шерлок
23.55 Х/ф «Круті віражі»

Холмс»
18.45, 21.10 Факти. Вечір

02.00 «Вар’яти»

23.50 Х/ф «Від меркання
02.50 Гучна справа
03.35 Реальна містика

до світання»

02.55, 3.00 «Зона ночі»

03.35 Я зняв!

04.45 «Абзац!»

15.30 Час «Ч»

19.15, 22.00 Художній фільм

16.10, 0.10 Д/с «Світ Гітлера:

21.00 Час новин. Підсумки дня

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, 0.00, 1.00, 2.00,
3.00, 4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.30, 20.55 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум
07.15 Д/с «Найнебезпечніші
польоти»
08.35, 12.40 Д/с «Історія навколо
нас»

06.25 Особливий погляд

09.30 Машина часу

07.10, 8.10 «Новий день»
09.10, 10.10, 11.10, 12.10
«Новини країни»
13.15 «Великий день»
15.10 «Дзвінок»
16.00 «Час пік»
17.10 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий контакт»
23.00 «Війна за незалежність»

22.45 «Волинь» — «Ужгород».
Чемпіонат України. Перша
ліга
00.30 «Аякс» — «НЕК».
Чемпіонат Нідерландів
02.15 «Львів» —
«Олександрія». Чемпіонат
України
04.00 «Кротоне» — «Брешія».
Кубок Італії

КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2020»
06.20 Х/ф «ФанФан
Тюльпан»
08.20 Х/ф «Сахара»
10.55, 2.05 Т/с «Мисливці на
реліквії»
12.50, 16.55 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15, 2.50 «Спецкор»
18.50, 3.20 «ДжеДАІ»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 «ДжеДАІ-2021»
20.30, 21.35 Т/с «Плут»
22.40, 0.15 Т/с «CSI: місце
злочину»
03.50 «Помста природи»
05.45 Телемагазини
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 20.10 Топ-матч
06.10 «Адана Демірспор»
— «Фенербахче».
Чемпіонат Туреччини
08.10 «Верес» — «Ворскла».
Чемпіонат України
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол
NEWS
10.15, 12.35 «УПЛ ONLINE»
10.45 «Маріуполь»
— «Чорноморець».
Чемпіонат України
13.15 «Великий футбол»
15.15, 22.15 Yellow
15.25 «Гіресунспор» —
«Галатасарай». Чемпіонат
Туреччини
17.15 «Шахтар» — «Металіст
1925 р.». Чемпіонат
України
19.15 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
20.25 «Бешикташ» —
«Різеспор». Чемпіонат
Туреччини

ФУТБОЛ-2
06.00 «Львів» —
«Олександрія». Чемпіонат
України
07.45, 9.45, 11.45, 14.45, 16.45,
18.45, 20.45, 22.45, 23.50,
1.45, 3.45 Топ-матч
08.00 «Парма» — «Лечче».
Кубок Італії
10.00 «Колос» — «Рух».
Чемпіонат України
12.00, 22.55 Чемпіонат
Нідерландів. Огляд туру
12.55 «Адана Демірспор»
— «Фенербахче».
Чемпіонат Туреччини
14.55 «Верес» — «Ворскла».
Чемпіонат України
16.55 «Бешикташ» —
«Різеспор». Чемпіонат
Туреччини
18.55 «Оболонь» —
«Прикарпаття». Чемпіонат
України. Перша ліга
20.55 «Маріуполь»
— «Чорноморець».
Чемпіонат України
00.00 «Кротоне» — «Брешія».
Кубок Італії
02.00 «Гіресунспор» —
«Галатасарай». Чемпіонат
Туреччини
04.00 «Десна» — «Дніпро-1».
Чемпіонат України
МЕГА
06.00 Страх у твоєму домі
06.45 Бандитський Київ
08.40 Правда життя
09.50, 1.25 Речовий доказ
11.00 Повітряні воїни
12.00 Україна: забута історія
13.00 Гордість України
13.55 Природа сьогодення
14.55, 19.55 Фантастичні історії
15.55, 21.50 Астронавти:
найважча робота у Всесвіті

10.10, 5.10 Д/с «Великі танкові
битви»
11.10, 17.10, 1.10 Д/с «Таємнича
світова війна»
13.10 Д/с «Найекстремальніший»
14.10 Д/с «Авіакатастрофи:
причини і наслідки»
17.00, 22.40 Шукачі
неприємностей
18.00 Довідник дикої природи
19.00, 23.35 Крізь простір і час із
Морґаном Фріменом
20.50 Народження континентів
00.25 Апокаліпсис. Перша
світова війна
02.30 Код доступу
04.30 Дива природи
05.10 Містична Україна
К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 «Ух ти show»
08.50 «Орел і решка. Шопінг»
09.50 «Орел і решка. Незвідана
Європа»
10.50 «Орел і решка. Рай та
пекло»
12.40, 18.10 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»

післявоєнний план»
18.10, 2.10 Д/с «Вирішальні

21.40 Час-Time

битви Другої світової

03.10 Обережно, діти!

війни»

04.10 Фізкульт ура!

14.40 Т/с «Беверлі-Гіллз,
90210»
20.00 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
22.00 «Орел і решка. Навколо
світу»
00.00 Т/с «Грань»
03.00 «Нічне життя»
К2
06.30, 8.00 Телемагазин
07.30 Видатні акторки. ТОП
08.20 Квартирне питання
09.20 Дім на заздрість усім
10.20, 19.00 Шість соток
11.10, 16.30 Затишна дача
12.00, 20.50 Дача бороданя
13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради
13.30 Спеція
14.00 Смачні страви
14.30 Правила виживання
17.20, 19.50 Дачна відповідь
18.10 Удачний проєкт

22.20
01.40
03.20
04.10

Готуємо разом
Формула любові
Арт-простір
М/ф
ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 Х/ф «Принц-ведмідь»
10.45 Х/ф «Подарунок на
Різдво-2»
12.30, 18.00 4 весілля
15.00, 2.15 Зірки, чутки та
Галлівуд
16.00, 3.05 Панянка-селянка
17.00 Богиня шопінгу. Битва
блондинок
19.00, 20.00, 22.30 Одного разу
під Полтавою
19.30, 23.00, 23.30 Країна У-2
22.00 Танька і Володька
00.00 Ігри Приколів
01.00 ЛавЛавСar
05.50 Корисні підказки

■ ПЕРЕДПЛАТА-2021

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на вересень
«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 гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги,
шановнi читачi.
Хто з вас, шановні читачі, не встиг передплатити «Україну молоду» у нинішньому році
або не продовжив передплату на наступні місяці, це можна зробити до 18 серпня, щоб отримувати газету з вересня. Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку,
в операційних залах поштамтів, у пунктах
приймання передплати, на сайті ПАТ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua як за електронною версією Каталогу видань України «Преса поштою», так і за
друкованим Каталогом видань України «Преса
поштою».
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2021 рiк:
на місяць — 78 грн. 81 коп.,
на два місяці — 157 грн. 62 коп.,
до кінця року — 315 грн. 24 коп.
Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй,
юридичних осiб:
на місяць — 98 грн. 81 коп.,
на два місяці — 197 грн. 62 коп.,
до кінця року — 395 грн. 24 коп.
Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на місяць — 29 грн. 92 коп.,
на два місяці — 59 грн. 84 коп.,
до кінця року —119 грн. 68 коп.
Передплатний індекс — 49497

«Укрпошта» додатково
за саму процедуру оформлення передплати бере: на
місяць — 4 грн., на два-три
місяці — 9 грн., на чотиришість місяців — 11 грн.

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

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 13 СЕРПНЯ 2021
UA: Перший

06.00 Я вдома
06.30 М/ф «Парасолька на
полюванні»
06.40 М/ф «Як козаки у футбол
грали»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 2.10,
5.15 Новини
07.05, 0.20 Т/с «Доктор Блейк»
08.05, 11.30 Роздивись
08.20 Геолокація: Волинь
08.50 ЗаАрхівоване
09.05 Телепродаж
09.35 Т/с «Віктор Гюго: ворог
держави»
11.55 Буковинські загадки
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна
студія
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.50
Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт. Пісні про кохання
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.55 Д/ф «Дикі тварини»
19.55 Д/ф «Тваринна зброя»
21.50 Д/ф «Боротьба за
виживання»
23.00 Д/ф «Суперчуття»
01.20, 2.55 Суспільна студія.
Головне
03.40 Д/ф «Американська мрія.

18 серпня
КАНАЛ «1+1»

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, 4.45 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2021»

05.00 «Top Shop»

14.55, 15.45, 2.35 «Речдок»

17.00 Т/с «Величне століття.

16.25 «Речдок. Особливий

20.18 «Проспорт»

20.00 «Подробиці»

23.45 Т/с «СидОренки-

21.00 Т/с «Гардемарини,

СидорЕнки-2»
00.55 Комедія «Знайомство з
факерами-2»
02.40 Х/ф «Шпигунисоюзники»
05.35 «Життя відомих людей»
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, 0.00, 1.00, 2.00,
3.00, 4.00, 5.00 Час новин

вперед!»
01.50 Д/п «Україна: забута
історія»
04.55 «Телемагазин»
07.10, 8.30, 20.55 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум
07.15 Д/с «Найнебезпечніші
польоти»
08.35, 12.40 Д/с «Історія
навколо нас»

13.10, 14.50 Т/с «Сліпа»

02.05 Х/ф «В’язень»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

03.30 «Помста природи»
05.45 Телемагазини

07.15 «Орел і решка»
04.50 Громадянська оборона

09.00 Зоряний шлях

06.30 Ранок у великому місті

10.30 Агенти справедливості

20.15, 22.50 Т/с «Ніщо не
01.30 «Детектор брехні»

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 22.00, 1.30, 3.35, 5.40
Топ-матч
06.10 «Бешикташ» —
«Різеспор». Чемпіонат

ПРЯМИЙ

14.30, 15.30 Історія одного

21.00, 23.10 Т/с «Капітанша-2»
00.10, 2.00 Т/с «Вікно життя»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

01.30 Телемагазин

20.20, 1.40 Секретний фронт
23.50 Х/ф «Від сутінків до
світанку-2: криваві
гроші Техасу»

01.00 «Вар’яти»

03.10 Я зняв!

03.00 «Зона ночі»

15.30 Час «Ч»

19.15, 22.00 Художній фільм

16.10, 0.10 Д/с «Світ Гітлера:

21.00 Час новин. Підсумки дня

02.40 Гучна справа
03.10 Реальна містика

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

10.10, 5.10 Д/с «Великі танкові
битви»
11.10, 17.10, 1.10 Д/с «Таємнича
світова війна»
13.10 Д/с «Найекстремальніший»
14.10 Д/с «Авіакатастрофи:
причини і наслідки»
ФУТБОЛ-2
06.00 «Верес» — «Ворскла».
Чемпіонат України

Туреччини
08.10 «Колос» — «Рух».

17.45 Топ-матч
08.00 «Кальярі» — «Піза».
Кубок Італії
10.00 «Десна» — «Дніпро-1».
Чемпіонат України
12.00 «Бешикташ» —
«Різеспор». Чемпіонат

00.45 «Легенди бандитського

18.00, 19.45 «Репортер».

10.00, 15.00, 20.15, 22.30 Футбол

14.00 «Порденоне» —

Новини

NEWS

01.40 «Реальні злочинці»

07.10, 8.10 «Новий день»

10.15 Yellow

03.00 «Речовий доказ»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10

10.30 «Гіресунспор» —

«Новини країни»
13.15 «Великий день»
15.10 «Дзвінок»
16.00 «Час пік»

06.15 Телемагазин

17.10 «Ситуація»

07.20 М/ф «Зоряні війни: рух

18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»

«Галатасарай». Чемпіонат
Туреччини
12.20 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
13.15 «Десна» — «Дніпро-1».
Чемпіонат України
15.15 «Сампдорія»

08.10 М/ф «Вартові Галактики»

22.00 «Прямий контакт»

— «Алессандрія». Кубок

09.05 М/ф «Аладдін»

23.00 «Новини від Христини»

Італії
17.00 «Маріуполь»

09.30 М/с «Сімпсони»
КАНАЛ «2+2»

— «Чорноморець».
Чемпіонат України

15.00 Т/с «Суперкопи»

06.00 «ДжеДАІ-2020»

16.30 Т/с «Швидка»

06.15 Х/ф «Мистецтво війни»

18.45, 21.25 «УПЛ ONLINE»

18.10 Т/с «Заряджені-2»

08.45 Х/ф «Орел дев’ятого

19.25 LIVE. «Інгулець»

19.10 Т/с «Поліція Гаваїв»
21.00 Т/с «Приватний детектив

легіону»
10.55 Т/с «Мисливці на реліквії»
12.50, 16.55, 19.30 «Загублений

Магнум»
22.50 Т/с «Морська поліція:
полювання на вбивць»
00.30 Мама реготала. Найкраще
СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.45 Т/с «Комісар Рекс»
09.30 «МастерШеф»

19.00 «Хто зверху?»

12.45, 15.45 Факти. День
15.35, 16.15 Х/ф «Шерлок
Холмс-2: гра тіней»

Туреччини

11.10 Мама реготала

14.50 Х/ф «Пустун»

12.35, 13.15, 21.30 Т/с «Пес»

Чемпіонат України

опору»

12.50 «Шахраї в мережах»

16.45 Т/с «Будиночок на щастя»

20.10 «Говорить Україна»

12.00, 13.00, 15.00, 17.00,

НЛО-ТБ

з Костянтином Стогнієм
10.10 «На трьох»

злочину

23.00 Т/с «Сліпа зона»

Професійні байки»

08.45 Факти. Ранок

09.15 Т/с «Надприродне»

09.15, 19.25 Надзвичайні новини

07.45, 9.45, 11.45, 13.45, 15.45,

19.05 «Супербабуся»

Маямі»

04.00 «Правда життя.

05.55 М/с «Том і Джеррі»

04.30 Факти
Сьогодні

04.40 М/ф

09.30 Машина часу

10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:

Києва»

04.25 Служба розшуку дітей

21.00 Х/ф «Хто я?»
23.25 Х/ф «Назад на Землю»

00.00 Т/с «Голос із минулого»

06.25 Невигадані історії

трапляється двічі»

17.50 «Вартість життя»

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00

04.20 Еврика!

02.55 «Служба розшуку дітей»

5 канал

07.50, 14.50, 17.00, 2.45

09.00 «Страх у твоєму домі»

кожного»

20.20 Комедія «Папік-2»

новини»

«Свідок»

випадок»
18.00, 19.00, 3.10 «Стосується

НОВИЙ КАНАЛ
05.50, 7.10 «Kids time»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

«Інтером»

14.45 «Одруження наосліп»

15.45, 18.05 Т/с «Слід»

«Випадковий свідок»

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

ICTV
04.10 Скарб нації

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

11.15, 12.20, 14.05 «Твій день»

06.20 «Будьте здоровi»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.15

Леонідом Каневським»

09.50 Т/с «Втеча від мафії»
12.25 Х/ф «007: ліцензія на
вбивство»

Роксолана»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.25, 22.10 «Слідство вели... з

Новини

У пошуках правди»
НТН

ІНТЕР

світ»
17.55 «Секретні матеріали»

— «Динамо». Чемпіонат
України
22.45 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру
23.40 «Оболонь» —

18.15 «Спецкор»

«Прикарпаття». Чемпіонат

18.50 «ДжеДАІ»

України. Перша ліга

19.20 «Спорт Тайм»
20.30, 21.35 Т/с «Плут»
22.40, 0.15 Т/с «CSI: місце
злочину»

«Спеція». Кубок Італії
16.00 «Шахтар» — «Металіст
1925 р.». Чемпіонат
України
18.00 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру. Прем’єра
18.55 «Волинь» — «Ужгород».
Чемпіонат України. Перша
ліга

03.50 «Фіорентина» —
«Козенца». Кубок Італії

18.10, 2.10 Д/с «Вирішальні

21.40 Час-Time

битви Другої світової

03.10 Обережно, діти!

війни»

04.10 Фізкульт ура!

08.55 Правда життя

00.00 Т/с «Грань»

10.05, 1.35 Речовий доказ

03.00 «Нічне життя»

11.15 Повітряні воїни
12.10 Україна: забута історія
13.05 Гордість України
14.05 Природа сьогодення
15.05, 19.50 Фантастичні історії
16.05 Астронавти: найважча
робота у Всесвіті
17.00, 22.45 Шукачі
неприємностей

К2
06.30, 8.00 Телемагазин
07.30 Видатні акторки. ТОП
08.20 Квартирне питання
09.20 Дім на заздрість усім
10.20, 19.00 Шість соток
11.10, 16.30 Затишна дача

17.55 Довідник дикої природи

12.00, 20.50 Дача бороданя

18.55, 23.40 Крізь простір і час із

13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради

Морґаном Фріменом

13.30 Спеція

20.50 Народження континентів

14.00 Смачні страви

21.50 Друге життя звичайних

14.30 Правила виживання
17.20, 19.50 Дачна відповідь

речей
00.35 Апокаліпсис. Перша

18.10 Удачний проєкт

світова війна

22.20 Готуємо разом

02.40 Таємниці кримінального
світу

01.40 Формула любові
03.20 Арт-простір

04.30 Дива природи

04.10 М/ф

05.20 Містична Україна

20.45 Чемпіонат Нідерландів.
ТЕТ

Огляд туру
21.40 «Львів» —
«Олександрія». Чемпіонат
України

К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.25 «Ух ти show»

23.25 «Торіно» — «Кремонезе».
Кубок Італії
01.10 LIVE. «Фламенгу»
— «Олімпія». 1/4 фіналу.
Кубок Лібертадорес
02.00 Yellow

08.50 «Орел і решка. Шопінг»
09.50 «Орел і решка. Незвідана
Європа»
10.50 «Орел і решка. Рай та
пекло»
12.40, 18.10 «Орел і решка.

03.10 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру
04.05 «Інгулець» — «Динамо».
Чемпіонат України

01.45 «Верес» — «Ворскла».
Чемпіонат України

післявоєнний план»

Перезавантаження.
Америка»
14.40 Т/с «Беверлі-Гіллз,
90210»
20.00 «Орел і решка.

МЕГА
06.00 Страх у твоєму домі
07.00 Бандитська Одеса

Навколосвітня подорож»
22.00 «Орел і решка. Навколо
світу»

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 Х/ф «Три пера»
10.45 Х/ф «Пінгвіни містера
Поппера»
12.30, 18.00 4 весілля
15.00, 2.15 Зірки, чутки та
Галлівуд
16.00, 3.05 Панянка-селянка
17.00 Богиня шопінгу. Битва
блондинок
19.00, 20.00, 22.30 Одного разу
під Полтавою
19.30, 23.00, 23.30 Країна У-2
22.00 Танька і Володька
00.00 Ігри Приколів
01.00 ЛавЛавСar
05.50 Корисні підказки
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19 серпня
UA: Перший
06.00 Невідомі Карпати
06.30 М/ф «Парасолька на
риболовлі»
06.40 М/ф «Як козаки у хокей
грали»
07.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 2.10,
5.15 Новини
07.05, 0.20 Т/с «Доктор Блейк»
08.05 Роздивись
08.20 Геолокація: Волинь
09.00 Божественна літургія
Православної церкви
України
11.25 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна
студія
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.50
Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт. Хорея Козацька
17.30, 21.50 Д/ф «Боротьба за
виживання»
18.55 Д/ф «Дикі тварини»
19.55 Д/ф «Тваринна зброя»
23.00 Схеми. Корупція в деталях
01.20, 2.55 Суспільна студія.
Головне
04.00 Д/ф «Перехрестя Балу»
04.50 Земля, наближена до неба
05.05 Буковинські загадки

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»

06.20 «Вартість життя»
07.50, 14.45, 17.00, 2.55
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.25
«Свідок»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 4.45 ТСН

«Інтером»
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2021»
11.15, 12.20, 14.05 «Твій день»
14.45 «Одруження наосліп»
17.00 Т/с «Величне століття.

20.18 «Проспорт»
20.20 Комедія «Папік-2»
23.55 Х/ф «Хранителі»
02.55 Комедія «Бумеранг»
05.35 «Життя відомих людей»
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,

04.00 «Правда життя.
Професійні байки»

19.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00,

06.15 Телемагазин
07.20 М/ф «Зоряні війни: рух
опору»

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.55 Т/с «Комісар Рекс»

Економіка. Політика. Соціум
07.15 Д/с «Найнебезпечніші
08.35, 12.40 Д/с «Історія навколо

05.00, 4.55 «Абзац!»
06.00, 7.10 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі»

04.50 Громадянська оборона

Сьогодні

06.30 Ранок у великому місті
09.00 Зоряний шлях
10.30 Агенти справедливості
14.30, 15.30 Історія одного

07.15 «Орел і решка»

08.45 Факти. Ранок

09.20 Т/с «Надприродне»

09.15, 19.25 Надзвичайні новини

12.55 «Шахраї в мережах»

з Костянтином Стогнієм
10.10, 13.15 «На трьох»

злочину

14.40 Х/ф «Вторгнення: битва
за рай»

12.45, 15.45 Факти. День

16.50 Т/с «Будиночок на щастя»

13.45, 16.15, 21.30 Т/с «Пес»
16.45 Х/ф «Мачете вбиває»

19.00 «Хто зверху?»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

23.05 Х/ф «Розбірки у

20.10 «Говорить Україна»
21.00, 23.50 Т/с «Капітанша-2»
23.10 Слідами

21.00 Х/ф «Сталеве серце»
Бронксі»

01.45 Телемагазин

20.20, 1.45 Антизомбі
23.55 Х/ф «Від сутінків до
світанку-3: донька
ката»

03.10 Реальна містика

03.00 Я зняв!

03.00 «Зона ночі»

15.30 Час «Ч»

21.00 Час новин. Підсумки дня

16.10 Таємниці війни

21.40 Час-Time

18.10, 2.10 Д/с «Вирішальні

00.10 Д/с «Світ Гітлера:

00.50, 2.15 Т/с «Вікно життя»

22.40, 0.15 Т/с «CSI: місце
злочину»

ФУТБОЛ-1

новини»
15.40, 18.05 Т/с «Слід»

трапляється двічі»
01.25 «Детектор брехні»

06.00, 8.00, 1.30, 3.35, 5.40
Топ-матч
06.10 «Волинь» — «Ужгород».
Чемпіонат України. Перша
ліга
08.10 «Десна» — «Дніпро-1».

ПРЯМИЙ

12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00 «Репортер». Новини
07.10, 8.10 «Новий день»
09.10, 10.10, 11.10, 12.10
«Новини країни»

Чемпіонат України
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол
NEWS
10.15, 12.45 «УПЛ ONLINE»
11.00, 23.40 «Інгулець»
— «Динамо». Чемпіонат
України
13.15 «Гіресунспор» —

15.10 «Дзвінок»

«Галатасарай». Чемпіонат

16.00 «Час пік»

Туреччини

17.10 «Ситуація»

15.15 «Шахтар» — «Металіст

18.15 «Ехо України»

1925 р.». Чемпіонат

19.30 Д/ф «UA — 30»

України
17.00, 3.50 Аякс» — «НЕК».
Чемпіонат Нідерландів
18.50 «Yellow»

КАНАЛ «2+2»

16.30 Т/с «Швидка»

09.50 Т/с «Мисливці на реліквії»
11.45, 16.55 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15, 2.05 «Спецкор»

19.15 Огляд 1-го раунду». Кубок
Італії
19.45 «Верес» — «Ворскла».
Чемпіонат України
21.35 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру
22.45 Чемпіонат Нідерландів.

18.50, 2.35 «ДжеДАІ»

Огляд туру

19.25 «Спорт Тайм»

01.45 «Бешикташ» —

19.30 «Секретні матеріали»
(дайджест)

10.10, 5.10 Д/с «Великі танкові
битви»
11.10, 17.10, 1.10 Д/с «Таємнича
світова війна»
13.10 Д/с «Найекстремальніший»

битви Другої світової

14.10 Д/с «Авіакатастрофи:

війни»

причини і наслідки»

20.30, 21.35 Т/с «Плут»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

08.00 Х/ф «Коммандо»

00.25 Мама реготала. Найкраще

07.10, 8.30, 20.55 Актуально.

05.45 Телемагазини

15.00 Т/с «Суперкопи»

полювання на вбивць»

04.55 «Телемагазин»

13.05, 14.50 Т/с «Сліпа»

06.00 Х/ф «Старскі та Хатч»

22.50 Т/с «Морська поліція:

історія»

03.05 «Помста природи»

09.30 М/с «Сімпсони»

Магнум»

00.10 Т/с «Голос із минулого»

09.50 «МастерШеф»

22.00 «Прямий контакт»

21.00 Т/с «Приватний детектив

вперед!»

09.30 Машина часу

09.05 М/ф «Аладдін»

19.10 Т/с «Поліція Гаваїв»

04.30 Факти

21.00 Т/с «Гардемарини,

06.25 Вечір з Яніною Соколовою

20.00 «Прямий ефір»

18.10 Т/с «Заряджені-2»

20.00 «Подробиці»

нас»

08.10 М/ф «Вартові Галактики»

11.10 Мама реготала

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00

18.00, 19.00, 3.25 «Стосується

4.00, 5.00 Час новин

13.15 «Великий день»
НЛО-ТБ

випадок»

польоти»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

03.00 «Речовий доказ»

04.25 Еврика!

НОВИЙ КАНАЛ

00.55 Х/ф «І прийшов павук»
02.45 «Служба розшуку дітей»

5 канал

23.00 Т/с «Сліпа зона»

01.45 «Реальні злочинці»

16.25 «Речдок. Особливий

01.55 Д/п «Україна: забута

20.15, 22.50 Т/с «Ніщо не

Києва»

09.45 Т/с «Втеча від мафії»
12.25 Х/ф «Шок»

кожного»
Роксолана»

10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:

00.45 «Легенди бандитського

04.15 Скарб нації

14.30, 15.30, 2.40 «Речдок»

19.05 «Супербабуся»

17.50 «Правда життя»

Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

ICTV

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

09.00 «Страх у твоєму домі»

Маямі»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.25, 22.25 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»

НТН
05.00 «Top Shop»

ІНТЕР

9

«Різеспор». Чемпіонат
Туреччини

ФУТБОЛ-2
06.00 «Десна» — «Дніпро-1».
Чемпіонат України
07.45, 9.45, 11.45, 15.45, 21.45,
23.45, 1.45, 3.45 Топ-матч
08.00 «Фіорентина» —
«Козенца». Кубок Італії
10.00, 4.00 «Маріуполь»
— «Чорноморець».
Чемпіонат України
12.00 «Фламенгу» —
«Олімпія». 1/4 фіналу.
Кубок Лібертадорес
13.45 Yellow

03.10 Обережно, діти!

19.15, 22.00 Художній фільм

«Прикарпаття». Чемпіонат
України. Перша ліга
16.00 «Інгулець» — «Динамо».

11.15 Вирішальні битви Другої
світової
13.15 Теорія Змови
14.10, 4.15 Природа сьогодення

«Галатасарай». Чемпіонат
Туреччини
20.00 «Шахтар» — «Металіст
1925 р.». Чемпіонат
України
Паулу». 1/4 фіналу. Кубок
Лібертадорес
00.00 «Кальярі» — «Піза».
Кубок Італії
02.00 «Волинь» — «Ужгород».
Чемпіонат України. Перша
ліга

06.00 Страх у твоєму домі

09.20 Дім на заздрість усім

16.10, 21.50 Друге життя

11.10, 16.30 Затишна дача

звичайних речей
17.10, 22.45 Шукачі
неприємностей
18.05 Довідник дикої природи
19.05, 23.40 Крізь простір і час із
Морґаном Фріменом
00.35 Апокаліпсис. Перша
світова війна

12.00, 20.50 Дача бороданя
13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради
13.30 Спеція
14.00 Смачні страви
14.30 Правила виживання
17.20, 19.50 Дачна відповідь
18.10 Удачний проєкт
22.20 Готуємо разом

02.40 Прихована реальність

01.40 Формула любові

05.05 Містична Україна

03.20 Арт-простір
04.10 М/ф

К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.25 «Ух ти show»
08.50 «Орел і решка. Шопінг»
09.50 «Орел і решка. Незвідана
Європа»
пекло»
12.40, 18.10 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
14.40 Т/с «Беверлі-Гіллз,
90210»
20.00 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»

МЕГА

08.20 Квартирне питання

10.20, 19.00 Шість соток

10.40 «Орел і решка. Рай та

22.00 «Палмейрас» — «Сан-

06.30, 8.00 Телемагазин

15.10, 19.55 Фантастичні історії

17.45 Огляд 1-го раунду. Кубок
18.15 «Гіресунспор» —

К2

07.30 Видатні акторки. ТОП

12.20 Україна: забута історія

Чемпіонат України
Італії. Прем’єра

04.10 Фізкульт ура!

10.05, 1.35 Речовий доказ

20.50 Мадагаскар

14.00 «Оболонь» —

післявоєнний план»

22.00 «Орел і решка. Навколо
світу»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 М/ф «Динозавр»
10.30 Х/ф «Великий»
12.30, 18.00 4 весілля
15.00, 2.15 Зірки, чутки та
Галлівуд
16.00, 3.05 Панянка-селянка
17.00 Богиня шопінгу. Битва
блондинок
19.00, 20.00, 22.30 Одного разу
під Полтавою
19.30, 23.00, 23.30 Країна У-2
22.00 Танька і Володька
00.00 Ігри Приколів

06.55 Бандитський Київ

23.50 Т/с «Хейвен»

01.00 ЛавЛавСar

08.50 Правда життя

03.00 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки
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UA: Перший

06.00 Невідомі Карпати
06.30 М/ф «Знайда»
06.40 М/ф «Як козаки
інопланетян зустрічали»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 2.10,
5.15 Новини
07.05, 0.20 Д/ф «Тероризм, якому
змогли запобігти»
08.05, 11.30 Роздивись
08.20 Геолокація: Волинь
08.50 ЗаАрхівоване
09.05 Телепродаж
09.35 Т/с «Віктор Гюго: ворог
держави»
11.55 Буковинські загадки
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна
студія
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.50
Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт
17.30, 4.00 Перша шпальта
18.55 Д/ф «Дикі тварини»
19.55 Д/ф «Тваринна зброя»
21.50 Д/ф «Світ дикої природи»
23.00 #ВУКРАЇНІ
01.20, 2.55 Суспільна студія.
Головне
04.30 Енеїда
05.00 Земля, наближена до неба
НТН

20 серпня
КАНАЛ «1+1»

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, 5.50 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2021»
11.15, 12.20, 14.05 «Твій день»
14.45, 20.15 «Одруження
наосліп»
17.00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.13 «Проспорт»
22.15 Фантастика «Хеллбой:
герой із пекла»
00.35 Жахи «Дзвінок»
02.45 Жахи «Дзвінок-2»
04.25 Трилер «Ва-банк»

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,

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкнановини»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.00

10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:

«Репортер». Новини

Маямі»
23.00 Т/с «Сліпа зона»

07.10, 8.10 «Новий день»

00.45 «Легенди бандитського

09.10, 10.10, 11.10, 12.10

Києва»

«Новини країни»

16.00 «Час пік»

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 12.35, 14.35 Топ-матч
06.10 «Оболонь» —
«Прикарпаття». Чемпіонат

08.10 «Інгулець» — «Динамо».
Чемпіонат України
10.00, 15.00, 20.15, 22.30 Футбол
NEWS
10.15, 18.00, 22.00 Огляд 1-го
раунду». Кубок Італії
10.45, 4.00 «Волинь»

12.45 «Львів» —

17.10 «Ситуація»

«Олександрія». Чемпіонат

18.00 «П’ята колонка»

України

18.30 «Влада реготала»

14.50 Yellow

19.00 «Ехо України»

15.15 Чемпіонат Туреччини.

22.45 «WATCHDOGS»

09.30 М/с «Сімпсони»

Огляд туру
16.10, 0.30 «Парма» — «Лечче».
Кубок Італії
18.30, 21.25 «УПЛ ONLINE»

11.10 Мама реготала

КАНАЛ «2+2»

15.00 Т/с «Суперкопи»

21.00 Т/с «Приватний детектив

09.30 Машина часу

України. Перша ліга

09.05 М/ф «Аладдін»

19.10 Т/с «Поліція Гаваїв»

польоти»

15.10 «Дзвінок»

22.30 «Запорєбрик NEWS»

18.10 Т/с «Заряджені-2»

07.15 Д/с «Найнебезпечніші

— «Ужгород». Чемпіонат

08.10 М/ф «Вартові Галактики»

16.30 Т/с «Швидка»

Економіка. Політика. Соціум

13.15 «Великий день»

22.00 «Міністерство правди»

опору»

07.10, 8.10, 20.55 Актуально.

України. Перша ліга
ПРЯМИЙ

«Свідок»

07.20 М/ф «Зоряні війни: рух

06.00 «ДжеДАІ-2020»
06.20 Х/ф «Австралія»
09.50 Т/с «Мисливці на реліквії»

19.25 LIVE. «Ворскла»
— «Металіст 1925 р.».
Чемпіонат України

22.50 Т/с «Морська поліція:
полювання на вбивць»
00.30 Мама реготала. Найкраще
СТБ

06.30 Ранок у великому місті

10.45 Т/с «Любов з закритими

08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини

очима»

з Костянтином Стогнієм

14.40, 15.30 Т/с «Будь, що буде»
20.10 «Говорить Україна»

10.10, 20.10 Дизель-шоу
11.25, 23.00, 1.45 «На трьох»
12.45, 15.45 Факти. День

22.00, 23.10, 2.00 Т/с «Сильна
жінка»
01.30 Телемагазин

06.00 М/с «Том і Джеррі»

13.15 «На трьох»
14.05, 16.15 Х/ф «Потрійна
загроза»
16.30 Х/ф «Холостяцька
вечірка-3»

07.20 «Орел і решка»
09.30 «Шахраї в мережах»
15.40 Х/ф «Останній
бойскаут»
17.50 Х/ф «Протистояння»
19.40 Х/ф «Хеллбой: золота
армія»
22.00 Х/ф «Хеллбой:
відродження кривавої
королеви»
00.30 Х/ф «Священник»
02.00 «Служба розшуку дітей»

03.05 Т/с «Квочка»

18.45 Факти. Вечір

06.10 Реальна містика

03.30 Я зняв!

02.05, 3.00 «Зона ночі»

15.30 Час «Ч»

19.15, 22.00 Художній фільм

13.40 «Загублений світ»
Чемпіонат України
18.15, 2.50 «Спецкор»
18.50, 3.20 «ДжеДАІ»
19.25
19.30
22.05
00.50

10.10, 5.10 Д/с «Великі танкові
битви»

16.10, 0.10 Д/с «Світ Гітлера:

11.10, 17.10, 1.10 Д/с «Таємнича
світова війна»

«Спорт Тайм»
Х/ф «Люди Ікс»
Х/ф «Люди Ікс-2»
Х/ф «Персі Джексон та
викрадач блискавок»

05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.50 Х/ф «Сили природи»

03.50 «Цілком таємно-2017»

08.00 «Врятуйте нашу сім’ю»

04.15 «Помста природи»

11.40, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»

05.45 Телемагазини

причини і наслідки»
08.00 «Сампдорія»

02.15 «Колос» — «Рух».

03.10 Обережно, діти!

війни»

04.10 Фізкульт ура!

12.25 Україна: забута історія

14.15, 4.15 Природа сьогодення

10.00 «Львів» —

15.15, 19.50 Фантастичні історії
16.10, 21.50 Друге життя
звичайних речей

України
12.00 «Гіресунспор» —
«Галатасарай». Чемпіонат
Туреччини
14.00 «Кротоне» — «Брешія».
Кубок Італії
15.50, 23.10 Огляд 1-го раунду.
Кубок Італії
16.20 «Маріуполь»

17.10, 22.45 Шукачі
неприємностей

Морґаном Фріменом
20.50 Мадагаскар
00.30 Апокаліпсис. Перша
світова війна

К1

«Різеспор». Чемпіонат

06.30 «Top Shop»

20.15 Yellow

08.00 М/с «Юху та його друзі»

20.25 Чемпіонат Туреччини.

08.25 «Ух ти show»

00.00 «Фіорентина» —
«Козенца». Кубок Італії
02.00 «Адана Демірспор»

Чемпіонат Туреччини
04.00 «Верес» — «Ворскла».
Чемпіонат України

06.40 Бандитська Одеса

10.20, 19.00 Шість соток
11.10, 16.30 Затишна дача

13.30 Спеція
14.00 Смачні страви
14.30 Правила виживання
17.20, 19.50 Дачна відповідь
18.10 Удачний проєкт

01.40 Формула любові
03.20 Арт-простір
04.10 М/ф

ТЕТ

08.50 «Орел і решка. Шопінг»
09.50 «Орел і решка. Незвідана
Європа»
10.50 «Орел і решка. Рай та
пекло»
12.40 «Орел і решка.

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 Х/ф
«Румпельштільцхен»
10.10 Х/ф «Форрест Гамп»
12.55, 18.00 4 весілля
15.00, 2.15 Зірки, чутки та

Перезавантаження.
Америка»
14.40 Т/с «Беверлі-Гіллз,
90210»
18.00 Х/ф «Три метри над
рівнем неба. Я тебе
хочу»
20.15 «Орел і решка.

05.50 Страх у твоєму домі

09.20 Дім на заздрість усім

22.20 Готуємо разом

18.25 «Бешикташ» —

Чемпіонат України

08.20 Квартирне питання

13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради

05.05 Містична Україна

21.20 «Інгулець» — «Динамо».

07.30 Видатні акторки. ТОП

19.00, 23.40 Крізь простір і час із

Чемпіонат України

Огляд туру

06.30, 8.00 Телемагазин

12.00, 20.50 Дача бороданя

02.35 Бандитський Київ

Туреччини

К2

18.05 Народження континентів

— «Чорноморець».

МЕГА

06.00 «Шахтар» — «Металіст

битви Другої світової

Італії

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

21.40 Час-Time
18.10, 2.10 Д/с «Вирішальні

13.20 Теорія Змови

«Олександрія». Чемпіонат

21.00 Час новин. Підсумки дня

післявоєнний план»

— «Алессандрія». Кубок

— «Фенербахче».
22.45 «Десна» — «Дніпро-1».

17.55 «Секретні матеріали»

Магнум»

04.25 Служба розшуку дітей

09.00 Зоряний шлях

14.10 Д/с «Авіакатастрофи:

06.25 Особливий погляд

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20

06.15 Телемагазин

05.55, 7.15 «Kids time»

04.15 Еврика!

04.50 Громадянська оборона

08.45 Натхнення

«Випадковий свідок»

НЛО-ТБ

НОВИЙ КАНАЛ

04.05 Скарб нації

Сьогодні

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

01.00 «Детектор брехні»

Професійні байки»

ICTV

04.30, 1.20 Факти

13.10 Д/с «Найекстремальніший»

07.50, 14.45, 17.00, 2.50

03.50 «Правда життя.

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00

08.15, 12.30 Форшмак

20.15, 22.50 Т/с «Привіт, тату!»

02.55 «Речовий доказ»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

19.00, 0.00, 1.00, 2.00,

06.20 «Правда життя»

01.45 «Реальні злочинці»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

5 канал

05.00, 4.50 «Top Shop»

09.00 «Страх у твоєму домі»

ІНТЕР
02.30 Х/ф «Операція
«Тушонка»
04.10 М/ф
04.55, 4.50 «Телемагазин»
05.25 «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»
09.45 Т/с «Втеча від мафії»
12.25 Х/ф «Трьох потрібно
прибрати»
14.30, 15.30, 0.45 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00 «Стосується кожного»
20.00, 2.40 «Подробиці»
21.00 Т/с «Флемінг»
03.25 «Україна вражає»
04.05, 5.20 «Орел і решка. На
краю світу»

Навколосвітня подорож»

Галлівуд
16.00, 3.05 Панянка-селянка
17.00 Богиня шопінгу. Битва
блондинок
19.00, 20.00, 22.30 Одного разу
під Полтавою
19.30, 23.00, 23.30 Країна У-2

22.10 «Орел і решка. Навколо

22.00 Танька і Володька
00.00 Ігри Приколів

1925 р.». Чемпіонат

09.00 Правда життя

України

10.10, 1.30 Речовий доказ

світу»
00.10 Х/ф «Планета Ка-Пекс»

11.20 Вирішальні битви Другої

02.20 Т/с «Три сестри»

01.00 ЛавЛавСar

03.10 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки

07.45, 9.45, 11.45, 13.45, 18.10,
23.45, 1.45, 3.45 Топ-матч

світової

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 13 СЕРПНЯ 2021

21 серпня
UA: Перший
06.00, 4.10 Енеїда
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.50,
2.50, 5.35 Новини
07.10 М/ф «Як козак щастя
шукав»
07.20 М/ф «Як козаки наречених
виручали»
07.40 М/ф «Як козаки у футбол
грали»
08.05 Д/ф «Дикі Дива. Дикі
тварини в зоопарку СанДієго»
08.30, 10.10, 3.15 #ВУКРАЇНІ
09.05 Телепродаж
09.35 Антропологія
10.35 Буковинські загадки
10.40, 0.15 Д/ф «Дика природа
Аргентини»
11.40 Х/ф «Цар Соломон.
Наймудріший з-поміж
мудрих»
15.00 UA:Фольк
16.05 Концерт. Пісні про кохання
17.20 Міста та містечка
17.40 Світ природи. Сови. Поза
магією
18.45 Х/ф «Іван Франко»
20.30 Пишемо історію.
Українське питання
21.25 Пишемо історію. Трагічна
доля емігрантів
21.50 Д/ф «Секрети історії.
Портрети»
01.20 Х/ф «Лісова пісня»
03.45 Земля, наближена до неба
03.5 Невідомі Карпати
05.05 Д/ф «Неймовірні
винаходи»
НТН
05.50 «Легенди бандитської

КАНАЛ «1+1»
07.00, 6.00 «Життя відомих
людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт»
19.30, 5.15 ТСН
20.13 «Проспорт»
20.15 «Вечірній квартал»
22.30 «Жіночий квартал»
00.30 «Світське життя-2021.
Найкраще»
01.30 Комедія «Євротур»
03.10 Комедія «Як позбутися
хлопця за 10 днів»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.15 «Слово предстоятеля»
06.25 Х/ф «Залізна маска»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
09.00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»

07.25, 3.30 Реальна містика
10.45 Т/с «Лабіринт»

вперед!»
17.50 Х/ф «Анжеліка, маркіза
янголів»
20.00, 3.30 «Подробиці»
20.30 Концерт «З Україною в

щастя»
20.00 Головна тема
21.00 Співають всі!

серці»
22.40 Т/с «Побачити океан»
02.25 Х/ф «День перший,
день останній»
04.00 Х/ф «Тіні забутих
предків»

23.10, 2.00 Т/с «Вибираючи
долю»
01.30 Телемагазин

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 15.00, 18.00,
20.00, 0.00, 1.00, 2.00,
3.00, 04.00, 5.00 Час новин
06.10, 7.10, 1.10 Д/с

07.50, 8.50, 21.25 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум
08.15 Д/с «Неймовірні
винаходи»

«Найнебезпечніші

08.40 Натхнення

польоти»

09.10 Автопілот

07.55 «Неймовірна правда про
зірок»

22.00 Х/ф «Дедпул»
00.05 Х/ф «Дедпул-2»

CELEBRITY»

02.20 Т/с «Мисливці на реліквії»

08.45 «Щасливий сніданок»
09.00 «Щасливе інтерв’ю»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

23.05 Х/ф «Вуличний боєць»

Новини
10.10 «Соціальний статус»
10.40 «Перша передача»

02.50 «Випадковий свідок»

11.15, 12.15 «Акценти»

03.15 «Речовий доказ»

13.15, 21.30 «Влада реготала»

06.10 Телемагазин
07.20, 0.50 Мама реготала.
Найкраще

09.40 М/ф «Качині історії»
11.00 Мама реготала

14.15 Концерт
16.15 Д/ф «Україна»

18.00 «Анатомія тижня»
20.00 Д/ф «UA — 30»
20.30 «Війна за незалежність»

— «Алессандрія». Кубок
Італії
07.45, 21.10 Огляд 1-го раунду».
Кубок Італії
08.15 «Маріуполь»
— «Чорноморець».
Чемпіонат України

NEWS
10.20, 12.50 «УПЛ ONLINE»
11.10, 19.20 «Ворскла»
— «Металіст 1925 р.».
Чемпіонат України
13.15 «Кротоне» — «Брешія».
Кубок Італії
15.20 Yellow

23.00 «Вата-шоу»

15.30 «Інгулець» — «Динамо».
Чемпіонат України

КАНАЛ «2+2»

17.40 Т/с «Друзі»

06.00 «Шалені перегони-2018»

21.00 Х/ф «Еквілібріум»

07.00 «ДжеДАІ-2020»

23.00 Назустріч пітьмі

09.15 «Загублений світ»

20.10, 2.10, 5.10 Рандеву

11.10 Д/с «Таємнича світова

21.00 Час новин. Підсумки дня

війна»
01.55 «Торіно» — «Кремонезе».
Кубок Італії
03.55 «Чорноморець»

17.15 «Гіресунспор» —

06.00 «Маріуполь»

Огляд туру

04.10 Фізкульт ура!
К2
06.30 Телемагазин

04.45 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру

07.30 Квартирне питання
09.30 Ідеї ремонту

06.00, 5.15 Випадковий свідок
09.25 Гордість України
10.20, 19.10 У пошуках істини

Чемпіонат України

11.10 Речовий доказ

07.45, 9.45, 11.45, 13.45, 1.45
Топ-матч
08.00 «Кротоне» — «Брешія».
Кубок Італії
10.00 «Інгулець» — «Динамо».
Чемпіонат України
12.00 «Палмейрас» — «СанПаулу». 1/4 фіналу. Кубок
Лібертадорес

12.00 Майстри ремонту
12.50 Один за 100 годин
14.30 Затишна дача
16.10 Дача бороданя
18.10 Дачна відповідь

12.20, 23.35 Фантастичні історії
13.20 Стежина війни
14.20 Невідома Європа
18.15 Історія українських земель

19.10 Шість соток
22.30 Знаменитості
00.30 Зіркові неймовірні долі

20.00 Ритуали

01.40 Формула любові

00.30 Містична Україна

03.20 Арт-простір

01.25 Місця сили

03.40 Корисні поради

04.25 Природа сьогодення

04.10 М/ф

14.00, 0.00 «Сампдорія»
К1

— «Алессандрія». Кубок

ТЕТ

06.30 «Top Shop»

06.00 ТЕТ Мультиранок

15.45, 23.45 Yellow

08.00 М/с «Кротик і Панда»

09.45 М/ф «Бджілка Майя та

16.00, 18.55, 21.25 «УПЛ

08.40 «Ух ти show»

Італії

ONLINE»

— «Минай». Чемпіонат
України
17.45, 20.15 Футбол NEWS
19.25 LIVE. «Чорноморець»
— «Шахтар». Чемпіонат

Туреччини

України
22.00 «Фламенгу» —

Туреччини

Кубок Лібертадорес

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

15.40 Х/ф «Коммандо»

23.40, 1.45, 3.45 Топ-матч

05.55 Т/с «Слід»

17.35 Х/ф «Леон-кілер»

23.55 «Верес» — «Минай».
Чемпіонат України

03.10 Обережно, діти!

03.50 Чемпіонат Нідерландів.

— «Чорноморець».

«Галатасарай». Чемпіонат

21.40 LIVE. «Газіантеп» —

00.10 Є сенс

10.20 Правила життя

джунглях»

19.45 Х/ф «22 кулі»

21.20 Вечірній преЗЕдент

МЕГА

«Олімпія». 1/4 фіналу.

06.55, 10.55 Т/с «Привіт, тату!»

19.00 Д/c «Вердикт історії»

10.35 Медекспертиза

«Бешикташ». Чемпіонат

13.15 Х/ф «Роман у
СТБ

01.45 «Вар’яти»

23.50 Д/с «Історія навколо нас»

історії

16.55 LIVE. «Верес»

22.00 «THE WEEK»

14.40 Т/с «Суперкопи»
16.10 Т/с «Швидка»

06.00 «Сампдорія»

13.45 «Новини від Христини»

21.00 «Прямий доказ»

08.20 М/ф «Темний плащ»

ФУТБОЛ-1

10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол

17.00 «Не наша Russia»
НЛО-ТБ

12.05 «Орел і решка»
14.05 Х/ф «Черепашки
ніндзя»
16.10 Х/ф «Черепашки
ніндзя-2»
18.40 Х/ф «Вартові
Галактики»
21.00 Х/ф «Вартові
Галактики-2»
23.50 Х/ф «Скаути проти
зомбі»

03.00 «Зона ночі»

03.40 Я зняв!

05.45 Телемагазини

ПРЯМИЙ

16.00, 17.15 «Репортер».

04.45 «Top Shop»

світу»

15.15 Художній фільм

ФУТБОЛ-2

21.20 Х/ф «Полонені сонця»

Професійні байки»

18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Поліцейська
академія»
21.05 Х/ф «Поліцейська
академія-2»
22.55 Х/ф «Поліцейська
академія-3»
00.40 Х/ф «Поліцейська
академія-7»

11.00 «Орел і решка. Чудеса

10.15, 18.30, 0.35 Невигадані

12.25 «Випадковий свідок.

04.15 «Правда життя.

Факти. День
Х/ф «Година пік»
Х/ф «Година пік-2»
Х/ф «Година пік-3»

21.35 Вікно в Америку

України

світу»

09.55 «Орел і решка. Земляни»

12.15, 22.00 Концерт

04.05 «Цілком таємно-2017»

01.00 «Таємниці кримінального

05.00 Не дай себе обдурити

09.30 Майстри ремонту

21.00 «МастерШеф.

19.30 Х/ф «Громобій»

08.10, 9.50 «Kids time»
08.15 Х/ф «Діти шпигунів:
кінець гри»

02.05 Громадянська оборона

10.35 «Легенди карного

19.00, 2.15 «Свідок»

04.35 Факти

12.05 Т/с «Гардемарини,

03.05 «Помста природи»

18.05 «Круті 90-ті»

06.15 «Хто проти блондинок?»

12.45
13.20
15.10
17.00

18.40, 23.40 «Звана вечеря»

13.40 Т/с «Смерть у раю»

04.30 Еврика!

09.45, 13.00 Т/с «Пес»

06.45 Т/с «Право на захист»

Навколо світу»

05.10 «Вар’яти»

11.05 «Позаочі»
14.40, 15.20 Т/с «Формула

НОВИЙ КАНАЛ

04.20 Скарб нації

06.40 «На трьох»

10.00 «Корисна програма»

— «Шахтар». Чемпіонат

розшуку»

ICTV

5 канал

13.50 «Супербабуся»

Одеси»

ІНТЕР

11

02.00 «Газіантеп» —
«Бешикташ». Чемпіонат
Туреччини

08.50 «Орел і решка. Шопінг»
09.50 Х/ф «Бунтарка»
11.45 Х/ф «Три метри над
рівнем неба. Я тебе
хочу»

медові ігри»
11.15 Х/ф «Дора і загублене
місто»
13.15, 14.15, 16.45, 0.20, 1.20
Одного разу під Полтавою
13.45, 16.15, 2.05 Країна У-2

14.00 «Орел і решка. На краю
17.15 М/ф «Синдбад: легенда
світу»
16.40, 2.00 «Орел і решка.
Навколо світу»
00.00 Х/ф «Основний
інстинкт-2: жага

семи морів»
19.00 Х/ф «Сам удома»
21.00 Х/ф «Сам удома-2»
23.20 Ігри Приколів

ризику»

00.50 Танька і Володька

02.50 Т/с «Три сестри»

02.35 Панянка-селянка

03.40 «Нічне життя»

05.50 Корисні підказки

12

ТБ-НЕДІЛЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
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UA: Перший
06.00, 4.05 Енеїда
07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.40, 2.45,
5.35 Новини
07.10 М/ф «Як козаки куліш
варили»
07.20 М/ф «Як козаки на весіллі
гуляли»
07.40 М/ф «Як козаки у хокей
грали»
08.15 Д/ф «Дикі тварини»
09.00 Божественна літургія
Православної церкви
України
11.00 Недільна літургія
Української грекокатолицької церкви
12.30 Недільна свята меса
римсько-католицької
церкви в Україні
13.30 Прем’єра. Повернення
14.30 Телепродаж
15.05 Країна пісень
16.20 Концерт «Ні обіцянок, ні
пробачень»
18.10, 20.20 Д/ф «Світ дикої
природи»
18.40 Х/ф «Страчені світанки»
21.25 Пишемо історію.
Українська незалежність
21.50 Пишемо історію. Чий
насправді Крим
22.05 Пишемо історію. Скіфи.
Воїни степів
22.20 Пишемо історію. Україна
1919 р.
22.35 О.Е. 20 Live in Kyiv
(кіноверсія концерту)
01.05 Х/ф «Іван Франко»
03.10 #ВУКРАЇНІ
03.40 Невідомі Карпати
05.05 Я вдома
НТН
05.45 Х/ф «Сімнадцятий
трансатлантичний»
07.25 «Слово предстоятеля»
07.35 «Випадковий свідок.
Навколо світу»
10.00 Т/с «Смерть у раю»
14.20 Х/ф «Громобій»
16.05 Х/ф «Полонені сонця»
17.50 «Легенди карного
розшуку»
19.00 Т/с «Захват»
22.30 Х/ф «Драконові оси»
00.05 Х/ф «Вуличний боєць»
01.55 «Речовий доказ»

22 серпня
КАНАЛ «1+1»

07.00 «Життя відомих людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00, 2.45 «Світ навиворіт»
18.30 «Світське життя-2021.

19.30, 5.35 ТСН
20.15 «Вечір прем’єр із

06.10 Телемагазин
07.20, 0.50 Мама реготала.
Найкраще
08.20 М/ф «Темний плащ»
09.40 М/ф «Качині історії»
11.00 Мама реготала
14.30 Т/с «Суперкопи»
16.05 Т/с «Швидка»
18.10 Х/ф «Еквілібріум»
20.15 Х/ф «Матриця»
23.00 Назустріч пітьмі
СТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома»
05.45 «Хата на тата»
12.15 «МастерШеф.
CELEBRITY»
14.55 «Супермама»
19.00 «Слідство ведуть
екстрасенси»
20.00 «Один за всіх»
23.20 «Я соромлюсь свого тіла»
01.20 «Про що мовчать жінки»
ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
17.00 «Репортер». Новини
09.10 «Медексперт»
10.10 «Про особисте»

життя»
13.35 «Речдок. Особливий
випадок»

2021»

Вічера»
20.00 «Подробиці»

08.45 Т/с «Сильна жінка»

07.05 Антизомбі

17.00, 21.00 Т/с «Кошик для
щастя»
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23.00, 2.00 Т/с «Ноти любові»
01.30 Телемагазин

22.40 «Ювілейний вечір Миколи
00.50 Бойовик «Найкращий
стрілець»

Баскова «Гра». Прем’єра
00.50 «Речдок»

06.55 М/ф «Губка Боб: життя

08.00 Секретний фронт

20.30 Х/ф «Діамантова рука»
22.50 Бойовик «Багрова м’ята»

06.50, 8.40 «Kids time»

05.25 Не дай себе обдурити

13.10 Т/с «Годинник із зозулею»

03.10 Гучна справа
04.40 Агенти справедливості

НОВИЙ КАНАЛ
05.40 «Таємний агент»

05.00 Факти

18.00 Х/ф «Підозри містера
Катериною Осадчою-

04.40 Скарб нації

06.50, 4.00 Реальна містика
08.00 «уДачний проєкт»
09.00 «Готуємо разом»

ICTV

04.50 Еврика!

05.50 Сьогодні

тюльпан»

10.00, 11.00, 11.50, 12.45 «Інше
Найкраще»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.30 М/ф
06.00 Х/ф «Фанфан-

на суші»

09.00 Громадянська оборона
10.00, 13.00 Т/с «Пес»
12.45 Факти. День
13.35 Х/ф «Поліцейська
академія-7»
15.00 Х/ф «Поліцейська
академія-6»
16.45 Х/ф «Поліцейська
академія»

08.45 М/ф «Тачки»
11.05 М/ф «Тачки-2»
13.10 М/ф «Тачки 3»
15.15 Х/ф «Страшилки»

18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Поліцейська
академія-4»
20.55 Х/ф «Поліцейська
академія-5»
22.45 Х/ф «Толока»
01.05 Х/ф «Саботаж»

17.10 Х/ф «Страшилки-2»

02.55 Я зняв!

23.10 «Improv Live Show-2»

19.00 Д/c «Вердикт історії»

23.50 Д/с «Історія навколо нас»

19.00 Х/ф «Пікселі»
21.00 Х/ф «Мисливці на
привидів»

5 канал
06.00 Вікно в Америку
06.10, 7.10, 1.10 Д/с

20.00, 0.00, 1.00, 2.00,

08.35 Натхнення

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

09.00 Божественна літургія ПЦУ

07.50, 21.25 Актуально. Економіка.
«Найнебезпечніші
польоти»

Політика. Соціум
08.05 Невигадані історії

20.10, 2.15 Машина часу

11.00 Божественна літургія УГКЦ
12.15 Індійський фільм
«Нерівний шлюб»

21.20 Вечірній преЗЕдент

08.25 Vоїн — це я!

15.15, 22.00 Концерт

21.30 Вечір з Яніною Соколовою

11.15, 12.15 «Акценти»
13.10 «П’ята колонка»
13.40 «Запорєбрик NEWS»
14.00, 15.30 Концерт
17.15 «Не наша Russia»
18.00 «Анатомія тижня»
20.00 «Прямий доказ»
20.20 «WATCHDOGS»
20.45 «Sound.ЧЕК»
21.00 «Великі новини»
22.00 «Влада реготала»
22.30 «Щасливий день із
політиком»
23.00 «Вата-шоу»

12.20, 15.20 Огляд 1-го раунду.
Кубок Італії
12.50 «Чорноморець»
— «Шахтар». Чемпіонат
України
16.00, 18.55 «УПЛ ONLINE»
16.55 LIVE. «Маріуполь»
— «Зоря». Чемпіонат
України
19.25 LIVE. «Колос» —
«Олександрія». Чемпіонат
України
21.20 «Великий футбол»
23.25 «Металіст» —
«Оболонь». Чемпіонат
України. Перша ліга
01.30 «Вітесс» — «Віллем II».
Чемпіонат Нідерландів
03.40 «Фенербахче» —
«Антальяспор». Чемпіонат
Туреччини

19.30, 22.30 Yellow
21.40 LIVE. «Фенербахче»
— «Антальяспор».
Чемпіонат Туреччини
23.55 «Маріуполь» — «Зоря».
Чемпіонат України
02.00 «Атлетіку» — «Мінейру»
— «Рівер Плейт».
1/4 фіналу. Кубок
Лібертадорес
04.00 «Колос» —
«Олександрія». Чемпіонат
України

00.55 Містична Україна
01.50 Скептик

06.00 «Шалені перегони-2018»
07.00 «ДжеДАІ-2020»
08.00, 23.25 «Загублений світ»
11.55 Х/ф «Люди Ікс»
14.35 Х/ф «Люди Ікс-2»
17.20 Х/ф «Люди Ікс: остання
битва»
19.20 Х/ф «Люди Ікс: початок.
Росомаха»
21.25 5-й тур ЧУ з футболу
«Динамо» — «Десна»
01.30, 4.20 «Помста природи»
04.15 «Найкраще»
05.45 Телемагазини
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 14.40, 1.15, 3.20, 5.30
Топ-матч
06.10 «Фламенгу» —
«Олімпія». 1/4 фіналу».
Кубок Лібертадорес
08.10 «Верес» — «Минай».
Чемпіонат України
10.00, 15.00, 17.45, 20.15, 23.00
Футбол NEWS
10.20, 15.50, 23.15 Yellow
10.30 «Газіантеп» —
«Бешикташ». Чемпіонат
Туреччини

ФУТБОЛ-2
06.00 «Ворскла» — «Металіст
1925 р.». Чемпіонат
України
07.45 «Сампдорія»
— «Алессандрія». Кубок
Італії
09.35 «Чорноморець»
— «Шахтар». Чемпіонат
України
11.25 «Барселона» —
«Флуміненсе». 1/4 фіналу.
Кубок Лібертадорес
13.15, 15.15, 17.55, 20.40, 21.25,
23.40, 1.45, 3.45 Топ-матч
13.25 «Верес» — «Минай».
Чемпіонат України
15.25 LIVE. «Вітесс» — «Віллем
II». Чемпіонат Нідерландів
17.25 Огляд 1-го раунду. Кубок
Італії
18.10, 20.55 «AUTO ГОЛ!»
18.40 LIVE. «Металіст»
— «Оболонь». Чемпіонат
України. Перша ліга

МЕГА
06.00 Випадковий свідок
08.50 Гордість України
09.45, 19.05 У пошуках істини
10.40 Речовий доказ
11.50, 23.55 Фантастичні історії
12.50 Стежина війни
13.50 Кров і золото: створення
Іспанії
16.45 Мадагаскар
17.45 Історія українських земель
20.00 Невідома Європа

00.15 Д/с «Бойовий відлік»
03.10 Обережно, діти!

21.00 Час новин. Підсумки дня

07.00, 8.00, 8.50, 15.00, 18.00,

КАНАЛ «2+2»
НЛО-ТБ

ІНТЕР

04.10 Фізкульт ура!
05.10 Д/с «Великі танкові
битви»
19.40 Затишна дача
20.30 Дача бороданя
22.20 Майстри ремонту

К1
06.30
08.00
08.50
10.30
12.40
14.35

«Top Shop»
М/с «Кротик і Панда»
«Орел і решка. Шопінг»
Х/ф «Учитель року»
Х/ф «Бунтарка»
«Орел і решка. На краю
світу»
16.35 «Орел і решка. Навколо
світу»
00.00 Х/ф «Планета Ка-Пекс»
02.10 Т/с «Три сестри»
03.00 «Нічне життя»

01.40 Формула любові
03.20 Арт-простір
03.40 Корисні поради
04.10 М/ф
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Марко-Макако»
11.15 М/ф «Динозавр»
12.45, 13.45, 23.50, 0.50 Одного
разу під Полтавою
13.15, 1.20 Країна У-2
15.15 Х/ф «Сам удома»

К2
06.30 Телемагазин
07.30 Квартирне питання
09.30, 0.10 Ідеї ремонту
10.20 Один за 100 годин
12.00 Правила життя
13.40 Правила виживання
14.40 Шість соток
18.00 Удачний проєкт

17.15 Х/ф «Сам удома-3»
19.15 Х/ф «Сам удома-4»
21.00 Х/ф «Сам удома5: святкове
пограбування»
22.50 Ігри Приколів
00.20 Танька і Володька
02.30 Панянка-селянка
05.50 Корисні підказки

www.umoloda.kyiv.ua

ІСТОРІЯ
Наталія ОСИПЧУК

Людмила Старицька-Черняхівська народилася у
Києві 29 серпня 1868 року.
Українська письменниця,
поетеса, драматург, прозаїк, перекладачка. Попри те, що на долю доньки Михайла Старицького
випало чимало трагічних
подій, свій життєвий шлях
вона пройшла з гідністю.

Українці зі сповитку
Народжена в родині видатного письменника Михайла Старицького, Людмила з юних років була
причетна до багатьох доленосних подій української
історії. В родині неухильно
плекали національну свідомість, причетність до української справи була природною та органічною. Дитина зростала в середовищі
української інтелігенції.
В оселі Старицьких
частими гостями були Косачі, Лисенки, Драгоманови, Тобілевичі, Чикаленки, Чубинські, Рильські.
Про дитячі роки письменниця писала: «Наше покоління — виключне покоління. Ми були першими українськими дітьми.
Не тими дітьми, що виростають в селі, в рідній сфері
стихійними українцями,
ми були дітьми городянськими, яких батьки виховували вперше серед ворожих
обставин свідомими українцями зі сповитку».
Через багато років письменниця згадувала, як
«дядя Коля» (мама Людмили Старицької Софія Віталіївна — сестра композитора Миколи Лисенка) під
час літнього відпочинку
змушував писати диктанти. У дитячій пам’яті закарбувалося, як вимогливий
учитель обирав не якісь дитячі тексти, а розлогі уривки з прози Нечуя-Левицького. А ще у житті маленьких українців були вистави, дитячі музичні свята,
участь у шевченківських
святкуваннях. І знову ж
таки у пам’яті виринає Микола Лисенко, який вимагав від маленьких артистів
бездоганної виконавської
майстерності.
Середню освіту Людмила Старицька здобула
у приватній жіночій гімназії Віри Ващенко-Захарченко, де Микола Лисенко
викладав музику. Людмила вважалася однією з найкращих учениць. Вже тоді
вона написала свою першу
повість під промовистою
назвою — «За Україну».

Особливий
літературний дух
З юнацьких років Людмила Старицька стала
близькою подругою Лариси
Косач — Лесі Українки. Разом із нею та її старшим братом Михайлом заснували
літературний гурток «Плеяда», куди належали практично всі молоді українські
письменники Києва. Людмилі Старицькій Леся Українка присвятила вірш
«Товаришці на спомин».
Поетеса, як завжди, безкомпромісна, а її слово гостре,
як криця: «Товаришко! Хто
зна, чи хутко доведеться //
Провадить знов розмови запальні // Нехай від них ще
серце б’ється // Я вам на не-
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«Серед ворожих обставин батьки виховували
нас свідомими українцями»
Народжена в родині видатного письменника Людмила
Старицька спілкувалася з Косачами, Лисенками,
Чубинськими
забудь спишу думки сумні... // І вам згадається садок, високий ґанок// Летючі зорі, тиха літня ніч//
Розмови наші, співи й на останок // Уривчаста, палка,
завзята річ // Не жаль мені,
що се вам нагадає // Запеклої ненависті порив // Що
ж! Тільки той ненависті не
знає // Хто цілий вік нікого не любив!»
Постійний творчий пошук, активна участь у національному житті — такими були труди і дні письменниці. «В наших родинах Старицьких і Косачів
панував особливий літературний дух, тому, хто мав
хоч якусь іскру таланту, не
писати тут було цілком неможливо. Тут завжди писали, розбирали твори, читали їх, видавали збірники.
І взагалі жили в осередку
громадських і літературних інтересів. Як Ольга
Петрівна, так і батько мій
підтримували кожного, хто
виявляв найменше бажання займатися літературою,
розжеврювали найдрібнішу іскру таланту».
Вихована в національних традиціях, письменниця цікавилася історичним минулим. Як співавторка батька Людмила
Старицька взяла участь у
написанні трилогії-епопеї
«Богдан Хмельницький»
(«Перед бурею», «Буря»,
«Біля пристані»). Перед
тим як розпочати роботу
над розлогим історичним
полотном, проштудіювала величезну кількість
історичних джерел і досліджень. До слова, твір
готувався як українська
«відповідь» на сповнений
антиукраїнських мотивів
роман Генриха Сенкевича
«Вогнем і мечем».
Письменниця працювала доволі плідно. З-під її
пера вийшли поема «Сапфо», драматичні твори «Аппій Клавдій», «Гетьман
Дорошенко», «Милость
Божа», «Іван Мазепа»,
«Розбійник Кармелюк»,
«Декабристи»;
повість
«Діамантовий перстень».
Крім того, вона стала авторкою п’єс «Вертеп», «Український ярмарок», «Право на життя», «Крила».
Драма «Сапфо» Людмили Старицької — це історія про видатну жінку,
яка здобуває славу у великому світі, але виявляється слабкою, щоб утриматися на тому вершечку слави.
Сапфо зачарувала своїм співом усю Елладу, її вінчають
лауреатським вінком; навіть славетний Алкей розбив свою ліру, бо «... після
Сапфо // Ніхто не смій торкати срібні струни». На подив, це «слабе створіння, ця
дівчина перемогла мужів».
Письменниця
порушує
важливу тему — якою є

❙ Людмила Старицька-Черняхівська (праворуч)
❙ з Оленою Пчілкою та донькою Веронікою. 1927 р.
❙ Фото з Вікіпедії.
❙ Людмила Старицька. 1882 р.
роль жінки, а надто мисткині, в суспільстві? І як домогтися, аби жінка зрівнялася з уславленими чоловіками? Цей новаторський
підхід простежується також у драмі Людмили Старицької «Крила», в якій
письменниця гостро ставить питання реалізації
жінки в тогочасних умовах, заперечує усталений
погляд на жінку як на мовчазну жертву.
Письменниця залишила також спогади про Михайла Старицького, Лесю
Українку, Миколу Лисенка, Івана Франка, Володимира Самійленка, які є
безцінним фактологічним
джерелом для істориків та
літературознавців.

Шлях до Сибіру та кіно
Взимку 1896 року Людмила Старицька вийшла
заміж за плеядівця Олександра Черняхівського,
троюрідного брата Михайла Грушевського. Відтоді її
прізвище стало подвійним
— Старицька-Черняхівська. Згодом чоловік став видатним лікарем-гістологом, професором Київського університету і членом
Президії ВУАН. Навесні
1900 року в подружжя народилася донька Вероніка,
яка також стала талановитою поетесою і перекладачкою.
Родинні обов’язки не заважали Людмилі Старицькій-Черняхівській активно займатися громадською
роботою. Вона належала
до засновників та провідних діячів Товариства українських поступовців, яке
керувало національним
рухом у Наддніпрянщині.
Під час Першої світової
війни очолювала відомий
український клуб «Родина», у якому діяв шпиталь
на 50 ліжко-місць, де Люд-

мила Михайлівна працювала сестрою милосердя.
За спогадами Дмитра Дорошенка, до шпиталю «забирали майже виключно
самих поранених українців і тут вони попадали не
тільки в цілком українське оточення, але переходили свого роду українську національну шкалу;
неграмотних — вчили поукраїнськи, всіх взагалі
навчали української історії, так що більшість верталась до своїх полків свідомими українцями».
Наближаючи початок
Української революції,
Людмила Старицька-Черняхівська вирушила до
Сибіру, щоб організувати
там комітети українських
переселенців, політичних
засланців і військовополонених-галичан. На зворотному шляху відвідала в
Москві Михайла Грушевського, якому російська влада заборонила проживання
в Україні.
Із падінням царату в березні 1917 року спалахнула Українська революція.
Для створення Української
Центральної Ради Людмила Старицька-Черняхівська надала приміщення
клубу «Родина» по вулиці
Великій Володимирській,
42. Активно долучилася до
роботи Української Центральної Ради, очоливши
педагогічну секцію театрального відділу генерального секретарства освіти.
Театральним відділом керувала її старша сестра
Марія, генеральним секретарством — Іван Стешенко, чоловік її молодшої сестри Оксани.
До слова, Людмила
Михайлівна жваво реагувала на всі тогочасні новації та намагалася втілити їх у життя. Особливу
увагу приділяла розвит-

кові нового виду мистецтва, який швидко набирав
обертів, — кінематографу. Людмила СтарицькаЧерняхівська зверталася
до Івана Стешенка з проханням звернути увагу на
«велике культурне і агітаційне значення кінематографічного мистецтва для
широких народних мас».
Вона організувала кінематографічну секцію при театральному відділі, писала
сценарії, займалася зйомками фільмів, перекладала
російськомовні титри у дореволюційних кінострічках (адже на той час уміли
знімати лише німе кіно).

Заарештованих
вивозили до Казахстану
У Києві 19 травня 1918
року з нагоди відкриття
клубу в новому просторому приміщенні туди завітав сам гетьман Павло Скоропадський. Людмила Михайлівна виголосила палку
промову, в якій закликала
українського гетьмана піти
слідами Богдана Хмельницького, який дав свого часу
Україні самостійність, а
також радила оточити себе
«щирими патріотами й незрадливими людьми-українцями». Долучившись
до розвитку жіночого руху,
15 квітня 1920 року, письменниця підписала звернення «До жінок всього
світу»: «Підійміть ваш голос за Самостійну Україну на всіх обширах життя:
в пресі, в громадянстві, перед лицем вашого уряду.
Кров українського юнацтва, сльози українських дітей волають до вас». Проте
тоді, як і нині, світова громадськість лише на словах висловлювала «стурбованість», насправді залишаючись байдужою до
долі України. Тож наш порятунок — в нас самих, в
оперті на власні сили.
У січні 1930 року Старицьку-Черняхівську з чо-

ловіком заарештували за
сфабрикованою справою
«Спілки визволення України». Відкритий судовий
процес над 45 українськими діячами відбувся у Харкові. Людмила Михайлівна з гідністю заявила: «Державним моїм ідеалом була
самостійна Україна...».
Подружжя засудили до
п’яти років ув’язнення та
трьох років поразки у правах. Проте більшовицькі
керманичі вироки замінили на умовні.
Хоча до Києва вдалося
повернутися, на інтелігентну родину чекали страшні випробування. У 1938
році заарештували Вероніку Черняхівську. Батькам
повідомили, що її засудили на десять років. Людмила Михайлівна їздила
до Сибіру, писала листи до
Сталіна та Берії. Проте все
було даремно. Після катувань Вероніку розстріляли 22 вересня 1938 року
у Києві. А 22 грудня 1939
року не витримало серце
Олександра Черняхівського.
Після смерті чоловіка
Людмила Михайлівна залишилася з сестрою Оксаною. Проте кат уже заніс
меч над їхніми головами.
20 липня 1941 року, коли
німецькі війська вели бої
на підступах до Києва, енкаведисти заарештували
жінок, вивезли до Харкова, де висунули звинувачення в націоналістичній діяльності. Попереду на них чекав товарний
вагон, звідки заарештованих вивозили до Казахстану. Проте 73-річна жінка не витримала знущань і
померла в дорозі. Ані дата
смерті, ані місце поховання Людмили СтарицькоїЧерняхівської не відомі.
Та пам’ять незнищенна, тож повертаймо з небуття імена тих, хто «за
ворожих часів залишався
свідомим українцем». ■
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СМАЧНЕ ЖИТТЯ
■ ДО СВЯТА

Ліна ТЕСЛЕНКО

На фініші літа ми відзначаємо одразу два великі християнські
свята. 14 серпня Маковія (або Перший чи Медовий Спас) — так у
народі кажуть на православне свято Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього, А 19 серпня — Преображення Господнє, або так званий Яблучний (Другий) Спас.
Це не лише глибокодуховні, а й красиві та смачні свята, які мають
свою обрядову кухню. На Маковія, наприклад, здавна пекли шулики — коржики, заправлені перетертим маком та медом. А на Спаса
головним фруктом, довкола якого крутилася фантазія господинь,
були яблука. З них варили вареники, пекли пироги і штрудлі, готували узвар, компот та інші наїдки. Варто не забувати, що обидва свята
припадають на період Успінського посту, тому, якщо дотримуєтеся
традиції, слід виключити заборонені продукти.
Але якщо обмежень немає, можна здивувати свою родину смачною
і оригінальною випічкою з маком, яблуками чи медом. Цілу підбірку
таких рецептів має пані Еріка Осускі з Берегового на Закарпатті (у
фейсбук-спільноті «Пляцки Рецепти від Лілії Цвіт» її знають як Erika
Oszuszki).

Гарний, як рожевий мак
Щоб приготувати красивий,
соковитий пляцок під назвою
«Рожевий мак», доведеться спекти два коржі — рожевий і маковий.
Отже, печемо рожевий
корж. Знадобиться: 5 яєць, 75 г
цукру, 100 г рожевого пудингу,
1 ч. л. розпушувача. Білки збити з цукром до густої маси, додати жовтки та добре перемішати. Всипати пудинг та розпушувач, перемішати до однорідності
(міксером). Випікати 10-12 хв.
при температурі 180°С.
На маковий корж треба: 4
яйця, 60 г цукру, 60 г борошна, 100 г маку, 100 г кокосової стружки, 6 ст. л. води, 1 ч.
л. розпушувача. Білки збити
з цукром до густої маси, додати жовтки та добре перемішати. Поступово додати борошно,
розпушувач, теплу воду, мак та
кокосову стружку. Перемішати
до однорідності. Випікати 10-12
хв при 180°С.
Крем: 700 мл молока, 120 г
манної крупи, 50 г маку, 200 г
вершкового масла, 120 г цукру,
1 пакетик ванільного цукру.
Додаткові інгредієнти: 250 г
зефіру або печива, 5-6 ст. ложок
будь-якого варення. Форма для
випічки 25х35 см.
Готуємо крем: до молока додати мак, манку, цукор, перемішати і довести до кипіння, проварити 5 хв. Охолодити. Масло
з ванільним цукром збити. Невеликими порціями додати заварний крем.
Складаємо пляцок: рожевий корж змастити варенням та
розрізати поперек на дві частини. Маковий корж розрізаємо
так само. Складаємо: рожевий
корж, четверта частина крему,
маковий корж, четверта частина крему, зефір або печиво, ще
чверть крему, маковий корж,
чверть крему і рожевий корж.
Ставимо в холодильник щонайменше на 12 годин, аби пляцок
просочився. Оздобити можна за
бажанням.

Справжнє чудо!
«Чудо» — саме так називається пляцок, який вражає і зовнішнім виглядом, і смаком. Доведеться поморочитися, але він того вартий! Цікаво? Тоді до роботи!
Знадобляться такі інгредієнти.
Для тіста з яєчних жовтків:
7 яєчних жовтків, 1 яйце, 100 г
цукру, 50 г борошна, 5 г розпушувача, 10 г оцту, 10 г олії, щіпка солі, 5 г ванільного цукру.
Тісто з яєчних білків: 7 яєчних білків, 200 г цукру, 5 г розпушувача, 10 г оцту, 10 г олії,
дрібка солі, 5 г ванільного цукру, 40 г борошна, 40 г кукурудзяного крохмалю.
Макове тісто: 8 яєчних білків, 150-180 г цукру, 200 г пареного тертого маку, 200 г вершкового масла, 10 г розпушувача, дрібка солі, 140 г борошна,
10 г рому або кілька крапель ро-

мової есенції.
Крем: 8 яєчних жовтків, 500
мл молока, 150 г цукру, 1 пачка
ванільного пудингу (може бути
40 г кукурудзяного крохмалю), 1 пакетик ванільного цукру, 200-250 г вершкового масла, 20 г рому або коньяку (хоча
можна й без нього).
Додатково: 100 шоколадної
крихти. Форма 25x35 см.
Готуємо тісто з жовтків: 7
жовтків плюс 1 яйце збити з
цукром до пухкого стану. Додати сіль, ванільний цукор, олію,
оцет, збити. Додати борошно,
розпушувач та замісити тісто.
Тісто з яєчних білків готуємо
так: 7 білків збити в піну, додати
цукор та ванільний цукор, збити
до «стійких піків». Додати олію,
оцет, розпушувач, крохмаль, борошно та замісити тісто.
У форму викласти спочатку
жовте тісто, притрусити шоколадною крихтою, зверху на нього
біле тісто. Випікати при температурі 190 °С приблизно 35-40 хв.
Маковий корж. 8 білків збити, додати цукор, збити. До збитих білків додати сіль, розпушувач, мак, розтоплене масло,
борошно, ром або ромову есенцію. Замісити тісто. Випікати при температурі 190°С 35-40
хв. Вийняти з форми, остудити.
Розрізати на дві частини.
Готуємо крем: жовтки, молоко і ванільний пудинг вимішати.
Молоко та цукор закип’ятити.
Сюди додати жовткову масу.
Зварити. Охолодити. До крему
додати ванільний цукор, ром чи
коньяк і порціями масло. Збити
до пухкої маси.
Збираємо пляцок. Маковий корж — половина крему —
жовто-білий корж — друга половина крему — маковий корж.
Зверху пляцок полити шоколадною помадкою.

Щоб мак був у смак
Рецепти випічки
до Маковія та Спаса
Макова начинка: білки збити з цукровою пудрою та ванільним цукром на густу піну. Додати манку та мак, вимішати до
однорідності.
Печемо коржі. Змішати борошно та розпушувач, додати
цукор, розтоплене масло, сметану та замісити тісто. Тісто розділити на 2 рівні частини. До однієї частини тіста додати какао
та замісити його. Тісто розділити на дві нерівні частини (третина і дві третіх). Більшу частину
розкачати та помістити на деко
розміром 25х35 см, сформувавши боки коржа висотою до одного сантиметра. Викласти сирну начинку та притерти меншою
частиною тіста, яку попередньо
охолодити в морозилці. Випікати 30 хв при температурі 175 °С.
Світле тісто також розділити
на дві нерівні частини (як у першому випадку). Більшу частину
розкачати та помістити на деко
25х35 см, сформувавши боки
коржа висотою до 1 см. Викласти макову начинку та притерти
меншою частиною тіста, яку попередньо охолодити в морозилці. Випікати 30 хв при 175°С.
Готуємо крем: у 200 мл холодного молока розчинити пудинг і поволі, при постійному помішуванні, влити 200 мл киплячого молока з цукром. Довести
до кипіння, проварити 3-4 хвилини й охолодити. Масло збити
6-7 хв. Порціями додавати заварний крем, постійно збиваючи
ще протягом 10-15 хв. Відібрати
третину крему, до решти додати
какао і добре перемішати.
Складаємо нашу смакоту.
Коржі розрізати пополам на дві
частини (пляцок складатиметься з чотирьох шарів). Складання: темний корж (притерта частина доверху) — третя частини
крему з какао — білий корж
(притерта частина донизу) —
третина крему без какао — білий корж (притерта частина доверху) — третина крему з какао
— темний корж (притерта частина донизу). Відправляємо в
холодильник на 12-24 години,
щоб коржі добре просочилися.

❙ «Весняний».

❙ «Рожевий мак».

❙ «Три Спаси».

Три Спаси
Весняний, але смакує і влітку
Цей
маково-шоколадний пляцок має назву «Весняний». «Дуже смачний, легко готується і так же легко і швидко
з’їдається», — каже пані Еріка.
Отже, для коржів знадобиться: 560 г борошна, 12 г розпушувача, 320 г вершкового масла, 220 г сметани, 150 г цукру,
45 г какао.
Макова начинка: 150 г меленого маку, 2 яєчні білки, 1
ст. л. манки, 100 г цукру, 12 г
ванільного цукру. Сирна начинка: 350 г перемеленого сиру,
60 г сметани, 2 жовтки, 100 г
цукру, 1 ст. л кукурудзяного
крохмалю, 0,5 ч. л. куркуми.
Крем: 500 мл молока, 120 г
цукру, 1 пачка ванільного пудингу, 250 г масла, 20 г какао.
Приготування. Зробимо спочатку сирну начинку. Сир перемолоти на однорідну масу. Яєчні жовтки злегка збити з цукром, ванільним цукром та сметаною; додати крохмаль, сир та
куркуму, вимішати до однорідності.

Як відомо, у серпні, 29-го,
маємо ще й третій Спас — Горіховий. І якраз наш останній
пляцок поєднує в собі три види
тіста: горіхове, макове і яблучне. Тож його цілком можна назвати «Три Спаси». Випікаємо в
прямокутній формі, щоб пляцок
можна було красиво нарізати.
Для тіста потрібно: яйця
— 3 шт, цукор — 220 г, дрібка солі, олія — 50 мл, сметана
— 450 г, борошно — 300 г, сода
— 1 ч. л. Додатково: яблука —
2 шт., мелений мак — 70 г, мелені горіхи — 70 г, цедра одного лимона, кориця — 1 ч. л.
Для крему: молоко — 800
мл, ванільний пудинг — 2 упаковки (2 х 40 г), крохмаль — 20
г, цукор — 150 г, ванільний цукор — 15 г, масло — 200 г.
Замішуємо тісто: яйця збиваємо з цукром до пишності. Додаємо олію, сметану, сіль. Перемішуємо. Додаємо просіяне борошно з содою. Перемішуємо
до однорідності. Ділимо готове тісто на три рівні частини.
В одне тісто додаємо мак із ли-

❙ «Чудо».
монною цедрою. У друге — горіхи, у третє — корицю і перетерті на крупній тертці яблука. Кожен корж випікаємо окремо при
180°С приблизно 12-15 хв.
Для приготування крему в
сотейник насипаємо цукор, пудинг, крохмаль. Перемішуємо з
невеликою кількістю молока до
однорідності (щоб не було грудочок). Доливаємо все молоко і варимо на маленькому вогні, поки
не загусне. Додаємо ванільний
цукор. Залишаємо молоко з пудингом, щоб охололо до кімнат-

ної температури. У мисці збити
масло до побіління. Додавати
по одній столовій ложці вареного пудингу з молоком і продовжувати збивати. Крем готовий.
Складаємо пляцок: яблучний корж — крем — маковий
корж — крем — горіховий корж
— крем. Можна посипати меленими горіхами і прикрасити за
бажанням шоколадною помадкою. Можна святкувати!
Та головне до святкової випічки — щира молитва та гарний настрій. Смачного вам свята! ■

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 13 СЕРПНЯ 2021

СПОРТ
Сергій Ребров
український наставник ФК «Аль-Айн» (ОАЕ)
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«Для будь-якого тренера працювати з національною збірною своєї країни
престижно й почесно».

■ ЗБІРНА

Після ретельної підготовки
Українській асоціації футболу наразі не вдається домовитися з Сергієм Ребровим про його роботу на посту
головного тренера національної збірної
Григорій ХАТА
Провівши майже два десятки незабутніх і вражаючих
років у «Барселоні», аргентинець Ліонель Мессі залишив
«блаугранас» й підписав контракт за системою «2+1» з французьким «ПСЖ». Ця сенсаційна подія стала наслідком невдалих перемовин між керівництвом каталонського клубу
та багаторічною іконою «гранатово-синіх».
Зі сльозами на очах прощаючись із «Барсою», Лео заявив,
що не хотів залишати клуб,
утім певні обставини (у вигляді запровадженої Ла Лігою
«стелі» для зарплат) не дозволили йому продовжити угоду зі
своїм рідним клубом.
Так само певні перепони можуть не дозволити Українській
асоціації футболу найближчим
часом представити у якості головного тренера національної збірної Сергія Реброва. Бажання керівника вітчизняного футбольного господарства
Андрія Павелка бачити на тренерському містку «синьо-жовтих» саме цього молодого та успішного тренера поки що не реалізується.
Що наразі заважає сторонам укласти угоду — небажання Реброва переривати співпрацю з «Аль-Айном» та браГригорій ХАТА
Матч за Суперкубок УЄФА,
котрий у нинішньому сезоні в
Белфасті розіграли «Челсі» та
«Вільярреал», для багатьох європейських клубів може так
і залишитися нездійсненною
мрією. Для тих же «скромників», які не мають можливостей претендувати на перемогу
в міжнародних турнірах, масштабним прогресом вважатиметься й участь у груповому
раунді єврокубків, хоча й туди
дістатися не так легко.
Нинішній євросезон лише
розпочався, а Україна вже втратила двох своїх повпредів на
євроарені. Після полтавської
«Ворскли» свої виступи в новоствореній Лізі конференцій припинив і ковалівський «Колос».
Торішній єврокубковий дебют провінційної команди з Київщини був багатообіцяючим.
Здавалося, що з існуючим
досвідом у нинішньому сезоні
колектив Руслана Костишина
замахнеться на щось більше.
Однак уже на старті своєї єврокубкової кампанії «Колос» спіткала невдача.
Не допоміг ковалівцям далеко просунутися турнірним
шляхом і новенький домашній стадіон. Домашній поєдинок проти карагандинського
«Шахтаря» підопічні Костишина завершили взагалі без
голів. «Сухим» вийшов і матчвідповідь опонентів. Тож володаря путівки до четвертого раунду Ліги конференцій «Ко-

тися за не ним розпочатий відбір на ЧС-2022 чи небажання
самого клубу з ОАЕ відпускати
українського наставника — достеменно невідомо.
Утім заплановане на четвер
засідання виконкому УАФ, де
планували затвердити кандидатуру Реброва на головного
тренера збірної України, довелося перенести на невизначений час. Хоча, зрозуміло, занадто довго баритися з призначенням нового тренера УАФ не
зможе, адже у вересні на збірну
чекає продовження кваліфікації на катарський «мундіаль».
Кожен новий день затримки в
представленні Реброва очільником «синьо-жовтих» свідчитиме лише про те, що переговори не приносять потрібного результату. Власне, не так
давно, коли стало зрозуміло,
що збірній потрібен новий тренер, Сергій Ребров наголосив:
«Зараз мені подобається працювати в щоденному режимі зі
своїм новим клубом. Робота ж
зі збірною своєї країни — честь
для будь-якого тренера. Однак
усьому свій час».
Зрозуміло, що на обдумування пропозиції УАФ Сергію
Реброву таки потрібен час. Перехід iз клубної роботи до роботи в збірній — серйозна переміна на кар’єрному шляху, котра,
без сумніву, потребує ретельної

❙ Олександр Петраков виграв iз молодіжною збірною України до 20 років чемпіонат світу.
❙ Фото з сайту ua.tribuna.com.
підготовки. І починати відповідальний етап своєї кар’єри посеред не надто вдало розпочатої
кваліфікації на ЧС-2022 — доволі ризикований хід.
Розуміючи це, в УАФ для
збірної підготували резервний
варіант. У разі відсутності домовленості з Ребровим на час

планетарної кваліфікації-2022
«синьо-жовтих» має очолити
Олександр Петраков.
Більшу частину своєї тренерської кар’єри він присвятив роботі з молодіжними збірними України. Нині він очолює
українську «молодіжку» віком
до 18 років, утім найбільшого

■ ЄВРОКУБКИ

Ментальний зсув
На етапі єврокубкової кваліфікації вітчизняний футбол
уже втратив двох своїх повпредів

❙ Для «Шахтаря» не було проблемою обійти в кваліфікації Ліги чемпіонів бельгійський «Генк».
❙ Фото з сайту shakhtar.com.
лосу» та «Шахтарю» довелося
визначати в серії післяматчевих 11-метрових ударів. У найвідповідальніший момент грав-

ці четвертого колективу попереднього розіграшу ЧУ змогли
реалізувати лише один удар із
«позначки», тоді як суперник

відзначився тричі.
Відтак жодного представника українського чемпіонату в дебютному розіграші Ліги

успіху він досяг зі збірною України U-20, вигравши з нею
чемпіонат світу.
У випадку ж iз першою командою країни серйозним досягненням для Петракова стане вихід «синьо-жовтих» до фінальної частини ЧС-2022. ■

конференцій (ослаблена версія
Ліги Європи) більше не залишилося.
При цьому свої сили в оновленій Лізі Європи незабаром
спробує «Зоря». Якщо в попередньому розіграші ЛЄ володар української «бронзи» мав
гарантоване місце в груповому
раунді, то після єврокубкової
реформи право на основний раунд другого за силою єврокубка бронзовий призер ЧУ має
відстояти в раунді «плей-оф»
кваліфікації. Очевидно, за місце в групі ЛЄ команді Віктора
Скрипника доведеться боротися з віденським «Рапідом».
Одного кроку до омріяного
еліт-раунду єврокубків не вистачає й донецькому «Шахтарю». Підопічні Роберто Де Дзербі без особливих проблем у третьому раунді кваліфікації Ліги
чемпіонів подолали бельгійський «Генк» (двічі по 2:1) і тепер
готуються до вирішального двобою з колоритним представником французького чемпіонату
— «Монако».
Після двоматчевого протистояння з бельгійським віцечемпіоном наставник «гірників» уже встиг зробити один
важливий висновок. «Перед
грою з «Монако» команді потрібно дещо змінити ментальність. Потрібно зрозуміти, що
ніколи не достатньо того, що ми
робимо. А коли ми це зрозуміємо й почнемо діяти відповідним
чином, тоді ми й станемо топклубом», — наголосив Де Дзербі. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Шлюбний «цвіток» для молодої

Черкаські майстрині відроджують
забуте мистецтво воскового
весільного вінка

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 13 СЕРПНЯ 2021

■ ЮВІЛЕЙНЕ

Бейонсе ставить межі
У переддень свого 40-річчя співачка
ділиться житейською мудрістю
Дара ГАВАРРА

вне — її здоров’я і самопочуття, кількість посмішок на устах,
благополуччя сім’ї.
До слова, Бейонсе разом із чоловіком, співаком Джей-Зі, виховують трьох дітей — дев’ятирічну
Блу Айві та чотирирічних близнюків Румі та Сера, і співачка
всіляко оберігає своє приватне життя, адже шоубізнес
— дуже жорстка річ, яка
змінює внутрішній світ
зірок, впливає на їхній
характер, ставлення
до близьких, друзів.
Тому вона встановлює межі між особистим життям і
бізнесом. «У цій
індустрії (шоубізнес) дуже легко
втратити себе. Вона
забирає ваш дух і світло, тож ця індустрія не
для всіх», — ділиться
досвідом зірка. ■

Напередодні свого 40-річчя (4 вересня) всесвітньо відома співачка і бізнесвумен Бейонсе дала кілька інтерв’ю
різним глянцевим виданням, у яких
розповіла про своє ставлення до себе,
свого тіла, своєї родини, роботи.
За зізнаннями зірки, вона дуже довго звертала увагу на думку інших із приводу своєї ваги, вигляду, десятиліттями сиділа на дієтах, аби відповідати загальноприйнятим нормам. Співачка
говорить, що всі ці роки була рабою суспільної думки і сліпо підкорялася парадигмам, які виробила громадська думка щодо представників богеми. «Моє
бажання на майбутнє — продовжувати
робити все те, що, на думку багатьох,
я робити не повинна», — запевняє зірка, яка, зрештою, може тепер розслабитися і робити все те, що їй подобається, адже її творчість і бізнес (у Бейонсе
своє лінія одягу IVY PAR, вона співпрацює з визначними брендами у світі моди,
серед яких і знаменитий ювелірний дім
Tiffany & Co). Для співачки тепер голо-

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №77

❙ Бейонсе.

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
Овен (21.03—20.04). Прийшов час відірватися по повній. Давнi проблеми вдасться вирішити з блиском, обійшовши суперників на
повороті.
Дні: спр. — 18; неспр. — 19.
Телець (21.04—21.05). Суперечливі бажання не принесуть спокою. Хочеться одночасно равликом сховатися у власному будиночку й
не пропустити чергове гучне збіговисько.
Дні: спр. — 21; неспр. — 22.
Близнюки (22.05—21.06). Якщо є якісь
питання до начальства, радимо приберегти їх
на потiм. Цілком можливо, що вас підвищать
на посадi.
Дні: спр. — 17; неспр. — 19.
Рак (22.06—23.07). Звичайно, мовчання
— золото, але його можна розміняти на срібло слів і подарувати друзям і коханій людинi.
Ощасливте їх своєю увагою.
Дні: спр. — 20; неспр. — 21.

Лев (24.07—23.08). Доведеться розібратися у власному характері. Щоб досягти бажаного, необов’язково проявляти силу, але й не
варто поступатися чиїмось бажанням.
Дні: спр. — 16; неспр. — 18.
Діва (24.08—23.09). Більше уваги приділяйте зовнішності та одягу. Не забувайте, що
максимум інформації ви зможете отримати під
час приємного чаювання з колегами.
Дні: спр. — 20; неспр. — 21.
Терези (24.09—23.10). Ваш найлютіший ворог — нудьга. Не бійтеся яскравих
фарб, сплесків емоцій, а також несподіваних
злетів і падінь. В особистому життi вiдбудуться деякi змiни.
Дні: спр. — 18; неспр. — 19.
Скорпіон (24.10—22.11). Новий роман таїть привабливі перспективи, але круїз
під знаком любові не позбавить вас підводних
рифів. Будьте обережнi у виборi партнера.
Дні: спр. — 19; неспр. — 20.

Стрілець (23.11—21.12). Ви вiдстоюватимете власну оману й запевнятимете оточуючих у її непорушності. Зізнайтеся, що були не
праві, й одразу вiдчуєте легкiсть на душi.
Дні: спр. — 21; неспр. — 22.
Козеріг (22.12—20.01). Нарешті результати вашої праці гідно оцінять. Шеф зрозуміє, хто здатний повести за собою колектив,
і вручить вам кермо влади. Звичайно, погоджуйтеся.
Дні: спр. — 18; неспр. — 20.
Водолій (21.01—19.02). Кохана людина
хотіла б переконатися, що безроздільно панує
у вашому серці. Час покаже, що це дiйсно глибоке почуття, а не легкий флiрт.
Дні: спр. — 20; неспр. — 22.
Риби (20.02—20.03). Уважно перегляньте
ділові папери, підписані ранiше. Велика ймовірність обману, але йому можна запобігти. Через
недогляд можуть зменшити премію.
Дні: спр. — 17; неспр. — 19. ■

■ ПОГОДА

Кросворд №75
від 6 серпня

■ ПРИКОЛИ

14—15 серпня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнічно-захiдний,
5-10 м/с. Температура вночi +13...+15, удень +26...+28. Пiслязавтра вночi +16...+18, удень +27...+29.
Миргород: без опадiв. Уночi +11...+13, удень +24...+26.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +12...+14, удень +25...+27.
Одеса: без опадiв. Уночi +15...+17, удень +27...+29.

Північ
мінлива
хмарність

Захід

хмарно

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв.
Трускавець: уночi +12...+14, удень +24...+26. Моршин: уночi
+11...+13, удень +25...+27.
12 серпня температура води в Чорному та Азовському
морях становила 23-28 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 22.
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По вертикалі:
1. Столиця Венесуели. 2. Офіційний документ. 3. Регіон України, який переконував усіх, що він
«не жене порожняк». 4. Французьке
місто, столиця Бретані. 5. Сленгова
назва таргана. 6. Зимовий вид спорту, швидкісний спуск з гори на спеціальному апараті. 9. Останній головнокомандувач УПА. 11. Святковий
фейєрверк. 12. Команда режисера
про початок зйомки. 15. Прізвище
Папи Римського Івана Павла ІІ. 17.
Росія стосовно України починаючи
з 2014 року. 18. Романтична балада
Тараса Шевченка. 19. Давньогрецький співець, виконавець епічних пісень. 20. Французький сир із пліснявою. 22. Французький історик і філософ, теоретик соціалізму. 23. Вподобайка у соцмережах. ■
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Водій «маршрутки» випадково заїхав на трасу «Формули-1»,
виграв гонку і навіть устиг підібрати двох пасажирів.
***
Пасажир поїзда:
— Тут можна курити?
— Ні.
— Тоді звідки взялися тут ці
недопалки?
— Залишили тi, хто не ставив
дурні запитання.
***
Чоловік — дружині:
— Справжній чоловік повинен хоч раз на тиждень не ночувати

вдома.
Дружина не розгубилася:
— Правильно, щоб іншому
справжньому чоловікові було де
переночувати.
***
— Як мені важко після смерті
чоловіка, все-таки четверо дітей.
— А звідки четверо?
— Так це чоловік помер, а не я.
***
Дружина — чоловікові під час
сімейної сварки:
— Якщо ти мене доведеш до
інфаркту, то тебе не буде кому поховати.
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з 16 до 22 серпня

По горизонталі:
1. Римський бог кохання, хлопчик із луком і крилами. 5. Домашні обов’язки, рутина, в яких часто тоне човен кохання. 7. Відомий
російський художник, автор картини «Запорожці пишуть листа турецькому султану». 8. Портативний комп’ютер, здатний працювати від батареї. 10. Реформатор
українського театру, засновник театру «Березіль». 12. Воїн рабського походження в Єгипті та деяких
інших країнах Сходу, навернений
до ісламу. 13. Металева клітка
для утримування під водою зловленої риби. 14. «Задивлялася білим лебедем, дивом-казкою за віконечком, ... ластівко, сиве сонечко» (пісня). 16. Екзотичний плід,
який називають «хибним яблуком». 18. Англійська королівська
династія. 20. Демонстративне припинення спілкування та будь-яких
стосунків. 21. Шикування людей в
шеренгу за зростом. 24. Ім’я сестри Лесі Українки. 25. Американський мільярдер, яким канали Медведчука лякали українців. 26. «Там
матір добрую мою ще молодую у
могилу нужда та ... положила» (Тарас Шевченко). 27. Державна система, що містить інформацію про
земельні ділянки та право власності на них.

