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Оптимістичні очікування

Національна збірна
України вчетверте
поспіль «розписала»
мирову у відборі на
чемпіонат світу

Найсильніша
тенісистка України
з натхненням
рухається
турнірною сіткою
«Ю-Ес оупен»-2021

» стор. 15

» стор. 15

В Україні інфляція побила
рекорд 2018 року, сягнувши
10,5% у річному вимірі:
найбільше подорожчали
соняшникова олія, м’ясо, яйця
» стор. 13
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Дві години
без
негативу?
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,002 грн
1 € = 31,932 грн
1 рос. руб. = 0,369 грн

■ РИМА ТИЖНЯ

Здрастуй, школо!
Олександр ІРВАНЕЦЬ

Зустріч
Байдена
і Зеленського
у США:
щось дали,
щось
пообіцяли
» стор.
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Ось вже у двері постукався вересень.
В школах вже чується дзвоників передзень.
Отже, сідай перед вчителем строгим,
Пишемо твір: «Як провів я два роки».
Що ти замислено дивишся в парту?
Скільки дерев посадили з мільярду?
Скільки хабарників ти посадив?
Повний перелік досягнень і див
Економічних і соціальних —
Тільки не вигаданих, а реальних!
На скільки відсотків ти знизив тарифи?
Чи пандемію зумів підкорити?
Аеропорти і Діснейленди
Вже всі побудовані й здані в оренду?
Вже на війні перестали стріляти
І до дітей повернулися тати?
Згадуй, вигадуй, придумуй досягнення,
Що возвеличать тебе, сонцесяйного!
Та, здаючи твір на перевірку,
Мрій хоч про трійку — не про п’ятірку!

❙ Президент Зеленський: без прориву, але зустріччю задоволений.
❙ Фото з сайту prezident.gov.ua.

Передплатіть «Україну молоду» на четвертий квартал

стор. 7
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УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 3 ВЕРЕСНЯ 2021

ІнФорУМ

«Фонди, віддані на піднесення культурного життя і науки, є не
видатками, а інвестиціями, які приносять велику користь».

■ ВИСОКА НОТА

Андрей Шептицький
(1865—1944), предстоятель Української греко-католицької церкви,
митрополит Галицький, доктор права і богослов’я

■ НА ФРОНТІ

Тарас ЗДОРОВИЛО

Не видатки, а інвестиції
У Львові постать Андрея Шептицького створила
мистецькі «Мости»

❙ Андрей Шептицький розумів значимість культури для побудови могутньої держави.
❙ Фото з сайту news.ugcc.ua.
Валентина САМЧЕНКО
Велична постать митрополита Андрея Шептицького виразно проглядається у проєкті «Мости» (Bridges),
який презентують однойменним концертом 5 вересня у Львівській національній філармонії. Оригінальність
задуму в тому, що виконані і записані на компакт-диск твори, які звучатимуть наживо у виконанні оркестру «INSO-Львів», належать композиторам, яких підтримував і з ким спілкувався Андрей Шептицький: Андрію
Гнатишину, Василю Барвінському та
Антіну Рудницькому.
«Період карантину дозволив зупинитися та подивитися вглиб багатьох
процесів, учасниками яких ми є, — говорить Іоланта Пришляк, голова правління оркестру «INSO-Львів». — Для
мене особисто це був час нового, глибшого, системнішого відкриття постаті
митрополита Андрея Шептицького:
його соціально-економічного вчення
з розбудови самодостатньої української держави, зокрема через громадські об’єднання та кооперацію, підтримку українських культурних діячів та
митців, інтеграцію України в загальноєвропейський цивілізаційний культурний, економічний контекст на рівних правах. Мене вразили його прогресивні та актуальні і сьогодні ідеї
та погляди, фактично роль кризового
менеджера в ті непрості для української державності часи. Він шукав і знаходив можливості в тих викликах,
які поставали перед українським суспільством. Таке ж завдання стоїть пе-

ред нами і сьогодні — брати на себе відповідальність, об’єднуватись і віднаходити шляхи, можливості для розбудови України».
Нагадаємо, предстоятель Української греко-католицької церкви,
митрополит Галицький, доктор права
і богослов’я Андрей Шептицький жив
у складний час. За його життя (1865—
1944) сім разів поспіль змінювалася
влада, це був період двох світових воєн
та тотальної невизначеності. Кожна
влада мала намір схилити на свою сторону душу пастора, але це нікому так і
не вдалося. Бо його внутрішній духовний компас мав непохитні цінності та
принципи. Він допомагав здібним і талановитим стипендіями, відправляючи їх на навчання за кордон, підтримував підприємців на старті, інвестував у діючі бізнеси, тим самим формуючи сильний середній клас України.
«Фонди, віддані на піднесення культурного життя і науки є не видатками,
а інвестиціями, які приносять велику
користь», — казав Андрей Шептицький.
Творче відзначення благодійництва митрополита Андрея у музичній
сфері відбулося вперше в 2020 році в
межах проєкту «Імпульс», здійсненого оркестром «INSO-Львів» Львівської
національної філармонії. Дослідницька робота триває. Її результати будуть
втілені в наступних музичних імпрезах у межах проєкту «Мости».
У концерті-презентації партію фортепіано виконає Катерина Тітова (Німеччина), диригуватиме Ярослав Шемет (Польща). ■

На сході знову втрати
— 30 серпня, поблизу Попасної на Луганщині, загинув 27-річний Роман Задорожний, котрий служив
у 24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила. Роман родом із
Добротвора, що на Львівщині. У нього залишилася мама, сестри та брати.
Загалом у зоні ООС у
серпні загинули дев’ятеро
українських військових,
а 28 — отримали поранення різного ступеня важкості.
На передовій упродовж
доби 1 вересня зафіксовано 12 порушень режиму
припинення вогню. Російські окупанти відкривали
вогонь по українських позиціях у напрямку Золотого-4, біля Авдіївки, Новозванівки, Золотого-3,
Причепилівки, Невельського, Широкиного, Пісок,
Новолуганського. Гатили
зайди по наших бійцях iз
мінометів 120-го та 82го калібрів, протитанкових ракетних комплексів і
станкових протитанкових
гранатометів, ручних протитанкових гранатометів
та великокаліберних кулеметів.
Варто наголосити, що
1 вересня о 17:30 в Золотому-4 на приватному
подвір’ї (хутір Вільний)
на вулиці Друга Вільна
розірвалась
мінометна
міна 82 мм — осколками
снаряда було пошкоджено огородження.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт
ворожого безпілотного
літального апарата типу
«Орлан-10» iз перетином
лінії розмежування.
У результаті ворожого вогню один військово-

«Орлани» летять
Окупанти пригнали в ОРДЛО
бронетехніку, ракетні та снайперські
комплекси
службовець Об’єднаних
сил отримав осколкове поранення. Захисника транспортували до лікувального закладу. Стан
його здоров’я — задовільний.
У відповідь на агресію
українські захисники подавляли вогневі точки противника з незаборонених
Мінськими домовленостями зразків озброєння.
Станом на 7-му годину ранку 2 вересня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню:
неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь
зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і
стрілецької зброї.
У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних
сил отримав осколкове поранення. Після надання
першої медичної допомоги пораненого евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я —
задовільний.
На обстріли російсько-окупаційних військ
наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про всі факти порушень
iз боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії
ОБСЄ, застосувавши вста-

новлений координаційний
механізм.
Зауважимо, що, згідно з даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України,
командування ЗС РФ продовжує посилювати бойові
спроможності з’єднань i
частин 1,2 АК РОВ. Для
приховування постачання
бойової техніки й майна
військового призначення
окупанти використовують
неконтрольовані Україною ділянки кордону та завезли в серпні відремонтовану броньовану техніку,
понад 6 тис. тонн пального, протитанкові керовані
ракети, протитанкові та
протипіхотні міни, снайперські комплекси, набої для великокаліберних
кулеметів і снайперських
гвинтівок
Начальник Головного управління розвідки
Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що за весну-літо цього року Росія збільшила
свій військовий контингент в окупованому Криму
та використовує півострів
як базу для забезпечення
своєї військової присутності у Сирії.
Додамо, що наразі
офіційно на Донбасі вважаються зниклими безвісти 258 осіб, серед яких 67
військовослужбовців та
резервістів. ■

■ ФОРУМИ

Потрiбна вся правда
Масові штучні голоди: пам’ятаємо, вшановуємо
Інф. «УМ»
7 вересня в Будинку профспілок у Києвi
відбудеться Міжнародний форум «Голодомори: пам’ятаємо, вшановуємо».
Цей захід, вважають його органiзатори, має докорінно змінити уявлення про
злочини комуністичного тоталітарного
режиму проти української нації.
У Форумі передбачається участь представників Верховної Ради та уряду України, міжнародних, громадських організацій, наукової спільноти, лідерів суспільної думки України.
Мета Форуму — актуалізувати обговорення в українському суспільстві та міжнародній спільноті тему Голодомору-геноциду 1932—1933 рр., масових штучних голодів 1921—1923 рр., 1946—1947
рр.; об’єднати суспільство задля поши-

рення правди про злочин геноциду проти
українців, вчинений комуністичним режимом.
У першiй частинi Форуму запланованi
офіційні виступи посадових осіб державної влади, релігійних діячів. Надалi відбудуться дві панельні дискусії, присвяченi
науковим дослідженням i суспільним конотаціям на тему штучних голодiв.
Музей Голодомору, один з органiзаторiв
Форуму, — єдиний у світі музей, який розповідає про геноцид українців. Музей поширює правдиву інформацію про злочин
геноциду української нації, небезпеку тоталітарних режимів, порушення прав людини і громадянина. Своєю мiсiєю колектив музею вважає збереження колективної пам’яті, допомогу в розбудовi соціальної, правової, демократичної держави і
громадянського суспільства. ■
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60 млн

доларів

9 млн

щеплень

3,5 млн

тонн

Понад

11 тис.

паїв

258

осіб

військової допопроти коронавірусу
вугілля
продали ук(серед них — 67 військовомоги виділять Україні США, повідомила вже зробили в Україні, звітували в Мініс- повинна імпортувати Україна для опа- раїнці за останні два місяці, розповіли в Міністерстві службовців та резервістів) вважаються зниктерстві охорони здоров’я.
лювального сезону, зазначили в Мін- аграрної політики та продовольства України.
Associated Press.
лими безвісти на Донбасі, заявив уповноваенерго.
жений ВР з питань прав людини.
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УКРАЇНА МОЛОДА
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■ ТРАДИЦІЇ

■ ІНФОВІРУСИ

Не святі горшки ліпили

А чи був
хлопчик?

У Тернополі вп’яте проходив кількаденний
фестиваль гончарства
Світлана МИЧКО
«Міжнародний фестиваль
гончарів «Не святі горшки
ліплять» — це не просто можливість виліпити свій власний
глиняний витвір мистецтва,
це унікальний збір найкращого з творчого середовища
України!.. З нами ви познайомитесь зі світом українських
традиційних ремесел та відкриєте в собі творця!». Так
анонсували свій справді непересічний захід організатори
фесту.
Цього року його головною
темою була «Кераміка Княжої
доби», а програма була більш
ніж насиченою і суттєво виходила за рамки прадавнього
гончарського ремесла. Відбувалися майстер-класи знаних
гончарів та ярмарки виробів
народних умільців, глиняні
«бої» та глиняна арт-терапія,
тематичні виставки та лекції,
танцювальні тренінги та реконструкції середньовічних
поєдинків, приготування наїдків та напоїв за стародавніми
українськими рецетами, уро-

Антифейкова
конференція
завершиться концертом
гурту «Жадан
і Собаки»

ки народних танців та виступи бардів і поетів. Була навіть
презентація книжки відомої
української письменниці і громадської діячки Лариси Ніцой
«Незламні мураші» та серйозна розмова з авторкою про ментальність українців й інформаційні війни.
Однією з родзинок фестивалю стала і демонстрація роботи єдиної в Україні мобільної печі для випалювання кераміки ємністю 600 літрів, яку
привезли з прикарпатського
Косова. За словами її творців,
тамтешніх керамістів, конструкція такого горнила не має
аналогів у цілому світі.
Проєкт «Міжнародний фестиваль гончарів «Не святі горшки ліплять» реалізується за
підтримки Українського культурного фонду. Його організаторами цьогоріч виступили Тернопільський обласний
осередок Національної спілки
майстрів народного мистецтва
України, Тернопільська міськрада та громадські організації
«Партнерство» і «Не святі горшки ліплять». ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

❙ Фестиваль пройшов весело.
❙ Фото з сайту Тернопільської міської ради.

■ ПАЛОМНИЦТВО

Пильнують, моляться, чекають
В Умані хасиди відсвяткують новий 5782 рік
Людмила НІКІТЕНКО
В Умань на святкування
нового 5782 року зa іудейським календарем, яке почнуть
відзначати ввечері 6 вересня
і завершать 8-го, продовжують прибувати брацлавські
хасиди. За словами головного рaбина Укрaїни Моше Реувен Aсмaнa, віряни вже перебувaють не тільки в Умaні,
a й в інших містaх, приїхaвши зaздaлегідь. Після торішніх заборон паломники перестрахувалися і приїхали завчасно, дехто навіть за місяць
до початку свята.
Якзазначаютьв Об’єднаній
єврейській громаді України,
до нашої країни вже прибули
близько 15 тисяч паломників,
і ще щодня очікується приїзд
понад 2 тисяч осіб. Загалом,
як прогнозується, хасидів має
прибути до 30 тисяч — з Ізраїлю, США, Аргентини, Австралії, з Європи, загалом з понад двадцяти країн світу. За
інформацією ДПСУ, найбільша кількість хасидів буде слідувати на відзначення в Умані
єврейського нового року через
пункти пропуску «Бориспіль»
і «Київ».
У самій Умані гостей чекають не лише приватні садиби,
а й чимало готелів, які тут активно і швидко будують кож-

❙ Хасиди їдуть в Україну з понад двадцяти країн.
❙ Фото Укрінформу.
ного року. Тож iз житлом проблем немає. До того ж у багатьох хасидів є в місті й власні
квартири. Міська влада заявляє, що не буде проблем із водопостачанням та вивезенням
сміття — запевняють, що комунальні служби готові до візиту гостей iз далеких країн.
Як розповідають «Україні
молодій» в Уманській міській
раді, днями в місті запрацювала Міжнародна поліцейська станція, яка буде забезпечувати правопорядок та безпеку уманчан і прочан. Вона міститься по вулиці Володимира
Мономаха, 6 і працює цілодо-
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бово. На її базі — всі необхідні
умови для швидкого реагування між службами на звернення громадян. Також працює
малий ситуаційний центр,
який оснащений всіма технічними можливостями для контролю й безпеки на вулиці під
час іудейського нового року.
«Водночас у місті функціонує пів сотні камер відеоспостереження, які виведені
на монітори, дозволяють у режимі онлайн спостерігати за
ситуацією в районі паломництва. Тут чергують працівники
чергової частини, слідчо-оперативна група, працівники

поліції, а також працівники
ДСНС. Згодом на станції вахтовим методом чергуватимуть
поліцейські з Ізраїлю», — кажуть у міській раді.
Також наразі, як наголошують у черкаській обласній
поліції, на посилений режим
служби переведені правоохоронці і поліцейські, які прибули до Умані з Черкас, Києва, Дніпра, Житомира, Вінниці та Одеси і які протягом
двох тижнів забезпечуватимуть безпеку як місцевих жителів, так й іноземних гостей
під час святкувань Рош гаШана. Загалом пів сотні пaтрульних стежитимуть зa порядком у місцях компaктного проживaння і пaломництвa
брaцлaвських хaсидів. Окрім
того, до превентивного відпрацювання міста та району долучилися представники громадського формування Уманщини «Штурм».
Нагадаємо, що засновник брацлавського хасидизму Раббі Нахман із Брацлава, якого зазвичай називають просто — Ребе Нахман,
помер 38-річним від туберкульозу і був похований в Умані
у 1810 році. Це місце з 1994
року, після указу президента
України, має статус історикокультурного центру. Кожного вересня брацлавські хасиди залишають свої справи у
рідних країнах і приїжджають на могилу свого цадика,
аби зустріти іудейський Новий рік. Вони свято переконані, що день, проведений
біля священної могили, принесе їм щастя на весь наступний рік. ■

Історія про хлопчика, якого міфічні «бандерівці» нібито розіп’яли у
Слов’янську на початку окупації Донбасу, вже давно визнана найбільш
цинічним фейком в історії російського телебачення. Втім є люди, що продовжують вірити у таку маячню, виправдовуючи агресивну політику Росії.
Більше того, саме після появи цієї та інших вигадок до України від сусідів посунули тисячі ідейних «рятівників» з
автоматами, несучи з собою розруху і
смерть. Зрештою, маніпуляція свідомістю стала невід’ємною частиною гібридної війни, що триває вже восьмий
рік поспіль.
Навчитися відрізняти замасковану брехню досить складно, тому громадська організація «Держава і я»
започаткувала проєкт Fake X, презентація якого відбудеться у Харкові
12 вересня. У першій Антифейковій
конференції візьмуть участь авторка
і ведуча Яніна Соколова, журналісти
«Телебачення Торонто» Майкл Щур,
Максим Щербина та Антон Тимошенко, автор науково-популярного
канала «Клятий раціоналіст» Артем
Албул, заступниця головного редактора та ведуча проєкту StopFake.org
Вікторія Романюк, заступник головного редактора медіагрупи «Накипіло» Віктор Пічугін. Вони поділяться своїм досвідом фактчекінгу та боротьби з фейковими новинами. На їх
думку, правильно зорієнтуватися у
вирі інформаційної брехні може допомогти лише персональний розвиток критичного мислення.
Організатори проєкту запевняють, що найбільш шаленими темпами маніпулятивні віруси поширюються сьогодні у вайбер-чатах, телеграм-каналах та на сумнівних сторінках соціальних мереж. У свою чергу
найавторитетнішим джерелом розповсюдження фейків серед дорослої
аудиторії залишається телебачення,
де погоду роблять псевдоексперти,
проплачені журналісти та автори замовних новин. Разом вони фактично
створюють викривлену реальність,
використовуючи такі методи, як залякування, емоційна розповідь і гіперболізація сказаного. А найбільш
нерегульованим царством інформаційних маніпуляцій останнім часом
стали ютуб-канали, що буквально кишать «фахівцями» з сумнівним рівнем кваліфікації.
Для всіх, хто відвідає кіноконцертний зал «Україна» у Харкові,
організатори підготували і цікавий сюрприз. У рамках заходу відбудеться презентація пісні та кліпу Сергія Жадана, а також виставка плакатів Нікіти Тітова на тему
протидії фейкам і дезінформації.
Завершиться конференція концертом гурту «Жадан і Собаки». ■

■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА
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Києва, обласних центрів та міст-мільйоннита продавців на OLX стикалися упрона конкурсі в Лонза кількістю перекладів увійшов «За- ків хотіли би покращити житлові умови і придбати нове жит- довж останніх пів року зі спробами онлайн-шахрайс- доні завоював український мед, пенсіонеру
повіт» Шевченка, констатували в ос- ло, згідно з результатами соціологічного дослідження, яке на тва, хоча минулого року цей показник складав лише за результатами конкурсу London не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60
років, заявили в Пенсійному фонді України.
вітній платформі Preply.
замовлення компанії M4U провела компанія Gradus.
22%, повідомляє пресслужба платформи.
Honey Awards 2021.
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Тетяна РУДЕНКО
Напевно, прізвище депутата від «Слуги народу» Олександра Трухіна, який займає посаду заступника голови одного
з найпривабливіших комітетів
ВР — Бюджетного, лишалося б маловідомим (бо ж усі гроші люблять тишу), якби він не
став причетним до ДТП у Києві
на Бориспільській трасі ще 23
серпня. Ушкодження внаслідок аварії отримали 6 людей:
зокрема двоє дітей, голова комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано Лучі та його
помічник Роман Лишень. Тож,
насамперед спортивні видання
звернули увагу на цю дорожньо-транспортну пригоду. Утім
навіть не це змусило повертатися до цієї теми, а те, що повідомлення про ДТП через кілька днів масово почали зникати
з сайтів, а кілька журналістів
оприлюднили інформацію, що
їм надійшли пропозиції зробити це на комерційних засадах —
за суму від 200 дол.
Близька в часі стала і
надіслана інтернет-виданню
«Новинарня» пропозиція про
те, що «цікавить купівля блоку негативу (непублікації будьяких негативних матеріалів)
щодо Юрія Арістова та Артема
Арістова до кінця 2021 року. А
також вилучення будь-яких негативних матеріалів, опублікованих після 2019 року». Це вже
мова про голову Комітету ВР з
питань бюджету та його сина.
Чи для відволікання уваги ще
й ця інформація була вкинута в
інфопростір, чи мають різне походження — однозначно це явний тиск на свободу слова.
23 серпня Олександр Трухін
з’їздив до Полтави, де, зокрема,

■ СКАНДАЛ

Який член — такі й «слуги»
Як відбілювання репутації провладного депутата переросло у тиск на журналістів

❙ Трухін і фрагмент наслідків ДТП за його участі.
❙ Фото з сайту fttc.com.ua.
долучився до підняття найвищого в області прапора України. Це
зафіксувало фото, яке розмістили на сайті тамтешньої міської
ради. Місцеве інтернет-видання «Полтавщина» повідомило,
що після завершення урочистостей депутат Трухін разом iз головою Полтавської обладмiнiстрацiї (ОДА) Олегом Синєгубовим
обідали в полтавському ресторані «Лілея». Опісля цього депутат поїхав у напрямку Києва. А

Гліб ІВАНОВ
(Інтернет-видання «Обозрєватєль»)

Лідерка Всеукраїнського об’єднання
«Батьківщина» Юлія Тимошенко в серпні потрапила в гучний скандал через
викриття у корупції її ставленика — керівника великої держкомпанії. Зокрема,
главу Державної продовольчо-зернової
корпорації України Андрія Власенка запідозрили в організації рейдерської атаки
на приватний бізнес.
І якщо раніше нардепка була потрібна команді нинішнього президента, то через історію з топменеджером її цикл у великій
українській політиці може завершитися.
Про це йдеться у програмі «Чесна політика» на «24 каналі», яку веде журналіст та
екснардеп Сергій Лещенко.
Насамперед автор нагадав початок
корупційних скандалів Тимошенко,
в які та потрапляла з весни 1996 року,
коли її вперше обрали депутаткою парламенту. На той момент політикині
було 36 років, у Києві та Москві її знали як «спритну бізнесвумен». І депутатський мандат, наголосив журналіст, їй
знадобився, щоб за допомогою недоторканності «заховатися від обвинувачення в кримінальному злочині». А саме —
в контрабанді готівкових доларів, які в
неї виявили в ручному багажі під час вильоту із Запоріжжя до столиці Росії.
Тоді Тимошенко виправдалася, мовляв, переплутала й узяла з дому не
сумку з документами, а ту, де зберігала кошти на купівлю квартири. Після
затримання вона кілька днів пробула
в СІЗО. Водночас історія вразила багатьох, адже знайдені в неї $26 000 на ті
часи були ледь не скарбом, бо квартири
в Києві продавали за кілька тисяч.
«З цього епізоду і почався її похід у
політику. І зараз, через 25 років, — новий корупційний скандал, який загубився у новинах під час літнього затишшя»,
— пояснив автор.
Нагадаємо: в середині серпня 2021-го
під час спроби покинути Україну через
столичний аеропорт правоохоронці затри-

вже по обіді автомобіль Audi на
великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який, у свою чергу,
протаранив автомобіль Daewoo.
Видання «Центр новин» з посиланням на очевидців написало, що саме Олександр Трухін
був за кермом Audi. Також
свідки твердили, що начебто
Трухін мав ознаки алкогольного сп’яніння, але офіційного
підтвердження немає.
Журналіст Тарас Середич у

своєму телеграм-каналі виклав
стопкадр із відео з місця подій,
на якому видно чоловіка, схожого на Олександра Трухіна. А
через кілька днів понад 30 українських ЗМІ видалили публікацію про інцидент або прибрали звідти згадку про депутата.
За інформацією джерел «Української правди», в парламент
мажоритарником від «Слуги народу» по 40-му округу Дніпропетровщини Олександр Трухін

пройшов не без допомоги Ігоря
Коломойського. До того мав перший політичній досвід у Полтавській облраді, куди прийшов
від БПП. «УП» пише зі слів співрозмовника: «Трухін став куратором «бюджетних процесів»
для офісу президента (тобто
зайнявся збором коштів для неофіційної партійної каси). Його
зараховують до оточення президента Володимира Зеленського. «Не Арістов — голова Бюджетного комітету, а Трухін.
Він фактичний голова Бюджетного комітету. Він курирує всі
бюджетні процеси під владу».
Відзначають лояльне ставлення до 34-річного депутата з боку
керівника президентського офісу Андрія Єрмака, а також співпрацю з Кирилом Тимошенком,
який нині координує «Велике
будівництво».
До речі, за 2019 рік Олександр Трухін задекларував 22
млн грн готівкових коштів,
які, запевняє, отримав як подарунок від батьків напередодні
депутатства. Усього в нардепа
118 земельних ділянок на Полтавщині (більшість з яких — у
його власності), двi квартири в
користуванні у Дніпрі та орендований Volkswagen. Одночасно він, за інформацією Комітету
виборців України, — один із 67
«слуг»-гривневих мільйонерів,
які отримують компенсацію на
житло з бюджету. ■

■ РЕЗОНАНС

Аферист афериста бачить здалеку
Скандал із топменеджером Тимошенко завершить її цикл в українській політиці
мали главу Державної продовольчо-зернової корпорації (ДПЗКУ) Андрія Власенка. Чоловік фігурує у справі про збитки
держкомпанії на $57 мільйонів. Зазначалося, що за класичною корупційною схемою держкорпорація експортувала зерно
не напряму, а через пов’язані фірми за нижчими цінами. Тоді як різниця у коштах
осідала на рахунках за кордоном.
«Лише впродовж січня-травня 2021
року уклали приблизно 10 збиткових
контрактів на експорт зерна... Друга
схема Власенка стосувалася виведення грошей через страхування. Тариф за
послуги страхувальника був у три-п’ять
разів вищий за ринкову вартість подібних послуг. Але за банальними новинами приховується справжня інтрига, яка
характеризує зміни в політиці за останній рік», — підкреслив журналіст.

Хто такий Андрій Власенко
Він є довіреною особою Юлії Тимошенко та двоюрідним братом її депутата й адвоката Сергія Власенка. Очолив
ДПЗКУ в 2020 році за квотою лідерки
«Батьківщини».
Хоча зазначається, що неформальним «смотрящим» за держкомпанією
дехто називав зятя Тимошенко Артура
Чечоткіна.
«Ситуація ще ускладнюється для Тимошенко тим, що керівник держкомпанії
у першому півріччі 2021 року в середньому отримував 423,6 тисячі гривень зарплати на місяць. Тоді як сама Тимошенко дуже жорстко критикувала керівництво прибуткового «Нафтогазу» за великі
зарплати», — заявив ведучий.
Він додав: додатковим аргументом
на користь версії про приховані зв’язки
стало те, що донька Тимошенко «купу-

❙ Андрій Власенко і Юлія Тимошенко.
вала у керівництва цієї державної компанії не зерно, а обладнання для майнінгу криптовалют за $4 мільйони». Цю
суму їй нібито позичила мати з грошей,
отриманих як компенсацію за політичні репресії часів Януковича від американських компаній. Гроші ж Тимошенко-молодша перевела на фірму «Валея»,
яка належала Олені Волковій. Згодом
виявилося, що з лютого 2021-го, коли
зернова корпорація «перейшла під контроль Тимошенко», ця жінка стала заступницею голови держкорпорації.

Важливість Тимошенко для команди
Зеленського
Журналіст наголосив: мовляв, свого
часу президенту Володимиру Зеленському та його «слугам народу» були потрібні голоси фракції Тимошенко в парламенті. Тому що для партії монобільшості був ризик не знайти потрібної
підтримки у Верховній Раді їхніх зако-

нодавчих ініціатив.
До всього іншого, мали місце серйозні проблеми з «Опозиційною платформою — За життя», яку контролював олігарх, кум глави країни-агресора Росії
Віктор Медведчук. Нині ж, коли лідер
ОПЗЖ перебуває під санкціями й підозрюється у держзраді, Юлія Тимошенко
втратила свою важливість для команди
президента.
«Виявлена на державній корпорації
корупція стала подарунком долі, щоб завдати подвійного удару. Не тільки позбавити Тимошенко сталого грошового
потоку, а й зробити публічне викриття її практик. Сама вона впродовж двох
тижнів жодним словом не прокоментувала затримання її соратника на корупції. Водночас схоже, що влада поцілила
в самісіньке серце клану Тимошенко.
Адже Андрій Власенко був лише номінальним керівником, який підписував
документи», — зазначив екснардеп. ■
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■ ВІЗИТИ

■ А ЩО ДАЛІ?

Дві години без негативу?

Не війна
і не мир

Зустріч Байдена і Зеленського у США: щось дали, щось пообіцяли

США завершили виведення
військ з Афганістану, таліби
відсвяткували це парадом
перемоги

Олег БОРОВСЬКИЙ
«Складно сказати, чи виникла
«хімія». Саме так сказав Зеленський після зустрічі з Байденом і покинув Білий дім без коментарів для
українських чи американських ЗМІ.
Все логічно. Гострих запитань він
чути не хотів, адже в Україні їх не отримує, навіщо отримувати і в США.
Про результати зустрічі коротко:
прориву не відбулось. Зеленський не
в’їде на «білому коні», хоч так намагатимуться подати провладні олігархічні канали. З позитиву — це меморандум про інвестиції в атомну енергетику України та ще кілька вливань
в оборонну сферу. Але на те він і «меморандум», що його потрібно ще реалізувати. В Еміратах Зеленський
теж підписував меморандуми, а віз
і далі там. Стратегічних цілей зустріч не досягла... Є позитив у тому, що
зустріч узагалі відбулась як така і ми
отримаємо ті базові речі, про які і так
всі знали до цього», — так коротко
підсумував результати зустрічі українського та американського президентів у Вашингтоні політичний експерт Андрій Смолій.
Президент України Володимир
Зеленський прибув до Вашингтона 30
серпня (в Україні це була вже друга
ночі 31 серпня) з триденним візитом і
вже в перший день провів разом із іншими членами української делегації
кілька зустрічей. Зокрема, перед зустріччю з Байденом устиг обговорити
загрози від «Північного потоку-2» з
міністром енергетики США Дженніфер Ґренгольм та космічні проєкти,
в яких могла б узяти участь Україна,
— з директором Національної аерокосмічної адміністрації (НАСА) Біллом Нельсоном. У програмі першого
дня візиту також було відкриття Українського дому в американській столиці. 31 серпня агенція AP повідомила, що Вашингтон обіцяє Києву додаткову військову допомогу на суму
60 мільйонів доларів напередодні переговорів між президентами США та
України.
Власне зустріч очільників двох
держав тривала більше двох годин.
Головними темами переговорів у Білому домі були питання безпеки. Про
це сам Зеленський повідомив у твіттері за підсумками розмови. «На зустрічі з Джо Байденом пріоритет —
безпекові питання. Зокрема, безпека на Донбасі, в окупованому Криму, в Чорноморсько-Азовському
регіоні й енергетична безпека України та Європи. Передали президентові
США список із майже 450 утримуваних на Донбасі, в Криму та Росії українців, щоб разом домагатися їхнього звільнення», — ідеться в твіттері
українського очільника.

Ігор ВІТОВИЧ

❙ З хімією незрозуміло, але з математики «відмінно»: Україна точно отримає допомоги
❙ на 60 млн доларів.
Офіс президента України під час
переговорів українського та американського президентів оприлюднив спільну заяву щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки. У ній ідеться
про активізацію роботи Комісії стратегічного партнерства, міститься заклик до Росії припинити агресію,
підтвердження про надання безпекової допомоги Києву з боку США та
співпрацю у секторі оборони. У документі вказано, що міністр закордонних справ України та державний
секретар США планують затвердити
нову Хартію на засіданні комісії цієї
осені у Вашингтоні.
Заява містить кілька розділів. У
першому розділі, присвяченому питанням безпеки та оборони, сторони наголошують, що в XXI столітті
держави не можуть змінювати кордони силою. «Росія порушила це базове правило стосовно України. Суверенні держави мають право ухвалювати свої власні рішення та обирати свої власні союзи. Сполучені
Штати — разом з Україною й будуть
продовжувати працювати над тим,
щоб притягнути Росію до відповідальності за її агресію. Підтримка
США суверенітету й територіальної
цілісності України є непохитною»,
— наголошується в заяві. Сполучені Штати засвідчують підтримку
зусиль України у «Кримській платформі» щодо відновлення контролю
над окупованою територією та закликають Росію припинити вогонь
на Донбасі.
США також знову вказали про
підтримку євроатлантичних прагнень України. «Як Сполучені Штати та союзники вкотре підтвердили у
комюніке Саміту НАТО у червні 2021
року, Сполучені Штати підтримують
право України обирати свій власний

зовнішньополітичний курс вільно
від зовнішнього втручання, включно з прагненням України вступити до
НАТО. Ми також залишаємося відданими допомозі Україні у проведенні реформ», — вказано в документі.
Сполучені Штати також підтвердили
надання нового пакета безпекової допомоги на суму 60 мільйонів доларів,
що включає системи Javelin та інше
оборонне летальне й нелетальне обладнання.
Сам Володимир Зеленський згодом повідомив, що задоволений результатом зустрічі. «Я не знаю, чи
виникла хімія, складно сказати, але
те, що замість години зустріч тривала 2 години, говорить про те, що дійсно сторони зацікавлені в діалозі, зацікавлені в результаті цього діалогу. Я вважаю, що зустріч була в нормальній, продуктивній, не постійно
у сонячній атмосфері, але в такій
нормальній чоловічій розмові», —
цитує главу держави офіс президента. За його словами, з боку США
до України та до нього особисто, до
його команди негативу не було зовсім: «нуль, жодного аспекту, жодного слова».
Багато говорили про Крим і Донбас, а також Джо Байден «особисто
гарантував» введення санкцій проти «Північного потоку-2» в разі порушень і створення небезпечної ситуації для України, повідомив Зеленський. Президент стверджує, що
у групі підтримки України Конгресу
США щодо питання «Північного потоку-2» Україна має «стовідсоткову
і навіть більше» підтримку.
В останній день візиту Володимир Зеленський відбув до Каліфорнії. Раніше повідомлялося, що він
хотів зустрітися з керівником Apple
Тімом Куком та засновником SpaceX
Ілоном Маском. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
В Естонії обрали нового
президента
Єдиного кандидата в президети Естонії Алара Каріса обрали
з другої спроби. У першому турі
йому не вдалося набрати необхідних для обрання дві третини голосів депутатів парламенту — 68 зі
101. У першому турі за нього проголосували лише 63 народні обранці. Конституцією Естонії передбачено, що в такому випадку
наступного дня відбувається висування чергового кандидата (чи
кандидатів) і нове голосування.
Відтак удруге була висунута кандидатура Каріса і результат голосування виявися позитивним —
72 голоси «за». Алару Карісу 59
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років. Він є прибічником ліберально-консервативних європейських
цінностей. Не має значного політичного досвіду, оскільки до цього перебував на посаді директора
Естонського національного музею.
Алар Каріс вступить на посаду 11
жовтня.

У ЄС 70% дорослих
вакциновані від COVID-19
70 відсотків дорослих жителів
Європейського Союзу вже повністю вакциновані проти коронавірусу. Загалом понад 256 мільйонів
дорослих в ЄС отримали обидві дози вакцини, заявила Єврокомісія. «Це велике досягнення.
Стратегія спільних дій ЄС дає ко-

ристь і виводить Європу в лідери
глобальної боротьби з COVID-19.
Однак пандемія не закінчилася.
Нам потрібно зробити більше. Я
звертаюся до всіх, хто може зробити щеплення. Ми також повинні
допомогти вакцинувати решту світу», — заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За пів століття понад
2 млн людей загинули
через стихійні лиха
За даними Всесвітньої метеорологічної організації, за 50 років
погодні катастрофи забрали життя
більш ніж двох мільйонів людей.
Як стверджують в організації, яка
є підрозділом ООН, на країни,

що розвиваються, припадає понад 91% із двох мільйонів смертей. Найбільша кількість загиблих
унаслідок однієї катастрофи зафіксована під час посухи 1983 року
в Ефіопії, коли загинули 300 тисяч людей. Загалом кількість погодних катастроф iз 1970-х років
і до кінця останнього десятиліття зросла в п’ять разів. Агентство
ООН пояснює таке зростання як
змінами клімату, так і можливістю
більш точно фіксувати явища. Фінансові збитки від таких явищ, як
повені чи спека, становили в період з 1970 до 2019 року близько
3,64 трильйона доларів. Найбільшої шкоди завдав ураган «Катріна» в США у 2005 році.

Сполучені Штати 31 серпня завершили операцію з виведення своїх військ з Афганістану. Останнім американським офіцером, який піднявся на борт транспортного літака С-17, був генерал-майор Кріс
Донах’ю, командир 82-ї повітряно-десантної дивізії.
Аеропорт Кабула відразу ж зайняли
представники «Талібану», в самому місті
було чути постріли, в небо злітали феєрверки — так таліби святкували завершення
виведення американських військ. У місці
Кандагар, яке є другим за кількістю населення після Кабула і вважається колискою
«Талібану», відбувся великий парад перемоги над Америкою за участю захопленої
американської військової техніки і навіть
одного гелікоптера Black Hawk («Чорний
яструб»). Одночасно таліби почали обходити будинки у пошуках осіб, які співпрацювали з військами НАТО. Доля цих людей
незавидна: на них чекає страта.
Вашингтон і його союзники були змушені залишати Афганістан поспіхом. За
даними Держдепартаменту США, в Афганістані все ще залишаються понад сотня
американців. Ентоні Блінкен, глава зовнішньополітичного відомства США, заявив, що Вашингтон не залишить тих афганців, які співпрацювали зі Сполученими Штатами.
За 20 років операції США в Афганістані
загинули майже 2,5 тисячі американських
військових, понад 20 тисяч постраждали,
повідомляє «Ассошiейтед Пресс». Загалом
війна в Афганістані забрала життя майже 4 тисяч солдатів НАТО. За цей час убито 47 тисяч цивільних афганців, понад 400
працівників гуманітарної допомоги та 72
журналісти. Тільки США витратили за
час операції в Афганістані 2 трильйони
доларів.
«Учора в Кабулі США завершили найдовшу війну в американській історії», —
зазначив президент США Джозеф Байден
у зверненні до нації. Він назвав «найкращим рішенням для Америки» закінчення цієї 20-річної військової операції. «Ми
були країною, яка занадто довго воювала,
— заявив президент США. — Прийшов час
закінчити цю війну». Він заявив, що права
людини (в тому числі жителів Афганістану) залишаються одним iз головних питань для США, які продовжать боротися
за них дипломатичними та економічними засобами. «По-справжньому вибір був
між відходом і ескалацією конфлікту. Я
не збирався продовжувати цю вічну війну
і не збирався продовжувати вічний вивід
військ», — наголосив президент США.
«Тих, хто хоче третього десятиліття війни
в Афганістані, я питаю: які наші життєво
важливі національні інтереси? Для мене
є тільки одне: зробити так, щоб Афганістан знову не став плацдармом для нападу
на нашу територію», — сказав Байден, нагадавши, що наразі терористична загроза
необов’язково пов’язана з Афганістаном
(як це було два десятиліття тому, на початку афганської військової операції).
Сам Афганістан після виходу військ
НАТО на чолі зi США опинився в жалюгідній ситуації. Запаси продовольства в Афганістані можуть закінчитися вже наприкінці вересня. Голод може зачепити третину з 38 мільйонів жителів країни, повідомив координатор гуманітарної допомоги
ООН в Афганістані Раміз Алакбаров. В
країні скаженими темпами зростають інфляція та ціни на продовольство, а багато держслужбовців віддавна не бачили зарплат. Ситуацію погіршує коронавірус та
чергова велика засуха. ■
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14.00, 18.20 Суспільна студія
15.00, 18.00, 21.00, 0.05, 2.20,
5.25 Новини
15.10, 21.25, 0.30, 2.45, 5.50
Спорт

6 вересня
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,

09.25, 10.20 «Життя відомих

16.25 Концерт. Дмитро та
Назарій Яремчуки
17.30, 19.55 Д/ф «Найдикіше
місто світу: Манаус»
18.55 Д/ф «Дика природа

людей-2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

17.10 Т/с «Величне століття.

Канади. Вічна цілина»
21.35 «Зворотний відлік»
23.30 #ВУКРАЇНІ
00.40 Т/с «Масантоніо»
01.35, 2.55 Суспільна студія.

Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.45 Комедія «Моя
улюблена Страшко»

Головне
04.00 Д/ф «Висота 307.5»
04.55 Д/ф «Світ майбутнього.
Планета Земля 2050»
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

22.45 Комедія «Рідня»

06.00 «Таємниці кримінального
світу»

свідок»

14.50, 23.00 Т/с «Сліпа зона»
18.20 «Свідок. Агенти»
00.45 Х/ф «Смертельна
стежка»
02.25, 3.30 «Речовий доказ»
04.30 «Правда життя.
Професійні байки»

15.00 Т/с «Суперкопи»
16.30 Т/с «Швидка»
18.10 Т/с «Заряджені-3»
19.10 Т/с «Поліція Гаваїв»
21.00 Т/с «Приватний детектив

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

10.05, 18.00, 19.00, 3.00
«Стосується кожного»
12.25 Х/ф «Фантомас
розбушувався»
14.30 Х/ф «Я нічого не знаю,
але скажу все»
16.05 «Чекай на мене. Україна»

10.30, 18.00 Т/с «Люся. Інтерн»
11.30 Т/с «Виходьте без
дзвінка»

з Костянтином Стогнієм
10.10 «На трьох»
11.45, 13.15 Х/ф «Погоня за
ураганом»
12.45, 15.45 Факти. День

14.30, 15.30, 2.00 Історія одного

14.15, 16.15 Т/с «Розтин покаже-2»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

злочину
16.00 Т/с «Хід прокурора»

20.20 Прихована небезпека.
Прем’єра

20.10 «Говорить Україна»
21.00, 23.10 Т/с «Клятва лікаря»

07.15, 13.10, 2.10 Д/с «Масштабні
інженерні поломки»

09.30 Машина часу
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 22.15 Топ-матч
06.10 Білорусь — Вельс. Відбір
до ЧС-2022
08.10, 16.25 Україна — Франція.
Відбір до ЧС-2022
10.00 «Великий футбол»

09.10, 10.10, 11.10, 12.10
«Новини країни»
13.15 «Обідня перерва»

10.40 Швейцарія — Італія.
Відбір до ЧС-2022
12.30, 22.50, 1.50 Огляд 2-го

14.10 «Великий день»

ігрового дня. Відбір до

16.10 «Час пік»

ЧС-2022

17.10 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»

13.10 Іспанія — Грузія. Відбір
до ЧС-2022

20.00 «Про політику»

15.00, 19.15, 22.30 Футбол NEWS

22.00 «Спецтема»

15.20, 18.15 «Головна команда»
19.05 Yellow

КАНАЛ «2+2»

19.30 Відбір до ЧС-2022 Огляд
туру.. Прем’єра

06.00 Т/с «Опер за викликом-4»
10.05 Х/ф «Лицар дня»
12.15 Х/ф «Співучасник»

20.25 Англія — Андорра. Відбір

14.45 «Загублений світ»

00.00 «Оболонь» — «Волинь».

16.55 Прем’єра! «Загублений

17.55 «Секретні матеріали»

до ЧС-2022

Чемпіонат України. Перша

18.50 «ДжеДАІ»

19.30 Прем’єра! «Гроші-2021»

09.30 МастерШеф

22.40, 0.40 Т/с «CSI: місце
злочину»

19.00 «Пекельна кухня»
21.20 Х/ф «Пірати
Карибського моря:
перлини»

02.5 Прихована небезпека

02.40 «Служба розшуку дітей»

03.40 Я зняв!
02.45 «Зона ночі»

03.30 Реальна містика
5 канал

«Великі танкові битви»
12.50 Вечірній преЗЕдент
12.10 Англія — Андорра. Відбір
до ЧС-2022
14.00, 22.50 «Великий футбол»
14.45 Швейцарія — Італія.
Відбір до ЧС-2022

19.15, 22.00 Х/ф
21.00 Час новин. Підсумки дня

18.15 Д/с «Секретно: холодна

06.00 Нідерланди —
Чорногорія. Відбір до
ЧС-2022
07.50, 16.35 Огляд 2-го ігрового

19.05 Супербабуся

00.15 «Дубинізми»
02.30 Х/ф «Майстер тай-цзи»

20.15, 22.50 Т/с «Пікнік»

04.05 «Відеобімба-2»

10.20 «Металіст» — «ВПК-

23.00 Т/с «Все не випадково»

04.55 «Зловмисники»

Агро». Чемпіонат України.

01.00 Т/с «Червонi браслети»

05.45 Телемагазини

Перша ліга

дня. Відбір до ЧС-2022

неприємностей
18.55, 23.40 Крізь простір і час із
Морганом Фріменом
19.50 Їжа богів

— «Волинь». Чемпіонат
України. Перша ліга

02.35 Правда життя
03.30 Гордість України

21.00 Україна — Франція.

05.05 Містична Україна

23.30 Yellow

К1

01.30 Ісландія — Півн.
Македонія. Відбір до ЧС2022

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

Відбір до ЧС-2022
05.10 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до ЧС-2022

МЕГА
06.00 Страх у твоєму домі
06.55 Бандитська Одеса

11.15 Дикі тварини
12.15 Місця сили

14.10 Вирішальні битви Другої

14.30 Правила виживання
16.30 Майстри ремонту
18.00 Дачна відповідь
19.40 Удачний проєкт
22.20 Готуємо разом

01.40 Формула любові
03.20 Арт-простір
04.10 М/ф

ТЕТ

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

Морський сезон»
10.50 «Орел і решка. Івлєєва VS
Бєдняков»
12.50 Х/ф «Відлуння далеких
світів»
14.30 Т/с «Беверлі-Гіллз,
90210»

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Ліно»
11.15 М/ф «Льодовиковий
період»
12.45 4 весілля
14.00, 17.00 Богіня шопінгу.
Битва блондинок

20.00 «Орел і решка. Дива

15.00, 2.15 Зірки, чутки та

світу»
22.00, 1.25 Т/с «Доктор Хаус»
23.45 М/ф «Ронал-Варвар»
03.00 «Нічне життя»

Галлівуд
16.00, 3.55 Панянка-селянка
18.00 Супержінка
19.00, 20.00, 22.30 Одного разу

13.10, 4.15 Сіяя: з нами у дику
природу

13.30 Солодка дача

08.40 «Ух ти show»

09.50, 17.10 «Орел і решка.

03.20 Сербія — Люксембурр.

13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради

23.50 Реальний секс

Відбір до ЧС-2022

до ЧС-2022

12.10, 15.30 Один за 100 годин

Нью-Йорка, ч. 2

19.15 Футбол NEWS

23.40 Бельгія — Чехія. Відбір

11.10 Квартирне питання

14.00 Лікар Толстікова

00.35 Коза ностра. З Палермо до

10.15, 1.35 Речовий доказ
ФУТБОЛ-2

17.05, 22.45 Шукачі

18.25 LIVE. «Оболонь»

09.20, 18.00 Правила виживання

туру

04.10 Фізкульт ура!

20.50 Місія Галапагоси

03.00 Бельгія — Чехія. Відбір

04.50 Відбір до ЧС-2022 Огляд

війна»

17.45, 20.25 «Перша ONLINE»

ліга

до ЧС-2022
18.15 «Спецкор»

17.00 «Хто зверху?»

00.10 Обережно, діти!

ПРЯМИЙ

«Репортер». Новини

Сміт»

21.40 Час-Time
08.50 Мультфільм

12.00, 13.00, 14.00,

14.45 Х/ф «Містер та Місіс

00.20 Х/ф «Нащадки»

Економіка. Політика. Соціум

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

12.10 Х/ф «Всесвітня війна Z»

22.45 Свобода слова
00.55 Х/ф «Чужий-3»

16.10, 0.10 Д/с «Авіаносці»

01.30 Телемагазин

09.30 Т/с «Надприродне»

прокляття чорної

21.30 Т/с «Пес»

11.10, 17.10, 1.10, 5.10 Д/с

навколо нас»

20.25, 21.35 Т/с «Шахрай»

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

09.15, 19.25 Надзвичайні новини

сезон

07.20 «Орел і решка»

08.45 Факти. Ранок

07.10, 8.30, 20.55 Актуально.

05.25 Т/с «Комісар Рекс»

12.35, 14.50, 18.05 Т/с «Слід»

09.00 Зірковий шлях. Новий

15.30 Час «Ч»

19.25 «Спорт Тайм»
СТБ

06.00 Факти тижня

10.10, 14.10 Д/с «Ретроавтомобілі»

світ»

Магнум»

Сьогодні

08.35, 18.45, 23.50 Д/с «Історія

НЛО-ТБ
14.00 Т/с «Сишиш-шоу»

«Інтером»

06.05 М/ф

05.15 Громадянська оборона

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини

05.10 Служба розшуку дітей

06.25 Вечір з Яніною Соколовою

Маямі»
12.30, 16.30, 19.00, 2.50 «Свідок»

Леонідом Каневським»

06.00, 7.15 «Kids time»

05.05 Еврика!

05.30 «Життя відомих людей»

00.55 «Танці з зірками-2021»

07.10, 8.10 «Новий день»

10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:

05.25, 23.30 «Слідство вели... з

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00

НОВИЙ КАНАЛ

04.55 Скарб нації

00.10 Велика деолігархізація

16.00, 17.00, 18.00, 19.45

07.20, 17.00, 3.20 «Випадковий

04.55 «Телемагазин»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

ICTV

20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «Д’Артаньян і три
мушкетери»
01.20 Х/ф «Код червоний»

НТН
05.00 «Top Shop»

світу»

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
14.45 «Одруження наосліп»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

02.55 «Орел і решка. На краю

04.25, 4.30 М/ф
16.45, 19.30, 4.10 ТСН

15.20 UA:Фольк. Спогади

ІНТЕР

К2
06.30, 8.00 Телемагазин

під Полтавою
19.30, 23.30, 1.00, 1.45 Країна У-2

07.30 Видатні акторки. Топ

22.00, 23.00 Танька і Володька

15.10 Їжа богів. Хліб

08.20 Затишна дача

00.00 Сімейка У

16.10, 21.50 Як влаштований

09.20, 17.20 Дача бороданя

03.05 Вечірка

10.20, 21.20 Шість соток

05.50 Корисні підказки

світової

Всесвіт
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UA: Перший
06.00 Невідомі Карпати
06.30 М/ф «Як песик і кошеня
мили підлогу»
06.40 М/ф «Як козаки наречених
визволяли»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 2.00,
5.15 Новини
07.05, 0.15 Т/с «Масантоніо»
08.05 Маршрутом змін
08.20 Геолокація: Волинь
08.50 12 міфів про Донбас
09.10 Телепродаж
09.40 Топ10 Архітектура.
Найвідоміші транспортні
мегаструктури
10.35 Т/с «Курорт»
11.30 Відтінки України
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна
студія
15.10, 21.45, 0.10, 2.35, 5.50
Спорт
15.20 Країна пісень
16.30 Концерт «Кобза»
17.30 Схеми. Корупція в деталях
18.55 Д/ф «Дика природа
Канади. Дикий захід»
19.55 Д/ф «Найдикіше місто
світу: Манаус»
21.50 Д/ф «Дика природа
Канади. Вічна цілина»
23.00 #ВУКРАЇНІ
01.15, 2.40 Суспільна студія.
Головне
03.50 Д/ф «Одесити на Донбасі»
04.45 Енеїда
НТН
05.00 «Top Shop»
06.20 «Свідок. Агенти»
07.50, 9.00, 17.00, 2.50
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20
«Свідок»
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:
Маямі»
14.45, 23.00 Т/с «Сліпа зона»
18.20 «Будьте здоровi»
00.45 «Легенди бандитського
Києва»
01.40 «Правда життя»
03.00 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя.
Професійні байки»
НЛО-ТБ
06.15 Телемагазин
07.20 М/ф «Вартові Галактики»
08.10 М/ф «Месники: могутні
герої землі»
09.10 М/ф «Чіп і Дейл:
бурундучки-рятівнички»
09.30 М/с «Сімпсони»
11.10 Мама реготала
13.00 Т/с «Сишиш-шоу»
15.00 Т/с «Суперкопи»
16.30 Т/с «Швидка»
18.10 Т/с «Зарядженні-3»
19.10 Т/с «Поліція Гаваїв»
21.00 Т/с «Приватний детектив
Магнум»
22.40 Т/с «Морська поліція:
полювання на вбивць»
00.30 Мама реготала. Найкраще
СТБ
06.15 Телемагазин
07.20 М/ф «Вартові Галактики»
08.10 М/ф «Месники: могутні
герої землі»
09.10 М/ф «Чіп і Дейл:
бурундучки-рятівнички»
09.30 М/с «Сімпсони»
11.10 Мама реготала
13.00 Т/с «Сишиш-шоу»
15.00 Т/с «Суперкопи»
16.30 Т/с «Швидка»
18.10 Т/с «Зарядженні-3»
19.10 Т/с «Поліція Гаваїв»
21.00 Т/с «Приватний детектив
Магнум»
22.40 Т/с «Морська поліція:
полювання на вбивць»
00.30 Мама реготала. Найкраще

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 ТСН

ІНТЕР
05.25, 23.30 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини

09.25, 10.20 «Життя відомих

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з

людей-2021»

«Інтером»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

04.20 Еврика!

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00

04.25 Факти

Сьогодні
09.00 Зірковий шлях. Новий

11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»

10.00 «Корисна програма»

14.45 «Одруження наосліп»

12.25 Т/с «Детектив Ренуар»

11.30 Т/с «Виходьте без

17.10 Т/с «Величне століття.

14.40, 15.35 «Речдок»

20.43 «Проспорт»
20.45, 21.45 Комедія «Моя
улюблена Страшко»

16.25 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 3.25 «Стосується
кожного»

дзвінка»
14.30, 15.30 Історія одного
злочину
16.00 Т/с «Хід прокурора»
20.10 «Говорить Україна»

оборона
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10.10 «На трьох»
10.55, 13.15 Х/ф «Петля часу»
13.55, 16.15, 21.30 Т/с «Пес»
16.50, 22.35 Т/с «Дільничний із

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Клятва лікаря»

00.55 Комедія «Чорний лицар»

21.00 Х/ф «Д’Артаньян і три

23.10, 2.00 Т/с «Вікно життя-2»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

мушкетери»

01.30 Телемагазин

01.25 Х/ф «Оселя зла-4:

01.20 Х/ф «Темні води»

02.45 Гучна справа

04.55 «Телемагазин»

03.30 Реальна містика

Блек»
05.35 «Життя відомих людей»

06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.40 «Орел і решка»
09.40 Т/с «Надприродне»
12.40 «Кохання на виживання»
14.35 Х/ф «Пасажири»
17.00, 19.00 «Хто зверху?»

12.45, 15.45 Факти. День

22.45 Комедія «Рідня»

02.40 Драма «Знайомтеся, Джо

06.00, 7.35 «Kids time»

04.45, 20.20, 3.10 Громадянська
06.30 Ранок у великому місті

сезон

НОВИЙ КАНАЛ

04.10 Скарб нації

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

10.30, 18.00 Т/с «Люся. Інтерн»

Роксолана»

ICTV
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21.05 Х/ф «Пірати
Карибського моря:

ДВРЗ»
скриня мерця»
00.25 Х/ф «Нащадки-2»

життя після смерті»
03.55 Я зняв!

02.30 «Зона ночі»

15.30 Час «Ч»

19.15, 22.00 Х/ф

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
06.25 Історія з Братами
Капрановими
ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.45
«Репортер». Новини
07.10, 8.10 «Новий день»
09.10, 10.10, 11.10, 12.10
«Новини країни»
13.15 «Обідня перерва»
14.10 «Великий день»
16.10 «Час пік»
17.10 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Двобій»
21.00 «Нейтральна територія»
КАНАЛ «2+2»
06.00 «ДжеДАІ-2019»
06.15 Х/ф «Експансивна
куля»
08.05 Х/ф «День, коли Земля
зупинилась»
10.05 Т/с «Мисливці на реліквії»
12.00 «Загублений світ»
16.55 Прем’єра! «Загублений
світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАІ»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 Прем’єра! «ДжеДАІ-2021»
20.30, 21.35 Т/с «Шахрай»
22.40, 0.15 Т/с «CSI: місце
злочину»
02.05 Х/ф «Вхідний»
03.25 «Відеобімба-2»
04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 14.45 Топ-матч
06.10 Нідерланди —
Чорногорія. Відбір до
ЧС-2022
08.10 Німеччина — Вірменія.
Відбір до ЧС-2022
10.00, 15.00, 19.45, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 Україна — Франція.
Відбір до ЧС-2022
12.10 «Великий футбол»
12.50, 4.10 Швейцарія — Італія.
Відбір до ЧС-2022
15.20 Yellow
15.30 «Оболонь» — «Волинь».
Чемпіонат України. Перша
ліга
17.20, 1.30 Відбір до ЧС-2022
Огляд туру

07.10, 8.30, 20.55 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум
07.15, 13.10, 2.10 Д/с
«Масштабні інженерні
поломки»
08.35, 12.40, 18.45, 23.50 Д/с
«Історія навколо нас»
18.15, 20.55 «Студія LIVE»
18.55 LIVE. U-21. Україна
— Вірменія. Відбір до
Євро-2023 (U-21)
21.35 LIVE. Нідерланди
— Туреччина. Відбір до
ЧС-2022
23.40 Хорватія — Словенія.
Відбір до ЧС-2022.
Прем’єра
02.25 Іспанія — Грузія. Відбір
до ЧС-2022
ФУТБОЛ-2
06.00 Англія — Андорра. Відбір
до ЧС-2022
07.50 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до ЧС-2022
10.25 «Оболонь» — «Волинь».
Чемпіонат України. Перша
ліга
12.15 Відбір до ЧС-2022 Огляд
туру
13.10 Нідерланди —
Чорногорія. Відбір до
ЧС-2022
15.00 «Металіст» — «ВПКАгро». Чемпіонат України.
Перша ліга
16.50 Україна — Франція.
Відбір до ЧС-2022
18.40 Yellow
18.50 LIVE. Азербайджан
— Португалія. Відбір до
ЧС-2022
19.45, 22.30 Футбол NEWS
20.55, 23.40 «Відбір до ЧС-2022.
Матч-центр»
21.35 LIVE. Франція
— Фінляндія. Відбір до
ЧС-2022
00.30 Огляд 1-го ігрового
дня. Відбір до ЧС-2022
Прем’єра
02.50 U-21. Україна — Вірменія.
Відбір до Євро-2023(U-21)
04.40 Огляд 2-го ігрового дня.
Відбір до ЧС-2022
МЕГА
06.00 Страх у твоєму домі
06.55 Бандитський Київ
09.05, 18.00 Правила виживання
10.00, 1.30 Речовий доказ
11.10 Дикі тварини
11.40 ТОП 10: Таємниці та
загадки
12.15 Місця сили
13.10, 4.25 Сіяя: з нами у дику
природу

08.50 Мультфільм
09.30 Машина часу
10.10, 14.10 Д/с
«Ретроавтомобілі»

21.00 Час новин. Підсумки дня
16.10, 0.10 Д/с «Авіаносці»
21.40 Час-Time
18.15 Д/с «Секретно: холодна

03.10 Обережно, діти!

11.10, 17.10, 1.10, 5.10 Д/с
«Великі танкові битви»
14.10 Вирішальні битви Другої
світової
15.10, 19.50 Їжа богів
16.10, 21.50 Як влаштований
Всесвіт
17.05 Він і вона. Бій за життя
18.55, 23.40 Крізь простір і час із
Морганом Фріменом
20.50 Місія Галапагоси
22.45 Шукачі неприємностей
00.35 Найекстремальніший
02.50 Скептик
03.40 Гордість України
05.15 Містична Україна
К1
06.30 «Top Shop»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.40 «Ух ти show»
08.50 «Орел і решка. Шопінг»
09.40, 18.10 «Орел і решка.
Морський сезон»
12.30, 20.00 «Орел і решка. Дива
світу»

війна»
14.30 Т/с «Беверлі-Гіллз,
90210»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
01.30 Т/с «Хейвен»
03.00 «Нічне життя»
К2
06.30, 8.00 Телемагазин
07.30 Видатні акторки. Топ
08.20 Затишна дача
09.20, 17.20 Дача бороданя
10.20, 21.20 Шість соток
11.10 Квартирне питання
12.10, 15.30 Один за 100 годин
13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради
13.30 Солодка дача
14.00 Лікар Толстікова
14.30 Правила виживання
16.30 Майстри ремонту
18.00 Дачна відповідь
19.40 Удачний проєкт
22.20 Готуємо разом
23.50 Реальний секс
01.40 Формула любові

04.10 Фізкульт ура!
03.20 Арт-простір
04.10 М/ф
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Пташині пригоди»
11.10 М/ф «Льодовиковий
період-3: ера динозаврів»
12.55 4 весілля
14.00, 17.00 Богіня шопінгу.
Битва блондинок
15.00, 2.15 Зірки, чутки та
Галлівуд
16.00, 3.55 Панянка-селянка
18.00 Супержінка
19.00, 20.00, 22.30 Одного разу
під Полтавою
19.30, 23.30, 1.00, 1.45 Країна У-2
22.00, 23.00 Танька і Володька
00.00 Сімейка У
03.05 Вечірка
05.50 Корисні підказки

■ ПЕРЕДПЛАТА-2021

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на жовтень
«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 вересня,
щоб отримувати газету з жовтня. 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 — 236 грн. 43 коп.
Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй,
юридичних осiб:
на місяць — 98 грн. 81 коп.,
на два місяці — 197 грн. 62 коп.,
до кінця року — 296 грн. 43 коп.
Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на місяць — 29 грн. 92 коп.,
на два місяці — 59 грн. 84 коп.,
до кінця року —89 грн. 76 коп.
Передплатний індекс — 49497

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

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

УКРАЇНА МОЛОДА
ПЯТНИЦЯ, 3 ВЕРЕСНЯ 2021
UA: Перший

06.00 Невідомі Карпати
06.30 М/ф «Лис і Дрізд»
06.40 М/ф «Як козаки
олімпійцями стали»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 2.00,
5.15 Новини
07.05, 0.15 Т/с «Масантоніо»
08.05 Маршрутом змін
08.20 Геолокація: Волинь
08.50 12 міфів про Донбас
09.05 Телепродаж
09.40 Т/с «Курорт»
11.30 Відтінки України
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна
студія
15.10, 21.45, 0.10, 2.35, 5.50
Спорт
15.20 Країна пісень
16.30 Концерт. Квартет
«Гетьман»
17.25 Еколюди
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.55 Д/ф «Дика природа
Канади. У серці країни»
19.55, 23.00 Д/ф «Найдикіше
місто світу: Манаус»
21.50 Д/ф «Дика природа
Канади. Дикий захід»
01.15, 2.40 Суспільна студія.
Головне
03.50 Д/ф «Заміновані
вірністю»
04.45 Енеїда

8 вересня
КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок

ІНТЕР
05.25, 23.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 4.10 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2021»
11.15, 12.20, 14.05 «Твій день»
14.45 «Одруження наосліп»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»

Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»

20.45, 21.45 Комедія «Моя
улюблена Страшко»
22.45 Комедія «Рідня»

06.00, 7.15 «Kids time»

04.20 Еврика!

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

04.25 Служба розшуку дітей

09.00 Зірковий шлях. Новий

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок

12.25 Т/с «Детектив Ренуар»

11.30 Т/с «Виходьте без

09.15, 19.25 Надзвичайні новини

14.35, 15.35 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 2.35 «Стосується

14.30, 15.30 Історія одного

11.35, 13.15 Х/ф «Оселя зла-

злочину

12.45 «Кохання на виживання»

17.00, 19.00 «Хто зверху?»

3: вимирання»

20.00 «Подробиці»

20.10 «Говорить Україна»

13.55, 16.15, 21.30 Т/с «Пес»

21.00 Х/ф «Неймовірні

21.35 Футбол. Контрольна гра

16.50, 22.35 Т/с «Дільничний із

«Ентеббе»

09.20 Т/с «Надприродне»

14.30 Х/ф «Агенти А.Н.К.Л.»

10.10 «На трьох»

12.45, 15.45 Факти. День

Росії»

07.20 «Орел і решка»

з Костянтином Стогнієм

дзвінка»

16.00 Т/с «Хід прокурора»

пригоди італійців у

06.05 М/с «Том і Джеррі»

04.30 Факти
04.50 Громадянська оборона

сезон

НОВИЙ КАНАЛ

04.10 Скарб нації

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

10.00 «Корисна програма»

00.50 Х/ф «Операція
01.00 Трилер «Ва-банк»

ICTV

10.30, 18.00 Т/с «Люся. Інтерн»

кожного»
20.43 «Проспорт»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

Чехія — Україна
23.50, 2.00 Т/с «Вікно життя-2»
01.30 Телемагазин

02.35 Жахи «Полтергейст»

04.05 М/ф

03.10 Гучна справа

05.30 «Життя відомих людей»

04.55 «Телемагазин»

03.40 Реальна містика

ДВРЗ»

21.05 Х/ф «Пірати
Карибського моря: на
краю світу»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20, 2.55 Секретний фронт
01.20 Х/ф «Оселя зла-5:

00.45 Х/ф «Нащадки-3»
02.45 «Служба розшуку дітей»

відплата»
03.45 Я зняв!

02.50 «Зона ночі»

16.10, 0.10 Д/с «Авіаносці»

23.00 Д/с «Секретно: холодна

5 канал
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 0.00, 1.00,
3.00, 04.00, 5.00 Час новин
06.25 Невигадані історії
07.10, 8.30, 21.30 Актуально.

07.15 Д/с «Масштабні інженерні
поломки»
08.35, 12.40, 23.50 Д/с «Історія

10.10 Д/с «Ретроавтомобілі»
11.10, 17.10, 1.10, 5.10 Д/с

20.15, 2.00 «Велика політика»

війна»

«Великі танкові битви»

навколо нас»
13.00, 18.00, 19.15 Х/ф

21.40 Час-Time

03.10 Обережно, діти!

09.30 Машина часу

15.30 Час «Ч»

22.00 Час новин. Підсумки дня

04.10 Фізкульт ура!

18.15 «Спецкор»

02.50 Вірменія — Ліхтенштейн.

10.05, 1.30 Речовий доказ

08.20 Затишна дача

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

18.50 «ДжеДАІ»

Відбір до ЧС-2022

11.15 Дика Індія. Невідомі моря

09.20, 17.20 Дача бороданя

06.25 «Будьте здоровi»

05.55 Т/с «Комісар Рекс»

19.25 «Спорт Тайм»

12.15 Україна: забута історія

10.20, 21.20 Шість соток

07.55, 9.00, 17.00, 2.55

09.50 МастерШеф

19.30 Прем’єра! «Воїни доріг»

13.10, 4.25 Сіяя: з нами у дику

11.10 Квартирне питання

13.10, 14.50 Т/с «Сліпа»

20.25, 21.30 Т/с «Шахрай»

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

22.35, 0.10 Т/с «CSI: місце

Економіка. Політика. Соціум

НТН
05.00 «Top Shop»

«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.25
«Свідок»
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:
Маямі»
14.50, 23.00 Т/с «Сліпа зона»
18.20 «Вартість життя»

СТБ

15.40, 18.05 Т/с «Слід»
19.05 Супербабуся
20.15, 22.50 Т/с «Пікнік»
23.00 Т/с «Все не випадково»

ПРЯМИЙ

04.00 «Правда життя.
Професійні байки»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Репортер». Новини
07.10, 8.10 «Новий день»

НЛО-ТБ

09.10, 10.10, 11.10, 12.10
«Новини країни»

06.15 Телемагазин

13.15 «Обідня перерва»

07.20 М/ф «Вартові Галактики»

14.10 «Великий день»

08.10 М/ф «Месники: могутні

16.10 «Час пік»

герої землі»
09.10 М/ф «Чіп і Дейл:
бурундучки-рятівнички»
09.30 М/с «Сімпсони»

17.10 «Ситуація»
18.15 «Ексклюзив»
19.15 «Велика середа»
22.00 «Спецтема»

11.10 Мама реготала
13.00 Т/с «Сишиш-шоу»

06.00 Х/ф «Тіньові вовки»

16.40 Т/с «Швидка»

07.55 Х/ф «Харлей Девідсон і

19.10 Т/с «Поліція Гаваїв»
21.00 Т/с «Приватний детектив
Магнум»
22.40 Т/с «Морська поліція:
полювання на вбивць»
00.30 Мама реготала. Найкраще

04.55 «Зловмисники»
05.45 Телемагазини

06.00, 8.00 Топ-матч
06.10 Англія — Андорра. Відбір
до ЧС-2022
08.10 Азербайджан
— Португалія. Відбір до
ЧС-2022
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол
NEWS
10.20, 12.45 «Студія LIVE»
11.00 U-21. Україна — Вірменія.
Відбір до Євро-2023 (U21)
13.20 Нідерланди — Туреччина.
Відбір до ЧС-2022
15.20 Бельгія — Чехія. Відбір
до ЧС-2022
17.05 Yellow

КАНАЛ «2+2»

15.00 Т/с «Суперкопи»

18.10 Т/с «Заряджені-3»

02.45 «Відеобімба-2»

ФУТБОЛ-1

Києва»

03.00 «Речовий доказ»

злочину»

01.05 Т/с «Червонi браслети»

00.50 «Легенди бандитського

01.50 «Правда життя»

08.50 Мультфільм

ковбой Мальборо»
09.55, 2.00 Т/с «Мисливці на
реліквії»
11.50 «Загублений світ»
16.55 Прем’єра! «Загублений
світ»
17.55 «Секретні матеріали»

17.15 Франція — Фінляндія.
Відбір до ЧС-2022
19.20, 4.40 Огляд 1-го ігрового
дня. Відбір до ЧС-2022

ФУТБОЛ-2
06.00 Франція — Фінляндія.
Відбір до ЧС-2022
07.50, 20.55 Огляд 1-го ігрового
дня. Відбір до ЧС-2022
10.15 Бельгія — Чехія. Відбір

дня. Відбір до ЧС-2022.
Прем’єра

14.10 Вирішальні битви Другої
світової

13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради
13.30 Солодка дача

15.10, 19.50 Їжа богів

14.00 Лікар Толстікова

16.10, 21.50 Як влаштований

14.30 Правила виживання

Всесвіт

16.30 Майстри ремонту

12.05, 15.55, 19.45 Yellow

17.05, 22.45 Шукачі

18.00 Дачна відповідь

12.15 Швейцарія — Італія.
Відбір до ЧС-2022

неприємностей
18.55, 23.40 Крізь простір і час із
Морганом Фріменом

14.00 Топ-матч
14.05 Україна — Франція.
Відбір до ЧС-2022
16.05 Хорватія — Словенія.
Відбір до ЧС-2022
17.55, 1.30 Відбір до ЧС-2022

20.50 Місія Галапагоси
00.35 Найекстремальніший
02.25 Скептик

К1
06.30 «Top Shop»

ЧС-2022

08.00 М/с «Юху та його друзі»

22.30 Футбол NEWS
23.40 Італія — Литва. Відбір до
ЧС-2022 Прем’єра
02.25 Чехія — Україна.
Контрольна гра
04.10 Азербайджан

23.50 Реальний секс
01.40 Формула любові
03.20 Арт-простір
04.10 М/ф

Ліхтенштейн. Відбір до

Відбір до ЧС-2022

22.20 Готуємо разом

05.15 Містична Україна

18.50 LIVE. Вірменія —

21.35 LIVE. Польща — Англія.

19.40 Удачний проєкт

03.40 Гордість України

Огляд туру

08.40 «Ух ти show»
08.50 «Орел і решка. Шопінг»
09.40, 18.10 «Орел і решка.
Морський сезон»
12.30, 20.00 «Орел і решка. Дива

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Реальна білка»
11.10 М/ф «Льодовиковий
період-4: континентальний
дрейф»
12.50 4 весілля
14.00, 17.00 Богіня шопінгу.
Битва блондинок
15.00, 2.15 Зірки, чутки та

світу»
14.30 Т/с «Беверлі-Гіллз,

Галлівуд
16.00, 3.55 Панянка-селянка

90210»

— Португалія. Відбір до

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

18.00 Супержінка

ЧС-2022

01.30 Т/с «Хейвен»

19.00, 20.00, 22.30 Одного разу

03.00 «Нічне життя»

06.00 Страх у твоєму домі

під Полтавою
19.30, 23.30, 1.00, 1.45 Країна У-2

МЕГА

Контрольна гра
00.30 Огляд 2-го ігрового

12.10, 15.30 Один за 100 годин

до ЧС-2022

20.45, 23.40 «Головна команда»
21.35 LIVE. Чехія — Україна.

природу

К2

22.00, 23.00 Танька і Володька

06.55 Бандитська Одеса

06.30, 8.00 Телемагазин

00.00 Сімейка У

09.10, 18.00 Правила виживання

07.30 Видатні акторки. Топ

03.05 Вечірка
05.50 Корисні підказки

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 3 ВЕРЕСНЯ 2021

9 вересня

UA: Перший
06.00 Невідомі Карпати
06.30 М/ф «Некмітливий
горобець»
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, 2.00,
5.15 Новини
07.05, 0.15 Т/с «Масантоніо»
08.05 Маршрутом змін
08.20 Геолокація: ВОЛИНЬ
08.50 12 міфів про Донбас
09.05 Телепродаж
09.40 Т/с «Курорт»
11.30 Відтінки України
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна
студія
15.10, 21.45, 0.10, 2.35, 5.50
Спорт
15.20 Країна пісень
16.20 Д/ф «Бовсунівські бабусі»
17.30, 19.55 Д/ф «Найдикіше
місто світу: Манаус»
18.55 Д/ф «Дика природа
Канади. Біля кромки
льоду»
21.50 Д/ф «Дика природа
Канади. У серці країни»
23.00 Схеми. Корупція в деталях
01.15, 2.40 Суспільна студія.
Головне
03.50 Д/ф «Перехрестя Балу»
04.45 Енеїда

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 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2021»
11.15, 12.20, 14.05 «Твій день»
14.45 «Одруження наосліп»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.36 «Проспорт»

ІНТЕР
05.25, 22.40 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00 «Корисна програма»

випадок»
кожного»

21.45 «Право на владу-2021»
00.45 Драма «Бійцівський клуб»
03.25 Жахи «Пандорум»
05.30 «Життя відомих людей»

удачі»
00.30 Х/ф «Вотергейт:
падіння Білого дому»
02.25 Д/п «Україна: забута
історія»
04.55 «Телемагазин»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 0.00, 1.00,
3.00, 04.00, 5.00 Час новин
06.25 Вечір з Яніною Соколовою
07.10, 8.30, 21.30 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум

07.15 Д/с «Масштабні інженерні
поломки»
08.35, 12.40, 23.50 Д/с «Історія

05.45 Телемагазини

злочину»

01.00 Т/с «Червонi браслети»
ФУТБОЛ-1

Маямі»

ПРЯМИЙ

14.45, 23.00 Т/с «Сліпа зона»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00 «Репортер».
Новини
07.10, 8.10 «Новий день»
09.10, 10.10, 11.10, 12.10
«Новини країни»

Відбір до Євро-2023 (U21)
08.10 Польща — Англія. Відбір
до ЧС-2022
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол
NEWS

14.10 «Великий день»

11.15 Чехія — Україна.

16.10 «Час пік»

08.10 М/ф «Месники: могутні

17.10 «Ситуація»

Контрольна гра
13.55, 22.50, 1.50 Огляд 2-го

18.15 «Ехо України»

ігрового дня. Відбір до

19.45 «П’ята колонка»

ЧС-2022

22.00 «Спецтема»

13.00 Т/с «Сишиш-шоу»
КАНАЛ «2+2»

15.20 Італія — Литва. Відбір до
ЧС-2022

08.45 Х/ф «Люди Ікс: темний

19.20 Відбір до ЧС-2022 Огляд

10.55 Т/с «Мисливці на реліквії»
12.50 «Загублений світ»

22.40 Т/с «Морська поліція:
полювання на вбивць»
00.30 Мама реготала. Найкраще
СТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома»
05.45 Т/с «Комісар Рекс»
09.40 МастерШеф

16.55 Прем’єра! «Загублений
світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15, 2.05 «Спецкор»

туру.. Прем’єра

07.50, 15.55 Огляд 2-го ігрового
дня. Відбір до ЧС-2022
10.15 «Поділля» — «Нива».

21.00 Х/ф «Пірати
Карибського моря: на
дивних берегах»
23.50 Х/ф «Зоряні війни:
останні Джедаї»
02.50 «Служба розшуку дітей»

03.55 Я зняв!

02.55 «Зона ночі»

20.15, 2.00 «Прямим текстом з

23.00 Д/с «Секретно: холодна
війна»

Юрієм Луценком»

00.10 Д/с «Авіаносці»

до ЧС-2022

туру

природу

10.20, 21.20 Шість соток

14.10 Вирішальні битви Другої

12.10, 15.30 Один за 100 годин

15.10, 19.50 Їжа богів

13.00, 0.40, 3.40 Корисні поради

16.10, 21.50 Як влаштований

13.30 Солодка дача

Всесвіт

14.00 Лікар Толстікова

неприємностей

14.30 Правила виживання
16.30 Майстри ремонту

18.55, 23.40 Крізь простір і час із

18.00 Дачна відповідь

Морганом Фріменом

19.40 Удачний проєкт

02.25 Скептик

ліга

03.40 Гордість України

18.15, 20.55 «Головна команда»

11.10 Квартирне питання

світової

Чемпіонат України. Перша

22.20 Готуємо разом
23.50 Реальний секс
01.40 Формула любові

05.15 Містична Україна

03.20 Арт-простір
04.10 М/ф

19.05 Чехія — Україна.
К1

Контрольна гра
22.10 «Металіст» — «ВПК-

06.30 «Top Shop»

Агро». Чемпіонат України.

08.00 М/с «Юху та його друзі»

Перша ліга

08.40 «Ух ти show»

00.00 Відбір до ЧС-2022 Огляд
туру

08.50 «Орел і решка. Шопінг»
09.40, 18.10 «Орел і решка.

00.55 Франція — Фінляндія.

Відбір до ЧС-2022
04.00 Англія — Андорра. Відбір
до ЧС-2022

МЕГА
06.00 Страх у твоєму домі

09.15, 18.00 Правила виживання

04.50 Відбір до ЧС-2022 Огляд

09.20, 17.20 Дача бороданя

14.10 «Оболонь» — «Волинь».

ЧС-2022

Відбір до ЧС-2022

13.10, 4.25 Сіяя: з нами у дику

00.35 Найекстремальніший

06.55 Бандитський Київ

19.25 «Спорт Тайм»

04.10 Фізкульт ура!

14.00, 22.00 Yellow

— Португалія. Відбір до

03.00 Хорватія — Словенія.

22.00 Час новин. Підсумки дня

20.50 Дика Мексика

Відбір до ЧС-2022
00.00 Азербайджан

21.40 Час-Time

17.05, 22.45 Шукачі

ліга

20.25 Франція — Фінляндія.

18.50, 2.35 «ДжеДАІ»
19.30 Прем’єра! «Воїни доріг»

до ЧС-2022

Відбір до ЧС-2022

18.10 Т/с «Заряджені-3»

Магнум»

06.00 Іспанія — Грузія. Відбір

02.45 Огляд 1-го ігрового дня.

18.50, 22.15 Yellow

21.00 Т/с «Приватний детектив

ФУТБОЛ-2

Відбір до ЧС-2022

06.00 Х/ф «Логан»
Фенікс»

13.00, 18.00, 19.15 Х/ф

17.05 Нідерланди — Туреччина.

16.30 Т/с «Швидка»
19.10 Т/с «Поліція Гаваїв»

«Великі танкові битви»

12.15 Польща — Англія. Відбір

07.20 М/ф «Вартові Галактики»

15.00 Т/с «Суперкопи»

фінальна битва»

11.10, 17.10, 1.10, 5.10 Д/с

06.10 U-21. Україна — Вірменія.

06.15 Телемагазин

20.15 «Про політику»

10.10 Д/с «Ретроавтомобілі»

12.05, 21.45 Топ-матч

10.20, 13.05 «Головна команда»

11.10 Мама реготала

01.25 Х/ф «Оселя зла-6:

06.00, 8.00, 20.15 Топ-матч

13.15 «Обідня перерва»

09.30 М/с «Сімпсони»

23.50, 2.00 Т/с «Вікно життя-2»

03.10 Реальна містика

17.00, 19.00 «Хто зверху?»

ДВРЗ»

20.20, 3.10 Антизомбі

Чемпіонат України. Перша

10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:

бурундучки-рятівнички»

16.50, 22.35 Т/с «Дільничний із

23.10 Слідами

16.10 Таємниці війни

23.00 Т/с «Все не випадково»

09.10 М/ф «Чіп і Дейл:

Перлини»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

09.30 Машина часу

04.55 «Зловмисники»

герої землі»

11.00, 13.15 Х/ф «Чужий-3»

21.00 Т/с «Клятва лікаря»

15.30 Час «Ч»

20.15, 22.50 Т/с «Пікнік»

НЛО-ТБ

прокляття Чорної

13.55, 16.15, 21.30 Т/с «Пес»

01.30 Телемагазин

Карибського моря:

10.10 «На трьох»

12.45, 15.45 Факти. День
злочину

08.50 Мультфільм

03.05 «Відеобімба-2»

Професійні байки»

з Костянтином Стогнієм

14.00 Х/ф «Пірати

03.10 Обережно, діти!
навколо нас»

19.05 Супербабуся

04.05 «Правда життя.

09.15, 19.25 Надзвичайні новини

12.10 «Кохання на виживання»

5 канал

07.50, 9.00, 17.00, 3.00

Києва»

14.30, 15.30 Історія одного

20.10 «Говорить Україна»

06.25 «Вартість життя»

03.10 «Речовий доказ»

дзвінка»

09.30 Т/с «Надприродне»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок

сезон

21.00 Х/ф «Джентльмени

22.40, 0.15 Т/с «CSI: місце

00.50 «Легенди бандитського

09.00 Зірковий шлях. Новий

20.45 Комедія «Моя улюблена
Страшко»

07.20 «Орел і решка»

04.45 Громадянська оборона

16.00 Т/с «Хід прокурора»

15.40, 18.05 Т/с «Слід»

18.20, 1.50 «Правда життя»

Сьогодні

20.00 «Подробиці»

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

«Свідок»

06.05 М/с «Том і Джеррі»

04.25 Факти

20.38 «Чистоnews-2021»

05.00 «Top Shop»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30

04.20 Еврика!

07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00

11.30 Т/с «Виходьте без

20.25, 21.30 Т/с «Шахрай»

«Випадковий свідок»

06.00, 7.15 «Kids time»

14.40, 15.35 «Речдок»

18.00, 19.00, 3.10 «Стосується

НОВИЙ КАНАЛ

04.10 Скарб нації

10.30, 18.00 Т/с «Люся. Інтерн»

16.30 «Речдок. Особливий

ICTV

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

12.25 Т/с «Детектив Ренуар»

13.05, 14.50 Т/с «Сліпа»

НТН

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

9

10.10, 1.30 Речовий доказ
11.20 Місія Галапагоси. Колиска
життя
12.15 Україна: забута історія

Морський сезон»
12.30, 20.00 «Орел і решка. Дива

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Реальна білка-2»
11.10 М/ф «Льодовиковий
період-5: курс на
зіткнення»
12.55 4 весілля
14.00, 17.00 Богіня шопінгу.

світу»
14.30 Т/с «Беверлі-Гіллз,

Битва блондинок
15.00, 2.15 Зірки, чутки та

90210»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

Галлівуд

01.30 Т/с «Хейвен»

16.00, 3.55 Панянка-селянка

02.15 «Орел і решка. Навколо

18.00 Супержінка
19.00, 20.00, 22.30 Одного разу

світу»
03.00 «Нічне життя»

під Полтавою
19.30, 23.30, 1.00, 1.45 Країна У-2

К2

22.00, 23.00 Танька і Володька

06.30, 8.00 Телемагазин

00.00 Сімейка У

07.30 Видатні акторки. Топ

03.05 Вечірка

08.20 Затишна дача

05.50 Корисні підказки
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ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 3 ВЕРЕСНЯ 2021

10 вересня

UA: Перший
06.00 Земля, наближена до неба
06.30 М/ф «Як козаки куліш
варили»
06.40 М/ф «Як козаки
інопланетян зустрічали»
07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 2.00,
5.15 Новини
07.05, 0.15 Т/с «Масантоніо»
08.05 Маршрутом змін
08.20 Геолокація: Волинь
08.50 12 міфів про Донбас
09.05 Телепродаж
09.40 Т/с «Курорт»
11.30 Відтінки України
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна
студія
15.10, 21.45, 0.10, 2.35, 5.50
Спорт
15.20 Країна пісень
16.30 Концерт. Ніна Матвієнко та
Дмитро Андрієць
17.30 Перша шпальта
18.55 Д/ф «Велике зібрання
слонів»
19.55 Д/ф «Найдикіше місто
світу: Манаус»
21.50 Д/ф «Дика природа
Канади. Біля кромки
льоду»
23.00 #ВУКРАЇНІ
01.15, 2.40 Суспільна студія.
Головне
03.30 «Зворотний відлік»

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, 5.20 ТСН
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей-2021»
11.15, 12.20, 14.05 «Твій день»
14.45, 20.20 «Одруження
наосліп»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews-2021», с. 45
22.30 Драма «Ворог біля воріт»
01.10 Жахи «Дзеркала»
03.10 Комедія «Убити
Гассельгоффа»
04.30, 6.05 «Життя відомих
людей»

ІНТЕР
05.25, 23.35 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00 «Корисна програма»

випадок»

20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «К-19»

05.15 М/ф

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 15.00, 16.00,

07.10, 8.10, 21.30 Актуально.
Економіка. Політика. Соціум

3.00, 04.00, 5.00 Час новин

08.15, 12.30 Форшмак

06.20, 1.50 «Правда життя»

ПРЯМИЙ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

08.10 «Оболонь» — «Волинь».

07.10, 8.10 «Новий день»

Чемпіонат України. Перша

09.10, 10.10, 11.10, 12.10

ліга

04.05 «Правда життя.

14.10 «Великий день»
16.10 «Час пік»
17.10 «Ситуація»
18.00 Велике ток-шоу

06.15 Телемагазин

21.00 «Влада хохотала»

07.20 М/ф «Вартові Галактики»

21.30 «Міністерство правди»

08.10 М/ф «Месники: могутні

22.00 «Запорєбрик NEWS»
22.15 «Регіоналіті»
22.45 «WATCHDOGS»

бурундучки-рятівнички»

15.00 Т/с «Суперкопи»
16.40 Т/с «Швидка»
18.10 Т/с «Заряджені-3»
19.10 Х/ф «Мачо і ботан»

КАНАЛ «2+2»
06.00 Х/ф «День, коли Земля
зупинилась»
08.00 Х/ф «Королі вулиць»
10.05, 0.45 Т/с «Мисливці на
реліквії»

21.25 Х/ф «Мачо і ботан-2»

12.00 «Загублений світ»

23.30 Т/с «Морська поліція:

17.55 «Секретні матеріали»

полювання на вбивць»
00.25 Мама реготала. Найкраще

05.15 Х/ф «Реальна любов»
07.55 Врятуйте нашу сім’ю
11.35, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»

NEWS
10.20 Yellow
10.30 Італія — Литва. Відбір до
ЧС-2022
12.15 Польща — Англія. Відбір
до ЧС-2022
14.05 Відбір до ЧС-2022 Огляд
туру
15.20 Чехія — Україна.
Контрольна гра

Відбір до ЧС-2022
18.30, 21.25 «УПЛ ONLINE»
19.25 LIVE. «Олександрія»
— «Інгулець». Чемпіонат
України
22.00 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до ЧС-2022
22.50 U-21. Україна — Вірменія.

18.15, 1.40 «Спецкор»

Відбір до Євро-2023 (U-

18.50, 2.10 «ДжеДАІ»

21)

19.25 «Спорт Тайм»
СТБ

10.00, 15.00, 20.15, 22.30 Футбол

17.10 Огляд 2-го ігрового дня.

09.30 М/с «Сімпсони»
13.00 Т/с «Сишиш-шоу»

06.10 Вірменія — Ліхтенштейн.

17.00 «Репортер». Новини

13.15 «Обідня перерва»

11.10 Мама реготала

06.00, 8.00 Топ-матч

Відбір до ЧС-2022

03.10 «Речовий доказ»

09.10 М/ф «Чіп і Дейл:

10.10, 20.10 Дизель-шоу

12.45, 15.45 Факти. День

Карибського моря: на
краю світу»
18.00 Х/ф «Самотній
рейнджер»
21.00 Х/ф «Пірати
Карибського моря:
помста Салазара»

14.00, 16.15 Т/с «Пес»

23.45 Х/ф «Некромант»
01.10 «Вар’яти»
02.25 «Служба розшуку дітей»

03.25 Я зняв!

02.30 «Зона ночі»

08.50 Мультфільм

13.00, 18.00, 19.15 Х/ф

22.00 Час новин. Підсумки дня

09.30 Машина часу

15.30 Час «Ч»

23.00 Д/с «Секретно: холодна

10.10 Д/с «Ретроавтомобілі»

16.10, 0.10 Д/с «Авіаносці»

війна»
23.50 Д/с «Історія навколо нас»
11.10, 17.10, 1.10, 5.10 Д/с

19.30 Х/ф «Міцний горішок»
22.10 Х/ф «Міцний горішок2»
02.40 «Цілком таємно-2017»

20.15, 2.00 «Час за Гринвічем»

03.10 Обережно, діти!

21.40 Час-Time

04.10 Фізкульт ура!

11.15 Місія Галапагоси

09.20, 17.20 Дача бороданя

— Португалія. Відбір до

12.15 Україна: забута історія

10.20, 21.20 Шість соток

ЧС-2022

13.10, 3.55 Сіяя: з нами у дику

«Великі танкові битви»
04.10 Азербайджан

11.10, 23.00 Квартирне питання

природу

12.00, 13.00, 14.00, 16.00,

«Новини країни»

герої землі»

з Костянтином Стогнієм

скриня мерця»
14.20 Х/ф «Пірати

18.45 Факти. Вечір

ФУТБОЛ-2

ФУТБОЛ-1

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20

НЛО-ТБ

08.45 Факти. Ранок

Карибського моря:

16.50 Т/с «Дільничний із ДВРЗ»
01.30 Телемагазин

— посміхайся»

«Випадковий свідок»

Професійні байки»

11.15 Х/ф «Пірати

04.45 Громадянська оборона

13.15 «На трьох»

00.00, 2.00 Т/с «Відкрите вікно»

07.10 «Орел і решка»
09.15 «Пекельна кухня»

поломки»

05.45 Телемагазини

Києва»

04.20 Служба розшуку дітей

07.15 Д/с «Масштабні інженерні
17.00, 19.00, 0.00, 1.00,

01.00 Х/ф «Буде страшно

00.50 «Легенди бандитського

06.05 М/ф

5 канал

04.55 «Зловмисники»

18.20 «Таємниці світу»

Шустера

04.00 Реальна містика

20.15, 22.50 Т/с «Слід»

14.45, 23.00 Т/с «Сліпа зона»

04.15 Еврика!

11.45, 23.00, 1.40 «На трьох»
21.00 Свобода слова Савіка

03.35 «Чекай на мене. Україна»
04.45 «Телемагазин»

06.00, 7.05 «Kids time»

09.15, 19.25 Надзвичайні новини

20.10 «Говорить Україна»

05.00 «Top Shop»

Маямі»

10.40 Т/с «Любов матері»

НОВИЙ КАНАЛ

04.05 Скарб нації

06.30 Ранок у великому місті

сезон

16.25 «Речдок. Особливий

03.05 «Відеобімба-2»

10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:

09.00 Зірковий шлях. Новий

14.35, 15.30, 1.25 «Речдок»

18.00 «Стосується кожного»

ICTV

04.25, 1.15 Факти

14.35, 15.30 Т/с «Аквамарин»

14.30, 17.30, 22.00 Вікна-новини

«Свідок»

07.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

12.25 Т/с «Детектив Ренуар»

08.40 Натхнення

07.50, 9.00, 17.00, 2.50

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

Новини

06.25 Особливий погляд

НТН

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

00.40 Франція — Фінляндія.
Відбір до ЧС-2022
02.25 «Поділля» — «Нива».

06.00 Бельгія — Чехія. Відбір
до ЧС-2022
07.50, 18.45 Відбір до ЧС-2022
Огляд туру
08.45 Україна — Франція.
Відбір до ЧС-2022
10.35, 3.45 Топ-матч
10.45 «Металіст» — «ВПКАгро». Чемпіонат України.
Перша ліга
12.30, 15.30 Огляд 1-го ігрового
дня. Відбір до ЧС-2022

14.10 Вирішальні битви Другої

12.10, 15.30 Один за 100 годин
13.00, 3.40 Корисні поради

світової
15.10, 19.50 Їжа богів

13.30 Солодка дача

16.10, 21.50 Як влаштований

14.00 Лікар Толстікова

Всесвіт

14.30 Правила виживання

17.05 Шукачі неприємностей
18.55, 23.40 Крізь простір і час із
Морганом Фріменом

16.30 Майстри ремонту
18.00, 22.20 Дачна відповідь

20.50 Дика Мексика

19.40 Удачний проєкт

22.45 Він і вона. Бій за життя

00.40 Ідеї ремонту

00.35 Найекстремальніший

01.40 Формула любові

02.25 Зворотний бік Місяця

03.20 Арт-простір

03.10 Гордість України
04.45 Містична Україна

04.10 М/ф

13.40 Франція — Фінляндія.
Відбір до ЧС-2022
16.55 «Оболонь» — «Волинь».
Чемпіонат України. Перша
ліга

06.30 «Top Shop»

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00 М/с «Юху та його друзі»

09.30 М/ф «Дивопарк»

08.40 «Ух ти show»

19.40 Нідерланди — Туреччина.
Відбір до ЧС-2022
21.30, 0.40 Огляд 2-го ігрового
дня. Відбір до ЧС-2022
22.40 Yellow

08.50 «Орел і решка. Шопінг»
09.40 «Орел і решка. Морський

Контрольна гра
01.55 «Олександрія»

12.30, 20.15 «Орел і решка. Дива

18.10 Х/ф «День матері»

України

01.45 «Орел і решка. Навколо
світу»

Битва блондинок
15.00, 2.15 Зірки, чутки та
Галлівуд
16.00, 3.05 Панянка-селянка
18.00 Супержінка

02.40 Т/с «Три сестри»
03.25 «Нічне життя»
МЕГА

06.00 Страх у твоєму домі

13.00 4 весілля

90210»
22.15 Т/с «Доктор Хаус»

ЧС-2022

період-2: глобальне

14.00, 17.00 Богіня шопінгу.

14.30 Т/с «Беверлі-Гіллз,

— «Інгулець». Чемпіонат
03.55 Італія — Литва. Відбір до

11.15 М/ф «Льодовиковий

потепління»

сезон»
світу»

22.50 Чехія — Україна.

ТЕТ

К1

К2

19.00, 20.00, 22.30 Одного разу
під Полтавою
19.30, 23.30, 1.00, 1.45 Країна У-2
22.00, 23.00 Танька і Володька

06.55 Бандитська Одеса

06.30, 8.00 Телемагазин

Чемпіонат України. Перша

09.15, 18.00 Правила виживання

07.30 Видатні акторки. Топ

00.00 Сімейка У

ліга

10.05, 1.30 Речовий доказ

08.20 Затишна дача

05.50 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 3 ВЕРЕСНЯ 2021

11 вересня

UA: Перший
06.00, 4.30 Енеїда
06.30 М/ф «Як козаки сіль
купували»
06.40 М/ф «Як козаки у хокей
грали»
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.45, 2.25,
5.35 Новини
07.05 Т/с «Масантоніо»
08.05 Д/ф «Дикі Дива. Дикі
тварини в зоопарку СанДієго»
08.30, 10.10 #ВУКРАЇНІ
09.05 Телепродаж
09.40 Антропологія
10.35 Д/ф «Дика природа
Канади. Біля кромки
льоду»
11.30, 2.00 Д/ф «Найдикіше
місто світу: Манаус»
12.00 Х/ф «Ярослав Мудрий»
14.40, 17.20 Міста та містечка
15.00 UA:Фольк
16.00 Концерт. Дмитро та
Назарій Яремчуки
17.45, 21.25 Х/ф «Украдене
щастя»
22.30 Д/ф «Секрети історії.
Портрети»
01.10 Д/ф «Велике зібрання
слонів»
02.50 Х/ф «Вавилон ХХ»
05.25 12 міфів про Донбас

КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.50 «Слово предстоятеля»

07.00, 5.30 «Життя відомих

05.55 «Орел і решка. На краю
людей»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

08.00 «Сніданок. Вихідний»

світу»
06.55 Х/ф «Фантомас проти
Скотланд-Ярду»

10.00 «Світ навиворіт»

09.00 «Готуємо разом. Домашня

07.25, 3.40 Реальна містика

10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Ласкаво просимо,
або Стороннім вхід
заборонений»

Пакистан»
19.30 ТСН

20.15 «Чистоnews-2021»
20.20 «Вечірній квартал-2021»

20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «В бій ідуть тільки
«старики»
22.20 Д/п «Ленінград. Дорога

22.25 «Жіночий квартал»
00.20 «Світське життя-2021»
01.20 Детектив «Дев’ята брама»
03.45 Драма «Гори й каміння»

14.15, 15.20 Т/с «Розмінна

життя». Прем’єра
23.20 Х/ф «Завтра була
війна»
01.10 Х/ф «Ми смерті
дивились в обличчя»
02.35 Х/ф «Дорога моя
людино»

монета»
20.00 Головна тема
21.00 Прем’єра! Співають усі!
23.10, 2.00 Т/с «Дружина з того
світу»
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.

09.30 Майстри ремонту

08.15 Д/с «Неймовірні

Невигадані історії

винаходи»
08.40 Натхнення

СТБ

історії»

10.35 Медекспертиза

20.00 Х/ф «Повітряна

02.25 Матч 1. Чемпіонат

в’язниця»

Туреччини

07.55 Неймовірна правда про

03.20 Т/с «Зустрічна смуга»

України

зірок
16.40, 22.35 Звана вечеря
19.00 МастерШеф

ПРЯМИЙ
08.45 «Щасливий сніданок»

13.40 Т/с «Смерть у раю-10»

09.00 «Щасливе інтерв’ю»

18.05 «Круті 90-ті»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

01.05 «Таємниці кримінального

05.45 Телемагазини

17.15 «Репортер». Новини
10.10 «Соціальний статус» із
Василем Бірзулом
10.40 «Перша передача»
11.15, 12.15 «Акценти»

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 22.00 Топ-матч
06.10 «Металіст» — «ВПКАгро». Чемпіонат України.
Перша ліга
08.10 Італія — Литва. Відбір до
ЧС-2022
10.00, 15.00, 20.15, 22.30 Футбол
NEWS
10.20, 12.50, 18.45, 21.25 «УПЛ

світу»

13.15, 21.30 «Влада хохотала»
ONLINE»

02.55 «Випадковий свідок»

13.45 «Новини від Христини»

04.10 «Речовий доказ»

14.15, 15.30 Концерт

11.10 «Олександрія»
— «Інгулець». Чемпіонат
17.00 «Не наша Russia»

НЛО-ТБ
06.10 Телемагазин
07.15 Мама реготала. Найкраще
08.20 М/ф «Темний плащ»
09.40 М/ф «Качині історії»
11.00 Мама реготала

18.00 «Анатомія тижня»
20.00 «П’ята колонка»
20.30 «Війна за незалежність»
21.00 «Прямий доказ»
22.00 «THE WEEK»
23.00 «Вата-шоу»

України
13.15 Франція — Фінляндія.
Відбір до ЧС-2022
15.20, 22.15 Yellow
15.30 Польща — Англія. Відбір
до ЧС-2022

13.00 Т/с «Сишиш-шоу»

17.20 Огляд 1-го ігрового дня.

15.00 Т/с «Суперкопи»

Відбір до ЧС-2022

16.30 Т/с «Швидка»
17.30 Т/с «Друзі»

КАНАЛ «2+2»
06.00 «Шалені перегони-2018»
07.00 «ДжеДАІ-2020»

21.30 Х/ф «Бетмен

08.40 «Загублений світ»

00.00 Т/с «Морська поліція:
полювання на вбивць»

ФУТБОЛ-2

до ЧС-2022
07.45 «Оболонь» — «Волинь».

Факти. Вечір
Х/ф «Праведник»
Х/ф «Праведник-2»
Х/ф «Оселя зла-4:
життя після смерті»

свiту»
12.15 «Хто зверху?»
14.15 Х/ф «Пірати
Карибського моря: на
дивних берегах»
17.05 Х/ф «Пірати
Карибського моря:
помста Салазара»
20.00 Х/ф «2012»
23.00 Х/ф «Земне ядро»
01.50 Х/ф «Морган»
02.55 Х/ф «Незваний гість»

12.45 Т/с «Перевізник»

Відбір до Євро-2023(U-21)
11.15 Чехія — Україна.

15.45 Х/ф «Облога»
18.00 Х/ф «Розплата»

Відбір до ЧС-2022

03.10 Обережно, діти!

21.35 Вікно в Америку

04.10 Фізкульт ура!

МЕГА

09.30 Ідеї ремонту

06.00 Випадковий свідок

10.20 Правила життя

09.20, 19.05 Україна: забута

12.00 Майстри ремонту

історія

12.50 Один за 100 годин

10.15, 20.00 У пошуках істини

12.25, 0.00 Їжа богів

14.30 Затишна дача
16.10 Дача бороданя

13.25 Таємнича світова війна

18.50 Шість соток

14.25 Містичний бік нацизму

22.20 Дачна відповідь

17.05 Місія Галапагоси

01.00, 5.40 Містична Україна

23.00 Квартирне питання
00.40, 3.40 Корисні поради
01.40 Формула любові

01.55 Ілюзії сучасності

03.20 Арт-простір

03.15 Правда життя

04.10 М/ф

13.00, 13.35, 15.55, 18.55 «УПЛ
ONLINE»

К1

08.00 М/с «Кротик і Панда»

13.55 LIVE. «Рух» — «Зоря».

08.45 «Ух ти show»

Чемпіонат України
14.45 Yellow
16.55 LIVE. «Металіст 1925 р.»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»
10.00 Х/ф «Осінь у НьюЙорку»
12.00 Х/ф «День матері»

України

14.10 «Орел і решка.

— «Інгулець». Чемпіонат

Туреччини

Навколосвітня подорож»
00.00 Х/ф «Замкнутий

01.55 Ісландія — Німеччина.
Відбір до ЧС-2022

09.30 Одного разу під Полтавою
12.25 М/ф «Льодовиковий
період-3: ера динозаврів»

період-4: континентальний
дрейф»
15.50 М/ф «Льодовиковий
період-5: курс на

ланцюг»
01.50 «Орел і решка. Навколо
світу»

зіткнення»
17.35 М/ф «Мадагаскар-2»

02.35 «Нічне життя»
19.15 М/ф «Мадагаскар-3»

23.55 Італія — Литва. Відбір до
ЧС-2022

06.00 ТЕТ Мультиранок

14.10 М/ф «Льодовиковий

— «Динамо». Чемпіонат

19.40, 3.55 «Олександрія»

ТЕТ

06.30 «Top Shop»

13.30, 17.45 Футбол NEWS

— «Дніпро-1». Чемпіонат

00.40 Хорватія — Словенія.

00.10 Є сенс

Контрольна гра

21.40 LIVE. Матч 1. Чемпіонат

Чемпіонат України

нас»

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.00 Неймовірний космос

21.30, 23.40, 1.45, 3.45 Топ-матч

22.50 «Рух» — «Зоря».

дня

ліга
09.30 U-21. Україна — Вірменія.

23.50 Д/с «Історія навколо

21.00 Час новин. Підсумки

18.05 Дика Мексика

19.25 LIVE. «Шахтар»

України

20.10, 2.10, 5.10 Рандеву

Чемпіонат України. Перша

України

19.00 Х/ф «Бетмен»

повертається»

18.45
19.10
21.45
00.05

11.15 Речовий доказ

06.00 Польща — Англія. Відбір

12.20 «Випадковий свідок.

23.25 Х/ф «Закляті вороги»

04.10 «Металіст 1925 р.»

04.05 «Цілком таємно-2017»

10.30 «Легенди карного

21.20 Х/ф «Круті стволи»

12.45 Факти. День
14.50 Х/ф «Перевізник-3»
16.50 Х/ф «Перевізник:
спадщина»

19.00 Д/c «Вердикт

— «Динамо». Чемпіонат

19.30 Х/ф «Чорний орел»

08.55 Т/с «Розтин покаже-2»
12.40, 13.00 Х/ф «Автобан»

12.15, 22.00 Концерт
15.15 Х/ф

10.15, 18.30, 0.35

00.00 «Помста природи»

19.00, 2.20 «Свідок»

11.10 «Орел і решка. Чудеса

світова війна»

22.10 Х/ф «Фар Край»

Навколо світу»

10.05 «Орел і решка. Земляни»

оборона

11.10 Д/с «Таємнича

Соціум

«Найнебезпечніші
польоти»

09.10 Автопілот

05.55, 10.55 Т/с «Пікнік»

розшуку»

08.15 «М/ф» Микита Кожум’яка»

03.00 Секретний фронт

06.00 «Легенди бандитської

08.35 Х/ф «Гніздо горлиці»

08.10, 10.00 «Kids time»

08.00 Прихована небезпека

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

бажає познайомитись»

06.10 «Хто проти блондинок?»

05.30 Факти

06.55, 2.00 Громадянська

05.00 «Top Shop»

06.55 Х/ф «Самотня жінка

05.20 Еврика!

5 канал

НТН

Одеси»

06.00 «Вар’яти»

09.50 Т/с «Здрастуй, сестро»

12.30 Т/с «Гостя з майбутнього»
18.20 Х/ф «Джентльмени
удачі»

20.13 «Проспорт»

НОВИЙ КАНАЛ

05.15 Скарб нації

05.55 Антизомбі
07.40 Т/с «Люся. Інтерн»

кухня»

18.30 «Світ навиворіт-12.

ICTV

11

К2

21.00 Х/ф «Аватар»

06.30 Телемагазин

00.05 Панянка-селянка

07.30 Досьє Голлівуду

05.50 Корисні підказки

12
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UA: Перший
06.00, 4.10 Енеїда
07.00, 8.00, 8.55, 20.30, 2.50, 5.35
Новини
07.10 М/ф «Як козаки сіль
купували»
07.20 М/ф «Як козаки наречених
визволяли»
07.40 М/ф «Як козаки у хокей
грали»
08.20 Д/ф «Найдикіше місто світу:
Манаус»
09.00 Божественна літургія
Православної церкви України
11.00 Недільна літургія Української
греко-католицької церкви
12.00 Хвилина мовчання: День
пам’яті українців — жертв
примусового виселення з
Лемківщини, Надсяння,
Холмщини, Південного
Підляшшя, Любачівщини,
Західної Бойківщини у 19441951 роках
12.01 Недільна літургія Української
греко-католицької церкви
(продовження)
12.30 Недільна свята меса
римсько-католицької церкви
в Україні
13.30 Д/ф «Бити. Молитися.
Тримати»
14.30 Телепродаж
15.05 UA:Фольк
16.10, 23.00 Х/ф «Украдене
щастя»
20.55 Чемпіонат світу з футзалу
FIFA 2021 р. Литва
— Венесуела
03.15 #ВУКРАЇНІ
05.05 Я вдома

12 вересня
КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР
04.25 Х/ф «Ігри дорослих

07.00 «Життя відомих людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»

дівчат»

Пакистан»

Богоматері»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 11.50, 12.50 «Інше

11.00 «Світ навиворіт»
18.30 «Світське життя-2021»
19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

час. Ушаков»
18.10 Х/ф «Підозри містера

21.00 «Танці з зірками-2021»

05.50 Сьогодні
06.50, 4.45 Реальна містика
08.50 Т/с «Клятва лікаря»
16.30, 21.00 Т/с «Дитина з
гарантією»
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою

одного вбивці»

23.30, 2.00 Т/с «Здрастуй,

два стволи»

від погоні»
01.30 «Речдок»

сестро»

04.15 Гучна справа

06.00 Вікно в Америку
06.10, 7.10 Д/с «Найнебезпечніші
польоти»
07.00, 8.00, 8.50, 15.00, 20.00,

07.50, 21.25 Актуально. Економіка.
Політика. Соціум
08.05 Невигадані історії

11.00 Божественна літургія
УГКЦ
12.15 Індійський фільм

10.10 «Про особисте»

10.20, 23.20 Yellow

19.10 LIVE. Матч 2. Чемпіонат

05.00 «Top Shop»

11.15, 12.15 «Акценти»

10.30 «Шахтар» — «Дніпро-1».

05.30 Х/ф «Останній гейм»

13.10 «П’ята колонка»

Чемпіонат України

07.00 «Слово предстоятеля»

13.40 «Запорєбрик NEWS»

07.05 «Випадковий свідок.

14.00, 15.30 Концерт

Навколо світу»

17.15 «Не наша Russia»

09.40 Т/с «Смерть у раю-10»

18.00 «Анатомія тижня»

14.05 Х/ф «Чорний орел»

20.00 «Прямий доказ»

15.55 Х/ф «Круті стволи»

20.20 «WATCHDOGS»

18.00 «Легенди карного

20.45 «Sound.ЧЕК»
21.00 «Великі новини»

22.15 Х/ф «Незаперечний-3»

22.00 «Влада хохотала»

00.05 Х/ф «Закляті вороги»

22.30 «Щасливий день із
політиком»
23.00 «Вата-шоу»

НЛО-ТБ

поліція: полювання на

06.00 «Помста природи»

вбивць»

07.55, 0.00 «Загублений світ»

09.00 М/ф «Темний плащ»

11.55 Х/ф «Міцний горішок»

10.20 М/ф «Качині історії»

14.40 Х/ф «Міцний горішок-

повертається»
21.10 Х/ф «Бетмен і робін»
00.30 Мама реготала. Найкраще

2»

04.35 Т/с «Гордість та
упередження»

3»
19.40 Х/ф «Міцний горішок4»
22.05 Х/ф «Міцний горішок:
померти»
02.00 «Відеобімба-2»
04.50 «Найкраще»

14.25 Супербабуся

05.45 Телемагазини
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 12.55, 1.20, 3.25, 5.30
Топ-матч
06.10 Нідерланди — Туреччина.

ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
17.00 «Репортер». Новини
09.10 «Медексперт» із
Катериною Трушик

21.15 Х/ф «Три ікси:
реактивізація»

21.00 Х/ф «Перл Харбор»
00.50 Х/ф «Здобич»

відплата»
03.05 Я зняв!

02.20 «Вар’яти»

18.00, 1.00, 5.00 Підсумки тижня

21.20 Вечірній преЗЕдент

19.00 Д/c «Вердикт історії»

Чемпіонат України
16.55 LIVE. «Колос» —
«Маріуполь». Чемпіонат
України

Туреччини
21.40 LIVE. Матч 3. Чемпіонат
Туреччини
23.55 «Минай»
— «Чорноморець».
Чемпіонат України
01.55 «Краматорськ»
— «Металіст». Чемпіонат
України. Перша ліга
03.55 «Колос» — «Маріуполь».
Чемпіонат України

19.25 LIVE. «Ворскла»
— «Десна». Чемпіонат
України
21.20 «Великий футбол»
Туреччини
01.35 «Феєнорд» —

МЕГА
09.00, 19.05 Україна: забута
історія
09.55, 20.00 У пошуках істини
10.55 Речовий доказ
12.05, 23.40 Їжа богів

Нідерландів

13.05 Таємнича світова війна

ФУТБОЛ-2

20.10, 2.15 Машина часу
21.00 Час новин. Підсумки дня
К1

23.50 Д/с «Історія навколо нас»

14.05 Неймовірний космос

03.10 Обережно, діти!
04.10 Фізкульт ура!
23.00 Квартирне питання

06.30 «Top Shop»

00.40 Ідеї ремонту

08.00 М/с «Кротик і Панда»

01.40 Формула любові

08.40 «Орел і решка. Незвідана

03.20 Арт-простір

Європа»

03.40 Корисні поради

10.20 Х/ф «Мисливець з

04.10 М/ф

Уолл-стріт»
12.30 Х/ф «Осінь у НьюТЕТ

Йорку»
14.30 «Орел і решка. На краю

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.30 М/ф «Дев’ять»

світу»
02.00 Т/с «Три сестри»

12.00 М/ф «Пташині пригоди»

02.50 «Нічне життя»

13.30 Х/ф «Аватар»

06.00 Випадковий свідок

«Гераклес». Чемпіонат
03.40 Матч 3. Чемпіонат

21.30 Вечір з Яніною Соколовою

16.30 Х/ф «Дивергент»
К2
06.30 Телемагазин
07.30 Квадратний метр
09.30 Майстри ремонту
12.00 Правила життя
13.40, 22.20 Дачна відповідь

19.15 Х/ф «Дивергент-2:
інсургент»
21.25 Х/ф «Дивергент-3:
віддана»
23.35 Х/ф «До зустрічі з
тобою»

17.05 Дика Мексика

14.40 Шість соток

21.00 Містичний бік нацизму

18.00 Удачний проєкт

01.35, 4.55 Панянка-селянка

00.40, 5.20 Містична Україна

19.40 Затишна дача

03.55 Вечірка

01.30 Телеформат

20.30 Дача бороданя

05.50 Корисні підказки

— «Дніпро-1». Чемпіонат
України
07.50 Чехія — Україна.
Контрольна гра
09.40 «Рух» — «Зоря».
Чемпіонат України
11.30, 16.15, 20.00, 22.30 Yellow
11.40 Матч 1. Чемпіонат

19.00 Слідство ведуть

22.15 Таємниці ДНК

— «Чорноморець».

06.00, 17.25 «Шахтар»

04.55 «Зловмисники»

21.00 Один за всіх

13.55 LIVE. «Минай»

17.00 Х/ф «Міцний горішок-

10.45 МастерШеф

екстрасенси

«УПЛ ONLINE»

Туреччини

гарний день, аби
СТБ

12.20, 13.00, 13.35, 15.55, 18.55

23.30 Матч 2. Чемпіонат
КАНАЛ «2+2»

06.00, 23.40 Т/с «Морська

18.50 Х/ф «Бетмен

18.40 Х/ф «Гренландія»

00.15 Д/с «Бойовий відлік»
«Таємнича смерть»
15.15, 22.00 Концерт

16.15 Х/ф «Бетмен»

15.30 Х/ф «2012»

08.25 Vоїн — це я!

09.00 Божественна літургія ПЦУ

11.30 Check-In. Україна

12.45 Факти. День

з Анною Мірошниченко

новин

01.50 «Речовий доказ»

13.40 Х/ф «Вірус»

ДВРЗ»

5 канал

08.35 Натхнення

розшуку»

07.50, 13.00 Т/с «Дільничний із

01.40 Х/ф «Оселя зла-5:

01.30 Телемагазин

0.00, 2.00, 3.00, 4.00 Час

НТН

11.00 Х/ф «Уїллоу»

23.30 Х/ф «Згадати все»

23.55 Х/ф «Мерседес» тікає
02.45 Бойовик «Карти, гроші,

05.50 Секретний фронт

18.45 Факти тижня

20.00 «Подробиці тижня»
«старики»

королівство»

оборона

22.30 30 років Національному

Вічера»

22.00 Х/ф «В бій ідуть тільки

05.05, 6.50 Громадянська

16.30 Т/с «Пес»
олімпійському комітету

00.00 Драма «Парфумер: історія

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Т/с «Зачароване

04.40 Факти

життя»
13.40 «Речдок. Випереджаючи

ICTV
04.25 Скарб нації

06.35 Х/ф «Собор
Паризьської

10.00 «Світ навиворіт-12.

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

Відбір до ЧС-2022
08.10 Матч 1. Чемпіонат
Туреччини
10.00, 13.30, 14.45, 17.45, 20.15,
23.00 Футбол NEWS

Туреччини
13.30, 21.10, 23.40, 1.45, 3.45
Топ-матч
13.35 «Металіст 1925 р.»
— «Динамо». Чемпіонат
України
15.25 LIVE. «Феєнорд»
— «Гераклес». Чемпіонат
Нідерландів

www.umoloda.kyiv.ua

ЕКОНОМІКА
Олег ГАНСЬКИЙ

Дорожчає все! Українські споживачі останнім часом відчувають справжній шок від цінників,
які швидко змінюються на прилавках. Таким чином абстрактні показники інфляції, далекі
більшості пересічних українців,
сьогодні суттєво тиснуть на їхні
кишені. При цьому експерти заявляють: очікувати сповільнення цінового галопу найближчим
часом не варто. Ціни і надалі
стрибатимуть, принаймні до нового року, а вести мову про стабілізацію можна буде не раніше
весни 2022 року.

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 3 ВЕРЕСНЯ 2021

■ ЦІНИ — НЕ ПТИЦІ

■ ЕКСПЕРТИЗА

Олійний аргумент
В Україні інфляція побила рекорд 2018 року, сягнувши 10,5% у річному
вимірі: найбільше подорожчали соняшникова олія, м’ясо, яйця

Занадто швидко вийшли
з карантину...
Зростання споживчих цін в
Україні за підсумками липня
прискорилося в річному вимірі
до 10,2%. Місяцем раніше, у
червні, було 9,5% — таким чином другий літній місяць 2021
року ознаменувався переходом
рівня інфляції через психологічну позначку, що вимірюється двозначним числом. Це, на
перший погляд, доволі дивно,
адже зазвичай у червні інфляція є мінімальною, яка навіть
переходить у зворотний процес
— дефляцію. До речі, востаннє
таке зростання інфляції було
зафіксоване в 2018 році.
Правління Національного банку України, яке за своїми посадовими обов’язками
відповідає за рівень інфляції
у державі, ще раніше ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 8% річних, аби запобігти цьому процесу. При цьому регулятор прогнозує, що інфляція сповільниться в кінці
2021 року і повернеться до 5%
в другому півріччі 2022 року.
Ціни, до речі, ростуть не
тільки в Україні. У США інфляція теж прискорилася: з 1,4
до 5,4% за останні пів року.
Це найвищий показник у США
з липня 2008 року, коли було
5,6%. У чому причина? Швидке відновлення світової економіки після коронакризи. «Ковідна
криза прибила попит і пропозицію, бізнес згорнув виробництво. І раптом пішло відновлення через швидкий темп вакцинації у розвинених країнах», —
каже ексзаступник і виконувач
обов’язків міністра економіки
Павло Кухта, зазначаючи, що
насамперед пішли вгору ціни на
сировину і логістику.
Утім, як зазначають експерти, в Україні інфляційний процес розвивається швидше, ніж
у США, і за деякими позиціями
є значно стрімкішим, ніж у розвинених державах.

М’ясо — тільки для багатих
За даними Держстату, ціни
в нашій державі йдуть угору на
все: за рік хліб подорожчав на
16%, яйця на 33%, а цукор — на
83,5%. Найбільше ж подорожчав природний газ — на 164%.
Маємо, втім, і зворотний процес: на споживчому ринку ціни
на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися
на 0,1%, що зазвичай відповідає літнім трендам. Найбільше — на 8,1% — подешевшали
овочі, що є цілком логічним з огляду на піковий час їх вирощування. На 0,7-0,5% знизилися
ціни на сало, фрукти. Водночас
на 6,7% подорожчав цукор, на
0,8-0,3% зросли ціни на м’ясо
і м’ясопродукти, олію, кисломолочну продукцію, сметану,
яйця.
«Зростання цін на житло,
воду, електроенергію, газ та
інші види палива на 0,6% відбулося в основному за рахунок

❙ Українці вже звикли, що влада не може нічого вдіяти із зростанням споживчих цін, але ніяк не можуть зрозуміти,
❙ чому наші продукти можна дешевше купити за кордоном.
❙ Фото з сайту vinnitsa.info.
підвищення цін на природний
газ на 3,3%, оренду житла — на
0,7%. Ціни на транспорт зросли
на 1,1% насамперед через подорожчання палива та мастил
на 2,7%, проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті — на 2,4%», — повідомили у Держстаті.
Ціни на м’ясопродукти, зокрема на куряче філе, яловичину і свинину, в липні 2021 року
в порівнянні з груднем попереднього року зросли на 19,6%,
12,2% і 4,2% відповідно. Якщо,
наприклад, у грудні минулого року куряче філе в середньому коштувало 91,71 грн за кілограм, то в липні 2021 року вже
109,7 грн. Яловичина — відповідно 144,82 і 162,45 грн за
кілограм. Свинина — 115,86 і
120,67 гривень.
Надалі ж, як очікують експерти, м’ясо подорожчає ще
на 5-10%: «розгін» цінників
уже стартував. Причини — подорожчання комунальних тарифів, адже у тваринництві використовується багато води й
електроенергії, а також подорожчання кормів.
Піднялася вгору і вартість
молока. Зазвичай молочні продукти завжди дорожчають наприкінці літа, коли закінчується пора літнього молока. Представник Асоціації виробників
молока Володимир Андрієць
наголосив: цьогоріч ціни на молоко не змінювалися впродовж
шести місяців поспіль. Нинішнє зростання тарифів виробники пояснюють традиційно: у
світі подорожчали зернові та
олійні, без них тваринництво
не буде успішно розвиватися. А
також зросли ціни на так звані
складові кормового столу. Відтак собівартість виробництва
молока суттєво зросла.
Ще один фактор, який тисне на молочний ринок, — дефіцит сировини. Переробники
скаржаться: їм не вистачає українського молока, і воно тепер
у дефіциті, адже поголів’я щороку зменшується. Непокоїть
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виробників і плановане державою повернення ставки ПДВ до
20% на молоко незбиране. «Це
зажадає додаткових оборотних
коштів для виробників. Останні процедури підписання протоколів ще відбувалися без фіксації ПДВ, однак з боку переробки є бажання повернутися до
старого формату узгодження
цін з включенням цього податку в протоколи узгодження цін,
— зазначили в Асоціації. — Тепер молоко сорту «екстра» додало в ціні всього 24 коп. із середніми та великими партіями
поставок. Відтепер воно коштує
10,45 гривні за кілограм».

«Не ті» бджоли, «не той» мед
Дорожчає навіть мед: у
нинішньому році він піднявся в ціні на 50-100 грн за кілограм продукту. Зараз за літр
меду фермери просять у середньому від 170 до 250 гривень за
літр, у магазинах же за солодкий продукт доведеться платити ще більше.
Головна причина — погодна:
через спеку недобір меду з липи
склав майже 50%, акацієвого
— майже 40%. В цих умовах
бджолярі зазвичай сподівалися
на ключову медоносну культуру
— соняшник, але з ним теж виникли проблеми. Адже соняшник виділяє нектар при відносній вологості повітря більше 4550%, що спостерігалося тільки рано-вранці і ввечері, тому
бджоли цьогоріч носили нектар
не 10-12 годин, а щонайбільше
4-5. Це скоротило медозбір щонайменше на третину.
Окрім того, в нинішньому
році в багатьох областях України посіяли швидко дозріваючі
гібриди соняшнику, які цвітуть
тільки 5-7 днів, при тому що
традиційний період цвітіння соняшнику становить 3-4 тижні.
При цьому бджолярі оцінюють ситуацію песимістично.
Мовляв, чимало колег розглядають примхи погоди як щось
тимчасове та аномальне. Але
що, коли ми зіткнулися з новою

реальністю, яка скоро стане нормою? Тоді, на їхню думку, доведеться переглянути головні принципи бджільництва.
Як не сумно, але в останні
дні літа в Україні дорожчали
навіть овочі, зокрема морква і
столовий буряк. При цьому пропозиція цієї продукції скоротилася. Фермери продають моркву по 4-7,50 гривень за кілограм, що на 29% дорожче, ніж
буквально тижнем тому. При
цьому в роздріб вартість моркви
на 33% більша, ніж було торік
у цей час. Ціни на столовий буряк за рік виросли в середньому
на 36%.
Експерти зауважують: подорожчання овочів може бути
тимчасовим явищем, оскільки
у країні тривають кампанії із
збирання цих коренеплодів.

Купуйте олію за кордоном
Неприємно вражає українців, особливо соціально незахищених, подорожчання хліба. Головний харчовий продукт, як передбачають експерти, продовжить зростати в ціні
— орієнтовно на 1,5% в місяць.
Навіть попри те, що в нинішньому році Україна збере рекордний урожай зерна — понад 70
млн тонн, а валовий збір зернових уже майже на 15% більший, ніж у минулому році, а
жнива ще продовжуються.
За даними Держстату, хліб
— у списку лідерів з подорожчання в 2021 році. З вересня,
як кажуть експерти, цінники
вийдуть на новий виток. Головна причина подорожчання —
зростання тарифів на електроенергію для підприємств.
Водночас у нашій державі
знову почали дорожчати яйця.
Найбільше на подорожчання
впливає скорочення виробництва, — тож сьогодні у магазинах вартість десятка яєць досягає близько 30 гривень, а органічних і преміальних — 45
грн. Ціни будуть залишатися
високими щонайменше до новорічних свят. І, ймовірно, про-

Аграрії стрижуть купони
Економічні аналітики намагаються зрозуміти, хто виграє, а хто програє
внаслідок рекордного зростання цін у
світі. На їхню думку, короткостроково
виграють виробники і експортери того,
на щонайбільше зростають ціни, —
насамперед металурги та аграрії.
«За шість місяців 2021 року виробники експортували чорний метал на 6,2
млрд доларів, що на 2,3 млрд доларів
більше, ніж за аналогічний період 2020
року. Але коли ціни впадуть, цієї переваги не буде, тому що у фізичному обсязі компанії експортують майже стільки ж, скільки і раніше, — каже економіст Дмитро Боярчук. — Коли США
почнуть підвищувати ставку, Україні
буде дорожче брати кредити».
Аналітик Павло Кухта змальовує
назагал сумні перспективи для нашої
держави: ціни на опалення і «комуналку» суттєво зростуть під час опалювального сезону. Проблеми виникнуть і через небажання здійснювати
реформи. «Якщо ми не поміняємося,
гроші для нас стануть недоступними,
— каже Кухта. — Будемо у вічній програмі МВФ, тому що більше ніхто грошей давати не буде». А тому, на його
думку, необхідно терміново проводити судову реформу і боротися з корупцією, щоб інвестори були зацікавлені вкладати гроші в країну. Найлегший шлях — налаштувати співпрацю
з МВФ і отримувати від фонду мінімум два транші на рік, а кількістю грошей демонструвати інвесторам зміни.
Адже, як він вважає, західні бізнесмени сприймуть таку ситуацію за суттєвий аргумент.
тримаються такими до літнього
тепла. Експерти вважають, що
з осені цінники можуть знову
повернутися до квітневого рівня — 38 гривень за десяток.
Але чи не найбільш драматичним у нашій державі стало подорожчання соняшникової олії.
Україна є найбільшим експортером соняшникової олії у світі,
проте ціни на продукт для самих
українців, як стверджують деякі
експерти, набагато вищі, ніж для
жителів інших країн.
«За останній рік ми поставили за кордон 381 тис. тонн продукту. Ціни на олію підстрибнули з 30-35 гривень за пляшку (0,8 літра) до 70 гривень за
літр. Наступні пів року уряд або
не реагував, або робив вигляд,
ніби ось-ось вирішить питання.
А тим часом вартість соняшникової олії впритул наблизилася
до вартості простих сортів оливкової», — сказав екс-міністр фінансів Ігор Уманський, заявивши, що нещодавнє анонсоване
зниження цін на соняшникову олію було викликане зміною
ціни на світовому ринку.
«У серпні уряд анонсував,
що до кінця місяця вартість
олії впаде. Знаєте, чому? Відбулися зміни цін на світовому
ринку. Ось тільки світові ціни
чомусь приходять до нас із величезним запізненням. Так, за
липень світові ціни на соняшникову олію впали на 10%, а в
Україні — лише на 1,3%», —
констатував він.
За словами економіста, ми
опинилися в парадоксальній
ситуації, коли цінники в магазинах найбільшого світового експортера олії значно вищі,
ніж у країнах-імпортерах: Чорногорії — 1,75 євро, Молдові —
1,70 євро, Польщі — 1,72 євро.
При цьому ціна в Україні, за
твердженням Уманського, сягає 2,02 євро. Інші експерти зауважували, що в Чехії соняшникову олію українського виробництва продають за близько
30 крон, що складає приблизно
35 гривень. ■
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КУЛЬТУРА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 3 ВЕРЕСНЯ 2021

■ ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Валентина САМЧЕНКО
Міжнародний театральний
фестиваль «Мельпомена Таврії» стартує у Херсоні 3 вересня і
триватиме дев’ять днів поспіль.
Фестивальні заходи будуть проходити також у Миколаєві та
Новій Каховці. Незмінний організатор — Херсонський обласний драматичний театр імені
Миколи Куліша. Для проведення фестивалю залучено шість із
семи його сцен, загалом 19 локацій, 17 з яких — у Херсоні,
враховуючи й Олешківські піски просто неба. А ще заплановано події на майданчиках Палацу молоді та студентів, в Urban
CAD, Freedom, бібліотеці при
ХДУ, Літературному музеї, ресторації «Ампір» тощо.
Цього року у фестивалі візьмуть участь театральні колективи з семи країн: Грузії, Вірменії,
Румунії, Туреччини, Португалії,
Білорусі та України. Через пандемію коронавірусу буквально в
останні миті приготувань представникам ще трьох держав довелося відмовитися від приїзду.
Проте організатори завбачливо
швидко заповнили і так щільний графік подій вітчизняними
постановками. Загалом їх — чотири десятки. Вперше за багато
років «Мельпомени Таврії» глядачам представлять у 23-му сезоні колаборацію з фестивалем
«ГогольFest» — в Олешківській
пустелі очікується спеціальна
подія «30 із 40».
За словами президента фестивалю Олександра Книги, гендиректора-художнього керівника Херсонського театру, покажуть вистави на будь-який

Сорок нових
«Мельпомена Таврії» за понад 20 років
представила близько 450 вистав за участі
понад 200 театрів
смак — від класики до сучасних творів. «Хочемо залучити всіх містян, тому, окрім професійних вистав, будуть показані й інклюзивні, віршовані та
вистави з піснями», — говорить
президент фестивалю. Традиційно відбудеться карнавальна
хода центральними вулицями
Херсона. А кожному десятому,
хто придбає квитки на вистави
«Мельпомени», обіцяють у подарунок ще й морозиво від партнерів фестивалю.
Нагадаємо,
«Мельпомена Таврії» — масштабний міжнародний театральний фестиваль, який відбувається щорічно у Херсоні. Заснований у 1999
році. За 22 роки існування в його
програмах зіграно близько 450
вистав за участі понад 200 театрів.
У межах фестивалю відбувається конкурсний перегляд
театральних прем’єр. Експертна
рада відзначає кращих акторів,
сценографію, музичне та режисерське оформлення. Переможців нагороджують дипломами.
Окрім того, традиційними для
«Мельпомени Таврії» є вулична хода, театральний капусник,

гала-концерти, присвячені відкриттю і закриттю фестивалю,
green zone та багато іншого.
Навіть минулого — першого карантинного року, коли ще
не знали, як поводитися з «короною» — у Херсоні відбувався ХХІІ театральний фестиваль
«Мельпомена Таврії», щоправда, лише 4 дні за участі лише українських театрів, та й тоді до
Херсона гості з-за кордону таки
приїхали — члени журі, драматурги, театральні критики. І для
подій обирали тільки вуличні
локації — щоб і дистанцію простіше було тримати, і загалом
свіжого повітря було більше.
Замість традиційних масових
заходів, таких як карнавальна
хода та гала-концерти на площі,
відбувся парад на Дніпрі і «Театральний капусник» у лісі!
Серед фестивальних заходів
цьогоріч буде реалізовано освітню платформу — відбудуться майстер-класи з пластичного
мистецтва від хореографа-постановника, танцюриста Костянтина Томільченка, «Пластичний
театр» від Влади Бєлозоренко,
а також освітні лекції. Їх проводитимуть провідні режисе-

ри та артисти з України — зокрема, Стас Жирков та Ярослава Кравченко. Працюватиме літературна сцена, де плануються
читання п’єс та зустрічі з драматургами, презентації книг та
поетичних збірок, виступи аматорських музичних і театральних колективів, а також — тематичні зустрічі із запрошеними авторами та діячами. «Ми
запланували вечірні кінопокази українських фільмів: «Погані дороги», «Мати Апостолів»
і «Заборонений», — орієнтує у
програмі фестивалю Олександр
Книга.
«Позитивні емоції зміцнюють імунітет, сприяють тому,
щоби люди не хворіли, — каже
Олександр Книга. — Тому варто відвідувати фестивальні заходи. Скажімо, поспілкувати-

ся з драматургом Андреєм Курейчиком, який змушений був
минулого року виїхати з Білорусі. Раджу дивитися вистави київських Театру ім. Франка, Театру на Лівому березі, Молодого театру, Дикого театру...
Завжди цікаві театральні експерименти на камерних сценах.
Мені хочеться, наприклад, щоб
херсонці побачили «Чуваки не
святкують, або Ukrainian» із
Харкова, де грає Руслан Горовий, який виступатиме і на літературній сцені. Я був у захваті,
коли подивився цю виставу.
Театральні постановки — це не
кіно, яке можна подивитися через роки; кожна вистава відбувається саме тут, коли актор на
сцені, а глядач у залі. Чим більше побачить людина — тим багатший її внутрішній світ». ■

■ АФІША

■ ДІЙОВІ ОСОБИ

До найкращої Кармен Європи

Мистецтво пам’яті

Національна опера запрошує на три ювілеї

Як срібні ворота
іконостаса Софійського
собору до Томоса довели

Валентина ГРИГОРЕНКО
Аж три бенефіси представить Національна опера України у вересні: до ювілеїв
Анжеліни Швачки, Вікторії
Ченської та Миколи Дядюри. Також першого осіннього місяця відбудеться третій
показ світової прем’єри балету «Данте». Усе це поряд з іншими зразками світової класики у репертуарі.
Шанувальникам вишуканого оперного співу варто
відкласти всі справи 12 вересня — і слухати в Києві одну
з кращих Кармен Європи Анжеліну Швачку. Примадонна
однойменною оперою «Кармен» Жоржа Бізе відзначатиме на сцені свій ювілей, який
помітний як кругла дата,
утім є свідченням винятково творчих успіхів та жіночої привабливості Шевченківської лауреатки. До речі,
це буде 200-й вихід співачки
в ролі Кармен.
Опера «Макбет» Джузеппе Верді з Вікторією Ченською в титульній партії 24
вересня — це святкування
ювілейної дати провідною
солісткою оперної трупи театру. А 29 вересня у стінах
Національної опери — Симфонія №2 (c-moll) «Воскресіння» Густава Малера, один із
найулюбленіших творів головного диригента театру Миколи Дядюри. Тож не дивно,
що саме цей твір Маестро обрав для свого бенефісу, приуроченого до ювілею митця.

Також у вересневому репертуарі театру — 25 вересня — третій показ світової прем’єри балету «Данте». Балетмейстер-постановник та автор лібрето Ярослав
Іваненко, диригент-постановник — Олексій Баклан, відеосценографи —
Давіде Брокколі та Лівіо
Савіні (Італія), сценограф —
Станіслав Петровський, художник костюмів — Ганна
Іпатьєва, координатор міжнародної участі в проєкті
— Нікола Франко Баллоні.
У постановці використано
фрагменти творів Ріхарда
Вагнера, Антоніна Дворжака, сучасна музика духовника православної ассирійської
громади у Грузії, схіархімандрита Серафима (Біт-Харібі)
та частини з симфоній знаменитого італійського композитора Еціо Боссо (Ezio Bosso,
1971—2020). А відеосценографія, створена італійськими візуальними дизайнерами, надає виставі додатковий
вимір: за допомогою провідних сучасних відеотехнологій і спецефектів глядач опиняється разом із Данте та його
коханою Беатріче то в чарівній атмосфері середньовічної
Флоренції, то в потойбічному
світі — в містичних дантових
колах Пекла та Раю.
Сучасна балетна постановка Національної опери
України, реалізована спільно з Посольством Італії в Україні та Італійським інститутом культури в Україні,

Валентина ГРИГОРЕНКО

❙ У вересні — 200-й вихід
❙ Анжеліни Швачки в ролі Кармен.
❙ Фото з фейсбуку співачки.
офіційно ввійшла до всесвітньої мистецької програми
Dante 700 nel mondo («Данте
700 у світі»).
Квитки надходять у продаж поступово — за два тижні до заявленої дати вистави, нагадує пресслужба
театру. Національна опера України насамперед турбується про своїх шанувальників, тому і ввела ці невеличкі обмеження в часі
придбання квитків. І це винятково для того, щоб глядачі не мали проблем із перенесенням вистав або поверненням квитків, якщо вводитимуться суворіші карантинні
обмеження. Незмінними залишаються обов’язкове дотримання глядачами маскового режиму та соціальної
дистанції, а заходячи до театру, необхідно пройти температурний скринінг. Національна опера України завжди рада своїм глядачам! ■

У Києві, в Національній спілці журналістів України, відкрилася персональна виставка вишивки
уродженця гуцульського Космача Дмитра Пожоджука «Мистецтво пам’яті», який зібрав близько
20 тисяч узорів. Цю презентацію
поєднали з церемонією представлення нових лауреатів і врученням Міжнародної літературномистецької премії імені Пантелеймона Куліша. Зрозуміло, що одним
зі списку став заслужений майстер
народної творчості, член НСЖУ з
Івано-Франківщини.
Народжений 1955 року, Дмитро Пожоджук, за його словами,
Львівський університет закінчував у 18 років, бо його виключали
і з комсомолу, і з вишу. Працював
журналістом на Буковині в районних часописах Новоселиці, Путили, Кіцмані. З його ініціативи
було засновано мистецький журнал «Писанка». Автор статей в періодичній пресі про мистецтво Гуцульщини, збірок новел «За ким
плачуть флояри» та «Весілля».
Досліджує писанки, вишивку та
фольклор України, виступає на наукових конференціях та симпозіумах. Записав сотні народних пісень
і описів танців. 2000 року видано
книжку «Мистець — Дмитро Пожоджук» (упорядник Борис Кушнір).
З-поміж творчих робіт Дмитра Пожоджука, представлених на
виставці, зокрема, — вишиті жі-

❙ Ян Сталони-Добжанський, Дмитро
❙ Пожоджук і секретар НСЖУ Ліна Кущ.
ночі та чоловічі сорочки, серветки,
рушники («Думи мої, думи», «Балада про мальви», обидва 1979),
скатерки. Куратор експозиції Андрій Бережина.
В українську столицю завітав із
Кракова і Ян Сталони-Добжанський (змінив прізвище Павліцький
на прізвище діда — відомого польського художника) — поет, який
перекладав польською мовою, зокрема, твори Павла Тичини. Його,
архітектора і реставратора, поєднує з Україною не лише коріння
предків, а й участь у створенні у
2006-2008 роках відновлених срібних царських воріт іконостаса Софійського собору XVIII століття.
Освячував їх у 2008-у в Києві Вселенський патріарх Варфоломій,
який тим візитом наближав надання Україні Томоса в 2018-му. І відбувалося це за президентства Віктора Ющенка.
Ян Сталони-Добжанський став
ще одним лауреатом Премії імені
Пантелеймона Куліша. Як і Анатолій Сєриков — головний редактор журналу «Пам’ятки України». ■

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 3 ВЕРЕСНЯ 2021

СПОРТ
Олександр Петраков
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«Багато моментів не реалізували. На рівні національних збірних такого
не прощають. Ви ж розумієте, що тренер не може забити м’яч».

в. о. головного тренера національної
збірної України з футболу

■ ФУТБОЛ

Вихід є: засмутити французів
Національна збірна України вчетверте поспіль «розписала» мирову у відборі на чемпіонат світу
■ ТАБЛО

Григорій ХАТА
Умови, в яких Олександру
Петракову випало розпочинати
роботу на посту наставника національної збірної України, простими аж ніяк не назвеш. Своєму наступнику Андрій Шевченко залишив, відверто кажучи,
скромну спадщину. Після трьох турів відбору на ЧС-2022 в активі «синьо-жовтих» було лише
три очки й, можна припустити,
похмурий настрій футболістів,
які навряд чи радісно сприйняли несподівану новину про завершення роботи Шеви зі збірною.
Три нічиї на старті планетарної кваліфікації різко обмежили шанси української команди на перемогу в групі, котра гарантує пряме потрапляння на
«мундіаль». Водночас залишилася в синьо-жовтої збірної можливість поборотися за другу сходинку в «пульці» та потрапити
на ЧС-2022 через стикові матчі.
Перед своєю прем’єрною
грою на посту очільника синьо-жовтої команди — проти
Казахстану, в Нур-Султані —
Олександр Петраков заявив:
«Не знаю, як наш суперник, але
збірна України хоче поїхати на
чемпіонат світу до Катару».
Перше побачення українських та казахських футболістів у
поточній кваліфікації на «мундіаль» завершилося нічиєю в
Києві, тож Олександр Петраков
мусив знайти для своїх підопічних більше мотивуючих слів,
аби поєдинок зі скромним, але
непоступливим опонентом знову не завершився для української збірної втратою очок.
На жаль, вітчизняні збірники

Чемпіонат світу. Кваліфікація.
Група D. Матчі 4-го туру.
Казахстан — Україна — 2:2
(Валіуллін, 74, 90+6 — Яремчук, 2; Сікан, 90+3; У: П’ятов, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Соболь
(Сікан 82), Сидорчук (Шапаренко, 77),
Зінченко, Буяльський (Маліновський,
59), Ярмоленко, Яремчук (Циганков,
59)). Франція — Боснія і Герцеговина — 1:1.
Турнірне становище: Франція —
8 (4 матчі), Україна — 4 (4), Фінляндія
— 2 (2), Боснія і Герцеговина — 2 (3),
Казахстан — 2 (3).

❙ Вітчизняні збірники повторно зіграли внічию з Казахстаном у відборі на ЧС-2022.
❙ Фото пресслужби УАФ.
вдруге легковажно поставилися
до 124-ї в рейтингу ФІФА команди й дозволили футболістам Казахстану на шостій компенсованій хвилині врятуватися від
поразки. Як і в березні в Києві,
маючи відчутну ігрову перевагу над опонентом, «синьо-жовті» знову примудрилися «розписати» мирову з казахстанцями й
відчутно ускладнили собі завдання щодо виходу з групи.
«Я попереджав своїх футболістів, щоб вони не витрачали гольові моменти. Напевно,
не достукався. Навіть не знаю,
з чим це пов’язано. Вважаю, що

ми повністю переграли опонента. Але багато моментів не реалізували. На рівні національних збірних такого не прощають. Ви ж розумієте, що тренер
не може забити м’яч», — наголосив Петраков.
Іншою, не менш важливою
проблемою збірної України в
гостьовому матчі проти казахстанців стала її жахлива гра в
обороні. Два однотипні провали
Олександра Караваєва на правому фланзі захисту призвели
до подвійного взяття воріт Андрія П’ятова, перекресливши
таким чином усі попередні ста-

рання команди.
«Такі помилки... Такі голи...
Хлопці дуже засмучені. Будемо
розбиратися. Перед грою проти
Франції (4 вересня в Києві) мені
потрібно вивести гравців з психологічної ями», — бідкався
Олександр Петраков.
Щоправда, роблячи критичні випади на адресу своїх підопічних, Петраков усе ж визнав,
що саме він відповідає за результат. «Виграє команда, програє одна людина. І це я», —
каже спеціаліст, реагуючи таким чином і на закиди критиків щодо його кадрових рішень

у невдалому матчі з Казахстаном.
Хай там як, а в цьому плані
заяви Петракова разюче відрізняються від післяматчевих коментарів Андрія Шевченка,
котрий у випадках командних
невдач більшою мірою говорив
про посередній рівень українського футболу, котрий не дозволяє збірній України постійно
демонструвати високий ігровий рівень.
Водночас уже не раз підмічено, що українська національна
команда значно краще грає з
«топовими» збірними, ніж проти посередніх опонентів. Домашній поєдинок проти збірної
Франції дозволить «синьо-жовтим» підтвердити чи спростувати озвучене твердження. А ще
— від підсумку суботнього матчу в Києві багато в чому залежатиме майбутнє збірної у відборі
на ЧС-2022. Після чергової невдачі шансів на вдале подолання групового етапу може просто
й не залишитися. ■

■ ТЕНІС

Оптимістичні очікування
Перша ракетка України з натхненням рухається турнірною сіткою
«Ю-Ес оупен»-2021
Григорій ХАТА
Останній у нинішньому сезоні турнір із серії «Великого
шолома» знову проходить без
представників вітчизняного чоловічого тенісу. Місце в основі
цьогорічного «Ю-Ес оупен» дісталося лише чотирьом українським тенісисткам — Еліні Світоліній, Даяні Ястремській, Ангеліні Калініній та Марті Костюк.
Ястремська, до слова, після багатомісячної судової тяганини, пов’язаної з допінговими звинуваченнями, знову має
можливість грати поєдинки на
офіційному рівні. Щоправда, її
перебування на тенісних кортах
Нью-Йорка виявилося зовсім недовгим. Уже в першому раунді
друга ракетка України зійшлася
з іменитою експершою тенісисткою планети — німкенею Ангелік Кербер — й у напруженому

трисетовому поєдинку зазнала
неприємного фіаско — 6:3, 4:6,
6:7 (3:7). Слід зазначити, що українка була ближчою до перемоги в матчі, однак у вирішальний
момент не змогла на своїй подачі
здобути необхідне для завершення поєдинку переможне очко.
А після перемоги над Ястремською Кербер вийшла на побачення з іншою українською
тенісисткою, котра останнім часом демонструє стрімке сходження рейтинговими сходами WTA.
В оновленому табелі про ранги
Всесвітньої тенісної асоціації Ангеліна Калініна посідає 76-ту сходинку. При цьому закономірність
свого високого перебування вона
підтвердила в дуелі першого кола
«основи» проти 96-ї ракетки планети — Маяр Шериф з Єгипту,
котру вона переграла в трьох сетах — 4:6, 6:1, 6:1. Звісно, Кербер
— це вже опонент абсолютно іншого рівня, однак і в цьому випад-

ку Калініна не була приречена на
поразку. Утім зрозуміло, що впоратися з рейтинговими тенісистками високого «посіву» вдається
далеко не всім. Ось і 55-та тенісистка планети — Марта Костюк —
була змушена зачохлити ракетку після зустрічі з 17-м номером
посіву — Марією Саккарі з Греції
(4:6, 3:6).
Тож на цьому тлі найбільше
можливостей якомога довше затриматися в Нью-Йорку має прима вітчизняного тенісу, п’ята
тенісистка рейтингу WTA — Еліна Світоліна.
Вигравши на Олімпіаді в
Токіо бронзову нагороду, лідерка
жіночого тенісу України, ймовірно, переживає ігрове піднесення
й спробує на «Ю-Ес-оупен»-2021
поборотися за головний приз.
Нагадаємо, що в колекції Еліни
й досі немає жодного виграного
«шолома», однак напередодні
старту Відкритої першості США

❙ Перед стартом на цьогорічному «Ю-Ес оупен» Еліна Світоліна виграла
❙ представницький турнір в Чикаго.
❙ Фото з сайту sport.ua.
вона тріумфально завершила
представницькі змагання в Чикаго, вигравши там свій 16-й за
ліком турнір WTA.
«Тут були складні умови, але
у підсумку я щаслива, що отримала трофей. Це хороші почуття. Я приїхала сюди, щоб отримати заряд упевненості, провести хороші матчі, і так, зрештою,
й вийшло. Тепер із нетерпінням
чекаю виступу в Нью-Йорку», —
сказала після чиказького успіху
Світоліна.

На кортах «Флешинг Мідоуз» Еліна подолала вже два раунди, по черзі перегравши двох Ребекк — Маріно з Канади (6:2, 6:3)
та Масарову з Іспанії (6:2, 7:5). У
третьому ж колі «Ю-Ес оупен»2021 на приму українського тенісу чекає побачення з росіянкою
Дар’єю Касаткіною, котра вибила з розіграшу Маркету Вондроушову з Чехії. Ту саму, котра не
дозволила Світоліній зіграти у
фіналі токійської Олімпіади... ■

Читайте
в наступному
номері:
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«Я згину. Інший встане...»
Дисидента Валерія Марченка не зламали два ув’язнення

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ, 3 ВЕРЕСНЯ 2021

■ РАДІЙТE, ФАНИ!

Не старіють душею ветерани...
Легендарна АВВА
віднедавна в TikTok
Дара ГАВАРРА

❙ Попгрупа АВВА.
радий тому факту, що музиканти
доєдналися до популярного додатку, адже це дасть змогу познайомити з їхньою творчістю молоде покоління, яке вже не застало період
їхньої шаленої популярності.
Любителів творчості АВВА невдовзі чекає ще один сюрприз: на своїй
сторінці в TikTok група повідомила

про початок нового проєкту — АВВА
Voyage, де замість учасників гурту
будуть їхні голограми. Крім того,
музиканти підготували для своїх
фанатів п’ять нових композицій, а
це вже й справді сенсація, адже за
десятиліття «мовчанки» не вийшло
жодної нової пісні АВВА. ■

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 6 до 12 вересня
Овен (21.03—20.04). Новий тиждень
стане не завершенням, а початком нового шляху. Самотність вам не загрожує, багато хто хоче
бути у вашiй командi.
Дні: спр. — 6; неспр. — 7.
Телець (21.04—21.05). Будьте готові до
того, що у вашому житті з’явиться не зовсім
звичайний друг. Ця людина змусить вас поновому подивитися на багато речей.
Дні: спр. — 7; неспр. — 9.
Близнюки (22.05—21.06). Стара дружба пройде перевірку на міцність. Людина,
в якiй ви сумнівалися, прийде на допомогу
саме тоді, коли потрібно. У вихiднi вас запросять на вечiрку.
Дні: спр. — 9; неспр. — 11.
Рак (22.06—23.07). Ви опинитеся в ситуації,
де збереться докупи все, що дратувало досить
довгий час. Вибух емоцій не примусить себе чекати, партнери не захочуть піти на поступки.
Дні: спр. — 10; неспр. — 12.

Лев (24.07—23.08). Ви можете розраховувати на новий життєвий поворот, вдосконалення та розвиток. Зiрки обiцяють успiх тим,
хто зможе відмовитися від буденності.
Дні: спр. — 7; неспр. — 8.
Діва (24.08—23.09). Своє щастя ви куватимете самі. Активність і гнучкий розум —
ваші вірні союзники в кар’єрному зростанні, а чарівність та артистизм візьміть у помічники.
Дні: спр. — 6; неспр. — 7.
Терези (24.09—23.10). Ви відчуватимете за собою міцну стіну в особі близьких
людей і від цього станете впевненішi в собі.
Новий тиждень відкриє нові перспективи.
Дні: спр. — 9; неспр. — 10.
Скорпіон (24.10—22.11). Ви чудовий
стратег. Точно розрахувавши всі дії та передбачивши відповідні кроки начальства, ви
ненав’язливо натякнете про пiдвищення на
посадi.
Дні: спр. — 11; неспр. — 12.

Стрілець (23.11—21.12). У першій половині тижня ви активно працюватимете з колегами з інших міст або країн. Можливо, це
вимагатиме більше часу і коштів, ніж ви передбачали.
Дні: спр. — 10; неспр. — 11.
Козеріг (22.12—20.01). Розширення справи триває, вiдповiдно, триватимуть і
складні заходи, пов’язані з ремонтом офісу та
повним оновленням бізнесу.
Дні: спр. — 8; неспр. — 9.
Водолій (21.01—19.02). Скористайтеся порадою друзiв, якщо не впевнені в правильності рішення перейти на іншу роботу або
вкласти гроші в ризиковану справу.
Дні: спр. — 9; неспр. — 10.
Риби (20.02—20.03). У вас з’являться
хороші можливості та перспективи, які потребуватимуть роботи над собою. Не виключені
пропозиції, пов’язані з закордонними компаніями. n
Дні: спр. — 11; неспр. — 12. ■

■ ПОГОДА
4—5 вересня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний,
5-10 м/с. Температура вночi +9...+11, удень +15...+17. Пiслязавтра вночi +6...+8, удень +15...+17.
Миргород: невеликий дощ. Уночi +9...+11, удень +15...+17.
Вiнниця: невеликий дощ. Уночi +9...+11, удень +16...+18.
Одеса: без опадiв. Уночi +12...+14, удень +21...+23.

Північ
мінлива
хмарність
хмарно

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, невеликий дощ. Трускавець: уночi +9...+11, удень +15...+17. Моршин: уночi
+9...+11, удень +15...+17.
2 вересня температура води в Чорному та Азовському морях становила 21-25 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 20.
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■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №82
По горизонталі:
1. Зла й уїдлива насмішка, вищий ступінь іронії. 5. Давнє місто,
яке співвідносять з билинним богатирем Іллею. 8. Лікар із роману
Роберта Стівенсона «Острів скарбів». 9. Іспанське місто, столиця Андалузії. 10. Місцевість, далека від
цивілізації, без жодної перспективи.
11. Український телеведучий, колега Сергія Притули по багатьох телешоу. 12. Марка українського літака
«Мрія» та «Руслан». 15. Книга, яка
тлумачить різні сни. 16. Маленьке
куряче яєчко, з якого, за повір’ям,
можна «висидіти» антипка. 18.
Нота. 19. Наїзник на кінних змаганнях. 20. Гостра частина ножа, бритви чи меча. 24. Ступінь популярності
політиків. 25. Хвойне дерево. 26. Головний герой поеми Тараса Шевченка «Гайдамаки». 27. Річка на межі
Америки й Канади, відома найбільшим у світі водоспадом.
По вертикалі:
1. Один із основних інгредієнтів для виготовлення пива. 2. Особливе присідання з поклоном як знак
вітання чи поваги. 3. Прем’єр-міністр
Афганістану, вбитий у своєму палаці в 1979 році під час перевороту. 4.
Ввічливе звертання до чоловіка в

англомовних країнах. 5. Те, що іноді
цінується як золото. 6. Свинячий
п’ятачок. 7. Деталь годинника, яка
гойдається, відлічуючи хвилини. 13.
«Москалики! голубчики! Візьміть за
собою! Не цурайтесь, лебедики: воно
..., візьміть його та оддайте старшому за сина» (Тарас Шевченко). 14.
Психологічний стан, що супроводжується неконтрольованим вихлюпом емоцій. 15. Історична область
Ізраїлю. 17. Сороковий президент
Америки. 21. Оголошення. 22. «...райце» — українська народна казка.
23. Фізичний ефект, який «не пускає» дим із грубки в хату і покращує
горіння. ■
Кросворд №80
від 27 серпня

■ ПРИКОЛИ
На зупинці відчиняються двері,
забігає чоловiк і починає притискатися до дiвчини.
— Ви що?
— А що, тиснява ще не почалася?
***
Прапорщик iде по вулиці, а назустріч йому солдат у червоних
шкарпетках. Прапорщик зупиняє
його і каже:
— Чого у вас червоні шкарпетки, коли за Статутом повинні бути або
чорні (піднімає одну штанину), або зелені (піднімає другу штанину).
***
У залі суду.
— Підсудний, за що ви побили
до напівсмерті вашого сусіда?

— Він розводить у квартирі курей.
— Хіба це привід?
— Пане суддя, я півроку пролiкувався у психіатра, думаючи, що
квохкання за стiною — плід моєї
хворої уяви.
***
— Вибачте, хлопчик, який виносить iз води пісок у моєму солом’яному
капелюсі, часом не ваш син?
— Ні, мій син той, який зараз
перевіряє, чи говоритиме ваш транзистор під водою.
***
Назбирав грибiв, зараз смажитиму. Що за гриби — не знаю. Про
всяк випадок помився, пiдстриг нігті
й одягнувся в усе чисте.
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Більше 39 років суперпопулярна свого часу шведська попгрупа
АВВА не радувала своїх фанатів новими хітами та й просто виступами.
Легендарна четвірка вирішила, що
вже зробила чималий внесок у розвиток популярної музики, тож пора
на відпочинок. Проте прихильники
АВВА не втрачали надії ще почути
й побачити легенду естради вживу.
Нещодавно їхні мрії здійснилися,
проте частково: олдскульна група
вирішила завести власний профіль у
популярному серед молоді TikTok. І
тут шведи побили рекорди популярності, адже за дві доби вони набрали
майже пів мільйона підписників, а
композиція «Танцююча королева»,
виконана лише на фортепіано (на
відео видно лишень руки виконавця), зібрала за добу 6,5 мільйона переглядів та майже мільйон вподобайок. У свою чергу керівник музичного відділу TikTok Пол Хуриканін

