
СЛУГА НАРОДУ 

вт., ср. та чт. о 22:00 за східним часом / 19:00 за 

тихоокеанським часом (прем'єра 5 квітня) 

     

Поділитися 

Прем'єра серіалу «Слуга народу» на VisionTV відбудеться у вівторок, 

середу та четвер о 22:00 за східним часом / 19:00 за тихоокеанським 

часом, починаючи з 5 квітня 2022 року та буде супроводжуватися 

англійськими субтитрами. Серії кожного тижня будуть показані 

заново у п’ятницю та наступного понеділка о півночі за східним 

часом / 21:00 за тихоокеанським часом. 

Що відбувається, коли звичайна, чесна людина випадково стає 

президентом України? Чи переверне він світ з ніг на голову? 

У комедійному серіалі «Слуга народу» скромний та простий вчитель 

історії середньої школи Василь Голобородько, якого грає творець 

серіалу, продюсер і зірка Володимир Зеленський, потрапляє на 

камеру, коли лютує через жалюгідну ситуацію в своїй країні. Коли один 

з його учнів публікує відео на YouTube, це стає вірусною сенсацією. 

Усім подобається епатаж Василя. 

Незабаром, коли насуваються президентські вибори, звичайні люди 

збирають кошти, необхідні для реєстрації Василя кандидатом. І, на 

подив усіх, він перемагає! Василь тепер новий Президент України! 

Серіал став величезним хітом і зробив з Зеленського зірку в очах 

громадськості та проклав для нього шлях на посаду як 

малоймовірного, але харизматичного, натхненного та героїчного 

лідера, яким і є нинішній Президент України. 

Серіал «Слуга народу» розпочався у 2015 році і демонструвався 

протягом трьох сезонів, а завершився, коли Зеленський почав 

балотуватися на посаду президента у 2019 році. 

«Слуга народу» показує нове життя Василя як президента, як він 

справляється з надзвичайними очікуваннями не лише народу, а й 

родини та друзів. Василь не зацікавлений змінювати своє життя. Він 



хоче залишитися такою ж людиною, якою був завжди. Він хоче жити у 

своїй квартирі з батьками, позичати гроші у друзів і брати велосипед 

на роботу; за винятком того, що він більше не є вчителем історії в 

середній школі, тепер він найвпливовіша людина в країні. Чи здатні 

темні сили істеблішменту перемолоти цю скромну, чесну людину? Або 

Василь зможе подолати інституційну корупцію? 

Це класична історія Давида та Голіяту. Але хто переможе? Велетень 

чи людина? 

НАСТУПНІ ЕПІЗОДИ 

ЕПІЗОД 1 і 2 

ПОКАЗ: 05 квітня 22:00 

Що буде, коли президентом України стане звичайна людина? Народ 

України з натхненням обирає своїм президентом нового, чесного, 

принципового та розумного вчителя історії. 

__________________________________________ 

ЕПІЗОД 3 

ПОКАЗ: 06 квітня 22:00 

Новоспечений президент готується до інавгурації. Василь Петрович 

знайомиться з величезною армією чиновників, отримує персонального 

мотиватора, психолога і навіть двійника. Тим часом родина 

президента користується перевагами його високого державного 

становища. 

__________________________________________ 

ЕПІЗОД 4 

ПОКАЗ: 06 квітня 22:30 

Василь Петрович продовжує підготовку до інавгурації. Він репетирує 

кожну деталь важливої церемонії, особливо свою першу промову. 

__________________________________________ 

ЕПІЗОД 5 



ПОКАЗ: 07 квітня 22:00 

Василь починає свої перші реформи, відмовляється від дорогого 

лімузина і їздить на роботу в автобусі. Тим часом екс-президент 

барикадується в офісі, не бажаючи змиритися з результатами виборів. 

__________________________________________ 

ЕПІЗОД 6 

ПОКАЗ: 7 квітня 22:30 

Василь копається в деяких документах і знаходить величезні витрати 

Адміністрації, Кабміну та Верховної Ради. На зустрічі з кабінетом Че 

Гевара підштовхує його сказати всім правду. 


