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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,46 грн. 

1 € = 28,79 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Контейнери 
рвуться на свободу
Новий Шовковий шлях — 

інформаційний фейк чи реальність?
стор. 5, 13 »

Можливості вигідних залізнично-поромних перевезень у нашої держави є. Але дії українського уряду поки що не сприяють, а, швидше, шкодять інтересам України в реалізації проекту ❙
Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту. ❙

Журналісти втерли носа слідчим

Трамп прийняв у Білому 

домі глав МЗС Росії 

та України Лаврова і 

Клімкіна
стор. 13 »

Любов, 
гартована 

війною
У Тернополі 

відгуляли 

незвичайне весілля
стор. 3 »

Аргументи на вашингтонських терезах 
— їхні та нашіМВС викликає на допит 

авторів журналістського 

розслідування щодо 

ймовірної причетності 

оперативника з СБУ до 

вбивства Павла Шеремета
стор. 2 »
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«Ми приєднаємо сюжет журналістів до матеріалів кримінального 
провадження і перевіримо викладену там інформацію». Сергiй Князєв

голова Нацполіції

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
винагороди за 
участь у бойо-

вих діях отримали українські військові, повідо-
мив речник Міністерства оборони України Мак-
сим Праута.

157,5 млн.
доларів
кредиту виділив для 
України Світовий 

банк. Гроші будуть спрямовані на підтримку екс-
портно-орієнтованих малих і середніх підприємств 
України, розповіли у прес-службі організації.

доларів
іноземних 
інвестицій 

залучив український стартап Grammarly. 
Про це йдеться на сайті стартапу. 

доларів
заробила Ук-
раїна від ек-

спорту шоколаду з початку 2017-го, за 
даними Державної фіскальної служби 
України. 

громадян
отримають 
з б і л ь ш е н і 

виплати пенсій у результаті проведеного 
перерахунку пенсійних виплат, пишуть на 
сторінці Урядового порталу.

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

150 млн. 110 млн. 39 млн. 8,2 млн.

Шило на мило
 Рубіконом, після якого полетіли голови висопоставле-
них поліціянтів на Дніпропетровщині, стали криваві сутички 9 
травня у Дніпрі: поліція фактично сприяла місцевим «тітуш-
кам» (помічникам «Опоблоку») у жорстокому побитті вете-
ранів АТО. Наступного дня міністр МВС А. Аваков підписав 
наказ про звільнення з посад начальника управління поліції 
Дніпропетровської області генерала І. Репешка, начальника 
міського управління поліції Дніпра полковника А. Бідила та 
їхніх заступників, які відповідали за забезпечення громадсь-

кої безпеки. Також було призначено службове розслідування 
для подальшого вивчення дій поліцейських.
 Але сюрпризом для громадськості виявилося призна-
чення Аваковим на ключову посаду (начальника управління 
Нацполіції у Дніпропетровській області) міліціонера із понад 
30-річним стажем, очільника інституту внутрішніх справ ге-
нерала Віталія Глуховері. Новий старий кадр у соцмережах 
хизується знімком, на якому він у яскраво-червоній спортив-
ній куртці з написом... «СРСР». Як колишній ректор керува-
тиме підлеглими, можна лише здогадуватися.

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Лідер Радикальної партії 
відвідав Маріупольський мет-
комбінат ім. Ілліча та відзвіту-
вав про те, як його команда від-
стоює інтереси металургів.
 Без сильної металургійної 
галузі не буде сильної економі-
ки країни. Про це заявив лідер 
Радикальної партії Олег Ляш-
ко, перебуваючи з робочим ві-
зитом на Маріупольському ме-
талургійному комбінаті ім. Іл-
ліча. Політик вважає роботу 
підприємства дуже важливою 
не лише для Маріуполя, а й за-
галом для держави.
 «Усі ті, хто розказує, що 
нам не потрібна металургія, 
— вороги України. Я переко-
наний, якщо ми хочемо мати 
сильну державу, в нас повинна 
бути сильна металургійна га-
лузь. Тому я щиро дякую вам 
за вашу роботу, вона дуже важ-
лива для економіки країни, для 
того, щоб підтримувати ста-
більність гривні», — зазначив 
політик, звертаючись до колек-
тиву комбінату. 
 Олег Ляшко наголосив, що 
команда Радикальної партії 
послідовно відстоює інтере-
си металургів i намагається 
вчасно вирішувати проблеми 
галузі. Зокрема, під час остан-
нього візиту на Маріупольсь-
кий меткомбінат його праців-
ники поскаржилися народно-
му депутату на відсутність ме-
талобрухту, через що завод 
простоював. Зусиллями ляш-
кiвцiв цю проблему вирішено. 
 «Тільки-но ми повернулися з 
комбінату в Маріуполі, ми прий-
няли у Верховній Раді закон про 
підвищення мита на експорт ме-
талобрухту, щоб його не вивози-

ли з країни. Завдяки цьому сьо-
годні є запаси металобрухту на 
заводі. Я впевнений, що робочі 
місця потрібно створювати для 
українських металургів, а не 
для польських чи турецьких», 
— акцентував увагу Ляшко. 
 Нині фракція Радикальної 
партії працює над вирішенням 
іншої проблеми — неможливіс-
тю повномасштабного вивезен-
ня готової продукції комбінату 
через відсутність відповідного 
залізничного сполучення. 
 «Ми добиваємося, щоб уряд 
надав державні гарантії на ре-
конструкцію залізничного спо-
лучення Комиш-Зоря. Має бути 
реконструйоване як вантажне 
залізничне сполучення, щоб 
можна було вивозити більше 
металургійної продукції, так і 
пасажирське — люди повинні 
мати можливість їздити в нор-
мальних вагонах, а не в «теп-
лушках», як після війни», — 
підкреслив Ляшко. 
 Політик нагородив почесни-
ми грамотами від Верховної 
Ради та особисто від себе кра-
щих працівників Маріупольсь-
кого меткомбінату. В свою чер-
гу, керівництво комбінату при-
своїло лідеру радикалів звання 
«Почесний іллічівець» за сис-
темне відстоювання інтересів 
металургів. Ляшко подякував 
та пообіцяв і надалі підтриму-
вати галузь.
 «Політика Радикальної пар-
тії — не стояти з простягнутою 
рукою за кредитами, а створю-
вати робочi місця для україн-
ців, розвивати промисловість, 
підтримувати національного 
виробника. Дайте людям робо-
ту і зарплату — і ми самі, кому 
хочеш, будемо позичати!» — 
підсумував лідер РПЛ. ■

Іван БОЙКО 

 Двоє українських саперів 
підірвалися на мінному полі 
під час виконання бойового 
завдання на донецькому на-
прямку в четвер. Один iз са-
перів загинув. 
 «Унаслідок підриву на не-
відомому вибуховому пристрої 
підірвалися сапери групи роз-
мінування однієї з механізо-
ваних бригад, особовий склад 
якої виконує бойові завдан-
ня на донецькому напрямку. 
Один військовослужбовець за-
гинув на місці, другий отри-
мав поранення і був госпіталі-
зований», — повідомляє прес-
центр штабу АТО.
 Обставини підриву з’ясо-
вують. На місці події працю-
ють представники Військової 
служби правопорядку.
  При цьому ворог дещо зни-
зив вогневу активність, на-

стрілявшись на День Пере-
моги. За даними речника Мі-
ноборони з питань АТО Олек-
сандра Мотузяника, минулої 
середи російсько-окупацій-
ні війська майже вдвічі змен-
шили інтенсивність обстрілів 
українських позицій. 
 «Утім окупанти продовжу-
ють застосовувати епізодично 
міномети, а на маріупольсь-
кому напрямку — реактивні 

установки «Град-Партизан», 
— каже полковник Мотузя-
ник.
  Загалом позаминулої доби 
зафіксовано 37 обстрілів пози-
цій ЗСУ. Зокрема, на донець-
кому напрямку мінометними 
обстрілами бойовики накри-
вали шахту «Бутівка», райо-
ни Авдіївки та Зайцевого, а на 
луганському — Новоолексан-
дрівку. ■

Іван ПОВАЛЯЄВ

 Доки правоохоронні орга-
ни не демонструють особли-
вого поступу в розслідуванні 
резонансної справи вбивства 
журналіста Павла Шереме-
та (підірваного в авто в цент-
рі Києва 20 липня 2016 року), 
власне розслідування провели 
колеги вбитого. 
 Зокрема, 10 травня було 
презентовано розслідуван-
ня міжнародної мережі жур-
налістів-розслідувачів OCCRP 
та проекту Слідство.Інфо. Го-
ловний факт, встановлений 
розслідувачами: Ігор Устимен-
ко, який працював у СБУ при-
наймні станом на 2014 рік, був 
помічений біля автомобіля Ше-
ремета, як задовго до вбивства, 
так і під час закладки вибухів-
ки. При цьому крутився навко-
ло по кілька годин. 
 Устименко був присутній 
біля будинку Шеремета при-

наймні й кілька годин уночі, 
коли під автівку журналіс-
та було підкладено вибухівку. 
Він приїхав на місце події на 
«Шкоді Октавії» АА 2551 МО 
сірого кольору. Її зафіксували 
кілька камер спостереження в 
районі, де проживав Павло.
 Сам Устименко відмовив-
ся коментувати свої зв’язки зі 
службою і каже, що бував у тому 
районі в інших справах. Тоді як 
речник СБУ Олена Гітлянська 
повідомила одразу після оп-
рилюднення журналістського 
розслідування, що Устименко 
був звільнений зі спецслужби 
ще 29 квітня 2014 року.
 На журналістське розсліду-
вання щодо вбивства Шереме-
та відреагували і в Нацполіції, 
адже її керманич Сергій Князєв 
уже в четвер зібрав усю слідчу 
групу в цій справі, щоб обгово-
рити помилки слідства, а та-
кож факти, які буди викладені 
у сюжеті. 

 «Ми приєднаємо сюжет 
журналістів до матеріалів 
кримінального провадження і 
перевіримо викладену там ін-
формацію», — зазначив голо-
ва Нацполіції Князєв. 
 Водночас міністр МВС Ар-
сен Аваков повідомив, що слід-
чі відомства викличуть на допит 
авторів фільму-розслідування 
«Вбивство Павла», а також «ге-
роя» сюжету Ігоря Устименка у 
справі про вбивство журналіста 
Павла Шеремета.
 «Прибираючи емоції, багато 
фактів у цьому розслідуванні нас 
зацікавили — й ми викликаємо 
на допит авторів, а також Ігоря 
Устименка», — сказав пан Ава-
ков у коментарі виданню «Ук-
раїнська правда», з яким спів-
працював загиблий Шеремет.
 Нагадаємо, що, згiдно з 
офіційними даними, слідство 
розглядає п’ять версій скоєння 
вбивства журналіста Шеремета. 
Попри численні експертизи, до-
пити понад 1 тис. осіб, вилучен-
ня відео з камер спостереження 
обсягом понад 150 терабайт, на-
разі у справі про вбивство Шере-
мета немає жодного офіційного 
підозрюваного.
 Зауважимо, що, у жовт-
ні 2016 року журналісти «Ук-
раїнської правди» навели фак-
ти і представили документи, в 
яких iдеться про стеження за 
редакцією, до якого, за їхніми 
свідченнями, були причетні 
українські правоохоронні ор-
гани. У відомстві Авакова тоді 
заявили, що перевірили ці за-
яви і фактів стеження за жур-
налістами з боку спецслужб не 
виявили. ■

НА ФРОНТІ

Міномети 
не замовкають 
Під Донецьком підірвалася група 
українських саперів під час розмінування

■

НОВИНИ ПЛЮС■

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Журналісти втерли 
носа слідчим
МВС викликає на допит авторів 
журналістського розслідування щодо 
ймовірної причетності оперативника 
з СБУ до вбивства Павла Шеремета

■

ПІДТРИМКА

Робочі місця — 
українським 
металургам
Депутати Радикальної партiї вирiшують 
конкретнi проблеми галузi

■

Олег Ляшко подякував працівникам Меткомбінату ім. Ілліча за роботу.❙
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гривень
витратить 
на обслу-

говування веб-порталу «Євробачення» 
Національна суспільна телерадіокомпанія 
України, інформує ProZorro. 

97,5 тис.
громадянам
Російської Федерації ук-
раїнські прикордонники 

відмовили в пропуску через держав-
ний кордон, підрахували у прес-служ-
бі ДПСУ. 

очищена влада,
згідно з виконанням 
закону про люстрацію, 

похвалилася голова департаменту з питань люст-
рації Міністерства юстиції України Анастасія Задо-
рожна.

зросли
викиди забруд-
нюючих речовин 

у повітря в Україні за рік. Такі невтішні циф-
ри наводить Державна служба статистики Ук-
раїни.

хабарників
ув’язнили з початку року. На 23 
любителів легкого збагачення 

суд наклав штраф, звітують у Генпро-
куратурі.

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

220 На 98 % На 7,7 % 5

У ПОЛОНІ

Вільний у неволі
У Києві провели акцію до річниці арешту 
режисера Олега Сенцова

■

Ірина КИРПА
Миколаїв

 Дев’ятеро осіб потрапили до лі-
карні та ще тридцятьох доставили до 
місцевого райвідділу поліції — такий 
підсумок кривавих розборок, що спа-
лахнули у місцевій Асоціації ветеранів 
бойових дій в Афганістані та воїнів за-
пасу на третій день після сумнозвісних 
святкувань 9 травня. Найбільше діста-
лося голові асоціації Юрію Соловйо-
ву: з пробитою головою та множинни-
ми травмами чоловіка відвезла до лі-
карні карета швидкої допомоги.
 — Під час святкового параду сепа-
ратисти побили двох ветеранів АТО та 
фактично оголосили нам війну, — роз-
повів керівник Миколаївської організа-
ції «Азов» Денис Янтар. — Одному з 
наших товаришів зламали руку, а дру-
гого медики відвезли з переламаними 
ребрами. Ми хотіли просто утилізува-
ти заборонену в Україні символіку, а у 
підсумку «афганці» вдруге спровокува-
ли нас на бійку.
 За словами Дениса Янтаря, про-
вокацію готували колишні учасники 
антимайдану та деякі представники 
афганського руху. Їм вдалося втекти 
від поліції, але справжні патріоти Ук-
раїни все ж таки вирішили відновити 

справедливість.
 — Ми прийшли до них із мирною 
метою з’ясувати, чому в українському 
місті відкрито використовується забо-
ронена символіка, — прокоментував 
ситуацію ветеран АТО Роман Бойко. — 
Але кілька «афганців» напали вдруге на 
нашого товариша та почали його бити. 
Нам довелося захищатися й викликати 
на допомогу співробітників правоохо-
ронних органів.
 За фактом подій, що відбулися 
у Миколаїві, поліція відкрила кримі-
нальну справу за статтею 125 КК Ук-
раїни («Умисне легке тілесне ушкод-
ження»). За словами заступника на-
чальника ГУНП у Миколаївській об-
ласті Олександра Селіверстова, слідчі 
отримали у своє розпорядження віде-
озаписи, які були зроблені під час про-
ведення параду 9 травня, а також під 
час масової бійки в Асоціації афганців. 
Правоохоронці вивчатимуть ці записи, 
хоча декілька десятків ветеранів АТО 
готові офіційно підтвердити той факт, 
що ініціаторами розборок стали учас-
ники антимайдану та проросійськи на-
лаштовані «афганці».
  Масовою бійкою у Миколаєві за-
цікавилися також співробітники СБУ та 
українські громадські діячі, які готові 
виступити як незалежні експерти. ■

Світлана МИЧКО

 Незвичайне весілля відбулося 
на «Козацькому острові» мальов-
ничого тернопільського гідропар-
ку «Топільче». До Книги рекордів 
України воно ввійшло як найма-
совіше весілля України, організо-
ване в найкоротші терміни (готу-
вали дійство лише шість днів, а 
його учасників нарахували близь-
ко 800). Однак була в ньому й на-
багато значиміша незвичайність 
— одружувалися відома далеко 
за межами Тернопільщини во-
лонтерка Алла Борисенко (позив-
ний «Чонгар»), яка тривалий час 
допомагала пораненим i полоне-
ним на сході, та військовий Воло-
димир Данко, котрий свого часу 
став добровольцем АТО й отри-
мав там важкі поранення, після 
чого пережив уже 14 операцій, а 
15-ю незабаром має стати ампута-
ція ніг... Знайомі вони давно, ще 
до весілля проживали разом, і на-
віть мають уже маленьку донечку, 
тож зараз вирішили лише офіцій-

но оформити свої стосунки. За 
словами Алли Борисенко, хотіли 
лише «тихо розписатися», однак 
численні друзі-волонтери виріши-
ли, що це буде велика несправед-
ливість щодо такої пари, відтак 
оперативно взялися за організа-
цію весілля. Назустріч їхнім про-
ханням пішли всі, до кого зверта-
лися. Підключився благодійний 
фонд «Українська сім’я», козаць-
ко-десантний екологічний осере-
док імені Дмитра Байди Вишне-
вецького, місцеві підприємці та 
працівники культури, міська рада 
дала дозвіл на оренду стилізовано-
го острівця в парку. В підсумку й 
вийшло весілля, якого ще не бачи-
ла, мабуть, ціла Україна. Не тому, 
що розкішне, бо якихось розкошів 
якраз не було (більшість страв, 
приміром, були з «меню» поль-
ової кухні), а тому, що, за визна-
ченням гостей, стало справді все-
українським і народним весіллям. 
Участь у ньому взяло багато учас-
ників АТО і волонтерів — із За-
карпаття i Донецька, Прикарпат-

тя і Харкова, Маріуполя, колишні 
кримчани. А традиційною солод-
кою випічкою пригощали всіх ба-
жаючих. Найдорожчим подарун-
ком молодята назвали прапори від 
різних військових бригад із підпи-
сами всіх бійців. ■

Валентина КЛИМЕНКО, 
спеціально для «України молодої»
Венеція

 Коли ліжко в хостелі у Венеції 
коштує від 2200 грн. за ніч, ва-
парето завантажені, як київське 
метро у час пік, а по місту бігають 
люди, обвішані кількома торбин-
ками з паперами, значить, у місті 
— знову бієнале. 
 «Нехай живе живе мистецтво» 
(Viva arte vivа) — тема 57-ї Ве-
неційської бієнале. З 9 по 12 трав-
ня у Венеції тривають попередні 
перегляди експозицій національ-
них павільйонів, головної кура-
торської виставки, паралельної 
програми і незалежних проектів 
для професіоналів світової арт-
сцени: щопівгодини — нова це-
ремонія відкриття. Художни-
ки, критики, куратори, арт-ди-
лери, галеристи, журналісти 
«знімають» перші враження від 
найстарішої виставки досягнень 
світового мистецтва — вловлюють 
тренди, піддивляються концепції, 
фіксують нові теми, актуальні для 
глобального світу. З 13 травня біє-
нале відкрита для відвідувачів.
 Цього року український 
павільйон включений у перелік 
усіх бієнальних путівників, «го-
ловний художник» павільйо-
ну — Борис Михайлов, знако-
ва фігура в глобальному контек-
сті, який хоч і живе в Берліні, у 
світі позиціонується як українсь-
кий художник. Куратори проек-
ту — Пітер Дорошенко, дирек-
тор Dallas Contemporary, колиш-
ній арт-директор ПінчукАртЦен-
тру, і Лілія Куделя — обоє живуть 
у США. Михайлов представляє 
новий проект «Парламент», який 
він знімав iз 2014 року і який до-
сліджує зв’язок між фотографією 
і сучасними медіа, тему довіри до 
політиків у суспільстві постправ-
ди. Це великі фото політиків під 
час виступу, обличчя яких розпа-
даються на пікселі, з ефектом гліт-
чу. Перші кадри були зняті у 2014 

році під час теледебатів у німець-
кому парламенті щодо військо-
вого конфлікту на сході України, 
потім додалися фото європейських 
і українських політиків. «Проект 
почався з того, що я знімав телеві-
зор — я весь час знімаю телевізор, 
це ніби така ілюзія репортажності, 
присутності тебе там, у гущі подій, 
— каже «УМ» Борис Михайлов. — 
Це переважно європейські політи-
ки, більшість — німецькі, хоча є й 
українські, ви все одно не впізнає-
те їхніх облич, бо суть не в персо-
наліях, а в тому полі, яке виникає 
між цими «тремтячими елітами» і 
суспільством». 
 Ще одна зірка — німецький 
фотограф Юрген Теллер, для яко-
го Борис Михайлов — гуру фото-
графії, зробив фото Бориса і Віти 
Михайлових у Берліні, вийш-
ла ніби документація створення 
«Парламенту».
 До проекту Михайлова дото-
чені дрібніші: група Sviter й Іван 
Світличний зробили звукову інста-
ляцію для павільйону, група «Жу-
жалка» представляє арт-буки — 
фотографіями, а дизайнер Антон 
Белінський зробив сувеніри — сум-
ку, шарф, футболку — пов’язані з 
головною ідеєю проекту.
 З минулого року змінили-
ся правила гри: тепер комісаром 
національного павільйону може 
виступати тільки урядова струк-
тура, у нашому випадку це Міні-
стерство культури, яка оголошує 
конкурс кураторських проектів. 
«Я вважаю, кожен повинен ро-

бити те, що вміє найкраще, — 
каже заступниця міністра куль-
тури Світлана Фоменко, комісар 
українського павільйону. — Ми 
маємо підтримувати політично й 
організаційно, гарантувати те фі-
нансування, яке задекларували. 
Ще минулого року ми дали мож-
ливість кураторам вибрати при-
міщення і вже в жовтні його оп-
латили, тому адреса українського 
павільйону потрапила у всі ката-
логи бієнале. За нашими правила-
ми, Міністерство оплачує не біль-
ше 60% від бюджету, ми брали 
на себе ті видатки, які обговори-
ли з кураторами, — технічні вит-
рати, оплата павільйону, вистав-
кових матеріалів, реклама в аеро-
порту Marco Polo у Венеції — на 98 
екранах рекламується Борис Ми-
хайлов і український павільйон, 
відрядження. На творчі речі гро-
ші шукали наші куратори». 
 З основною програмою бієна-
ле конкурують численні вистав-
ки великих міжнародних інсти-
туцій у паралельній програмі — 
Prada Foundation представляє 
проект куратора Удо Кіттельма-
на «Корабель протікає. Капітан 
збрехав», у музеях Франсуа Піно 
— блокбастерна виставка Деміена 
Хьорста, тут експонуються роботи 
Шерін Нішат, Мікеланджело Піс-
толетто, Філіпа Гастона, Яна Фаб-
ра. У паралельній програмі біє-
нале PinchukArtCentre в Palazzo 
Contarini Polignac представляє 
виставку номінантів на премію 
Future Generation Art Prize. ■

НАПЕРЕДОДНІ

Зняти з екрана
Головний художник українського павільйону на 
Венеційській бієнале Борис Михайлов ідеї для 
свого нового проекту брав просто з телевізора

■

Олена КАПНІК

 Три роки тому в окупованому Сім-
ферополі затримали українського ре-
жисера, сценариста та учасника Май-
дану Олега Сенцова. Його назвали 
керівником «Правого сектору» і зви-
нуватили у підготовці терактів. Після 
чого перевезли до московського СІЗО 
«Лефортово». Згодом ув’язнили і засу-
дили до 20 років колонії суворого ре-
жиму за «тероризм».
 Учора в Києві правозахисники кам-
панії Let My People Go Ukraine вийшли 
на акцію #пораотпускать, приуроче-
ну до третьої річниці затримання ук-
раїнського кінорежисера. Участь у події 
взяли небайдужі громадяни, активісти, 
двоюрідна сестра Олега Наталя Каплан 
та інші родичі політв’язнів.
 Під час мітингу не забули і про ін-
ших фігурантів справи «кримських те-
рористів»: Олексія Чирнія, Геннадія 
Афанасьєва та Олександра Кольчен-
ка, яких у Росії засудили за сфабрико-
ваним обвинуваченням до різних тер-
мінів ув’язнення. Із четвірки «кримсь-
ких терористів» сьогодні на свободі 
тільки Геннадій Афанасьєв. Його від-
пустили влітку минулого року. 
 Євромайдан SOS запустив онлайн-
флешмоб на підтримку незаконно за-
суджених. Активісти планують зібрати 
висловлювання відомих режисерів, ак-

торів та письменників і відправити їх на-
шим бранцям. На підтримку ув’язнених 
уже висловилися кілька акторів і режи-
серів. Так, кінорежисер iз Нідерландів 
Йос Стеллінг закликав Сенцова бути 
сильним: «Олег, думаючи про свій на-
ступний фільм, продовжуй мріяти і бу-
дувати плани. Ніхто не зможе у тебе 
цього відняти. Будь сильним. Тримай-
ся. Ми молимося за тебе».
 У день третьої річниці з дня арешту 
кінорежисера організація PEN America 
запустила кампанію з метою звільнити 
українського політв’язня. Представники 
спілки видатних письменників і редак-
торів зі США написали листа на адресу 
держсекретаря Рекса Тіллерсона. Вони 
також організували акцію в соціальних 
мережах із хештегом #FreeSentsov. Лист 
підписали вже 85 осіб. Серед них: відо-
мі режисери Вім Вендерс, Джон Уотерс, 
Бертран Таверньє, Фолькер Шлендорф, 
письменник Салман Рушді та інші. 
 До слова, Олег Сенцов став цьо-
горічним лауреатом премії «Свобо-
да писати» від PEN America. Цере-
монія нагородження відбулася два 
тижні тому на щорічному літературно-
му святкуванні в Нью-Йорку. Нагороду 
від імені Сенцова приймала його дво-
юрідна сестра Наталія Каплан, до якої 
також приєдналися народний депутат 
Мустафа Найєм та експерт із прав лю-
дини Галя Койнаш. ■

НЕДОЗ’ЯСУВАЛИ

Не забули, 
не пробачили
Сепаратисти спровокували масове 
побоїще з ветеранами АТО

■

З РОСИ І ВОДИ

Любов, гартована війною
У Тернополі відгуляли незвичайне весілля

■

Наречені Алла Борисенко 
та Володимир Данко.
Фото зi сторінки Алли Борисенко 

у «Фейсбуцi».

❙
❙
❙
❙
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Петро НЕСТЕРЕНКО

 Рішення провінційно-
го російського суду про 
арешт Арсенія Яценю-
ка через нібито активну 
участь у чеченській війні 
та масові вбивства росій-
ських солдатiв викли-
кало в  Україні, можли-
во, несподівану для того 
ж Кремля реакцію. Ро-
ками для пересічних ук-
раїнців радянського сти-
лю думок створювався 
негативний образ Яце-
нюка як першоджере-
ла всіх їхніх негараздів. 
Ярлик «вбивця російсь-
ких солдатів», скоріше 
за все, повинен був закрі-
пити це ставлення. Але до 
брутальних обвинувачень 
українці поставилися пе-
реважно з гумором. Ін-
тернет заповнили скорі-
ше позитивні фотожаби, 
практично жодне видан-
ня не розглянуло обвину-
вачення всерйоз — нато-
мість масовою стала тема 
про «божевілля» російсь-
кої Феміди. 
 При цьому фактич-
но не лунало головне пи-
тання: навіщо? Нащо 
все це шоу тим, хто його 
влаштував? Не Турчи-
нов, не Парубій, не Ава-
ков, жоден з генералів 
або, тим більше, з відвер-
тих націоналістів — чому 
саме Яценюк удостоєний 
«честі» бути оголошеним 
офіційним ворогом росій-
ського «Рейху» — читай, 
особисто Путіна?  Рішен-
ня Єсентукiвського суду 
не з’явилося зненацька, 
йому передували більш 
ніж річні «слідчі дії», для 
цього катували Карпюка, 
довели до божевілля Кли-
ха, возили свідчити яко-
гось терпилу-криміналь-
ника з зони аж на Дале-
кому Сході... Абсурдність 
обвинувачень помітна не-
озброєним оком, тобто во-
рог не спинився навіть пе-
ред деякими іміджевими 
втратами. Але що б не ка-
зали про луб’янських 
аналітиків, вони не ідіо-
ти і свої дії прораховують 
наперед. На відміну від 
колег iз Володимирської, 
на жаль... 
 З мотивами прості-
ше. Поворотним момен-
том для Путіна в форму-
ванні свого ставлення до 
Яценюка став Майдан і 
внесок, який зробив для 
його перемоги Яценюк. 
Він єдиний із лідерів 
Майдану, хто був у змозі і 
спромігся переконати За-
хід у справедливості, за-
конності й легітимності 
протесту українців. Якби 
провідні держави світу 
не зайняли позицію під-
тримки Майдану, Путін 
з українським президен-
том-утікачем у кишені 
миттєво отримав би мов-
чазний карт-бланш на на-
ведення «конституційно-

го ладу» в сфері власних 
інтересів. Навряд чи ук-
раїнці здалися б без бою, 
але боротьба була б наба-
гато кривавішою, з неві-
домими наслідками. 
 Подальші дії на чолі 
уряду тільки довели Путі-
ну небезпечність для ньо-
го саме Яценюка та його 
політичної сили. І якщо 
перемога Майдану тільки 
підживила старі хвороби 
і фобії російського фюре-
ра,  то реальна відмова від 
продукції «Газпрому», 
ініціатором якої був саме 
Яценюк, зачепила його за 
найчутливіше місце — за 
гаманець. Україна була 
ще десять років тому най-
більшим покупцем росій-
ського газу. Ставлення 
до газового питання за-
вжди демонструвало сут-
ність українських полі-
тиків (це так само, як 
українське питання де-
монструє сутність росій-
ських лібералів). Глава 
«Газпрому» Олексій Міл-
лер особисто приїжджав 
до Києва на переговори у 
супроводі порученців iз 
валізами доларів. Дове-
лося везти їх назад, чого 
раніше в Києві не бувало. 
Тобто це — як везти до-
дому з полювання горіл-
ку через те, що загубили 
штопор. Цей епізод не от-
римав досі належного ви-
світлення, але, за слова-
ми очевидців, шок, відчу-
тий Міллером, був напи-
саний у нього на обличчі. 
 Все інше — запро-
вадження санкцій про-
ти російського бізнесу, 
наполегливі дії з віднов-
лення оборонного потен-
ціалу, послідовний курс 
до НАТО, заходи з укріп-
лення кордону — тіль-
ки підштовхували Путі-
на до активізації контр-
пропаганди. І тут в одну 
дуду з ним, на жаль, час-
то-густо грали як пропла-
чені російськими гроши-
ма діячі та політики, так 
і величезний прошарок 
патріотів, якi бажають 
«усе і відразу».  Люди не 
переймалися простим за-
питанням — а хто казав, 
що після перемоги рево-
люції життя відразу стає 
кращим? Історичний до-
свід доводить, що якраз  
навпаки, і перемагає тіль-
ки та нація, яка не впа-

дає у відчай «зрадофіль-
ства», а починає наполег-
ливо працювати. А скіль-
ки сарказму було навколо 
облаштування кордонів із 
РФ: марнотратство! Хіба 
це зупинить танки!? Ша-
новні критики, двері 
будь-якої оселі теж мож-
на виламати, але ви чо-
мусь не прибираєте їх iз 
власних квартир, еге ж?!   
 Арсенал Путіна зву-
жувався. Компромату на 
Яценюка в луб’янських 
архівах не знайшли, бо 
його там немає. Баналь-
но підкупити не вдалося. 
Обвинувачення в коруп-
ції висмоктані з пальця 
— а скільки було «викри-
вателів»! Гордієнко, Му-
сій, Шевченко, Мочанов, 
якийсь блогер «про 24 віл-
ли у Флориді», Боровик, 
Саакашвілі, Каплін, Доб-
родомов — це тільки на-
швидкуруч... Інсинуації 
навколо нібито «єврейсь-
кого походження» в сучас-
ній Україні не працюють 
— це вам не УРСР. І тут, 
судячи з усього, якийсь 
умовний Сурков запро-
понував комбінацію з по-
рушенням «криміналь-
ної справи». Ситуація, 
з російської точки зору 
безпрограшна — опонен-
та примусимо нервувати, 
додаємо новий порядок 
денний, а раптом — чого 
тiльки не трапляється(!) 
— може, й затримають 
десь за кордоном. А якщо 
ні, на крайній випадок 
може зненацька знай-
тись якийсь «народний 
месник» — «рідний брат» 
одного з «тридцяти вби-
тих російських вояків»... 
Адже Путін виходить iз 
того, що в нього  попере-
ду купа часу, тому грає «в 
довгу».  
 Уряд Яценюка біль-
ше року як відправлено 
у відставку. Але російсь-
ка пропагандистська ма-
шина проти екс-Прем’єра 
продовжує працювати, 
ніби цього й не стало-
ся. Це свідчить про одне: 
електоральна підтримка 
і самого Яценюка, і «На-
родного фронту» в реаль-
ності дуже далека від тієї 
«статистичної похибки», 
яку постійно показують 
соціологічні контори всі-
лякого штибу. І ворог від-
чуває це. ■

ВІДЛУННЯ

Про «чеченця» Яценюка 
без гумору
Чому росiйська пропагандистська машина 
не припиняє «бомбити» українського екс-Прем’єра

■

Арсенiй Яценюк недарма став ворогом Путiна.❙ Згадати все
 «Мінськ-1» був підписаний у ве-
ресні 2014-го, «Мінськ-2» — у люто-
му 2015-го. Необхідність передомо-
витися наново була викликана неба-
жанням Росії виконувати раніше взяті 
зобов’язання та поновленням активних 
бойових дій на сході. Аби «Мінськ-2» 
міг з’явитися на світ, за діло взялися 
лідери «нормандської четвірки». Се-
ред останніх особливо жорстку позицію 
займала Ангела Меркель, котра прове-
ла попередні перемовини з тодішнім 
президентом США Бараком Обамою і, 
як писали західні медіа, зуміла схили-
ти Америку до надання Україні леталь-
ної зброї — у разі провалу перемовин 
щодо «Мінська-2». 
 Але «Мінськ-2» відбувся. Після 
17 годин переговорів лідери України, 
Росії, Німеччини та Франції погодили 
два документи: «Декларацію щодо ви-
конання Мінських угод», в якій задек-
ларували, що «Мінськ-1» потрібно ви-
конувати, і «Комплекс заходів з вико-
нання Мінських угод», в якому було 
описано, як саме його потрібно викону-
вати. Останній документ скріпили під-
писами учасники тристоронньої кон-
тактної групи: Леонід Кучма, посол РФ 
в Україні Михайло Зурабов, представ-
ник ОБСЄ Хайді Тальявіні і лідери бой-
овиків — Захарченко та Плотницький.
 Відтак, починаючи з 15 лютого, на 
сході мав настати режим тиші, важке 
озброєння мало бути відведене від лінії 
розмежування, а діалог щодо проведен-
ня на Донбасі виборів мав початися. Та 
як і слід було очікувати, всі домовленос-
ті з Росією лишилися на папері. Майже 
одночасно з підписанням «Мінська-2» 
відновилися жорсткі бої в районі Де-
бальцевого, тож скорочення інтенсив-
ності обстрілів відбулося в односторон-
ньому порядку, адже вогонь припини-
ла лише Україна. Так триває від люто-
го 2015-го й по цей день.

Між поганим та ще гіршим
    Чи варто в такому разі триматися 
за «Мінськ-2»? Це, мабуть, одне з най-
більш дискусійних питань останніх 
двох років. Бійці Збройних сил Украї-
ни активно лають Мінськ-2 як стриму-
ючий фактор, що не дозволяє вести на-
ступальні операції і адекватно відпові-
дати на артилерійські обстріли бойо-
виків. Це перший великий мінус угод. 
Другий момент: нереалістична полі-
тична частина підписаних домовленос-
тей. Адже йдеться про вибори в ОРДЛО 
і про внесення змін до Конституції Ук-
раїни щодо «особливого статусу» Дон-
басу. Останнє спровокувало гострий 
політичний конфлікт всередині Украї-
ни, тож про «особливий статус» забули 
надовго.
 Що ж стосується виборів, то зро-
зуміло, що за нинішніх умов їхнє про-
ведення є неможливим. Доки над кор-
доном України не буде встановлено пов-
ний контроль із боку української влади, 
доки всім учасникам таких виборів не 
буде гарантовано цілковиту безпеку, 

ніхто не гратиметься у волевиявлення 
на окупованих територіях. Однак про-
блема в тому, що, попри всі застере-
ження та пробуксовки «Мінського фор-
мату», Україна не може вийти з нього в 
односторонньому порядку. 
 Тобто формально може, але наслідки 
такого демаршу погіршать й без того по-
гану ситуацію, що склалася на сьогодні. 
«Якщо Україна відмовиться від угод, то, 
з урахуванням політичних тенденцій в 
Німеччині і Франції, Україна може опи-
нитися недалеко від тієї ситуації, коли 
в конфлікті звинуватять обидві сторо-
ни, а ми ще й отримаємо санкції. Такий 
варіант вкрай небажаний», —  вважає 
політолог Андрій Золотарьов.
 А от щодо Росії, то введені віднос-
но неї санкції діятимуть доти, доки ця 
країна демонстративно не виконувати-
ме «мінські домовленості». Тут ситуа-
ція грає нам на руку, адже кожні пів-
року, коли перед ЄС постає питання пе-
регляду санкцій у відношенні РФ, ліде-
ри європейських держав посилаються 
на пункти «Мінська-2» й приходять до 
висновку, що Москва їх не виконує, а 
відтак методично продовжують санк-
ції. Така ситуація могла б змінитися 
не на нашу користь, якби президентом 
Франції було обрано Марін Ле Пен, але, 
на щастя, їй уже не загрожує президент-
ство, а нам — вихід Франції з «норманд-
ського» формату. 

Франція «відстрілялася», 
Німеччині — приготуватися 
 Власне кажучи, те, що зараз засідан-
ня «нормандської четвірки» не відбува-
ються, пов’язано з виборами у Франції 
та Німеччині. Франція вже визначила-
ся з президентом — ним став Емману-
ель Макрон, котрий, хочеться вірити, 
продовжуватиме лінію Франсуа Олан-
да — однак уже за місяць у цій країні 
відбудуться парламентські вибори. Що 
ж стосується Німеччини, то й ця держа-
ва нині занурена у виборчий процес. 
Чинному канцлеру Ангелі Меркель ли-
шається побажати успіху — тільки за 
умов її переобрання на посаді можна 
бути впевненим у тому, що «норманд-
ська четвірка» знову збереться у своє-
му колиш ньому складі. 
 «Німеччина входить у період вибо-
рів, які відбудуться у вересні. У Фран-
ції в найближчі місяці формуватиметь-
ся новий кабінет новообраного прези-
дента і їм буде не до зовнішньої політи-
ки, принаймні не до Донбасу. В США 
так само ще тільки формуються струк-
тури, які відповідають за певні напрям-
ки зовнішньої політики. Путін усе це 
використовує, бо «нормандський фор-
мат», фактично, поставлений на певну 
паузу, і це безпосередньо впливає на 
«мінський формат», похідний від нор-
мандського», — зазначила нещодав-
но перший заступник Голови Верхов-
ної Ради Ірина Геращенко. Проте «далі 
буде», бо є процеси, котрі одного разу 
розпочавшись, уже не можуть бути зу-
пинені. І «Мінськ-2», як видається, на-
лежить до такого ряду. ■

ВІЙНА

Мінськ-2. Від 
Парижа до Берліна
Чому наразі призупинено «мінський» 
та «нормандський» формати 
та коли їх буде знято з паузи
Наталія ЛЕБІДЬ

У контексті «дня перемоги», який так скандально відзначили орієнтовані на ра-
дянське минуле сили («УМ» писала про це у попередньому номері), логічно згадати, 
як далеко іще до фінальної крапки в іншій, розв’язаній Росією війні, котра точиться 
нині на сході України. Коли ми здобудемо перемогу в цьому змаганні, невідомо, 
звичайно, нікому. Зате більш-менш відомо, коли відновляться поставлені на паузу 
«мінський» та «нормандський» формати, покликані якщо не покласти край зброй-
ному протистоянню України та Росії, то принаймні стабілізувати ситуацію. 

■
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«Цифровий транспортний 
коридор» з допотомним 
телеграфом?
 Нині, трохи більше як через 
рік після цієї події, знову наби-
рає обертів інформаційна кам-
панія про активну участь Украї-
ни в Новому Шовковому шляху 
(НШШ). Поспішають долучи-
тися до цього проекту такі ор-
ганізації, як ТРАСЕКА і ГУАМ. 
Укрзалізниця стала учасни-
ком міжнародної асоціації 
«Транскаспійський міжнарод-
ний транспортний маршрут» і 
вкладає великі бю джетні кош-
ти в ремонт українських заліз-
ничних поромів. Знову пропа-
гують новий маршрут чиновни-
ки Мінінфраструктури, активно 
роз’їжджають на різні міжна-
родні конференції й семінари. 
Створюються робочі групи спри-
яння транспорту, торгівлі, інвес-
тицій і т.ін.
 Але так і залишається без 
чіткої відповіді найважливіше 
запитання: а чи є за цими пі-
лотними контейнерними поїз-
дами, асоціаціями, робочи-
ми групами та інвестиційними 
проектами реальний транспор-
тний маршрут? Чому через 15 
місяців після першого контей-
нерного потяга не вирушив дру-
гий, третій, четвертий? Яка си-
туація з майбутнім цього про-
екту, чи є у нього перспективи? 
Чи все це інформаційний фейк 
для створення видимості бурх-
ливої діяльності й можливості 
нескінченного піару?
 Із цього приводу ми поспіл-
кувалися з одним з українсь-
ких учасників проекту «Но-
вий Шовковий шлях» — прези-
дентом судноплавної компанії 
«Укрферрі» Олександром Кур-
ляндом.
 ■ Олександре Марковичу, 
раніше ви оцінювали розвиток 
ситуації з реалізацією проекту 
«Новий Шовковий шлях». Чим 
пояснити новий сплеск навко-
ло нього: справа зрушила з мер-
твої точки?
 — Говорив раніше, повторю 
і зараз: оцінюю проект «Ново-
го Шовкового шляху» як справ-
ді перспективний транспортний 
маршрут, реалізація якого дасть 
змогу зробити Україну важли-
вою транспортною ланкою на 
шляху з Європи до Середньої Азії 
і в Західний Китай. Це проект не 

тільки економічний, а й політич-
ний. Саме тому до нього стільки 
уваги української влади, міжна-
родних організацій та ЗМІ. Біда 
в тому, що всі намагаються піа-
ритися на поки що не досягнутих 
результатах. А замість фахового 
аналізу ситуації і реальної робо-
ти над проблемами займаються 
винаходом нових, часом відвер-
то абсурдних ідей. 
 Наприклад, недавно чув ідею 
нашого міністра про «цифрові 
транспортні коридори на марш-
руті «Європа — Азія» і про не-
обхідність перейменування МІУ 
на Міністерство транспорту та 
цифрової інфраструктури. Не-
має слів для адекватного комен-
таря цим ідеям: на станції «Іл-
лічівськ-поромна» і досі немає 
звичайної електронної пошти, 
інформація передається… заліз-
ничним телеграфом, факсами і 
телефонограмами під рукопис-
ний запис диспетчерів. Які тут 
«цифрові транспортні коридо-
ри»? Таке враження, що міністр 
разом із найближчим оточенням 
живе в паралельній реальності 
або в іншій країні, де є мережа ав-
томагістралей, сучасні залізниці, 
швидкісні пороми і глибоководні 
порти, і залишилася одна нагаль-
на проблема, яку треба вирішува-
ти, — це «цифровий транспорт-
ний коридор» . І не можу ці ідеї 
оцінювати як «передбачення» 
або «погляд у майбутнє», тому що 
немає ніякого розв’язання поточ-
них проблем. Майбутнє без сього-
дення не настане.

Як не залишитись на узбіччі 
Шовкового шляху?
 ■ Що робити, щоб Новий 
Шовковий шлях за участю Ук-
раїни нарешті запрацював?
 — Спочатку визначимося, 
які реальні проблеми, а які ви-
гадані справді існують на цьому 
маршруті. Я недарма сказав 
про необхідність професійно-
го аналізу ситуації. На марш-
руті Нового Шовкового шляху, 
на мою думку, логістику поки 
що ніхто не намагався прораху-
вати. Є кілька проблем, які, на 
мою думку, створюють загрозу 
реалізації цього маршруту.
 Перша: мала пропускна 
спроможність на Каспії. Треба 
пам’ятати, що НШШ в розумін-
ні Казахстану, Азербайджану і 
Грузії — це насамперед марш-

рут із транзитом до Європи через 
Туреччину. Там ідуть основні ін-
вестиції й будують залізницю 
Баку — Тбілісі — Карс із заяв-
леними очікуваннями вантажо-
потоків 10—12 млн. тонн. Мар-
шрут через Україну — це відга-
луження від основного, і якщо 
вантажопотік навіть незнач-
но відхилиться від заявленого, 
Каспій, який уже зараз працює 
на межі можливостей, стане за-
тором для всього НШШ. 
 Така ситуація вже сталася 
восени-взимку, коли до обсягів 
перевезень через Каспій дода-
лися обсяги українського екс-
порту в країни Середньої Азії, 
який перестала пропускати 
Росія. Саме з цим пов’язані за-
клики Каспійського пароплавс-
тва орієнтувати вантажі на кон-
тейнери, щоб відправляти їх че-
рез Каспій не поромами, а фі-
дерними суднами. 
 Але наскільки така пере-
орієнтація відповідає інтере-
сам України? Контейнери між 
Європою і Китаєм на марш-
руті Нового Шовкового шляху 
швидше підуть через європейсь-
кі порти Констанца або Бургас, 
а не через Чорноморськ або Оде-
су з подальшим транзитом тери-
торією України. На мою думку, 
в інтересах України домогтися 
від Азербайджану і Казахстану 
пріоритету в поромному переве-
зенні через Каспій вагонів з ван-
тажами українського експорту і 
європейського транзиту, пере-
вантажуючи в українські ваго-
ни на західних прикордонних 
переходах із Польщею, Сло-
ваччиною та Угорщиною. Тоді 
ми не залишимося за межами 
НШШ. На цьому необхідно зо-
середити політичні та економіч-
ні зусилля.
 Друга проблема — активне 
створення на маршруті НШШ 
якогось уповноваженого мо-
нопольного експедитора у виг-
ляді консорціуму представни-
ків кожної залізничної адмініст-
рації. Подивіться, що виходить: 
перевізники в особі залізниць і 
судноплавних компаній, які ке-
рують поромами, узгоджують 
конкурентоспроможні наскріз-
ні тарифи. Але до споживачів 
вони не доходять, тому що про-
дажем кінцевого продукту (пе-
ревезення від дверей до дверей) 
займається уповноважений за-
лізниць «Транс каспійський 
консорціум» із призначених ек-
спедиторів. У результаті, піс-
ля накрутки, плати за користу-
вання вагонами і вартості пос-
луг консорціуму, кінцева ціна 
зростає на 40—50%. А тим, хто 
не хоче користуватися послу-
гами консорціуму, узго джені 
пільгові наскрізні тарифи не 

надають, і вартість зростає в 2-
3 рази. 
 Як приклад, на останніх за-
сіданнях робочої групи Коор-
динаційного комітету ТМТМ 
(Транскаспійського міжнарод-
ного транспортного маршруту, 
який спрощено називаємо Но-
вий Шовковий шлях) була уз-
годжена ставка за один 40-фу-
товий контейнер за маршрутом 
Достик (межа Китаю і Казахс-
тану) — Ізов (західний кордон 
України) в 3980 доларів США. 
Після додавання в цій ставці 
вартості використання вагонів 
і послуг консорціуму кінцева 
вартість для споживачів пере-
вищує 6500 доларів США. При 
цьому Укрзалізниця неоднора-
зово виходила з пропозицією ви-
користовувати для перевезень 
українські платформи вартістю 
600 доларів за круговий рейс (за-
мість казахських платформ ці-
ною 1800 доларів), але ця пропо-
зиція, яка формує конкурентну 
кінцеву ціну 4580 доларів /40-
футовий контейнер, так і зали-
шається на стадії нескінченного 
вивчення і обговорення.
 ■ Чи високі ставки фрахту на 
поромні перевезення?
 — Ви повторюєте слова на-
ших чиновників, які уявлен-
ня не мають про розмір ставок 
морського фрахту. Наприклад, 
на недавній конференції ГУАМ 
заступник міністра інфраструк-
тури Віктор Довгань назвав вар-
тість поромного перевезення 
НШШ: 3300 доларів за один ва-
гон. Але при цьо му чомусь не ска-
зав, що з цієї суми безпосередньо 
морський фрахт становить лише 
2000 доларів США, і ця сума вже 
включає і зворотне перевезення 
порожнього вагона. Решта — це 
плата за користування поромни-
ми мостами в портах, додаткові 
станційні збори залізниць, накат/
викочування вагонів із порома й 
інші витрати, що не мають сто-
сунку до судновласника. Ми це 
вже неодноразово роз’яснювали, 
але цього або не розуміють, або не 
хочуть розуміти. А можливо, на-
шим міністерським чиновникам 
і менеджерам Укрзалізниці прос-
то зручно як на причину, з якої не 
йдуть перевезення, постійно ки-
вати в бік морських перевізників: 
мовляв, «ми тут ні до чого, це ви-
сокий фрахт».

Не грайтесь у монополію!
 ■ Нещодавно преса повідом-
ляла, що Укрзалізниця увійш-
ла до складу Міжнародної асо-
ціації ТМТМ. Це може посили-
ти комерційні відносини в рам-
ках НШШ?
 — Спочатку зауважу, що СК 
«Укрферрі» стала повноправ-
ним учасником Координаційно-
го комітету ТМТМ одночасно з 
Укрзалізницею ще в травні 2016-
го. Це дає можливість прямого 
діалогу з основними перевізни-

ками на маршруті, брати участь 
у формуванні тарифних умов і 
впливати (хоч і дуже обмеже-
но) на стратегію розвитку цього 
транспортного коридора. Що ж 
стосується «позитивного впли-
ву на розвиток ринкових відно-
син» з Укрзалізницею, ставлю-
ся до цього скептично. Поки що 
бачимо, що вона замість просу-
вання ідеї лібералізації послуг 
на цьому маршруті активно до-
лучилася до приєднання власно-
го уповноваженого експедитора 
«Ліски» до складу транскаспій-
ського консорціуму. Більш того, 
вже озвучують ідеї включити в 
цю схему і пороми Укрзалізни-
ці, які ремонтують, щоб запус-
тити на лінії, і зробити комплек-
сні тарифи за всіма, а не тільки 
контейнерними, перевезеннями 
на всьому маршруті НШШ.
 ■ А хіба погано, коли клієнт 
отримає з одних рук відразу ком-
плексну вартість перевезення?
 — Комплексна ціна — це доб-
ре. Погано, коли цим рукам нема 
альтернативи, і ви, незалежно 
від рівня ціни та якості послуг, 
змушені або користуватися пос-
лугами з цих рук, або просто від-
мовитися від використання всьо-
го маршруту перевезення. Нині, 
доки монополізація торкнулася 
тільки контейнерів, на всьому 
маршруті працюють десятки ек-
спедиторів, кожен з яких має пе-
реваги в обслуговуванні різних 
видів вантажів і переваги в тому 
чи іншому регіоні. І ці експедито-
ри конкурують, надаючи клієн-
там кращі ціни, зокрема і комп-
лексні на всьому маршруті, і ви-
соку якість послуг. У клієнта за-
вжди є вибір. Якщо цього вибору 
не буде, зростання ціни і падін-
ня якості послуг неминучі. Тому 
спроби створити залізнично-по-
ромну монополію, об’єднавши 
під крилом Укрзалізниці заліз-
ничну складову, морські поро-
ми і поромний термінал порту 
(а нині активно лобіюють питан-
ня передачі поромного терміна-
ла під управління Укрзалізни-
ці), можуть тільки знизити кон-
курентність Нового Шовкового 
шляху через Україну порівняно 
з альтернативними маршрутами. 
І ці спроби треба припиняти, а не 
сприймати як перспективні ідеї. 
Можна навести за приклад хо-
рошу аналогію з газовою галуз-
зю. В Європі (а нині і в Україні) 
на законодавчому рівні поділя-
ють поставку, транспортування 
і роздрібний продаж газу, забо-
роняючи одній компанії в комп-
лексі надавати ці послуги. Тому 
що, як показав багаторічний до-
свід, у результаті виникає моно-
полія, що обмежує доступ на ри-
нок постачальників дешевших 
послуг, безконтрольно збільшу-
ється ціна для споживачів і зни-
жується якість послуг.

ВЛАДА І БІЗНЕС

Контейнери рвуться 
на свободу
Новий Шовковий шлях — інформаційний 
фейк чи реальність?

■

Пороми у порту Чорноморськ, де рік тому відправили у тестовому режимі 
кілька порожніх контейнерів до китайського кордону через два моря 
(Чорне та Каспійське). 

❙
❙
❙

Олександр Курлянд.❙

Закінчення на стор. 13

Анатолій ВЕНГРУК
Одеська область

У січні 2016-го українські транспортні чиновники під фанфари і оп-
лески запустили пілотний контейнерний поїзд за маршрутом Ново-
го Шовкового шляху. З трибун лунали урочисті промови про велике 
транзитне майбутнє України на шляху з Європи в Китай, про набуття 
транспортної незалежності від Росії, про майбутні мільйони тонн 
нових вантажів і тисячі нових робочих місць для українських транс-
портників і навіть, за епічною заявою одного відомого грузинсь-
ко-українського політика, про «новий кошмар для Путіна». Через 
розрізану стрічку на борт порома закотили 20 вагонів із порожніми 
контейнерами і відправили назустріч пригодам. Через кілька днів 
розголос у пресі навколо цієї події поступово затих, контейнери 
спочатку майже тиждень мандрували на болгарському поромі Чор-
ним морем, потім кілька тижнів транзитом через Кавказькі гори, 
Каспійське море і казахські степи до китайського кордону. А ще че-
рез кілька місяців у такому самому порожньому стані, намагаючись 
не привертати увагу громадськості, повернулися в Україну. Як тоді 
пояснили в Укрзалізниці, «вантажопотоків поки що немає».



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 23.15 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30, 10.50, 12.20 «Чотири 

весілля»

13.45 Комедія «Матусі»

14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами-6»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Драма «Кохана 

вчителька»

22.00 «Гроші»

23.25 Комедія «Службовий 

Роман»

03.20 Мелодрама «Абонент 

тимчасово недосяжний»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 13.10 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20, 12.25 Х/ф «Я буду 
чекати тебе завжди»

15.30 «Жди меня»

18.00, 19.00, 4.30 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 0.40, 5.10 «Подробиці»

21.00 Т/с «Дурна кров»

22.50 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки»

01.30 Х/ф «Грозовий 
перевал»

03.15 «уДачний проект»

03.50 «Готуємо разом»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50, 7.15, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 1.20 Сьогодні

09.15, 3.15 Зоряний шлях

11.00, 4.30 Реальна 

містика

12.00 Х/ф «Доля Марії»
13.50, 15.30 Т/с «Зведена 

сестра»

18.00 Т/с «Райське мiсце»

19.45, 2.15 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Капітанша»

23.30 Х/ф «Команда 
знищити»

05.20 Агенти 

справедливості

ICTV

05.00, 4.45 Дивитися всім!

05.45, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.40 Факти тижня. 100 

хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.10 Спорт

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.15 Антизомбі

11.10 Секретний фронт

12.30, 13.20 Х/ф «Вікінги 
проти прибульців»

12.45, 15.45 Факти. День

15.20, 16.10 Х/ф 
«Гладіатор»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше, ніж правда

21.25 Т/с «Пес-2»

22.40 Свобода слова

00.35 Х/ф «Вбити 
посланця»

02.35 Т/с «Лас-Вегас»

03.35 Стоп

04.25 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.50, 18.00 Абзац

05.43, 7.39 Kids Time

05.45 М/с «Сімейка Крудс»

06.45 М/с «Пригоди Кота в 

чоботах»

07.40 Х/ф «3000 миль до 
Грейсленда»

10.10 Х/ф «Король 
вечірок-2»

12.00 Х/ф «Однокласники-2»

14.00 Х/ф «Похмілля у 
Вегасі»

16.00, 19.00 Ревізор 

Крамниці

21.00 Таємний агент

22.10 Таємний агент. Пост-

шоу

23.55 Х/ф «Похмілля у 
Вегасі-2: З Вегаса в 
Банкок»

02.00 Суперінтуїція

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.25, 1.55 Огляд преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00, 23.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 

0.20 Погода на курортах

07.35 Фінансовий тиждень

07.50 Афіша

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

10.55, 11.55, 17.55, 22.55 

Погода в світі

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.05 Т/с «Я — охоронець»

08.35, 19.30 Т/с «Кулагін та 

партнери»

10.40, 17.35 Т/с «Детективи»

12.05, 0.45 

Т/с «Елементарно-2»

13.55, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-9»

14.45, 19.00, 23.15, 3.25 

«Свідок»

15.50 «Легенди карного 

розшуку»

23.45 Т/с «Банши-3»

02.30 Т/с «Батьківщина-2»

03.55 «Випадковий свідок»

04.10 «Речовий доказ»

04.35 «Правда життя. 

Професії»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Д/ф «Добридень, 

зелені Карпати» 

06.20 Новели Василя 

Стефаника, ч. 2 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45 Новини. Культура. 

Дайджест 

08.05 Києвотека. Київські 

імена. Валерія Заклунна 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20, 16.00 Актуально

09.25 Мовою мистецтва 

09.50 Сценограй 

10.20 В. Гібсон «Мене 

прислав доктор Хоу». 

Вистава Київського 

академічного театру 

на Липках 

12.00 Концерт 

П. Чайковський. 

Симфонія №6, si minor 

«Патетична» 

12.40 Вільгельм 

Котарбінський 

13.00 Юрій Шилов. 

Спасительство

14.00, 02.00 Х/ф «Злочин 
iз багатьма 
невідомими», ч. 1 

15.00, 03.00 Вітражі Адама 

Сталони-Добжанського

16.05 Азбука ремесел 

16.20 Міфи і загадки Майстра 

17.00, 00.15 Нариси історії 

культури України 

з Мирославом 

Поповичем. Феофан 

Прокопович

17.30, 00.45 Костел Петра і 

Павла в Луцьку

18.00 Напам’ять. Михайло 

Волинець

18.15, 01.15 Художниця Олена 

Куровська

18.40, 01.35 Варте 

споглядання

19.00, 00.00 Новини. Культура

19.20 Діалог Василь 

Герасим’юк-Софія 

Майданська

19.50 Богдан Голояд. Реалізм

20.20 Вечірня казка

20.30 Т/с «Роксолана», с. 11

21.30 П. Чайковський 

«Євгеній Онєгін». 

Вистава Національної 

опери України

23.45 Кераміка — моє життя 

04.00 Х/ф «Пастка», с. 1
05.05 Д/ф «Ігор Білозір. На 

зламі епох»

05.45 Музика без меж

 

СТБ

06.50, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.50 «Все буде смачно!»

09.50, 18.30 «За живе!»

11.05 Х/ф «Мама 
мимоволі»

13.45 «Битва 

екстрасенсів-13»

18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»

20.00, 22.35, 1.30 «Слідство 

ведуть екстрасенси»

23.35 «Давай поговоримо про 

секс-4»

ТОНІС

06.10, 15.55 «Сальваторе 

Адамо. Сніг, що не 

розтане ніколи»

07.00, 14.00, 18.00 «Алло, 

лікарю!»

07.55, 13.45, 18.55, 21.00 

«Погода»

09.50 Життя в цифрі

10.45 Завтра-сьогодні

12.00 Євромакс

15.00 «Відлуння»

15.40 «Цивілізація Incognita»

16.50 Бенефіс композитора 

Остапа Гавриша, ч. 1

19.05 В гостях у Дмитра 

Гордона. Руслана 

Лижичко, ч. 1

20.00, 23.20 Повітряні воїни

21.10 Михайло Поплавський: 

PR-проект «Співаючий 

ректор»

22.05 DW-Візерунок дня

22.15 Неприручена Амазонка

00.20 «Ніч чорних краваток»

02.00 Профилактика

КАНАЛ «2+2»

06.00 Мультфільми

08.00, 18.30 «Спецкор»

08.30, 19.00 «ДжеДАІ»

09.00 «Відеобімба»

13.20 Х/ф «Нижче нуля»
15.00 Т/с «Загублений світ»

17.35 Т/с «Перевізник-2»

19.20, 20.15 Т/с «Схватка»

21.05 Х/ф «Обман»
22.50 «Він, Вона і телевізор»

23.50 Т/с «Інспектор Алекс»

01.30 «Шалений світ спорту»

02.00 Х/ф «Москаль-
чарівник»

03.15 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ман Сіті» — 

«Лестер». ЧА

07.45, 21.50 Журнал Ліги 

Чемпіонів

08.15 «Олімпік» — 

«Динамо». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Великий футбол»

12.05 «Бетіс» — «Атлетіко». 

ЧІ

13.50 «Тоттенгем» — «МЮ». 

ЧА

16.00 ЧІ. Огляд туру. 

Прем’єра

16.55 «Реал» — «Севілья». ЧІ

18.45, 21.40, 22.20, 3.25, 5.30 

Топ-матч

18.55 ЧА. Огляд туру. 

Прем’єра

19.50 «МЮ» — «Барселона». 

1/2 фіналу (2007 р. 

/ 2008 р.). Золота 

колекція Ліги Чемпіонів

22.50 «Ворскла» — «Зірка». 

ЧУ

00.40 ЧІ. Огляд туру

01.35 «Лас-Пальмас» 

— «Барселона». ЧІ

03.40 «Іллічівець» — 

«Верес». ЧУ. Перша 

Ліга

05.45 Огляд передач

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 5.30 Топ-матч

06.10 «Лас-Пальмас» 

— «Барселона». ЧІ

08.10 «Вест Бромвіч» 

— «Челсі». ЧА

10.00 «Ворскла» — «Зірка». 

ЧУ

11.45, 5.20 Журнал Ліги 

Чемпіонів

12.15 «Ман Сіті» — 

«Лестер». ЧА

14.05 «Сосьєдад» — 

«Малага». ЧІ. Прем’єра

15.50 «Моя гра»

16.20 «Олімпік» — 

«Динамо». ЧУ

18.05, 1.50 «Великий футбол»

19.45 ЧІ. Огляд туру

20.40 «Європейський 

WEEKEND»

21.55 LIVE. «Челсі» — 

«Вотфорд». ЧА

00.00 «МЮ» — «Барселона. 

1/2 фіналу (2007 р. 

/ 2008 р.). Золота 

колекція Ліги Чемпіонів

03.30 «Еспаньйол» — 

«Валенсія». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.30 Гордість України

08.20, 13.00, 4.50 Правила 

життя

09.10 Правда життя

10.10, 21.40 Мистецтво 

виживання

11.00 Мадагаскар: зелений 

рай

12.00 У пошуках краси

13.50 Містична Україна

14.40 Полювання на НЛО

15.30, 23.40 Повітряні воїни

16.20, 20.50 Скарби за копійки

17.10 Мисливець та жертва

18.10, 22.40 Загадки планети

19.10 Легенди карного 

розшуку

20.00 Навколо світу. Місця 

сили

00.30 Ризиковане життя

05.30 Бандитський Київ

К1

05.10 «Рецепти щастя. Нова 

історія»

06.00 «Спеція»

06.30 «TOPSHOP»

07.30 М/ф

10.00 «Розсміши коміка»

11.00, 16.20 «Файна 

Юкрайна»

12.25, 2.10 «Орел і решка. 

Шопінг»

14.20 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

15.20 «Орел і решка. На краю 

світу»

18.00 «Звана вечеря»

19.00 «Орел і решка. 

Курортний сезон»

20.00 «Орел і решка. 

Ювілейний-2»

21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

22.00 Х/ф «Геймер»
23.45 Х/ф «2199: Космічна 

Одіссея»
02.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше-це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

07.35 М/с «Королiвська 

академiя»

08.00 Мультмікс

09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.10 М/с «Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць»

11.00 Х/ф «Спляча 
красуня»

12.10, 18.50 Панянка-

селянка

13.15, 19.55 Готель Галіція

14.20 Т/с «Домашній 

арешт»

15.25, 4.25 Віталька

16.40, 0.55 Казки У Кіно

17.45 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Танька і Володька

22.00, 2.45 Країна У

23.00 Розсміши коміка

01.25 Шпілівілі

01.55 Теорія зради

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00 

Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 0.25 Від першої особи

07.20, 23.25 На слуху

08.35 Паспортний сервіс

08.45 Світ он-лайн

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Ранок про Україну

09.35 Х/ф «Хоча зі мною 
ніхто не йде»

11.30 Мотоциклетний спорт. 

Чемпіонат світу. ЧС. 

ІІ етап

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.25 Борхес

14.05 Т/с «Анна Піль»

15.20 Фольк-music

16.50 Вікно в Америку

17.10, 2.25 Хокей. Чемпіонат 

світу 2017 р. 

19.35 Обличчя війни

19.50 Перша шпальта

20.20 Про головне

21.30, 2.10 Новини. Спорт

21.50 Війна і мир

22.50 З перших вуст

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.00, 0.00, 1.00 Підсумки

01.20 Новинний блок

01.55 Новини. Культура

04.20 Т/с «Травма»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.05 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 
«Сніданок з «1+1»

09.30, 10.50, 12.20 «Чотири 
весілля»

13.45 Комедія «Матусі»
14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами-6»
17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Драма «Кохана 

вчителька»
22.00 «Чотири весілля-6»
23.15, 4.00 Комедія «Чоловіки 

у великому місті»
01.20 Мелодрама «Абонент 

тимчасово недосяжний»

ІНТЕР

06.00 М/ф
06.20, 13.20 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.00, 12.25, 21.00 Т/с «Дурна 

кров»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 4.20 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 0.50, 5.05 «Подробиці»
22.50 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки»
01.40 Х/ф «Вірність»
03.05 «уДачний проект»
03.45 «Готуємо разом»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 13.30, 15.30, 5.20 Агенти 
справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 3.20 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з 
Україною

09.15, 4.10 Зоряний шлях
11.30, 4.30 Реальна містика
16.10 Х/ф «Ванька»
18.00 Т/с «Райське мiсце»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Капітанша»
23.30 Т/с «Закон і порядок: 

Злочинний намір»
01.50 Х/ф «Команда 

знищити»

ICTV

05.30, 20.20 Цивільна оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
09.45 Більше, ніж правда
10.40 Х/ф «Вбити посланця»

12.45, 15.45 Факти. День
13.20, 16.10 Т/с «Ніконов і Ко»
17.40, 21.25 Т/с «Пес-2»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.25 Х/ф «Одинак»
00.50 Т/с «Лас-Вегас»
02.20 Стоп
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитися всім!

НОВИЙ КАНАЛ

03.20 Служба розшуку дітей
03.25, 2.50 Зона ночі
05.40, 18.00 Абзац
06.33, 7.50 Kids Time
06.35 М/с «Сімейка Крудс»
06.55 М/с «Пригоди Кота в 

чоботах»
08.00 Т/с «Друзі»
10.40 Т/с «СашаТаня»
15.55, 19.00 Серця трьох
21.00 Київ вдень та вночі
22.10 Х/ф «Годзілла»
00.50 Х/ф «Похмілля у 

Вегасі-3»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд 

преси
06.45, 18.45 Місцевий час
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 
бізнесу

07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 
0.20 Погода на 
курортах

07.50 Будівельний стандарт
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 

Погода в Україні
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 
16.15, 17.15, 18.15 
Інформаційний день

10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі
19.30, 1.00 Час. Підсумки дня
22.15 Агрокраїна
22.30 Кордон держави
23.10 «За Чай.com»
00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо
00.25 Хроніка дня
02.15, 5.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.05 Х/ф «Розплата»
06.35 Х/ф «Розслідування»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

та партнери»
08.30 Ранковий «Свідок»
10.30, 17.30 Т/с «Детективи»
12.00, 0.45 Т/с «Елементарно-2»
13.55, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-9»
14.45, 19.00, 23.15, 3.20 

«Свідок»
15.45 «Легенди карного 

розшуку»
23.45 Т/с «Банши-3»
01.35 Т/с «Поліція Маямі»
02.20 Т/с «Батьківщина-2»
03.50 «Випадковий свідок»
03.55 «Речовий доказ»
04.20 Х/ф «Очікуючи 

вантаж на рейді 
Фучжоу біля Пагоди»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Азбука ремесел 
06.20 Міфи і загадки Майстра 
07.00 Ранок iз «Культурою»
07.45 Художниця Олена 

Куровська 
08.05 Православний календар 
08.20, 19.00, 00.00 Новини. 

Культура 
08.35 Ранок iз «Культурою»
09.20, 16.00 Актуально
09.25 Діалог Василь 

Герасим’юк-Софія 
Майданська 

09.50 Богдан Голояд. Реалізм 
10.15 Музика без меж 
10.30 Т/с «Роксолана», с. 11 
11.30 П. Чайковський «Євгеній 

Онєгін». Вистава 
Національної опери 
України 

13.45 Кераміка — моє життя 
14.00, 02.00 Х/ф «Злочин 

iз багатьма 
невідомими», ч. 2

15.05, 03.05 Замосць. 
Протистояння, що 
об’єднує

16.05 Скарби роду. Колискові 
пісні

16.25 Казки Запорізькі від 
Санька Сита 

16.40, 01.10 Музичний фільм 
«Краю мій рідний» 

17.15, 00.15 Д/ф «Київська 
старовина. Світ 
мистецтва. В. Горовиць»

17.50, 00.50 Логос 
18.15 Д/ф «Інтернет 1964. 

Віктор Глушков»
18.50 Православний календар 
19.15 Прямостояння. 

Михайлина Коцюбинська
19.55 Православний календар 
20.05 Суботів
20.20 Вечірня казка
20.30 Т/с «Роксолана», с. 12
21.30 Фольк-music 
22.30 Театральні силуети. 

Валентин Дуклер. Згадує 
Олег Комаров 

23.00 Леся Дичко «Червона 
калина»

23.40 Спочатку було Трипілля
01.45 Православний календар 
04.00 Х/ф «Пастка», с. 2
05.05 Глиняний рай... на землі 
05.25 Д/ф «Бонді»
 

СТБ

06.50, 16.00 «Все буде добре!»
08.50, 18.30 «За живе!»
10.05 Х/ф «Неймовірні 

пригоди італійців в 
Росії»

12.10 «МастерШеф. Діти»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.00, 22.45 «МастерШеф 

Діти-2»
23.10 Т/с «Коли ми вдома»
00.45 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

ТОНІС

06.00 Профілактика
14.45 Teen-клуб
15.00 Бенефіс композитора 

Остапа Гавриша
17.00, 22.10 Неприручена 

Амазонка
18.00 «Алло, лікарю!»
18.55, 21.00 «Погода»
19.05 В гостях у Дмитра 

Гордона. Руслана 
Лижичко, 2 ч.

20.00, 23.05 Повітряні воїни
21.15, 4.30 «Відлуння»
21.50, 5.00 DW-Візерунок дня
00.05 «Ніч чорних краваток»
01.25 «Життя на вершині»

02.50 «Після опівночі»
03.50 «Світські хроніки»
04.15 «Цивілізація Incognita»
05.10 «Джаз-коло»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Мультфільми
08.00, 18.30 «Спецкор»
08.30, 19.00 «ДжеДАІ»
09.00 Д/п «Помста природи»
11.00, 23.00 «Він, Вона і 

телевізор»
12.00, 3.40 «Облом.UA.»
16.00 Т/с «Загублений світ»
17.40 Т/с «Перевізник 2»
19.20, 20.10 Т/с «Схватка»
21.00 Х/ф «Щоденники 

месника»
00.00 Т/с «Інспектор Алекс»
01.40 «Шалений світ спорту»
02.10 Х/ф «Страчені світанки»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND»

07.20, 17.20 «Челсі» — 
«Вотфорд». ЧА

09.05, 21.35 ЧІ. Огляд туру
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20 «Олімпік» — «Динамо». 

ЧУ
12.10 «Великий футбол»
13.50 «Вільярреал» — 

«Депортіво». ЧІ
19.15 «Моя гра»
19.45 «Лас-Пальмас» 

— «Барселона». ЧІ
22.50 «Вест Гем» — 

«Ліверпуль». ЧА
00.40 ЧА. Огляд туру
01.35 «Сосьєдад» — 

«Малага». ЧІ
03.25, 5.30 Топ-матч
03.40 «Тоттенгем» — «МЮ». ЧА
05.45 Огляд передач

ФУТБОЛ-2

06.00, 16.40, 1.50, 3.50 Топ-
матч

06.10 «Ворскла» — «Зірка». ЧУ
08.00 «Осасуна» — 

«Гранада». ЧІ
09.50, 21.25 Журнал Ліги 

Чемпіонів
10.20 «Європейський 

WEEKEND»
11.40 ЧА. Огляд туру
12.35 «Реал» — «Севілья». ЧІ
14.20 «Моя гра»
14.50 «Ман Сіті» — «Лестер». 

ЧА

16.50 «Бетіс» — «Атлетіко». ЧІ
18.40 ЧІ. Огляд туру
19.35 «Олімпік» — «Динамо». 

ЧУ
21.55 LIVE. «Ман Сіті» 

— «Вест Бромвіч». ЧА
00.00 «Еспаньйол» — 

«Валенсія». ЧІ
02.00 «Іллічівець» — 

«Верес». ЧУ. Перша Ліга
04.00 «Алавес» — «Сельта». 

ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.30, 0.30 Гордість України
08.20, 13.00 Правила життя
09.10 Правда життя
10.10, 21.40 Мистецтво 

виживання
11.00 Мадагаскар: зелений рай
12.00 У пошуках краси
13.50 Містична Україна
14.40 Зворотний бік Місяця
15.30, 23.40 Повітряні воїни
16.20, 20.50 Скарби за копійки
17.10 Акули Фіджі

18.10, 22.40 Загадки планети
19.10 Легенди карного 

розшуку
20.00 Навколо світу. Місця 

сили

К1

05.10 «Рецепти щастя. Нова 
історія»

06.00 «Спеція»
06.30 «TOPSHOP»
07.30 М/ф
10.00 «Розсміши коміка»
11.00 «Файна Юкрайна»
12.25 «Орел і решка. Шопінг»
14.20, 20.00 «Орел і решка. 

Ювілейний-2»
15.20, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»
16.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»
18.00 «Звана вечеря»
19.00 «Орел і решка. 

Курортний сезон»
22.00 «КВН на БІС»
00.45 Т/с «Ти — моє життя»
02.15 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.15 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»
07.35 М/с «Королiвська 

академiя»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць»
11.00 Х/ф «Пані Метелиця»
12.10, 18.50 Панянка-селянка
13.15, 19.55 Готель Галіція
14.20 Т/с «Домашній арешт»
15.25, 4.25 Віталька
16.40, 0.55 Казки У Кіно
17.45 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Танька і Володька
22.00, 2.45 Країна У
23.00 Розсміши коміка
01.25 Шпілівілі
01.55 Теорія зради

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00 
Новини

06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу
06.15, 7.15, 8.15 Спорт
06.20, 8.20 АгроЕра
06.30, 0.25 Від першої особи
06.45, 7.45, 8.30 Смакота
07.25, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он-лайн

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Ранок про Україну
09.35 Україна на смак
10.00 Т/с «Красуні Едіт 

Уортон»
11.05 Говоріть один з одним. 

Ада Роговцева
12.15 Суспільний університет
12.40, 21.30, 2.10 Новини. 

Спорт
13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.25 Уряд на зв’язку з 

громадянами
14.05 Т/с «Анна Піль»
15.20 Х/ф «Хоча зі мною 

ніхто не йде»
17.10, 2.25 Хокей. Чемпіонат 

світу 2017 р. (Чехія 
— Швейцарія)

19.35 Обличчя війни
19.55 Наші гроші
20.20 Про головне
21.50 Д/ф «Легіон. Хроніка 

УГА. 1918-1919»
22.50 З перших вуст
22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.00, 0.00, 1.00 Підсумки
01.20 Новинний блок
01.55 Новини. Культура
04.20 Т/с «Травма»
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Стабільна ціна
в нестабільному світі
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на друге півріччя

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 54 грн. 13 коп.,
на квартал — 162 грн. 39 коп.,
до кінця року — 324 грн. 78 коп.
Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 74 грн. 13 коп.,
на квартал — 222 грн. 39 коп.,
до кінця року — 444 грн. 78 коп.
Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на мiсяць — 19 грн. 30 коп.,
на квартал — 57 грн. 90 коп.,
до кінця року — 115 грн. 80 коп.
Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць — 95 
коп., на квартал — 2 грн. 15 коп., 
на півріччя — 2 грн. 60 коп., на 
рік — 4 грн. 00 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 Якщо хто з вас, шановні читачі, не встиг 
передплатити газету на цей рік або не продов-
жив передплату на наступні місяці, це можна 
зробити до 5 червня в селах і райцентрах, до 
10-го — в обласних центрах та в Києві, і ви от-
римуватимете «Україну молоду» з 1 липня.
 Оформити передплату можна у відділен-
нях поштового зв’язку, в операційних залах 
поштамтів, у пунктах приймання передплати, 
на сайті ДП «Преса» www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми тради-
цiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв пе-
редплачуєте «Україну молоду» — порадьте 
передплату i своїм родичам, друзям, сусiдам, 
знайомим. 

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



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 23.35, 1.50 

ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 «Чотири весілля 6»

10.35, 12.20 «Міняю жінку»

13.45 Комедія «Матусі»

14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами-6»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Драма «Кохана 

вчителька»

22.00 «Одруження 

наосліп-3»

23.45, 2.00 Драма «Принцеса 

Монако»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 13.20 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 «Давай одружимося»

11.00, 12.25, 21.00 Т/с «Дурна 

кров»

15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 4.30 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 0.40, 5.10 «Подробиці»

22.50 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки-2»

01.30 Х/ф «Танго смерті»
02.50 «Подорожі в часі»

03.20 «уДачний проект»

03.50 «Готуємо разом»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 13.30, 15.30, 5.20 

Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.20, 2.40 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 3.20 Зоряний шлях

11.30, 4.30 Реальна містика

16.10 Т/с «Капітанша»

18.00 Т/с «Райське мiсце»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

20.55 Футбол. Фінал Кубка 

України. «Шахтар» 

— «Динамо»

23.40 Т/с «Закон і порядок: 

Злочинний намір»

ICTV

05.30, 9.55, 4.40 Цивільна 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.55, 13.20 Х/ф «Одинак»
12.45, 15.45 Факти. День

13.30 Т/с «Ніконов і Ко»

15.10, 16.10 Т/с «Кримінолог»

17.45, 21.25 Т/с «Пес-2»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

22.25 Х/ф «Грошовий 
поїзд»

00.40 Х/ф «Данило-князь 
Галицький»

02.20 Стоп-

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.45 Зона ночі

04.25, 10.40 Т/с «Татусеві 

дочки»

05.40, 18.00 Абзац

06.39, 7.55 Kids Time

06.40 М/с «Сімейка Крудс»

07.00 М/с «Пригоди Кота в 

чоботах»

08.00 Т/с «Друзі»

16.00, 19.00 Від пацанки до 

панянки

21.00 Київ вдень та вночі

22.10 Х/ф «Ядро Землі»

00.55 Х/ф «Незвані»
02.40 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 23.00 

Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 

16.55, 0.20 Погода на 

курортах

07.50 Драйв

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

10.55, 11.55, 17.55 Погода в 

світі

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Особливий погляд

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

06.30 Х/ф «Каблучка з 
Амстердама»

08.00, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

та партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.30 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Елементарно-2»

12.50, 0.45 Т/с «Поліція 

Маямі»

13.50, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-9»

14.45, 19.00, 23.15, 3.25 

«Свідок»

15.50 «Легенди карного 

розшуку»

22.20 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-12»

23.45 Т/с «Банши-3»

02.25 Т/с «Батьківщина-3»

03.55 «Випадковий свідок»

04.00 «Речовий доказ»

04.25 «Легенди бандитської 

Одеси»

04.50 Х/ф «Гетьманські 
клейноди»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Скарби роду. Колискові 

пісні 

06.25 Д/ф «Київська 

старовина. Світ 

мистецтва. 

В. Горовиць» 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45 Д/ф «Інтернет 1964. 

Віктор Глушков» 

08.20, 19.00, 00.00 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20, 16.00 Актуально

09.25 Прямостояння. 

Михайлина 

Коцюбинська 

10.05 Суботів 

10.20 Православний календар 

10.30 Т/с «Роксолана», с. 12 

11.30 Фольк-music 

12.30 Театральні силуети. 

Валентин Дуклер. 

Згадує Олег Комаров 

13.00 Леся Дичко «Червона 

калина» 

13.40 Спочатку було Трипілля 

14.00, 02.00 Х/ф «Злочин 
iз багатьма 
невідомими», ч. 3

15.10, 03.10 Анатолій 

Шевченко. Той, що 

з’єднав світи

16.05 Обереги. Віталій 

Суботін. Лозоплетіння

16.30 Осіння Голгофа 

єпископа Ромжі 

17.00, 00.20 Богдан 

Жолдак. Зустріч з 

істориком Михайлом 

Брайчевським 

17.45, 01.05 На життєвих 

перехрестях. Марія 

Мороз 

18.15 Повернута із забуття 

18.50 Православний календар 

19.20 Джерела з минулого 

Будинок з химерами

19.50 Від пращурів до нащадків

20.20 Вечірня казка

20.30 Т/с «Роксолана», с. 13

21.30 Велике і Величне. Наїв. 

Сецесія. Романтизм

22.35 Пам’яті Анатолія 

Шекери 

01.35 Володимир Губа. 

Дотики до сфер

04.00 Х/ф «Пастка», с. 3
05.10 Гравці. Театр ХХІ ст. 

Остап Ступка. Ролі, які 

нас обирають, ч. 1

 

СТБ

07.05, 16.00 «Все буде 

добре!»

09.05 «Все буде смачно!»

10.00, 18.30 «За живе!»

11.20 «МастерШеф. Діти»

18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

Діти-2»

23.15 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

ТОНІС

06.00, 15.30 «Мілен Демонжо. 

Міледі з українським 

корінням»

06.50, 21.55, 5.15 DW-

Візерунок дня

07.00, 14.00, 18.00 «Алло, 

лікарю!»

07.55, 13.35, 18.55, 21.10 

«Погода»

09.50, 4.35 «Цивілізація 

Incognita»

10.50 «Модні історії з 

Оксаною Новицькою»

11.55 «Зимою і літом 

мандруємо світом»

14.50, 1.55 «Відлуння»

16.20 Ігор Борко. «Пісні мого 

серця», 1 ч.

16.55, 22.20 Неприручена 

Амазонка

19.05 В гостях у Дмитра 

Гордона. Руслана 

Лижичко, 3 ч.

20.00, 22.45 Повітряні воїни

21.30, 4.50 Глобал-

23.50 «Натхнення»

00.00 «Родіон Нахапетов: 

від П’ятихаток до 

Голлівуду»

00.55 Д/ф «Мішель Мерсьє. 

Заручниця кохання»

02.25 Вечір пам’яті Миколи 

Мозгового «Мріялось, 

бажалось, не 

збулось…»

05.25 «П’ять доріг доктора 

Сивого»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Мультфільми

08.00, 18.30 «Спецкор»

08.30, 19.00 «ДжеДАІ»

09.00 «Територія обману»

11.00, 22.50 «Він, Вона і 

телевізор»

12.00 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

15.50 Т/с «Загублений світ»

17.35 Т/с «Перевізник-2»

19.20, 20.10 Т/с «Схватка»

21.00 Х/ф «Останній круїз»
23.50 Т/с «Інспектор Алекс»

02.15 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

03.20 Д/п «Помста природи»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Бетіс» — «Атлетіко». 

ЧІ

07.45 «Моя гра»

08.15 «Ворскла» — «Зірка». 

ЧУ

10.00, 15.40, 21.45 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Ман Сіті» — «Вест 

Бромвіч». ЧА

12.10, 19.05 ЧІ. Огляд туру

13.05 «Реал» — «Севілья». ЧІ

14.55, 19.00 Топ-матч

15.10 «Сіткорізи». Прем’єра

16.00 «LaLiga Files» 5 

епізод». ЧІ. Прем’єра

16.40 «Тоттенгем» — «МЮ». 

ЧА

18.30, 4.50 Журнал Ліги 

Чемпіонів

20.00, 23.20 «Студія LIVE»

20.55 LIVE. «Шахтар» 

— «Динамо. Фінал. 

Кубок України

00.00, 5.20 «Сіткорізи»

00.30 «Еспаньйол» — 

«Валенсія». ЧІ

02.20 «LaLiga Files» 5 

епізод». ЧІ

03.00 «Челсі» — «Вотфорд». 

ЧА

05.50 Огляд передач

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 23.55, 0.50, 

4.40, 5.30 Топ-матч

06.10 «Челсі» — «Вотфорд». 

ЧА

08.10 «МЮ» — «Сельта». 

1/2 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

10.10 «Лас-Пальмас» 

— «Барселона». ЧІ

12.00 «Моя гра»

12.35 «Олімпік» — 

«Динамо». ЧУ

14.20 ЧІ. Огляд туру

15.15 «Ліон» — «Аякс». 1/2 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

17.00 Журнал Ліги Чемпіонів

17.30 «Реал» — «Севілья». 

ЧІ

19.20 ЧА. Огляд туру

20.10 «Ман Сіті» — «Вест 

Бромвіч». ЧА

21.55 LIVE. «Сельта» 

— «Реал». ЧІ

00.10, 4.50 «LaLiga Files» 5 

епізод». ЧІ

01.00, 4.00 «Студія LIVE»

01.55 «Шахтар» — 

«Динамо». Фінал. 

Кубок України

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.30 Війна всередині нас

08.20, 13.00 Правила життя

09.10 Правда життя

10.10, 21.40 Мистецтво 

виживання

11.00 Мисливець та жертва

12.00 У пошуках краси

13.50 Містична Україна

14.40 Академік Корольов

15.30, 23.40 Повітряні воїни

16.20, 20.50 Скарби за копійки

17.10 Мадагаскар: зелений 

рай

18.10, 22.40 Загадки планети

19.10 Легенди карного 

розшуку

20.00 Навколо світу. Місця 

сили

00.30 Підроблена історія

К1

05.10 «Рецепти щастя. Нова 

історія»

06.00 «Спеція»

06.30 «TOPSHOP»

07.30 М/ф

10.00 «Розсміши коміка»

11.00 «Файна Юкрайна»

12.25 «Орел і решка. Шопінг»

14.20, 20.00 «Орел і решка. 

Ювілейний-2»

15.20, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

16.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»

18.00 «Звана вечеря»

19.00 «Орел і решка»

22.00 «КВН на БІС»

00.45 «Скептик»

03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше-це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

07.35 М/с «Королiвська 

академiя»

08.00 Мультмікс

09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.10 М/с «Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць»

11.00 Х/ф «Король 
Дроздобород»

12.10, 18.50 Панянка-селянка

13.15, 19.55 Готель Галіція

14.20 Т/с «Домашній арешт»

15.25 Віталька

16.40 Казки У Кіно

17.45 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Танька і Володька

22.00 Країна У

23.00 Розсміши коміка

00.00 Х/ф «Вінчання зі 
смертю»

01.35 Щоденники Темного

04.20 Це любов

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00 

Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 0.25 Від першої особи

07.20, 23.25 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45 Світ он-лайн

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Ранок про Україну

09.35 Україна на смак

10.00 Т/с «Красуні Едіт 

Уортон»

11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.25 Наші гроші

14.05 Т/с «Анна Піль»

15.20, 3.30 Світло

16.35 Хто в домі хазяїн?

16.55 Школа Мері Поппінс

17.20 М/с «Книга джунглів»

18.15, 1.20 Новинний блок

18.55 З перших вуст

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Перший на селі

19.55 Слідство. Інфо

20.20 Про головне

21.30, 2.10 Новини. Спорт

21.50 Д/ф «Золотий 

вересень. Хроніка 

Галичини.1939-1941»

22.40 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00, 0.00, 1.00 Підсумки

02.20 Телевистава «Назар 

Стодоля»

04.20 Т/с «Травма»

05.50 Вічне
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 23.30, 1.45 

ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30, 11.00, 12.20 «Міняю 

жінку»

13.45, 14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами-6»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Драма «Кохана 

вчителька»

22.00 «Право на владу 2017»

23.40, 1.55 Драма 

«Небезпечна ілюзія»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 13.20 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 «Давай одружимося»

11.00, 12.25, 21.00 Т/с «Дурна 

кров»

15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 4.30 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 1.35, 5.05 «Подробиці»

22.50 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки-2»

02.20 «Україна: забута історія»

03.10 «уДачний проект»

03.45 «Готуємо разом»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 13.30, 15.30, 5.20 

Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.40 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 3.30 Зоряний шлях

11.30, 4.30 Реальна містика

16.10, 21.00 Т/с «Капітанша»

18.00 Т/с «Райське мiсце»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

Злочинний намір»

ICTV

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.50 Секретний фронт

10.50, 13.20 Х/ф 
«Грошовий поїзд»

12.45, 15.45 Факти. День

13.30, 16.10 Т/с «Кримінолог»

17.45, 21.25 Т/с «Пес-2»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

22.25 Х/ф «Мистецтво 
війни»

00.40 Т/с «Лас-Вегас»

02.05 Стоп

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Дивитися всім!

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.15, 18.00 Абзац

05.10 Х/ф «Мачуха»
07.05 Х/ф «База Клейтон»

09.00 Половинки

12.45 Х/ф «Ядро Землі»
15.15 Х/ф «Годзілла»
19.00 Х/ф «Останній 

володар стихій»
21.00 Київ вдень та вночі

22.10 Х/ф «Хвиля»
00.15 Х/ф «Вовче лігвище»
02.00 Х/ф «Неймовірний 

блокбастер»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 23.00 

Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 

16.55, 0.20 Погода на 

курортах

07.50 Мотор

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

10.55, 11.55, 17.55 Погода в 

світі

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

06.15 Х/ф «Скринька Марії 
Медічі»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

та партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.35 Т/с «Детективи»

12.00, 0.45 Т/с «Поліція 

Маямі»

13.50 Т/с «CSI: Нью-Йорк-9»

14.45, 19.00, 23.15, 3.20 

«Свідок»

15.05, 21.30 Т/с «CSI: Лас-

Вегас-12»

15.50 «Легенди карного 

розшуку»

23.45 Т/с «Банши-3»

02.25 Т/с «Батьківщина-3»

03.50 «Випадковий свідок»

03.55 «Речовий доказ»

04.15 «Легенди бандитської 

Одеси»

04.40 «Правда життя. 

Професії»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Обереги. Віталій 

Суботін. Лозоплетіння 

06.25 Осіння Голгофа 

єпископа Ромжі 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45 Повернута із забуття 

08.20, 19.00, 00.00 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20, 16.00 Актуально

09.25 Джерела з минулого 

Будинок з химерами 

09.50 Від пращурів до 

нащадків 

10.15 Коломийська кераміка

10.30 Т/с «Роксолана», с. 13 

11.30 Велике і Величне. Наїв. 

Сецесія. Романтизм 

12.35 Пам’яті Анатолія 

Шекери 

14.00, 02.00 Х/ф «Злочин 
iз багатьма 
невідомими», ч. 4

15.05, 03.05 Гравці. Театр ХХІ ст.

Спомин про епоху. 

Новели про Наталію 

Ужвій, ч. 1

15.45, 03.45 Три квітучих пори

16.05 Невигадані історії. Доля 

примадонни

16.35 Закарпатський 

краєзнавчий музей

16.45, 00.20 Світло 

17.20, 00.55 Талісман родини 

Симиренків

17.50, 01.30 Д/ф «Кримські 

татари. Крим наш», ч. 1

18.15 Ігор Павлюк. «Між 

Бугом і Богом»

18.50 Берегово — перлина 

Закарпаття

19.20 Дійові особи 

20.10 Історії та притчі

20.20 Вечірня казка

20.30 Т/с «Роксолана», с. 14

21.30 Гра долі. Михайло 

Грушевський, ч. 1

21.45 О. Грибоєдов 

«Горе з розуму». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру

23.50 Чернігів. Троїцько-

Іллінський монастир

04.00 Х/ф «Пастка», с. 4
05.05 Гравці. Театр ХХІ ст. 

Остап Ступка. Ролі, які 

нас обирають, ч. 2

СТБ

06.50, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.50 «Все буде смачно!»

09.50, 18.30 «За живе!»

11.05 «МастерШеф. Діти»

18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»

20.00, 22.45 «Я соромлюсь 

свого тіла-4»

00.00 «Один за всіх»

01.15 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

ТОНІС

06.00, 15.55 «Родіон 

Нахапетов: від 

П’ятихаток до 

Голлівуду»

06.50, 21.55, 5.15 DW-

Візерунок дня

07.00, 14.00, 18.00 «Алло, 

лікарю!»

07.55, 13.45, 18.55, 21.05 

«Погода»

09.50 «Цивілізація Incognita»

10.45, 4.20 «Модні історії з 

Оксаною Новицькою»

11.50 «Соціальний статус»

15.00, 21.20, 4.45 «Відлуння»

16.50 Ігор Борко. «Пісні мого 

серця», 2 ч.

17.30, 22.15 Неприручена 

Амазонка

19.05 В гостях у Дмитра 

Гордона. Іван Драч, 1 ч.

20.00, 23.05 Повітряні воїни

00.10 «Ніч чорних краваток»

01.30 «Життя на вершині»

02.55 «Після опівночі»

03.55 «Світські хроніки»

05.25 «Джаз-коло»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Мультфільми

08.00, 18.30 «Спецкор»

08.30, 19.00 «ДжеДАІ»

09.00, 23.50 «Територія 

обману»

11.00 Д/п «Страшне завтра»

14.20 Д/п «Помста природи»

16.45 Х/ф «Останній круїз»
19.20 Х/ф «Ураган 500 

миль за годину»
21.00 Х/ф «Мовчазна 

отрута»
22.50 «Він, Вона і телевізор»

01.40 «Угон по-нашому»

02.10 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

03.20 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Олімпік» — 

«Динамо». ЧУ

07.45, 18.50 «Сіткорізи»

08.15 «Сосьєдад» — 

«Малага». ЧІ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20, 13.15, 0.00, 3.00 

«Студія LIVE»

11.15, 0.55 «Шахтар» 

— «Динамо». Фінал. 

Кубок України

13.55 «Вест Гем» — 

«Ліверпуль». ЧА

16.00 «LaLiga Docs» 5 

епізод». ЧІ. Прем’єра

16.55 «Ворскла» — «Зірка». ЧУ

19.20 «Сельта» — «Реал». ЧІ

21.10 «Моя гра»

21.40 LIVE. «Лестер» 

— «Тоттенгем». ЧА

23.45, 3.40 Топ-матч

03.55 «Осасуна» — 

«Гранада». ЧІ

05.45 Огляд передач

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 3.55 Топ-

матч

06.10 «Вільярреал» — 

«Депортіво». ЧІ

08.10 «Іллічівець» — 

«Верес». ЧУ. Перша 

Ліга

10.10 «Бетіс» — «Атлетіко». 

ЧІ

12.00 «LaLiga Files» 5 

епізод». ЧІ

12.40 «Тоттенгем» — «МЮ». 

ЧА

14.30, 23.45 «Сіткорізи»

15.00 «Осасуна» — 

«Гранада». ЧІ

16.50 «Моя гра»

17.20, 20.20 «Студія LIVE»

18.15 «Шахтар» — 

«Динамо». Фінал. 

Кубок України

21.00 «LaLiga Docs» 5 

епізод». ЧІ

21.55 «Лас-Пальмас» 

— «Барселона». ЧІ

00.15 «Ман Сіті» — «Вест 

Бромвіч». ЧА

02.05 «Сельта» — «Реал». ЧІ

04.05 «Челсі» — «Вотфорд». 

ЧА

05.55 Огляд передач

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.30 Війна всередині нас

08.20, 13.00 Правила життя

09.10, 0.30 Правда життя

10.10, 21.40 Мистецтво 

виживання

11.00 Акули Фіджі

12.00 У пошуках краси

13.50 Містична Україна

14.40 Запрограмовані долі

15.30, 23.40 Повітряні воїни

16.20, 20.50 Скарби за 

копійки

17.10 Мадагаскар: зелений 

рай

18.10 Таємниці Сонця

19.10 Легенди карного 

розшуку

20.00 Навколо світу. Місця 

сили

22.40 Загадки планети

К1

06.30 «TOPSHOP»

07.30 М/ф

09.50, 18.00 «Орел і решка. 

Ювілейний сезон»

14.20 «Орел і решка. 

Ювілейний-2»

16.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»

00.45 Т/с «Ти — моє життя»

02.15 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше-це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/ф «Як козаки у 

футбол грали»

07.35 М/с «Королiвська 

академiя»

08.00 Мультмікс

09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.10 М/с «Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць»

10.50 Х/ф «Біляночка та 
Розочка»

12.05 Х/ф «Гензель і 
Ґретель»

13.10 Х/ф «Осляча шкура»
14.20 Х/ф «Шість лебедів»
16.10 Х/ф «Карибське 

золото»
18.00 Х/ф «Джек Гантер. 

У пошуках скарбів 
Угаріта»

20.00 Х/ф «Джек Гантер. 
Прокляття гробниці 
Ехнатона»

21.50 Х/ф «Джек Гантер. 
Небесна зірка»

23.40 Це любов

00.05 Розсміши коміка

00.55 Казки У Кіно

01.25 Шпілівілі

01.55 Теорія зради

02.45 Країна У

04.25 Віталька

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00, 

4.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу

06.15, 7.15, 8.15 Спорт

06.20, 8.20 АгроЕра

06.30 25 Від першої особи

07.25, 23.25 На слуху

08.50 Паспорт.Ua

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Ранок про Україну

09.35 Д/ф «Кримські татари: 

«Крим — наш!»

10.40 Д/ф «Чесно жити і 

чесно померти. Ігуменя 

Йосифа Вітер»

11.40 Д/ф «Ті десять років. 

Євген Сверстюк»

12.30 Д/ф «Крим. Спротив»

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.25 Слідство. Інфо

14.05 Т/с «Анна Піль»

15.20 Надвечір’я. Долі

16.35 «Есе про Крим»

17.10, 21.10, 2.20 Хокей. 

Чемпіонат світу 2017 р. 

Чвертьфінал

19.35 Обличчя війни

19.55 «Схеми» з Наталією 

Седлецькою (оригінал)

20.20 Про головне

ТРК «ЕРА»
23.00, 0.00, 1.00 Підсумки

00.25 Від першої особи

01.20 Новинний блок

01.55 Новини. Культура

02.10 З перших вуст

04.20 Т/с «Травма»

05.50 Вічне
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 «Чотири весілля-3»

10.55, 12.20 «Міняю жінку»

13.45 Комедія «Матусі»

14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами-6»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

20.15 «Розсміши коміка. 

Діти 2»

22.00, 2.00 «Вечірній 

квартал»

00.00 «Вечірній Київ»

05.20 «Ескімоска-2: пригоди в 

Арктиці»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 13.20 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 «Давай одружимося»

11.00, 12.25 Т/с «Дурна кров»

15.50, 16.45 «Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

20.00, 2.45 «Подробиці тижня»

22.00 Х/ф «Будинок для 
двох»

23.50 Х/ф «Таємниця 
«Чорних дроздів»

01.50 «Україна: забута історія»

04.25 «Жди мене»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 13.30, 15.30 Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.00 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 5.20 Зоряний шлях

11.30, 3.45 Реальна 

містика

16.10, 21.00 Т/с «Капітанша»

18.00 Т/с «Райське мiсце»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

23.20 «Слідами популіста». 

Частина перша

00.00 Т/с «Закон і порядок: 

Злочинний намір»

ICTV

05.30 Цивільна оборона

06.30 Ранок у великому 

місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.50 Інсайдер

10.45, 13.20 Х/ф 
«Мистецтво війни»

12.45, 15.45 Факти. День

13.35, 16.10 Т/с «Кримінолог»

17.45 Т/с «Пес-2»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.50 Х/ф «Подвійний 
КОПець»

01.45 Т/с «Лас-Вегас»

03.05 Стоп

НОВИЙ КАНАЛ

03.10, 2.35 Служба розшуку 

дітей

03.15, 2.40 Зона ночі

05.05, 18.00 Абзац

06.00, 7.50 Kids Time

06.02 М/с «Сімейка Крудс»

06.55 М/с «Пригоди Кота в 

чоботах»

08.00 Т/с «Друзі»

09.20, 20.45 Київ вдень та 

вночі

14.15 Серця трьох

16.10, 19.00 Суперінтуїція

22.00 Х/ф «Вертикальний 
рубіж»

00.15 Х/ф «Хвиля»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00, 23.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 

16.55, 0.20 Погода на 

курортах

07.50 Драйв

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в 

Україні

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 

12.25, 13.15, 14.15, 

15.25, 16.15, 17.15 

Інформаційний день

10.55, 11.55, 17.55, 22.50 

Погода в світі

18.15 Інтерв’ю з Андрієм 

Сусленком

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

03.35 В кабінетах

04.25, 5.25 Будемо жити

04.45 Невигадані історії

05.55 Рандеву

НТН

05.10 Х/ф «Веселі 
Жабокричі»

06.15 Х/ф «На Вас 
чекає громадянка 
Никанорова»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

та партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.35 Т/с «Детективи»

12.00, 0.45 Т/с «Поліція 

Маямі»

13.50, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-12»

14.45, 19.00, 23.15, 3.25 

«Свідок»

15.50 «Легенди карного 

розшуку»

23.45 Т/с «Банши-3»

02.30 Т/с «Батьківщина-3»

03.55 «Випадковий свідок»

04.00 «Речовий доказ»

04.30 «Легенди бандитської 

Одеси»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Світло 

06.40 Дивовижна рогоза

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45 Ігор Павлюк. «Між 

Бугом і Богом» 

08.20, 19.00, 00.00 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20, 16.00 Актуально

09.25 Дійові особи 

10.30 Т/с «Роксолана», с. 14 

11.30 Гра долі. Михайло 

Грушевський, ч. 1 

11.45 О. Грибоєдов 

«Горе з розуму». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру 

13.50 Чернігів. Троїцько-

Іллінський монастир 

14.00, 02.00 Х/ф «Злочин 
iз багатьма 
невідомими», ч. 5 

15.05, 03.05 Гравці. Театр ХХІ ст. 

Спомин про епоху. 

Новели про Наталію 

Ужвій, ч. 2

16.05 Стежками Мауглі й 

Багіри 

16.20, 01.15 Незвідане 

Закарпаття. Вбрання 

предків, ч. 3

16.45, 01.40 Загублені в часі. 

Степан Сапеляк

17.00, 00.15 Книга. ua 

17.30, 00.45 Д/ф «Кримські 

татари. Крим наш», ч. 2

18.05 Головна роль. Петро 

Панчук

19.20 Територія Кіно. Інна 

Биченкова

19.50 Антракт

20.20 Вечірня казка

20.30 Т/с «Роксолана», с. 15

21.30 Гра долі. Михайло 

Грушевський, ч. 2

21.45 Мистецтво жити. 

Кольори любові... 

і долі

22.20 Д/ф «Алкоголічка»

22.55 «За часом, як за 

плугом». Пам’яті 

Миколи Шудрі

04.00 Х/ф «Пастка», с. 5
05.05 Д/ф «Рейх. Крах чорних 

селекціонерів»

СТБ

07.50 Х/ф «Дамське танго»
09.40 Х/ф «Рівняння 

любові»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»

18.30 Т/с «Коли ми вдома»

20.00, 22.45 «Холостяк-7»

01.20 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

ТОНІС

06.00, 15.30 Д/ф «Мішель 

Мерсьє. Заручниця 

кохання»

06.50, 21.55, 5.20 DW-

Візерунок дня

07.00, 14.00, 18.00 «Алло, 

лікарю!»

07.55, 13.40, 21.10 «Погода»

10.35, 4.30 «Модні історії з 

Оксаною Новицькою»

11.00 «Будьте здорові!»

11.50 Teen-клуб

14.55, 21.25, 4.50 «Відлуння»

16.20 Ігор Борко. «Пісні мого 

серця», 3 ч.

17.00 Неприручена 

Амазонка

19.05 В гостях у Дмитра 

Гордона. Іван Драч, 2 ч.

20.00 Повітряні воїни

22.10 Х/ф «Червоний 
готель»

00.00 «Ніч чорних краваток»

01.50 «Життя на вершині»

02.55 «Вихідний, після 

опівночі»

03.55 «Світські хроніки»

04.20 «Кумири»

05.30 «Джаз-коло»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Мультфільми

08.00, 18.30 «Спецкор»

08.30, 19.00 «ДжеДАІ»

09.00, 1.20 «Територія 

обману»

10.00 «Роби бізнес»

10.40 «Він, Вона і телевізор»

11.35 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

15.10 Т/с «Загублений світ»

16.55 Х/ф «Ураган 500 
миль за годину»

19.20 Х/ф «Пекельний 
смерч»

21.00 Х//ф «Залишені»
23.00 «Змішані єдиноборства. 

UFC.»

02.20 Х/ф «Двійник»
03.30 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Вест Гем» — 

«Ліверпуль». ЧА

07.45, 4.00 «Вільярреал» 

— «Депортіво». ЧІ

09.30, 16.00 «Моя гра»

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Сельта» — «Реал». ЧІ

12.05 «Ман Сіті» — «Вест 

Бромвіч». ЧА

13.55 «Бетіс» — «Атлетіко». 

ЧІ

16.30 «Лестер» — 

«Тоттенгем». ЧА

18.15 «LaLiga Docs» 5 

епізод». ЧІ

18.55, 21.50 «Студія LIVE»

19.50 «Шахтар» — «Динамо. 

Фінал. Кубок України

22.50 ЧІ. Передмова до туру

23.20 «Лас-Пальмас» 

— «Барселона». ЧІ

01.10 Світ Прем’єр-Ліги

01.40 «Тоттенгем» — «МЮ». 

ЧА

03.30 «Сіткорізи»

05.50 Огляд передач

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 5.30 Топ-

матч

06.10 «Еспаньйол» — 

«Валенсія». ЧІ

08.10 «Лестер» — 

«Тоттенгем». ЧА

10.10 «Сосьєдад» — 

«Малага». ЧІ

12.00, 23.55 «LaLiga Docs» 5 

епізод». ЧІ

13.00 «Шахтар» — 

«Динамо». Фінал. 

Кубок України

15.05 «Челсі» — «Вотфорд». 

ЧА

16.55 ЧІ. Передмова до туру. 

Прем’єра

17.25 «Сельта» — «Реал». ЧІ

19.15 Світ Прем’єр-ліги. 

Прем’єра

19.45 «Вест Гем» — 

«Ліверпуль». ЧА

21.35 «Сіткорізи»

22.05 «Осасуна» — 

«Гранада». ЧІ

00.50 «Алавес» — «Сельта». 

ЧІ

02.40 ЧІ. Передмова до туру

03.10 «Вест Бромвіч» 

— «Челсі». ЧА

05.00 Світ Прем’єр-Ліги

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.30 Війна всередині нас

08.20, 13.00 Правила життя

09.10 Правда життя

10.10, 21.40 Мистецтво 

виживання

11.00, 17.10 Мадагаскар: 

зелений рай

12.00 У пошуках краси

13.50 Містична Україна

14.40 Потойбіччя. Сни

15.30, 23.40 Повітряні воїни

16.20, 20.50 Скарби за копійки

18.10 Метеоритна загроза

19.10, 0.30 Легенди карного 

розшуку

20.00 Навколо світу. Місця 

сили

22.40 Таємниці Сонця

К1

05.10 «Рецепти щастя. Нова 

історія»

06.00 «Спеція»

06.30 «TOPSHOP»

07.30 М/ф

10.00, 0.50 «Розсміши коміка»

11.00, 16.20 «Файна 

Юкрайна»

12.25, 1.40 «Орел і решка. 

Шопінг»

14.20, 20.00 «Орел і решка. 

Ювілейний-2»

15.20, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

18.00 «Звана вечеря»

22.00 «КВН на БІС»

23.00 «КВН»

02.25 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше-це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

07.35 М/с «Королiвська 

академiя»

08.00 Мультмікс

09.25 Х/ф «Крріш-3»
12.10, 18.50 Панянка-селянка

13.15 Готель Галіція

14.20 Т/с «Домашній арешт»

15.25, 3.55 Віталька

16.40 Казки У Кіно

17.45 Одного разу під 

Полтавою

20.00 Х/ф «Сам удома-3»
22.00 Х/ф «Шеф»
23.40 Х/ф «Крутий чувак»
01.20 Країна У

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00 

Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25 Життєлюб

06.45, 7.45, 8.25 Смакота

07.20, 23.25 На слуху

08.35 Територія закону

08.40 Паспорт.Ua

08.45 Світ он-лайн

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Ранок про Україну

09.35 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

10.00 Т/с «Красуні Едіт 

Уортон»

12.05 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

12.25 Суспільний 

університет

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.25 «Схеми» з Наталією 

Седлецькою

14.05 Т/с «Анна Піль»

15.20 Віра. Надія. Любов

16.35 Хочу бути

16.55 Хто в домі хазяїн?

17.20 М/с «Книга джунглів»

18.15, 1.20 Новинний блок

18.55 З перших вуст

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.30 Богатирські ігри

20.20 Про головне

21.30, 2.10 Новини. Спорт

21.45 Д/ф «Одеська трагедія: 

кривавий слід «Русской 

весны»

ТРК «ЕРА»
23.00, 0.00, 1.00 Підсумки

00.25 Від першої особи

02.20 Музичне турне

03.30 Надвечір’я. Долі

04.20 Т/с «Травма»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 12—13 ТРАВНЯ 2017
19 травня

ТБ-П’ЯТНИЦЯУКРАЇНА МОЛОДА10



КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.45 «Гроші»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 23.10 «Світське життя»

11.00 «Одруження наосліп-3»

12.25 Драма «Кохана 

вчителька»

16.50 «Вечірній квартал»

18.30 «Розсміши коміка 

2017»

20.15 «Українські сенсації»

21.15 Прем`єра «Вечірній 

квартал Турція 2017»

00.00, 4.35 Драма «Вітер, що 

гойдає верес»

04.10 «Ескімоска-2: пригоди в 

Арктиці»

ІНТЕР

06.10 М/ф

06.30 Х/ф «Той самий 
Мюнхгаузен»

09.30 «Україна вражає»

10.00, 3.20 Док. проект «Олег 

Янковський. Я, на свою 

біду, безсмертний»

11.00, 4.05 Х/ф «Мій ласкавий 
і ніжний звір»

13.10 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки-2»

19.00, 20.30 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки-3»

20.00, 2.50 «Подробиці»

22.20 «Великий бокс з 

Володимиром Кличком»

01.30 Х/ф «Лок»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 1.50 

Сьогодні

07.15, 4.30 Зоряний шлях

09.10 Т/с «Ворожка»

13.00, 15.20 Т/с «Андрійко»

17.10, 19.40 Т/с «Прости»

22.10 Х/ф «Ванька»
00.00 Реальна містика

02.30 Т/с «Закон і порядок: 

Злочинний намір»

ICTV

05.20 Т/с «Відділ 44»

06.50 Дивитися всім!

07.50 Без гальм

08.50 Я зняв!

09.45 Дизель-шоу. Дайджест

10.50, 11.50 Відпустка за 

обміном

12.45 Факти. День

13.00 Т/с «На трьох»

14.50 Х/ф «Подвійний 
КОПець»

16.45 Х/ф «Серце дракона»
18.45 Факти. Вечір

19.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Код да Вінчі»

22.55 Х/ф «Ангели і 
демони»

01.30 Х/ф «Далека країна»
03.40 Х/ф «Данило-князь 

Галицький»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.30 Зона ночі

05.43, 7.00 Kids Time

05.45 М/с «Сімейка Крудс»

07.02 Ревізор Крамниці

09.00 Таємний агент

10.15 Таємний агент. 

Пост-шоу

12.00 Від пацанки 

до панянки

14.00 Хто зверху?

16.00 М/ф «Супершістка»

18.00 Х/ф «Армагедон»
21.00 Х/ф «Назустріч 

шторму»
22.50 Х/ф «Епідемія»
00.45 Х/ф «Незвані»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.15, 20.10, 0.20, 5.15 Рандеву

06.55, 17.55 Погода в світі

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 0.00 Час новин

07.10, 8.10, 9.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55 Погода на 

курортах

07.30, 14.10 Відкрита церква

07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час 

бізнесу

07.55, 12.55, 15.55, 18.50, 

23.50 Погода в Україні

08.20 Не перший погляд

09.15 Мотор

09.20 Автопілот-новини

09.30 Укравтоконтинент

10.10 Модне здоров’я

10.30 Історія успіху

10.40 Сучасний фермер

11.05 П’ятий поверх

11.30 Майстри ремонту

12.15 Сімейні зустрічі

12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

12.50 Legal Up LIFE

13.10, 3.20 Кіно з Я. Соколовою

13.30, 4.15 Феєрія мандрів

14.35 Навчайся з нами

15.15 Фінансовий тиждень

15.30 Особливий погляд

16.05 Полілог

17.10 «За Чай.com»

18.15, 2.35 Фактор безпеки

19.25, 23.25 Машина часу

21.00, 1.30 Велика політика

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.30 Д/ф «Відділ кадрів»

01.15, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15 В кабінетах

04.35 Час інтерв’ю

НТН

05.20 «Правда життя. 

Професії»

06.30 Х/ф «Ще до війни»
08.55 Х/ф «Наприкінці ночі»
11.30, 3.30 «Речовий доказ»

14.15 «Склад злочину»

16.00 Т/с «Детективи»

19.00, 2.45 «Свідок»

19.30 Х/ф «Кубанські 
козаки»

21.30 Х/ф «Чорний дрізд»
23.20 Х/ф «Нестримні»
01.00 Х/ф «Недоторкані»
03.15 «Випадковий свідок»

04.00 «Легенди бандитської 

Одеси»

04.25 Х/ф «Гу-га»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Стежками Мауглі й 

Багіри 

06.20 Незвідане Закарпаття. 

Вбрання предків, ч. 3 

06.45 Загублені в часі. Степан 

Сапеляк 

07.00 Книга. ua 

07.30 Д/ф «Кримські татари. 

Крим наш», ч. 2 

08.00 Головна роль. Петро 

Панчук 

09.00 Новини. Культура 

09.20 Територія Кіно. Інна 

Биченкова 

09.50 Антракт 

10.30 Т/с «Роксолана», с. 15 

11.30 Гра долі. Михайло 

Грушевський, ч. 2 

11.50 «За часом, як за 

плугом». Пам’яті 

Миколи Шудрі 

13.00 Казки Лірника Сашка 

13.10 С. Козлов «Зеленими 

пагорбами океану». 

Вистава Київського 

акдемічного театру на 

Липках

14.15 Лядовська святиня

14.40 Дитячі таємниці

15.20, 03.00 Світ у 

прямокутнику. Леонід 

Левіт, ч. 1

15.50, 03.30 Братерство 

ліцеїстів. Мистецтво

16.20 Д/ф «Гуцулка Ксеня»

17.00, 01.20 Відкриття. Сергій 

Борткевич

17.40, 02.40 Чернігів. Скарби 

Борисоглібського собору

18.00 Згадуючи В’ячеслава 

Чорновола

19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Дайджест

19.20 Позиція

19.50 Музика і музиканти

20.20 Ольга Микитенко. 

Концерт на честь 

25-річчя кардіохірургії 

новонароджених в 

Україні

21.35 Майстри великої 

родини. Шкрібляк 

22.00 Музей шістдесятництва, 

ч. 1

22.45 Д/ф «Київська 

старовина. Світ 

мистецтва. Модель 

світу братів 

Тобілевичів»

23.20 Jazz Коло. Тамара 

Лукашева, ч. 2

00.20 Діалог Василь 

Герасим’юк — Микола 

Сядристий, ч. 1, 2

02.00 Олег Чорногуз. 

Роздуми

04.00 М. Кропивницький «Дві 

сім’ї». Фільм-вистава 

театру ім. І. Франка 

05.45 Легенди Ужгородського 

замку

СТБ

08.00 «Караоке на Майдані»

09.00 «Все буде смачно!»

10.40 «Холостяк-7»

13.55 «МастерШеф Діти-2»

19.00 «Україна має талант! 

Діти-2»

21.35, 23.00 Т/с «Коли ми 

вдома»

22.30 «Україна має талант! 

Діти-2». Підсумки 

голосування

23.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

ТОНІС

06.20 Х/ф «Моє кохання»
07.45 «Кумири»

07.55, 10.25, 12.00, 16.00 

«Погода»

09.50 «Шеф-кухар країни» з 

Михайлом Поплавським

10.30 Життя в цифрі

11.30 Завтра-сьогодні

12.15, 4.35 «Ландшафтні гри»

13.35 «Іпостасі спорту»

14.10, 21.40 Неприручена 

Амазонка

15.25 «Соціальний статус: 

ваша пенсія»

16.05 Х/ф «Червоний 
готель»

17.55 «Галицький шлягер-

2016». Гала-концерт

22.05 Х/ф «Велика Беке»
00.10 «Сальваторе Адамо. 

Сніг, що не розтане 

ніколи»

01.10 «Мілен Демонжо. 

Міледі з українським 

корінням»

02.10 «Як створювався фільм 

про Мілен Демонжо»

02.30 Жовтий янгол. Вечір 

пам’яті Олександра 

Вертинського циклу 

«Видатні кияни»

04.50 «Цивілізація Incognita»

05.05 «Азбука життя Миколи 

Сивого»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Мультфільми

08.00 «Нове шалене відео 

по-українськи»

09.05 «Бушидо»

11.00 «Зброя»

12.30, 1.40 «Цілком таємно»

13.00, 2.05 «Нишпорки»

13.30, 2.30 «Люстратор 7,62. 

Прокляття системи»

14.00 «Українські сенсації»

15.40 «Секретні матеріали»

16.30 «Заручники 

правосуддя»

18.20 Х/ф «Загін 
спеціального 
призначення»

20.20 Х/ф «Атлантичний 
рубіж»

22.00 Х/ф «Живий товар»
23.50 «Територія обману»

02.55 Х/ф «Чорна 
долина»

04.25 Д/п «Помста природи»

ФУТБОЛ-1

06.00, 1.50 «Лестер» 

— «Тоттенгем». ЧА

07.45, 16.30 ЧІ. Передмова 

до туру

08.15 «Сельта» — «Реал». ЧІ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20, 1.10 «LaLiga Files». 

5-й епізод». ЧІ

11.05 «Лас-Пальмас» 

— «Барселона». ЧІ

12.55, 21.25 «LaLiga Docs». 

5- й епізод». ЧІ

13.50 «Ман Сіті» — «Вест 

Бромвіч». ЧА

16.00, 22.50 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру

16.55, 19.25 LIVE». ЧІ

18.55 Світ Прем’єр-Ліги

22.20, 3.40 Топ-матч

23.20 «Сталь» — «Дніпро». ЧУ

03.55 «Зірка» — «Волинь». ЧУ

05.45 Огляд передач

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 11.00 Топ-матч

06.10, 19.25 «Ман Сіті» 

— «Вест Бромвіч». ЧА

08.15, 21.15 «Шахтар» 

— «Динамо». Фінал. 

Кубок України

10.20 «Студія LIVE»

11.10 ЧА. Передмова до туру. 

Прем’єра

11.40 «Лестер» — 

«Тоттенгем». ЧА

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 Тур 

ONLINE

13.55 LIVE. «Сталь» — 

«Дніпро». ЧУ

16.15 Футбол NEWS. LIVE

16.55 LIVE. «Зірка» — 

«Волинь». ЧУ

17.45 Футбол Tables

23.20 Світ Прем’єр-ліги

23.50, 4.00 ЧІ

01.40 «Сіткорізи»

02.10 «Челсі» — «Вотфорд». 

ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.30 Містична Україна

08.20 Повітряні воїни

10.10, 21.00 Паранормальний 

світ

12.00 Скарби за копійки

13.40 Загадки планети

14.40 У пошуках краси

17.40 Навколо світу. Місця 

сили

19.20 Брама часу

23.40 Україна: забута історія

05.40 Бандитська Одеса

К1

05.10 «Рецепти щастя. Нова 

історія»

06.00 «Спеція»

06.30 «TOPSHOP»

07.30 М/ф

09.20 Х/ф «Лессі»
11.15 Т/с «H2O: Просто додай 

води»

12.50 Х/ф «Джейн Ейр»
15.10, 19.00 «Орел і решка. 

На краю світу»

18.00 «Навколо М»

00.00 Х/ф «Остання любов 
на Землі»

01.40 «Скептик»

03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше-це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

07.35 М/с «Королiвська 

академiя»

08.00 Мультмікс

09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.55 М/ф «Ігор»

12.30 Одного разу під 

Полтавою

14.00 Казки У Кіно

16.10 Х/ф «Шеф»
17.50 Х/ф «Сам удома-3»
19.50 Готель «Галіція»

22.00 Одного разу в Одесі

00.00 Х/ф «Вінчання зі 
смертю»

01.35 Щоденники Темного

04.15 Це любов

УТ-1

06.00 У просторі буття

06.35 Підсумки

07.05 АгроЕра. Підсумки

07.20 Шеф-кухар країни

08.05 Смакота

08.30 Золотий гусак

08.45 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Книга джунглів»

09.55 Хто в домі хазяїн?

10.15 Хочу бути

11.00 Фольк-music. Діти

11.50 Х/ф «Любий друг»
14.00 Книга.ua

14.30 Чоловічий клуб. Спорт

15.35 Чоловічий клуб

16.10, 20.10 Хокей. 

Чемпіонат світу 2017 р. 

Півфінал

18.45 Богатирські ігри

19.50 Новини

22.40 Мегалот

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line

23.25 Життєлюб

00.05 На слуху. Підсумки

01.20 Музичне турне

02.20 Телевистава «Три 

ідеальні подружжя»

05.00 Віра. Надія. Любов
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КАНАЛ «1+1»

07.00 ТСН

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»

10.00 «На ножах»

11.40, 12.45 «Світ навиворіт-2: 

Індія»

13.45, 15.00, 16.05, 17.25 «Світ 

навиворіт-5: Індонезія»

18.30 «Українські сенсації»

19.30, 5.15 «ТСН-тиждень»

21.00 Мелодрама «Не можу 

забути тебе»

00.50 «Аргумент кiно»

01.45 «Вечірній Київ»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Час для 
роздумів»

08.00 «уДачний проект»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. Рай і 

пекло»

11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

12.00 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки-3»

20.00 «Подробиці»

20.30 Т/с «Братські зв’язки»

00.30 Х/ф «Хрещений 
батько-2»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні
07.40 Зоряний шлях
09.10 Т/с «Андрійко»
13.00 Т/с «Прости»
17.10, 20.00 Т/с «Анютино щастя»

19.00 Події тижня з Олегом 
Панютою

22.00 Т/с «Ворожка»

01.45 Т/с «Райське мiсце»

ICTV

05.30 Факти

06.00, 3.55 Т/с «Слідчі»

07.15 Т/с «Відділ 44»

11.00 Х/ф «Серце дракона»

12.45 Факти. День

13.10 Х/ф «Код да Вінчі»
16.00 Х/ф «Ангели і 

демони»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.30 Х/ф «Робін Гуд»

23.25 Х/ф «Праведник»
01.40 Х/ф «Далека країна»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.29 Kids Time

05.30 Х/ф «Зупиняючий 
час»

07.10 М/ф «Супершістка»

09.20 Х/ф «Мій домашній 
динозавр»

11.20 Х/ф «Вертикальний 
рубіж»

14.00 Х/ф «Армагедон»
16.50 Х/ф «Назустріч 

шторму»
18.45 Х/ф «Глобальне 

вторгнення: Битва за 
Лос-Анджелес»

21.00 Х/ф «Знамення»
23.15 Х/ф «Афтершок»
01.05 Х/ф «Епідемія»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.20, 10.55 Погода в світі

06.25, 18.15 Велика політика

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 0.00 Час новин

07.10, 9.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 0.55 

Погода на курортах

07.30 Відкрита церква

07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час 

бізнесу

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

08.10 Автопілот-тест

08.20 Технопарк

08.30, 3.15 Феєрія мандрів

09.15 Гра інтересів

10.10 Кордон держави

10.25 Будемо жити

10.40 Драйв

11.10 Рандеву

12.15 Сімейні зустрічі

12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

12.50 Legal Up BUSINESS

13.10 Модне здоров’я

13.30 Час інтерв’ю

14.10 Агрокраїна

14.30 Діалоги з Патріархом

15.15 П’ятий поверх

16.05 В кабінетах

16.30 Акцент

17.10 «За Чай.com»

19.25, 0.20 Невигадані історії

20.05, 2.15, 5.15 Машина часу

21.00, 1.15 Час: підсумки 

тижня з В. Гайдукевичем

21.40, 3.00 Час-Time

22.30 Д/ф «Відділ кадрів»

23.30 Фінансовий тиждень

01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

01.55 Огляд преси

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

06.40 Х/ф «Засуджений»
08.20 Т/с «Черговий ангел-2»

12.00 Х/ф «Фронт за лінією 
фронту»

15.10 «Легенди карного 

розшуку»

17.30 «Склад злочину»

19.00 Т/с «Я — охоронець. 

Помилка в програмі»

22.20 Х/ф «Викрадена»
00.10 Х/ф «Чорний дрізд»
02.00 «Таємниці 

кримінального світу»

02.55 «Випадковий свідок»

03.10 «Речовий доказ»

03.40 «Легенди бандитської 

Одеси»

04.10 «Правда життя. Професії»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Д/ф «Гуцулка Ксеня» 

06.40 Відкриття. Сергій 

Борткевич 

07.20 Братерство ліцеїстів. 

Мистецтво 

07.45 Дитячі таємниці 

08.20 Згадуючи В’ячеслава 

Чорновола 

09.20 Позиція 

09.50 Музика і музиканти 

10.20 Ольга Микитенко. 

Концерт на честь 

25-річчя кардіохірургії 

новонароджених в 

Україні 

11.40 Майстри великої 

родини. Шкрібляк 

12.05 Музей шістдесятництва, 

ч. 1 

12.50 Д/ф «Київська 

старовина. Світ 

мистецтва. Модель світу 

братів Тобілевичів» 

13.25 Jazz Коло. Тамара 

Лукашева, ч. 2 

14.00 М. Старицький «Ой, не 

ходи, Грицю, та й на 

вечорниці» 

15.15 Д/ф «Українці на 

Колимі. Пам’ять»

16.00 Це дерево дивне й по 

втраті не в’яне. Назарій 

Яремчук

16.20, 01.15 Знамениті 

українці. Невгамовний 

Стороженко

17.00 Д/ф «Тарас Шевченко. 

Заповіт», с. 9 «Доле, де 

ти?»

18.20 Києвотека. Київські 

імена. Катерина Білокур

18.45 Поетична сторінка. 

Микола Руденко

19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Дайджест

19.20 Мовою мистецтва 

19.50 Сценограй 

20.20 Л. Андреєв «Чарівні 

сабінянки» Вистава 

Київського академічного 

театру на Липках

22.00 Музей шістдесятництва, 

ч. 2

22.45 Православний календар 

23.00 Згадуючи Олександра 

Вертинського 

00.20 Діалог Василь 

Герасим’юк — Микола 

Сядристий, ч. 3, 4

 

СТБ

05.50 «Все буде добре!»

07.45 «Холостяк-7»

08.55 «Все буде смачно!»

09.50 «Караоке на Майдані»

10.45 «Україна має талант! 

Діти-2»

13.45 Х/ф «Знахар»
16.10, 23.00 «Я соромлюсь 

свого тіла-4»

18.05, 22.00, 0.10 «Слідство 

ведуть екстрасенси»

20.50 «Один за всіх»

ТОНІС

06.20 Х/ф «Машенька»
07.45 «Натхнення»

09.45, 11.50, 13.50, 20.55 

«Погода»

09.50 Божевільний світ

11.35 «Іпостасі спорту»

11.55, 14.05 Неприручена 

Амазонка

13.35 «Будьте здорові!»

15.25 «Соціальний статус: 

ваша пенсія»

16.00, 22.15, 4.20 Х/ф 
«Велика Беке»

18.05 Жовтий янгол. Вечір 

пам’яті Олександра 

Вертинського циклу 

«Видатні кияни»

20.40 «Цивілізація Incognita»

21.00 «Шеф-кухар країни» з 

Михайлом Поплавським

21.40 Євромакс

00.05 «Ніч чорних краваток»

01.45 «Життя на Вершині»

02.20 «Вихідний, після 

опівночі»

03.20 «Світські хроніки»

03.45 «Кумири»

04.00 «Модні історії з 

Оксаною Новицькою»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Мультфільми

08.00, 12.00 Д/п «Помста 

природи»

08.30 «Роби бізнес»

09.00 «Бушидо»

15.00 Х//ф «Залишені»
17.00 Х/ф «Збройний 

барон»
19.20 30 тур ЧУ з футболу: 

«Динамо» — «Зоря»

21.25 ПРОФУТБОЛ

23.10 Змішані єдиноборства. 

UFC. Повтор трансляції

01.30 «Територія обману»

02.30 Х/ф «Захар Беркут»
04.05 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Шахтар» — «Динамо. 

Фінал. Кубок України

07.45 Світ Прем’єр-ліги

08.15, 10.50 ЧІ

10.00, 16.00, 20.15 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Моя гра». Прем’єра

12.40 Журнал Ліги чемпіонів. 

Прем’єра

13.10 «LaLiga Files» 5 

епізод». ЧІ

13.50 LIVE. «Іллічівець» 

— «Колос». ЧУ. Перша 

Ліга

16.20, 18.55 Тур ONLINE

16.55 LIVE. «Шахтар» 

— «Олімпік». ЧУ

17.45 Футбол Tables

19.25 LIVE. «Олександрія» 

— «Чорноморець». ЧУ

21.20 «Великий футбол»

23.00 «МЮ» — «Кристал 

Пелес». ЧА. Прем’єра

00.50 ЧІ. Прем’єра

02.40 Журнал Ліги Чемпіонів

03.10 «Челсі» — 

«Сандерленд». ЧА

05.00 Профілактика

ФУТБОЛ-2

06.00 «Сельта» — «Реал». ЧІ

07.45 «Сталь» — «Дніпро». 

ЧУ

09.30, 16.25 ЧА. Передмова 

до туру

10.00 «Лестер» — 

«Тоттенгем». ЧА

11.50, 2.35, 4.40 Топ-матч

12.00 «Зірка» — «Волинь». 

ЧУ

13.50, 20.00 «Моя гра»

14.20 «Шахтар» — 

«Динамо». Фінал. Кубок 

України

16.55 LIVE. «Челсі» — 

«Сандерленд». ЧА

19.30 Світ Прем’єр-Ліги

20.30 Журнал Ліги чемпіонів

20.55 LIVE. ЧІ

22.55 «Халл Сіті» 

— «Тоттенгем». ЧА. 

Прем’єра

00.45, 2.50 ЧІ. Прем’єра

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.30 Містична Україна

08.20 Повітряні воїни

10.10, 21.00 Паранормальний 

світ

12.00 Скарби за копійки

13.40 Загадки планети

14.40 Дика Бразилія

17.40 Навколо світу. Місця 

сили

19.20 Брама часу

23.40 Прихована реальність

К1

06.30 «TOPSHOP»

07.30 Х/ф «Лессі»
09.25 Т/с «H2O: Просто додай 

води»

11.00 Х/ф «Джейн Ейр»
13.15 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

22.10 Х/ф «Хатіко: 
Найвірніший друг»

00.00 «КВН»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше-це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/ф «Як козаки у хокей 

грали»

07.35 М/с «Королiвська 

академiя»

08.00 Мультмікс

09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.50 М/ф «Принц Єгипту»

12.40 Х/ф «Шість лебедів»
14.30 Х/ф «Карибське 

золото»
16.20 Х/ф «Джек Гантер. 

В пошуках скарбів 
Угаріта»

18.20 Х/ф «Джек Гантер. 
Прокляття гробниці 
Ехнатона»

20.10 Х/ф «Джек Гантер. 
Небесна зірка»

22.00 Х/ф «Пластик»
23.50 Х/ф «Крутий чувак»
01.30 Х/ф «Крріш-3»
03.50 Віталька

УТ-1

06.00 Світ православ’я

06.35 На слуху

07.05 Від першої особи

07.25 Життєлюб

08.10 Смакота

08.35 Паспортний сервіс

08.45 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Вшанування пам’яті 

жертв політичних 

репресій

09.35 Д/ф «Кенгір. Сорок днів 

свободи»

11.05 Д/ф

11.45 Мистецькі історії

12.00 Театральні сезони

12.45 Д/ф «Поверніть мені 

Шевченка»

13.20 Х/ф «Жива»
15.20 Д/с «Садові скарби»

16.20 Д/ф «Остання поїздка 

додому»

17.10 Хокей. Чемпіонат світу 

2017 р. Матч за 3-тє 

місце

19.35 Д/ф «Чесно жити і 

чесно померти. Ігуменя 

Йосифа Вітер»

20.30 Перша шпальта

21.00 Новини

21.45 Хокей. Чемпіонат світу 

2017 р. Фінал

ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line

23.25 Територія закону

23.30 Від першої особи. 

Підсумки

01.20 Д/ф «Місце пам’яті 

— Биківня»

02.00 ПРОФІЛАКТИКА 

КАНАЛУ 2.00-14.
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Закінчення. 
Початок на стор. 5

 ■ А вибір у поромного пере-
везення Чорним морем є?
 — Тут у конкурентних умо-
вах на маршруті Україна — 
Грузія працюють два поро-
мних оператори: «Укрферрі» 
і пароплавство «Болгарський 
морський флот». З введенням 
в експлуатацію поромів «Ге-
рої Шипки», «Герої Плевни» 
може з’явитися і третій. Немає 
ви бору в перевезеннях Каспієм 
— там монополія «Каспійсько-
го морського пароплавства».
 ■ Третій поромний опера-
тор на Чорному морі — маєте 
на увазі УЗ? Чи не боїтеся по-
силення конкуренції?
 — Цивілізованої конкурен-
ції не боїмося, тому що весь час 
працюємо в ринкових умовах. 
До речі, хай би хто що говорив, 
а «Укрферрі» завжди на ділі, 
а не на словах була прихиль-
ником відкритого конкурент-
ного ринку. Ще в 2010 році ми 
вийшли з пропозицією про де-
нонсацію міжурядових угод за-
лізнично-поромних переправ і 
усунення будь-яких неринко-
вих обмежень в цій галузі. На 
жаль, через певні політичні 
зміни в той час ця пропозиція 
не була реалізована. Ми буду-
вали нові поромні комплекси 
(в Деринджі, в Керчі), відкри-
вали нові поромні лінії, онов-
лювали флот. І за маршрутом 
НШШ, який ми звикли нази-
вати ТРАСЕКА, вже працює-
мо понад 20 років. 
 А що стосується можли-
вої нецивілізованої конкурен-
ції, «Укрферрі» оперує фло-
том під різними прапорами і 
не прив’язана ні до українсь-
ких портів, ні до Укрзалізниці. 
Тому, якщо хтось спробує пог-
рати в монополію, вдаючись до 
неконкурентних методів робо-
ти і намагаючись прибрати до 
рук напрацьовані нами ванта-
жопотоки, ми будемо не тіль-
ки боротися на маршруті Шов-
кового шляху через Україну, а 
й почнемо активно розвивати 
альтернативні варіанти. Нап-
риклад, через румунський порт 
Констанца, позитивний досвід 
роботи в якому в нас уже є. Там 
приходу «Укрферрі» з нашим 
досвідом і флотом будуть не 
тільки раді, а й нададуть всіля-
ку підтримку, якої в нас у рід-
ній нам Україні не відчуваємо 
ні на словах, ні на ділі. 
 А Новий Шовковий шлях 
через Україну, що розвиваєть-
ся мовами чиновників і ме-
неджменту держпідприємств, 
цілком може залишитися ін-
формаційним фейком, а не ре-
альним транспортним маршру-
том.
 ■ Чи сприятиме розвит-
ку Нового Шовкового шляху 
нещодавно підписана угода з 
Грузією про пряме залізнич-
но-поромне сполучення?
 — А що, до цього 20 років 
роботи поромне сполучення 
було криве? Ця угода не тільки 
є наочним прикладом імітації 
кипучої діяльності чиновни-
ків, а й створює ґрунт для ко-
рупції. У сфері залізнично-по-
ромних перевезень уся норма-
тивна база, зокрема і міжуря-
дові угоди за участю України 
та Грузії, існує ще з 1999 року. 
Вона регулярно актуалізуєть-

ся, і немає потреб у нових уго-
дах. Крім цього, існує загаль-
на багатостороння міжнародна 
угода про вантажні залізнич-
ні перевезення з правилами, 
які також регулюють питан-
ня роботи і використання за-
лізнично-поромних переправ і 
які повністю лібералізують цю 
сферу, даючи можливість пра-
цювати будь-якому перевізни-
кові, що виконує ці міжнарод-
ні правила. А нещодавно під-
писана нова двостороння уго-
да з Грузією, яка подається 
громадськості як якась нова-
ція і досягнення, насправді є 
зібранням виписок із поперед-
ніх угод, але з однією суттєвою 
поправкою: тепер міністерство 
призначатиме перевізників на 
той чи інший маршрут. Тоб-
то замість розвитку ринкових 
відносин і лібералізації чинов-
ники отримують у свої руки 
право визначати, кому з пере-
візників і на якому маршруті 
можна буде працювати. Такі 
угоди ніяк не можуть сприяти 
розвитку транспортних кори-
дорів.

Потрібна нова команда, 
яка підтримає національних 
перевізників
 ■ Як оцінюєте перспективи 
концесії портів і взятого кур-
су на приватизацію об’єктів 
транспортної інфраструкту-
ри?
 — Я прихильник привати-
зації, тому що приватний біз-
нес, зацікавлений в отриман-
ні прибутку, завжди ефектив-
ніше управлятиме будь-яким 
виробничим об’єктом, ніж де-
ржавний чиновник, який си-
дить на бюджетних потоках 
і зацікавлений у відкатах від 
витрат. Але чіткого законо-
давства у сфері концесії поки 
що немає. А спроби вибір-
кового розпродажу, причо-
му обов’язково іноземним ін-
весторам, окремих об’єктів, 
які активно просуває міністр 
Омелян разом iз командами 
різних проектних офісів, що 
фінансуються на кошти де-
яких міжнародних донорів і 
зарубіжних грантів, особисто 
в мене викликають різке не-
сприйняття. Немає держав-
ного мислення і підходу, ство-
рюється враження, що коман-
да Омеляна не керує галуззю, 
а виконує закордонні замов-
лення на придбання найпер-
спективніших українських 
активів. Наприклад, буксир-
ного флоту в Одеському пор-
ту. Або контейнерного термі-
нала в порту Чорноморськ. А 
будь-які нагадування про на-
ціональні пріоритети, про не-
обхідність насамперед підтри-
мувати українських транспор-
тників просто ігнорують. І, 
напевно, численні запитання 
виникають не тільки в мене: 
скандал iз розпуском громад-
ської ради, яка не схвали-
ла роботу міністра, свідчить 
про оцінку діяльності мініст-
ра основними фахівцями всієї 
транспортної галузі. Потріб-
на зміна міністерської коман-
ди, серйозне перезавантажен-
ня всієї системи державного 
управління транспортною га-
луззю і зміна пріоритетів у бік 
підтримки національних пере-
візників. Інакше перспектив у 
нас немає. ■

ВЛАДА І БІЗНЕС

Контейнери рвуться 
на свободу

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Українські медіа у більшості своїй не 
помітили важливу новину: 2 травня Кон-
ституційний суд Молдови визнав некон-
ституційним перебування на території 
країни військових баз чи контингентів, 
контрольованих іншими державами. Ме-
седж цей адресовано Росії, яка патронує 
невизнану «Придністровську республіку» 
та утримує там підрозділи своїх зброй-
них сил, зазначає у своїй статті на сай-
ті «Радіо «Свобода» екс-депутат ВР Ми-
хайло Поживанов. 
 Також, наголошує він, у рішенні КС 
Молдови сказано, що «у випадку загро-
зи фундаментальним конституційним цін-
ностям — таким, як незалежність, тери-

торіальна цілісність або держбезпека, вла-
да РМ зобов’язана вжити всіх необхідних 
заходів, у тому числі військових, для їх-
нього захисту». За останні роки це перший 
подібний імператив від влади судової до 
влади виконавчої. Конституційний суд ма-
ленької країни ухвалив рішення, яке було 
вкрай негативно сприйняте проросійсь-
ким президентом Молдови Ігорем Додо-
ном. Коли суд є незалежним — це цілком 
природно, але це виглядає доволі незвич-
но з огляду на український контекст, адже 
Конституційний Суд України свято виконує 
все, на що бодай натякає глава держави.
 Рішення Конституційного суду не під-
лягає оскарженню. «Той факт, що РФ не 
вивела свої війська зі сходу країни, а, 
навпаки, консолідувала свою військову 

присутність у Придністров’ї, є порушен-
ням Конституції щодо незалежності, су-
веренності, територіальної цілісності та 
постійного нейтралітету Молдови, а та-
кож міжнародного права», — говорить-
ся в ухвалі суду. І з цим прокремлівсько-
му президенту доведеться змиритися.
 Якщо провести паралель з Украї-
ною, то український конституційний про-
цес узагалі не відображає факт агресії з 
боку Росії. А рішенням КС Молдова фак-
тично вимагає від Росії прибрати з її те-
ренів свої війська. Безперечно, що від-
повіддю РФ стане ігнор. Ігноруватиме 
його і президент Ігор Додон, який святку-
вав 9 травня у Москві разом iз Путіним. 
Але не ігноруватиме Генасамблея ООН у 
Нью-Йорку, з трибуни якої вже лунав пря-
мий заклик до Росії щодо звільнення те-
риторії Молдови. Тепер можна переходи-
ти від слів до діла, адже КС не просто бла-
гословив на це молдовську владу, а пря-
мо зобов’язав її «вживати всіх необхідних 
заходів, зокрема й військових» для захис-
ту територіальної цілісності країни. Прези-
дент України Петро Порошенко вже навіть 
пообіцяв: «Ми їм (російським військам. — 
Ред.) із задоволенням дамо транзитний 
коридор, щоб вони повернулися до себе 
додому». ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Президент Сполучених Штатів До-
нальд Трамп у середу, 10 травня, зустрівся 
в Овальному кабінеті Білого дому з мініст-
ром закордонних справ Росії Сергієм Лав-
ровим. Політики не порушували питання 
санкцій США проти Росії, натомість зосе-
редилися на питаннях деескалації у гарячих 
зонах навколо Сирії та конфлікту в Україні, 
повідомляє інформагенція «Рейтер». 
 Журналістів на цю зустріч не допусти-
ли, тому про зміст та характер переговорів 
відомо лише iз заяв учасників. Трамп оці-
нив зустріч із Лавровим як «дуже, дуже хо-
рошу». Він наголосив на необхідності спів-
праці двох сторін, щоб покінчити з конфлік-
том у Сирії. Зокрема, на думку американсь-
кого президента, Росія повинна «стримати» 
режим Асада та Іран. Глава Білого дому за-
кликав Москву до спільних дій, щоб пок-
ласти кінець війні в Сирії. «У Росії немає 
жодної «стратегії виходу» з Сирії», — за-
явив у відповідь Лавров на прес-конферен-
ції за результатами перемовин. 
 Учасники зустрічі також обговори-
ли українське питання. Трамп наголосив 
на відповідальності Росії за повне втілен-
ня Мінських домовленостей, пише інфор-
магенція «Ассошiейтед Пресс».  «Санкції 
ми не обговорюємо. Це не наша пробле-
ма. Це односторонні дії, які були зроблені 
щодо нас», — заявив Лавров після перего-
ворів. На думку російського міністра, аме-
рикансько-російський діалог тепер віль-
ний від ідеологізації, яка була характер-
ною для адміністрації Обами. «Адміністра-
ція Трампа, і сам президент, і державний 
секретар, як я знову переконався сьогод-
ні, є «людьми дії», — сказав Лавров.
 Це перший візит Лаврова до Вашингто-
на з серпня 2013 року та після анексії Росією 
Криму. Крім того, глава МЗС РФ є найбільш 
високопоставленим російським чиновником, 
з яким Трамп зустрівся з моменту вступу на 
посаду президента США у січні 2017 року. А в 
липні, як повідомив російський міністр, у Гам-
бурзі під час саміту «великої дводцятки» має 
відбутися зустріч Дональда Трампа і Володи-
мира Путіна. «Голос Америки» в своєму ко-
ментарі до зустрічі зазначає, що у відносинах 
iз Росією президент США наразі тримаєть-
ся фарватеру політики кінця президентсько-
го терміну свого попередника Барака Обами. 
Натомість викладач Королівського коледжу 
у Лондоні, експерт із питань Східної Євро-
пи Александер Кларксон зазначив, що обмін 
люб’язностями між Трампом та Лавровим у 
середу жодним чином не позначився на полі-

тиці США щодо Росії.
 Перед зустріччю з Трампом Лавров про-
вів переговори з головою Державного де-
партаменту США Рексом Тіллерсоном. Глава 
американської дипломатії під час зустрічі з 
Лавровим заявив, що санкції щодо Росії за-
лишаться, «допоки Москва не дасть зворот-
ного ходу діям, що їх викликали», повідом-
ляє прес-служба Держдепартаменту США.
 Одночасно з Лавровим у США перебу-
вав iз триденним візитом глава МЗС Украї-
ни Павло Клімкін. Відразу після Лаврова він 
зустрівся з Дональдом Трампом і обговорив 
подальшу підтримку України з боку США.
 За кілька годин до цього глава українсь-
кого МЗС зустрівся з віце-президентом США 
Майклом Пенсом. Говорили про ситуацію на 
Донбасі. У посольстві України в США розпові-
ли, що Павло Клімкін подякував за позицію 
адміністрації США в підтримці територіаль-

ної цілісності України та протидії російській 
агресії. В обох зустрічах також брав участь 
посол України в США Валерій Чалий. Він на-
писав у «Фейсбуці», що зустріч українських 
дипломатів iз вищим керівництвом США — 
«це чіткий сигнал підтримки народу України й 
українській діаспорі Америки».
 Екс-консул України в Стамбулі та голова 
правління фонду «Майдан закордонних справ» 
Богдан Яременко переконаний, що зараз важли-
вим є сам факт, що ця зустріч відбулася.  Судячи 
з відсутності анонсів цих зустрічей, організувати 
їх було непросто, додав дипломат. «Головне, що 
назовні й услід Лаврову (якщо він щось не зро-
зумів) спрямовано чіткий меседж — наші відно-
сини з Росією — це важливо, але за рахунок Ук-
раїни ми не домовлятимемось. Хоч інші питання 
це не знімає, але цього вже дуже немало. Точні-
ше — це вже дуже багато», — написав пан Яре-
менко у «Фейсбуці». ■

СУСІДИ

Збирайтеся додому, 
«ввічливі чоловічки» 
Молдова дає урок Україні, як діяти проти Росії

■

А ТИМ ЧАСОМ...

«Безвіз» ще ближче
 Рада міністрів Євросоюзу 11 травня схвалила остаточне рішення про надання Ук-
раїні безвізового режиму. Затвердження відбулося без обговорення в рамках за-
сідання Ради з питань сільського господарства та рибальства, яка розпочалася у 
Брюсселі. Сама церемонія підписання надання Україні безвізового режиму, як очі-
кується, відбудеться 17 травня в Європейському парламенті у Страсбурзі. «Це, на-
певно, буде один із найважливіших моїх візитів за три роки служіння на посаді глави 
української держави», — відреагував на рішення Ради ЄС Президент України Петро 
Порошенко. 
 Після підписання законодавчий акт має бути оприлюднений в Офіційному жур-
налі ЄС, і фактично «безвіз» набуде чинності орієнтовно 11 червня. «Це — неначе 
повернення додому після довгої та виснажливої подорожі, — додав Порошенко. — 
Ми пориваємо з пострадянським минулим і дедалі більше стаємо частиною єдиного 
європейського цивілізаційного простору». 

■

КОНТАКТИ

Аргументи на вашингтонських 
терезах — їхні та наші
Трамп прийняв у Білому домі глав МЗС Росії та України Лаврова і Клімкіна

■

Клімкін—Трамп: важливим є сам факт, що ця зустріч відбулася.  ❙
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Мирослава КРУК 

Головний біль доведе до 
неврастенії
 Це, напевне, найпоширені-
ша скарга, з якою пацієнт звер-
тається до лікаря: «Болить го-
лова». І вона непроста для фа-
хівця, оскільки може свідчити 
про безліч недуг або вказувати 
на їх початкову стадію. Діль-
ничний терапевт чи сімейний 
лікар не завжди мають під ру-
кою сучасну діагностичну апа-
ратуру, відтак хворому дово-
диться пройти обстеження в 
офтальмолога, отоларинголо-
га, невропатолога, стоматоло-
га, ортопеда... Але трапляєть-
ся, що навіть консиліум лі-
карів, визначаючи діагноз, не 
може дійти «спільної думки», 
відтак пацієнту випишуть дов-
железний рецепт і... залишать 
сам на сам із головним болем. 
А згодом хворий самотужки 
почне призначати собі пігул-
ки, ковтати їх у найважчі мо-
менти, тимчасово полегшуючи 
страждання, однак не усуваю-
чи причин самої проблеми. 
 Понад 20 років 52-річна ки-
янка Валентина потерпала від 
головного болю, «колекціо-
нувала» діагнози: від алергії 
до остеохондрозу. Зрештою, 
дійшло до неврастенії — пе-
ріодичний нестерпний голо-
вний біль не дозволяв зосере-
дитися на роботі, з’явилися 
безсоння, депресія. І лише об-
стеживши судини головно-
го мозку, дізналася, що при-

чина мігрені — звуження ар-
терій і вен, і що при грамотно і 
своєчасно призначеному ліку-
ванні проблему можна успіш-
но усунути. 
 — Причин головного болю 

— близько півсотні, і спрово-
кувати його може що завгод-
но: різкий запах, голод, вто-
ма, спека, навіть «баналь-
ний» хворий зуб, — розпові-
дає столичний невропатолог 

Ігор Бабій. — Або, скажімо, 
емоційний стрес, депресія, 
зміна погоди, яскраве світло, 
куріння, вживання спиртних 
напоїв. Імовірними причина-
ми головного болю може бути 
алергія, гіпертонія, аневриз-
ма, пухлина мозку, черепно-
мозкова травма, гайморит, 
перенапруження очей, ви-
сока температура, вживан-
ня гормональних або інших 
препаратів, спадкова схиль-
ність. Звісно, тут лише зне-
болювальними пігулками — 
анальгіном чи цитрамоном — 
не обійдешся.

Вилікуєте судини — одужає 
організм
 Як свідчать останні наукові 
дослідження, деякі продукти 

харчування та напої, які міс-
тять аміни, глутамат монона-
трію, нітрити, кофеїн чи ас-
партам, також можуть спрово-
кувати нестерпний головний 
біль. Серед продуктів-«про-
вокаторів» — маринади, гір-
чиця, кетчуп, копчені м’ясо й 
риба, цитрусові, банани, аво-
кадо, бобові, горіхи, цибу-
ля, шоколад, вершки, смета-
на, йогурт, алкогольні напої, 
страви китайської кухні, чип-
си. 
 Лікарі кажуть: навіть не-
правильно підібрані окуляри 
викликають головний біль. 
Зрідка такий дискомфорт 
спричиняє захворювання суг-
лобів щелепи чи... затісний ка-
пелюх. Трапляється, що біль 
у голові виникає внаслідок 
анемії (дефіциту залізу в ор-
ганізмі). Зрештою, у кімнаті, 
де бракує свіжого повітря, го-
лова теж не буде «свіжою».
 — Ефективність лікування 
передусім залежить від гли-
бокого клінічного обстежен-
ня, — переконаний Ігор Ба-
бій. — Зокрема, важливо до-
слідити зміни структур моз-
ку. За результатами реографії 
(визначення електрично-
го опору судин мозку) — оці-
нити стан кровообігу в окре-
мих півкулях. Ультразвуко-
ва допплерографія визначає 
швидкість кровообігу в основ-
них судинах. Активність моз-
кових клітин вивчаємо за до-
помогою електроенцефалогра-
фії (ЕЕГ). В організмі людини 
багато систем, але серцево-су-
динна — найголовніша. Суди-
ни проникають у кожен орган. 
Якщо, скажімо, капіляри десь 
дають збій, то починають пога-
но працювати нирки, шлунок, 
серце. Якщо людина вилікує 
судини — одужують й інші ор-
гани. ■

Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Жувальну гумку ви-
найшли в Сполучених 
Штатах Америки майже 
сто п’ятдесят років тому. 
І нині у США її більше ста 
видів. Середньостатистич-
ний американець за рік 
зжовує понад триста плас-
тинок жувальної гумки. А 
в цілому громадяни витра-
чають на неї майже два мі-
льярди доларів. Після Дру-
гої світової війни «жуйка» 
завоювала весь світ.
 Реклама завжди наго-
лошує на корисних влас-
тивостях гумки: і зубну 
емаль вона нібито зміц-
нює, і появі зубного ка-
меню запобігає, і запах із 
рота усуває, навіть кис-
лотно-лужний баланс від-
новлює. Чи правда це? На 
жаль, у багатьох випад-
ках виробники видають 
бажане за дійсне. Якщо 
одним із компонентів жу-
вальної гумки є цукор або 
глюкоза, то в роті, навпа-
ки, у величезній кількості 
розмножуються бактерії. 
Смакові добавки, що вхо-
дять до цієї «страви», і 

продукти їх метаболізму, 
м’яко кажучи, не корисні 
для здоров’я. А складові 
(консерванти) на букву 
«Е» можуть стати причи-
ною стоматологічних та 
інших захворювань. Ді-
тям до трьох, а краще — 
до семи років гумку кате-
горично не можна давати. 
 Дехто вважає доціль-
ним «чистити» зуби жуй-
кою у проміжках між при-
йомами їжі. Однак лікарі 
застерігають: гумка роз-
хитує пломби і може спро-
вокувати гастрит. Якщо 
ви жуєте цю «смакоту» 
три хвилини, вона допо-
магає виділятися шлун-

ковому соку, сприяючи 
травленню і очищаючи 
порожнину рота від хар-
чових залишків. Якщо 
більше — можете зароби-
ти гастрит та інші непри-
ємності із травною систе-
мою. Коли ми жуємо, ор-
ганізм вважає, що їмо, і 
починає виділяти речови-
ни, які розкладають їжу. 
Якщо організм здоровий, 
це не страшно, а якщо в 
людини виразка або гаст-
рит, то гумка дуже шкід-
лива. Не потрібно також 
жувати і курити, бо тоді 
тютюнові канцерогени 
потрапляють у шлунок зі 
слиною. ■

Славко ФЕРТ

 Дослідження зубів віком 14 тисяч 
років, які знайдені в Італії, вразило вче-
них. Виявляється, що доісторичні сто-
матологи вміли дуже точно за допомо-
гою гострих предметів усувати карієс, 
тобто тканину з хворобливими зміна-
ми, а отвори на місці усунутої частини 
зуба заповнювати бітумом, тобто над-
звичайно клейкими органічними суб-
станціями нафтового похо дження. 
 Щелепу з залишками зубів, як 
вважають учені, молодого мисливця 
знайшли 20 років тому в місцевості Рі-
паро Фредіан в області Тоскана. До-
слідження показали, що вік знахідки 
становить близько 14 тисяч років, тоб-
то сягає доби палеоліту. 
 Доктор Грегоріо Оксілія з Фло-
рентійського університету дослі-
див, що хтось, певне, з допомогою го-
стрих камінчиків, просвердлив зуби 
аж до зубного нерва, а діри, що утво-
рилися, заповнив бітумом — суміш-
шю клейких продуктів нафтового по-
ходження, перетертої соломи та во-
лосся, повідомляється на науковому 
сайті http://www.iflscience.com. На-
уковці не зов сім упевнені, яку роль 
мало відігравати волосся. Припуска-
ють, що доісторичні стоматологи вва-
жали, що волосся має антисептичні 
властивості. 
 Група дослідників встановила, що 
чоловік, якому належали зуби, жив у 
часи, коли ще не набула поширення аг-

рарна культура і людство не розпоча-
ло вживати в їжу зернові, які хоч і ба-
гаті на вуглеводи, але сприяють роз-
витку карієсу. Науковці зазначають, 
що знайдені зуби людей доби палеолі-
ту, коли люди жили за рахунок мис-
ливства, зазвичай здоровіші, ніж піз-
ніших періодів, коли набули поширен-
ня аграрні культури. 
 А стосовно фаху стоматолога, то на-
уковий часопис Nature та газета «Нью-
Йорк Таймс» ще 2006 року подали ре-
зультати ґрунтовного наукового до-
слідження, в якому описується прак-
тика свердління і пломбування зубів 
на території сучасного Західного Па-
кистану за 4-7 тисячоліть до нашої 
ери. Доісторичні зубні свердла там та-
кож виготовляли з каміння. ■

Є ПРОБЛЕМА

Голову тисне не капелюх...
Що провокує напади мігрені і як позбутися того нестерпного болю 

■

ЦІКАВО

 Нині щонайменше третина людства потерпає від мігрені. Напади недуги яскраво 
описав письменник і лікар Михайло Булгаков у романі «Майстер і Маргарита», роз-
повідаючи про головний біль прокуратора Понтія Пілата. За легендою, навіть пове-
лителеві Олімпу — Зевсові — довелося звернутися до бога-коваля Гефеста, щоб 
той розбив своїм молотом його голову, яка розколювалася від нестерпного болю. 
Серед тих, хто потрапляв у лабети цієї недуги, були Юлій Цезар, Кальвін, Паскаль, 
Бетховен, Дарвін, Маркс, Нобель, Гейне, По, Мопассан, Вагнер, Шопен, Чайковсь-
кий, Ніцше, Фрейд... 

■

МАЙТЕ НА УВАЗІ

 Якщо відчуваєте, що самотужки не 
здатні подолати «головну проблему», 
не відкладайте візит до лікаря. Особ-
ливо небезпечно зволікати при таких 
тривожних симптомах:
 * у вас почався головний біль, яко-
го ніколи раніше не було. Скажімо, на-
пади почастішали і стали потужніши-
ми;
 * біль триває понад 72 години, і 
ви неспроможні сконцентруватися на 
будь-якій справі;
 * біль виникає зненацька, наче 
«вибух» усередині голови;
 * окрім головного болю, у вас по-
рушуються зір, мовлення, координа-
ція рухів, відчуваєте слабкість у руках 
і ногах, гальмується мислення;
 * не лише болить голова, а й 
підвищується температура тіла і важ-
ко рухати шиєю;
 * головний біль виникає за най-
меншого фізичного зусилля. При цьо-
му є блювота, але не нудить;
 * біль супроводжується судомами, 
потемнінням в очах.

■

Причин головного болю є безліч. Вихід зі складної ситуації підкаже фахівець.
Фото з сайта Alter ego.

❙
❙

ЗНАХІДКИ

Стоматологи 
льодовикового періоду
Вчені у захваті від зубних пломб віком 14 тисяч років

■

Знахідка, якій 14 тисяч років…. 
Так виглядає запломбований зуб.

❙
❙

ПИЛЬНУЙТЕ!

Смакуєш гумку — 
«нажуєш» проблему?
Чи захищає «жуйка» від карієсу чи, навпаки, провокує 
проблеми?

■

Жувальна гумка — наскільки безпечна?
 Фото з сайта Medsovet.info.

❙
❙
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«Наполеглива праця допомагає втілювати мрії».Джанлуїджі Буффон
італійський голкіпер ФК «Ювентус» (Італія)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Обидва повторні «лігочем-
піонські» півфінали заверши-
лися з однаковим рахунком 
(2:1) на користь команд, що 
виступали в них господарями. 
Туринський «Ювентус» у рід-
них стінах вдруге підтвердив 
свою перевагу над «Монако» й 
пробився до свого сьомого в іс-
торії фіналу Ліги чемпіонів. 
Переможний же вечір мадрид-
ського «Атлетико» на рідному 
стадіоні «Вісенте Кальдерон» 
приніс шанувальника «матрац-
ників» лише локальну радість, 
адже за сумою двох поєдинків 
— на зустріч з «Ювентусом» до 
Кардіффу — пройшли їхні зем-
ляки — футболісти «Реалу».
 Після розгромної поразки в 
першому матчі — 0:3 — шанси 
зіграти в третьому за останні чо-
тири сезони фіналі Суперліги у 
команди Дієго Сімеоне були мі-
зерні. Утім, коли на 16-й хви-
лині гравці «Атлетико» відіг-
рали два з трьох м’ячів, тур-
нірні перспективи обох команд 
уже не виглядали настільки од-
нозначно, як до старту їхньо-
го повторного побачення. Лег-
кість, з якою «матрацники» до-
лали захисні редути опонента, 
обіцяла близькість краху «ре-
алістів».
 Додаткових стимулів діяти в 
подібній — захмарній — ігровій 
манері команді Сімеоне додавав 
той факт, що цей півфінал ЛЧ-
2016/2017 був її останнім євро-
кубковим поєдинком на «Вісен-
те Кальдерон», адже з наступно-
го сезону «матрацники» плану-
ють перебратися на нову клубну 
арену — «Метрополітано».
 Проте довго діяти на макси-
мально можливих обертах «Ат-
летико» не змогло. Достатньо 
було «біло-червоним» трохи зу-
пинитися, аби перевести після 

другого забитого м’яча подих, 
як «реалісти» взяли себе в руки, 
а гру — під власний контроль.
 «Ми знали, що суперник роз-
почне матч дуже активно. Але 
навіть коли наші візаві забили 
другий м’яч, «Реал» зберігав 
спокій і віру у власні сили», — 
так лідер «вершкових» Кріштіа-
но Роналдо після гри пояснював 
стан своєї команди в найважчі 
для неї моменти поєдинку.
 Перечекавши стартовий 

штурм, нехай і з кількома про-
боїнами, підопічні Зідана взя-
лися грати у свою гру, котра 
наприкінці першої половини 
зустрічі принесла результат, 
який, загалом, і визначив долю 
всієї мадридської «дуелі». Ско-
риставшись помилкою захисту 
«Атлетико», «вершкові» заби-
ли такий необхідний для гос-
тьового матчу гол, який, за сло-
вами Роналдо, й убив інтригу 
всього протистояння.

 «Перші 20 хвилин поєдин-
ку відібрали у нас дуже багато 
сил, тому важко було весь час 
діяти в такому темпі. — відзна-
чив Дієго Сімеоне. — Однак та 
гра, котру продемонстрували 
мої хлопці, особливо в першо-
му таймі, заслуговує на найви-
щі епітети. Думаю, результати, 
показані нашою командою в ос-
танні роки, яскраво підтверд-
жують закономірність нашого 
перебування в еліті європейсь-

кого футболу».
 Щодо «Реалу», то свою ве-
личну історію «вершкові» пи-
шуть уже не перше десятиліт-
тя. Окрім того, що мадридський 
суперклуб володіє рекордною 
кількістю Кубків чемпіонів (за-
галом, 11 трофеїв), у разі своєї 
перемоги в фіналі ЛЧ-2017 на-
пише королівський клуб іще 
одне непересічне досягнення, 
ставши першим, кому вдасть-
ся двічі поспіль виграти най-
престижніший турнір Старого 
світу. Відзначимо, що статисти-
ка — на боці саме «вершкових», 
котрі виграли п’ять своїх остан-
ніх фіналів чемпіонської ліги. 
Натомість для іншого фіналіста 
ЛЧ-2017 — «Ювентуса» — не-
вдачами завершилися його чо-
тири останні спроби виграти Су-
перлігу. «Одного лише виходу 
до фіналу ЛЧ нам недостатньо. 
Будемо сподіватися, що цьо-
го разу нам удасться взяти тро-
фей — заради нашого ветерана 
Буффона, заради вболівальни-
ків», — заявив головний тренер 
«Старої синьйори» Массімілья-
но Аллегрі. ■

Григорій ХАТА

 Хоч якими б проблемни-
ми  були справи у вітчизняних 
майстрів боротьби, українська 
жіноча збірна практично завж-
ди традиційно сильно виконує 
свою частину роботи. Особливо 
успішними виходять у підопіч-
них Володимира Євонова кон-
тинентальні першості, де кіль-
ка разів наші дівчата вигравали 
командну першість.
 От і цього разу, коли поту-
ги українських чоловічих ко-
манд — «вільників» та «класи-
ків» — на чемпіонаті Європи-
2017 у сербському Нові-Сад ви-
явилися марними, виправляти 
ситуацію взялися наші борчині. 
Після Олімпіади, щоправда, по-
казати аж надто вражаючий ре-
зультат їм не вдалося. Утім на 
тлі «холостих» підходів чолові-
чої частини збірної три медалі, 
здобуті вихованками Володи-
мира Євонова на європейсько-
му килимі, виглядають непога-
ним здобутком.
 Одне «срібло» та дві «брон-
зи» дозволили нашій жіночій 

команді посісти в загальному 
заліку восьме місце. Що цікаво, 
жодній збірній — навіть лідеру 
медального протоколу, росій-
ській команді з її двома золоти-
ми та однією срібною відзнакою 
— не вдалося виграти більше 
трьох нагород. Відтак кожне з 
трьох п’єдестальних сходжень, 
які зробили наші борчині, як на 
вагу «золота».
 Нагадаємо, що в перший 
змагальний день медалі ук-
раїнській збірній принесли 
дебютантка дорослих єврофо-
румів Ілона Семків, яка у ва-
говій категорії до 48 кг здобу-
ла «срібло», та ветеран синьо-
жовтої команди Юлія Ткач-Ос-
тапчук, котра доповнила свою 
численну медальну колекцію 
континентальною «бронзою» 
зразка 2017 року (категорія до 
63 кг).
 Крапку ж у медальному 
протоколі синьо-жовтих на 
цьогорічному ЧЄ поставила 
львів’янка Алла Черкасова (до 
69 кг). У день свого 28-го дня 
народження вона вдруге пос-
піль стала бронзовою призер-

кою континентального фору-
му.
 Своє сходження на п’єдестал 
Алла розпочала з вольової пе-
ремоги над чемпіонкою світу-
2014 німкенею Аліною Фок-
кен. Програючи по ходу су-
тички титулованій суперни-
ці — 0:2, в підсумку вихованка  
тренера Андрія Пістуна покла-
ла її на туше. У чвертьфіналі в 
Черкасової була трудова зви-

тяга над представницею Авс-
трії Мартіною Кюнц (10:8). 
Після цього у півфіналі знана 
львів’янка відчула смак пораз-
ки, поступившись у напружено-
му протиборстві віце-чемпіонці 
Олімпіади-2016 i чемпіонці Єв-
ропи-2016, білорусці Марії Ма-
машук — 2:0.
 Непростим вийшов для Алли 
і її заключний поєдинок на тур-
нірі, в якому вона боролася за 

«бронзу» з іменитою туркенею 
Буше Тоскун. За хвилину до за-
вершення спарингу рахунок у 
ньому був рівним (4:4), утім, 
знайшовши сили на заключ-
ну атаку, українка поповнила 
свій доробок одразу сімома оч-
ками, котрі зробили її третьою 
українською призеркою чем-
піонату Європи-2017.
 Щодо здобутків вітчизня-
них борців, то тут варто відзна-
чити два п’ятих місця майстрів 
греко-римського стилю Дмит-
ра Тимченка (до 98 кг) та Юрія 
Шкрюби (до 85 кг), а також ана-
логічне досягнення «вільника» 
з Івано-Франківщини Петра 
Білейчука (до 61 кг). ■

СУПЕРЛІГА

Слідкуйте за руками Буффона
«Атлетико» не зміг пробитися до третього за останні чотири сезони фіналу ЛЧ; зіграє там 
чинний переможець турніру та фіналіст позаминулого розіграшу

■

Граючи останній єврокубковий поєдинок на рідному «Вісенте Кальдерон», «Атлетико» ледь не створив мегасенсацію. 
Фото з сайта УЄФА.

❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Другий півфі-
нал (матч-відповідь). «Атлетико» 
(Іспанія) — «Реал» (Іспанія) — 2:1 
(Сауль, 12; Грізманн, 16 (пен.) — Іско, 
42; перша гра — 0:3).
 У фіналі 3 червня в Кардіффі зіг-
рають «Ювентус» та «Реал».

■

БОРОТЬБА

Беріть приклад, хлопці!
Лише представницям жіночої збірної 
вдалося поповнити синьо-жовту скарбничку 
на борцівському ЧЄ

■

Алла Черкасова останньою з українок піднялася 
на континентальний п’єдестал у сербському Нові-Сад. 
Фото з сайта www.sportonline.ua.

❙
❙
❙

Сучасне п’ятиборство
 На третьому поспіль етапі Кубка сві-
ту віце-чемпіон Олімпіади-2016 Павло 
Тимощенко потрапив до числа призерів 
змагань. В угорському Кечкеметі 30-річ-
ний киянин фінішував третім, слідом за 
французом Прадом та господарем турні-
ру Деметером.

Футбол
 Очільника ФФУ Андрія Павелка обра-
но членом дисциплінарного комітету Між-
народної федерації футболу. Вакантним у 
ФІФА це місце було відтоді, як його зали-
шив словенець Алексендер Чеферін, очо-
ливши Європейський футбольний союз. 
Нагадаємо, що після приходу до УЄФА на 
зміну Мішелю Платіні нового керманича 
почесний президент ФФУ Григорій Сур-
кіс зберіг за собою посаду одного з віце-
президентів цієї організації. ■

ХРОНІКА■
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 Що таке криза?
 — Це коли апетит приходить 
після їжі.

  * * * 
 — Кажуть, ти одружився з дуже 
розумною і красивою жінкою?
 — Хто це тобі сказав?
 — Твоя дружина.

* * *
 Моя нова покоївка надзвичай-
но вихована. Вона ніколи не відкриє 
дверцята шафи, не постукавши і не 
дізнавшись, чи немає там нiкого.

* * *
 Кожна жінка повинна пам’ятати: 
обіди будуть смачнішими, якщо їх 
готувати рідше.

* * *
 Як же швидко летить час! Ще 
юнацька дурiсть не встигла вивіт-
ритися, а вже старечий маразм на-
став.

* * *
 Летить парашутист. Тут підлітає 
до нього орел і кричить:
 — Привіт танцюристам!
 — Я парашутист і жодного разу 
в житті не танцював!
 — Там унизу такi кактуси, що 
здібності з’являться миттєво.

* * *
 П’ють медичний спирт, закушу-
ють лiкарською ковбасою, а здоров’я 
чомусь усе гiршає. ■

По горизонталі:
 1. Давньоримський філософ. 4. 
Предмет гордості мисливця. 9. Дика 
африканська тварина. 10. Розплав-
лена рідка маса, що виривається з 
жерла вулкана. 11. Тонка, невиди-
ма оболонка, свого роду енергетич-
не поле навколо фізичного тіла лю-
дини. 12. Основний функціональний 
елемент легень, через стінку яко-
го здійснюється газообмін. 14. До-
свідчена жінка, яка допомагає знай-
ти пару для шлюбу.  15. «Забілі-
ли ...,забіліли на цілому світі. Опа-
дає листок, як зів’яле чаїне крило. 
Там, де ми відбули, там, де наше від-
тьохкало літо, — забіліли ..., забілі-
ли... Замело...» (Борис Олійник). 20. 
Ім’я чайки з культового роману аме-
риканського письменника Ричарда 
Баха. 22. Півострів, про історію яко-
го співала Джамала на минулоріч-
ному «Євробаченні». 24. Гурт корів. 
25. Болгарське містечко, національ-
на столиця гумору. 26. Місто біля 
Вільнюса, відоме своїм замком. 27. 
Підземний канал для відведення не-
чистот у місті.
По вертикалі:
 1. Тропічне дерево. 2. Екс-го-
лова Державної фіскальної служ-
би України, який прославився карта-
тою ковдрою. 3. Бойове шикування 
у форму квадрата. 5. «Стоїть в селі 
Суботові на горі високій ... України: 
широка, глибока» (Тарас Шевчен-

ко). 6. Ароматична рослина, яка рос-
те в лісах та болотистих місцинах. 7. 
Мексиканський штат. 8. Ісландський 
мох, що росте в тундрі. 13. Російська 
поетка, народжена під Одесою, яку 
Віктор Янукович переплутав із дру-
гом-олігархом. 16. Міфічне чудо-
висько у вигляді жінки зі зміями за-
мість волосся, від погляду якої все 
живе оберталося на камінь. 17. Іса-
ак Бабель, Леонід Утьосов, Михай-
ло Жванецький, Михайло Водяний, 
Мішка Япончик. 18. Болгарська слі-
па провидиця. 19. Давньогрецький 
глечик із вузьким високим горлеч-
ком. 21. Галасливий великий натовп. 
23. Давня грецька монета, яку кла-
ли небіжчику в рот, щоб було чим 
розрахуватися з Хароном за пере-
віз. ■

Кросворд №54
від 5—6 травня
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Аліса КВАЧ

 Учора на шанувальників футболу та кіно-
манів чекав великий сюрприз. Переглядаючи 
нову стрічку британського режисера й екс-чо-
ловіка Мадонни Гая Річі «Меч короля Артура», 
вони раптом побачили обличчя легенди бри-
танського футболу Девіда Бекхема. Щоправда, 
впізнати його було важко — пів-обличчя героя 
футболіста спотворював величезний шрам (гри-
мери попрацювали на славу), а бездоганна білос-
ніжна усмішка Девіда перетворилася на гнило-
зубість ватажка бандитів.
 Попри те, що роль Бекхема у фільмі епізо-
дична, вона досить знакова — саме його герой 
дає наказ молодому Артуру витягнути з каменя 
чарівний меч Екскалібур, що й відкриває всім 
справжнє призначення короля, який до того був 
одним із ватаги. Для того, щоб вжитися у роль і 
правильно сказати свої кілька слів, Девід багато 
репетирував із самим Гаєм Річі, який приїжджав 
у гості (що й не дивно, адже родини Річі і Бек-
хемів товаришують давно). І хоча його старання 
справжні кіногурмани нещадно розкритикували 
(дехто навіть заявив, що принципово не дивити-

меться стрічку через гру Бекхе-
ма), схоже, екс-футболіст має 
серйозні наміри продовжити 
з’являтися на кіноекранах. 
«Я знаю, що багато спорт-
сменів пробували почати 
грати в кіно і провалили-
ся. Але те, що я зробив у 
кіно, мені дуже сподоба-
лося. Я думаю, що я змо-
жу впоратися з багатьма 
речами і з критикою в 
тому числі. Мені не зви-
кати», — заявив ново-
спечений актор в одно-
му з інтерв’ю.
 До речі, це вже дру-
га роль Девіда Бекхема 
у великому кіно. Раніше 
він знявся у фільмі «Аген-
ти А.Н.К.Л.» того ж таки Гая Річі. 
Проте, судячи з усього, — не ос-
тання. Маючи таких друзів і такі 
зв’язки, в цьому можна не сумні-
ватися. ■

з 15 до 21 травня

 Овен (21.03—20.04). Найвірніше рі-
шення — жити згiдно з законами. Мудрі 
вчинки, гнучкість, обачність, спокій та вит-
римка повинні супроводжувати вас упро-
довж усього тижня.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Телець (21.04—21.05). Доля прихиль-
но ставиться до тих, хто допомагає ближнім. 
Благодійність тільки вітається. Цього тижня 
вас супроводжуватиме удача.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17.

 Близнюки (22.05—21). Не робiть під-
лості та не злословте. Дуже хороші плоди 
принесе духовний саморозвиток. Медитації та 
східні практики — найкращі заняття для ор-
ганізації дозвілля.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 17.

 Рак (22.06—23.07). Тиждень обіцяє уда-
чу в сімейних стосунках. Дехто з вас одружать-
ся. Зміцнення сім’ї та народження дітей — це 
спрямованість представникiв вашого знаку.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 20.

 Лев (24.07—23.08). Що стосується полі-
тичного та громадського життя, то в цих сфе-
рах з’являться нові лідери. Можлива зміна 
раніше наміченого курсу. Соціальних вибухів 
і потрясінь не варто чекати.
 Дні: спр. — 21; неспр. — немає.

 Діва (24.08—23.09). Не давайте при-
водів для ревнощів. За вашу необачність може 
послідувати відплата. У сімейних стосунках 
конструктивні діалоги допоможуть уникнути 
проблем і знизять рівень агресивності.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 18.

 Терези (24.09—23.10). Сприятливий 
перiод для людей iз розвиненою інтуїцією. 
Ви зможете досягти вершин. Стане в пригоді 
ваше вміння бути в тонусі. Відсутність паніки 
та продумані дії принесуть свої плоди.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 19.

 Скорпіон (24.10—22.11). На вас чекають 
найприємніші клопоти, які можуть бути пов’язані з 
облаштуванням побуту. Можете сміливо втiлювати 
ідеї — наприклад, зайнятися ремонтом квартири.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 20.

 Стрілець (23.11—21.12). Питання 
кар’єри відійдуть на другий план. Пріори-
тетним напрямом стане ваше особисте жит-
тя. Ваша невгамовна енергія буде спрямова-
на в потрібне русло і принесе відповідні ре-
зультати.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 21.

 Козеріг (22.12—20.01). Друзі знайдуть 
у вас підтримку та опору, ви налагодите родин-
ні зв’язки. Вiзьмiть на себе відповідальність за 
тих, хто живе поруч iз вами.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 20.

 Водолій (21.01—19.02). Станеться по-
тужний прорив у вашiй кар’єрі, попереду про-
фесійне зростання. Робота і ще раз робота — 
все інше піде на другий план.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 17.

 Риби (20.02—20.03). Ви матиме-
те багато нових знайомих, серед яких бу-
дуть як особисті контакти, так і професій-
ні. Втрачені зв’язки поступово відновлюва-
тимуться.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 21. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

НОВА РОЛЬ

Бекхем і король Артур
Відомий футболіст знявся у новому фільмі 
Гая Річі «Меч короля Артура»

■

Девід Бекхем.❙

13—14 травня сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий дощ, гроза. Вiтер 
пiвнiчно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +8...+10, удень 
+12...+14. Пiслязавтра вночi +8...+10, удень +12...+14.

Миргород: дощ. Уночi +7...+9; удень +13...+15.
Вiнниця: дощ. Уночi +8...+10; удень +16...+18.
Одеса: мiсцями короткочасний дощ. Уночi +12...+14, удень 
+20...+22. 

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий 
дощ. Трускавець: уночi +6...+8, удень +13...+15. Моршин: 
+7...+9, удень +14...+16.
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