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Учорашні курси 

НБУ:
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1 € = 29,40 грн.
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Поспішіть передплатити «Україну молоду» на друге півріччя »СТОР.7

«Ви вільні. 
Шукайте гроші»

З наймасштабнішої спецоперації силовиків Печерський суд столиці фактично насміявся: затриманих один за одним відпускали під заставу чи особисте зобов’язання. ❙
Фото УНІАН. ❙

Верховна Рада так 

і не повернулася 

до питання про 

візовий режим 

iз Росією
стор. 4 »

Розпіарену антикорупційну спецоперацію щодо 

затримання 23 податківців часів Януковича учора 

Печерський суд столиці перетворив на пшик 
стор. 2, 4 »

Як не тепер, то й не в четвер Сісти в крісло 
силою 

Попри судову заборону і відсутність 

конкурсу, уряд рейдерським 

шляхом «призначив» 

керівництво Держгеонадр
стор. 3 »

Богдан Бенюк: Ніколи не мріяв 
про те, що стільки зіграю ролей

Улюбленець публіки розповідає про батьків-

остарбайтерів, 37 років у Театрі Франка 

і виставу на тему «риба гниє з голови», 

яку хоче показати через рік
cтор. 14-15 »
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«Від нас із вами залежить, щоб не було черги, щоб сервіс, 
який надає держава, був якісним, щоб умови при перетині кордону 
були комфортні, щоб митники, прикордонники, поліцейські, 
представники інших служб були привітними».

Петро Порошенко
Президент України

УКРАЇНА МОЛОДА

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 ГПУ займається показу-
хою, а не реальною боротьбою 
з корупцією, заявив лідер Ра-
дикальної партії Олег Ляшко, 
коментуючи так звану спец-
операцію з залученням авіації 
для затримання податківців. 
 Ляшко зазначив, що кош-
ти на це шоу були взяті з гро-
шей платників податків. 
 «Імітація та профанація — 
ось чим займаються Генпроку-

ратура та суди замість прове-
дення справжніх реформ.  Де-
сятки мільйонів коштів плат-
ників були витрачені на шоу з 
вертольотами та затриманням 
податківців, яких урешті суд 
відпустив... Ця вся показуха 
була влаштована з однією ме-
тою — створити фон для такого 
ж порожнього за змістом висту-
пу Генпрокурора Луценка», — 
зазначив головний радикал. 
 Олег Ляшко переконаний, 
що витрачені на цю виста-

ву кошти могли б бути вико-
ристані з більшою користю. 
 «На те, щоб вивозити пора-
нених бійців iз фронту, підви-
щувати українцям зарплати 
і пенсії, підтримувати селян, 
промисловців, — у них грошей 
нема. А на показуху — є! Фари-
сеї!» — зазначив Олег Ляшко. 
 Політик також прокомен-
тував погрози Генпрокурора 
у бік депутатів Радикальної 
партії. Нагадаємо, у відповідь 
на справедливе зауваження 
Ляшка, що ГПУ довіряє лише 
1% українців, Луценко натяк-
нув, що кількість депутатів 
фракції РПЛ може зменши-
тися... «Ця заява Луценка за-
свідчила, що він виконує полі-
тичні команди влади для диск-
редитації опозиційної фракції 
Радикальної партії. Людина 
на такій посаді не має права 
показувати політичну упере-
дженість, заангажованість та 
використовувати свої повно-
важення для зведення полі-
тичних рахунків. Натомість 
Луценко все це продемонстру-
вав», — зазначив лідер РПЛ.
 Ляшко також нагадав, що 
його фракція почала збір під-
писів за відставку Генпрокуро-
ра з вище зазначених причин. 
«Ми вимагаємо від Президен-
та Порошенка, який призна-
чив у незаконний спосіб свого 
кума Луценка Генпрокурором, 
внести подання до парламенту 
про його звільнення. Луценку 
здається, що він вхопив Бога за 
бороду? Але ми його приземли-
мо», — підсумував політик. ■

Продовження теми 
спецоперації стор. 4

Ніна РОМАНЮК

 У середу Волинь відвідав Пре-
зидент України Петро Порошен-
ко. Це перша його робоча поїздка 
в область за три роки президентс-
тва. 
 Про те, що до Луцька їде Пре-
зидент, лучани зрозуміли ще до 
офіційного повідомлення про цей 
візит. Бо надто вже завзято кому-
нальники почали наводити мара-
фет у місті та біля приміщення 
облдержадміністрації. Першим 
пунктом, куди попрямував пре-
зидентський кортеж, були волин-
ські ворота в Європу, тобто між-
народний пункт пропуску Яго-
дин—Дорогуськ. Дорогу Київ—
Ковель—Ягодин останнім часом 
постійно хтось блокує чи перекри-
ває, тож і цього дня тут з’явився 
невеличкий гурт пікетувальни-
ків — так ветерани МВС хотіли 
вкотре привернути увагу влади до 
їхніх проблем. Колишні міліціо-
нери борються проти несправед-
ливого нарахування пенсій, коли 
одні отримують геть мізерні суми, 
а їхні колеги, які виходили на 
пенсію в інший період, — у кіль-
ка разів більше. Та довго перекри-
вати дорогу вони не стали. 
 Петро Порошенко в Ягодині оз-
найомився з роботою прикордон-
них та митних служб напередодні 
запровадження безвізового режи-
му з ЄС. Це питання сьогодні як ні-
коли актуальне, і не лише для во-
линян. На Ягодині, як і в інших 
пунктах пропуску, люди постій-
но нарікають на величезні черги. 
Щоб перетнути українсько-поль-
ський кордон навіть пасажиром в 
автобусі, в деякі дні треба чекати 
по 16 і більше годин. Провину за 
це покладають на українців, які 
займаються контрабандою ци-
гарок, через що польські митни-
ки дуже ретельно здійснюють ог-
ляд усіх транспортних засобів. Не 
краща ситуація і з великоваговим 
транспортом. На момент візиту 
Президента на пунктi Ягодин че-
кали оформлення 160 вантажних 
автомобілів. І Порошенко зробив 
«розгон» за те, що через його при-
їзд було призупинено роботу мит-
ниці. А минулої неділі, 21 травня, 
черга тут була ще більша, і змій-
ка автомобілів простягалася на 15 
кілометрів. У водіїв, які по 2-3 дні 
стояли у черзі, урвався терпець , і 
вони перекрили дорогу: якщо всім 
можна з найменших причин до-
рогу міжнародного значення пе-
рекривати, то чому їм не можна? 
У такий спосіб вони протестували 
проти «свавілля усіх, хто причет-
ний до регулювання черг та офор-
млення авто для перетину кордо-
ну». Очевидно, що пункт пропус-
ку не справляється з пасажиро- й 
вантажопотоком і потребує впо-
рядкування та модернізації. З чер-
вня, коли почне діяти безвізовий 

режим, потік людей, які перети-
натимуть кордон, може ще збіль-
шитися. Мешканці прикордоння 
і тепер частенько їздять у сусідню 
Польщу на закупи, а з літа таких 
продовольчих туристів може ста-
ти ще більше. Бо ціни на харчі у 
сусідів майже однакові з українсь-
кими, але якість значно ліпша. 
Тому ситуація на кордоні може 
стати напруженішою. 
 Президент поспілкувався з 
водіями та пасажирами, які пе-
ретинали кордон, а також провів 
нараду з митниками та прикор-
донниками. Він наголосив на не-
обхідності покращення технічної 
частини оформлення і пропуску 
вантажних автомобілів та при-
швидшення процедури. Зокре-
ма, здійснення огляду автотранс-
порту та  вантажів за  процедурою 
одноразового контролю. «Непри-
йнятно, коли у нас залишається 
радянська практика, коли дев’ять 
відомств мають право перевіряти і 
контролювати на кордоні. Пропо-
зиція — підготувати законодавче 
регулювання. Крім прикордонни-
ків і митників, нікому там немає 
що робити», — сказав Петро По-
рошенко. 
 Питання, пов’язані з реалі-
зацією безвізового режиму з ЄС, 
були в центрі уваги під час ве-
ликої наради в ОДА, яку провів 
цього ж дня Петро Порошенко 
з активом Волині та керівника-
ми інших прикордонних облас-
тей України. «Від нас із вами за-
лежить, щоб не було черги, щоб 
сервіс, який надає держава, був 
якісним, щоб умови при перетині 
кордону були комфортні, щоб 
митники, прикордонники, полі-
цейські, представники інших 
служб були привітними», — на-
голосив Президент. 
 Після Ягодина Президент 
гвинтокрилом полетів у Володи-
мир-Волинський район, де в селі 
П’ятидні його чекали в місцевому 
господарстві. Багато хто іронізу-
вав, мовляв, треба було провезти 
Петра Олексійовича дорогою від 
Луцька до княжого Володими-
ра, щоб він побачив, які у нас до-
роги в прикордонні. Ремонт цьо-
го відрізка автомагістралі запла-
новано почати цього року. І тем-
пи робіт залежатимуть і від того, 
скільки грошей заробить Волин-
ська митниця, на податки з якої 
ремонтуються волинські дороги. 
У ТОВ «П’ятидні», яке очолює 
знаний аграрій, депутат облра-
ди Валерій Діброва, главі держа-
ви показали новий насіннєвий за-
вод. Інвестиція в його будівниц-
тво становить 2 мільйони євро. 
Це сучасний завод із найнові-
шим обладнанням і лабораторія-
ми, що відповідає всім європейсь-
ким стандартам. Тому свою про-
дукцію товариство планує екс-
портувати і в Європу. ■

доларів
потрібно для забезпечення житлом пів-
мільйона сімей вимушених переселен-

ців. Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово оку-
пованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

5 млрд.
доларів
заблокува-
ли на ра-

хунках бойовиків «ДНР» і «ЛНР» ук-
раїнські хакери, інформують у МВС. 

українців
мають біо-
метричні пас-

порти. Про це розповіли у Державній 
міграційній службі.

гривень 
із бюджету міста витра-
тили цього року на ор-

ганізацію святкових заходів до Дня Києва, зазна-
чила заступник голови КМДА Ганна Старостенко.

випускників
шкіл пройшли 
зовнішнє неза-

лежне оцінювання з української мови — 
такі дані оприлюднили в УЦОЯО.

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

19 млн. 3,5 млн. 370 тис. 230 тис.

КОНТРОЛЬ

До безвiзу готовi?
Президент на Волині перевірив готовність 
митних і прикордонних служб 
до нових умов роботи

■

ОЦІНКИ

Ляшко: Хто 
заплатить за цирк?
Витраченi на бутафорну спецоперацiю 
кошти могли б бути використанi 
на нагальнi потреби

■

Олег Ляшко підписався за відставку Генпрокурора Юрія Луценка.❙

Іван БОЙКО

 Захисники України відповіли контратакою 
на ворожий локальний наступ у районі Світло-
дарської дуги і зайняли нові позиції, відкинув-
ши ворога майже на один кілометр назад.
 Цю інформацію підтвердив речник Мін-
оборони з питань АТО Олександр Мотузяник. 
Щоправда полковник висловився про цей ус-
піх ЗСУ дещо завуальовано. Спочатку він наго-
лосив на тому, що «відповідно до Мінських до-
мовленностей, сили АТО суворо дотримуються 
режиму припинення вогню і виконання мир-
ного плану Президента». Мовляв, окупанти 
самі напросилися. 
 «Водночас, як неодноразово було сказано, 
ми залишаємо за собою право відповідати на 
ворожі обстріли з боку російсько-окупацій-
них військ. Ідеться про безпосередні атаки на 
наші опорні пункти, про обстріл iз важкого оз-
броєння в разі, коли ми можемо ідентифікува-
ти вогневу точку противника. Якщо ми знати-
мемо, що вона поза межами населеного пунк-
ту, то зможемо вести туди вогонь», — пояснив 
пан Мотузяник. 
 За його словами, ситуація на лінії розмежу-
вання може бути доволі динамічною.

 «Якщо підрозділи вступають у бій з про-
тивником, можлива контратака, певні тери-
торії можуть переходити з рук у руки, і це аб-
солютно зрозуміла річ для людей, які знають-
ся на цій справі. Хочу зазначити, що йдеться 
про Світлодарську дугу», — нарешті підтвер-
див дані про нові позиції речник Міноборони.
 І нагадав, що, згідно з Мінськими домовле-
ностями, цю територію має контролювати ук-
раїнська сторона. Тож ЗСУ нічого не порушу-
вали, коли ворогу «дали понюхати пороху». 
  Загалом, за даними штабу АТО, минулої 
середи ворог 50 разів відкривав вогонь, неод-
норазово використовуючи важке артилерій-
ське озброєння, внаслідок чого було поранено 
двох захисників України в районі Чермалика 
на маріупольському напрямку.
 Саме на цей напрямок наразі припадає по-
ловина всіх порушень вогню. Окрім Чермали-
ка, під мінометні обстріли потрапили селища 
Водяне та Широкине.
 На донецькому напрямку бойовики засто-
сували російські «Гради», накривши обстріла-
ми один із житлових масивів. Обійшлося без 
жертв, оскільки мирні мешканці давно зали-
шили цей неспокійний район у південній час-
тині міста. ■

НА ФРОНТІ

Контратака довжиною 
в кілометр 
Українські військові зайняли нові позиції на Світлодарській дузі, 
відбивши ворожу атаку і змусивши ворога тікати

■
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літрів
крові перелили пора-
неним бійцям АТО за 

три роки війни у Дніпровській лікарні імені Іллі 
Мечникова, за підрахунками лікарів закладу. 

2,5 тис.
квот
україномовного контенту на 
телебаченні запровадила 

Верховна Рада. За відповідний законопро-
ект проголосували депутати.

адвокатів
захищають екс-президента Ук-
раїни Віктора Януковича, за-

явив Генеральний прокурор України Юрій 
Луценко. 

особи
затримала поліція 24 травня у 
справі щодо економічних злочинів 

часів Януковича, за словами очільника МВС 
Арсена Авакова.

гривень
коштуватиме проїзд у київському 
метро з 15 липня 2017-го, наголо-

шують у прес-службі КМДА.

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

75% 50 22 5

СТОЛИЦЯ

Щоб не завалило
Київ може спіткати доля Львова, 
попереджають незалежні 
контролери
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Сміттєва проблема — розплата за блага цивілі-
зації, і щодень вона стає все актуальнішою в усьому 
світі. Не оминула вона й Україну, а особливо Київ: 
ще трохи — й столицю спіткає сміттєвий коллапс, 
аналогічний львівському. Аби цього не сталося, сто-
лична влада планує активно боротися зі сміттям: у 
найближчій перспективі чиновники держадмініст-
рації хочуть побудувати п’ять нових центрів пово-
дження з твердими побутовими відходами, а ще 
перед бачено активне встановлення нових типів під-
земних контейнерів. Зокрема, 50 таких конструк-
цій мають з’явитися в центральній частині, а до кін-
ця року — ще 250 по всьому місту.
 «Сміттєвою справою» ось уже сім років поспіль 
у столиці опікується спеціальна «Програма пово-
дження з побутовими відходами». Та наскільки 
ефективною вона є, вирішили з’ясувати представ-
ники ГО «Публічний аудит» у рамках власного про-
екту «Як покращити управління публічними ресур-
сами столиці?», і, як виявилося, недарма, адже було 
виявлено чимало провалів й «окозамилювань». 
 З’ясувалося, що затверджена ще у 2010 році (на 
найближчі шість років) КМДА «Програма» — на 
сьогодні профінансована лише на... 3% (64,5 млн. 
грн. із запланованих 2 млрд.). Двоконтейнерна сис-
тема збирання відходів із опцією розподілу кон-
тейнерів для глибшого відсортовування відходів, 
ліквідація сміттєпроводів, європейський тип кон-
тейнерів із кришкою (обмежує потрапляння воло-
ги всередину контейнерів) — усе це кияни мали от-
римати ще два роки тому, але ніщо із заплановано-
го цілком реалізувати не вдалося.
 «Фактично, тоді вся реалізація звелася до ремон-
ту вбиралень та якихось просвітницьких заходів, 
які можна було реалізувати й без затвердження са-
мої програми», — коментує провідний аналітик 
«Публічного аудиту» Володимир Тарчинський.
 У підсумку, на 116 працівників, відповідальних 
за програму Департаменту ЖКГ за 2013–2015 рр., 
було витрачено близько 40 млн. грн. — тобто поло-
вину коштів, призначених на всю програму за чоти-
ри роки.
 Не найкращі тенденції мали місце й у 2016 році, 
коли із планових 335 млн. грн. на реалізацію під-
програми «Санітарне очищення міста» фактично 
було виділено тільки близько 33 млн. грн. (9%). За-
лишаються низькими темпи фінансування та реалі-
зації заходів у галузi поводження з побутовими від-
ходами й у цьому році — з необхідних витрат у 96,4 
млн. грн. наразі освоєно лише 5,7 млн. грн. (5%). 
Утім принаймні своєчасно закуповуються нові типи 
контейнерів для збору ТПВ.
 Налагоджена система переробки ТПВ — не лише 
питання комфорту киян, а й насамперед інвестиція 
в екологію столиці. Тож «Публічний аудит» вирі-
шив зробити «підказки», виділивши з «Програми» 
чотири проблеми, на які столична влада має зверну-
ти увагу в першу чергу.
 Негайно необхідні: реконструкція та модерні-
зація заводу «Енергія» ПАТ «Київенерго» — будів-
ництво системи хімічного очищення димових газів, 
модернізація паропроводів, встановлення парових 
турбін, будівництво сортувальної лінії та лінії з пе-
реробки харчових (органічних) відходів; будівниц-
тво чотирьох комплексів із переробки та сортуван-
ня ТПВ у правобережній та лівобережній частинах 
Києва; реконструкція Полігону № 5 (що у Підгір-
цях, який, до слова, заплановано закрити до 1 жов-
тня 2018 року), де вже вичерпано ресурс захоро-
нення; оновлення обладнання для очищення філь-
трату, яке на сьогодні не відповідає технологічним 
і технічним характеристикам; розширення площі 
складування відходів та будівництво третьої черги 
на Полігоні № 6 (призначений для захоронення ве-
ликогабаритних і будівельних відходів і розташо-
ваний на території закинутого кар’єра Корчуватсь-
кого комбінату будматеріалів та не має необхідного 
функціоналу для переробки великогабаритних від-
ходів). ■

■

Олена КАПНІК

 За три роки бойових дій на сході 
країни додому не повернулися тисячі 
захисників. Одні загинули на полі 
бою, інші — зникли безвісти. Щодо 
останніх, то й досі залишається неві-
домим — загинули вони чи перебу-
вають у полоні бойовиків. 
 Найгірше, мабуть, те, що офіцій-
но точної статистики про зниклих без-
вісти немає. Державні та громадські 
структури мають щодо цього різні 
цифри. За даними української сто-
рони, в зоні АТО вважають зниклими 
безвісти до півтисячі українців. «Нині 

зниклими безвісти залишаються 483 
українці (відповідно до списків СБУ). 
У заручниках — 113 осіб (знаємо про 
місцезнаходження лише 58 громадян 
із цього списку)», — повідомила на 
своїй сторінці у соціальній мережі 
перший заступник Голови Верховної 
Ради, представник України в підгрупі 
з гуманітарних питань тристоронньої 
контактної групи із врегулювання си-
туації на Донбасі Ірина Геращенко.
 У свою чергу працівники Між-
народного комітету Червоного Хрес-
та кажуть, що за останні три роки та-
ких набралося декілька тисяч. Крім 
того, показники розслідування над-

звичайно низькі. У прес-центрі МКЧХ 
повідомляють, що офіційно зареєст-
ровано 600 справ. З яких не розкри-
то жодної. Більшість зниклих безвісти 
— це чоловіки. Половина із загально-
го числа — цивільні особи.
 Тим часом рівень координації 
між різними відомствами в питанні 
зниклих на Донбасі людей надзви-
чайно низький, розповідає міністр із 
питань тимчасово окупованих тери-
торій і внутрішньо переміщених осіб 
Вадим Черниш. «Одне відомство на-
зиває 400 людей, Міжнародний ко-
мітет Червоного Хреста дає 2 тисячі, 
міжнародні експерти — 4 тисячі. 

Якщо враховувати таких людей, про 
яких немає даних, це може бути 8 ти-
сяч», — каже чиновник. За його сло-
вами, робота з пошуку та ідентифіка-
ції зниклих безвісти може тривати ро-
ками і після закінчення конфлікту. 
 За словами начальника Управ-
ління цивільно-військового спів-
робітництва ЗСУ Олексія Ноздрачо-
ва, більшість зниклих, найімовірні-
ше, загинули. Зазвичай тіла багатьох 
зі списку зниклих безвісти знаходять 
у лісах чи у невідомих масових по-
хованнях. За три роки з зони АТО 
вже вивезли тіла понад 700 осіб — 
цивільних і військових. Найчастіше 
люди зникали в 2014-му. Саме тоді 
йшли найактивніші бойові дії.
 Наразі тіла загиблих із зони АТО 
транспортують до місць поховання, 
це відбувається за умови, що не пот-
рібно додаткової ідентифікації. Якщо 
ж тіла чи останки не опізнані, їх ве-
зуть до найближчих закладів судо-
во-медичної експертизи. Там прово-
дять аналізи й потім зв’язуються з 
рідними. ■

Іван ПОВАЛЯЄВ

 Справжня війна за 
крісло голови Державної 
служби геології та надр 
України розігралася у 
четвер зранку. Спочатку 
невідомі молодики захо-
пили кабінет голови Де-
ржгеонадр, де намагалися 
отримати доступ до доку-
ментів, печаток та сейфа. 
Ще й не пускали праців-
ників центрального офісу 
на робочі місця.
 «Працівники Служ-
би у паніці. До Держгео-
надр також приїхали на-
родні депутати. Відомс-
тво оточене громадськими 
активістами та правоохо-
ронцями», — повідомила 
прес-служба Держгеонадр 
у соцмережах.
 За словами співробіт-
ників Служби, напере-
додні їх попереджали 
про можливе призначен-
ня т. в. о. голови служби 
Олега Кирилюка та пер-

шого заступника голови 
Миколи Фощія.
 Уже за кілька годин 
після появи рейдерів до 
відділу з управління пер-
соналом надійшло роз-

порядження Кабінету 
Міністрів про призначен-
ня нового т. в. о. голови 
Служби. 
 «Однак, оскільки досі 
немає офіційного доку-

мента на урядовому пор-
талі, таке рішення не є 
чинним. Люди, які за-
хопили Держгеонадра, 
стверджують, що є пред-
ставниками нового т. в. о. 
голови Служби Олега Ки-
рилюка. Також щойно 
в установу з групою лю-
дей зайшов Микола Фо-
щій. Останній представ-
ляється як новий пер-
ший заступник голови. 
Всередині розпочалася 
колотнеча. Працівники в 
дуже напруженому стані. 
Поліція починає виводи-
ти співробітників iз при-
міщення», — повідомили 
у прес-службі Держгео-
надр нові подробиці кон-
флікту. 
 Зазначимо, що 23 
травня Комісія з питань 
вищого корпусу держав-
ної служби на конкурсі не 
змогла вибрати перемож-
ця на голову Держгео-
надр. Конкурс мав відбу-
тися ще 16 травня, однак 
Нацдержслужба його пе-
ренесла через відсутність 
кворуму.
 Тим часом 18 травня 
Кабмін призначив на по-
саду т. в. о. голови Держ-
геонадр Олега Кирилю-
ка та першого заступни-
ка Миколу Фощія, однак 
через порушення Окруж-
ний адміністративний суд 
м. Києва призупинив ці 
рішення Кабміну. ■

ПОШУК

Вони пропали за Батьківщину 
Скільки українців вважаються зниклими безвісти в зоні 
АТО — достеменно не знає ніхто

■

ПРОТИСТОЯННЯ

Сісти в крісло силою 
Попри судову заборону і відсутність конкурсу, уряд 
рейдерським шляхом «призначив» керівництво 
Держгеонадр 

■

Силове вирiшення кадрового питання.
Фото з сайта unian.net.

❙
❙

Дар’я БАВЗАЛУК

 Чеські полісмени впродовж 
кількох днів ділитимуться зі свої-
ми колегами зі Львова, Тернополя 
і Чорткова професійним досвідом. 
Серед тем, які будуть обговорюва-
ти, — протидія торгівлі людьми. 
Саме українці з Західної України 

найчастіше стають жертвами тор-
говців людьми.
 За словами керівника проекту, 
представника Петра Поймана, спів-
праця з Україною починалася з од-
ноденної поїздки до Ужгорода. «Ми 
працювали минулого року в Ужгороді. 
І на сьогодні вже мають бути готовими 
карти злочинності Ужгорода та Мука-

чева», — зауважив координатор про-
екту, представник «Празького інститу-
ту безпекових досліджень».
 Як пояснив представник органі-
зації «Відкрите суспільство» з Чехії 
Андрій Скалнік, карти злочинності – 
це і допомога в роботі поліції, й інс-
трумент контролю громадськості за 
роботою поліції. «Ми перші в Чехії 
створили онлайн-карти злочинності. 
І це дало змогу громадськості кон-
тролювати поліцію. І одночасно ми 
з поліцією аналізували криміналь-
ну обстановку за допомогою цих 
карт,— Андрій Скалнік стверджує, 
що на це не було витрачено ані копій-
ки з бюджету, тому що використову-
вали безкоштовні комп’ютерні про-
грами, які скачали з інтернету.
 Як стало відомо «УМ», нав-

чання у Львові проходитиме на базі 
державного університету внутріш-
ніх справ. «Я вважаю, що універси-
тетові буде корисна така співпраця. 
Тому що в нас є досвід співпраці з 
іншими країнами та навчальними 
закладами, де навчають полісменів, 
— каже проректор Львівськoго де-
ржавного університету внутрішніх 
справ Ольга Балинська.
 Водночас представник «Празь-
кого інституту безпекових дослі-
джень» Петр Пойман зауважив, що 
в Україні залишилися старі міліцей-
ські кадри, в яких можна навчитися 
доброї оперативно-пошукової ро-
боти. І саме щоб перейняти досвід 
старих слідчих та оперативників, 
до України приїжджають їхні мо-
лоді чеські колеги. ■

СПІВПРАЦЯ

Злочин i карта
Чехи вчитимуть українських полісменів 
боротися з торгівлею людьми

■
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«Звіт Луценка — це піар-акція. Насправді суспільство вкрай незадоволене 
відсутністю справедливості, відсутністю покарання від Януковича 
до військового розграбовування Іловайська та Дебальцевого».

Семен Семенченко
народний депутат України

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

 Як зазначала в попередньому номері 
«Україна молода», ідея із запровадженням 
візового режиму з Росією зависла у повітрі. 
Останнє за часом повідомлення, дотичне до 
проблематики візового режиму, відсилало 
читача до 25 травня як до дати, коли його 
обговорення могло вийти у парламенті на 
новий виток. «Можливо, ми повернемо-
ся до цього питання в четвер», — анонсу-
вав депутат від Блоку Порошенка Олексій 
Гончаренко. Однак учорашній день минув 
без жодних наслідків для Росії та перети-
ну кордону з нею. Можливо, на увазі мали 
просто не той четвер?.. Хай там як, а Вер-
ховна Рада засідала у звичному для себе 
режимі.
 Зокрема, розглянула у другому читан-
ні законопроект щодо основних засад кі-
бербезпеки України, а також питання про 
включення до порядку денного сесії зако-
нопроектів щодо порядку конституційно-
го провадження. Планувалося, що депута-
ти розглянуть призначення представників 
парламенту до складу комісії з добору кан-
дидатів на посади членів Нацкомісії з де-
ржавного регулювання у галузях енерге-
тики і комунальних послуг. (Але Верховна 
Рада вкотре відхилила проекти постанов 
щодо кандидатів у члени комісії). Плюс — 
вивчатимуть законопроект щодо удоскона-
лення роботи Національного агентства із 
запобігання корупції і, можливо, внесуть 
зміни у власний порядок роботи, скасував-
ши перерви у ранковому засіданні парла-
менту.
 Напередодні, у середу, нардепи вне-
сли зміни до Кримінального кодексу щодо 
встановлення кримінальної відповідаль-
ності за сприяння вчиненню самогубства. 
Один із авторів законопроекту Денис Си-
лантьєв (фракція Радикальної партії) за-
значив, що, за даними ВООЗ, в Україні 
впродовж минулого року було вчинено 
близько 10 тисяч актів суїциду. Украї-
на входить у десятку країн iз найвищим 
рівнем самогубств — середній показник 
для нашої країни становить 22 суїциди на 
100 тисяч осіб. При цьому оцінити реаль-
ну ситуацію і стан проб леми вкрай склад-
но, особливо фраховуючи фактор iнтернету 
та соцмереж, котрий iще десять років тому 
не відіграв такої визначальної ролі. Силан-
тьєв наголосив, що, враховуючи появу но-
вих способів доведення до самогубства, не-

обхідно вчасно вносити зміни до кримі-
нального законодавства, які відповідати-
муть сучасним викликам.
 Ще парламент ратифікував домов-
леність із НАТО щодо спільної охорони ін-
формації. Угода ця була підписана ще у 
вересні 2016-го (головою СБУ Василем 
Грицаком з української сторони та ди-
ректором офісу безпеки НАТО Тоддом 
Брауном iз боку Альянсу). Документ де-
талізує процедури взаємної охорони ін-
формації з обмеженим доступом. На сьо-
годні відносини України і НАТО харак-
теризуються терміном «особливе парт-
нерство», хартія про яке була підписана 
в далекому 1997 році. Вiдтодi змінилося 
дуже багато, навіть в інерційному середо-
вищі світової політики, і ці зміни створю-
ють абсолютно нову атмосферу для взає-
мин України та Альянсу. Однак iдеться 
зараз не про це, а про ще одне рішення, 

проголосоване Верховною Радою.
 Ідеться про зміну правопису одного з 
міст Закарпатської області. Мукачеве від-
тепер називається Мукачево — відповідну 
постанову ВР парламентарії ухвалили по-
завчора. Річ у тім, що минулого року За-
карпатська облрада підтримала перейме-
нування «Мукачеве» в «Мукачево». На-
зву населеного пункту змінили не через 
декомунізацію, а на прохання громади 
міста. Окрім цього, Верховна Рада ухва-
лила Закон «Про внесення змін до Зако-
ну «Про фізичну культуру і спорт» (щодо 
визнання національних видів спорту). Ух-
валений закон передбачає підтримку на-
ціональних видів спорту: бойового гопа-
ка, хортингу, українського рукопашного 
бою «Спас», української боротьби на поя-
сах. Голова парламенту Андрій Парубій 
назвав ухвалення цього закону питанням 
національної честі та патріотизму. ■

В Україні пройде саміт. 
Порошенко домовився
 Черговий саміт Україна—ЄС буде прове-
дено 13 липня у Києві. Про це домовилися у 
ході телефонної розмови Президент Украї-
ни Петро Порошенко та президент Європей-
ської Ради Дональд Туск, повідомляє прес-
служба глави держави. Під час розмови По-
рошенко також розповів Туску про ситуацію на 
Донбасі та про порушення російською сторо-
ною Мінських домовленостей. «У таких умо-
вах відсутні підстави для скасування чи будь-
якого пом’якшення економічних та сектораль-
них санкцій Євросоюзу проти Російської Фе-
дерації», — зазначив Порошенко. На думку 
Порошенка, така оцінка має бути покладена в 
основу рішень лідерів «Великої сімки» та Єв-
ропейської Ради щодо продовження санкцій 
проти Росії після 31 липня 2017 року. Як відо-
мо, попередній саміт Україна—ЄС відбувся 24 
листопада 2016 року у Брюсселі. 

Савченко хоче бути 
Президентом
 Народний депутат України Надія Савчен-
ко заявила, що готова стати Президентом Ук-
раїни, та розповіла про завдання своєї ново-
створеної політичної сили. В інтерв’ю поль-
ському виданню Krytyka Polityczna вона 
зазначила таке. «Я готова взяти на себе від-
повідальність за країну і виставити свою кан-
дидатуру на президентських виборах. У пар-
ламентських виборах братиме участь моя 
політична сила. Боже, як жахливо це звучить 
із вуст політика...» — прокоментувала ко-
лишня військова льотчиця.
 Савченко, за її словами, не вірить у полі-
тичні партії, але сподівається, що її «сві-
жа» політична сила «Громадсько-політична 
платформа Надії Савченко» зможе переза-
вантажити «хвору» українську систему вла-
ди. «Вона (партія Савченко) допоможе де-
монтувати нездорову політичну систему, яка 
була створена 25 років тому, перебудувати 
державну архітектуру і дати людям шанси на 
зручне існування в її рамках. Це буде симбіоз 
різноманітних систем, ми не будемо бездум-
но приймати або відкидати будь-які з них», 
— сказала нардеп. 

Росіяни заслали до України
 65-й «гумконвой»
 Вранці 25 травня російська сторона в 
односторонньому порядку здійснила офор-
млення 65-го «гуманітарного конвою». Про 
це повідомляє Державна прикордонна служ-
ба України. «Оскільки переміщення «гумкон-
вою» знову відбувалося з грубим порушен-
ням норм міжнародного та вітчизняного за-
конодавства і погоджених з Міжнародним 
комітетом Червоного Хреста модальностей, 
українська міжвідомча група здійснювала 
лише візуальне спостереження без виконан-
ня контрольних функцій», — сказано у пові-
домленні.
 Загалом з 6:30 до 7:20 через російські 
пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Кур-
ган» на в’їзд в Україну прослідувало 2 колони 
т.зв. «гумконвою» у складі 42 автомобілів. 
«У вантажівках нібито перевозили продукти 
харчування, літературу та медикаменти. Од-
нак, враховуючи те, що вантаж переміщував-
ся у закритих упаковках, зведеній групі не 
вдалось отримати достеменну інформацію 
про його вміст, характер та номенклатуру», 
— зазначають українські прикордонники. 

Українцям не до смаку публічна 
набожність
 Українці виступають проти публічної де-
монстрації можновладцями своєї релігій-
ності. Про це свідчать дані опитування Цен-
тру Разумкова. Якщо у 2010 році позитивне 
ставлення до такої демонстрації засвідчили 
21% опитаних, у 2016 році — 16%, то у 2017 
році — лише 13%. Натомість негативне став-
лення зросло з 40% до 47%. При цьому не-
гативне ставлення відзначили половина або 
відносна більшість опитаних в усіх регіонах 
України: на заході, в центрі та півдні — 45-
47%, на сході — 50%. Дослідження прове-
ла соціологічна служба Центру Разумкова 3-
9 березня 2017 року в усіх регіонах Украї-
ни, крім окупованих територій. Опитано 2016 
респондентів віком від 18 років. Теоретична 
похибка вибірки не перевищує 2,3%. ■

НОВИНИ ПЛЮС■ ПАРЛАМЕНТ

Як не тепер, то й не в четвер
Верховна Рада так і не повернулася до питання 
про візовий режим iз Росією

■

Весело бути депутатом: можна голосувати за бойовий гопак і за зміну літери у слові, 
а візовий режим iз РФ зачекає.

❙
❙

Хто є чарівником 
на вертольоті? 
 Десятки затраманих конвоювали з 
Харкова, Дніпра та Одеси до Києва на 
гелікоптерах. А після оголошення підоз-
ри в корупції в Генпрокуратурі доправля-
ли до судів столиці. Після чого підозрю-
вані позбавлялися наручників і йшли з 
суду шукати мільйони на заставу. Не див-
но, що користувачі соцмереж охрестили 
цю антикорупційну операцію «прогулян-
кою на гелікоптерах», ще й за державний 
кошт. 
  Суду було байдуже, що серед кон-
войованих — одіозний екс-голова Хар-
ківської обласної податкової адмініст-
рації Станiслав Денисюк, якого вважа-
ють «смотрящим» за бізнесом олігар-

ха-втікача Сергія Курченка. Тим більше 
що першим суддя Москаленко звільни-
ла колишнього очільника податкової Лу-
ганщини Олександра Антипова. І байду-
же, що під час затримання в нього вилу-
чили валізку, в якій було понад 3,5 млн. 
доларів. Наступним ковтнув волі колиш-
ній керівник обласної податкової Полтав-
щини Володимир Задорожний.
  Звісно, прокуратура одразу подала 
апеляційні скарги на рішення судді щодо 
звільнення з-під варти Антипова та Задо-
рожного. Тоді як аргументи Феміди на-
ступні: Антипова не заарештували через 
його похилий вік, а Задорожного — че-
рез проблеми зі здоров’ям.
 Тож суддя відпустила Антипова під 
заставу в розмірі 15 млн. гривень, а За-
дорожного — із правом внесення заста-
ви в розмірі 12 млн. гривень, які вони ма-
ють внести впродовж п’яти днів. Обид-
ва підозрюванi зобов’язані носити елек-
тронні браслети впродовж двох місяців.

Застави на конвеєр
 На цьому атракціон небаченого ми-
лосердя Феміди не завершився. Ста-

ном на ранок і обід четверга стало відо-
мо про звільнення ще кількох колишніх 
керманичів податкової, яких пан Матіос 
вважає «махровими корупціонерами». 
  Наприклад, колишньому начальни-
ку Дарницької податкової адміністрації 
в Києві Юрію Кравченку суд обрав за-
побіжний захід у вигляді застави в роз-
мірі лише 1 млн. гривень.
 Згодом Печерський райсуд 
звільнив з-під варти під особисте 
зобов’язання в залі суду й відправив 
шукати гроші іншого затриманого за 
підозрою в корупції — екс-голову Де-
ржавної податкової адміністрації Кри-
му Костянтина Циркуна. Сторона зви-
нувачення просила для пана Циркуна 
арешт на два місяці з альтернативою 
у вигляді внесення застави в 31 млн. 
гривень. Утім аргументи прокуратури 
знову не було почуто. 
 Мабуть, передчуваючи наступні 
звільнення затриманих, міністр МВС 
Арсен Аваков повідомив, що в колиш-
нього заступника начальника Державної 
податкової служби Олега Низенка, який 
ще 2014 року втік до Іспанії, знайшли 

під час обшуків близько 1 млн. доларів 
і 250 тис. євро, а також 15 картин, 5 ікон, 
2 кг золота, авто та інші цінності.
 Підсумовуючи цей пшик правоохо-
ронців, варто відзначити, що ще до су-
дових рішень головний військовий про-
курор Матіос усіляко нахвалював від-
стороненого голову Державної фіс-
кальної служби Романа Насірова, який 
зараз перебуває під слідством у про-
вадженні, яке щодо нього ведуть де-
тективи НАБУ і прокурори Спеціалі-
зованої антикорупційної прокуратури. 
За словами пана Матіоса, антикоруп-
ційна операція не була б такою успіш-
ною, якби не Насіров, який дав необ-
хідні свідчення і пояснив, як працюють 
схеми податкових майданчиків iз від-
мивання коштів. 
 Чим завершилася «грандіозна ан-
тикорупційна спецоперація» — вже ба-
чимо. Гидко, що Насірова намагають-
ся у такий спосіб зобразити таким собі 
«героєм-антикорупціонером». Адже 
НАБУ і САП, які обвинувачують На-
сірова в корупції, не підконтрольні ані 
Матіосу, ані Генпрокурору Луценку. ■

ГУЧНА СПРАВА

«Ви вільні. Шукайте гроші» 
Розпіарену антикорупційну спецоперацію щодо затримання 
23 податківців часів Януковича учора Печерський суд столиці 
перетворив на пшик

■Іван БОЙКО

Минулої середи головний війсь-
ковий прокурор Анатолій Матіос 
приголомшив новиною про гран-
діозну антикорупційну спецопе-
рацію: в 15 областях України од-
ночасно затримали 23 колишніх 
керівників обласних і районних 
податкових часів Віктора Янукови-
ча і тодішнього головного фіскала 
Олександра Клименка. При цьому 
більше 1700 співробітників Нац-
поліції і близько 500 військових 
прокурорів провели 454 обшуки в 
цій справі. Утім уже ввечері того ж 
дня суддя Печерського суду Кате-
рина Москаленко звела нанівець 
тріумфальну браваду силовиків, 
коли почала відпускати під заста-
ву затриманих одного за одним.
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Ті, що 
наслали 
смерть
Заарештовано десять осіб 
за підозрою у причетності 
до замаху в Манчестері
Ігор ВІТОВИЧ

У нападі на «Манчестер Арену» була задіяна 
ціла терористична мережа, заявив шеф поліції 
Манчестера Ієн Хопкінс, повідомляє агенція 
dpa. За словами Хопкінса, серед жертв нападу 
є жінка-поліцейська, яка під час відвідування 
концерту Аріани Гранде перебувала не при ви-
конанні службових обов’язків. 

«Ходимо до мечетей, але не вбиваємо»
 За даними поліції, наразі за підозрою у 
причетності до підготовки теракту затрима-
но восьмеро осіб. А в столиці Лівії Триполі 
були затримані молодший брат і батько пі-
дозрюваного у виконанні терористичної ата-
ки Салмана Абеді. Таким чином кількість 
осіб, що перебувають під вартою за підозрою 
в причетності до кривавого теракту, сягнула 
десяти.
 Як повідомив речник антитерористичних 
сил Лівії, брат смертника Хашем Абеді, 1997 
року народження, був затриманий правоохо-
ронцями ввечері 23 травня. Його підозрюють 
у зв’язках з терористичним угрупованням «Іс-
ламська держава». Також, за даними лівійсь-
ких правоохоронців, він підтримував контак-
ти зі старшим братом та нібито знав про під-
готовку теракту в Манчестері. Батько братів, 
51-річний Рамадан Абеді, заявив у телефонній 
розмові з агенцією «Ассошіейтед Пресс», що 
його син Салман не скоював те, у чому його пі-
дозрюють, і що він готувався до здійснення па-
ломництва до Саудівської Аравії. «Ми не під-
тримуємо вбивство невинних людей. Це не ми. 
Ми не ті, хто підриває себе серед невинних. Ми 
ходимо до мечетей, цитуємо Коран, але не ро-
бимо таких речей», — запевнив батько підоз-
рюваного.

Журналісти все вибовкали
 Розслідування теракту ледь не посвари-
ло британські та американські спецслужби. 
У Британії «розлючені» фотографіями в аме-
риканській пресі, на яких зображені шматки 
розірваних речей на місці вибуху в Манчес-
тері. Британська прем’єр порушувала це пи-
тання на зустрічі з президентом США Дональ-
дом Трампом учора на саміті НАТО в Брюс-
селі. Кореспондент Бі-Бі-Сі з питань безпеки 
Гордон Корера каже, що британські посадовці 
переконані, що витік інформації стався, швид-
ше за все, від правоохоронних органів США, 
аніж iз Білого дому. Публікація виданням 
«Нью-Йорк Таймс» фотографій, серед яких 
і елементи пристрою, названого «можливою 
бомбою», розлютила керівництво британсь-
кої поліції. Інформація про особу смертника 
з’явилася в американських ЗМІ менш ніж за 
добу після вибуху. Голова МВС Британії Ембер 
Рудд заявила, що вона «роздратована» таким 
витоком інформації, та попередила Вашинг-
тон, що подібне «не має повторитися», адже 
американські розвідувальні служби з перших 
хвилин замаху «зливали» ЗМІ всю таємну ін-
формацію, яку отримували від британських 
колег. Публікації в американських ЗМІ пере-
шкоджають британському розслідуванню й ін-
формують про його подробиці терористів.
 Використана терористом у Манчестері бомба 
містила шрапнель для ураження якомога біль-
шої кількості людей. Глава медичної служби 
графства Великий Манчестер Джон Раус пові-
домив учора телеканалу «Скай Ньюс», що з 64 
осіб, які отримали поранення і перебувають у 
шпиталях, 20 — у критичному стані. «Багато з 
них потребуватимуть дуже тривалого лікуван-
ня і реабілітації», — додав він. 
 Учора в британському уряді провели хви-
лину мовчання в пам’ять про жертв. Амери-
канська співачка Аріана Гранде, відразу після 
закінчення концерту якої стався вибух, висло-
вила бажання оплатити похорони всіх жертв 
замаху в Манчестері. ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Лише десять днів мину-
ло від інавгурації Еммануе-
ля Макрона, як стався пер-
ший фінансово-політичний 
скандал його президентсь-
кої п’ятирічки, повідом-
ляє сайт RFI (Міжнародного 
французького радіо). В ньо-
го виявився втягнутим Рі-
шар Ферран, міністр регіо-
нального розвитку, який до 
входження в уряд був гене-
ральним секретарем макро-
нівського політичного руху 
«Вперед!».
 Скандальну інформацію 
поширила сатирична газе-
та Le Canard Enchainе, попе-
редня публікація якої вже 
коштувала президентсько-
го крісла кандидату від пра-
вих Франсуа Фійону. Газе-
та з’ясувала, що 2011 року, 
коли Ферран був генераль-
ним директором страхо-
вої компанії Mutuelles de 
Bretagne, зазначена ком-
панія уклала з ріелтерською 
фірмою дружини Феррана 
високовартісний контракт 
про оренду будинку. Члени 
правління фірми розгляну-
ли три пропозиції й одного-
лосно обрали пропозицію не 
відомої до цього часу на рин-
ку ріелторської фірми Saca, 
власником 99% акцій якої 
виявилася Сандрін Дусен, 
дружина Рішара Феррана. 
Оренда приміщення у місті 
Брест площею 379 квад-
ратних метрів за угодою з 
фірмою Saca обійшлася в 
42 тис. євро за рік, і це при 

тому, що третина цієї площі 
— це підвальні приміщення. 
До того ж на час укладання 
угоди про оренду дружина 
Феррана навіть iще не була 
власником будинку, а уста-
новчий капітал фірми Saca 
становив лише... 100 євро. 
Більше того, на час схвален-
ня угоди про оренду фірма 
Saca існувала тільки в про-
екті, а її офіційна реєстрація 
відбулася через місяць після 
укладання угоди про оренду. 
Шахрайство зухвале, подіб-
не до тих, про які ми дізнає-
мося з вітчизняних хронік 
українських махінаторів.
 Уже маючи на руках кон-
тракт iз настільки серйозним 
орендатором-страховщи-
ком, фірма дружини Ферра-
на змогла отримати в банку 
кредит на купівлю будинку, 
який вона вже здала в орен-
ду. Більше того, отримавши 
гарант у вигляді страхової 
компанії, банк профінансу-
вав 100% ціни нерухомості 

— 402 тис. євро. В контракт 
iз ріелтором був включений 
iще й пункт про те, що орен-
датор за власний рахунок 
проводить ремонт будинку 
вартістю 250 тис. євро. Спів-
робітництво між ріелтором 
і орендарем триває до цьо-
го часу. І тепер, шість років 
опісля, справи у контори 
Saca «йдуть чудово», пише 
Le Canard Enchainе. Її вар-
тість зросла в 3000 разів, і 
«фірма» навіть спромогла-
ся дозволити собі придбан-
ня офісу в Парижі. 
 Сам міністр Ферран у 
відповіді на запит газети 
пояснив, що ріелторська 
компанія Saca була обрана 
тому, що її пропозиція була 
«найменш дорогою». Дещо 
подібний аргумент викорис-
товував для свого захисту і 
«ліквідований» газетою пе-
ред президентськими вибо-
рами лідер правих Франсуа 
Фійон, який незмінно пов-
торював «усе було легаль-

но». Газета виявила ще одну 
аферу Феррана: він найняв 
парламентським асистен-
том власного сина. А дру-
жина Феррана, окрім орен-
ди приміщення, надавала 
йому ще й платні юридичні 
послуги. 
 Тепер Франція з інтере-
сом очікує, якими будуть 
дії нового президента піс-
ля оприлюднення коруп-
ційного скандалу з його най-
ближчим співробітником? 
Адже однією з головних ви-
борчих обіцянок Макрона 
було збільшення «прозорос-
ті політичного життя». А 
перша реакція уряду Фран-
ції вже відома. «В оприлюд-
нених фактах немає нічо-
го вартого осуду чи незакон-
ного. Порядність пана Фер-
рана не викликає сумнівів, і 
все це не послабить його по-
зиції», — відповів представ-
ник уряду на запит газети 
«Ле Монд». 
 Французькі ЗМІ беруть-
ся розслідувати темні сто-
рони не лише членів уря-
ду, а й самого президента. 
Інтернет-видання у вівто-
рок, 23 травня, оприлюдни-
ло розслідування докумен-
тів «Макрон лікс» (за анало-
гією з назвою викривального 
сайта «Вікілікс») — елект-
ронного листування членів 
ви борчого штабу новообра-
ного президента Франції, 
викладеного хакерами в ін-
тернет. Щоб профінансува-
ти свою кампанію, Макро-
ну вдалося зібрати за корот-
кий час близько 13 млн. євро 
приватних внесків. Лево-
ву частку внесли французь-
кі інвестиційні банки, перед 
якими Макрон тепер, ніби, 
і в боргу. І внески робилися 
не завжди у відповідності з 
французьким законодавс-
твом, тому ця тема розвива-
тиметься в наступні місяці і 
дуже псуватиме сон молодо-
му президенту. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Учора в Брюсселі відбулися відра-
зу дві знакові події — саміт НАТО 
та зустріч лідерів країн Євросоюзу з 
американською делегацією на чолі 
з президентом Дональдом Трампом. 
На саміті НАТО головним питан-
ням мало стати збільшення оборон-
них бюджетів держав-союзниць та 
міжнародний тероризм. З огляду на 
замах у Манчестері, друге питання 
перемістилося на перший план. Од-
нак для європейських країн-членів 
НАТО та ЄС головна мета зустрічей 
полягає у знайомстві й намаганнях 
зрозуміти справжні наміри прези-
дента Дональда Трампа щодо союзу 
НАТО й безпеки на Європейському 
континенті.
 Заяви, зроблені раніше президен-
том Дональдом Трампом, що, мов-
ляв, союз НАТО «застарів», хоч зго-
дом і були виправлені нинішнім голо-
вою Білого дому, проте посіяли всере-
дині Альянсу глибоке занепокоєння. 
Адже основна місія НАТО — це колек-
тивний захист своїх членів під війсь-
ковою парасолькою США, зокрема її 
ядерної зброї. Нині, з обранням Трам-
па на тлі його програми протекціоніз-
му та гасла «насамперед — Америка», 
зобов’язання США перед Альянсом 
виглядають дещо туманно, зазначаєть-
ся в коментарі «Радіо «Свобода».
 Розвіяти ці сумніви й поклика-
на зустріч, головним елементом якої 
стала символічна інавгурація нової 
штаб-квартири НАТО, яку зводили 
майже 10 років і яка коштувала один 
мільярд євро. Трамп виконував на від-
критті роль «весільного генерала». 
 Хоча війна на українському Дон-
басі й російська агресія не входили до 

офіційної програми зустрічей, про не-
виконання «Мінська» таки згадува-
лося. «Я очікую, що кілька держав-
союзниць, насамперед Франція й Ні-
меччина, що входять до «норманд-
ського формату», говоритимуть і 
відзвітують щодо виконання Мінсь-
ких угод», — заявив керівник Альян-
су Єнс Столтенберг  напередодні самі-
ту. Столтенберг також додав, що союз 
НАТО занепокоєний недотриманням 
на Донбасі режиму припинення вог-
ню, невідведенням важкої військової 
техніки від лінії зіткнення, а також 
недопущенням до вивчення ситуації 

та загибелі члена місії спостерігачів 
від ОБСЄ.
 Президент США Дональд Трамп 
переконаний, що Росія має нести від-
повідальність за свої дії в Криму та на 
Донбасі й виконувати Мінські угоди. 
Про це він заявив у середу, 24 травня, 
під час зустрічі з президентом Італії 
Серджо Маттареллою та прем’єром 
Паоло Джентілоні. Трамп також під-
твердив трансатлантичну єдність 
iз питання санкцій проти Росії, але 
пов’язав їх передусім з діями Росії в 
Сирії.  Чи означає це зміщення акцен-
тів, дізнаємося вже незабаром. ■

СКАНДАЛ

Спіткнувся об соратника 
Міністра з уряду нового президента Франції звинувачують 
у фінансово-політичних махінаціях

■

Еммануель Макрон та його соратник Рішар Ферран. ❙

ФОРУМИ

Гарячий день Брюсселя
Учора у «столиці Європи» відбувся саміт НАТО 
і зустріч глав США та ЄС

■

Нова штаб-квартира НАТО у Брюсселі.❙



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 1.20 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.55 Міняю жінку

12.20 Комедія «Матусі»

13.25 Комедія «Матусі-2»

14.30, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

20.15, 21.20, 22.20 Комедія 

«Свати-3»

23.20, 1.45 Комедія 

«Обережно! Предки в 

хаті»

05.05 Ескімоска-2: пригоди в 

Арктиці

ІНТЕР

05.20, 20.00, 1.05 Подробиці

05.50 М/ф

06.20, 13.30 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»

09.20, 12.25 Т/с «Все 

повернеться»

15.15 Чекай на мене

18.00, 19.00, 4.35 Стосується 

кожного

20.40 Т/с «Єдиний чоловік»

22.30 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки-3»

01.55 Х/ф «Полетта. В усі 
тяжкі»

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, 1.50 Сьогодні

09.15, 3.45 Зоряний шлях

11.00 Х/ф «Пізня любов»
12.50, 15.30 Т/с «З надією на 

щастя»

17.10 Т/с «Райське місце»

19.45, 2.40 Говорить Україна

21.00 Т/с «Тільки про 

любов»

23.30 Х/ф «Потяг до 
Пусан»

04.30 Реальна містика

05.20 Агенти справедливості

ICTV

05.00 Служба розшуку дітей

05.05, 4.45 Дивитись усім!

05.50, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.40 Факти тижня. 100 

хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.10 Спорт

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.10 Антизомбі

11.10 Секретний фронт

12.45, 15.45 Факти. День

13.20, 16.05 Х/ф «2012»

16.25 Х/ф «П’ята хвиля»
18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.20 Т/с «Пес»

22.35 Свобода слова

00.30 Х/ф «Теорія змови»
02.25 Стоп-10

04.25 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.30 Зона ночі

04.50, 18.00 Абзац

05.43, 7.03 Kids Time

05.45 М/с «Сімейка Крудс»

07.05 Х/ф «Гарфілд-2»
08.40 Х/ф «Слідопит»
10.45 Х/ф «Книга Ілая»

13.00 Х/ф «Індіана Джонc 
і останній хрестовий 
похід»

15.40 Х/ф «Індіана Джонc 
і Королівство 
кришталевого 
черепа»

19.00 Ревізор Крамниці

21.00 Ревізор

00.00 Пристрасті за 

Ревізором

02.35 Служба розшуку дітей

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

07.35 Фінансовий тиждень

07.50 Афіша

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

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

05.00 Т/с «Кат»

08.05, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

10.10, 17.25 Т/с «Детективи»

11.45, 0.45 Т/с «Поліція 

Маямі»

13.45, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-13»

14.45, 19.00, 23.15, 3.30 

Свідок

15.40 Легенди карного 

розшуку

23.45 Т/с «Детектив Босх»

02.30 Т/с «Батьківщина-3»

04.00 Д/ф «...якого любили 

всі»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Юрій Горліс-Горський, 

ч. 1 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45 Новини. Культура. 

Дайджест 

08.05 Києвотека. Київ у кіно. 

«Весь світ в очах 

твоїх» 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20, 16.00 Актуально

09.25 Мовою мистецтва 

09.50 Сценограй 

10.20 «Серпень. Графство 

Осейдж». Вистава 

Київського 

академічного Молодого 

театру 

12.00 Світи Ольги Рапай 

12.45 «Подружжя». 

Листування Івана 

Франка та Ольги 

Хоружинської 

13.30 Д/ф «Київ. Тунелі у 

невідоме» 

14.00, 02.00 Фільм-опера 

«Борис Годунов», с. 1 

15.20, 03.20 Перлина 

Буковинських Карпат

16.05 Азбука ремесел 

16.25 Д/ф «Ганна 

Варпаховська. 

Повернення»

17.00, 00.50 Нариси історії 

культури України 

з Мирославом 

Поповичем. Іван 

Мазепа

17.30, 01.20 Євген Савчук. 

Окрема думка про 

«Думку»

18.15, 00.00 Новинний блок 

19.00, 00.35 Новини. Культура

19.20 Діалог Василь 

Герасим’юк—Олесь 

Шевченко

19.50 Анатолій Криволап. Ігор 

Ступаченко. Дорога до 

храму

20.20 Вечірня казка 

20.30 Т/с «Роксолана», с. 21

21.25 Гаетано Доніцетті, 

опера «Любовний 

напій». Національна 

опера України

23.20 Д/ф «Брати»

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

05.00 Вітражі Адама Сталони-

Добжанського

 

СТБ

06.35, 16.00 Все буде добре!

08.35 Все буде смачно!

10.15, 18.30 За живе!

11.45 Х/ф «Коханий за 
наймом»

13.45 Битва екстрасенсів-13

18.00, 22.00 Вiкна-новини

19.55, 22.35, 1.30 Слідство 

ведуть екстрасенси

23.30 Давай поговоримо про 

секс

ТОНІС

06.00, 15.40 Формула Пруста

06.50, 4.25 Цивілізація 

Incognita

07.00, 14.00, 18.00 Алло, 

лікарю!

09.50 Життя в цифрі

10.50 Завтра-сьогодні

12.00 Євромакс

15.00 Відлуння

16.40 Фестиваль «Червона 

Рута»- 97

17.10 П’ять доріг лікаря 

Сивого

19.05 В гостях у Дмитра 

Гордона

20.05, 22.55 Вердикт історії

21.30 Українець М. Поплавський 

у Варшаві

22.05, 5.15 DW-Візерунок дня

22.15 Неприручена Амазонка

00.05 Ніч чорних краваток

02.00 Життя на вершині

03.00 Після опівночі

04.00 Світські хроніки

04.45 Кумири

04.55 Модні історії 

05.25 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30, 19.00 ДжеДАІ

09.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

13.25 Х/ф «Пристрелити 
героя»

15.00 Х/ф «Мега-акула 
проти Колоса»

16.50, 00.00 Т/с «Теорія 

брехні»

19.20, 20.15 Т/с «Зустрічна 

смуга»

21.15 Х/ф «Мисливець 
проти Чужого»

23.00 Він, Вона і телевізор

01.40 Угон по-нашому

02.05 Х/ф «Все перемагає 
любов»

03.15 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 «Ворскла» 

— «Дніпро». ЧУ

07.45 Моя гра

08.15, 18.00 «Олімпік» 

— «Олександрія». ЧУ

10.00, 15.40, 22.50 Футбол 

NEWS

10.20, 1.55 Великий футбол

12.05, 0.05 «Шахтар» 

— «Динамо». ЧУ

13.50, 4.00 «Зірка» — 

«Сталь». ЧУ

17.50, 3.45 Топ-матч

19.50 «МЮ» — «Челсі». 

Фінал (2007/2008 рр.)

23.10 Голи сезону. ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 Топ-матч

06.10 «Ліон» — «Ювентус». 

Ліга чемпіонів УЄФА

08.00 «Реал» — «Спортінг». 

Ліга чемпіонів УЄФА

09.50 «Евертон» — «Ман 

Сіті». ЧА

11.35 Журнал Ліги чемпіонів

12.05 «Наполі» 

— «Бенфіка». Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.55 «Арсенал» — «Челсі». 

Фiнал. Ліга чемпіонів 

УЄФА

15.50 Моя гра

16.20 «Шахтар» — 

«Динамо». ЧУ

18.05 Великий футбол

19.45 Голи сезону. ЧА

20.40 Європейський 

WEEKEND

21.45 Журнал Ліги Європи

22.40 «Легія» — «Боруссія» 

(Д). Ліга чемпіонів 

УЄФА

00.30 «МЮ» — «Челсі». 

Фінал (2007/2008 рр.)

03.30 «Олімпік» — 

«Олександрія». ЧУ

05.20 Огляд фіналу. Кубок 

Англії

МЕГА

06.00, 14.30 Бандитська 

Одеса

07.20 Підроблена історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.50 Війна хижаків

11.50 Дика Бразилія

13.40 Містична Україна

15.20, 23.40 Великі битви 

богів

16.10, 20.50 Зброя: сімейна 

справа

17.00 Королівська кобра: 

обличчям до обличчя

18.00, 22.40 Квест

19.00 Легенди карного 

розшуку

20.00 Путівник 

неприємностей

00.30 Брама часу

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25 М/ф

10.00, 16.20 Файна Юкрайна

10.30, 2.15 Розсміши коміка

11.30, 12.25, 14.20, 15.20, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

18.00 Звана вечеря

19.00 Навколо М

22.00 Х/ф «Побачення 
наосліп»

23.50 Х/ф «Подорож 
капітана Фракасса»

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 «Пані Метелиця»
12.10, 18.50 Панянка-селянка

13.15, 19.55 Готель «Галіція»

14.20 Т/с «Домашній арешт»

15.25, 4.05 Віталька

16.40 Казки У Кіно

17.45 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Танька і Володька

22.00, 2.25 Країна У

23.00 Розсміши коміка

00.55 Т/с «Отже»

01.15 Шпілівілі

01.35 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, 23.50 Від першої особи

07.20, 23.25 На слуху

08.35 Паспортний сервіс

08.45 Світ он-лайн

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/ф «Юрій 

Рибчинський. Слова і 

музика»

10.00 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

11.00 Д/с «Національні парки 

Америки»

11.55 Баклани на Балкани

12.30 Український корт

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.40, 3.30 Борхес

14.05 Т/с «Анна Піль»

15.35 Х/ф «По-модньому»
17.15 Д/ф «Клоун іде на 

манеж. М. Яковченко»

17.50 Вікно в Америку

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50, 22.50 З перших вуст

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Перша шпальта

19.55 Вересень

20.20, 2.10 Про головне

21.30 Новини. Спорт

21.50 Війна і мир

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

00.15 Телемагазин

02.40 Д/с «Традиційні свята 

Мацурі»

03.55 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

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, 1.15 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.55 Міняю жінку

12.20 Комедія «Матусі-2»

13.00, 14.00, 15.00, 20.15, 

21.15, 22.20 Комедія 

«Свати-3»

16.00, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

23.20, 1.40 Комедія 

«Щоденник слабака-2: 

правила Родріка»

05.00 Ескімоска-2: пригоди в 

Арктиці

ІНТЕР

05.20, 20.00, 0.25 «Подробиці»
06.00 М/ф
06.20, 13.20 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»
09.20 Давай одружимось
11.05, 12.25, 20.40 Т/с 

«Єдиний чоловік»
15.50, 16.45 Речдок
18.00, 19.00, 4.35 Стосується 

кожного
22.30 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки-3»
01.15 Т/с «Зозуля»
02.35 Замки Закарпаття
03.15 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, 

23.00, 3.45 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях

11.30, 4.30 Реальна містика

16.10, 21.00 Т/с «Тільки про 

любов»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

01.50 Х/ф «Потяг до 
Пусан»

ICTV

05.35, 20.20 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Більше ніж правда
11.10, 13.20 Х/ф «Теорія 

змови»
12.45, 15.45 Факти. День
13.45, 16.10 Т/с «Кримінолог»
17.45, 21.25 Т/с «Пес»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.25 Х/ф «Морпіхи»

00.50 Т/с «Лас-Вегас»
02.15 Стоп-10
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Дивитись усім!

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі
04.30 Т/с «Татусеві дочки»
05.45, 18.00 Абзац
06.40, 8.00 Kids Time
06.45 М/с «Сімейка Крудс»
07.05 М/с «Пригоди Кота в 

чоботах»
08.02 Т/с «Молодята»
10.45 Т/с «СашаТаня»
16.00, 19.00 Серця трьох
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Х/ф «У пеклі»

00.00 Х/ф «Прибрати 
Картера»

02.00 Х/ф «Втікач з іншого 
світу»

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

07.50 Будівельний стандарт
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

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

05.10 Х/ф «Де ви, лицарі?»
06.15 Х/ф «Самотня 

жінка бажає 
познайомитись»

08.00, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 
і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»
10.30, 17.25 Т/с «Детективи»
12.00, 0.45 Т/с «Поліція Маямі»
13.40, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-13»
14.45, 19.00, 23.15, 3.25 Свідок
15.40 Легенди карного 

розшуку
23.45 Т/с «Детектив Босх»
02.30 Т/с «Батьківщина-3»
03.55 Речовий доказ
04.25 Легенди бандитської 

Одеси
04.50 Х/ф «Добрі наміри»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Азбука ремесел 
06.25 Д/ф «Ганна 

Варпаховська. 
Повернення» 

07.00 Ранок iз «Культурою»
07.45, 18.15, 00.00 Новинний 

блок 
08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

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

Герасим’юк—Олесь 
Шевченко

09.50 Анатолій Криволап. Ігор 
Ступаченко. Дорога до 
храму 

10.30 Т/с «Роксолана», с. 21 
11.25 Гаетано Доніцетті опера 

«Любовний напій». 
Національна опера 
України 

13.20 Д/ф «Брати» 
14.00, 02.00 Фільм-опера 

«Борис Годунов», с. 2

15.20, 03.20 Олег Чорногуз. 
Роздуми

16.05 Скарби роду. Вироби з 
соломи

16.25 Казки Запорізькі від 
Санька Сита 

16.40 Д/ф «Іван Терещенко. 
Колекціонер справ 
благодійних»

17.00, 00.50 Замосць. 
Протистояння, що 
об’єднує

17.55, 01.40 Логос
19.15 Прямостояння. Валерій 

Марченко
20.20 Вечірня казка 
20.30 Т/с «Роксолана», с. 22
21.30 Фольк-music 
22.35 Д/ф «Знімалося кіно.. 

Ростислав Синько 
«Автопортрет» 

23.30 Пьотр Котовський. 
Найдивовижніший 
ректор

04.00 Х/ф «Злочин 
iз багатьма 
невідомими», ч. 2

05.05 Ніна Алісова. 
Незабутнє\\Dir03\
E\ДОБРО ПАНІ 
НАВРОЦЬКОЇ\Анонси\
Замосць. Протистояння, 
що об’єднує. doc

 
СТБ

07.00, 16.00 Все буде добре!
09.00, 18.30 За живе!
10.30 Х/ф «Дівчата»
12.30 МастерШеф Діти
18.00, 22.00 Вiкна-новини
20.00 МастерШеф Діти-2. 

Фінал
22.45 МастерШеф Діти-2. 

Фінал. Оголошення 
переможця

23.15 Т/с «Коли ми вдома»
00.15 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.10 Формула 
Пруста. Михайло 
Сидоржевський

06.50, 22.00, 5.15 DW-
Візерунок дня

07.00, 14.00, 18.00 Алло, 
лікарю!

09.50 Будьте здорові!
10.40 Teen-клуб
11.50 Соціальний статус
15.00, 21.20, 4.45 Відлуння
15.40 Фестиваль «Червона 

Рута»-97

16.10 Неприручена Амазонка
16.50, 20.10, 22.55 Вердикт 

історії
19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона
22.25 Неприручена Азія
00.05 Ніч чорних краваток
01.25 Життя на вершині
02.50 Після опівночі
03.50 Світські хроніки
04.20 Кумири
04.30 Цивілізація Incognita
05.25 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00, 18.30 Спецкор
08.30, 19.00 ДжеДАІ
09.00 Д/ф «Помста природи»
11.30, 3.55 Облом.UA.
15.00 Х/ф «Справжнє 

правосуддя-2: 
помста»

16.50, 0.15 Т/с «Теорія брехні»
19.20, 20.20 Т/с «Зустрічна 

смуга»
21.25 Х/ф «Цінний вантаж»
23.15 Він, Вона і телевізор
01.55 Х/ф «Богдан-Зиновій 

Хмельницький»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 Європейський 
WEEKEND

07.05, 0.40 Журнал Ліги 
чемпіонів

07.35 Топ-матч
07.40, 20.10 Моя гра
08.10, 3.50 «Ворскла» 

— «Дніпро». ЧУ
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20 «Шахтар» — 

«Динамо». ЧУ
12.10 Великий футбол
13.50 «Сток Сіті» — «Ман 

Сіті». ЧА
17.05, 2.55 Голи сезону. ЧА
18.05 «Арсенал» — «Челсі». 

Фінал. Кубок Англії
20.40 «Олімпік» — 

«Олександрія». ЧУ
22.50 «Зірка» — «Сталь». ЧУ
01.10 «Борнмут» — «МЮ». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 5.15 Топ-матч
06.10 «Ювентус» — «Ліон». 

Ліга чемпіонів УЄФА
08.00 «Легія» — «Реал». Ліга 

чемпіонів УЄФА
09.50, 19.20 Журнал Ліги 

чемпіонів

10.20 Європейський WEEKEND
11.30, 22.00 Голи сезону. ЧА
12.25 «Арсенал» — «Челсі». 

Фiнал. Ліга чемпіонів 
УЄФА

14.25 Моя гра
14.55 «Атлетік» — «Генк». 

Ліга Європи УЄФА
16.40, 2.30 Журнал Ліги 

Європи
17.35 «Ворскла» — 

«Дніпро». ЧУ
19.50 «Аякс» — «МЮ. Фiнал. 

Ліга Європи УЄФА
22.55 «Вотфорд» — 

«Арсенал». ЧА
00.45 «Селтік» — «Ман Сіті». 

Ліга чемпіонів УЄФА
03.25 «Евертон» — 

«Мідлсбро». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.20 Підроблена історія
08.10, 12.50 Правила життя
09.00 Правда життя
10.00, 21.40 Мистецтво 

виживання
10.50, 17.00 Війна хижаків

11.50 Африка: стихія води
13.40 Містична Україна
14.30 Бандитська Одеса
15.20, 23.40 Великі битви богів
16.10, 20.50 Зброя: сімейна 

справа
18.00, 22.40 Квест
19.00 Легенди карного 

розшуку
20.00 Путівник неприємностей
00.30 Теорія змови
04.40 Смарт-шоу

К1

05.10 Рецепти щастя
06.00 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.25 М/ф
10.00 Файна Юкрайна
10.30 Розсміши коміка
11.30, 19.00 Навколо М
12.25, 14.20, 15.20, 20.00, 

21.00 Орел і решка
16.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»
18.00 Звана вечеря
22.00 КВК 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 «Червона 

шапочка»
12.10, 18.50 Панянка-селянка
13.15, 19.55 Готель «Галіція»
14.20 Т/с «Домашній арешт»
15.25, 4.05 Віталька
16.40 Казки У Кіно
17.45 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Танька і Володька
22.00, 2.25 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.55 Т/с «Отже»
01.15 Шпілівілі
01.35 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, 23.50 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 Т/с «Білий танець»
10.00 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»
11.00 Д/с «Історичні 

розслідування»
12.10 Баклани на Балкани
12.40, 21.30 Новини. Спорт
13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.40 Уряд на зв’язку з 

громадянами
14.05 Т/с «Анна Піль»
15.35 Фольк-music
16.30 Т/с «Незнайомка»
17.45 М/с «Книга джунглів»
18.15, 1.20 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00, 1.55 Новини. Культура
19.20 Перший на селі
19.55 Наші гроші
20.20, 2.10 Про головне
21.50 Т/с «Справедливі»
22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки
00.15 Телемагазин
02.40 Д/ф «Справа братів 

Райт»
03.35 Вікно в Америку
03.55 Д/с «Розповіді про 

Хансік»
04.20 Т/с «Травма»
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Поспішіть 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, 1.10 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля 

10.55 Міняю жінку

12.20 Комедія «Матусі-2»

13.00, 14.00, 15.00, 20.15, 

21.20, 22.20 Комедія 

«Свати-3»

16.00, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

23.20, 1.35 Комедія «Три 

телепні»

04.50 Ескімоска-2: пригоди в 

Арктиці

ІНТЕР

05.20, 20.00, 0.30 «Подробиці»

06.00 М/ф

06.20, 13.20 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»

09.20 Давай одружимось

11.05, 12.25, 20.40 Т/с 

«Єдиний чоловік»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.35 Стосується 

кожного

22.30 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки-3»

01.15 Т/с «Зозуля»

02.30 Недитячі ігри

03.15 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, 

23.00, 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 «Тільки про 

любов»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

ICTV

05.35, 9.50, 4.50 

Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.45, 13.20 Х/ф «Морпіхи»
12.45, 15.45 Факти. День

13.35 Т/с «Кримінолог»

15.10, 16.10 Т/с 

«Володимирська, 15»

17.40, 21.25 Т/с «Пес»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

22.25 Х/ф «Королівство»

00.40 Т/с «Лас-Вегас»

02.05 Стоп-10

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

04.10, 1.50 Зона ночі

05.45, 18.00 Абзац

06.40, 8.00 Kids Time

06.45 М/с «Сімейка Крудс»

07.05 М/с «Пригоди Кота в 

чоботах»

08.02 Т/с «Молодята»

10.45 Т/с «Татусеві дочки»

16.00, 19.00 Від пацанки до 

панянки

21.00 Київ вдень та вночі

22.00 Х/ф «Вбивці на 
заміну»

23.50 Х/ф «У пеклі»
01.45 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

07.50 Драйв

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

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

06.05 Х/ф «Білоруський 
вокзал»

08.00, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00, 0.45 Т/с «Поліція 

Маямі»

13.40, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-13»

14.45, 19.00, 23.15, 3.35 

Свідок

15.40 Легенди карного 

розшуку

23.45 Т/с «Детектив Босх»

2.35 Т/с «Батьківщина-3»

04.05 Випадковий свідок

04.20 Речовий доказ

04.50 Х/ф «Погань»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Скарби роду. Вироби з 

соломи 

06.20 Казки запорізькі від 

Санька Сита 

06.30 Д/ф «Іван Терещенко. 

Колекціонер справ 

благодійних» 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.15, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20, 16.00 Актуально

09.25 Прямостояння. Валерій 

Марченко 

10.30 Т/с «Роксолана», с. 22 

11.30 Фольк-music 

12.30 Д/ф «Знімалося кіно.. 

Ростислав Синько 

«Автопортрет» 

13.30 Пьотр Котовський. 

Найдивовижніший 

ректор 

14.00, 02.00 Фільм-вистава 

«Сторінка щоденника» 

15.30, 03.30 Д/ф «Персона 

грата. Іван Фундуклей»

16.00 Актуально

16.05 Обереги. Полтавська 

жіноча сорочка

16.30 Д/ф «Пейзаж душі 

після сповіді» 

17.25, 00.50 Ключі від брами 

Господньої

19.20 Джерела з минулого. 

Костянтин Дубінін

19.50 Кінофестиваль. Світло. 

Анімація

20.20 Вечірня казка 

20.30 Т/с «Роксолана», с. 23

21.30 Особистості. Микола 

Засєєв-Руденко 

22.25 Григорій Майборода. 

«Життя після життя...»

23.10 Мандрівні архіви, ч. 1

01.40 Києво-Могилянська 

академія — бібліотека, 

архів, музей 

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

05.10 Анатолій Шевченко. 

Той, що з’єднав світи

 

СТБ

06.35, 16.00 Все буде добре!

08.30 Все буде смачно!

10.20, 18.30 За живе!

11.50 МастерШеф Діти

18.00, 22.00 Вiкна-новини

19.55, 22.45 МастерШеф 

Діти-2. Невідома версія

23.10 Т/с «Коли ми вдома»

00.10 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.10, 15.35 Формула Пруста

06.55, 22.00, 5.05 DW-

Візерунок дня

07.00, 14.00, 18.00 Алло, 

лікарю!

09.55, 4.25 Цивілізація 

Incognita

10.50 Зимою і літом 

мандруємо світом

11.50 Модні історії 

12.20 Кумири

14.55 Відлуння

16.20 Фестиваль «Червона 

Рута»-89

16.55 Зцілення теплом

17.30, 22.20 Неприручена Азія

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

20.05, 22.45 Вердикт історії

21.30, 4.40 Глобал-3000

23.55 Натхнення

00.05 Ніч чорних краваток

01.55 Життя на вершині

02.55 Після опівночі

03.55 Світські хроніки

05.15 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30 ДжеДАІ

09.00, 0.50 Територія обману

11.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

14.55 Х/ф «Справжнє 
правосуддя-2: 
темний провулок»

16.45, 23.55 Т/с «Теорія 

брехні»

17.35 Т/с «Теорія брехні-2»

18.50 32 тур ЧУ з футболу: 

«Зоря»-«Олімпік» 

та «Динамо»-

«Чорноморець»

21.00 Х/ф «Ультиматум»
22.55 Він, Вона і телевізор

01.45 Викрадення по-нашому

02.10 Х/ф «Москаль-
чарівник»

03.25 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Шахтар» — 

«Динамо». ЧУ

07.45, 16.00, 22.50 Моя гра

08.15 «Арсенал» — 

«Ліверпуль». ЧА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Зірка» — «Сталь». 

ЧУ

12.05 «Барселона» — 

«Селтік. Ліга чемпіонів 

УЄФА

13.50 «Олімпік» — 

«Олександрія». ЧУ

16.30 Тур ONLINE

16.55 «Сталь» — «Ворскла». 

ЧУ

18.55 «Олександрія» 

— «Шахтар». ЧУ

20.55 Великий футбол

23.20 Європейський 

WEEKEND

00.25, 2.45, 5.20 Топ-матч

00.55 «Олімпік» — «Зірка». 

ЧУ

03.00 Журнал Ліги чемпіонів

03.30 «Ворскла» — 

«Динамо». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.10 «Севілья» 

— «Ювентус». Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.00 Топ-матч

08.10 «Реал» — «Боруссія» 

(Д). Ліга чемпіонів 

УЄФА

10.00 «Аякс» — «МЮ. Фiнал. 

Ліга Європи УЄФА

12.00 Моя гра

12.30 «Кристал Пелес» 

— «Сток Сіті». ЧА

14.15, 5.15 Журнал Ліги 

чемпіонів

14.45 «Шахтар» — 

«Динамо». ЧУ

16.30 «Арсенал» — «Челсі». 

Фiнал. Ліга чемпіонів 

УЄФА

18.35 Голи сезону. ЧА

19.30 «Баварія» — «ПСВ». 

Ліга чемпіонів УЄФА

21.15 Огляд фіналу. Кубок 

Англії

21.45 «МЮ» — «Лестер». ЧА

23.35 Тур ONLINE

00.00 «Сталь» — «Ворскла». 

ЧУ

01.50 «Олександрія» 

— «Шахтар». ЧУ

03.40 Великий футбол

МЕГА

06.00, 14.30 Бандитська Одеса

07.20 Підроблена історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.50 Сила тварин

11.50 Африка: стихія води

13.40 Містична Україна

15.20, 23.40 Великі битви 

богів

16.10, 20.50 Зброя: сімейна 

справа

17.00 Війна хижаків

18.00, 22.40 Квест

19.00 Легенди карного 

розшуку

20.00 Путівник 

неприємностей

00.30 Чорна піхота

01.20 Місто, яке зрадили

02.00 1377 спалених заживо

02.50 Доктор Хайм

03.40 Таємниці пірамід

04.30 Прокляття скіфських 

курганів

05.10 Полювання на НЛО

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25 М/ф

10.00 Файна Юкрайна

10.30 Розсміши коміка

11.30, 19.00 Навколо М

12.25, 14.20, 15.20, 20.00, 

21.00 Орел і решка

16.20, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус»

18.00 Звана вечеря

22.00 КВК 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 «Столику, 
накрийся»

12.10, 18.50 Панянка-

селянка

13.15, 19.55 Готель «Галіція»

14.20 Т/с «Домашній 

арешт»

15.25, 4.05 Віталька

16.40 Казки У Кіно

17.45 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Танька і Володька

22.00, 2.25 Країна У

23.00 Розсміши коміка

00.55 Т/с «Отже»

01.15 Шпілівілі

01.35 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, 23.50 Від першої особи

07.20, 23.25 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45 Світ он-лайн

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 16.30 Т/с 

«Незнайомка»

10.00 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.40 Наші гроші

14.05 Т/с «Анна Піль»

15.35 Світло

17.45 М/с «Книга джунглів»

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50, 22.50 З перших вуст

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Д/с «Дикі тварини»

19.55 Слідство. Інфо

20.20, 2.10 Про головне

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Справедливі»

22.40 Мегалот

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

00.15 Телемагазин

02.40 Д/ф «Ловець слів»

03.30 Уряд на зв’язку з 

громадянами

03.55 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

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, 1.45 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.55 Міняю жінку

12.20 Комедія «Матусі-2»

13.00, 14.00, 15.00, 20.15, 

21.15 Комедія 

«Свати-3»

16.00, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

22.20 Право на владу-2017

00.00, 2.10 Комедія 

«Божевільні 

викладачі»

05.25 Ескімоска-2: пригоди в 

Арктиці

ІНТЕР

05.20, 20.00, 0.25 Подробиці

06.00 М/ф

06.20, 13.20 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»

09.20 Давай одружимось

11.05, 12.25, 20.40 Т/с 

«Єдиний чоловік»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.35 Стосується 

кожного

22.30 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки-3»

01.15 Х/ф «Мільйон у 
шлюбному кошику»

02.40 Життя в кредит

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, 

23.00, 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 «Тільки про 

любов»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

ICTV

06.35 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.55 Секретний фронт

10.50, 13.20 Х/ф 
«Королівство»

12.45, 15.45 Факти. День

13.30, 16.10 Т/с 

«Володимирська, 15»

17.40, 21.25 Т/с «Пес»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

22.25 Х/ф «Не брати 
живим»

00.40 Т/с «Лас-Вегас»

02.05 Стоп-10

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Дивитись усім!

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.25 Зона ночі

04.25 Т/с «Татусеві дочки»

05.40, 18.00 Абзац

06.39, 7.53 Kids Time

06.40 М/с «Сімейка Крудс»

07.00 М/с «Пригоди Кота в 

чоботах»

07.55 Т/с «Молодята»

10.40 Т/с «Щасливі разом»

16.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Київ вдень та вночі

22.10 Х/ф «Наймані вбивці»

00.50 Х/ф «Вбивці на 
заміну»

02.20 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

07.50 Мотор

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

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 «Тупик»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00, 0.40 Т/с «Поліція 

Маямі»

13.40, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-13»

14.45, 19.00, 23.15, 3.30 

Свідок

15.40 Легенди карного 

розшуку

23.45 Т/с «Детектив Босх»

02.30 Т/с «Батьківщина-3»

04.00 Випадковий свідок

04.15 Правда життя. 

Професії

04.45 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Д/ф «Пейзаж душі 

після сповіді» 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.15, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20, 16.00 Актуально

09.25 Джерела з минулого. 

Костянтин Дубінін 

09.50 Кінофестиваль. Світло. 

Анімація 

10.30 Т/с «Роксолана», с. 23 

11.30 Особистості. Микола 

Засеєв-Руденко 

12.25 Григорій Майборода. 

«Життя після 

життя...» 

13.10 Мандрівні архіви, ч. 1 

14.00, 02.00 Х/ф «Далекий 
голос зозулі», с. 1 

15.05, 03.05 Гравці. Театр ХХІ. 

«Грек Зорба», ч. 1

16.05 Невигадані історії. Гнат 

Хоткевич

16.30 Костел у Гвіздці

16.45 Світло 

17.20, 00.50 Володимир Губа. 

Дотики до сфер

17.45, 01.15 Архітектор 

Городецький, ч. 1 

19.20 Дійові особи 

20.20 Вечірня казка 

20.30 Т/с «Роксолана», с. 24

21.30 Гра долі. Михайло 

Грушевський, ч. 5

21.45 Теа Дорн «Marleni. 

Пруські діви, волоссям 

білі, мов сталь». 

Вистава Національного 

центру театрального 

мистецтва імені Леся 

Курбаса

23.15 Мандрівні архіви, ч. 2

01.45 Бережанські святині

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

05.05 Гравці. Театр ХХІ ст. 

Спомин про епоху. 

Новели про Наталію 

Ужвій, ч. 1

05.45 Три квітучих пори

СТБ

07.05, 16.00 Все буде добре!

09.05 Все буде смачно!

11.00, 18.30 За живе!

12.30 МастерШеф. Діти

18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.45 Я соромлюсь 

свого тіла

00.00 Один за всіх

01.10 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.10, 16.05 Формула Пруста

06.55, 22.00, 5.00 DW-

Візерунок дня

07.00, 14.00, 18.00 Алло, 

лікарю!

09.50 Цивілізація Incognita

10.50 Зимою і літом 

мандруємо світом

11.50 Соціальний статус

15.00, 21.20, 4.30 Відлуння

15.40 Глобал-3000

17.00 Фестиваль «Червона 

Рута»-89

17.30, 22.20 Неприручена 

Азія

19.05 В гостях у Дмитра 

Гордона

20.00, 22.50 Вердикт історії

00.00 Ніч чорних краваток

01.15 Життя на вершині

02.45 Після опівночі

03.45 Світські хроніки

04.10 Модні історії 

05.10 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.20, 11.00 Відеобімба

09.00, 0.50 Територія обману

15.05 Х/ф «Справжнє 
правосуддя-2: 
відплата»

16.50, 23.55 Т/с «Теорія 

брехні-2»

19.00 ДжеДАІ

19.20 Х/ф «Дорога без 
вороття»

21.05 Х/ф «Месник»
22.55 Він, Вона і телевізор

01.45 Викрадення 

по-нашому

02.10 Х/ф «Страчені 
світанки»

03.40 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Шальке» — 

«Зальцбург». Ліга 

Європи УЄФА

07.45, 12.55, 3.15 Моя гра

08.20, 16.00, 3.45 

«Олександрія» 

— «Шахтар». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20, 17.50 Великий футбол

12.00 Голи сезону. ЧА

13.25 Тур ONLINE

13.50, 23.20 «Сталь» 

— «Ворскла». ЧУ

19.30 Журнал Ліги Європи

20.25 «Арсенал» — «Челсі». 

Фінал. Кубок Англії

22.50 Журнал Ліги 

чемпіонів

01.10, 5.35 Топ-матч

01.25 «Ман Сіті» — 

«Боруссія» (М). Ліга 

чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 0.10 Топ-матч

06.10 «Порту» — «Ювентус». 

1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.10 «Реал» — «Наполі». 

1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00 «Арсенал» — «Челсі». 

Фiнал. Ліга чемпіонів 

УЄФА

12.05, 5.00 Журнал Ліги 

Європи

13.00 «Боруссія» (Д) — 

«Легія». Ліга чемпіонів 

УЄФА

14.45 Огляд фіналу. Кубок 

Англії

15.15 «Аякс» — «МЮ. Фiнал. 

Ліга Європи УЄФА

17.20, 2.15 Голи сезону. ЧА

18.15 «Ліверпуль» — «Халл 

Сіті». ЧА

20.00 «Аустрія» — «Рома». 

Ліга Європи УЄФА

21.50 Журнал Ліги чемпіонів

22.20 «Олександрія» 

— «Шахтар». ЧУ

00.25 «Арсенал» — 

«Свонсі». ЧА

03.10 «Спарта» — «Інтер». 

Ліга Європи УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Підроблена історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.50, 17.00 Сила тварин

11.50 Африка: стихія води

13.40 Містична Україна

14.30 Бандитська Одеса

15.20 Великі битви богів

16.10, 20.50 Зброя: сімейна 

справа

18.00, 22.40 Квест

19.00 Легенди карного 

розшуку

20.00 Путівник 

неприємностей

23.40 Смертельний двобій

00.30 Україна: забута історія

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25 М/ф

10.00 Файна Юкрайна

10.30 Розсміши коміка

11.30, 19.00 Навколо М

12.25, 14.20, 15.20, 20.00, 

21.00 Орел і решка

16.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»

18.00 Звана вечеря

22.00 КВК на БІС

00.45 Т/с «Ти — моє життя»

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

09.40 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, 4.05 Віталька

16.40 Казки У Кіно

17.45 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Танька і Володька

22.00, 2.25 Країна У

23.00 Розсміши коміка

00.55 Т/с «Отже»

01.15 Шпілівілі

01.35 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, 23.50 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, 16.30 Т/с 

«Незнайомка»

10.00 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

11.00 Д/с «Історичні 

розслідування»

12.10 Баклани на Балкани

12.40, 21.30 Новини. Спорт

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.40 Слідство. Інфо

14.05 Т/с «Анна Піль»

15.35 Надвечір’я. Долі

17.30 Школа Мері Поппінс

17.45 М/с «Книга джунглів»

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50, 22.50 З перших вуст

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Д/с «Дикі тварини»

19.55 Схеми

20.20, 2.10 Про головне

21.50 Т/с «Справедливі»

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

00.15 Телемагазин

02.40 Д/ф «Аркани Франка»

03.30 Книга.ua

03.55 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

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, 3.25 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.55 Міняю жінку

12.20 Комедія «Матусі-2»

14.00, 15.00 Комедія «Свати-3»

16.00, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

20.15 Розсміши коміка. 

Діти-2

22.00 Вечірній квартал 

Туреччина-2017

00.10 Вечірній Київ

03.50 Маленькі гіганти

ІНТЕР

05.20 Подробиці

06.00 М/ф

06.20, 13.20 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«Інтером»

09.20 Давай одружимось

11.05, 12.25 Т/с «Єдиний 

чоловік»

15.50, 16.45 Речдок

18.00 Стосується кожного

20.00 Подробиці тижня

22.00 Т/с «Птаха у клітці»

01.30 Х/ф «Дике кохання»
03.35 Чекай на мене

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 13.30, 15.30 Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.10 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 5.30 Зоряний шлях

11.30, 4.00 Реальна містика

16.10 Т/с «Тільки про 

любов»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

21.00, 00.00 Т/с «Щастя є»

23.20 Слідами популіста

01.45 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

ICTV

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.50 Інсайдер

10.50, 13.20 Х/ф «Не брати 
живим»

12.45, 15.45 Факти. День

13.30, 16.10 Т/с 

«Володимирська, 15»

17.45 Т/с «Пес»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.45 Х/ф «Шоугерлз»

02.05 Т/с «Лас-Вегас»

03.25 Стоп-10

04.50 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.05 Зона ночі

03.45 Т/с «Татусеві дочки»

05.30, 18.00 Абзац

06.29, 7.43 Kids Time

06.30 М/с «Сімейка Крудс»

06.50 М/с «Пригоди Кота в 

чоботах»

07.45 Т/с «Молодята»

09.40, 20.45 Київ вдень та 

вночі

14.15 Серця трьох

16.15, 19.00 Суперінтуїція

22.00 Х/ф «Фахівець»
00.00 Х/ф 

«Ультраамериканці»

02.00 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

07.50 Драйв

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

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 «Розвідники»
06.25 Х/ф «Беремо все на 

себе»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00, 0.45 Т/с «Поліція 

Маямі»

13.45, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-13»

14.45, 19.00, 23.15, 4.10 

Свідок

15.40 Легенди карного 

розшуку

23.45 Т/с «Детектив Босх»

02.30 Т/с «Королі втечі»

04.40 Випадковий свідок

04.45 Речовий доказ

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Світло 

06.40 Спочатку було Трипілля

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.15, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20, 16.00 Актуально

09.25 Дійові особи 

10.20 Студитський монастир

10.30 Т/с «Роксолана», с. 24 

11.30 Гра долі. Михайло 

Грушевський, ч. 5 

11.45 Теа Дорн «Marleni. 

Пруські діви, волоссям 

білі, мов сталь». 

Вистава Національного 

центру театрального 

мистецтва імені Леся 

Курбаса 

13.15 Мандрівні архіви, ч. 2 

14.00, 02.00 Х/ф «Далекий 
голос зозулі «, с. 2

15.05, 03.05 Гравці. Театр ХХІ. 

«Грек Зорба», ч. 2

15.50, 03.50 Межиріч 

Острозький 

16.05 Стежками Мауглі й 

Багіри 

16.20 Незвідане Закарпаття. 

П’ять країн

16.45 Філософські портрети. 

Олександр Потебня

17.00, 00.50 Книга. ua 

17.25, 01.15 Фантазія для 

двох. Грають Анна 

Середенко та Павло 

Качнов

17.45, 01.30 Архітектор 

Городецький, ч. 2 

19.20 Територія Кіно. Георгій 

Давиденко

19.50 Антракт. Серед хижаків

20.20 Вечірня казка 

20.30 Т/с «Роксолана», с. 25, 

26

22.30 Гра долі. Михайло 

Грушевський, ч. 6, 7

23.00 Т/ф «Рівно 20 з гаком» 

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

05.05 Гравці. Театр ХХІ ст. 

Спомин про епоху. 

Новели про Наталію 

Ужвій, ч. 2

СТБ

07.10 Х/ф «Стережись 
автомобіля»

09.05 Х/ф «Zolushka. ru»
11.15 Х/ф «Трохи не в собі»
18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30, 23.55 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 Холостяк-7

00.50 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.05, 15.35 Формула Пруста

06.50, 22.05, 5.05 DW-

Візерунок дня

07.00, 14.00, 18.00 Алло, 

лікарю!

10.35, 4.15 Модні історії

10.55 Будьте здорові!

11.45 Teen-клуб

12.10 Цивілізація Incognita

14.55, 21.20, 4.35 Відлуння

16.25 Фестиваль «Червона 

Рута»-89

17.30 Неприручена Азія

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

20.00 Вердикт історії

22.15 Х/ф «Серенада 
сонячної долини»

00.00 Ніч чорних краваток

01.50 Життя на вершині

02.50 Вихідний, після 

опівночі

03.50 Світські хроніки

05.15 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30, 19.00 ДжеДАІ

09.00, 1.20 Територія обману

10.00 Роби бізнес

10.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

16.05 Х/ф «Бруклінські 
копи»

19.20 Х/ф «Бандитки»
21.10 Х/ф «Морська 

пригода»
23.00 Змішані єдиноборства. 

UFC.

02.20 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

03.25 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Бернлі» — «МЮ». ЧА

07.45, 17.50 Моя гра

08.15, 18.20 «Сталь» 

— «Ворскла». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20, 20.40 «Олександрія» 

— «Шахтар». ЧУ

12.10, 22.50 Великий 

футбол

13.50 «Арсенал» — «Челсі». 

Фінал. Кубок Англії

16.00 «Олімпік» — 

«Дніпро». ЧУ

20.10 Світ Прем’єр-ліги

00.25, 2.45, 5.05 Топ-матч

00.55 «Іллічівець» — 

«Десна». ЧУ. Перша 

Ліга

03.15 «Шахтар» — «Зірка». 

ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 14.20, 21.00 

Топ-матч

06.10 «Ювентус» — «Порту». 

1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.10 «Наполі» — «Реал». 

1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.10 Лестер» — «Кристал 

Пелес». ЧА

12.00 Огляд фіналу. Кубок 

Англії

12.30 «Рома» — «Астра». 

Ліга Європи УЄФА

14.30 «Сталь» — «Ворскла». 

ЧУ

16.20 Світ Прем’єр-ліги

16.50 «Іллічівець» — 

«Десна». ЧУ. Перша 

Ліга

19.00 «Ювентус» — «Реал». 

Фінал (1997/1998 рр.) 

21.15 «Кристал Пелес» 

— «Ліверпуль». ЧА

23.05 Світ Прем’єр-ліги

23.35 «Арсенал» — «Челсі». 

Фiнал. Ліга чемпіонів 

УЄФА

01.40 «Свонсі» — «Ман 

Сіті». ЧА

03.30 Журнал Ліги чемпіонів

04.00 «Габала» — «Майнц». 

Ліга Європи УЄФА

МЕГА

06.00, 14.30 Бандитська Одеса

07.20 Підроблена історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.50 Королівська кобра: 

обличчям до обличчя

11.50 Африка: стихія води

13.40 Містична Україна

15.20 Великі битви богів

16.10, 20.50 Зброя: сімейна 

справа

17.00 Сила тварин

18.00, 22.40 Квест

19.00 Легенди карного 

розшуку

20.00 Путівник неприємностей

23.40 Смертельний двобій

00.30 Бандитський Київ

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25 М/ф

10.00, 16.20 Файна Юкрайна

10.30, 0.45 Розсміши коміка

11.30, 19.00 Навколо М

12.25, 14.20, 15.20, 20.00, 

21.00, 1.30 Орел і 

решка

18.00 Звана вечеря

22.00 КВК на БІС

23.00 Вечірній квартал

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

09.25 Х/ф «Ра-Один»
12.10, 18.50 Панянка-селянка

13.15 Готель Галіція

14.20 Т/с «Домашній арешт»

15.25, 4.05 Віталька

16.40 Казки У Кіно

17.45 Одного разу під 

Полтавою

20.00 Х/ф «Сам удома-
5: святкове 
пограбування»

21.45 Х/ф «Кохання на 
острові»

23.15 Х/ф «Небилиці про 
Івана»

00.55 Т/с «Отже»

01.15 Шпілівілі

01.35 Теорія зради

02.25 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 Т/с «Незнайомка»

10.00 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

11.00 Д/с «Історичні 

розслідування»

12.10 Баклани на Балкани

12.40, 21.30 Новини. Спорт

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.40 Схеми

14.05 Т/с «Анна Піль»

15.35 Віра. Надія. Любов

16.30 Т/с «Аристократи»

17.25 Хто в домі хазяїн?

17.45 М/с «Книга джунглів»

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50, 22.50 З перших вуст

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Богатирські ігри

20.20, 2.10 Про головне

21.50 Д/ф «ХХ сторіччя 

Кароля Войтили»

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

23.50 Від першої особи

00.15 Телемагазин

02.40 Музичне турне

03.35 Театральні сезони

04.00 Д/ф «Всеволод 

Нестайко. Родом з 

дитинства»

04.20 Т/с «Травма»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 26—27 ТРАВНЯ 2017
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КАНАЛ «1+1»

07.00, 19.30 ТСН

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00, 23.10 Світське життя

11.00 Мелодрама «Партія для 

чемпіонки»

14.40 Мелодрама «Чоловіча 

інтуїція»

16.45, 20.15 Вечірній квартал

18.30 Розсміши коміка 

22.10 Вечірній квартал 

дайджест

00.10 Ліга сміху

04.35 Ескімоска-2: пригоди в 

Арктиці

05.00 Вечірній Київ

ІНТЕР

05.20 Х/ф «Топінамбури»
07.45 Х/ф «Москва-

Касіопея»
09.30 Україна вражає

10.00 Х/ф «Отроки у 
Всесвіті»

11.45 Х/ф «Пригоди 
Електроніка»

15.50 Х/ф «Невловимі 
месники»

17.15, 20.30 Т/с «Одеса-мама»

20.00, 1.05 Подробиці

23.00 Х/ф «Області 
темряви»

01.40 Х/ф «Кво Вадіс»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 2.00 

Сьогодні

07.15, 5.20 Зоряний шлях

09.00 Т/с «Щастя є»

12.45, 15.20 Т/с 

«Не зрікаються 

кохаючи»

16.40, 19.40 Т/с «Велика 

любов»

21.00 Шоу Братів 

Шумахерів

23.00 Реальна містика

02.40 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

ICTV

05.10 Т/с «Відділ 44»

06.45 Дивитись усім!

07.45 Без гальм

08.45 Я зняв! 

09.40 Дизель-шоу. Дайджест

10.50, 11.50 Відпустка за 

обміном

12.45 Факти. День

13.00 Т/с «На трьох»

13.35 Х/ф «Проблемна 
дитина»

15.10 Х/ф «Проблемна 
дитина-2»

16.55 Х/ф «Ера драконів»
18.45 Факти. Вечір

19.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Падіння 
Лондона»

21.55 Х/ф «Падіння 
Олімпу»

00.05 Х/ф «Шоугелз»
02.20 Т/с «Лас-Вегас»

03.40 Стоп-10

04.45 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.00 Т/с «Татусеві дочки»

05.50, 7.43 Kids Time

05.55 М/с «Сімейка Крудс»

06.50 М/с «Пригоди Кота в 

чоботах»

07.45 Київ вдень та вночі

09.00 Ревізор.Спецвипуск

11.45 Ревізор Крамниці

13.40 Від пацанки до панянки

15.40 Хто зверху?

17.35 М/ф «Підводна братва»

19.00 Х/ф «Солт»

21.00 Х/ф «Лицар дня»
23.15 Х/ф «Це кінець»
01.25 Х/ф «Прибрати 

Картера»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.15, 20.10, 0.20, 5.15 

Рандеву

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

07.30, 14.10 Відкрита церква

07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час 

бізнесу

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 Машина часу

21.00, 1.30 Велика політика

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.30 Д/ф «Відділ кадрів»

23.25 Національний актив

01.15, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15 В кабінетах

04.35 Час інтерв’ю

НТН

05.15, 4.40 Легенди 

бандитської Одеси

05.40 Правда життя. Професії

06.10 Х/ф «Зірка шерифа»
08.20 Х/ф «Через Гобі та 

Хінган»
11.30, 3.15 Речовий доказ

14.20 Склад злочину

15.50 Т/с «Детективи»

19.00, 2.30 Свідок

19.30 Х/ф «Міміно»
21.20 Х/ф «Полювання 

Ханта»
23.15 Х/ф «Бронежилет»
01.00 Х/ф «Зміни обличчя»
03.00 Випадковий свідок

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Стежками Мауглі й 

Багіри 

06.20 Незвідане Закарпаття. 

П’ять країн 

06.45 Філософські портрети. 

Олександр Потебня 

07.05 Книга. ua 

07.30 Фантазія для двох. 

Грають Анна Середенко 

та Павло Качнов

07.50 Архітектор 

Городецький, ч. 2 

08.15 Православний календар 

08.25 Новинний блок 

09.00 Новини. Культура 

09.20 Територія Кіно. Георгій 

Давиденко 

09.50 Антракт. Серед хижаків 

10.20 Православний календар 

10.30 Т/с «Роксолана», 

с. 25, 26 

12.30 Гра долі. Михайло 

Грушевський, ч. 6, 7 

13.00 Казки Лірника Сашка 

13.10 «Кришталевий голос 

Аріель». Казка-мюзикл

14.25 Український Афон 

14.40 Дитячі таємниці

15.10 Світ у прямокутнику. 

Володимир Фалін, ч. 2

15.40 Фрідріх Бургмюллер 

«Пері». Історія балету

16.20 Гора Боголюбивих 

ангелів 

17.15 Д/ф «Марко Вовчок. 

Таємнича зірка»

17.35 Православний календар 

17.45 Архітектор 

Городецький, ч. 3 

18.15 Анатолій Мокренко. 

Пісня невиправного 

романтика

19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Дайджест

19.20 «Нотатки на чистому 

папері». Позиція. 

Табула Раса

19.50 Музика і музиканти 

20.20 П. Чайковський. 

Симфонія №6, si minor, 

«Патетична»

21.00 П. Чайковський. 

Концерт для скрипки з 

оркестром, ре-мажор

21.35 Д/ф «Довженко в огні»

22.40 Леонід Попов. З 

лялькарями по життю

23.20 JAZZ SCHOOL TV. Біг-

бенд ДСНС України

00.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Борис 

Олійник, ч. 1, 2

01.15 Анатолій Мокренко. 

Пісня невиправного 

романтика 

02.00 Т/ф «Рівно 20 з гаком» 

03.00 Дивертисмент сучасної 

хореографії

04.00 Т. Вільямс «Корабель 

зіштовхнувся з 

айсбергом...» Вистава 

Нового українського 

театру

СТБ

05.50 ВусоЛапоХвіст

08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

10.55 Холостяк-7

13.55 МастерШеф Діти-2. 

Фінал. Оголошення 

переможця

16.35 МастерШеф Діти-2. 

Невідома версія

19.05 Х/ф «Тато напрокат»
23.15 Давай поговоримо про 

секс

01.10 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.05 Х/ф «Кубанські козаки»
09.50 Шеф-кухар країни

10.30 Життя в цифрі

11.35 Завтра — сьогодні

12.15 Ландшафтні ігри

13.40 Іпостасі спорту

14.10 Неприручена Азія

15.30 Соціальний статус: 

ваша пенсія

16.10 Х/ф «Серенада 
сонячної долини»

17.50 Українська пісня року

19.40 Вердикт історії

20.50 Валерій Маренич. 

Крихкі гойдалки слави

22.00 Х/ф «Котися!»
00.05 Вихідний, після опівночі

01.15 Ніч чорних краваток

02.20 Життя на вершині

03.55 Світські хроніки

04.20 Цивілізація Incognita

04.35 Модні історії 

05.00 Кумири

05.15 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

09.00 Бушидо

11.00 Ситуація «Небезпека»

11.30 Територія обману

12.30, 0.55 Цілком таємно

13.00, 1.55 Люстратор 7, 62. 

Прокляття системи

13.30, 1.25 Нишпорки

14.00 Він, Вона і телевізор

17.00 Х/ф «В ім’я короля-3»
18.45 Х/ф «Повернення 

Геркулеса»
20.20 Х/ф «Центуріон»
22.15 Х/ф «Діамантові пси»
00.00 Заручники правосуддя

02.20 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

03.30 Облом.UA.

05.00 Змішані єдиноборства. 

UFC.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Олександрія» 

— «Ворскла». ЧУ

07.45 Моя гра

08.10, 16.00 «Іллічівець» 

— «Десна». ЧУ. Перша 

Ліга

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20, 3.20 «Сталь» — 

«Ворскла». ЧУ

12.10 «Олександрія» 

— «Шахтар». ЧУ

14.00 Великий футбол

17.50, 0.50, 3.00, 5.10 Топ-матч

18.00 «Ювентус» — «Реал». 

Фінал (1997/1998 рр.) 

20.00 Журнал Ліги чемпіонів

20.30, 00.00 Ніч Ліги 

чемпіонів

21.30 «Ювентус» — «Реал». 

Фінал. Ліга чемпіонів 

УЄФА

01.10 «Олімпік» — 

«Дніпро». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 12.20, 14.20, 19.20, 

21.20, 23.20, 1.20, 3.20, 

5.20 Топ-матч

06.10 «Ювентус» 

— «Барселона». 1/4 

фiналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

08.00, 17.00 Журнал Ліги 

чемпіонів

08.30 «Баварія» — «Реал». 

1/4 фiналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.20 «Ювентус» — «Реал». 

Фінал (1997/1998 рр.)

12.30 «Барселона» — 

«Ювентус». 1/4 фiналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

14.30 «Реал» — «Баварія». 

1/4 фiналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

17.30 «Ювентус» — 

«Монако». 1/2 фiналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

19.30 «Атлетіко» — «Реал». 

1/2 фiналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.30 «Вест Гем» — 

«Арсенал». ЧА

23.30 «МЮ» — 

«Фенербахче». Ліга 

Європи УЄФА

01.30 «Олександрія» 

— «Шахтар». ЧУ

03.30 «Вест Бромвіч» 

— «Бернлі». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.40, 0.00 Містична Україна

08.30, 19.20 У пошуках істини

10.10 Смертельний двобій

12.00, 21.00 ТОП 10: таємниці 

та загадки

13.40 Квест

14.40 Африка: стихія води

17.40 Путівник неприємностей

23.20 Паранормальний світ

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25 М/ф

10.10 Х/ф «Літо. 
Однокласники. 
Любов»

12.00 Т/с «H2O: просто додай 

води»

13.20 Орел і решка

23.50 Вечірній квартал

01.30 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.50 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»

11.00 М/ф «Втеча з курника»

12.40 Одного разу під 

Полтавою

14.15 Казки У Кіно

16.25 Х/ф «Кохання на 
острові»

18.05 Х/ф «Сам удома-5:
 святкове 

пограбування»
19.50 Готель Галіція

22.00 Рятівники

00.00 Х/ф «Герой з 
плаката»

02.30 Країна У

04.10 Віталька

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»

10.50 Хто в домі господар?

11.10 Хочу бути

11.50 Фольк-music

13.10 Т/с «Справедливі»

16.10 Книга.ua

16.40 Чоловічий клуб. 

Спецвипуск. Фрі-файт

18.00 Богатирські ігри

19.00 Конкурс професійної 

журналістики «Честь 

професії»

20.00 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 

морів»

21.00 Новини

21.30 Розсекречена історія

22.20 Д/с «Дикі тварини»

22.45 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line

23.25 Життєлюб

00.05 На слуху. Підсумки

01.20 Музичне турне

02.20 Д/с «Історичні 

розслідування»

05.00 Д/ф «Василь Стус. 

Феномен суток»
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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»

10.15 Розсміши коміка-2017

11.15 Розсміши коміка. Діти-2

13.05, 14.10, 15.15, 16.10, 17.30 

Світ навиворіт

18.30, 4.30 Українські сенсації

19.30, 5.15 ТСН-тиждень

21.00 Мелодрама «Катерина»

01.00 Аргумент кiно

01.55 Світське життя

ІНТЕР

05.15, 20.00, 2.15 Подробиці

05.45 М/ф «Бременські 

музиканти»

06.05 М/ф «Слідами 

Бременських музикантів»

06.25 Х/ф «Невловимі 
месники»

08.00 уДачний проект

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. Рай і пекло

11.00 Орел і решка. 

Перезавантаження

12.00 Х/ф «Вихідні!»
13.45 Х/ф «Два Івани»
17.20, 20.30 Т/с «Одеса-мама»

23.00 Х/ф «Випадковий 
запис»

00.35 Х/ф «Ласкаво 
просимо до пастки»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50, 19.00 Події тижня 

07.40 Зоряний шлях

09.50 Т/с «Не зрікаються 

кохаючи»

13.15 Т/с «Велика любов»

17.00, 20.00 Т/с «Лист Надії»

21.50 Х/ф «Нічна фіалка»

23.45 Реальна містика

02.10 Т/с «Райське місце»

ICTV

05.15, 3.35 Т/с «Слідчі»

07.00 Т/с «Відділ 44»

10.25 Х/ф «Пташка на 
дроті»

12.45 Факти. День

12.55 Х/ф «Ера драконів»
14.35 Х/ф «Падіння Олімпу»
16.50 Х/ф «Падіння 

Лондона»
18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.30 Х/ф «Помпеї»
22.40 Х/ф «Водний світ»

02.00 Х/ф «Злива»

НОВИЙ КАНАЛ

03.25, 2.45 Зона ночі

06.00, 9.05 Kids Time

06.02 М/с «Сімейка Крудс»

07.00 М/с «Пригоди Кота в 

чоботах»

09.10 М/ф «Переполох у 

Гімалаях»

10.50 М/ф «Підводна братва»

12.40 Х/ф «Фахівець»

14.45 Х/ф «Солт»
16.40 Х/ф «Лицар дня»
19.00 Х/ф «Коломбіана»
21.00 Х/ф «Прискорення»
22.50 Х/ф «Ланцюгова 

реакція»
00.50 Х/ф 

«Ультраамериканці»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

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, 00.00 Час новин

07.30 Відкрита церква

07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час бізнесу

08.15 Мотор

08.20 Автопілот-тест

08.25 Технопарк

08.30, 3.15 Феєрія мандрів

09.10 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

15.30 Національний актив

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

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

05.05 Правда життя. Професії

06.10 Х/ф «31 червня»
08.35 Т/с «Право на захист»

12.20 Х/ф «Міміно»
14.10 Х/ф «Сім старих і 

одна дівчина»
15.45 Легенди карного розшуку»

17.30 Склад злочину

19.00 Т/с «Бухта страху»

22.15 Т/с «Охоронець-2»

02.00 Х/ф «Полювання 
Ханта»

03.40 Таємниці кримінального 

світу

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Гора Боголюбивих 

ангелів 

07.00 Фрідріх Бургмюллер 

«Пері». Історія балету 

07.35 Православний календар 

07.45 Дитячі таємниці 

08.15 Д/ф «Марко Вовчок. 

Таємнича зірка» 

08.35 Анатолій Мокренко. 

Пісня невиправного 

романтика 

09.20 «Нотатки на чистому 

папері». Позиція. Табула 

Раса 

09.50 Музика і музиканти 

10.20 П. Чайковський. 

Симфонія №6, si minor, 

«Патетична» 

11.00 П. Чайковський. 

Концерт для скрипки з 

оркестром, ре-мажор 

11.35 Д/ф «Довженко в огні» 

12.40 Леонід Попов. З 

лялькарями по життю 

13.20 JAZZ SCHOOL TV. Біг-

бенд ДСНС України 

14.00, 02.00 До 110-річчя з 

дня народження Павла 

Вірського 

15.40, 03.40 Дивовижна рогоза

16.00 Музика без меж 

16.35 Православний календар 

16.45 Зелене вір’я 

17.00 Роман Коваль. 

Повернення правди. Юрій 

Горліс-Горський, ч. 2

17.45, 01.20 Архітектор 

Городецький, ч. 4 

18.20 Києвотека. Київ у кіно. 

«Маленький шкільний 

оркестр»

18.45 Поетична сторінка 

19.00 Новини. Культура. 

Дайджест

19.20 Мовою мистецтва 

19.50 Сценограй 

20.20 Альдо Ніколаї 

«Смертельне 

кохання» Вистава 

Дніпропетровського 

академічного 

обласного українського 

молодіжного театру

22.10 Борис Антоненко-

Давидович. Штрихи до 

портрета

22.50 Д/ф «Владислав 

Городецький» 

23.10 Головна роль. Олена 

Хохлаткіна

00.00 Новини. Культура. 

Дайджест 

00.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Борис 

Олійник, ч. 3, 4

04.00 М. Старицький «Ой не 

ходи, Грицю, та й на 

вечорниці» 

05.15 Д/ф «Українці на Колимі. 

Пам’ять»

 

СТБ

07.00 Все буде добре!

08.55 Все буде смачно!

09.50 Караоке на майдані

10.45 Х/ф «Тато напрокат»
14.45 Х/ф «Найчарівніша і 

найпривабливіша»
16.15, 23.00 Я соромлюсь свого 

тіла

18.05, 22.05, 0.10 Слідство 

ведуть екстрасенси

20.55 Один за всіх

ТОНІС

06.10 Х/ф «Світлий шлях»
09.50 Вердикт історії

11.45 Іпостасі спорту

12.05 Зимою і літом 

мандруємо світом

13.40 Будьте здорові!

14.10, 19.25 Неприручена Азія

15.30 Соціальний статус: ваша 

пенсія

16.05 Х/ф «Котися!»
18.10 Конкурс краси серед 

білявок «MISS BLOND 

UKRAINE»-2016

20.05, 4.30 Цивілізація Incognita

20.20, 4.15 Кумири

20.40, 3.50 Світські хроніки

21.15 Шеф-кухар країни

21.45 Євромакс

22.20 Ювілейний концерт 

Віктора Павліка

00.05 Ніч чорних краваток

01.45 Життя на вершині

02.50 Вихідний, після опівночі

04.45 Модні історії 

05.10 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 Змішані єдиноборства. 

UFC.

08.30 Роби бізнес

09.00 Він, Вона і телевізор

16.00 Х/ф «Бандитки»
17.45 Х/ф «Центуріон»
19.40 Х/ф «Пограбування 

казино»
21.15 Х/ф «Морська пригода»
23.00 Змішані єдиноборства. 

UFC.

01.20 Територія обману

02.20 Х/ф «Двійник»
03.30 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 13.50, 22.50 «Олександрія» 

— «Шахтар». ЧУ

07.40 Моя гра

08.15 «Сток Сіті» — 

«Тоттенгем». ЧА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Сельта» — «Аякс». 

Ліга Європи УЄФА

12.05, 20.20 «Сталь» — 

«Ворскла». ЧУ

16.00, 19.15 Ніч Ліги чемпіонів

17.00 «Ювентус» — «Реал». 

Фінал. Ліга чемпіонів 

УЄФА

20.05, 22.10, 2.45, 5.05 Топ-матч

00.40 Великий футбол

02.15 Світ Прем’єр-ліги

03.15 «Свонсі» — «Челсі». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 15.10, 17.10, 19.10, 

3.35, 5.35 Топ-матч

06.10 «Фіорентина» — «ПАОК». 

Ліга Європи УЄФА

08.15 Журнал Ліги чемпіонів

08.45, 12.00, 23.30, 2.45 Ніч 

Ліги чемпіонів

09.45, 0.30 «Ювентус» 

— «Реал». Фiнал. Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.50, 21.10 Світ Прем’єр-ліги

13.20 «Халл Сіті» — 

«Арсенал». ЧА

15.20 «Барселона» — «Ман 

Сіті». Ліга чемпіонів 

УЄФА

17.20 «Шахтар» — «Гент». 

Ліга Європи УЄФА

19.20 «Іллічівець» — «Десна». 

ЧУ. Перша Ліга

21.40 «Боруссія» (Д) — 

«Бенфіка». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

03.45 «Арсенал» — 

«Вотфорд». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.40 Містична Україна

08.30, 19.20 У пошуках істини

10.10 Смертельний двобій

12.00, 21.00 ТОП 10: таємниці 

та загадки

13.40 Квест

14.40 Велика пустеля

17.40 Путівник неприємностей

22.50 Паранормальний світ

23.40 Таємниці кримінального 

світу

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25 М/ф

09.25 Т/с «H2O: просто додай 

води»

11.00 Х/ф «Літо. 
Однокласники. 
Любов»

12.50 Орел і решка

23.00 Х/ф «Ціна пристрасті»
01.00 Розсміши коміка

02.30 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»

10.50 М/ф «Чарівна карусель»

12.15 Х/ф «Герой з плаката»
15.00, 1.40 Країна У

19.50 Готель «Галіція»

22.00 Рятівники

00.00 Х/ф «Небилиці про 
Івана»

04.10 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 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 

морів»

10.00 Богослужіння у день 

Святої Трійці

13.00 Т/с «Доньки Єви»

13.50 Мистецькі історії

14.20 Фольк-music

16.10 Д/с «Садові скарби»

16.40 Х/ф «Святий Петро»
20.30 Перша шпальта

21.00 Новини

21.30 Д/с «Традиційні свята 

Мацурі»

22.20 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line

23.25 Територія закону

23.30 Від першої особи. 

Підсумки

01.20 Музичне турне

02.20 Чоловічий клуб. 

Спецвипуск. Фрі-файт

03.35 Надвечір’я. Долі

04.25 Світло

05.15 Муз. фільм «Де 

приховане щастя»
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«По ходу сезону я не раз собі казав, що маю найгіршу в світі команду, 

проводжу з нею найгірший сезон, а себе відчуваю менеджером-
невдахою».

Жозе Моуріньйо
головний тренер ФК «Манчестер юнайтед» (Англія)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Роль окремої особистості для 
історичного літопису має вели-
чезне значення. У цьому плані 
футбол — не виняток. Після 
того як у 2013 році з почестя-
ми відправили на пенсію леген-
дарного наставника «Манчестер 
юнайтед» Алекса Фергюсона, 
котрий за минулі 27 років під-
няв «манкуніанців» на верши-
ну футбольної слави, «червоні 
дияволи» опинилися в зоні тур-
булентності. Коли чотири пос-
піль національні першості одна 
з найтитулованіших команд 
Англії завершує узагалі без ме-
далей — факт, без сумніву, не-
приємний та болісний.
 Як зізнався нинішній очіль-
ник «МЮ» Жозе Моуріньйо, по 
ходу сезону він не раз говорив 
собі про те, що має найгіршу в 
світі команду, проводить iз нею 
найгірший сезон, а себе відчу-
ває менеджером-невдахою». 
Утім саме Моуріньйо й вдалося 
підняти «манкуніанців» з по-
середнього рівня на трохи за-
буту чемпіонську висоту, й за-
вдяки перемозі в Стокгольмі 
над амстердамським «Аяксом» 
(2:0) виграти Лігу Європи. І не-
хай Ліга Європи вважається 
другим (не елітним) за силою 
клубним турніром Старого сві-
ту, проте для її тріумфатора від-
криваються далекі горизонти. З 
недавнього часу — це пряма пе-
репустка до групового раунду 
Ліги чемпіонів. А ще — участь 
у Суперкубку УЄФА. «Для нас 
честь узяти участь у цьому мат-
чі й помірятися силами з пере-
можцем Ліги чемпіонів. Тож 
нинішній сезон вважаю успіш-
ним», — сказав Моуріньйо, у 

тренерському доробку котрого, 
окрім двох Кубків чемпіонів та 
Кубка УЄФА, буде тепер і «лі-
гоєвропейська» чаша. При цьо-
му для «МЮ» перемога в друго-
му за силою турнірі континенту 
стала прем’єрним явищем, яка, 
до слова, зробила цей клуб пов-
ним кавалером єврокубкових 
трофеїв.
 Вочевидь, масштабний ус-
піх на міжнародній арені від-
чутно покращив настрій «ман-
куніанців» та їхнього нового 
наставника. Адже для трене-
ра, котрий вважається одним 
із найуспішніших у сучасно-
му футболі, посісти з легендар-
ною командою в чемпіонаті під-
сумкове шосте місце — відчуття 
не найкраще. Навіть перемоги 

в Суперкубку країни та Кубку 
англійської ліги не надто під-
солоджували Моуріньйо гір-
ку пігулку турнірних невдач в 
АПЛ.
 Нагадаємо, що собі на зміну 
сер Алекс Фергюсон привів та-
лановитого, але зовсім не титу-
лованого Девіда Мойєса й споді-
вався, що той зможе повторити 
його тренерську долю. Однак 
амбітні американські акціоне-

ри «МЮ» зовсім не хотіли че-
кати, коли новий тренер, до 
речі, земляк Фергюсона, набе-
ре максимальних обертів. До 
свого першого національно-
го «золота» з «МЮ» Фергюсон 
ішов шість сезонів. Власне саме 
на стільки був розрахований і 
контракт шотландця Мойєса 
з «манкуніанцями», проте на 
своєму посту він не протримав-
ся й року. Не повернув «МЮ» 

на високу орбіту й значно впли-
вовіший у тренерському світі 
голландець Луї ван Галь.
 Моуріньйо ж, можна сказа-
ти, частково виправдав макси-
малістські сподівання амери-
канських босів «МЮ». При цьо-
му перемога в Лізі Європи стала 
ще й даниною пам’яті жертвам 
теракту, котрий за два дні до фі-
налу ЛЄ стався на клубній арені 
«МЮ». ■

ФУТБОЛ

Чемпіонська особа
«Манчестер 
юнайтед» уперше 
переміг у другому 
за силою клубному 
турнірі Європи

■

ТАБЛО

 Ліга Європи. Фінал (Швеція, 
Стокгольм). «Аякс» (Голландія) — 
«Манчестер юнайтед» (Англія) — 
0:2 (Погба, 18; Мхітарян, 48).

■

«Манчестер юнайтед» святкує перемогу в фіналі Ліги Європи-2017.
Фото з сайта uefa.com.

❙
❙

Григорій ХАТА

 У цьому році одна з трьох леген-
дарних велобагатоденок — «Джиро 
д’Італія» — святкує своє сторіччя. На 
честь такої події її організатори вирі-
шили відмовитися від звичних для ми-
нулих гонок перегонів дорогами сусід-
ніх держав, повністю сконцентрував-
шись на просторах Апеннін, включно з 
островами Сардинія та Сицилія.
 Переможцем минулорічних пере-
гонів став їхній господар Вінченцо Ні-
балі, тож, без сумніву, сподівають-
ся італійці на його успіх і цього разу. 
Щоправда, до 16-го етапу цьогорічної 
гонки шанси Нібалі захистити свій ти-
тул виглядали не надто привабливо, 
адже його відставання від голландця 
Тома Дюмулена, котрий одягнув рожеву 
майку лідера після десятого етапу, скла-
дало близько трьох хвилин. При цьому 
в загальному протоколі між лідером та 
Вінченцо розташовувалися ще двоє пре-
тендентів.
 Виглядало так, що можливості от-
римати рожеву майку лідера в улюблен-
ця місцевої публіки вельми обмежені. 
Утім на допомогу чинному переможцю 
«Джиро» прийшли вищі сили. Деталей, 
які спричинили позаштатну ситуацію, 
змусивши лідера генеральної класифі-
кації Дюмулена під час 16-го етапу зро-
бити незаплановану довготривалу зу-
пинку, велогонщик не розповів. Лише 
обмежився фразою: «У мене виникли 
проблеми. Я просто не міг більше терпі-
ти». Негаразди зі шлунком стали тією 
непереборною силою, котра, власне, доз-
волила Вінченцо Нібалі не тільки вигра-
ти невдалий для фаворита етап, а й від-
чутно скоротити своє відставання в чем-
піонській гонці.
 У дорожній карті сотого за ліком 
«Джиро» 16-й етап рахувався як ко-
ролівський — часто-густо саме його пе-
реможець, у підсумку, й виграє підсум-
ковий залік.

 Однак подібного роду етапів на 
фініш гонки, складеної загалом із 21 
відтинку, заплановано ще три. І дале-
ко не факт, що Нібалі вдасться на од-
ному диханні пройти заключну части-
ну перегонів, демонструючи кращу за 

інших форму в рідних для себе Альпах. 
У будь-якому разі, від Дюмулена його 
тепер відділяє більше однієї хвилини. 
При цьому між ними знаходиться ще й 
непоступливий колумбієць Наїро Кін-
тана з «Мовістар», який також має до-

свід виграшу італійської багатоденки 
(у 2014 році).
 Варто додати, що в минулому році 
вигравати «Джиро» Нібалі допомага-
ли партнери з команди «Астана». У 
нинішньому ж сезоні його «грегорі» 
— це хлопці з нової стайні «Бахрейн-
Міріда», котру, подейкують, створю-
вали ледь не персонально під італійсь-
кого майстра. До слова, за казахську 
«Астану» виступає наш єдиний у про-
фі-дивізіоні велогонщик Андрій Грив-
ко, утім у заявці на ювілейний «Джи-
ро» йому місця не знайшлося. ■

Теніс
 Відкритий чемпіонат Франції. Кваліфікація. 
Чоловіки. Другий раунд. Стаховський (Україна) — 
Козлов (США) — 6:4, 6:4.

Олімпізм
 Після того як Міжнародний олімпійський комітет 
дискваліфікував за вживання допінгу срібну призер-
ку Олімпіади-2008 — кубинську метальницю диска 
Яреліс Барріос, її нагорода має перейти до українки 
Олени Антонової, котра в Пекіні виграла «бронзу». 

Покарання
 Верховний суд Іспанії затвердив вирок іме-
нитому аргентинському футболісту «Барселони» 
Ліонелю Мессі, котрого засудили за несплату по-
датків на 21 місяць позбавлення волі. Однак, ос-
кільки, згідно з іспанським законодавством, цей 
термін становить менше двох років, покарання для 
зіркового гравця, як і для його батька-агента, ма-
тиме умовний характер. ■

ХРОНІКА■

ВЕЛОСПОРТ

Незапланований «піт-стоп»
Через проблеми з системою травлення голландець 
Дюмулен розгубив комфортний «гандикап» 
на ювілейній «Джиро д’Італія»

■

Заключна ділянка сотого за ліком «Джиро» пролягає в підступних Альпах.
Фото з сайта giroditalia.it.

❙
❙

ТАБЛО

 Лідери загального заліку після 17-го 
туру: 1. Дюмулен («Санвеб») — 76.05,38. 2. Кін-
тана («Мовістар») — +0,31. 3. Нібалі («Бахрейн-
Мiріда») — +1,12. 4. Піно («FDJ») — +2,38.

■
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Завдяки героїчній мамі 
 ■ Отже, пане Богдане, стукну-
ло 60! Ви народилися в селищі 
Битків Надвірнянського райо-
ну Станіславської, а нині Іва-
но-Франківської землі — на Гу-
цульщині. Чи добре пам’ятаєте 
і часто згадуєте, яким було там 
ваше мале дитинство?  
 — Я живу ним! Наче вчора 
звідти приїхав до Києва. А особ-
ливо — згадую свою любу, ге-
роїчну матусю! Вона залишила-
ся молодою вдовою. Батько наш 
за тієї нелюдяної радянської сис-
теми передчасно на очах мами 
вдома відлетів на той світ — не 
вистачило лікаря, щоб своєчас-
но врятувати життя простого се-
лянина від апендициту, що за-
вершився перитонітом. 
 На маминих руках лишили-
ся троє синів — моєму старшому 
брату Петру дванадцятий минав, 
середньому Миколі — шість, а 
мені — півтора. Наша мама ста-
ла тричі героїчна. Заради своїх 
дорогих дітей відмовилася від 
чужих для нас вітчимів, сама 
тягла сімейного плуга, постави-
ла нас на ноги, випестувала, ви-
кохала кожного своїми ніжни-
ми серцем, душею і золотими ру-
ками. Двоє її синів стали народ-
ними артистами України, третій 
був скромним трудівником у Со-
кальському районі, звідки вона 
родом. Бідолашний передчас-
но, раптово, в 49 років, помер — 
тромб відірвався, радянські ес-
кулапи йому теж не встигли на-
дати допомогу. 
 Але й учетверте наша люба 
матуся героїчна — здолала в 
юні роки рабське випробуван-
ня, коли її в перші роки Другої 
світової війни, як і нашого бать-
ка, німецькі окупанти відправи-
ли остарбайтерами на роботу до 
Німеччини. Маму забрали від її 
рідні під час облави з Сокальсь-
кого району Львівщини, а бать-
ка — зi Станіславщини, де він 
народився. 
 ■ Батьки ваші знайшли одне 
одного в чужому, ворожому 
краї? 
 — Так. Біля Альп. Слава 
Богу, хоч потрапили там до нор-
мальних господарів, які стави-
лися до них по-людськи. Про 
їхнє там перебування я доклад-
ніше дізнався десь років сім 
тому. Мене несподівано розшу-
кала донька родини (з досить 
багатозначним прізвищем) — 
Мюллерів, у яких працював мій 
майбутній тато. Я і моя дружи-
на Уляна відразу заприязни-
лися з родиною тієї німецької 
жінки. Їздили одне до одного в 
гості. Ми там ознайомилися з до-
кументами і почули цікаві роз-
повіді про життя та перебуван-
ня в чужому краї моїх майбутніх 
батьків. Мама моя доїла десять 
корів в інших «бідних» альпій-
ських господарів. І навіть могла 
звідти надсилати до своєї рідні в 
Україну посилки з продуктами. 
З часом мої батьки не тільки поз-
найомилися, а й повінчалися! 
 ■ Ще й повінчалися? Хіба 

там була українська церква?
 — Священик місцевої кір-
хи знав вісім іноземних мов. І 
наприкінці війни він погодив-
ся поєднати українську закоха-
ну пару остарбайтерів за обря-
дом лютеранської церкви. Бог 
же, Ісус Христос, у нас один. І 
там, у грізному «Дойчені, Дой-
чені юбер алєс» почало битися 
серце нового вільного українця 
— майбутнього народного артис-
та України Петра Бенюка, на-
явність якого в маминому пузці 
врятувала життя моїм батькам, 
та й усіх нас, Бенюків.
 ■ Яким чином вагітність вря-
тувала життя?
 — Після закінчення війни, 
десь восени 45-го року, коли у 
знищеному ІІІ Рейху сортували 
остарбайтерів, мої батьки пере-
бували на території, контрольо-
ваній американським військом. 
Щоб повернутися до рідної Ук-
раїни, вони перейшли в радянсь-
ку окупаційну зону. А там їх, як 
і всіх інших полонених, зустрі-
ли з ненависною СМЕРШівсь-
кою підозрою. Та ще коли почу-
ли, що обоє українців родом із 
найбільш запеклих «бандерівсь-
ких» областей — Львівської і 
Станіславської, то враз визна-
чили: «Давай іх у Сібірь!» За-
пакували обох в евакуаційний 
концтабір. На превелике щас-
тя, перед самим від’їздом до 
«сибірського» чорта в зуби один 
із молоденьких радянських 
офіцерів-конвоїрів несподівано 
звернув увагу на вагітність моєї 
мами і каже другому напарни-
кові: «Смотрі, єго жена — пуза-
тая! Давай аташльом ету пароч-
ку к іх нахгаузу!» Так українсь-
ка молода родина повернулася в 
рідне селище Михайла Бенюка, 
в Битків любої Станіславщини. 
 ■ Ваш Битків тепер знамени-
тий в Україні, як і село Пелехів-
щина, що на Полтавщині! І там, 
і там народилися брати, народ-
ні артисти України. В Биткові 
— зірки-актори Петро і Бог-
дан Бенюки, а в Пелехівщині — 
славетні композитори Георгій і 
Платон Майбороди! 
 — Але в нашому Биткові на-
родився і третій народний артист 
України! Це — 56-річний ук-
раїнський хоровий диригент, за-
сновник і керівник муніципаль-
ного Камерного хору «Київ», а 
також лауреат Шевченківської 
премії — Микола Миколайович 
Гобдич! 

«Дорожня карта» до Києва
 ■ Цікаво, пане Богдане, як 
ви з далекої сільської провінції 
потрапили до столиці, та ще й до 
Інституту театрального мистец-
тва імені Івана Карпенка-Каро-
го?
 — Мій старший брат Петро 
після служби в лавах Радянсь-
кої армії навчався в тому інсти-
туті на акторському факультеті 
драми й одержав призначення 
до славетного Львівського дра-
матичного театру імені Марії 
Заньковецької. Вся наша міцна 

родина — мама, я, середній брат 
Микола і, звичайно, сам Пет-
ро, всі наші родичі, сусіди були 
сповнені радістю і гордістю. Та 
все селище захоплено гуділо! 
 Найбільше ж тріумфував я, 
бо Петро був для мене завжди 
чоловічим наставником, зраз-
ком! Я його ще називав «бара-
банщиком»! Мені хотілося біг-
ти за ним, як за цим закличним 
ударним інструментом. А коли 
він почав зніматися і в кіно, то в 
нашому районному маршрутно-
му автобусі, що курсував по се-
лах Івано-Франківщини, водій, 
наш земляк, причепив у салоні 
на видному місці фотопортрет 
Петра — кадр із фільму. Я на-
віть інколи сідав у той автобус, 
щоб проїхати одну-дві зупин-
ки, і ледве стримувався, щоб не 
крикнути всім пасажирам: «Та 
це ж мій брат!». І, звісно, у стар-
шому класі я остаточно вирішив 
теж податися тільки в артисти. 
Петро схвалив мою мрію і на 
базі своїх знань та досвіду під-
кував мене теоретично і, як тре-
ба, практично. Він був не лише 
моїм професором, а й тактичним 
полководцем-провідником. На-
малював мені, як зараз це мод-
но казати, «дорожню карту» для 
підступу до підніжжя театраль-
ного Києва. 
 ■ Що то була за «карта», і 
куди вона вас вивела-довела? 
 — Звичайний аркушик папе-
ру зi стрілочками і позначеними 
чорнилом контурами столичних 
«об’єктів»: Центральний заліз-
ничний вокзал—метро—Хре-
щатик—підземний під ним пе-
рехід на інший бік головної ву-
лиці Києва і будинок №52, в 
якому містився другий корпус 
театрального інституту. 
 Я з цією Петровою «кар-
тою» спокійно подолав визна-
чений маршрут; здав потрібні 
особисті документ до приймаль-
ної комісії; одержав ліжко-міс-

це для тимчасового проживання 
в гуртожитку; через три дні по-
чав складати всі необхідні іспи-
ти; і у визначений день прийшов 
до об’єкта №52, щоб дізнатися 
про результат вступу чи не всту-
пу на «драму». Дивлюся на дош-
ку оголошень: у списку першої 
групи зарахованих до студентсь-
ких лав — Б. М. Бенюка немає. 
У другій друкованій групі — теж 
себе не бачу. І в списку третьої — 
без мене! Все, Бодю, думаю, про-
летіла повз тебе твоя мрія! Та тут 
чіпляють на дошку аркуш, де 
надруковано кілька душ, зара-
хованих на кінофакультет. Се-
ред них побачив і бажане прізви-
ще. Відлягло на серці. Але чому 
мене всунули в кіно, я ж мріяв 
про драму? Згодом усе стало на 
своє місце. Невдовзі кіногрупу 
розформували і розкидали по 
трьох драмкурсах. Я потрапив 
до професора Володимира При-
ймака. З ним дійшов до навчаль-
ного фінішу і завше з вдячністю 
згадую його науку.

Миттєва реакція Данченка
 ■ Ще на перших курсах в ін-
ституті ви стали вельми попу-
лярною кінофігурою, бо зняли-
ся в кількох художніх стрічках, 
навіть в одному з фільмів режи-
сера-буревісника Юрія Іллєн-
ка. І раптом після закінчення 
вишу ви опиняєтеся не на пре-
стижній якійсь сцені, а в Теат-
рі юного глядача, та ще й імені 
Ленінського комсомолу!  
 — Тут ось у чому був зари-
тий собака. В інституті пішла 
чутка, що Бенюка беруть до Те-
атру актора Київської кіностудії 
Довженка. Хоча мене туди на-
віть ніхто і не запрошував. А я 
мріяв про будь-який столичний 
чи обласний державний театр. 
Подумки собі сказав: хто мною 
зацікавиться, на сцені того й 
виступатиму. Кажу вам чесно! 
А тут прибувають до інститу-
ту на оглядини купці — головні 
режисери столичних і обласних 
театрів, щоб відібрати собі моло-
дих виконавців, але Бенюка їм 

Богдан Бенюк: 
про те, що стільки 

ДІЙОВІ ОСОБИ■
Валерій ЖОЛДАК

Богдану Бенюку — без сумніву, найпопулярнішому нині драматич-
ному українському акторові, із 37-річним стажем «франківцю», 
лауреату Шевченківської премії, народному артисту України, де-
путатові ВР (був обраний у 2012 році), нинішньому депутату Київ-
міськради, професору театрального вишу і заступнику голови ВО 
«Свобода» — 26 травня виповнюється 60! «...А молодість не вер-
неться, не вернеться вона». Але чи так це у випадку з Бенюком? У 
неспокійній душі нашого славного ювіляра відпочинок не сидить і 
не сниться, бо впродовж своїх літ йому мало було часу, щоб спов-
на утвердити ті дорогоцінні істини, чисту правду в житті України, 
яку він любить над усе. Тож і надалі сiятиме зерна добра в душі і 
розум усіх, кого шанує, обожнює, з ким зустрічається щодня. Сум-
ніву немає. Бо коріння в нього великого патріота.
Розмова з актором для читачів «України молодої» відбулася неза-
довго до ювілейної дати.

Улюбленець публіки розповідає про батьків-остарбайтерів, 
37 років у Театрі Франка і виставу на тему «риба гниє з голови», 
яку хоче показати через рік

Богдан Бенюк.❙

Богдан Бенюк і Анатолій Хостікоєв на репетиції.❙
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не пропонують, мовляв, він уже 
посватаний. Дізнавшись про це, 
я обурився. 
 У цей час підходить до мене 
головний режисер Київського 
ТЮГу Микола Іванович Мерз-
лікін, розсудливий, обережний, 
тихий постановник, і відразу ха-
пається за мене. Інших пропози-
цій не було, я погодився. Швид-
ко ввійшов у «бойовий» молодіж-
ний репертуар театру. А крім 
того, мені, як кажуть, ще добряче 
й пощастило. Саме тоді Київська 
міська рада народних депутатів, 
щоб заохотити молодих драма-
тичних талантів до праці в теат-
рі імені Ленкому, виділила жит-
лову площу для інститутських 
випускників 1978 року. Я став 
одним із щасливчиків, хто враз 
одержав свій дах над головою. 
Про це благо раніше не знав і на-
віть не сподівався на такий дару-
нок у театрі. Словом, я зі своєю 
щасливою дружиною Уляною (і 
вона щойно закінчила інститут 
— медичний у Львові) на білому 
коні в’їхав до нової двокімнатної 
квартири житлового масиву «Лі-
вобережний». Але не так стало-
ся, як гадалося... Через два роки 
мене Микола Іванович «вигнав» 
із театру! 
 ■ Як же ви йому в цьому «до-
помогли»? 

 — У багатьох театрах це проб-
лема вічна, коли артист із ре-
жисером не вміють домовляти-
ся. Актор не може весь час сиді-
ти на одній сцені, як курка на 
яйцях. Коли ж йому пропону-
ють ролі інші режисери, особ-
ливо «кіношні», то деяке керів-
ництво театрів, як там не склад-
но з виконавцями, намагається 
відпускати на певний час артис-
та чи то для, в кращому значен-
ні цього слова, «халтури», яка 
буває фінансово більша від зар-
плати в театрі, або й для здобут-
тя певної успішної творчої вер-
шини. Я не втримався від споку-
си — поїхав на короткі зйомки в 
одному фільмі і поплатився пра-
цею. І ось раніше добрий, лагід-
ний Микола Іванович тепер злю-
товано випалив: «Мені такі ар-
тисти, як ти, не потрібні!».  
 Я опинився на вулиці. Було 
1 червня 1980 року. Що робити? 
Куди йти? Хто мене зараз візь-
ме? Попрямував із Печерська 
вниз до Хрещатика. Потім мене 
повернуло ліворуч на вули-
цю Володимира Маяковського. 
Пам’ятаю, згадав тоді ще сло-
ва того великого поета — «Те-
атр не дзеркало, а збільшуваль-
не скло!» В мене тепер не було ні 
дзеркала, ні лінзи! Зійшов униз, 
переді мною постала старовин-

на, блакитна споруда імені Іва-
на Франка — драматичний те-
атр №1 в Україні. Стояло літо. 
Театр був на гастролях. Думаю, 
нікого там немає з керівництва, 
щоб попроситися на роботу. Зре-
штою, мене потягло туди. Вия-
вилося, у своєму кабінеті сидів 
головний режисер Сергій Воло-
димирович Данченко. Я рішу-
че зайшов до нього. Привітався 
і киваю пристрасно-напруже-
но головою: «Сергію Володими-
ровичу? Я хотів би грати у вас! 
На «франківській» сцені!» А він 
мені рикошетом у відповідь: «Я 
беру тебе!» Господи! Ісусе Хрис-
тосе! Моє серце пурхнуло на саме 
сьоме небо! 
 ■ Сергій Данченко бачив 
ваші виступи на сцені ТЮГу?
 — Ні! Він очолював Держав-
ну випускну комісію в нашо-
му інституті і переглядав дип-
ломні роботи всіх випускників, 
у тому числі мої, що, очевидно, 
запам’яталися йому, судячи з 
його стрімкої згоди. Так я став 
«франківцем». Цим званням пи-
шаюся вже 37 років.

Веселий і закоханий
 ■ А в одному з інтерв’ю ви 
сказали, що найбільше в житті 
пишаєтеся своєю дружиною. 
 — Так! В особистому житті — 
найбільше! Це свята правда!
 ■ І одружилися ще студен-
том. Ви були на третьому курсі 
інституту в Києві, а вона — тре-
тьокурсниця у Львівському ме-
дичному. Якась поспішність! 
Нестерпна закоханість? 
 — Скажу вам чисту правду. 
Відомий нам усім шекспірівсь-
кий Ромео міг би мені позаздри-
ти. Якщо він закохався в три-
надцятирічну Джульєтту, то ми 
з Уляною загубили свій спокій 
через одне одного ще з п’яти 
літ.
 ■ Дитячі казочки! 
 — Я серйозно відповідаю 
за свої істинні слова! Уляна і її 
батьки переїхала жити в наше 
селище Битків із Коломиї, коли 
їй, як і мені, було п’ять рочків. 
Вона пішла відразу в дитячий 
садок. А я вже там бігав, наче 
той султан, хоча ні одна з місце-
вих дівчаток мене не приваблю-
вала. І ось з’являється неймовір-
но гарнесенька Улянка. Першим 
порухом моєї душі, щоб скріпи-
ти з чарівною незнайомкою своє 
знайомство, було — заховатися 
за дверима другої кімнати сад-
ка. І коли «моє з першого погля-
ду кохання» переступило поріг 
кімнати, я його раптово міцно 
цьомкнув у щічку! І з того часу 
ми з нею стали назавжди не роз-
лий вода. 
 ■ Веселий, невиправний фан-
тазер ви, Богдане Михайлови-
чу! 
 — Ну, запитаєте в Уляни 26 
травня, на творчому вечорі в Те-
атрі Франка з нагоди мого 60-
річчя! Вона підтвердить мої за-
кохані слова! 
 ■ Династія Богдана Бенюка 
на сьогодні вже чимала — троє 
дітей і стільки ж внуків. 
 — Чимала! Маємо з Уляною 
двох доньок і сина. Старша доня 
Олеся, кандидат філософських 
наук, подарувала мені й Уляні 
трьох онуків — Ярему, Северина 
та Орисю. Менша доня Мар’яна 

— філолог, закінчила київську 
«Могилянку», одружена, але ді-
тей ще не має. Працює редакто-
ром на телебаченні, пише сце-
нарії. І є 20-річний син Богдан — 
молодший Бенюк. Навчається у 
столичному, моєму, театрально-
му ВУЗі, тепер називається уні-
верситетом, на адміністративно-
му факультеті — «Організація 
театральної справи». Але пот-
роху знімається у фільмах. Куди 
доля поведе? Час ставить усіх на 
свої місця. Головне — мати ціп-
ке бажання!  

Творчість — це залюбування
 ■ У Театрі Франка ви впро-
довж 37 років грали в 50 
прем’єрних виставах різні ролі 
і за обсягом і важливістю. Ще 
нині зайняті в п’яти виставах 
Театральної компанії, створе-
ної вами та Анатолієм Хостікоє-
вим, а також у трьох постанов-
ках двох інших київських теат-
рів. Ну і знялися в 50 художніх 
кінострічках! Як ви всюди всти-
гали?
 — Я ніколи не мріяв про те, 
що стільки зіграю ролей. І це не 
моя одного заслуга. Моїми спів-
творцями завжди були режисе-
ри-постановники, які приноси-
ли мені моїх персонажів, як на 
долоні, закохували мене в них. 
Особливо постійно я згадую Во-
лодимира Миколайовича Оглоб-
ліна, який першим почав актив-
но зі мною працювати над виста-
вами в Театрі Франка. Як риба 
у воді я почувався в його пос-
тановках — «Моя професія — 
синьйор із вищого світу», «Бла-
гочестива Марта», «Трибунал». 
Він був моїм справжнім прак-
тичним театральним професо-
ром-учителем. 
 Є режисери, які лише 
висмоктують із тебе кров, ко-
ристуються твоїми акторськи-
ми природними даними, а тобі 
нічого не дають. Оглоблін, нав-
паки, разом зі мною дохідли-
во ліпив образи моїх героїв, і я 
легко, впевнено, цілком розчи-
нявся в персонажах. Володи-
мир Миколайович якось мені 
сказав... Ці слова в мені весь час 
живуть. «Ти, хлопчику мій, — 
мовив він лагідно, ласкаво, — до 
того часу будеш артистом, поки 
в душі твоїй житиме дитя». Що 
він мав на увазі? Перше: актор 
повинен хотіти чутливо, береж-
ливо проникати в головну суть 
літературного твору драматурга. 
Друге — сприймати з довірою, 
як дитя, будь-які нові пошуки-
пропозиції режисера, його тон-
кий постановочний задум. От і 
зараз у мені, під час цієї бесіди, 
нуртує далі думка Оглобліна про 
дитя: творчість — це дитинство, 
це особливе реагування, залюбу-
вання, замислення, як позитив-
ними, так і негативними якос-
тями чи діями людини. В акто-
ра має відбуватися колосаль-
на внутрішня підготовка до гри 
на сцені. Я це постійно засіваю 
в юні голови і своїм студентам в 
інституті, де веду курс драми.
 ■ Нині чимало сучасних пос-
тановників еквілібрують епа-
тажними новаціями, в яких 
слова дійових осіб не сприйма-
ються глядачами, частіше їх ля-
кають. На сцені зникає психоло-
гія, а сама вистава має коротке 
життя. Чи не здаються вам те-
атральні дійства подібними до 
футбольних матчів? Є вдумли-
вий, розумний тренер якоїсь ко-
манди на полі, яка здіймає щас-
ливу бурю, овації на стадіоні, а є 
франтуватий, нудний, мильний 
тренер, який режисирує інших 
футболістів, що тисячі глядачів 
на трибунах і його, і гравців об-
свистують, закидають поле пе-
тардами, димовими завісами. 
Слава Богу, в театрах цього не-

має — там невдоволення, обу-
рення глядачів грою-виставою 
засвідчуються напівпорожніми 
залами. Як ви таке сприймає-
те?
 — Я з вами згоден. Нест-
римні водоспади оплесків у залі, 
завмирання глядачів від напру-
женого нерва вистави, і сльози 
їхні, і вибухи здорового сміху 
— всі ці радощі театральні зале-
жать від того, в які кутки заво-
дить виконавців дійства тренер-
постановник. Режисер має бути 
інтелектуально вищий від ін-
ших творців вистави, володіти 
такими знаннями, відчуттям, 
за яких артист-гравець захоп-
лено може собі сказати: «Я сьо-
годні засвітився в цій ролі!»

Хочеться серйозне і потішне 
 ■ У квітні на «франківській» 
сцені відбулася прем’єра дра-
ми «Річард ІІІ» Шекспіра в пос-
тановці знаного грузинського 
режисера Автанділа Варсіма-
швілі. Там заголовна роль — 
ваша! Можна сказати, вона — 
найсерйозніша і найбільш ваго-
ма, яку випадало вам будь-коли 
грати. Це ваш подарунок шану-
вальникам театру на честь сво-
го 60-річчя?
 — Так. А ще зараз худож-
ній керівник нашого театру 
Станіслав Мойсеєв готує до по-
казу в липні цього року виста-
ву «Усі мої сини» американсь-
кого драматурга Артура Мілле-
ра. Тема надзвичайно актуальна 
для нинішньої воєнної ситуації 
в Україні — трагічні наслідки 
Другої світової війні в одній ро-
дині США. Я тут теж граю голов-
ну складну драматичну роль — 
главу сім’ї, причетного до заги-
белі багатьох співвітчизників-
льотчиків. 
 Цей рік, хоч для мене і свят-
ковий, видався особливо на-
пруженим. Улітку порину в кі-
нозйомки спільного українсько-
грецького художнього фільму 
«Дивний похорон у Карпатах». 
І там маю головну драматичну 
роль — образ діда, який після 
загибелі своєї непокірної донь-
ки в Греції готує справді дивне її 
поховання на рідній українській 
землі. Урну з прахом привозить 
юнак, якого українка народила 
від грека. Він не знає української 
мови і вороже налаштований до 
старого. Конфлікт рідної крові 
завершується порозумінням. 
 А ще до наступного свого 
61-річчя я сповнений патріо-
тичного бажання зіграти в пси-
хологічній, потішній трагіко-
медії літературного виробниц-
тва — Madе in Ukraine, тобто су-
часної української драматургії. 
Спілкувався я з деякими наши-
ми авторами. І на одному з віт-
чизняних творів уже зупинив-
ся. Тема — «риба гниє з голо-
ви», коли в гречку стрибають і 
державні мужі, часом свідомо, 
для колекції. Розпадаються 
сім’ї, наліво починають плане-
рувати і їхні слабкі половинки, 
виростають духовними каліка-
ми рідні діти, та й самі гультяї-
«хазяїни дорогі» нариваються 
на летальні наслідки. Фабула 
небезпечна і комедійна, дещо 
фантастична. Сподіваюся, ця 
вистава поповнить репертуар 
нашого театру десь напередод-
ні мого 26 травня наступного 
року, матиме в глядачів успіх. 
 ■ Дякую за цікаву відверту 
розмову. 
 — І вам, і «Україні молодій» 
моя щира вдячність, що в цей 
для мене радісний день надали 
можливість зустрітися з багато-
тисячним колом шановних чи-
тачів. До речі, я давній і актив-
ний шанувальник цієї справж-
ньої патріотичної газети. Завж-
ди чекаю на кожен номер! ■

Ніколи не мріяв 
зіграю ролей

«Річард ІІІ» Шекспіра в постановці знаного грузинського режисера 
Автанділа Варсімашвілі.
Фото Валерії ЛАНДАР.

❙
❙
❙

Зустріч актора з героями АТО.❙
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 Гороскоп сповістив, що я маю 
сьогодні випити. Хто я такий, щоб 
сперечатися із зірками?

* * *
 Дружина Рабиновича на смерт-
ному одрі зізнається:
 — Не можу забрати цю таємни-
цю з собою в могилу. Знай же: Ісаак 
— не твій син!
 — Нісенітниця! Від кого ж він 
може бути?
 — Від мого спiвробiтника Гірш-
фельда.
 — Не вірю жодному твоєму сло-
ву! Такий красень, як Гіршфельд, і 
така, як ти!
 — Я заплатила йому дві тисячі.

 — І де ж ти взяла стільки гро-
шей?
 — Із твоєї каси.
 — Так я і кажу: Ісаак — мій 
син!

* * *
 Жінка отримала страшні опіки. 
Потрібна була пересадка шкіри.
 Шкіру свою, природно, пожер-
твував чоловік. А на обличчя їй піш-
ла шкіра з дупи, як найгладкiша. Ди-
виться вона в дзеркало і каже:
 — Любий, я навіть не знаю, як 
тобі дякувати.
 — Не варто. Я за все був вина-
городжений, коли побачив, як теща 
цілує тебе в щічку!

По горизонталі:
 1. Полога похила доріжка на схо-
дах чи біля них, яка дозволяє підніма-
тися вгору людям із візочками. 4. Ве-
лика тропічна ящірка, що живе на де-
ревах. 7. «Падав сніг на поріг, … злі-
пив собі пиріг» (Платон Воронько). 8. 
Міністр соціальної політики України. 9. 
Частина світу. 11. Косметичний засіб. 
12. «Сина породила, в … положила 
Господнього сина» (колядка). 13. Ім’я 
чоловіка Вікторії Бекхем. 15. «Веселий 
…», прапор піратів із черепом і кістка-
ми. 17. Український композитор, автор 
пісні про «одну калину за вікном». 19. 
Національність творця першого кінного 
цирку Алі-Бека Кантемірова. 22. Лікар, 
який після завершення вишу має прак-
тикуватися при лікарні для набуття до-
свіду. 25. Вісімнадцята літера грецько-
го алфавіту. 26. Кокарда на кашкеті мо-
ряків. 28. Чоловік, який тільки приймає 
чернецтво. 29. Французький лікар і на-
тураліст, головний науковий опонент Луї 
Пастера. 30. Бал у спортивних іграх. 31. 
Титул Івана Грозного. 32. Спеціальний 
метал, сплав алюмінію, магнію і креме-
ню, який застосовується в літакобуду-
ванні 33. Мисливець на хутряних звірів 
у Північній Америці, який використовує 
капкани.
По вертикалі:
 1. Відома фірма, яка випускає руч-
ки. 2. Густе варення з фруктів чи ягід. 3. 
Прилад для переведення фотографій і 
документів у цифровий формат. 4. Спе-
ціальна назва курсиву в англомовних 

народів. 5. Церковний союз українсь-
кої православної та католицької цер-
ков у 1596 році. 6. Столиця Туреччини. 
8. Місце стоянки судна на якорі в пор-
ту. 10. Головний герой давньогрецького 
міфу про Золоте руно. 13. Ім’я українсь-
кого блогера і журналіста, який останнім 
часом постійно порушує теми незакон-
ного видобутку бурштину. 14. Білорусь-
ка назва річки Даугава. 16. Відомий ра-
дянський оперний та естрадний співак. 
18. Геометричне тіло, схоже на бублик. 
19. Неприємні відчуття в роті від спо-
живання кислого чи терпкого. 20. Час-
тина пройденого шляху чи зробленої 
роботи. 21. Водоплавний птах, схожий 
на качку, який довго може лишатися під 
водою. 22. Продукти чи товари, які за-
возяться з інших країн. 23. Префікс, 
який означає народну творчість, фоль-
клорний елемент. 24. В античній міфо-
логії — напій богів, що зберігав їм віч-
ну молодість і безсмертя. 27. Старовин-
на частина столиці Угорщини. 28. Річка, 
на якій стоїть місто Дубно.■

Кросворд №60
від 19—20 травня
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Аліса КВАЧ

 Якщо реклама — двигун торгівлі, то краса і 
спокусливість — двигун реклами. Саме тому відо-
мі бренди час від часу складають свої рейтинги най-
вродливіших і найзвабливіших, які привертають до 
себе увагу протилежної статі. А відомому журналу 
для чоловіків Maxim сам бог велів пропонувати свій 
варіант відповіді на запитання «Хто на світі найсек-
суальніший і найбажаніший?».
 Цього року «Топ-100 найсексуальніших жінок 
2017 року» очолила 20-річна Гейлі Болдуїн, донь-
ка голлівудського актора Стівена Болдуїна, рідно-
го брата зірки кіно Алека Болдуїна. У цьому рейтин-
гу вона обійшла своїх близьких подруг по подіуму 
Джіджі і Беллу Хадід, а також Марго Роббі, Алісію 
Вікандер та інших красунь. У попередні роки цей 
список очолювали Стелла Максвелл, Тейлор Свіфт, 
Кендіс Свейнпол, Майлі Сайрус, Бар Рафаелі, Кеті 
Перрі, Ліндсі Лохан та інші зірки.
 Експерти журналу не приховують, що дівчина 
стала переможницею через любов до провокацій і 
скандалів. У першу чергу Гейлі привернула до себе 
увагу коротким минулорічним романом із Джасті-
ном Бібером, який зрештою усі охрестили просто 

піаром, за постійні натяки на любов до удвічі за 
неї старшого Леонардо Ді Капріо та за про-
вокативні коментарі в Twitter і Instagram 
(одного разу у відповідь на чутки про її 
вагітність вона написала: «Так, я вагіт-
на! Від Кендалл Дженнер!»). 
 А ще розкішна блондинка зняла-
ся у спокусливій фотосесії для червне-
во-липневого випуску журналу Maxim. 
Автором зйомки, для якої Гейлі при-
міряла дуже відверті і пікантні об-
рази, став французький фото-
граф Джайлз Бенсімон. А в берез-
ні разом із сином Сінді Кроуфорд 
Преслі Гербером вона прикра-
сила сторінки французького 
еротичного журналу Lui 
Magazine. Швидше за 
все, саме це додало 
їй балів. Хоча, хто їх 
зрозуміє, цих чо-
ловіків! ■

з 29 травня до 4 червня

 Овен (21.03—20.04). Потрібно буде по-
вертати борги. Вкладати грошовi кошти і робити 
великі покупки найкраще у другій половинi тиж-
ня. У вихiднi чекайте приємних сюрпризiв.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Телець (21.04—21.05). Тиждень вирізня-
тиметься підвищеною активністю в усіх напря-
мах. Це будуть нові знайомства, укладання нових 
контрактів і нові можливості заявити про себе. 
 Дні: спр. — 31; неспр. — 2.

 Близнюки (22.05—21). Рішучість і смі-
ливість вийдуть на перший план. Наполег-
ливість у побудові кар’єри, доброзичливість до 
своїх близьких стануть ключиком, який відкриє 
найпотаємніші двері.
 Дні: спр. — 31; неспр. — 1.

 Рак (22.06—23.07). Представникiв творчих 
професій чекають особливi успiхи. Відкинувши 
сумніви, ви можете проявити креативне мислен-
ня, яке оцiнять за достоїнством. Будьте уважнi з 
фiнансовими документами.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Лев (24.07—23.08). Для вас настане чут-
тєвий і романтичний період у стосунках. Для де-
кого нове знайомство може стати фатальним. Ви 
ризикуєте потрапити в повну залежність від пар-
тнера.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Діва (24.08—23.09). Розум і мудрість мо-
жуть зрадити вас, є ризик піддатися спокусі й 
зважитися на поганi вчинки. Дуже велика ймовір-
ність, що такий інцидент набуде розголосу.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4.

 Терези (24.09—23.10). У сімейних відно-
синах спостерігатимуться тиша й спокiй, досить 
рідко доходитиме до дрібних сварок. Причинами 
таких сварок буде бажання контролювати свою 
другу половинку.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 31.

 Скорпіон (24.10—22.11). Чекайте прори-
ву i небувалої ефективності, яка пошириться і на 
вашу професійну діяльність. Наполегливiсть і на-
хабство з’єднаються з працьовитістю, і це прине-
се несподiванi результати.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 1.

 Стрілець (23.11—21.12). Розпочатий про-
ект має стати прибутковим, ви зможете зібрати 
навколо вдалої ідеї однодумців. Ті, хто працює у 
великому колективі, зможуть покращити фiнан-
сове становище, поміняти посаду або роботу на 
високооплачувану.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 4.

 Козеріг (22.12—20.01). Із фінансами буде 
сутужно. Доведеться віддавати борги, іноді на-
віть чужi, і багато витрачати. Крім цього, ви бага-
тьом допомагатимете матеріально.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2.

 Водолій (21.01—19.02). Можлива втрата ве-
ликої суми грошей. Не погоджуйтеся вкладати гро-
ші в проекти, якщо вони викликають хоч найменший 
сумнів. Незабаром настане фінансова стабільність.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4.

 Риби (20.02—20.03). Цей перiод буде важ-
ливим, відповідальним і досить продуктивним. У 
вашому життi вiдбудеться багато змін, тож вам 
вибирати — залишити собі трохи минулого чи 
спрямувати помисли у світле майбутнє. 
 Дні: спр. — 4; неспр. — немає. ■

РЕЙТИНГИ

Провокативна сексуальність
Журнал Maxim назвав найбажанішою моделлю 
небогу Алека Болдуїна 20-річну Гейлі Болдуїн

■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

Гейлі Болдуїн.❙

27—28 травня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ, гроза. Вiтер пiв-
нiчний, пiвнiчно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +10...+12, 
удень +19...+21. Пiслязавтра вночi +7...+9, удень +22...+24.

Миргород: короткочасний дощ. Уночi +10...+12; удень 
+19...+21.
Вiнниця: короткочасний дощ. Уночi +8...+10; удень +18...+20.
Одеса: короткочасний дощ. Уночi +11...+13, удень +19...+21.

25 травня температура води в Чорному та Азовському морях 
становила 14-19 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 17. 

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ. 
Трускавець: уночi +8...10, удень +17...+19. Моршин: уночi 
+8...10, удень +17...+19.


	UM064-01.indd
	UM064-02.indd
	UM064-03.indd
	UM064-04.indd
	UM064-05.indd
	UM064-06.indd
	UM064-07.indd
	UM064-08.indd
	UM064-09.indd
	UM064-10.indd
	UM064-11.indd
	UM064-12.indd
	UM064-13. indd
	UM064-14-15.indd
	UM064-16.indd

