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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,208 грн 

1 € = 30,884 грн

1 рос. руб. = 0,421 грн

Понад рік український 

моряк перебуває в 

іранській тюрмі. Йому 

загрожує смертна кара

В’язень СходуЦаря обрали? Тепер працюйте! 

На головній арені 

футбольного Євро-

2012 готуються 

прийняти фінал Ліги 

чемпіонів-2018

Готовність номер один

Уряд Росії 

обговорив 

підвищення 

пенсійного віку для 

росіян

стор. 3»стор. 13» стор. 15»

стор. 5»

Бій на юридичному 
татамі
Проти України воює ціла армія російських юристів. 
Проте закон і правда — на нашому боці

Перші вердикти на користь України дозволяють уже зараз закладати фундамент нашої перемоги у фіналі бою.

Фото з сайта ipboss.guru.
❙
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«Звичайно, українці не зможуть повернути територію, вже захоплену 
Росією. Росія надто сильна. Але ціна подальшого наступу для Росії вже 
зросла й надалі зростатиме».

Курт Волкер
спецпредставник Державного департаменту США

УКРАЇНА МОЛОДА

доларів
надасть США для 

Донбасу та постраждалих від російської агресії територій, 
запевнив заступник адміністратора і керівника USAID у спра-
вах країн Європи та Євразії Брок Бірман на прес-конферен-
ції у Слов’янську.

Ще 125 млн. гривень
витратять на кожного 

першокласника у Києві для успішної реалі-
зації Нової української школи, за словами го-
лови постійної комісії з питань освіти, науки, 
сім’ї, молоді та спорту Ганни Старостенко.

днів
Україна не ку-

пує газ у Росії, йдеться в пові-
домлені «Укртрансгазу».

кандидатів
братиме участь у конкурсі 

на посади до центрального апарату Державного бюро 
розслідування, повідомили у прес-службі Кабінету 
Міністрів України.

додаткових 
поїздів

курсуватимуть на Трійцю, ін-
формують в Укрзалізниці

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

6 тис. Понад 600 13900

АКЦІЇ

Вишиванко-
проїзний 
секвестрували
Дрес-код для безоплатного проїзду 
в метро спрацював у центрі столиці 

■

СПІВПРАЦЯ

Гуртом і злодіїв 
легше ловити
В Ірландії розпочалась 
46-та Європейська регіональна 
конференція Інтерполу 

■

Іван БОЙКО

 Під час відвідування Донбасу 
спецпредставник Держдепартамен-
ту США у справах України Курт 
Волкер вирішив, що Україна поки 
не зможе повернути собі окуповані 
Росією території. На його думку, пе-
редача Україні летальної зброї спри-
ятиме встановленню миру. Бо якщо 
країна не зможе утримувати лінію 
розмежування, це стане «запрошен-
ням» для наступу.
 Водночас Волкер вважає, що ми-
ротворча місія ООН на сході України 
та санкції покажуть Росії, що вона 
не зможе захопити більше територій 
без негативних наслідків для себе.
 «Звичайно, українці не зможуть 
повернути територію, вже захопле-
ну Росією. Росія надто сильна, — 
сказав Волкер. — Але ціна подаль-
шого наступу для Росії вже зросла й 
надалі зростатиме. Тож ті, хто сидить 
у Москві, повинні питати себе: а що 
ми від цього отримуємо, для чого ги-
нуть наші люди?».

  Питання миротворчої місії ООН 
на Донбасі Курт Волкер обговорював 
і після візиту на Донбас, під час зуст-
річі з Президентом України Петром 
Порошенком. 
 «Співрозмовники обговорили 
ситуацію на Донбасі та відзначили 
важливість розгортання миротвор-
чої місії ООН на його окупованій 
частині», — йдеться у повідомлен-
ні прес-служби Президента.
 Також Порошенко та Волкер на-
голосили на необхідності негайно-
го звільнення українських заруч-
ників. І обговорили продовження 
співпраці у сфері безпеки та обо-
рони між Україною та США, зміц-
нення партнерства України з НАТО 
та питання енергетичної безпеки 
з урахуванням ризиків, які несе 
«Північний потік-2».
 Про деокупацію Донбасу Вол-
кер поговорив і з народними депута-
тами України, тим більше що на зус-
трічі були присутні по два представ-
ники від усіх фракцій, без винятків. 
Керівництво Верховної Ради на зус-

трічі представляла перший віце-спі-
кер Ірина Геращенко. 
 Вона повідомила, що ключовим 
питанням на зустрічі стали Донбас 
і Крим, порушення прав людини 
на окупованих територіях, пошук 
зниклих, звільнення заручників і 
політв’язнів. 
 В одному зі своїх інтерв’ю Вол-
кер зазначив після поїздки: «Навіть 
російськомовні мешканці Донбасу, 
етнічні росіяни, хочуть, щоб Донбас 
повернули Україні, що повністю су-
перечить кремлівській риториці». ■

Ірина КИРПА 

 З 14 травня незаконно за-
суджений російським судом 
кримчанин став добровільно 
відмовлятися від їжі, намага-
ючись привернути увагу сві-
тової громадськості до всіх 
арештантів, які потрапили під 
колеса тоталітарної машини 
Кремля. 
 Олег Сенцов мужньо го-
тував свій організм до голо-
дування впродовж двох міся-
ців та має достатній запас міц-
ності, щоб дійти до переможно-
го кінця. 
 Засуджений у Росії до 
двадцяти років колонії суворо-
го режиму за фейковими звину-
ваченням у підготовці терактів, 
український режисер, нині пе-
ребуває в колонії «Білий вед-
мідь» (Якутія, місто Лабитна
нгі). Політв’язень упевнений, 
що всім світом можна злама-
ти бездушну машину репресій 
в окупованому Криму, а також 
на окупованих територіях Дон-
басу.
 — Мій брат і раніше був 
виснажений, а що з ним буде 
тепер, коли він оголосив без-
строкове голодування, мені на-
віть страшно подумати, — каже 
двоюрідна сестра ув’язненого 
Наталія Каплан. — Якщо він не 
отримає своєчасну допомогу, 
таке самокатування може за-
вершитися дуже і дуже погано 
...
 Сам кінорежисер упевне-
ний у своїй перемозі. У своїй 

заяві про початок голодуван-
ня він написав: «Єдиною умо-
вою його (голодування. — 
Ред.) припинення є звільнення 
всіх українських політв’язнів, 
які перебувають на території 
РФ. Разом та до кінця! Слава 
Україні!».
 Незважаючи на те, що з 
першого дня голодування Олег 
Сенцов перебуває під наглядом 
лікарів, його адвокат Дмитро 
Дінзе попередив підзахисного 
про всі можливі незворотні на-
слідки для здоров’я.
 — На даний час його три-
мають в ізольованій камері та 
вже повідомили, що якщо стан 
його здоров’я погіршиться 
критично, годуватимуть при-
мусово, — розповів журналіст 
«Радіо «Свобода» Антон Наум-
люк. — Можливо, тюремники 
вирішать визнати його неосуд-
ним, адже ця практика широко 
поширена серед співробітників 
Федеральної служби виконан-
ня покарань. Якщо спробують 
заштовхати Сенцова до «пси-
хушки», є можливість проде-
монструвати тюремникам ре-
зультат психолого-психіатрич-

ної експертизи про те, що він 
цілком психічно здоровий.
 Ув’язнений добровільно 
відмовився від побачень iз 
рідними та близькими, адже, 
за його словами, для нього 
це емоційно дуже важко. Олег 
поки що не готовий нікого 
бачити. Зате, перебуваючи в 
ув’язненні, він устиг написа-
ти чотири сценарії, зміст яких 
поки що тримає в секреті. За-
раз Європейський суд iз прав 
людини розглядає справу Оле-

га Сенцова.
 Проблема полягає в тому, 
що судді ЄСПЛ можуть лише 
рекомендувати російським 
суддям відправити справу на 
повторний розгляд. Звіль-
нення українського режисера 
цілком залежить від того, на-
скільки успішними будуть пе-
реговори між українськими та 
російськими політиками. Не 
менш важлива у цій справі й 
підтримка з боку світової гро-
мадськості. ■

Оксана СОВА

 Напередодні Дня ви-
шиванки комунальне під-
приємство «Київський 
метрополітен» анонсу-
вало безкоштовний про-
їзд  на станціях «Майдан 
Незалежності», «Хреща-
тик», «Золоті ворота», 
«Арсенальна», «Либід-
ська» та «Університет» 
для тих, хто одягне ви-
шиту сорочку. Але вия-
вилося, що презентова-
на акція йшла 17 травня 
лише на двох централь-
них станціях замість шес-
ти. Як повідомили у прес-
службі столичного метро-
політену, через неоргані-

зованість ГО «Всесвітній 
день вишиванки» безоп-
латний проїзд дiяв iз 8-ї 
до 11-ї години тільки на 
«Хрещатику» (вихід до 
вулиці Хрещатик) та 
«Майдані незалежності». 
За попередньою інформа-
цією, підсумкова сума, 
необхідна метрополітену 
для покриття видатків на 
таку благодійність, для 
спонсорів виявилася за-
великою. Але є надія, що 
до наступного свята ви-
шиванок чудова ідея при-
вабить більше фінансових 
донорів-патріотів, гото-
вих підтримати українсь-
ку культуру в українській 
столиці й не тільки. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 У ірландському Дубліні роз-
почала роботу 46-та Європей-
ська регіональна конференція 
Міжнародної організації кримі-
нальної поліції — Інтерпол. У 
ній узяло участь близько 120 
представників правоохоронних 
органів із 49 держав світу. Ук-
раїнську делегацію очолює го-
лова Нацполіції Сергій Князєв. 
Конференція триватиме упро-
довж трьох днів. Її метою є об-
говорення питань ефективнiшого 
використання правоохоронними 
органами можливостей Інтерпо-
лу в протидії транснаціональній 
злочинності.
 Окрім того, представники 49 
країн світу обговорюватимуть 
участь у реалізації проектів та 
проведенні операцій під егідою 
Генерального секретаріату Інтер-
полу, використання банків даних 
Інтерполу. Окремою темою стане 
розвиток регіональної взаємодії 
правоохоронних органів євро-
пейських країн.
 Також, скориставшись на-
годою, керівник Нацполіції Сер-

гій Князєв зустрівся з президен-
том Інтерполу Менгом Хонгвеєм 
—  обговорено подальший роз-
виток відносин та співробітниц-
тво Національної поліції України 
з головним офісом Інтерполу.
 За словами Сергія Князєва, 
у Нацполіції було прийнято рі-
шення збільшити штат українсь-
ких делегатів у центральному 
офісі Інтерполу. «Ми  йдемо в 
ногу з європейськими колегами, 
які протидіють транснаціональ-
ній організованій злочинності у 
різних напрямах. І сьогодні вже 
було досягнуто низки домовле-
ностей, зокрема стосовно міжна-
родного розшуку злочинців», — 
зазначив український генерал. 
 Менг Хонгвей відзначив до-
тримання українськими поліцей-
ськими прав осіб, які перебува-
ють у регіональному та міжна-
родному розшуках, а також пра-
вил і регламенту їх обліку. А від 
імені міністра внутрішніх справ 
очільник Нацполіції запросив 
президента Інтерполу відвіда-
ти Україну. Попередньо візит по-
важного гостя заплановано на 
літо цього року. ■

НА ФРОНТІ

Ціна війни для Росії 
Після відвідин Донбасу спецпредставник 
Держдепу США Курт Волкер констатує, що 
українці не зможуть повернути захоплену 
територію збройним шляхом

■ А ТИМ ЧАСОМ...

 Уранці 17 травня бойовики обстріля-
ли школу в Світлодарську Бахмутсько-
го району, постраждав чоловік, який у мо-
мент «прильоту» на своєму авто проїжд-
жав повз школу. Як повідомив голова До-
нецької військово-цивільної адміністрації 
Павло Жебрівський у «Фейсбуцi», «при-
летіло» й розірвалося просто на шкіль-
ному подвір’ї». Серед учителів i школярів 
постраждалих немає.
 «Навчальний процес призупинено. Ді-
тей розпустили по домівках», — написав 
Жебрівський. І додав, що в школі повилі-
тали вікна. 
  Прокуратура Донецької області кваліфі-
кувала подію як терористичний акт. На мо-
мент обстрілу в школі перебувало 387 учнів 
i 46 осіб персоналу школи.
  Водночас у районі Мар’їнки Донецької 
області під час короткого бою бійці ЗСУ 
захопили три міномети, з яких бо йовики 
вели вогонь по їхніх позиціях. Сталося це, 
коли захисники України здійснили рішу-
чий рейд у тил противника.

■

У ПОЛОНІ

За себе і за тих хлопців
Український режисер Олег Сенцов оголосив безстрокове 
голодування

■

Один у полi воїн.
Фото з сайта rferl.org.
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Перлина 
у лайні
Громадські активісти 
Тернополя б’ють на сполох 
через забруднення ставу 
в центрі міста
Світлана МИЧКО

 «Перлина Тернополя», «окраса міста», 
«візитка обласного центру», «найпопуляр-
ніший туристичний об’єкт», «улюблене міс-
це дозвілля тернополян». Усе це — про тер-
нопільський став у самісінькому центрі міс-
та між двома парками відпочинку. І ось не-
щодавно від нього знову добряче засмерділо, 
а у воді біля берегів почала з’являтися мерт-
ва риба та явні сліди нечистот. Жителі міста, 
особливо ті, хто проживає неподалік ставу, 
обурені. А активісти громадської організа-
ції «Протидія корупції та моніторинг еколо-
гії «Скеля» розпочали власне розслідуван-
ня. Відтак вони запідозрили, що прямо в став 
пливуть неочищені каналізаційні стоки з но-
вобудов, яких навколо ставу щороку тільки 
більшає, а також з невеликої підземної річки 
Рудка, куди вони теж потрапляють із міської 
каналізації. Свого часу цю річку-«смердюч-
ку» закатали в бетон, тож перевірити, що й 
де саме стікає в її русло по всій його довжині, 
справа дуже непроста. 
 Наразі під час фіксації чергового явного 
потрапляння у став нечистот та факту масової 
загибелі риби активісти викликали поліцію 
та представників Державної екологічної інс-
пекції. Працівники відділу інструменталь-
но-лабораторного контролю останньої прове-
ли забір води в тому місці і буквально днями 
повинні дати відповідь, чим забруднена вода 
і від чого загинула риба. Надіслали активіс-
ти і відповідний письмовий запит до міської 
ради, яка, треба сказати, постійно виділяє 
немалі кошти на очищення ставу. Тим часом 
проблема не нова, і небайдужі громадські ак-
тивісти та екологи вже не перший рік намага-
ються привернути до неї увагу місцевої влади. 
Ось, для прикладу, інформація, розміщена на 
сайті Державної екологічної інспекції в Тер-
нопільській області в червні минулого року. 
«Самовільний скид неочищених стічних вод 
у Тернопільський став зафіксовано Держав-
ною екологічною інспекцією у Тернопільсь-
кій області 7 червня ц.р. у ході оперативної 
перевірки відповідної інформації у ЗМІ. Під 
час обстеження відібрано проби неочищених 
стічних вод із колектора р. Рудка та води поза 
його межами. Результати вимірювань пока-
зали, що якість води у ставі в місці впадін-
ня колектора погіршується. Збитки, завдані 
довкіллю, становлять 61 тис. 424 грн. Пiсля 
повторного обстеженняя 8 червня iнспекція 
встановила, що скид неочищених зворотних 
вод призупинено. Дане порушення має міс-
це через бездіяльність Тернопільської міської 
ради в частині здійснення делегованих повно-
важень, визначених статтями 33, 34 ЗУ «Про 
місцеве самоврядування», ст. 10 Водного ко-
дексу України. У результаті останньої пере-
вірки у грудні 2016 року Тернопільській місь-
кій раді було офіційно направлено пропозицію 
вирішити питання з недопущення скидів до-
щових вод у Тернопільський став та в річку 
Серет без очистки, визначити балансоутри-
мувача дощових мереж, розробити правила 
приймання поверхневого стоку в Тернопіль-
ську міську дощову каналізацію. Міська рада 
дану пропозицію не виконала. Оскільки в да-
ному правопорушенні вбачаються ознаки зло-
чину, передбаченого ч. 1ст. 242 ККУ, матеріа-
ли передано до Тернопільського відділу ГУНП 
у Тернопільській області». ■

■Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Під час робочого візиту на Чер-
кащину голова СБУ Василь Гри-
цак передав у Каневі музею Тара-
са Шевченка унікальні архівні до-
кументи про Володимира Наумен-
ка, видатного дослідника творчості 
Кобзаря. 
 Про це «Україні молодій» пові-
домили у прес-службі управління 
СБУ в Черкаській області.
 Як зазначив під час передачі 
матеріалів Василь Грицак, СБУ 
проводить постійну роботу зі знят-
тя грифів із засекречених радянсь-
кими спецслужбами архівних ма-
теріалів, тож їх оприлюднення 
сприяє відновленню історичної 
справедливості. Адже гібридна 
війна РФ має на меті знищити 
нашу ідентичність, стерти мину-
ле та позбавити майбутнього. 
 За його словами, російські 
спецслужби діють за давно розроб-
леним сценарієм, як і сто років 
тому перекручують події, ли-
цемірно маніпулюють фактами, а 
всіх незгодних намагаються зни-
щити.
 «Тарас Шевченко був проро-
ком, попереджаючи про підступ-
ність «наших братів». Тоталітар-
ний радянський режим нещадно 
боровся з українською інтелекту-
альною елітою. Тому чимало ви-
датних діячів потрапило в жорна 
цієї машини смерті. Нам важли-
во пам’ятати імена патріотів, які 
відстоювали наше право на віль-
ний розвиток та національну уні-
кальність», — зазначив очільник 
Служби безпеки України і наголо-
сив, що однією із таких знакових 
для України особистостей є Воло-
димир Павлович Науменко — ви-
датний педагог, науковець, куль-
турний та громадський діяч, по-

борник культурної самобутності 
українців. Він був однією з най-
прогресивнiших i найвпливовi-
ших постатей свого часу. Тож спів-
робітники спецслужби віднайшли 
архівно-кримінальну справу №232 
проти Володимира Науменка і пе-
редали її копію музею.
  «Володимир Науменко, який 
зробив значний внесок у збере-
ження та популяризацію твор-
чого доробку Тараса Григорови-

ча Шевченка, був арештований, а 
вже наступного дня розстріляний 
та похований катами у загальній 
могилі разом з іншими жертвами 
більшовиків», — повідомив Ва-
силь Грицак. На його переконан-
ня, передані архівні матеріали бу-
дуть корисні не лише з точки зору 
дослідження процесу зародження 
та розвитку шевченкознавства, а й 
через призму вивчення історії на-
ціонального руху в Україні. ■

Катерина ЛАЗАНЮК

 Андрій Новічков — моряк з 
Одеси, старший помічник капіта-
на, більше року перебуває в Ірані 
за звинуваченням у вбивстві. Втім 
доказів його вини немає, — ствер-
джують рідні та близькі. Саме 
вони тут, в Україні, всіма сила-
ми намагаються допомогти Анд-
рієві. 
 Подію, через яку судять одеси-
та, описують так: трагедія стала-
ся 17 січня 2017 року о 08:37 на 
судні Arezoo, під прапором Іра-
ну (порт приписки Qeshm). Мо-
лодший рядовий матрос Мохам-
мад Бахранпур, за національніс-
тю іранець, опинився за бортом. 
 Свідком цієї події став Андрій 
Новiчков. Єдиний християнин, 
громадянин України на борту суд-
на. Він відразу ж, як того вимагає 
морський кодекс, підняв тривогу. 
Рятувальна операція не дала ре-
зультатів. Тіло матроса так і не 
знайшли. Після прибуття до Іра-
ну Новiчкова зняли з судна та від-
везли до суду, де пред’явили зви-
нувачення у вбивстві.

 Як так сталося, що Андрій був 
єдиним українцем на судні, де вся 
команда, включно з капітаном і 
судновласником, — іранці, пояс-
нила його бабуся. Вона єдина рід-
на людина, яка залишилася в ньо-
го вдома.
 «Через важку ситуацію він 
змушений був піти в будь-який 
рейс. Його мама лежала в лікар-
ні, у неї був інсульт, а на шостий 
день у реанімації стався інфаркт. 
Лікування обходилося по 6 тисяч 
грн. на день», — розповіла Олена 
Вірановська. Та Андрієві не вда-
лося врятувати матір, вона по-
мерла, щойно син вирушив на за-
робітки. 
 За словами бабусі, загиблий 
Моххамад Бахранпур погано ви-
конував свої обов’язки на судні, 
його чотири рази попереджали, 
а потім подали рапорт капітану. 
Останній попередив, що в порту 
в Гамбурзі йому знайдуть заміну. 
Андрій часто робив матросові за-
уваження. Про це загиблий роз-
повідав своїм родичам. Саме тому 
українця і звинувачують у ненав-
мисному вбивстві.

 10 травня друг Андрія Мико-
ла Олесов розмістив петицію на 
сайті Президента України з про-
ханням втрутитися у справу ук-
раїнського моряка. За сім днів пе-
тиція зібрала заледве 3,5 тисячі 
голосів із 25 тисяч необхідних.
 Олена Вірановська була у при-
ймальні Президента України, їй 
обіцяли зустріч із гарантом. Утім 
зустрітися не довелося. Жінка 
зверталася до міністерства за-
кордонних справ Ірану, до ООН, 
ОБСЄ, Конгресу захисту прав лю-
дини. Результат поки незначний 
— Андрій вийшов із СІЗО на по-
руки, наразі ним опікується ук-
раїнський консул в Ірані.
 Днями стало відомо, що Анд-
рія можуть обміняти на ірансь-
кого громадянина, затриманого в 
Україні. Про це в коментарі «Гро-
мадському радіо» розповів керів-
ник проектів одеської доброчинної 
організації «Фонд допомоги моря-
кам «Ассоль» Андрій Шевченко.
 «За попередньою інформацією, 
в Україні затримали громадяни-
на Ірану, який, можливо, є роди-
чем когось із керівництва. Ірансь-
ка влада пропонувала його обміня-
ти», — повідомив Шевченко.
 Тому одесити зібралися на ак-
цію підтримки Новічкова. Мо-
ряки, друзі та небайдужі містя-
ни прийшли з плакатами: «Одесо, 
врятуй свого сина!» та заклика-
ми підписати петицію. Друзі Анд-
рія переконані, що вирішити його 
долю можна лише на найвищому 
державному рівні. ■

суддів

не пройшли професійну переатестацію, 
за даними Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України.

10% років
тому Україна набу-

ла повноцінного членства у Світовій 
організації торгівлі, нагадала «Єв-
ропейська правда».

внутрішньо 
переміщених осіб 

планують повернутися на Донбас після закінчення бойових дій 
— такі результати звіту «Стан дотримання прав внутрішньо пе-
реміщених осіб: гендерний зріз» репрезентували в офісі ом-
будсмана України.

 рази
зросте вартість проїз-

ду в громадському транспорті столиці, 
ошелешили в прес-службі КМДА з по-
силанням на заступника голови КМДА 
Дмитра Давтяна.

житлових будинків
в Україні потребують не-

гайного ремонту, заявив на брифінгу 
міністр ЖКГ Геннадій Зубко

10 Менше  5% У 2 2/3
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ІЗ НЕБУТТЯ

Рукописи не горять
Служба безпеки України передала музею 
Тараса Шевченка унікальні архівні документи

■

Унікальні архівні документи передані музею Тараса Шевченка у Каневі.
Фото надане прес-службою обласного управління СБУ.

❙
❙

ДОПОМОГА

В’язень Сходу
Понад рік український моряк перебуває в іранській 
тюрмі. Йому загрожує смертна кара

■
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Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Недобросовісним вироб-
никам загрожує великий 
штраф. Олег Ляшко вже 
назвав це рішення історич-
ним, зазначивши, що після 
прийняття документа в ці-
лому українці стануть здо-
ровішими і корова повер-
неться в село.
 У результаті тривалої 
боротьби парламент нареш-
ті погодився з аргумента-
ми Олега Ляшка і його ко-
манди про те, що пальмова 
олія шкодить здоров’ю ук-
раїнців і гальмує розвиток 
тваринництва. Дешевий за-
мінник, який викликає рак 
і серцево-судинні захворю-
вання, робить неконкурен-
тним натуральне молоко. 
Селяни не можуть здавати 
його за рентабельною ціною, 
тому тримати корову в селі 
стає невигідно. Худобу ви-
різають, смак домашнього 
молока українці поступово 
забувають. Якщо так піде й 
далі, діти скоро бачитимуть 
корів тільки на сторінках 
підручника з природознавс-
тва і в музеях, обурюється 
народний обранець. Заборо-
на ж пальмової олії, за його 
словами, дозволить зберег-
ти здоров’я українців і від-
новити національну еконо-
міку.
 «Торік в Україну завез-
ли понад 200 тонн пальмо-
вої олії, нею розбавляють 
молочні продукти, її дода-
ють у кондитерські вироби, 

в результаті українцям про-
дають неякісну продукцію. 
Потім люди працюють на лі-
карню й аптеку. Його забо-
рона — це робочі місця для 
українських селян, доходи 
для сільських сімей, мож-
ливість годувати своїх дітей, 
розвиток національного ви-
робництва і вітчизняної еко-
номіки. І ключове — це збе-
реження життя і здоров’я 
українців. Не можна заради 
надприбутків труїти людей 
імпортною бодягою», — пе-
реконаний лідер Радикаль-
ної партії.
 Політик укотре наголо-
сив, що без села не буде Ук-
раїни, і закликав владу вжи-
ти низку заходів для відрод-
ження аграрної галузі. Зок-
рема, ввести дотації на корів 

і сільгосптехніку, дати де-
шеві кредити фермерам, 
встановити справедливу за-
купівельну ціну на молоко 
і відмовитися від штучних 
заборон на продаж домаш-
ніх молочних і м’ясних про-
дуктів.
 «Треба створювати ро-
бочі місця в селі, відкрива-
ти, а не закривати школи і 
лікарні, дбати про майбут-
нє українських дітей, доб-
робут і здоров’я української 
нації. Тільки тоді Україна 
буде сильною, незалежною 
і самодостатньою. Нас бу-
дуть поважати в світі, коли 
ми будемо піклуватися про 
своїх громадян. Досить бом-
жувати — треба самим за-
робляти», — переконаний 
Ляшко. ■

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 День вишиванки в парламенті виявився до-
сить продуктивним. Чи то далася взнаки свят-
кова атмосфера, яка панувала в залі, чи то де-
путати в передчутті виборів вирішили таки по-
казати хоч якісь результати своєї роботи.
 Першим здобутком учорашнього дня стало 
прийняття 2386а-1 «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо охоро-
ни здоров’я та трансплантації органів та інших 
анатомічних матеріалів людині», який запус-
тив процес порятунку багатьох українців, які 
потребують пересадки органів, але змушені 
були шукати нерідного донора.
 Досі такі операції робилися переважно за 
кордоном. «Усі пацієнти, які потребують пе-
ресадки органів, будуть внесені до Єдиного 
електронного реєстру. Туди ж вноситимуть і 
дані про органи, передані для трансплантації. 
Це збільшить у десятки разів швидкість прий-
няття рішення про операцію тим чи іншим па-
цієнтам і збільшить шанси на здорове життя. 
А також зекономить кошти платників подат-
ків. Наші лікарі можуть робити такі операції в 
десятки разів дешевше, ніж у тій же Білорусі. 
Ми можемо робити пересадку нирки, умовно 
кажучи, за 300—500 тисяч гривень, тодi як у 
Білорусі це коштує десятки тисяч доларів. У 
бюджеті минулого року було передбачено 300 
млн. грн., які були витрачені на фінансуван-
ня подібних операцій за кордоном. Ми будемо 

добиватися збільшення такого фінансування, 
але тепер ці гроші підуть нашим лікарям і за-
лишаться в державі», — зазначив народний 
депутат Сергій Березенко. 
 За його словами, у законі є низка застере-
жень, які запобігають діяльності так званих 
«чорних трансплантологів». Зокрема, в основу 
закону покладена «презумпція незгоди». Тоб-
то, органи можуть вилучити на транспланта-
цію лише за умови особистої письмової зго-
ди людини, написаної до смерті, або відповід-
ної згоди найближчих родичів. Також заборо-
няється вилучати органи і бійців, які загинули 
в зоні проведення бойових дій та загиблих iз 
боку мирного населення. Не піддаються вилу-
ченню органи і у випадку, коли потенційний 
донор мав генетичні чи психологічні відхилен-
ня, хвороби тощо.
 Лідер партії «За життя» Вадим Рабино-
вич назвав голосування за закон про транс-
плантацію вакханалією. Водночас у цивілі-
зованому світі відповідне законодавство існує 
більше 20 років. Той же переможець «Євроба-
чення» Сальвадор Собрал не так давно переніс 
операцію з пересадки серця. Та й після страш-
ної автокатастрофи в Канаді, у якій постраж-
дала юнацька збірна з хокею, однією з топ-но-
вин стало повідомлення про те, що рідні одного 
з хлопців, який був у критичному стані, при-
йняли рішення відключити його від апарату 
штучного дихання, щоб його органами вряту-
вати життя іншим хлопцям.
 А от голосування за нових членів ЦВК, 
на яке сподівалися в четвер, так і не відбуло-
ся. «Тривають політичні консультації», — ко-
ротко прокоментувала ситуацію перший віце-
спікер парламенту Ірина Геращенко. Так само 
під питанням лишалося і голосування за суд-
дів Конституційного Суду — його поставили в 
самий кінець порядку денного. Та й заклики 
громадських активістів, які зранку зібралися 
під Верховною Радою, швидше прийняти За-
кон про вибори за відкритими списками  ли-
шилися без відповіді. Політика — справа тон-
ка, тут, доки з усіма домовишся... ■

Ліна ТЕСЛЕНКО 

 Тема штучних голодоморів в 
Україні не закрита. Її досліджува-
тиме ще не одне покоління істори-
ків. І той факт, що до виступів на 
Міжнародній конференції «Штуч-
ні голоди в Україні ХХ століття» 
зареєструвалося 140 доповідачів iз 
різних регіонів України та з-за кор-
дону, свідчить про незгасаючий ін-
терес до цієї теми і намагання доко-
патися до правди. Конференція від-
булася в Київському національному 
університеті імені Тараса Шевчен-
ка. Організаторами наукової дис-
кусії стали Всеукраїнська правоза-
хисна організація «Меморіал» імені 
Василя Стуса, Міносвіти, Мінкуль-
тури, МЗС, Український інститут 
національної пам’яті, Національ-
ний музей «Меморіал жертв Голо-
домору», за підтримки Світового 
конґресу українців. Захід пройшов 
під егідою трьох президентів Леоні-
да Кравчука, Леоніда Кучми та Вік-
тора Ющенка. 
 Тем під час обговорення порушу-
вали багато. Говорили про проблеми 
підрахунку втрат під час Голодомо-
ру 1932-33 років, про випадки масо-
вого завезення робочої сили в Украї-
ну з Росії, тоді як самим голодним 
українцям у роботі відмовляли (ці 
архівні документи були оприлюд-
нені широкому загалу вперше), про 
«гуманне» пограбування українців 
через мережу «торгзін», куди дове-
дені до відчаю селяни віддавали за 
жменю зерна ікони та останні ро-
динні коштовності, і про відвертий 
грабіж, коли забирали землю, худо-
бу, збіжжя. Багата нація на родючій 
землі за короткий час стала не тіль-
ки нацією жебраків, а нацією, при-
реченою на смерть. 
 «Ми маємо відповісти на запи-
тання: хто організатор цього лиха? 
— каже третій Президент Украї-
ни Віктор Ющенко. — В українсь-
кому законі ми назвали злочинців 
— лідерів Комуністичної партії. 
Але ми розуміємо, що це підтекст. 
За цим стоїть російський політич-
ний режим радянського типу.  Сло-
во «російський» я роблю ключо-
вим, бо слово «радянський» дуже 
багато чого ховає. Важливим для 
суті нашої полеміки є лист Сталі-
на від 1928 року, в якому він пише, 
що насправді національне визволь-
не питання в суті своїй є селянське і 
приборкання селянства є ключовим 
питанням. Юрист Рафаель Лемкін 
цілком слушно казав: «Доки Ук-
раїна зберігає свою національну єд-
ність, доки її народ продовжує ду-
мати про себе як про українців і до-
магається незалежності, доти вона 

становить серйозну загрозу для са-
мої суті совєтизму». Чому померли 
наші діди-прадіди? Бо в них бачили 
загрозу створення суверенної ук-
раїнської національної держави. За 
це нас карали. А хіба сьогодні нас не 
за те саме карають? Нас намагають-
ся «уразуміть», як і в 20-х роках ми-
нулого століття. Паралель очевидна 
і зрозуміла». 
 Політв’язень Левко Лук’яненко 
нагадує, що кримінальна справа за 
фактом геноциду 1932-33 років була 
порушена Слідчим управлінням 
СБУ в травні 2009 року. Одначе Апе-
ляційний суд Києва в 2010 році пос-
тановив закрити справу, порушену 
проти Сталіна, Молотова, Каганови-
ча, Постишева, Косіора, Чубаря та 
Хатаєвича з огляду на їхню смерть. 
«Це — страусове рішення, наголо-
шує Левко Лук’яненко. — Суд зне-
важив 300-томну працю слідчих і, 
скориставшись фактом смерті сі-
мох керівних діячів імперії, уник-
нув розгляду справи по суті. На-
ція, яка ступає своїми ногами по 
землі, всіяній мільйонами безвин-
но закатованих українців, які во-
лають до нас, живих, про пам’ять 
і помсту, не може задовольнитися 
таким рішенням суду. Задля від-
новлення справедливості держава 
зобов’язана дослідити  міжнарод-
ний аспект московського комуніс-
тичного імперіалізму, його ідеоло-
гію і мораль та покарати тих пар-
тійних і адміністративних посадов-
ців, які причетні до організації чи 
безпосередньої участі у скоєнні зло-
чинів».
 Зберегти пам’ять про жертв «кри-
вавого століття» — обов’язок Украї-
ни. Водночас ця пам’ять може бути 
не тільки у вигляді пам’ятників і 
монументів. «Щоб пам’ять була жи-
вою, вона повинна скеровуватися не 
тільки в минуле, а й у теперішнє, — 
каже владика УГКЦ Богдан Дзю-
рах. — Наша вразливість унаслідок 
пережитого голоду не може закри-
ти наші очі на біду інших народів, 
які сьогодні переживають анало-
гічну трагедію — може, не з тих са-
мих мотивів, але не менш страшну. 
Сьогодні є ініціатива, щоб Украї-
на в пам’ять про жертв голодоморів 
виділила символічні 32-33 тисячі 
тонн зерна для порятунку дітей, 
які вмирають від голоду в Африці. 
Це буде живим пам’ятником нашим 
загиблим братам і сестрам. Нашим 
гаслом має стати: «Пам’ятаючи про 
Голодомор, рятуємо від смерті сьо-
годні»... ■

P.S. Усі матеріали конференції мож-
на переглянути на спеціально ство-
реному сайті holodomor.com.ua.

ЩОБ ПАМ'ЯТАЛИ

«Нас і сьогодні 
намагаються 
«уразуміть» методами 
минулого століття»
Ще один 
суд над 
винуватцями 
Голодомору, 
живі 
«пам’ятники» 
та інші 
аспекти, 
що рятують від історичної амнезії  

■

ПАРЛАМЕНТ

Будемо жити!
Верховна Рада дала дозвіл 
на трансплантацію органів 
за згодою донора

■

ДОБРА СПРАВА

Пальмова олія — під табу!
Парламент підтримав законопроект Олега Ляшка 
про заборону пальмової олії у молочних продуктах

■

Олег Ляшко хоче, щоб українці не забували смак натурального молока.❙



5УКРАЇНА МОЛОДА

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 ТРАВНЯ 2018ПРАВО

Зберегти обличчя вже не 
вдасться, а відкупитися — 
забракне коштів
 Справжнім хуком зліва стало не-
щодавнє рішення Третейського суду 
в Гаазі про відповідальність Росії за 
порушення прав майже двох десят-
ків українських інвесторів. РФ має 
відшкодувати їм збитки, заподіяні 
анексією Криму. Йдеться про $159 
млн. Звісно, це певний прецедент, 
оскільки жодна міжнародна судова 
інстанція досі не зобов’язувала Мос-
кву виплачувати компенсації за на-
слідки захоплення українського пів-
острова. Зрозуміло, що це рішен-
ня путінці оскаржуватимуть, проте 
їхня правова позиція у цій спробі є 
слабкою. Несприятливим для росій-
ської сторони є і сценарій розгляду 
Європейського суду з прав людини 
низки справ «Україна проти Росії» 
щодо порушень прав людини в оку-
пованих Криму та Донбасі.
 У своїй жазі відродити імперію 
правлячий у Росії режим не прораху-
вав усіх наслідків надлишкового апе-
титу. Путін, намагаючись апгрейди-
ти ідею «великої країни, що встала з 
колін», а заодно — знайти нові сен-
си для подальшого царювання, на-
справді нічого унікального не вига-
дав. Навпаки, він повернув Росію, як 
кажуть ІТ-фахівці, у цілковитий да-
унгрейд. Тобто замість того, щоб роз-
вивати сучасні прогресивні суспіль-
ні, економічні та політичні моделі, 
як це відбувається у країнах-ліде-
рах, російська «операційна систе-
ма» держави інсталює старі програм-
ні продукти, де у жахливій какофонії 
сплелися «духовні скрепи», портре-
ти й навіть ікони Сталіна та згадки 
про російську «самость». Без погли-
нання України ця реконструкція є 
неможливою. Але справжня ціна за-
баганок царя та політики керовано-
го масового шовінізму зростає неаби-
як швидко. Зберегти обличчя вже не 
вдасться, бо не пробачать. А відкупи-
тися — забракне коштів...
 Україна накопичує інформацію 
й матеріали про роль РФ у цій війні 
та збирає докази перебування в оку-
пованій частині Донбасу регулярних 
російських військ. Нещодавно Пре-
зидент України заявив: є дані, що 
до 50% тих, хто зараз воює на Дон-
басі, мають російське громадянство. 
Кількість таких «іхтамнєтов» обра-
ховується десятками тисяч. Це важ-
ко замаскувати, як і постачання «но-
вороським братам» російської війсь-
кової техніки та озброєння. Так само 
важко буде спростувати і здобуті 
слідчими СБУ докази жахливих об-
стрілів житлового мікрорайону 
Маріуполя в січні 2015-го, коли заги-
нуло понад 30 людей, та інші злочи-
ни, скоєні росіянами за ці роки. При-
міром, достеменно зафіксовано, що 
Маріуполь обстрілювали два штат-
ні ракетні дивізіони ЗС РФ, які неза-

конно перетнули українсько-російсь-
кий кордон. З території Росії опера-
цією керував сам начальник Ракет-
них військ та артилерії Південного 
військового округу генерал-майор 
Степан Ярощук, а в тимчасово окупо-
ваному Донецьку в цій же ролі висту-
пав полковник російської армії Олек-
сандр Цаплюк (позивний «Горець»). 
Виконавши підлий задум кураторів, 
ці дивізіони повернулися в Росію. І от 
«заслужена нагорода» — цього року 
2-га Гвардійська Таманська мото-
стрілецька дивізія, що обстрілювала 
Маріуполь, брала участь 9 травня у 
черговому акті «побєдобесія» під сті-
нами Кремля.
 Матеріали таких розслідувань пе-
редають до Міжнародного суду ООН 
за позовом України щодо порушення 
Росією міжнародних конвенцій про 
боротьбу з фінансуванням терориз-
му і про ліквідацію всіх форм расо-
вої дискримінації. Водночас подані в 
межах цих позовів дані стають пред-
метом цікавості міжнародних розслі-
дувачів, таких як Bellingcat, які за-
звичай підтверджують провідну роль 
російських військових у таких опе-
раціях.

Кремль на Донбасі обкатує гібридні 
кадрові рішення
 В одному з інтерв’ю міністр оборо-
ни України Степан Полторак заува-
жив, що не знає у світі жодної краї-
ни, окрім Росії, де б сумнівалися в аг-
ресії цієї держави проти нас. Очіль-
ник оборонного відомства висловив 
переконання: доказова база злочинів 
Кремля проти України, яку збирають 
вже понад 4 роки, стане запорукою 
успішного доведення в міжнарод-
них судових процесах загарбниць-
кого вторгнення російської армії та 
її участі в терористичній діяльності 
на території України. Вже накопи-
чено багато фото- та відеоматеріалів, 
документів, розпоряджень, наказів 
противника. У цій роботі Києву допо-
магають партнери з країн НАТО.
 Нашим спецслужбам, військовим 
та правоохоронцям вдалося полони-
ти чи затримати сотні як звичайних 
бойовиків, так і кадрових військо-
вих РФ. Вони давали свідчення, при 
них знаходили багато цікавих ре-
чей, які складають цілісну, юридич-
но бездоганну картину російської аг-
ресії. Причому ворог почасти вико-
ристовував Україну не лише як полі-
гон для випробування нової техніки 
чи озброєння. Тут відбувалася бойо-
ва обкатка різноманітних гібридних 
кадрових рішень на кшталт участі 
приватної військової компанії «Ваг-
нер». Це дозволяло практично уни-
кати міжнародного осуду держав-
них інституцій, формально нічим не 
пов’язаних із такими от найманця-
ми. Але і цей зв’язок наші спецслуж-
би поступово викривають. Зокрема, 
викрито всю «вагнерівську» інструк-

торську структуру бойової підготов-
ки, до складу якої входило три десят-
ки офіцерів ЗС РФ.
 Зрозуміло, що, окрім постій-
ної медійної дискредитаційної кам-
панії щодо військово-політичного 
керівництва України, в Росії чима-
лий ресурс правоохоронної та судо-
вої систем спрямований на штучне 
створення негативного іміджу клю-
чових персон українського політи-
куму й усього військового кластеру. 
Очільники Міноборони, Генштабу, 
видів та окремих частин є фігуран-
тами кримінальних справ, поруше-
них Слідчим комітетом РФ. Таким 
чином кремлівська верхівка нама-
гається тиснути на наших високопо-
садовців, аби позбавити їх рішучості 
та послідовності. Проте «нашиті» 
Росією справи ніяк не вплинуть на 
бажання українців звільнитися від 
«братського» диктату. 
 Приміром, комбриг 93-ї ОМБр 
полковник Владислав Клочков, під-
леглих якого російська пропаганда 
називала «карателями полковника 
Клочкова», — теж фігурант кримі-
нальної справи в РФ. Втім офіцер за-
певняє: совість у нього спокійна, ос-
кільки він виконує свій обов’язок. 
А підвищена увага противника до 
«його скромної персони» лише під-
тверджує, що діє він правильно й, 
очевидно, ефективно.
 Останнім трендом у російсько-
му Слідкомі стало відкриття провад-
жень щодо українських військових 
прокурорів, які притягнули до від-
повідальності 19 суддів Конститу-
ційного суду РФ, котрі визнали оку-
пацію Криму законною. Ще раніше 
Басманний райсуд Москви заочно 
арештовував українських прокуро-
ра Кравченка і слідчого Приймачка 
через кримінальне переслідування 
командувача Чорноморського фло-
ту Росії адмірала Олександра Віт-
ко. Але російські юристи чудово ро-
зуміють: аби довести «легітимність» 
анексії Криму, вони не мають і не 
матимуть належної юридичної бази. 
І така реакція окупанта щодо ук-
раїнських прокурорів свідчить якраз 
про це. Прикметно, що квітневий фо-
рум Асоціації конституційного пра-
восуддя країн регіонів Балтійського 
та Чорного морів підтримав зусилля 
влади Грузії, Молдови й України в 
засудженні Росії за її агресію та по-
сягання на суверенітет і територіаль-
ну цілісність згаданих держав, схва-
ливши переслідування осіб, відпові-
дальних за ці злочини.
 — Провадження, яке українсь-
кі військові прокурори розслідують 
щодо суддів Конституційного суду 
РФ, принципово важливе не лише 
для повернення півострова, а й для 
притягнення до відповідальності аг-
ресора та осіб, причетних до незакон-
ної анексії, — зауважив голова Конс-
титуційного Суду України Станіслав 
Шевчук. ■

СУДОВА ВІЙНА

Бій на юридичному 
татамі
Проти України воює ціла армія російських 
юристів. Проте закон і правда — на нашому боці

■

ДУМКИ З ПРИВОДУ

Дуже цікавим тематичним ефіром видалася програ-
ма «Поліграф» на Військовому радіо «Армія Fm». 
З дозволу його керівниці Яни Холодної публікує-
мо кілька коментарів експертів, які розуміються на 
тому, що відбувається між Україною та Росією на 
юридичному «татамі».

Євген Котенко, заступник начальника управління Головної 
військової прокуратури ГПУ:
 — Росія тривалий час здійснює загарбницькі дії не тільки в 
Україні, а й в інших місцях, де апробувала такий метод війни, як 
збір доказів нібито вчинення злочинів. Так було до і після конф-
лікту з Грузією. Зараз вони взялися за українських військових. 
Ще до старту гострої фази конфлікту на Донбасі, у квітні 2014-
го, у Слідчому комітеті РФ створили спеціальний підрозділ, який 
досі займається розслідуванням штучно інспірованих справ про 
нібито вчинення нашими військовими злочинів. Доволі дивне ут-
ворення. Адже якщо РФ не визнає власну присутність на Дон-
басі, більше того, визнає, що це є територія України, то на якій 
підставі вона може щось там розслідувати?
 Розумієте, що відбувається, — «їх там ще немає», а Росія 
створює спеціалізований підрозділ до початку всіх подій! Це до-
поможе осягнути справжній сценарій, який вони збиралися реалі-
зувати в Україні. У цьому сенсі є гіркий досвід Грузії. Коли Росія 
розпочала там війну, за їхніми Збройними силами йшла ціла ар-
мія слідчих та прокурорів, які фіксували обстріли або самі займа-
лися провокаціями, які потім документували. І створювали таку 
собі картинку для ЗМІ й міжнародної спільноти. Зокрема, нама-
галися сформувати своєрідну доказову базу, що Росія захищає 
знедолених осетинів чи абхазців. А от грузини, мовляв, нехоро-
ші — їх треба судити. Таку ж тактику вони використовують і в Ук-
раїні. Нерідко російські прокурори просто беруть матеріали зі 
зведень Басуріна, пропагандистських ЗМІ, де фейки змінюють 
один одного, і будують на тому свої справи. Це є елементом гіб-
ридної війни.
 Сайт російського Слідчого комітету ми регулярно вивчаємо 
задля подальшого спростування їхньої ахінеї — аби діяти на ви-
передження. У структурі ГПУ діє управління з розслідування зло-
чинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, яке і пе-
реймається доведенням безпідставності таких звинувачень. Всі 
справи, всі повідомлення, де називають прізвища, кожен факт 
ми досліджуємо, встановлюємо обставини. Завдяки тісній спів-
праці із Генштабом ЗСУ ми довели системність безпідставності 
звинувачень конкретних наших військовослужбовців. Навіть якщо 
Росія і наважиться з цією фейковою ахінеєю піти в міжнародні 
правові інстанції, в нас уже є контраргументи, які руйнують прак-
тично кожну таку справу. Нас навчила попередня кампанія Крем-
ля — в Грузії, де цю їхню гібридну тактику там відверто прошля-
пили. Ми не повинні повторювати сумного досвіду війни серпня 
2008-го.

Тарас Молодій, представник юридичного департаменту 
Міноборони України:
 — Ця проблема набуває певного масштабу, бо маємо спра-
ву з десятками випадків порушення Слідчим комітетом РФ справ 
проти українських військових. Наразі ухвалено багато стратегіч-
них планувальних оборонних документів, що чітко окреслюють 
загрози, які постали перед нашою державою. Але аспект такого 
от масового порушення кримінальних справ агресором щодо на-
ших військових не визначений як елемент загрози, хоча це важ-
ливо. Потрібно будувати політику відповідної протидії. Але можу 
запевнити: наш солдат від незаконних російських звинувачень 
захищений.

Андрій Фомін, представник Управління правового забез-
печення Генштабу ЗСУ: 
 — Кримінальні справи РФ проти українських військових 
розраховані на те, щоб посіяти серед них сумніви, змусити пові-
рити в існування міфічного «трибуналу». Це більше елемент про-
паганди, аніж явище з галузі права. Попри гучні заяви, росіяни 
нікого з фігурантів тих справ не оголошують у міжнародний роз-
шук. Далі заяв у медіа ці «юристи» не йдуть — для них важливі-
шим є суспільний резонанс та маніпуляція громадською думкою.

■
Хто до нас із мечем прийде, того 
покарає меч правосуддя.

❙
❙

Геннадій КАРПЮК

Говорячи про нинішню оборонну війну України проти російської агресії, ми 
почасти згадуємо про суто воєнні операції, певні «гарячі» події або ж про 
інформаційно-ідеологічне протиборство, де нам дедалі успішніше вдається 
перехоплювати ініціативу. Але останнім часом багато цікавого почало відбу-
ватися і в іншому вимірі цього конфлікту, про який щодня не звітують спе-
ціально навчені спікери, але котрий набуватиме все більшої ваги та публічної 
уваги. Тобто, дедалі ясніше на авансцені проступають контури іншого поля 
змагання з Росією — юридичного. Певний час агресор навіть намагався до-
мінувати у цьому процесі, цілком офіційно порушуючи кримінальні справи 
проти нашого військового та політичного керівництва. Проте цей правовий 
ринг, де Україна спочатку не надто сміливо відбивалася від зазіхань Кремля, 
тепер реально перетворюється для Білокам’яної на майданчик для биття. 



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.15, 5.35 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.50, 12.20 Одруження 

наосліп

14.00, 15.20 Міняю жінку

17.10 Мелодрама «Кохання 

Мер’єм»

20.15 Секретні матеріали

20.30, 21.30 Т/с «Хороший 

хлопець»

22.30, 4.20 Гроші-2018

23.45, 0.25 Фантастика 

«Міф»

ІНТЕР

05.30, 23.00 Слідство вели... 

06.50 М/ф

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00, 12.25 Т/с «Нехай 

говорять»

12.00 Новини

14.10 Т/с «Друге життя»

16.10 Чекай на мене

18.00, 19.00, 4.05 Стосується 

кожного

20.00, 5.15 Подробиці

20.40 Т/с «Лінія світла»

00.50 Х/ф «Шок»
02.40 Орел і решка. Шопінг

04.45 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.30 Х/ф «Сонцеворот»
09.30 Зоряний шлях

10.30 Місія: краса

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-4»

15.00, 19.00, 23.00, 2.25 

Сьогодні

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Обручка з 

рубіном»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Подорож до центру 

душі»

23.30 Х/ф «Хеллбой-2: 
золота армія»

01.55 Телемагазин

03.15 Реальна містика

ICTV

05.40, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.30 Факти тижня. 100 

хвилин

08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 

21.10, 4.30 Факти

09.15 Спорт

09.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.15 Антизомбі

11.15 Секретний фронт. 

Дайджест

12.30, 13.15 Х/ф «Місія 
нездійсненна-2»

15.35, 16.20 Х/ф «Місія 
нездійсненна-5: 
нація ізгоїв»

20.20 Більше ніж правда

21.30 Т/с «Пес-2»

22.45 Свобода слова

00.55 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

02.25 Х/ф «Загін 
особливого 
призначення»

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.50 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

12.00 Т/с «Меліса та Джой»

12.35 Х/ф «Вторгнення: 

битва за рай»

14.40 Х/ф «Токарев»

16.35 Х/ф «Вершник-

привид»

19.00 Ревізор. Телекрамниці

21.00 Таємний агент

22.20 Таємний агент. Пост-

шоу

00.00 Х/ф «Справа 39»

2.20 Служба розшуку дітей

2.25 Зона ночі

5 канал

14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.00 Час новин. Київ

17.10, 18.30, 19.20 

Інформаційний вечір

17.45 Час громади

21.25, 0.15 Актуально: 

Економіка. Політика. 

Соціум

21.40 Час-Time

22.00 «За Чай.com»

23.15 Акцент

23.35 Агрокраїна

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

07.00  Х/ф «Чорта з два»

08.30 Свідок. Агенти

09.05  Х/ф «Дот»

10.50 Кримінальні справи

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

12.50, 3.05 Речовий доказ

14.40, 16.50 Легенди карного 

розшуку

19.30, 0.45 Т/с «Альпійський 

патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Кулагін і 

партнери»

02.55 Випадковий свідок

05.05 Правда життя. Професії

05.35 Легенди бандитської 

Одеси

UA.Культура

06.00 ПРОФІЛАКТИКА 

КАНАЛА (06.00-14.00)

14.00 Документальний фільм 

«Бути сама собі ціллю. 

Ольга Кобилянська»

14.30 РадіоДень 

14.55 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень «Життя+» 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет 

17.15 Українська читанка

17.30 Як дивитися кіно 

18.00 Інформаційна година

18.50 Двоколісні хроніки. 

Таїланд

19.05 #ВУКРАЇНІ 

19.35 Українська читанка. 

19.50 #@)[]?$0 із Майклом 

Щуром 

20.30 #МузLove з Любою 

Морозовою

23.00 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП 7»

23.50 UAмузика. Відеокліп     

00.00 Розсекречена історія. 

00.50 Документальна 

програма «Дешевий 

відпочинок» 

01.30 РадіоДень 

01.50 Тема дня 

02.15 Документальний фільм 

«Григір Тютюнник. 

Доля. «Повна душа 

болю...»

03.10 Київський академічний 

театр «Колесо». Степан 

Васильченко «Ніч 

кохання»

04.30 Авторський проект О. 

Чубарєвої «Lady OPERA 

та світові зірки» у 

концерті «EUROPA»

СТБ

12.00 Битва екстрасенсів

15.55 Все буде добре!

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.40 Слідство ведуть 

екстрасенси

23.35 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...» 

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 Територія 

позитиву

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 23.55 Нове «Шалене 

відео по-українськи»

10.10, 18.15 Спецкор

10.55, 18.50 ДжеДАІ

11.20 Т/с «Стоматолог»

14.55 Х/ф «Тактичний 

напад»

16.40 Х/ф «Кришталеві 

черепи»

19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Одеса-2»

20.30, 23.00 Т/с «Кістки-12»

02.50 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

09.00 «Марсель» — «Атлетіко». 

Фінал. ЛЄ УЄФА

11.15 Енріке Гонсалес «Кіні». 

ЧІ

12.00 «Ньюкасл» — «Челсі». 

ЧА

13.50 Топ-матч

14.00 «Шахтар» — «Арсенал» 

(2000/2001 рр.)

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.00 Огляд фіналу. 

Кубок Англії

16.30 Журнал ЛЧ

17.00 «Ліверпуль» — «Реал» 

(2008/2009 рр.) 

18.45 «Олександрія» 

— «Олімпік». ЧУ

20.30 «Барселона» — 

«Сосьєдад». ЧІ

22.50 «Шахтар» — «Селтік» 

(2004/2005 рр.)

00.35 «Челсі» — «МЮ». 

Фінал. Кубок Англії

02.25 «Ворскла» — «Зоря». 

ЧУ

04.10 «Вільярреал» — 

«Реал». ЧІ

ФУТБОЛ-2

14.00 Моя гра

14.30 Топ-матч

14.40 Журнал ЛЧ

15.10 «Ворскла» — «Зоря». 

ЧУ

17.00 Журнал ЛЄ

17.55, 0.45 Великий футбол

19.40 ЧІ. Огляд туру

20.40 «Європейський 

WEEKEND

22.00 «Ліверпуль» — «Реал» 

(2008/2009 рр.)

23.50 «LaLiga Docs». ЧІ

02.30 Журнал ЛЄ

03.25 «Шахтар» — 

«Арсенал» (2000/2001 

рр.) 

05.15 Огляд фіналу. Кубок 

Англії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.40, 13.10 Правда життя

08.40, 22.30 Диво-винаходи

09.30 Вижити серед звірів

10.20 Африканські річки: 

дари дощів

11.20 Місця сили

12.20 Прокляття відьом

14.10, 0.20 Речовий доказ

15.20, 21.40 Річкові монстри

16.20, 20.50 Мистецтво 

виживання

17.10 Найотруйніші змії 

Африки

18.10 Містична Україна

19.00 Секретні території

23.20 Любов, ненависть і 

пропаганда

01.30 Підроблена історія

05.30 Бандитський Київ

К1

07.00 Три сестри

07.40 Чи знаєте ви, що...

10.10 Т/с «Дикий ангел»

8.10, 12.00, 13.00, 14.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

22.00 Вірю не Вірю

23.00 Х/ф «Будинок 

проклятих»

01.10 Х/ф «Місяць 2112»

02.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Король повітря: 

Ліга чемпіонів»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Чотири весілля

13.00 Рятівники

14.00, 3.20 Віталька

16.00, 23.00 Країна У

17.00, 2.30 Панянка-селянка

18.00 Одного разу в Одесі

18.30 Казки У

19.00 Танька і Володька

20.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Т/с «Догори дриґом»

22.00 Готель «Галіція»

00.00 Теорія зради

01.00 Найкращий ресторан 

02.00 БарДак

05.40 Корисні підказки

УТ-1

14.00 Перша шпальта

14.30 РадіоДень

15.00 Новини (сурдопереклад)

15.20 М/с «Гон»

15.35 М/с «Чорний Джек»

16.00 Хто в домі господар?

16.30 Д/ф «Спільноти 

тварин»

17.00 Розсекречена історія

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

19.00 #@)[]?$0 із Майклом 

Щуром

19.40 До справи

20.15, 1.09, 1.10 Війна і мир

21.00, 3.00 Новини

21.30, 3.25 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Іспанська легенда»

23.15 Д/ф «Дивовижні міста 

світу»

02.00 ТАКАШОТАМ

02.10 Д/ф «Смачні історії»

02.30 Незвичайні культури

03.45 Складна розмова

04.15 Д/ф «Мистецький пульс 

Америки»

04.40 Лайфхак українською

05.00 Д/ф «Орегонський 

путівник»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.15, 5.35 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.45, 12.20 Одруження 

наосліп

14.00, 15.20 Міняю жінку

17.10 Мелодрама «Кохання 

Мер єм»

20.15 Секретні матеріали

20.30, 21.30 Т/с «Хороший 

хлопець»

22.30 Поверніть мені красу-3

23.45, 0.25 Драма «Хоробре 

серце»

05.10 М/ф

ІНТЕР

05.55 М/ф

06.10, 23.00 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00, 20.40 Т/с «Лінія світла»

12.30 Т/с «Друге життя»

14.50, 15.45, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.05 Стосується 

кожного

20.00, 5.20 Подробиці

00.50 Х/ф 
«Неприборканий»

02.55 Орел і решка. Шопінг

04.50 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 
Україною

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

09.30 Зоряний шлях. Новий 
сезон

10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика. Новий 

сезон
13.30, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-4»
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Обручка з 

рубіном»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Подорож до центру 

душі»
23.30, 2.00 Т/с «CSI: Нью-

Йорк»
01.30 Телемагазин
03.30 Реальна містика

ICTV

05.35, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 

21.10, 4.30 Факти

09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Більше ніж правда

11.10 Т/с «Пес-3»

12.15, 13.15 Х/ф «Історія 

лицаря»

15.35, 16.20 «На трьох»

16.30, 22.40 Т/с «Копи на 

роботі»

17.30, 21.30 Т/с «Пес-2»

23.45 Х/ф «Агент 

Гамільтон: в 

інтересах нації»

01.55 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія «Вашингтон»

04.50 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

04.55 Абзац

06.49, 8.09 Kids Time

06.50 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»

08.10 Т/с «Меліса та Джой»

11.45 Т/с «Підступні 

покоївки»

16.55, 19.00 Заробітчани

21.00 Аферисти в мережах

22.00 Від пацанки 

до панянки

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30 Огляд преси

06.50, 17.00 Час новин. Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 00.00, 

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.30 Код успіху

07.50 Будівельний стандарт

08.25 Агрокраїна

08.45 Клуб LIFE

09.25, 17.45 Час громади

10.10 Велика політика

11.10, 12.30, 13.15, 

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.30, 19.20 

Інформаційний вечір

22.00, 23.00 «За Чай.com»

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

06.30 Х/ф «Під прицілом 
кохання»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Осінній 

марафон»
10.45 Кримінальні справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок
12.50, 3.25 Речовий доказ
14.40, 16.50 Легенди карного 

розшуку
19.30, 0.45 Т/с «Альпійський 

патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Кулагін і 

партнери»
02.55 Випадковий свідок
04.55 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 
06.00 Місто Рівне. Минуле і 

сьогодення
06.30 Війна. Шевченків вимір
07.00 Казки Лiрника Сашка 
07.20 Школа Мері Поппінс. 
07.40 Хочу бути 
08.05 UAмузика. Відеокліп    
08.10 Візитка Карпат  
08.15 Новини 
08.45 Тема дня 
09.10 UAмузика. Кліп        
09.15 Українська читанка. 
09.30 Фольк-music
10.30 Документальний фільм 

«Василь Симоненко. 
Тиша і грім»

11.00 Документальний фільм 
«Микола Руденко. 
Формулу життя 
знайдено» з циклу 
«Дисиденти» 

11.35 Лайфхак українською 
11.50 #@)[]?$0 із Майклом 

Щуром
12.40 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Валерій 
Корнєєв. Покоління 
вісімдесятників 

13.10 Незнаний Шевченко. 
Уроки від Шевченка

13.30 Документальна 
програма «Музична 
одіссея Арірант. Шоу» 

14.30 РадіоДень 

14.55 Лайфхак українською 
15.10 РадіоДень. «Життя+» 
15.30 Хто в домі хазяїн? 
15.50 Хочу бути 
16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 
час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет 
17.15 Українська читанка. 
17.30 #МузLove з Любою 

Морозовою
18.00 Інформаційна година
18.50 Двоколісні хроніки. 

Таїланд. 
19.05 Світло 
19.55 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Валерій 
Корнєєв. Покоління 
вісімдесятників 

20.30 #KіноWALL з Сергієм 
Тримбачем

21.00 Київський національний 
академічний театр 
оперети. В. Ільїн, 
В. Лукашев. «За двома 
зайцями»

23.00 Новини 
23.30 Тема дня 
23.50 UAмузика. Відеокліп     
00.00 Розсекречена історія. 
00.55 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Валерій 
Корнєєв. Покоління 
вісімдесятників 

01.30 РадіоДень 
01.50 Тема дня 
02.15 Документальний фільм 

«Григір Тютюнник. 
Доля. Коріння»

03.05 Фольк-music. 
04.05 Київський академічний 

Молодий театр. Ремі 
Де Вос. «Поки мама не 
прийшла»

05.10 Світло

СТБ

06.50, 15.55 Все буде добре!
08.10 Світами за скарбами
10.50 МастерШеф
14.00 Хата на тата
17.30, 22.00 Вікна-новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00 ЕксперименТИ
22.40 Давай поговоримо про 

секс
00.40 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» 
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 
«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 
Ранок. «Ми всі...» 

13.15, 14.15, 15.15 Деталі
16.15, 23.00 Кримінал
17.15 Ситуація
18.00, 19.00, 21.00 Разом
18.40, 20.20 Територія 

позитиву
19.20 Нейтральна територія
21.20 Події
22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00, 2.55 Облом.UA.
09.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАІ
10.55, 17.25 Загублений світ
12.55, 1.40 Нове «Шалене 

відео по-українськи»
14.35 Х/ф «Вуличний 

боєць»
19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Одеса-2»
20.30, 23.00 Т/с «Кістки-12»
23.55 Х/ф «Ігри на 

виживання»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 Європейський 
WEEKEND

07.20 «Ліверпуль» 
— «Гоффенгайм». 
Плей-оф. ЛЧ УЄФА

09.05, 21.30 ЧІ. Огляд туру
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS
10.20 «Ворскла» — «Зоря». 

ЧУ
12.05 Великий футбол
13.55 «Шахтар» 

— «Барселона» 
(2004/2005 рр.) 

17.20 «Реал» — «АПОЕЛ». 
ЛЧ УЄФА

19.10 Огляд фіналу. Кубок 
Англії

19.40 «Ліверпуль» — 
«Севілья». ЛЧ УЄФА

22.50 «Шахтар» — 
«Валенсія» (2006/2007 
рр.)

00.40 «Боруссія» (Д) 
— «Реал». ЛЧ УЄФА

02.25 «Марибор» — 
«Ліверпуль». ЛЧ УЄФА

04.10 «Леганес» — «Бетіс». 
ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Атлетік» — 
«Еспаньйол». ЧІ

07.45 «Челсі» — «МЮ». 
Фінал. Кубок Англії

09.50 Журнал ЛЧ
10.20 Європейський 

WEEKEND
11.35, 19.20 Журнал ЛЄ
12.30 «Вільярреал» — 

«Реал». ЧІ
14.15 ЧІ. Огляд туру
15.15, 2.05 «Олександрія» 

— «Олімпік». ЧУ
17.00 Моя гра
17.30 «Марсель» 

— «Мілан». Фінал 
(1992/1993 рр.)

20.10 «Мілан» — 
«Барселона». Фінал 
(1993/1994 рр.)

22.00 Огляд фіналу. Кубок 
Англії

22.30 «Аякс» — «Мілан». 
Фінал (1994/1995 «рр.) 

00.20 «Барселона» — 
«Сосьєдад». ЧІ

03.55 «Шахтар» 
— «Барселона» 
(2004/2005 «рр.)

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.40, 13.10 Правда життя
08.40, 22.30 Диво-винаходи
09.30, 17.10 Вижити серед 

звірів
10.20 Дивовижний Гібралтар
11.20 Місця сили
12.20 Запрограмовані долі
14.10, 0.20 Речовий доказ
15.20, 21.40 Річкові монстри
16.20, 20.50 Мистецтво 

виживання
18.10, 4.40 Містична Україна
19.00 Секретні території
23.20 Бойові сили
01.30 Код доступу
05.30 Бандитська Одеса

К1

06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
10.10 Т/с «Дикий ангел»
8.10, 12.00, 13.00, 14.00, 

20.00, 21.00, 23.50 Орел 
і решка

22.00 Вірю не вірю
01.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Принцеса 

Лілліфі»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»
12.00 Чотири весілля
13.00 Рятівники
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 23.00 Країна У
17.00, 2.30 Панянка-селянка
18.00 Одного разу в Одесі
18.30 Казки У
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Т/с «Догори дриґом»
22.00 Готель «Галіція»
00.00 Теорія зради
01.00 Найкращий ресторан 
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 15.35 М/с «Чорний 
Джек»

06.27, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 
9.25, 21.00, 3.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.35, 19.25 Д/ф «Шамварі: 
територія диких тварин»

10.30 Телепродаж (комерційні 
умови)

11.00 Д/ф «Столика Японія»
11.40 Д/ф «Двоколісні 

хроніки»
12.00 Смачні історії
12.25 Д/ф «Смак Дзяннаня»
13.00, 15.00 Новини 

(сурдопереклад)
13.10 РадіоДень
13.40, 4.40 Лайфхак 

українською
13.55 Складна розмова
14.30 Радіо. День
15.20 М/с «Гон»
16.00 Хто в домі господар?
16.30 Д/ф «Спільноти 

тварин»
17.00 Світло
18.00, 0.15 Інформаційна 

година
19.00 Перший на селі
20.25 Наші гроші
21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Іспанська легенда»
23.15 Д/ф «Дивовижні міста 

світу»
01.09, 1.10 Розсекречена 

історія
02.10 Д/ф «Смачні історії»
02.30 Незвичайні культури
03.45 Д/ф «Мистецький пульс 

Америки»
05.00 Д/ф «Орегонський 

путівник»
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на червень

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2018 рiк:

на місяць — 55 грн. 51 коп.,

на два місяці — 111 грн. 02 коп.,

до кінця року — 388 грн. 57 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 75 грн. 51 коп.,

на два місяці — 151 грн. 02 коп.,
до кінця року — 528 грн. 57 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 20 грн. 13 коп.,

на два місяці — 40 грн. 26 коп.,

до кінця року — 140 грн. 91 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць 
— 2 грн. 00 коп., на квартал — 
4 грн. 60 коп., на півроку — 
5 грн. 60 коп., на рік — 8 грн. 
60 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.
 Хто з вас, шановнi читачi, не встиг передпла-
тити «Україну молоду» на 2018 рiк, це можна зро-
бити по всій Україні до 18 травня, i ви отримува-
тимете газету з червня.
 Оформити передплату можна у від-
діленнях поштового зв’язку, в опера-
ційних залах поштамтів, у пунктах при-
ймання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2018■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.15, 5.35 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.50, 12.20 Одруження 

наосліп

14.00, 15.20 Міняю жінку

17.10 Мелодрама «Кохання 

Мер’єм»

20.15 Секретні матеріали

20.30, 21.30 Т/с «Хороший 

хлопець»

22.30 Одруження наосліп-4

00.25 Драма «Царство 

небесне»

04.55 М/ф

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.15, 23.00 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00, 20.40 Т/с «Лінія світла»

12.30 Т/с «Друге життя»

14.50, 15.45, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.05 Стосується 

кожного

20.00, 5.15 Подробиці

00.55 Х/ф «Буремний 
перевал»

02.50 Орел і решка. Шопінг

04.45 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 
Україною

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

09.30 Зоряний шлях. Новий 
сезон

10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика. Новий 

сезон
13.30, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-4»
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Обручка з 

рубіном»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Подорож до центру 

душі»
23.30, 2.00 Т/с «CSI: Нью-

Йорк»
01.30 Телемагазин
03.30 Реальна містика

ICTV

05.35, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 

21.10, 4.30 Факти

09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.10, 17.30, 21.30 Т/с «Пес-

2»

12.10, 13.15 Х/ф «Брати 
Ґрімм»

15.00, 16.20 «На трьох»

16.30, 22.40 Т/с «Копи на 

роботі»

20.20 Секретний фронт

23.40 Х/ф «Агент 
Гамільтон: 
викрадена»

01.25 Х/ф «Агент 
Гамільтон: в 
інтересах нації»

03.15 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Студія «Вашингтон»

04.50 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

05.00 Абзац

06.55, 8.14 Kids Time

07.00 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»

08.15 Т/с «Меліса та Джой»

11.50 Т/с «Підступні 

покоївки»

17.00, 19.00 Від пацанки до 

панянки

21.00 Аферисти в мережах

22.00 Суперінтуїція

1.55 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.45, 17.00 Час новин. Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 00.00, 

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.25 Драйв

07.30 Медекспертиза

08.15 Топ дня

08.45 Клуб LIFE

09.25, 17.45 Час громади

10.10 Особливий погляд

11.10, 12.30, 13.10, 

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.30, 19.20 

Інформаційний вечір

22.00, 23.00 «За Чай.com»

00.20, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

06.35 Х/ф «Морський 
характер»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Пам’ятай ім’я 
своє»

10.55 Кримінальні справи

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

12.50, 3.40 Речовий доказ

14.40, 16.50 Легенди карного 

розшуку

19.30, 0.45 Т/с «Альпійський 

патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Кулагін і 

партнери»

02.55 Випадковий свідок

05.40 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.00 Документальний фільм 

«Августин Волошин. 

Метеорит незалежності 

— над Срібною 

землею» 

06.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Валерій 

Корнєєв. Покоління 

вісімдесятників 

07.00 Казки Лiрника Сашка 

07.20 Школа Мері Поппінс. 

07.40 Хочу бути 

08.05 UAмузика.відеокліп    

08.10 Візитка Карпат  

08.15 Новини 

08.45 Тема дня

09.10 UAмузика. Відеокліп        

09.15 Українська читанка. 

09.30 Фольк-music

10.30 Документальний фільм 

«Левко Лук’яненко. Йти 

за совістю» із циклу 

«Дисиденти» 

11.00 Документальний фільм 

«Олесь Шевченко. Як 

на сповіді» із циклу 

«Дисиденти»

11.35 Лайфхак українською 

11.50 Світло 

12.40 Київський академічний 

Молодий театр. 

А. Курейчик. «Людина 

і вічність», д. 1, 2

14.30 52 вікенди 

14.55 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень. «Життя+» 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет 

17.15 Українська читанка. 

17.30 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем

18.00 Інформаційна година

18.50 Двоколісні хроніки. 

Таїланд. 

19.05 Розсекречена історія 

20.00 Інтерв’ю 

«Громадського». 

Френсіс Фукуяма

20.30 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

21.00 Київський академічний 

Молодий театр. 

Г. Квітка-Основ’яненко. 

«Сватання на 

Гончарівці»

23.00 Новини 

23.30 Тема дня 

23.50 UAмузика. Відеокліп     

00.00 Розсекречена історія. 

00.55 Інтерв`ю 

«Громадського». 

Френсіс Фукуяма

01.30 РадіоДень 

01.50 Тема дня 

02.15 Документальний фільм 

«Василь Симоненко. 

Тиша і грім»

02.45 Документальний фільм 

«Микола Руденко. 

Формулу життя 

знайдено» із циклу 

«Дисиденти» 

03.10 Київський академічний 

театр «Колесо». 

Ф. Міттерер. «Жінки 

Моцарта»

05.10 Розсекречена історія

СТБ

07.05, 15.55 Все буде добре!

08.35 Все буде смачно!

09.30 МастерШеф

13.00 Хата на тата

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 22.40 МастерШеф. 

Кулінарний випускний

00.30 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» 

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...» 

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 Територія 

позитиву

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 1.35 Нове “Шалене 

відео по-українськи”

09.35, 18.15 Спецкор

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.55 Загублений світ

12.55 Помста природи

15.05 Х/ф «Мабуть, боги 
з’їхали з глузду»

17.20 Загублений світ

19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Одеса-2»

20.30 Т/с «Касл»

22.00 Т/с «Кістки-12»

23.50 Х/ф «Новий хлопець 
моєї мами»

02.50 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Севілья» — 

«Ліверпуль». ЛЧ УЄФА

07.45, 16.00 Моя гра

08.15 «Реал» — 

«Тоттенгем». ЛЧ УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Ліверпуль» — 

«Спартак». ЛЧ УЄФА

12.05 «Тоттенгем» — 

«Реал». ЛЧ УЄФА

13.55 «Шахтар» — «Базель» 

(2008/2009 рр.) 

16.30, 19.00, 21.30, 3.55 Топ-

матч

16.45, 19.15 Плей-оф. ЧУ

21.35 Журнал ЛЄ

22.50 «Барселона» — 

«Шахтар» (2008/2009 

рр.) 

00.40, 1.30, 3.25 Студія

00.55, 2.50 Прес-конференція. 

Жіноча ЛЧ УЄФА

04.10 «Ліверпуль» — 

«Марибор». ЛЧ УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ліверпуль» — «Реал» 

(2008/2009 рр.)

07.50 Журнал ЛЄ

08.45 «Ювентус» — «Аякс». 

Фінал (1995/1996 рр.) 

11.10 «LaLiga Docs». ЧІ

12.05 «Боруссія» (Д) 

— «Ювентус». Фінал 

(1996/1997 рр.)

14.05 Топ-матч

14.20 «МЮ» — «Баварія 

Фінал» (1998/1999 рр.) 

16.30, 17.30, 19.30 Студія

16.45 Прес-конференція ФК 

«Вольфсбург». Жіноча 

ЛЧ УЄФА

18.45 Прес-конференція ФК 

«Ліон». Жіноча ЛЧ 

УЄФА

20.00 «Баварія» — 

«Валенсія». Фінал 

(2000/2001 рр.) 

22.40 «Реал» — «Ювентус». 

Фінал (1997/1998 рр.) 

00.30, 4.05 Плей-оф. ЧУ

02.15 «Атлетіко» — «Ейбар». 

ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.40, 13.10 Правда життя

08.40, 22.30 Диво-винаходи

09.30 Найотруйніші змії 

Африки

10.20 Природа сьогодення

11.20 Місця сили

12.20 Потойбіччя. Сни

14.10, 0.20 Речовий доказ

15.20, 21.40 Річкові монстри

16.20, 20.50 Мистецтво 

виживання

17.10 Вижити серед звірів

18.10, 5.10 Містична Україна

19.00 Секретні території

23.20 Бойові сили

01.30 Бандитський Київ

К1

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.10, 12.00, 13.00, 14.00, 

20.00, 21.00, 23.50 Орел 

і решка

10.10 Т/с «Дикий ангел»

22.00 Вірю не вірю

01.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Диявол з 

трьома золотими 

волосинами»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Чотири весілля

13.00 Рятівники

14.00, 3.20 Віталька

16.00, 23.00 Країна У

17.00, 2.30 Панянка-селянка

18.00 Одного разу в Одесі

18.30 Казки У

19.00 Танька і Володька

20.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Т/с «Догори дриґом»

22.00 Готель «Галіція»

00.00 Теорія зради

01.00 Найкращий ресторан 

02.00 БарДак

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 15.35 М/с «Чорний 
Джек»

06.27, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 
9.25, 21.00, 3.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.35, 19.25 Д/ф «Шамварі: 
територія диких тварин»

10.30 Телепродаж (комерційні 
умови)

11.00 Д/ф «Столика Японія»
11.40 Д/ф «Двоколісні 

хроніки»
12.00 Д/ф «Смак Дзяннаня»
13.00, 15.00 Новини 

(сурдопереклад)
13.10 РадіоДень
13.40, 4.40 Лайфхак 

українською
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.20 М/с «Гон»
16.00 Хто в домі господар?
16.30 Д/ф «Спільноти 

тварин»
17.05 Війна і мир
18.00, 0.15 Інформаційна 

година
19.00 Д/ф «Дешевий 

відпочинок»
20.25 Складна розмова
21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Іспанська легенда»
23.20 Д/ф «Дивовижні міста 

світу»
01.09, 1.10 Світло
02.10 Д/ф «Смачні історії»
02.35 Незвичайні культури
03.45 Д/ф «Мистецький пульс 

Америки»
05.00 Д/ф «Орегонський 

путівник»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 1.20, 5.35 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.50, 12.20 Одруження 

наосліп

13.55, 15.15 Міняю жінку

17.10 Мелодрама «Кохання 

Мер’єм»

20.15 Секретні матеріали

20.30, 21.30 Т/с «Хороший 

хлопець»

22.30 Міняю жінку-13

23.30 Право на владу-2018

01.30 Комедія «Стати зіркою»

04.55 М/ф

ІНТЕР

05.55 М/ф

06.15, 23.00 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00, 20.40 Т/с «Лінія світла»

12.30 Т/с «Друге життя»

14.50, 15.45, 16.45 Речдок

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 5.15 Подробиці

00.55 Х/ф «Тринадцять 

днів»

03.20 Орел і решка. Шопінг

04.45 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 
Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 3.50 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 
сезон

10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика. Новий 

сезон
13.30, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-4»
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Обручка з 

рубіном»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Подорож до центру 

душі»
23.20 Контролер
00.00, 2.15 Т/с «CSI: Нью-

Йорк»
01.45 Телемагазин
04.40 Реальна містика

ICTV

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 

21.10, 4.30 Факти

09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Секретний фронт

11.10, 17.35, 21.30 Т/с «Пес-

2»

12.15, 13.25 Х/ф 

«Агент Гамільтон: 

викрадена»

14.40, 16.20 «На трьох»

16.40, 22.45 Т/с «Копи на 

роботі»

20.20 Інсайдер

23.45 Х/ф «Такий же 

зрадник, як і ми»

01.45 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія «Вашингтон»

04.50 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.05 Зона ночі

04.55 Абзац

06.54, 8.09 Kids Time

06.55 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»

08.10 Т/с «Меліса та Джой»

11.50 Т/с «Підступні 

покоївки»

17.00, 19.00, 22.00 Хто зверху

21.00 Аферисти в мережах

02.00 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.45, 17.00 Час новин. Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 00.00, 

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.35 Компанія героїв

08.15 Топ дня

08.45 Клуб LIFE

09.25, 17.45 Час громади

10.10 Стоп корупції!

11.10, 12.30, 13.15, 

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.30, 19.20 

Інформаційний вечір

22.00, 23.00 «За Чай.com»

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

06.45 Х/ф «Дві стріли»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Таємниця 
«Чорних дроздів»

10.50 Кримінальні справи

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

12.50, 3.30 Речовий доказ

14.40, 16.50 Легенди карного 

розшуку

19.30, 0.45 Т/с «Альпійський 

патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Кулагін і 

партнери»

02.55 Випадковий свідок

05.00 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.00 Документальний фільм 

«Августин Волошин. 

Метеорит незалежності 

— над Срібною 

землею» 

06.30 Мовою мистецтва. 

Вишиванка

07.00 Казки Лiрника Сашка 

07.10 Казки Лiрника Сашка. 

07.20 Школа Мері Поппінс. 

07.40 Хочу бути 

08.05 UAмузика. Відеокліп    

08.10 Візитка Карпат  

08.15 Новини 

08.45 Тема дня 

09.10 UAмузика. Кліп        

09.15 Українська читанка. 

09.30 Фольк-music

10.30 Документальний фільм 

Д/ф «Федір Стригун. 

Абриси долі» 

11.20 Документальна 

програма «Музична 

одісея Арірант. Шоу», 3 с. 

11.50 Розсекречена історія. 

12.40 Національна опера 

України. А. Адан. 

«Жізель» 

14.30 РадіоДень 

14.55 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень. «Життя+» 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет 

17.15 Українська читанка. 

17.30 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

18.00 Інформаційна година

18.50 Двоколісні хроніки. 

19.05 Війна і мир 

19.45 Українська читанка. 

20.00 Букоголіки 

20.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

21.00 Національна опера 

України. Гаетано 

Доніцетті, опера 

«Любовний напій»

23.00 Новини 

23.30 Тема дня 

23.50 UAмузика. Відеокліп     

00.00 Розсекречена історія. 

00.55 Букоголіки 

01.30 РадіоДень 

01.50 Тема дня 

02.15 Документальний фільм 

«Левко Лук’яненко. Йти 

за совістю» із циклу 

«Дисиденти» 

02.45 Документальний фільм 

«Олесь Шевченко. Як 

на сповіді» із циклу 

«Дисиденти»

03.10 Київський національний 

академічний театр 

оперети. В. Ільїн, 

В. Лукашев. «За двома 

зайцями»

05.15 Війна і мир

СТБ

06.55, 15.55 Все буде добре!

08.20 Все буде смачно!

10.20 Хата на тата

13.05 МастерШеф

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 22.40, 22.55 Я 

соромлюсь свого тіла

23.55 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» 

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 Територія 

позитиву

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Відеобімба

09.35, 18.15 Спецкор

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.55, 17.25 Загублений світ

12.55, 2.45 Облом.UA.

15.30 Х/ф «Новий хлопець 
моєї мами»

19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Одеса-2»

20.30 Т/с «Касл»

22.00 Т/с «Кістки-12»

23.50 Х/ф «Пітфайтер»
01.30 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Реал» — «Боруссія» 

(Д)». ЛЧ УЄФА

07.45 Огляд фіналу. Кубок 

Англії

08.15 «Порту» — 

«Ліверпуль. 1/8 фіналу. 

ЛЧ УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 CHAMPIONS FEST

11.25, 17.50 Моя гра

11.55 «Плей-оф». ЧУ

13.45, 4.40 Топ-матч

13.55 «Шахтар» — 

«Арсенал» (2010/2011 

рр.) 

16.00 «Реал» — «ПСЖ. 1/8 

фіналу. ЛЧ УЄФА

18.20 «Ліверпуль» — 

«Порту. 1/8 фіналу. ЛЧ 

УЄФА

20.10 «ПСЖ» — «Реал. 1/8 

фіналу. ЛЧ УЄФА

22.00 Журнал ЛЧ

22.50 «Ювентус» — 

«Шахтар» (2012/2013 

рр.)

00.40, 4.00 Студія

01.40 «Вольфсбург» 

— «Ліон». Фінал. 

Жіноча ЛЧ УЄФА

04.50 ЧІ. Огляд туру

ФУТБОЛ-2

06.00 «Мілан» — 

«Ювентус». Фінал 

(2002/2003 рр.)

08.35 «Монако» — «Порту». 

Фінал (2003/2004 рр.) 

10.25 «Барселона» 

— «Арсенал». Фінал 

(2005/2006 рр.)

12.30 «Челсі» — «МЮ». 

Фінал (2007/2008 рр.) 

15.25 «Барселона» — «МЮ». 

Фінал (2008/2009 рр.) 

17.25, 3.25 LaLiga Chronicles». 

ЧІ

17.45, 21.20 Студія

18.45 «Вольфсбург» 

— «Ліон. Фінал. 

Жіноча ЛЧ УЄФА

22.00 «Баварія» — «Челсі 

Фінал» (2011/2012 рр.) 

01.05 Огляд фіналу. Кубок 

Англії

01.35 «Атлетік» — 

«Еспаньйол». ЧІ

03.50 «Шахтар» — «Базель» 

(2008/2009 рр.)

05.45 Топ-матч

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.40, 13.10 Правда життя

08.40, 22.30 Диво-винаходи

09.30, 17.10 Вижити серед 

звірів

10.20 Природа сьогодення

11.20 Місця сили

12.20 Шосте відчуття. Дар чи 

прокляття?

14.10, 0.20 Речовий доказ

15.20, 21.40 Річкові монстри

16.20, 20.50 Мистецтво 

виживання

18.10 Містична Україна

19.00 Секретні території

23.20 Бойові сили

01.30 Війна всередині нас

05.30 Бандитська Одеса

К1

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.10, 12.00, 13.00, 14.00, 

20.00, 21.00, 23.50 Орел 

і решка

10.10 Т/с «Дикий ангел»

22.00 Вірю не вірю

01.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Казкова країна 
достатку»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Чотири весілля

13.00 Рятівники

14.00, 3.20 Віталька

16.00, 23.00 Країна У

17.00, 2.30 Панянка-селянка

18.00 Одного разу в Одесі

18.30 Казки У

19.00 Танька і Володька

20.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Т/с «Догори дриґом»

22.00 Готель «Галіція»

00.00 Теорія зради

01.00 Найкращий ресторан 

02.00 БарДак

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 15.35 М/с «Чорний 

Джек»

06.27, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 

9.25, 21.00, 3.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.35, 19.25 Д/ф «Шамварі: 

територія диких тварин»

10.05 Д/ф «Неповторна 

природа»

10.30 Телепродаж (комерційні 

умови)

11.00 Д/ф «Столика Японія»

11.40 Д/ф «Двоколісні 

хроніки»

12.00 Енеїда

12.25, 1.09, 1.10 Д/ф «Смак 

Дзяннаня»

13.00, 15.00 Новини 

(сурдопереклад)

13.10 РадіоДень

13.40 Лайфхак українською

13.55 До справи

14.30 РадіоДень

15.20 М/с «Гон»

16.00 Хто в домі господар?

16.30 Д/ф «Спільноти 

тварин»

17.00, 19.00 #ВУКРАЇНІ

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

20.25 Схеми. Корупція в 

деталях

21.30, 3.25 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Іспанська легенда»

23.15 Д/ф «Дивовижні міста 

світу»

02.10 Д/ф «Смачні історії»

02.30 Незвичайні культури

03.45 Д/ф «Мистецький пульс 

Америки»

04.50 Фольк-music
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.50, 12.20, 12.55 Одруження 

наосліп

14.20, 15.20 Міняю жінку

17.10 Мелодрама «Кохання 

Мер’єм»

20.15 Ліга сміху-2018»

22.20 #Гуднайтшоу Валерія 

Жидкова

23.00, 00.00, 4.30, 5.15 

Розсміши коміка

00.55 Вечірній Київ

ІНТЕР

05.55 М/ф

06.15, 22.00 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«іІнтером»

10.00 Т/с «Лінія світла»

12.30 Т/с «Друге життя»

14.50, 15.45, 16.45, 1.50 

Речдок

18.00, 4.00 Стосується 

кожного

20.00 Подробиці тижня

23.50 Х/ф «Чужі тут не 
ходять»

01.20 Скептик-3

04.45 Top Shop

05.15 Україна вражає

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 2.30, 5.15 

Сьогодні

09.30, 6.00 Зоряний шлях

11.10 Реальна містика. Новий 

сезон

13.10, 15.30 Т/с «Серце 

слідчого»

18.00 Т/с «Обручка з 

рубіном»

19.45 Говорить Україна

21.00, 00.00 Т/с «Клянуся 

любити тебе вічно»

23.20 По слідах

02.00 Телемагазин

03.15 Т/с «CSI: Нью-Йорк»

ICTV

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 

21.10, 2.10 Факти 

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Інсайдер

11.10, 17.35 Т/с «Пес-2»

12.10, 13.25 Х/ф «Такий же 

зрадник, як і ми»

15.25, 16.20 «На трьох»

16.35 Т/с «Копи на роботі»

20.20 Антизомбі

21.30 Дизель-шоу

00.00 Х/ф «Брати Ґрімм»

02.30 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.10 Зона ночі

05.05 Абзац

06.54, 8.14 Kids Time

06.55 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»

08.15 Т/с «Меліса та Джой»

11.50 Т/с «Підступні 

покоївки»

17.00, 19.00, 22.00 Хто зверху

21.00 Аферисти в мережах

02.00 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.45, 17.00 Час новин. Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.25, 8.15 Топ дня

08.45 Клуб LIFE

09.25, 17.45 Час громади

10.10 Акцент

11.10, 12.30, 13.15, 

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.30, 19.20 

Інформаційний вечір

22.00 «За Чай.com»

23.20 Винна карта

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

06.05 Х/ф «Постріл у труні»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Страх висоти»
10.45 Кримінальні справи

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

12.50 Речовий доказ

14.40, 16.50 Легенди карного 

розшуку

19.30, 0.45 Т/с «Альпійський 

патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Кулагін і 

партнери»

02.55 Випадковий свідок

03.10 Легенди бандитської 

Одеси

04.05 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Воїни миру. Рустам 

Хамраєв 

06.30 Центральний 

державний 

кінофотофоноархів 

ім. Г. Пшеничного

07.00 Казки Лiрника Сашка 

07.20 Школа Мері Поппінс. 

07.40 Хочу бути 

08.05 UAмузика.Відеокліп    

08.10 Візитка Карпат  

08.15 Новини 

08.45 Тема дня 

09.10 UAмузика.кліп        

09.15 Українська читанка. 

09.30 Фольк-music

10.30 Документальний фільм 

«Раїса Кириченко. 

Діагноз — народна» 

11.20 Документальна 

програма «Музична 

одіссея Арірант. Шоу» 

11.50 Війна і мир 

12.30 Київський академічний 

Молодий театр. 

К. Школьнікова «Шепіт 

вбивці», д. 1,2

14.30 РадіоДень 

14.55 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень «Життя+» 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.55 Мистецькі історії. 

16.10 РадіоДень Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет 

17.15 Українська читанка. 

17.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

18.00 Інформаційна година

18.50 Двоколісні хроніки. 

19.05 Документальна 

програма «Біографії 

великих. Дивовижний 

світ потягів»

20.00 Культурна афіша 

здорової Людини

20.30 Як дивитися кіно

21.00 Київський академічний 

театр «Колесо». 

Ярослав Стельмах «Гра 

на клавесині»

23.00 Новини 

23.30 Тема дня 

23.50 UAмузика. Відеокліп     

00.00 Розсекречена історія. 

00.55 Культурна Афіша 

здорової Людини

01.30 РадіоДень 

01.50 Тема дня 

02.15 Документальний фільм 

«Геній в обставинах»

03.00 Фольк-music. 

04.15 Київський академічний 

Молодий театр. 

«Зачарований» (за 

п’єсою І. Карпенка-

Карого «Безталанна»)

СТБ

05.50 Моя правда

07.45 Х/ф «Вам і не 
снилося»

09.25 Х/ф «П’ять років та 
один день»

11.30 Х/ф «Червонi 
браслети»

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.40 Холостяк

23.15 Давай поговоримо про 

секс

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» 

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...» 

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 Територія 

позитиву

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 2.55 Облом.UA.

09.35, 18.15 Спецкор

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.55, 17.20 Загублений світ

12.55 Відеобімба

15.35 Х/ф «Пітфайтер»
19.25 Х/ф «Захисник»
21.05 Х/ф «Хроніки 

месника»
23.05 Змішані єдиноборства. 

UFC

01.40 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ліверпуль» — «Ман 

Сіті». 1/4 фіналу. ЛЧ 

УЄФА

07.50 «LaLiga Chronicles». ЧІ

08.10 «Ювентус» — «Реал». 

1/4 фіналу. ЛЧ УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25, 15.15, 16.40, 

17.25, 18.10, 19.05 

CHAMPIONS FEST

11.25 Топ-матч

11.35 «Ман Сіті» 

— «Ліверпуль». 1/4 

фіналу. ЛЧ УЄФА

13.25 «Шахтар» — «Челсі» 

(2012/2013 рр.) 

15.55, 16.45 Матч усіх зірок

17.30 Матч за 3-тє місце. 

Матч усіх зірок

18.15 Фінал. Матч всіх зірок

19.30 Журнал ЛЧ

20.00 «Вольфсбург» 

— «Ліон. Фінал. 

Жіноча ЛЧ УЄФА

22.00 Світ Прем’єр-ліги

22.50 «Шахтар» — «Боруссія 

Д» (2012/2013 рр.) 

Золота колекція ЛЧ

00.40, 1.35, 3.30 ЛЧ

00.55 Прес-конференція ФК 

«Ліверпуль». ЛЧ УЄФА

02.50 Прес-конференція ФК 

«Реал». ЛЧ УЄФА

04.00 «Реал» — «Ювентус». 

1/4 фіналу. ЛЧ УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Баварія» — «Інтер». 

Фінал (2009/2010 рр.) 

07.55, 11.15 Студія

08.55 «Вольфсбург» 

— «Ліон». Фінал. 

Жіноча ЛЧ УЄФА

11.55 «LaLiga Chronicles». ЧІ

12.15 «Барселона» — «МЮ». 

Фінал (2010/2011 рр.) 

14.20 «Боруссія» (Д)» 

— «Баварія». Фінал 

(2012/2013 рр.) 

16.30 Світ Прем’єр-ліги

17.00, 18.00, 20.00 Ліга 

чемпіонів

17.15 Прес-конференція ФК 

«Ліверпуль». ЛЧ УЄФА

19.15 Прес-конференція ФК 

«Реал». ЛЧ УЄФА

20.30 «Реал» — «Атлетіко». 

Фінал (2013/2014 рр.) 

23.10 Топ-матч

23.20 «Ювентус» — 

«Барселона». Фінал 

(2014/2015 рр.) 

01.30, 2.15 Матч усіх зірок

02.10, 2.55, 3.40, 4.35 

CHAMPIONS FEST

03.00 Матч за 3-тє місце. 

Матч усіх зірок

03.45 Фінал. Матч усіх зірок

05.00 Журнал ЛЄ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.40, 13.10 Правда життя

08.40, 22.30 Диво-винаходи

09.30, 17.10 Вижити серед 

звірів

10.20 Природа сьогодення

11.20 Дракула та інші

12.20 Таємниці пірамід

14.10, 0.20 Речовий доказ

15.20, 21.40 Річкові монстри

16.20, 20.50 Мистецтво 

виживання

18.10, 3.40 Містична Україна

19.00 Секретні території

23.20 Бойові сили

01.30 Місто, яке зрадили

02.10 Доктор Хайм

03.00 Аджимушкай. 

Підземелля смерті

05.30 Бандитський Київ

К1

06.30 Top Shop

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15, 11.50, 12.50, 13.50, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

10.10 Т/с «Дикий ангел»

22.00 Бєдняков+1

23.45 Вірю не Вірю

00.40 Вечірній квартал

02.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Король повітря: 
повернення»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Чотири весілля

13.00 Рятівники

14.00, 3.35 Віталька

16.00 Країна У

17.00, 2.45 Панянка-селянка

18.00 Одного разу в Одесі

18.30 Казки У

19.00 Танька і Володька

20.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Х/ф «DZIDZIO 
Контрабас»

22.30 Х/ф «Крутий чувак»
00.15 Теорія зради

01.15 Найкращий ресторан 

02.15 БарДак

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 15.45 М/с «Чорний 

Джек»

06.27, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 

9.25, 21.00, 3.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.35 Д/ф «Неповторна 

природа»

10.45 Телепродаж (комерційні 

умови)

11.00 Д/ф «Столика Японія»

12.00 Енеїда

12.25 Смаки культур

13.00, 15.00 Новини 

(сурдопереклад)

13.10 РадіоДень

13.40 Лайфхак українською

13.55 Схеми. Корупція в 

деталях

14.30 РадіоДень

15.20 М/с «Гон»

16.15 Хто в домі господар?

16.50 Фольк-music

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

18.50 VoxCheck

19.00 Культурна афіша 

здорової людини

19.25 Д/ф «Шамварі: 

територія диких тварин»

19.55 Д/ф «Спільноти 

тварин»

20.25 Перша шпальта

21.30, 3.25 Новини. Спорт

21.50 Сильні долі

22.45 Д/ф «Гордість світу»

23.15 Д/ф «Дивовижні міста 

світу»

01.09, 1.10 Складна розмова

01.30 До справи

02.05 Незвичайні культури

03.45 Д/ф «Мистецький пульс 

Америки»

4.10 Концерт симфонічного 

оркестру K&K 

Philharmoniker. Die 

shonstenOpernchore

05.20 Концерт симфонічного 

оркестру K&K 

Philharmoniker. Larissa 

Dier Priester
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КАНАЛ «1+1»

06.00 Гроші-2018

07.00, 23.20 Світське життя-

2018

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00 Т/с «Хороший хлопець»

14.10 Ліга сміху-2018

16.30 Вечірній квартал-2018

18.30 Розсміши коміка. Діти-

2018

19.30 ТСН

20.15 Українські сенсації

21.15 Вечірній квартал

00.20, 1.55 Вечірній Київ

05.30 Розсміши коміка. Діти

ІНТЕР

06.00, 5.15 Д/ф «Кумири»

07.00 М/ф

07.25 Чекай на мене

09.00 Х/ф «Мав батько 
трьох синів»

11.40 Х/ф «Ще раз про 
кохання»

13.40 Х/ф «Три тополі на 
Плющисі»

15.15 Х/ф «Стережись 
автомобіля»

17.10, 20.30 Т/с «Друге 

життя»

20.00 Подробиці

00.05 Х/ф «Він, вона і я»
01.55 Х/ф «Дідька лисого»
03.15 Стосується кожного

04.45 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 4.00 

Сьогодні

07.15, 4.30 Зоряний шлях

08.00 Х/ф «Таблетка від 

сліз»

10.00, 15.20 Т/с «Подорож до 

центру душі»

18.00, 19.30 Ліга зірок

21.30 Футбол. Фінал ЛЧ 

УЄФА «Реал» — 

«Ліверпуль»

00.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»

01.50 Телемагазин

02.20 Реальна містика

ICTV

05.15, 4.55 Скарб нації

05.25 Еврика!

05.35, 12.45, 18.45 Факти

05.55 Більше ніж правда

07.30 Я зняв!

09.25 Дизель-шоу

10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи

13.00 «На трьох»

16.50 Х/ф «Смокінг»

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.10 Х/ф «Прискорення»

22.00 Х/ф «Секретні 

агенти»

00.10 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

01.55 Х/ф «Циган»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.45 Зона ночі

05.49, 7.05 Kids Time

05.50 М/с «Лунтик та його 

друзі»

07.10 Ревізор. Телекрамниці

09.00 Таємний агент

10.30 Таємний агент. Пост-

шоу

12.15 Т/с «Бібліотекарі»

15.55 М/ф «Геркулес»

17.50 Х/ф «2012»

21.00 Х/ф «Розлом Сан-

Андреас»

23.10 Х/ф «Піраньї 3D»

01.00 Х/ф «Справа 39»

5 канал

06.00 Час-Time
06.15, 20.00, 2.10, 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, 
19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 
5.00 Час новин

07.15, 12.15 Невигадані історії
07.50, 8.55, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

08.35 Сімейний лікар

09.15 Автопілот-новини
09.20 Укравтоконтинент
09.40 Натхнення
10.10 Історія успіху
10.25 П’ятий поверх
11.10 Майстри ремонту
11.30 Феєрія мандрів
12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО
13.10, 4.30 Відкрита церква
13.35 Сучасний фермер
14.10, 1.10 Машина часу
14.30 Олімпійські історії
15.10 Код успіху

15.30 Сімейні зустрічі
16.05 ЕнергоНезалежність
16.25 Фактор безпеки
17.10 Стоп корупції!
18.00 Велика політика
18.40 Про військо
19.25 Особливий погляд
21.40, 3.00 Вікно в Америку
22.10 Справжній детектив
23.15 Фінансовий тиждень
23.40 Кордон держави
00.20 Винна карта
03.20 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Діалоги з Патріархом

НТН

05.05 Х/ф «Мачуха»

06.40 Х/ф «Наприкінці 

ночі»

09.15 Х/ф «Слухати у 

відсіках»

12.00 Свідок. Агенти

12.35, 3.00 Речовий доказ

15.30 Склад злочину

17.05 Таємниці радянського 

дефіциту

19.00, 2.20 Свідок

19.30 Х/ф «Інтердівчинка»

22.30 Х/ф «Прибульці-3: 

взяття Бастилії»

00.35 Таємниці кримінального 

світу

02.55 Випадковий свідок

04.00 Правда життя. Професії

04.55 Легенди бандитської 

Одеси

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.00 Територія Кіно. 

Станіслав Битюцький

07.00 Новини 

07.30 Тема дня 

07.50 UAмузика. відеокліп     

08.00 Казки Лiрника Сашка. 

08.30 Хочу бути 

08.45 Мистецькі історії. 

09.00 Хто в домі хазяїн? 

09.30 Фольк-music

10.30 52 вікенди 

11.00 Документальна 

програма «Біографії 

великих. Дивовижний 

світ потягів»

11.50 Київський національний 

академічний театр 

оперети. В. Ільїн, 

В. Лукашев. «За двома 

зайцями»

14.00 Лекції «Громадського» 

15.10 Як це? 

15.30 NA HI BA

15.40 Хто в домі хазяїн? 

16.10 РадіоДень «Книжкова 

лавка. ТОП-7»

17.05 Документальна 

програма «Незвідані 

шляхи», 

18.00 Двоколісні хроніки. 

Таїланд. 

18.50 Ювілейний вечір 

народної артистки 

України Ніни Матвієнко

20.00 #ВУКРАЇНІ 

20.30 Ф. Шіллер. Вистава 

«Підступність і 

кохання» 

23.00 Документальний 

фільм «Федір Стригун. 

Абриси долі» 

23.50 UAмузика. Відеокліп     

23.55 RadioSymphony_UA

01.30 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП-7»

02.25 Документальний фільм 

«Дві столиці»

03.10 Фольк-music. 

04.15 Гала-концерт 

Національного 

проекту «Три С». 

Скорик — Станкович 

— Сильвестров

СТБ

06.05 Караоке на майдані

07.05, 19.00 Хата на тата

09.00 Все буде смачно!

10.00 Т/с «Коли ми вдома»

10.45 МастерШеф. 

Кулінарний випускний

14.30 Холостяк

17.05 Х/ф «Іван 

Васильович змінює 

професію»

22.05 Вечір з Наталею 

Гаріповою

23.15 Світами за скарбами

ПРЯМИЙ

09.00, 11.00, 12.00, 

16.00, 18.00, 19.00 

«Репортер». Новини

09.20 «Золотий гусак». NEW

10.00, 15.00 Концерт

11.15, 12.15, 16.15, 19.15 

Територія позитиву

13.00 Прямий ефір 

14.00 Споживач

17.00 Політична кухня

18.15 Культурна дипломатія

20.00 Світські хроніки

21.00 THE WEEK Міжнародний 

огляд тижня 

22.00 Закрита зона

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 102. Поліція

08.50 Цілком таємно

09.15, 16.30 Загублений світ

12.10 Х/ф «Мабуть, боги 

з’їхали з глузду»

14.15 Він, вона та телевізор

18.30 Х/ф «Інферно»

20.10 Х/ф «Самоволка»

22.10 Х/ф «Поцілунок 

дракона»

00.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

02.55 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ліверпуль» — 

«Рома». 1/2 фіналу. ЛЧ 

УЄФА

07.45, 13.20, 18.30 Журнал ЛЧ

08.15 «Баварія» — «Реал». 

1/2 фіналу. ЛЧ УЄФА

10.00, 15.40, 20.50, 22.30 

Футбол NEWS

10.25, 13.10, 17.50 

CHAMPIONS FEST

11.25, 4.00 Топ-матч

11.40 Матч за 3-тє місце. 

Матч усіх зірок

12.20 Фінал. Матч усіх зірок

13.50 «Рома» — 

«Ліверпуль». 1/2 

фіналу. ЛЧ УЄФА

16.00 «Реал» — «Баварія». 

1/2 фіналу. ЛЧ УЄФА

18.00 Світ Прем’єр-ліги

19.00, 21.00, 00.00 Ніч ЛЧ

21.30 «Реал» — «Ліверпуль. 

Фінал». ЛЧ УЄФА

01.00 Журнал ЛЄ

01.55 «Барселона» — 

«Сосьєдад». ЧІ

04.10 «Ворскла» — «Зоря». 

ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 11.30 Журнал ЛЧ

06.30 «Реал» — «Валенсія». 

Фінал (2009/2010 рр.)

08.25, 14.05, 19.20, 21.40, 0.20 

Топ-матч

08.40 «Мілан» — 

«Ліверпуль». Фінал» 

(2004/2005 «рр.)

12.00 «Баєр» — «Реал». 

Фінал (2001/2002 рр.) 

14.15 «Реал» — «Атлетіко». 

Фінал (2015/2016 рр.)

17.15 «Мілан» — 

«Ліверпуль». Фінал 

(2006/2007 рр.)

19.30 «Ювентус» — «Реал». 

Фінал (2016/2017 рр.)

22.00 «Вольфсбург» 

— «Ліон». Фінал. 

Жіноча ЛЧ УЄФА

00.30 «Олександрія» 

— «Олімпік». ЧУ

02.15 «Севілья» — 

«Алавес». ЧІ

04.05 «Шахтар» — «Боруссія 

Д» (2012/2013 рр.)

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.40 Брама часу

09.10, 18.30 У пошуках істини

11.00 Бойові сили

12.30 Боїнг 747: революція

14.30 Мегаяхти

15.30 Природа сьогодення

17.30, 23.50 Річкові монстри

21.00 Таємниці Хреста. Хто 

вбив Ісуса?

23.00 Подорожі з Ісусом

00.40 Містична Україна

02.20 Прихована реальність

К1

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.20 М/ф

09.00 Карамболь

10.00 Ух ти show

11.35 М/ф «Астерікс і 

Обелікс: велика бійка»

13.00 Орел і решка

23.00 Х/ф «Кохання з 

перешкодами»

01.00 Вечірній квартал

02.35 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

10.45 М/ф «Банда 

Тигрокачка»

12.00 Х/ф «Казкова країна 

достатку»

13.00 Т/с «Догори дриґом»

14.00 Рятівники

17.30, 23.00 Країна У

19.00 Х/ф «Бібліотекар: у 

пошуках списа»

21.00 Танька і Володька

00.00 Теорія зради

01.00 Найкращий ресторан 

02.00 БарДак

02.30 Панянка-селянка

03.20 Віталька

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Чорний Джек»

06.27, 6.30, 7.05, 8.05, 9.05 

Доброго ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.15, 

3.00 Новини

09.35 М/с «Гон»

09.50 Додолики

10.05 Хто в домі господар?

10.30 Лайфхак українською

11.00 Д/ф «Незвідані шляхи»

12.00 Х/ф «Свята Варвара»
14.00 Телепродаж (комерційні 

умови)

14.20 Сильні долі

15.15 Д/ф «Вагасі — 

японські смаколики»

16.15, 23.55 Д/ф «Неповторна 

природа»

16.45 Д/ф «Жива природа»

16.55 Т/с «Іспанська легенда»

19.35 Д/ф «Гордість світу»

20.00 Розсекречена історія

21.35 Як дивитися кіно

22.00 Х/ф «Діпан»
00.40 Д/ф «Спільноти 

тварин»

01.09, 1.10 Д/ф «Пліч-о-пліч»

02.00 Незвичайні культури

03.25 Тема дня

03.45 Складна розмова

04.20 Концерт симфонічного 

оркестру K&K 

Philharmoniker. 

Kendlinger dirigent 

Straub
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КАНАЛ «1+1»

06.10 ТСН

07.05 Українські сенсації

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 М/ф «Маша і Ведмідь»

09.55 Поверніть мені красу-3

11.15, 12.15 Світ навиворіт-9

13.15, 14.15 Світ навиворіт

15.05 Т/с «Хороший хлопець»

19.30, 5.00 ТСН-тиждень

21.00 Мелодрама «Горизонти 

кохання»

00.40 Драма «Після тебе 

— нікого»

02.15 Світське життя-2018

ІНТЕР

06.05 М/ф

06.30 Х/ф «Три тополі на 
Плющисі»

08.00 Удачний проект

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. Морський 

сезон

11.00 Орел і решка. 

Перезавантаження

12.10 Х/ф «Туз»
14.10 Х/ф «Блеф»
16.10 Х/ф «Бебі-бум»
18.00, 20.30 Х/ф «Два 

Івани»
20.00 Подробиці

22.25 Х/ф «Політ фантазії»
00.25 Х/ф «Малахольна»
02.25 Речдок

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

07.00 Сьогодні

07.30, 5.30 Зоряний шлях

09.20 Т/с «Клянуся любити 

тебе вічно»

13.30 Т/с «Каблучка з 

бірюзою»

17.00, 21.00 Т/с «Дружина за 

обміном»

19.00, 1.00 Події тижня 

20.00 Головна тема

23.00 Х/ф «Любов із 
пробірки»

02.00 Х/ф «Щурячі 
перегони»

03.45 Реальна містика

ICTV

05.05 Еврика!

05.15, 12.45 Факти

05.45 Інсайдер

07.45 Т/с «Ніконов і К°»

09.45 Т/с «Відділ 44»

12.35, 13.00 «На трьох»

15.00 Х/ф «Смокінг»

16.50 Х/ф «Прискорення»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «Іноземець»

22.55 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна»

01.05 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

02.40 Х/ф «Циган»

НОВИЙ КАНАЛ

05.00 Стендап-Шоу

05.55, 7.49 Kids Time

06.00 М/ф «Геркулес»

07.50 М/ф «Планета скарбів»

09.45 Х/ф «Загублене 

майбутнє»

11.35 Х/ф «Повінь»

15.20 Х/ф «2012»

18.30 Х/ф «Розлом Сан-

Андреас»

21.00 Х/ф «Зіткнення з 

безоднею»

23.20 Х/ф «Піраньї 3DD»

00.55 Х/ф «Піраньї 3D»

02.40 Зона ночі

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 1.00, 2.00, 
4.00, 5.00 Час новин

06.30 Невигадані історії
07.15, 4.20 Феєрія мандрів
07.50, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

0.40 Натхнення
09.10 Мотор_ТВ

09.15 Автопілот-Тест

09.20 Драйв
09.30 Вікно в Америку
10.05 Сімейні зустрічі
10.25, 3.20 Кіно з Я. Соколовою
11.05 Кордон держави
11.20 Будемо жити
11.30 Гра інтересів
12.15, 23.10 

ЕнергоНезалежність
12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО
13.05 Медекспертиза
13.25 Діалоги з Патріархом
14.10, 20.00, 1.10, 4.40, 5.15 

Машина часу

15.15 П’ятий поверх

16.10 Агрокраїна

16.20 Фінансовий тиждень

17.05 Особливий погляд

17.25 Компанія героїв

18.00, 2.10 Час. Підсумки 

тижня 

19.25 Стоп корупції!

21.40, 3.00 Час-Time

22.10 Справжній детектив

23.30 Про військо

02.55 Огляд преси

НТН

05.45 Х/ф «Діти Дон 
Кіхота»

07.10 Страх у твоєму домі

10.50 Х/ф «Небезпечно 
для життя!»

12.40 Х/ф «Без року 
тиждень»

14.00 Х/ф «Прибульці-3: 
взяття Бастилії»

16.10 Х/ф «Танцюрист 
диско»

19.00 Х/ф «Максим 
Перепелиця»

20.45 Х/ф «Любов на 
асфальті»

22.55 Х/ф «Люби мене»
00.50 Х/ф «Комісований»
02.20 Речовий доказ

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Лекції громадського. 

06.45 Колечки. Емалеві 

картини

07.00 Концертна програма 

«Відкривай Україну» 

07.55 UAмузика. Відеокліп    

08.00 Казки Лiрника Сашка. 

08.30 Додолики

08.45 Мистецькі історії. 

09.00 Хто в домі хазяїн? 

09.30 Фольк-music. Діти

10.15 Чернігів. Церква 

Параскеви П’ятниці

10.30 Суспільний університет 

Петриківка

11.00 Національна опера 

України. К. Данькевич 

«Лілея»

13.00 #ВУКРАЇНІ 

13.25 Чернігів. Заснування 

старого міста

13.45 Дитячі таємниці. 

14.15 Документальна 

програма «Незвідані 

шляхи»

15.10 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 

терція»

16.10 Лекції громадського. 

16.55 Концерт симфонічного 

оркестру K&K 

Philharmoniker. 

Kendlinger dirigent 

Straub (повтор)

18.15 Колечки. Емалеві 

картини

18.30 Документальна 

програма «Дешевий 

відпочинок»

19.05 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП 7» 

20.00 Як дивитися кіно 

20.30 Вистава Національної 

опери України. 

Джузеппе Верді 

«Макбет» 

22.45 Чернігів. Церква 

Параскеви П’ятниці

23.00 Територія Кіно. 

Станіслав Битюцький

00.00 RadioChoir_UA

01.00 Київський академічний 

Молодий театр. 

О. Ісаєва «Second love»

03.10 Фольк-music. 

04.15 Розсекречена історія

 

СТБ

07.05, 11.00 Хата на тата

09.00 Все буде смачно!

10.00 Караоке на майдані

13.05 ЕксперименТИ

15.05 Х/ф «Іван 
Васильович змінює 
професію»

17.00, 23.35, 23.50 Я 

соромлюсь свого тіла

19.00 Битва екстрасенсів

21.20 Один за всіх

22.35 Слідство ведуть 

екстрасенси

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15, 15.15, 

16.15, 17.15, 18.15, 

19.15 Територія 

позитиву

12.15 Споживач

13.15 Прямий ефір 

14.15 Віч-на-віч

20.00 Дорослі ігри

21.00 THE WEEK Міжнародний 

огляд тижня 

22.00 Політична кухня

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Бушидо

09.20 Угон по-нашому

13.30 ДжеДАІ. Дайджест

14.30 Х/ф «Захисник»
16.10 Х/ф «Голодний 

кролик атакує»
18.10 Х/ф «Гра на 

виживання»
19.55 Х/ф «Втеча»
22.00 ПРОфутбол

23.15 Змішані єдиноборства. 

UFC

01.45 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

03.00 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Плей-оф». ЧУ

07.45, 19.45, 5.20 Світ 

Прем’єр-ліги

08.15 «Олександрія» 

— «Олімпік». ЧУ

10.00, 15.40, 21.05 Футбол 

NEWS

10.25 «CHAMPIONS FEST»

11.25 «Вольфсбург» 

— «Ліон». Фінал. 

Жіноча ЛЧ УЄФА

13.50, 16.00, 18.45 Ніч ЛЧ

16.30, 23.00 «Реал» — 

«Ліверпуль». Фінал». 

ЛЧ УЄФА

20.15 Журнал ЛЄ

21.20 Великий футбол

01.15 «Шахтар» — «МЮ» 

(2013/2014 рр.) 

03.05 «LaLiga Chronicles». ЧІ

03.30 «Валенсія» — 

«Депортіво». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Атлетіко» — «Ейбар». 

ЧІ

07.45, 12.20 Ніч ЛЧ

10.05 «Реал» — 

«Ліверпуль». Фінал. ЛЧ 

УЄФА

13.20, 19.15, 21.45 Топ-матч

13.25, 14.10 Матч усіх зірок

14.05, 14.50, 15.35, 16.20 

CHAMPIONS FEST

14.55 Матч за 3-тє місце. 

Матч усіх зірок

15.40 Фінал. Матч усіх зірок

16.45 «LaLiga Chronicles». ЧІ

17.05 «Челсі» — «МЮ». 

Фінал. Кубок Англії

19.30 «Барселона» — 

«Сосьєдад». ЧІ

22.00 «Ворскла» — «Зоря». 

ЧУ

23.50 ЧІ. Огляд туру

00.50 «Вільярреал» — 

«Реал». ЧІ

02.40 Світ Прем’єр-ліги

03.10 «Шахтар» — «Челсі» 

(2012/2013 рр.)

05.00 «LaLiga Docs». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.40 Брама часу

09.10, 18.30 У пошуках істини

11.00 Бойові сили

12.30, 21.00 Таємниці Хреста. 

Хто вбив Ісуса?

14.30 Подорожі з Ісусом

15.30 Природа сьогодення

17.30 Річкові монстри

23.00 Секретні території

23.50 Шалена подорож

00.40 Містична Україна

02.20 Два Миронових

03.00 Юрій Нікулін

03.40 Ролан Биков

04.20 Богдан Ступка

05.10 Володимир Івасюк

К1

06.30 Top Shop

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.20 М/ф

09.00 Ух ти show

10.35 М/ф «Астерікс і 

Обелікс: велика бійка»

12.00 Орел і решка

00.00 Х/ф «Татусі без 
шкідливих звичок»

01.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

11.30 Х/ф «Король повітря: 
повернення»

13.00 Т/с «Догори дриґом»

14.00 Рятівники

17.30, 23.00 Країна У

19.00 Х/ф «Крутий чувак»
21.00 Танька і Володька

00.00 Теорія зради

01.00 Найкращий ресторан 

02.00 БарДак

02.30 Панянка-селянка

03.20 Віталька

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Чорний Джек»
06.27, 6.30, 7.05, 8.05, 9.05 

Доброго ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.15, 

3.00 Новини
09.35 Х/ф «Святий 

Августин»
11.15 Д/ф «Дешевий 

відпочинок»
11.45 Д/ф «Двоколісні 

хроніки»
12.10 Перший на селі
12.40 Енеїда
13.35 Д/ф «Гордість світу»
14.00 Телепродаж (комерційні 

умови)
14.20 Фольк-music
15.25, 23.40 Д/ф «Неповторна 

природа»
16.55 Т/с «Римська Імперія»
20.00 Д/ф «Як працюють 

міста»
21.35 #@)[]?$0 із Майклом 

Щуром
22.15, 1.35 Букоголіки
22.45 Д/ф «Вагасі — 

японські смаколики»
00.45 Д/ф «Спільноти 

тварин»
01.09, 1.10 Культурна афіша 

здорової людини
02.10 Незвичайні культури
03.25 Тема дня
03.45 Війна і мир
04.30 Концерт симфонічного 

оркестру K&K 
Philharmoniker. 
Kendlinger dirigent 
Straub

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 ТРАВНЯ 2018

УКРАЇНА МОЛОДА12 ТБ-НЕДІЛЯ
27 травня



13УКРАЇНА МОЛОДА

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 18—19 ТРАВНЯ 2018СВІТ
НОВИНИ ПЛЮС

«Солідарність iз примусу до 
миру»
 У суботу, 19 травня, в Палаці парламен-
ту Румунії відбудеться конференція під на-
звою «Солідарність з примусу до миру» за 
участі авторитетних політичних лідерів Єв-
ропи. Завданням конференції є поширен-
ня культури миру для підтримки мирного 
возз’єднання Корейського півострова. За-
прошено на неї і третього Президента Украї-
ни Віктора Ющенка. Впродовж конференції 
її учасники виступлять з окремими промо-
вами про культуру політичного спілкуван-
ня, проведуть спільну дискусію про засто-
сування політичної культури у справі спри-
яння мирному об’єднанню розділеного між 
двома ворогуючими корейськими держава-
ми півострова. На завершення конференції 
відбудеться спільна дискусія на тему, як 
країни Східної Європи можуть посприяти 
та допомогти возз’єднанню розділеного з 
1953 року Корейського півострова. 

Трамп доручив готувати нові 
санкції проти Росії 
 Нещодавно Державний департамент 
США запровадив санкції щодо кількох 
російських військових структур через по-
рушення американського законодавства 
щодо нерозповсю дження зброї масового 
знищення. Відповідний документ був опуб-
лікований 10 травня. У документі йдеться 
загалом про внесення до санкційного спис-
ку оборонних структур низки країни, в тому 
числі Росії, Китаю, Ірану, Сирії, Північної 
Кореї, Туреччини та інших. З російських 
структур до списку потрапили навчаль-
ний центр зенітних ракетних військ у Гат-
чині, 18-й центральний науково-дослід-
ний інститут міноборони Росії у Курську, 
конструкторське бюро приладобудування в 
Тулі, 183-й гвардійський зенітний ракетний 
полк, науково-виробничий концерн «Бар-
лі», а також Головне управління генштабу 
Росії. Як зазначається у документі, закон 
передбачає покарання іноземних юридич-
них і фізичних осіб за продаж чи придбан-
ня в Ірану, Сирії чи Північної Кореї товарів, 
послуг або технологій, які можуть зроби-
ти внесок у розвиток зброї масового зни-
щення. Через тиждень президент США До-
нальд Трамп доручив американському уря-
ду підготувати план нових санкцій щодо 
Росії за порушення Договору про ліквіда-
цію ракет середнього і малого радіусу дії. 
Розпорядження опубліковано на сайті Бі-
лого дому 16 травня. Санкції можуть бути 
запроваджені проти тих, хто несе відпові-
дальність за невиконання Москвою поло-
жень договору. Можливі заходи – заморо-
жування активів цих осіб у США, заборо-
на на в’їзд та інші обмеження, які «прези-
дент вважатиме доречними».

У Празі на честь Василя Макуха 
назвуть міст 
 У Празі на честь українського дисиден-
та Василя Макуха назвуть пішохідний міст 
через річку Ботіч у районі Вршовіце, пові-
домив посол України в Чехії Євген Пере-
бийніс. Він зазначив, що відповідне рішен-
ня схвалила міська рада Праги. 5 листопа-
да 1968 року Макух на Хрещатику в Києві 
вчинив акт самоспалення, вигукуючи «Геть 
окупантів!», «Хай живе вільна Україна!», 
«Геть з окупованої Чехословаччини!». Так 
він висловив протест проти окупації Украї-
ни та Чехословаччини. Василь Макух наро-
дився у 1927 році на Львівщині у селянсь-
кій родині. Юнаком підтримував зв’язок із 
членами «Просвіти» та ОУН, а під час Дру-
гої світової війни воював у лавах УПА, за що 
був засуджений радянською владою до 10 
років каторжних робіт.

До 2050 року в містах житиме 
68 відсотків населення 
 Дослідники ООН прогнозують, що до 
2050 року в містах житиме 68 відсотків на-
селення планети. Найбільший приріст місь-
кого населення очікується в містах Азії та 
Африки, йдеться в дослідженні ООН, ін-
формує агенція dpa. Лише в Китаї міське 
населення зросте на 255 мільйонів до 2050 
року. Нині ж найбільш урбанізованими ре-
гіонами світу є Північна Америка (82% місь-
кого населення), Латинська Америка та Ка-
риби (81%), а також Європа (74%). Рівень 
урбанізації в Азії дещо нижчий і становить 
50 відсотків. В Африці в містах проживає 43 
відсотки населення континенту. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Російські ЗМІ тріумфаль-
но повідомляють, що впро-
довж 12 годин першого дня 
експлуатації 16 травня Крим-
ський міст побив добовий ре-
корд поромної переправи, 
яку він замінив. Мостом ма-
сово каталися російські полі-
тики, журналісти та близько 
тисячі путінських байкерів з 
екстремістської організації 
«Нічні вовки». Що буде в на-
ступні дні після спаду першої 
хвилі біснуватості — побачи-
мо. 
 Українське керівництво 
заявило, що відкриття мосту 
— нi що інше як протиправні 
дії окупаційної влади на су-
веренній території України. 
«Керченський міст знадобить-
ся окупантам для втечі з Кри-
му», — написав на своїй ін-
тернет-сторінці Петро Поро-
шенко. Глава України додав, 
що побудова мосту через Кер-
ченську протоку — це спроба 
легітимізації окупації, а та-
кож черговий приклад пору-
шення Росією міжнародного 
права. Український Прези-
дент нагадав, що Київ подав 
до Арбітражного трибуналу 
Конвенції ООН iз морського 
права клопотання про захист 
суверенних інтересів Украї-
ни. І таку думку поділяють 
Європейський Союз, США, 
Канада та НАТО. 
 Засудили відкриття мосту 
між Кримом та Росією Сполу-
чені Штати Америки. За сло-
вами речниці Державного де-
партаменту Хізер Науерт, 
це чергова дія, що підтвер-

джує «незаконне захоплен-
ня» Росією території Украї-
ни. «Крим є частиною Украї-
ни. США засуджують будів-
ництво російського мосту і 
його часткове відкриття, що 
відбулося без згоди влади у 
Києві», — заявила речниця 
Держдепу. Вона зауважила, 
що конструкція ускладнює 
рух великих суден, які про-
пливають Керченською про-
токою до портів Маріуполя та 
Бердянська. Науерт зазначи-
ла, що «Керченська протока 
— єдиний шлях, який веде в 
територіальні води України 
в Азовському морі», і наголо-
сила, що «будівництво моста 
стало нагадуванням про напо-
легливе бажання Росії пору-

шувати міжнародне право». 
США запевнили, що визнають 
суверенітет та територіаль-
ну цілісність Української де-
ржави. Вашингтон також по-
передив Росію, що всі санкції 
залишатимуться чинними, 
поки Росія не поверне Україні 
контроль над Кримом.
 Європейський Союз та-
кож заявив, що міст між кон-
тинентальною Росією та Кри-
мом є атакою на територіаль-
ну цілісність України. «Черго-
вим порушенням суверенітету 
України» назвала прокладан-
ня моста очільниця дипло-
матії ЄС Федеріка Могеріні. 
«Росія збудувала міст без 
згоди України», — нагадала 
вона. ЄС «надалі засуджує не-

легальну анексію Криму і Се-
вастополя», — йдеться в її за-
яві. 
 У НАТО відкриття Крим-
ського мосту назвали новою 
демонстрацією «презирства» 
Росії до міжнародного права. 
«Цей міст є черговим пору-
шенням суверенітету та тери-
торіальної цілісності України. 
Росія продовжує демонстру-
вати своє презирство до між-
народного права», — зазначе-
но в комюніке Альянсу, яке 
було поширене його офіцій-
ним представником. 
 Такої ж думки і Канада та 
Польща. «Будівництво Росією 
так званого Кримського мос-
ту, без згоди України та про-
ти позиції Генеральної асам-
блеї ООН, це чергове явне по-
рушення засад міжнародного 
права», — наголосили в мініс-
терстві закордонних справ 
Польщі. Наші сусіди закли-
кали Росію утриматися від 
подальшого порушення тери-
торіальної цілісності Украї-
ни і нагадали, що міжнарод-
на спільнота визнала незакон-
ним референдум, у результаті 
якого Крим було анексовано. 
На переконання дипломатич-
ного відомства Польщі, «дії 
Росії призводять до того, що 
досягнення мирного врегулю-
вання, що бере до уваги інте-
реси української сторони, все 
важче реалізовувати». «Воно 
також суперечить неоднора-
зовим запевненням представ-
ників російської адміністра-
ції, що вони хочуть мирно-
го врегулювання конфлікту 
з Україною», — йдеться у за-
яві. ■

ПРОТЕСТ

«Знадобиться, коли втікатимуть iз Криму» 
Провідні країни світу засудили відкриття Кримського моста

■

Путін першим проїхав мостом за кермом КамАЗа: в інтернеті 
одразу обіграли цей факт із серіалом «Далекобійники». 

❙
❙

Ігор ВІТОВИЧ

 На вчорашній зустрічі прем’єр-міністра Росії 
Дмитра Медведєва з членами нового уряду першо-
черговою стала тема підвищення пенсійного віку, 
повідомляє РІА «Новості». За результатами обго-
ворення, після урядової наради міністерство праці 
Росії може отримати доручення на розробку законо-

проекту про підвищення пенсійного віку, який вне-
суть на розгляд Держдуми, повідомляє газета «Ком-
мєрсант» iз посиланням на два незалежні джерела в 
уряді. 
 Зазначається, що задля орієнтиру по пенсійному 
віковому порогу будуть використані розробки Центру 
стратегічних розробок. На думку колишнього мініст-
ра фінансів Олексія Кудріна, чоловікам варто виходи-
ти на пенсію в 65 років, а жінкам — в 60. На цей час 
пенсійний вік у Росії становить 60 років для чоловіків 
та 55 років для жінок. «Коммєрсант» пише, що новий 
закон може набути чинності вже з 2019 року. 
 Пропозиція підвищення пенсійного віку з’явилася 
не спонтанно. 15 травня депутат Держдуми Андрій 
Ісаєв заявив, що у владних кабінетах ця тема обго-
ворюється вже певний час. «Ми знаємо, що в уряді 

ведуться дискусії про пенсійний вік, але ми також 
розмовляємо про це з главою уряду, наполягаємо 
на тому, що таке рішення може бути винесене лише 
після широкого громадського обговорення», -— до-
дав Ісаєв і зазначив, що жодного неочікуваного вне-
сення тексту законопроекту на голосування до Думи 
не буде. Тут слова «після громадського обговорен-
ня» варто швидше розуміти як «після виборів Путі-
на». Адже непопулярні рішення на пострадянському 
просторі ухвалюють саме в такий спосіб. 
 11 травня були оприлюднені результати опиту-
вання майже восьми тисяч росіян на тему оптималь-
ного віку для виходу на пенсію, яке провела російсь-
ка соціологічно-дослідницька служба HeadHunter. З 
підвищенням пенсійного віку з метою розвитку еко-
номіки Росії погодились лише 6 відсотків респонден-
тів. Діючий поріг пенсійного віку назвали оптималь-
ним 53% росіян, а ще 35% висловилися на користь 
його пониження: 54 роки для чоловіків і 50 років для 
жінок. Запропоноване підвищення пенсійного віку 
може виявитись холодним душем для росіян, які очі-
кували від переобраного президента та перепризна-
ченого уряду поліпшення соціальних стандартів. ■

ПРІОРИТЕТИ

Царя обрали? Тепер працюйте! 

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Компанія YouTube на цей 
час славиться як найбільша у 
світі збірка музичних кліпів i 
концертів. Але недоліком цієї гі-
гантської відеотеки є те, що вона 
розбавлена на сайті YouTube ін-
шими інформаційними та роз-
важальними ві деороликами, 
які не мають нічого спільного з 

музикою. Виходить такий собі 
суржик чи «капуста з горохом», 
в якому стає дедалі важче знай-
ти потрібний користувачу му-
зичний номер. 
 Компанія врахувала це і 
вчора оголосила про запуск 
нового стрімінгового музич-
ного сервісу YouTube Music, 
повідомляється на блозі ком-
панії. Паралельно з браузер-

ною версією YouTube випус-
тить також окремий додаток. 
На додаток до музичних ремік-
сів компанія обіцяє і доступ до 
реміксів (електронних обробок 
оригінальних версій музичних 
творів), кавер-версій (виконан-
ня оригінальної пісні певно-
го виконавця іншим виконав-
цем) та живих виступів. 
 А погана новина та, що 

безкоштовна версія YouTube 
Music супроводжуватиметься 
рекламою. Версія без реклами 
обійдеться користувачу в $9,99 
щомісяця. При цьому в ком-
панії зазначили, що існуючий 
сервіс Google Play Music продов-
жить працювати. Новий музич-
ний сервіс YouTube Music стане 
доступним для користувачів у 
всьому світі з 22 травня. ■

ЩОСЬ НОВЕНЬКЕ 

Мухи — окремо, музика — окремо
Із 22 травня YouTube запускає новий музичний стрімінговий сервіс

■

Уряд Росії обговорив 
підвищення 
пенсійного віку 
для росіян
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Тарас ЗДОРОВИЛО 

У Музеї шістдесятництва у Києві 
презентували персональну 
виставку художниці Марини Со-
ченко «Ніхто крім нас», на якій 
представлено 97 пастельних 
картин із портретами українсь-
ких героїв — учасників росій-
сько-української війни на сході 
України. Показ триватиме до 5 
червня.
Пані Марина — учениця ле-
гендарного художника-шіст-
десятника Віктора Зарецького, 
дружба з яким вплинула на її 
подальшу долю й укріпила у ви-
борі майбутньої професії. Зараз 
вона вже сама викладає у На-
ціональній академії образотвор-
чого мистецтва й архітектури. 
Наразі в творчому доробку мис-
ткині 40 персональних виста-
вок; понад півсотні разів вона 
показувала свої роботи у гурто-
вих всеукраїнських і зарубіжних 
зібраннях. Своєю найкращою 
роботою вважає дипломну — 
«Весільний коровай». Із мирних 
часів, скажімо, і фантастичний 
«Осінній подарунок», на якому 
українка-панна посеред яблук. 
Марія Соченко малювала на 
Майдані. А не так давно — на 
сході в окопах. Майстриня-пат-
ріотка, одна з організаторок 
акції на підтримку політв’язня 
Кремля кінорежисера Олега 
Сенцова, розповіла «Україні мо-
лодій» про себе й історії народ-
ження своїх «діточок» — картин 
із портретами цвіту української 
нації. 

На Майдан ходила 
з етюдником
 ■ Пані Марино, як і коли ви-
никла ідея створення галереї 
портретів сучасних українських 
патріотів — воїнів російсько-ук-
раїнської війни ? 
 — Ця галерея виникла сама 
по собі... А все почалося ще з 
часів Майдану, де я малювала 
учасників спротиву. До слова, 
на виставці представлені ті май-
данівці, які воювали й загинули: 
Женя Чорний, інші...
 ■ Як вдавалося малювати 
під час Революції гідності? 
 — На Майдані почала малю-
вати у січні 2014-го, одразу після 
Нового року. Чому? По-перше, 
там зібралися дуже креативні 
люди. До того ж, я писала карти-
ни олією: наприклад, з «Глобу-
са» загальну майданівську пано-
раму, або ж Віче (на кожне з яких 
ходила з «етюдником»). 
 Але певний перелом стався, 
коли у центрі Києва якогось дня 
назустріч мені йшли дві жінки, 
котрі кинули фразу: «О, бомжі 
зібралися!» І мене це так зачепи-
ло!..
 Ми з художниками також 
гуртувалися й годували «само-
оборонівців». І от якось дзво-
нять мені з «Народного руху» 
(свої координати я їм залишила 
раніше) й кажуть, що терміново 
треба волонтера. Але, коли приї-
хала й зайшла в намет, мені ска-
зали, що вже «підтягнулося» до-
статньо волонтерів й робити за-
раз нічого. Тоді я запропонувала: 
«Давайте буду вас малювати!», а 
саме стояли морози за двадцять 
градусів. Хлопці з радістю пого-
дилися, й потім цей процес їм так 
сподобався, що почали запрошу-
вати й з інших наметів. Так пот-
рапила до козаків, які казали: 
«Ви ж іще нас не малювали!» 
 Працювала й у КУНівсько-
му наметі (Конгрес українських 
націоналістів. — Авт.), зокрема, 
малювала Вільгельма Кройца — 
якого згодом, 18 лютого, сильно 
побили, а під час війни він пішов 
добровольцем і служив артиле-
ристом. Але там було погане ос-
вітлення, тож усі наступні порт-

рети малювала в добре освітлю-
ваному рухівському наметі. 
 ■ Скільки портретів майданів-
ців ви створили?
 — До сотні. Я їм не віддавала 
пастельні роботи, а робила якіс-
ні кольорові ксерокси, які й да-
рувала. Якщо нарешті буде му-
зей Майдану, то із задоволенням 
віддам туди свої роботи, перш за 
все, з портретами майданівців.

«...Плакала, й вирішила 
обов’язково їх намалювати»
 ■ Як почалася ваша воєнна 
частина творчого життя?
 — Майже одразу, як усі 
хлопці пішли з Майдану на вій-
ну (хтось весною, хтось улітку 
2014 року), я пішла в госпіталь. 
На жаль, там зустріла чимало 
майданівців, але вже поране-
них у боях на сході, тож почала 
їх знову малювати. Восени 2014 
року намалювала Андрія Біли-
ка, Віктора Чабаненка (моло-
десенький одесит, поранений у 
ногу), Святослава-Андрія Гру-
шевського (важко поранений у 
плече під Іловайськом).
 Коли вже через рік знову зус-
трілася у госпіталі з Грушевсь-
ким, у якого ніяк не гоїлося пле-
че, він показав на телефоні фо-
тографії й сказав: «Це все мої 
загиблі побратими...». Коли я 
на них глянула, то попросила 
перекинути їх мені на ґаджет. 
Уже вдома — плакала й вирі-
шила обов’язково їх намалю-
вати. У 2015-му вийшла вели-
ка картина, де вони всі разом: 
«Карат» («афганець» Анатолій 
Миколаєнко, який, поранений, 
підірвав себе й «сепарів», уряту-
вавши побратимів, які відходи-
ли), «Колдун», «Бані», «Ест», 
«Румин», «Арт», «Сєвєр», «Ко-
тик». 
 ■ На картинах є й зброя. Чи 
складно її малювати?
 — Спеціально ходила у Му-
зей Збройних сил України, 
адже не знала, як малювати 
зброю. Вималювала її, а там 
мене несподівано попросили 
зробити портрет із фотографії 
бійця, який тоді щойно заги-
нув в Широкиному — 26-річно-

го Дениса Денисюка («Дюс») із 
полку «Азов», колишнього ре-
жисера СТБ. Він — єдиний син 
у мами, після закінчення конт-
ракту вона казала йому: «Сину, 
чому ти знову йдеш «туди»?». 
А він у відповідь: «Мамо, а хіба 
війна у нас закінчилася?..» Тоб-
то, життя само підказувало кого 
малювати.
 Уявіть, наскільки мені важ-
ко було малювати загиблих...

На передовій
 ■ Пані Марино, а як потра-
пили на передову в листопаді 
2017-го?
 — Я давно вже хотіла поїха-
ти на фронт, ще коли після Іло-
вайського котла зустрічалася з 
волонтерами у госпіталях. Тоді 
хлопців привозили масово бук-
вально по кусочках... Волонте-
ри кажуть, що жахлива ситуа-
ція: матері видзвонюють, пла-
чуть, шукають своїх рідних, 
дали мені декілька фотогра-
фій хлопців, що зникли безвіс-
ти, й сказали: «Малюй!» Так-от 
і з’явилися портрети Максима 
Харченка, добровольця з «Ай-
дару» Жені Марчука («Чор-
ний»)... 
 А якось у центрі Києва мені 
зустрілася вся в чорному мама, 
яка була в розпачі й ридала за 
полеглим сином. Дала мені 
фото, й невдовзі я намалювала 
її синочка — Артура Лі (у нього 
тато — іноземець), котрий заги-
нув у Луганському аеропорту.
 Особлива історія портрета 
загиблого під час виходу з Іло-
вайського котла Миколи Гуме-
нюка. Волонтери у 2014 році 
дали його фото, він вважався 
зниклим безвісти 29 серпня. Як 
згодом з’ясувалося, Микола був 
поранений у руку й ногу, тож 
віддав свої документи тим, хто 
відходив. Лише через декілька 
років його ідентифікували по 
ДНК. І коли весною 2018 року 
тіло привезли ховати в рідне 
село на Тернопільщині, то попи 
церкви Московського патріар-
хату заявили: «Ми не будемо 
його відспівувати! Він отримав 
по заслугах! Везіть його туди, 

звідки привезли...» Такі, на 
жаль, наші українські реалії.
 Або ось портрет 23-річно-
го «кіборга» Андрія Грицака 
(«Каптьор») — мама знайшла 
сина лише через півроку в мор-
зі, на ньому фактично не було 
шкіри. В Андрія була ротація 
й він мав би вийти з ДАПу, але 
сказав: «Своїх хлопців не зали-
шу!» Загинув під завалами в ос-
танні дні захисту аеропорту.
 Щодо поїздки на передову, 
то спершу мої потуги були мар-
ними: наприклад, співаки мене 
з собою «туди» не брали. Але 
якось несподівано випала наго-
да: я із Миколою Цимбалюком 
із «Просвіти» та військовим 
підполковником Володимиром 
Потаповим із Центру мораль-
но-психологічного забезпечен-
ня ЗСУ поїхали на 12 днів. Зок-
рема, були поблизу Волновахи, 
що на Донеччині. Ми їздили по 
лінії розмежування, тож малю-
вала хлопців просто в окопах. 
 Є і жіночі портрети — 55-
річної Наталії Трофимчук, ме-
дика-майданівця з Криму, яка 
вже чотири роки в першій лінії 
на фронті!
 ■ Під обстріли потрапляли 
на передовій?
 — Час від часу «там» пост-
рілювали, а особливо сильними 
були нічні обстріли, але я так 
утомлювалася, що спала в блін-
дажах «мертво».
 Було моторошно, коли вночі 
у бліндажі малювала зв’язківця 
Катю, а в неї рація, по якій чую: 
«Два обстріли... Три обстріли... 
Небезпека прориву!..» Бо туман, 
то «сепари» й лізуть...
 Довелося також, на зворот-
ному шляху, три дні попрацю-
вати у госпіталі, що у Часово-
му Ярі — він поблизу передової 
й туди постійно привозять по-
ранених. Там народився порт-
рет Святослава Бугаєнка («Гла-
мура») — цей боєць як із хреста 
знятий, на ньому немає живо-
го місця: весь поламаний, по-
битий. У госпіталі намалювала 
й Роберта Кафлановича (в нього 
мати угорка, а батько циган) — 
цей приголомшливий воїн має 

несамовиту вогняну енергію. За-
раз він знову на передовій.
 ■ Скільки портретів тоді ство-
рили?
 — Коли ми їхали з Києва на 
«передок», то думала, що в день 
робитиму до п’яти портретів. Але 
коли приїхали туди, то до мене, 
образно кажучи, стояла черга 
на тому холоді — малювала чо-
ловік по шістнадцять. Тож мені 
було тоді не до обстрілів, я їх май-
же не пам’ятаю, бо падала від пе-
ревтоми.
 За 12 днів на передовій (але 
ж були ще дні переїздів — по три 
дні добиралися) — створила 65 
портретів.
 ■ Не тягне знову на передо-
ву?
 — Тягне. Тим паче що знову 
кличуть, зокрема телефонува-
ли з госпіталю в Часовому Ярі, 
Красногорівки. Думаю, що на 
початку червня точно кудись 
поїду. Обіцяла хлопцям приї-
хати — вони мене чекають із не-
терпінням! Адже для них — це 
радість! Крім того, була ж іще 
й у ролі психолога: малюючи, 
спілкувалася з бійцями душа 
до душі, а їм це вкрай необхід-
но там. Про кожного з них можу 
написати роман. Тим більше 
коли малюєш людину, то треба 
ж передати не стільки її зовніш-
ність (я ж не фотограф), скільки 
її душу, внутрішній світ.

«Плануємо підтримати акцією 
Олександра Кольченка 
і Миколу Карпюка»
 ■ Чи є різниця: малюєте су-
часника чи історичного персо-
нажа?
 — Так. Перш ніж малюва-
ти портрет, дізнаюся побільше 
про людину-сучасника. А якщо 
йдеться про історичну особу, то 
збираю про неї максимум інфор-
мації, читаю твори. Так робила, 
перш ніж намалювати Олексія 
Алмазова (український військо-
вий і громадський діяч, генерал-
хорунжий Армії УНР. — Авт.). 
Аналогічно було і з Петлюрою: 
«перекопала» про нього чимало 
літератури, та й то вважаю, що 
замало.
 А зараз хочу зайнятися неок-
ласиками.
 ■ Ви були однією з організа-
торок акції на підтримку крем-
лівського бранця Олега Сенцо-
ва — українського кінорежисе-
ра, сценариста, письменника.
 — Побачила його фото в 
інтернеті, де він має замуче-
ний вигляд, крім того, була ін-
формація, що його цькують. 
Зв’язалась по скайпу з його сес-
трою, спитала, чи треба провес-
ти акцію на його підтримку — 
вона мені подякувала. Тоді ми з 
мистецтвознавцем Ганною Яро-
вою стали розсилати повідом-
лення, зокрема вона звернулась 
в УНІАН, я — у Спілку архітек-
торів. До нас одразу приєднався 
Олександр Гудима і його Братс-
тво імені Андрія Первозваного, 
а також Конгрес українських 
націоналістів.
 Дома намалювала плака-
ти і плакат-картину під назвою 
«Доблесть сильніша від тира-
на». У мене був портрет Олега 
Сенцова, який я робила раніше. 
Акцію провели під російським 
посольством, вона була яскра-
вою, мистецькою, проте людей 
на ній було, на жаль, небагато. 
Ще ми домовилися, що прове-
демо акції підтримки інших не-
законно ув’язнених Росією ук-
раїнських громадян, зокрема 
кримчанина Олександра Коль-
ченка (сімферопольський лже-
суд переконує, що він не встиг 
вчасно відмовитися від росій-
ського громадянства) і Миколи 
Карпюка, уродженця Рівнен-
щини. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Лики з передової і шпиталів
Марину Соченко учив малювати Віктор Зарецький, а на Майдані 
її називали народною художницею

■

Художниця Марина Соченко на відкритті персональної виставки «Ніхто крім нас».
Фото Тараса ЗДОРОВИЛА.

❙
❙
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«Тріумф у Лізі Європи — це перемога, яка символізує все, чим ми 
славимося: важка праця і наполегливість»

Дієго Сімеоне
аргентинський наставник ФК «Атлетико» (Іспанія)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 За останні кілька сезонів мадридсь-
кий «Атлетико» програв два фінали Ліги 
чемпіонів. Подібна обставина — серйоз-
ний удар по бойовому духу колективу й 
амбіціях власників клубу. Проте історія 
«матрацників» — це приклад того, як 
винагороджується важка й наполегли-
ва праця. І нехай у турнірі, в якому ми-
нулої середи тріумфував «Атлетико», 
грають далеко не всі найсильніші клуби 
Старого світу, виграш мадридцями Ліги 
Європи став заслуженим підсумком ба-
гаторічної роботи наполегливого настав-
ника Дієго Сімеоне та його невтомних пі-
допічних на чолі з ветераном команди 
Фернандо Торресом. Цікаво, що за оди-
надцять сезонів своїх виступів за «мат-
рацників», щоправда, нерегулярних, 
34-річний «Ель-Ніньйо», котрий, до сло-
ва, влітку залишить мадридський клуб, 
виграв свій перший трофей. «Я виграв 
свій найважливіший трофей, адже ду-
мав, що ніколи не підніму кубок над го-
ловою в складі рідного «Атлетико», — 
заявив Торрес.
 Утім головним героєм фіналу ЛЄ, 
в якому команда Сімеоне, розгроми-
ла французький «Марсель» — 3:0, за 
іронією долі став форвард збірної Фран-
ції та «Атлетико» Антуан Грізманн. 
У вирішальному поєдинку турніру, 
котрий проходив у Ліоні, кращий бом-
бардир чемпіонату Європи-2016 відзна-
чився «дублем», зробивши таким чином 
основний внесок у розгром опонента.
 «Я багато років працював, щоб насо-
лодитися цим моментом. Я в «Атлетико» 
вже чотири роки — у мене міцний зв’язок 
iз товаришами по команді, з уболіваль-
никами. Тому я і віддаю всі сили тут. Я 
мріяв виграти трофей з Сімеоне. Він ба-
гато чому мене навчив, зробив з мене од-
ного з кращих футболістів світу», — на-
голосив Грізманн.

 І нехай Сімеоне й не був безпосереднім 
учасником фінального поєдинку, адже 
продовжував відбувати чотириматчеву 
дискваліфікацію за неналежну поведін-
ку під час першого півфінального матчу 
проти «Арсеналу», без сумніву, тріумф 
«Атлетико» в Лізі Європи-2017/2018 
саме його заслуга. «Це був важкий сезон, 
і я думаю, що в Лізі Європи ми не прос-
то завоювали трофей. Це перемога, яка 
символізує все, чим ми славимося: важ-
ка праця і наполегливість», — відзначив 
наставник переможців.
 Напередодні фіналу передбачало-
ся, що поєдинок на «Стад-де-Ліон» ста-
не дуеллю двох французів: Грізманна та 

Дімітра Пайє. Утім вийшло так, що лі-
дер «Марселя» Пайє вже на початку поє-
динку був змушений залишити поле — 
далася взнаки не до кінця залікована 
травма. «Ми втратили свій шанс у пер-
шому таймі. Тоді у нас був голевий мо-
мент, але ми його не реалізували, а потім 
результативно помилилися», — так виг-
лядає коротке резюме гри від наставни-
ка французького клубу Руді Гарсії.

 Однак, як наголошує очільник «Мар-
селя», «Атлетико», — це прекрасна ко-
манда, тож його клубу нічого сороми-
тися за розгромну поразку. Тепер в іс-
торичному доробку «матрацників» три 
перемоги в Лізі Європи (2010, 2012, 
2018 роки). Водночас «Марсель», пос-
тупившись команді Сімеоне, втретє за-
знав фіаско у фіналі другого за рейтин-
гом клубного турніру континенту. ■

Григорій ХАТА

 Провівши у Ліоні перший із 
двох єврокубкових фіналів, тепер 
в УЄФА можуть повністю скон-
центруватися на головному поє-
динку клубного сезону в Старо-
му світі. Вирішальний матч Ліги 
чемпіонів-2017/2018 між «Реа-
лом» та «Ліверпулем» готується 
прийняти Київ — 26 травня на 
НСК «Олімпійський».
 І хоча столиця України вже 
має досвід проведення масштаб-
них футбольних подій — як-от 
чемпіонат Європи-2012 iз його 
фіналом, — Київ усе ж змушує 
функціонерів з Європейського 
футбольного союзу нервувати. 
Приміром, днями — після того, 
як в iнтернеті з’явилося резонан-
сне фото маленької дівчинки, в 
котрій упізнали падчерку пре-
зидента Федерації футболу Ук-
раїни Андрія Павелка, з Кубком 
Ліги чемпіонів на задньому сидін-
ні респектабельного автомобіля, 
— в УЄФА мусили роз’яснювати 
ФФУ суворі правила використан-
ня трофею Суперліги на різно-
манітних заходах.
 Утім, як запевняє очільник 
вітчизняного футбольного гос-
подарства, Київ організує один 
iз найкращих фіналів в історії 
УЄФА. «Це дуже хороша про-
мо-акція для популяризації 
футболу в Україні. Можливість 
показати Європі Україну з по-
зиції відкритої країни — фут-
больної країни, європейської 
країни, країни для хороших ін-
вестицій, країни, де відкриті 
будь-які кордони з розвитку», 
— наголосив Андрій Павелко.
 У столиці України очіку-
ють кілька десятків тисяч фут-
больних уболівальників з Євро-
пи. Попри різноманiтнi стра-
шилки, котрими в Англії та 

Іспанії окремі місцеві ЗМІ ля-
кають футбольних фанатів, їх 
кількість може виявитися за-
великою для готельної інфра-
структури Києва. При цьому 
злякатися можуть фанати «Лі-
верпуля» та «Реала» не стіль-
ки негостинних, на думку за-
хідної преси, столичних «уль-
трас», як кусючих цін на про-
живання. В окремих випадках 

цінник за ночівлю в київських 
готелях на час фіналу ЛЧ-2018 
зріс у кількадесят разів.
 Щодо самої арени, на яко-
му мадридський «Реал» ра-
зом iз Зінедіном Зіданом спро-
бує втретє поспіль виграти Су-
перлігу, то з 15 травня НСК 
«Олімпійський», де в останні 
місяці були проведені ремонт-
ні роботи окремих систем, вуз-

лів та об’єктів, перебуває під 
управлінням УЄФА. За тиж-
день до вирішального поєдин-
ку ЛЧ-2018 спеціалісти з Єв-
ропейського футбольного сою-
зу проведуть на «Олімпійсько-
му» стрес-тестування. Першим 
же перевірити готовність арени 
до фіналу Суперліги вирішив 
міністр молоді та спорту Ігор 
Жданов: «Стадіон практично 

готовий на 100%, залишили-
ся лише деякі косметичні робо-
ти. Головну увагу ми приділи-
ли системі безпеки. У півтора 
раза було збільшено кількість 
камер відео спостереження. Ті, 
що раніше не працювали, були 
замінені. За безпекою під час 
матчу на трибунах та підходах 
до стадіону слідкуватиме 500 
камер зі спеціально облаштова-
ної контрольної кімнати».
 За словами керівника «спор-
тивного» міністерства, трансля-
цію фінального поєдинку забез-
печуватимуть 50 камер. Утім, 
маючи таку кількість «додатко-
вих очей», УЄФА не буде вико-
ристовувати в матчі «Реал» — 
«Ліверпуль» систему відеопов-
торів. «Повністю не готова для 
широкого впровадження. Не-
обхідно продовжити тестуван-
ня», — очільник Європейського 
футбольного союзу Александер 
Чефферін не поспішає до запро-
вадження революційних змін у 
європейському футболі. Обслу-
говувати ж фінал ЛЧ у Києві 
довірили 45-річному сербсько-
му рефері Мілораду Мажичу. 
Отримавши статус судді ФІФА 
в 2009 році, відтоді сербові дові-
рили не надто багато важливих 
міжнародних матчів. Утім слід 
сподіватися, що брак досвіду 
обслуговування поєдинків екс-
тра-класу не завадить Мажичу 
як слід провести лігочемпіонсь-
кий фінал у Києві. ■

ОРГПИТАННЯ

Готовність номер один
На головній арені футбольного Євро-2012 готуються прийняти фінал Ліги чемпіонів-2018

■

ФУТБОЛ

Наполегливі й працьовиті
Після двох невдач у фіналі 
Ліги чемпіонів «Атлетико» 
тріумфував у другому 
за рейтингом клубному 
турнірі континенту

■

Французький форвард Антуан Грізманн допоміг «Атлетико» розгромити «Марсель» 
і втретє в своїй історії виграти Лігу Європи.
Фото з сайта uefa.com.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Ліга Європи. Фінал. «Марсель» (Франція) 
— «Атлетико» (Іспанія) — 0:3 (Грізманн, 21, 49; 
Габі, 89; «М»: Манданда, Сарр, Рамі, Л. Густаво, 
Амаві, Замбо-Ангісса, Сансон, Товен, Пайє (Ло-
пес, 32), Окампос (Н’Джіє, 55), Жермен (Мітроглу, 
74); «А»: Облак, Врсалько (Хуанфран, 46), Хіме-
нес, Годін, Ернандес, Корреа (Партей, 88), Сауль, 
Габі, Коке, Д. Коста, Грізманн (Торрес, 90)).

■

Після фіналу Євро-2012 на НСК «Олімпійський» у Києві пройде головний матч Ліги чемпіонів-2017/2018.
Фото УНІАН.

❙
❙
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Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 — Люба, не хочеш подивитися 
на мумій?
 — Невже ти хочеш запросити 
мене в Єгипет?
 — Ні. Показ мод по телевiзору 
починається.

* * *
 — Фіро, чому ти не носиш свій 
пояс для схуднення?
 — Вiн на мене не налазить.

* * *
 Льотчик на комісії:
 — Зріст?

 — 182.
 — Вага?
 — 84.
 — Спірометрія?
 — А це що таке?
 — Скільки видуваєте?
 — Два лiтри.
 — А в книжці написано чотири.
 — Так це у свята.

* * *
 Немає грошей на нові речі — 
зміни роботу. На новій роботі твої 
старі речі будуть як нові.

По горизонталі:
 1. У Карпатах — шанобливе звер-
тання до старшого чоловіка. 4. Укріп-
лена фортеця, пізніше — в’язниця. 7. 
Національний олімпійський комітет. 8. 
Основа базару. 9. Доріжка для вело-
перегонів. 11. Група з атомів вуглецю 

і водню, яка входить до складу винного 
спирту. 12. «Їхала шляхом червона ...» 
(пісня з репертуару гурту «Брати Гадю-
кіни». 13. «Возвеличу малих отих рабів 
німих. Я на сторожі коло них поставлю 
...» (Тарас Шевченко). 15. Центральний 
жіночий образ опери «Запорожець за 
Дунаєм». 17. Крейсер, який дав сиг-
нал до штурму Зимового палацу в жов-
тні 1917 року. 19. Медична назва кана-
лу, через який сеча виходить з організ-
му. 22. Організм, який зазнав генетич-
них змін, як герой фільму «Муха». 25. 
Місто на Тернопільщині, тісно пов’язане 
з долею Іоана Георгія Пінзеля. 26. Ім’я 
вірменського композитора, автора ба-
лету «Спартак». 28. Одне з імен Ван 
Дамма. 29. «Раби, підножки, грязь 
Москви, московське сміття ваші ..., яс-
новельможнії гетьмани». (Тарас Шев-
ченко). 30. Стан людини, наближений 
до клінічної смерті. 31. Антипод доб-
ра. 32. Людина без імені. 33. Інстру-
ментальний музичний твір, який скла-
дається з трьох-чотирьох різних за ха-
рактером та темпом частин.
По вертикалі:
 1. Балет на одну дію Моріса Раве-
ля. 2. Язичницький бог. 3. Африкансь-
ка країна. 4. Звуковий інтервал із вось-
ми тонів між однойменними звука-
ми гами. 5. Масть у картах. 6. Столиця 

Куби. 8. Річка на Закарпатті. 10. Столи-
ця Еквадору. 13. Закопані коштовності. 
14. Місто на Житомирщині, давня сто-
лиця древлян після падіння Коросте-
ня. 16. Один з останніх князів Київсь-
кої династії. 18. Друг Гаррі Поттера. 19. 
Країна на сході Африки, на території 
якої розміщені найвищі в Африці гори. 
20. Частина шляху, роботи, життя. 21. 
Відхилення в психологічному розвит-
ку дитини, що проявляється передусім 
складнощами в комунікації. 22. Лівий 
радикальний письменник і філософ, 
головний ідеолог та пропагандист Са-
патистської армії національного визво-
лення, що підняла індіанське повстання 
в Мексиці (штаті Чіапас) у 1994 році. 23. 
Ім’я української художниці і дисидентки 
Горської, підступно вбитої у 1970 році. 
24. Екс-народний депутат, олімпійсь-
кий чемпіон і президент Асоціації спор-
тивної боротьби України. 27. Німецький 
письменник, лауреат Нобелівської пре-
мії. 28. Трав’яниста рослина із пахучим 
насінням. ■

Кросворд №50
від 11—12 травня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 
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України.
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 00…00
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Адреналіна ШУГАЙ

 У Віндзорському замку Великобританії три-
вають останні приготування: в суботу принц Гаррі 
візьме за дружину американську актрису Меган 
Маркл. Шлюбна церемонія розпочнеться в кап-
лиці святого Георгія о 12.00 за лондонським ча-
сом. Далі пара вирушить на романтичну прогулян-
ку вулицями Лондона в кареті з почтом. Очікуєть-
ся, що близько 100 тисяч осіб вийдуть на вулиці 
британської столиці, аби побачити молодят. Уве-
чері принц Гаррі та Меган вирушать у Фрогмор-
хаус — заміську резиденцію королівської сім’ї, 
де зберуться близькі друзі. Церемонію одружен-
ня транслюватиме телеканал Бi-Бi-Сi.
 Вигляд весільної сукні Меган тримають у сек-
реті. Відомо тільки, що над нею працював ізраїль-
ський дизайнер Інбаль Дрор та що вона закри-
ватиме плечі й руки — цього вимагає традиція. 
Весільний торт для королівської пари готує кон-
дитер Клер Птек. Лимонні коржі просочать сиро-
пом бузини, перемастять масляним кремом i при-
красять живими квітами. 
 А от від подарунків принц Гаррі та Меган Маркл 

відмовилися. Замість цього вони за-
кликали гостей зробити пожертвуван-
ня в благодійні організації. Проте від 
подарунку бабці Єлизавети II її онук 
Гаррі не міг відмовитися: короле-
ва перед весіллям підвищила його 
по службі. Меган замість подарун-
ка отримає після заміжжя титул Її 
Королівська Високість принцеса 
Генрі Уельська. Однак називати-
ся принцесою можуть тільки люди, 
народжені в королівській родині. 
Швидше за все, королева нагоро-
дить молодих герцогством.
 Згідно з підрахунками агентс-
тва «Брайд Букс», королівське весіл-
ля обійдеться майже в 46 мільйонів 
доларів. Більша частина грошей — 43 
мільйони доларів — піде на безпеку. Охоро-
няти всіх присутніх будуть професійні снай-
пери і поліцейські під прикриттям. А от заро-
бить країна на весіллі, за підрахунками екс-
пертів, $1,4 млрд. Адже в ці дні очікують ней-
мовірну навалу туристів. ■

з 21 до 27 травня
 Овен (21.03—20.04). Спробуйте по-новому 

поглянути на флірт, який спонтанно почався на ро-
боті. Почуття помітно вплинуть на ваш характер. 
Воно вплине й на ваші ділові якості, додасть тве-
резості мислення i ґрунтовність висновків.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 22.

Телець (21.04—21.05). Остерігайтеся не-
правильного кроку, необережно сказаного слова, 
щоб потім не довелося довго відновлювати мир 
і зализувати рани. Керівництво неодмінно помі-
тить вас як сумлiнного робітника.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 25.

 Близнюки (22.05—21.06). Ваш стан нага-
дуватиме летаргійний сон. Не можна бути таким 
трудоголіком! Займiться спортивними вправами, 
також не завадять вечiрнi прогулянки.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 25.

 Рак (22.06—23.07). Постарайтеся не заго-
стрювати відносини з колективом. Можливо, ви 
маєте рацiю, але їх більше. І зовсім не виклю-
чено, що вашi колеги змінять думку, а ви опи-
нитеся на висоті.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

 Лев (24.07—23.08). Поблажливість до спів-
розмовника і визнання за ним права на помилку 
зіграють вам на руку. Постарайтеся зосередити 
всю увагу на роботі, велика ймовірність укладан-
ня вигідних контрактів.
 Дні: спр. — 27; неспр. — немає.

 Діва (24.08—23.09). Сміливо використовуй-
те знання, отримані на практиці, це лише додасть 
вам ваги в очах начальства. Якщо виникне необхід-
ність заручитися підтримкою пропонованого вами 
проекту, доведеться проявити витримку і такт.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 26.

 Терези (24.09—23.10). Останнiм часом у 
вашу голову приходять цiкавi iдеї. Трохи терпін-
ня, і оточуючі зрозуміють очевидну вигоду спів-
праці з вами. Ближче до вихiдних чекайте приєм-
нi новини.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27.

 Скорпіон (24.10—22.11). Найважливіше і 
цінне для вас лежить на поверхні. Потрібно тіль-
ки придивитися уважніше й не втратити свій шанс. 
Помилки бути не може, адже ви проникливі як ні-
коли.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 23.

 Стрілець (23.11—21.12). Протегувати тим, 
хто слабший, і викликати вогонь на себе — ваше 
життєве кредо. Доведеться не те що позбавитися  
його повністю, а трохи більше подумати про себе. 
Найголовніше — зміцнювати завойовані позиції.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 24.

 Козеріг (22.12—20.01). Ви готуватиметеся 
до рішучого ривка. Ваші бажання цілком збiгати-
муться з можливостями. Друзі скучили за вами, 
так що приділіть їм більше уваги. Довіртеся зір-
кам, вони ведуть вас до успіху.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 25.

 Водолій (21.01—19.02). Ви вирішите зміц-
нити старі зв’язки, але це не завадить завести новi. 
Ті, у кого не вирішене квартирне питання, мають 
можливість успішно впоратися з ним. Та розрахо-
вувати на блискавичний результат не варто.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 26.

 Риби (20.02—20.03). Можливі переговори з на-
чальством краще провести на спокійній ноті, пустивши 
при цьому в хід свої жіночі чари і чималий розум. Най-
кращим відпочинком стануть дівич-вечори, після яких 
зустрічі з коханим стануть ще бажанiшими.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27. ■

19—20 травня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, мiсцями невеликий короткочасний 
дощ, можлива грози. Вiтер захiдний, 5-10 м/с. Температура 
вночi +11...+13, удень +20...+22. Пiслязавтра температура вночi 
+11...+13, удень +20...+22.

Миргород: мiсцями невеликий короткочасний дощ. Уночi 
+10...+12, удень +20...+22.
Вiнниця: мiсцями невеликий короткочасний дощ. Уночi 
+9...+11, удень +19...+21.
Одеса: без опадiв. Уночi +15...+17, удень +21...+23.

17 травня температура води на узбережжi Чорного та Азовсь-
кого морiв становила 19-22 градуси, в районi Одеси — 16, у 
Днiпрi бiля Києва — 18.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, мiсцями невеликий ко-
роткочасний дощ. Трускавець: уночi +7...+9, удень +17...+19. 
Моршин: уночi +6...+8, удень +16...+18.

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

НА РУШНИЧОК!

Заміж за принца 
Уся Британія гулятиме завтра на королівському 
весіллі

■

Наречені Гаррі та Меган.❙
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