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Чорнобильський 
простір Світоглядні рівні катастрофи, 

яка створила зону, оточену колючим 
дротом, під серцем України
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«З початку проведення АТО статус учасника бойових дій отримали майже 326 тис. 
осіб, 8 тис. 489 з них зазнали каліцтва та поранень, 3 тис. 784 військовослужбовців 
загинули. При цьому за час проведення АТО щонайменше 554 особи вчинили 
самогубство (офіційна статистика ЄРДР станом на 01.04.2018)».

Анатолій Матіос
головний військовий прокурор України

УКРАЇНА МОЛОДА

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Найкращий спосіб віддячи-
ти чорнобильцям за їхній под-
виг у 32-ту річницю трагедії — 
відновити державні гарантії та 
соціальні права. На цьому наго-
лосив лідер Радикальної партії 
Олег Ляшко під час урочистос-
тей біля пам’ятного знака жер-
твам Чорнобильської катастро-
фи у Києві. Політик каже: за-
мість того, щоб реально підтри-
мати людей, влада сховалася від 
них. Ляшко ж не побоявся вий-
ти до чорнобильців і відповів на 
всі їхні запитання.
 «Президент та Прем’єр-
міністр швиденько поклали кві-
ти і повтікали. Вони ховаються 
від чорнобильців, бо бояться по-
чути правду про себе. А Ляшко 
та його команда не бояться і ви-
ходять до людей, аби їх підтри-
мати. Було багато слів співчут-
тя від влади, але далі слів справа 
не йде. Коли була можливість у 
парламенті прийняти наш закон 
№4442, який відновить соціаль-
ні права чорнобильців, парла-
ментська більшість його прова-
лила. Ми три дні блокували три-
буну для того, щоб винести його 
на розгляд. Але влада про чорно-
бильців згадує тільки 26 квітня, 
а вже 27-го — забуває», — обу-
рився Ляшко.
 Лідер РПЛ запевнив чорно-
бильців, що не залишить їх на-
призволяще і добиватиметься 
гідного соціального забезпечен-
ня для них. Одразу після травне-
вих свят політик ініціює зустріч 
робочої групи для обговорення 
законопроекту про захист чор-
нобильців. 
 «Влада розказує, що немає 
грошей на чорнобильців. Але на 
зарплати прокурорам і суддям по 

300 тисяч у місяць гроші є. Сьо-
годні чорнобильцям грошей не-
має, вчора — «афганцям», бо ка-
жуть, що ми їх туди не посилали, 
а завтра казатимуть, що немає 
грошей на учасників АТО? Тре-
ба поважати людей, які врятува-
ли країну від чорнобильського 
лиха. Всі заслуговують на пова-
гу, підтримку і державні гарантії. 
Тому ми будемо добиватися, щоб 
цей закон був розглянутий і щоб 
чорнобильські програми були від-
новлені», — зазначив Ляшко.
 Чорнобильці дякували Оле-
гу Ляшку за підтримку.
 «32 роки влада ставиться до 

інвалідів-чорнобильців із бай-
дужістю. З 2015 року ми вимага-
ли ухвалення цього законопро-
екту, 8,5 місяця стояли під Каб-
міном цілодобово. За цей час, 
що ми стояли, з 113 тисяч чор-
нобильців залишилося 97 тисяч. 
Люди помирають, не дочекав-
шись гідного соцзахисту. Олег 
Ляшко — єдиний, хто взявся за 
законопроект №4442. Хочу по-
дякувати йому за те, що він опі-
кується чорнобильцями. Ніхто 
так не дбає про нас, як його ко-
манда», — зазначив голова ГО 
«Пожежні Чорнобиля» Іван Ко-
вальчук. ■

Ірина КИРПА

 Незаконно засуджений в окуповано-
му  Криму Володимир Балух голодує вже 
понад місяць — iз 18 березня. В’язень 
совісті перебуває у СІЗО міста Сімферо-
поль на межі життя та смерті, потребую-
чи негайної допомоги медиків. Офіційний 
представник МЗС України Мар’яна Бец-
ца 26 квітня закликала Росію надати лі-
карську допомогу політичному в’язню й 
негайно звільнити його з-під варти.
 «Ще 25 квітня сайт Ради з прав лю-
дини при президенті Росії поширив ін-
формацію про нібито припинення голо-
дування Балуха, але це відверта брех-
ня, — розповіла координатор Кримської 
правозахисної групи Ольга Скрипник. — 
Володимир Балух ані на день не припи-
няв сухе голодування, через що навіть був 
поміщений тюремниками на пару днів до 
стін карцеру».
 Тюремники з СІЗО міста Сімфе-
рополь не церемоняться з політичним 
в’язнем та регулярно чинять психологіч-
ний тиск на патріота України. Ці факти го-
товий підтвердити громадський захисник 

архієпископ Сімферопольський та Крим-
ський Климент, який стежить за долею 
Володимира Балуха.
 «Я знаю, як він мучиться у СІЗО, під-
даючись суворим покаранням або побит-
тю за найменшу провину, — каже архіє-
пископ Климент. — А ось тюремники 
йдуть на відверте порушення закону, не 
допускаючи до нього медиків, адвоката 
та представників громадськості».
 Із проханням припинити голодуван-
ня до політичного в’язня звернулися 22 
народних депутати: зокрема, Рефат Чу-
баров, Мустафа Найєм, Олег Мусій, Сер-
гій Лещенко.
 Нагадаємо, за сфабрикованою оку-
пантами справою підконтрольний Крем-
лю суд визнав Володимира Балуха вин-
ним у незаконному зберіганні боєпри-
пасів та засудив патріота України до 3 
років i 5 місяців позбавлення волі в ко-
лонії-поселенні. Засуджений також пови-
нен сплатити штраф розміром у 10 000 
рублів (близько 4600 гривень). Право-
захисники  впевнені, що кримчанин став 
жертвою репресій за свою проукраїнську 
позицію. ■

Тетяна МІЩЕНКО

 Загострення ситуації внаслі-
док дій бойовиків окупацій-
них адміністрацій РФ на лінії 
зіткнення на сході України від-
булося 25 квітня. Окупанти під 
час обстрілів оборонних пози-
цій ЗСУ застосовували реак-
тивні системи залпового вогню 
«Град», танки, артилерію та мі-
номети.
 «Унаслідок потужних воро-
жих обстрілів загиблих серед 
українських військовослуж-
бовців немає, але восьмеро за-
хисників отримали поранення, 
ще троє — бойове травмуван-
ня. Усіх військових доставлено 
до медичних закладів, де їм на-
дається кваліфікована медич-
на допомога», — сказав у четвер 
речник Міністерства оборони з 
питань АТО полковник Максим 
Праута. За його словами, стан 
здоров’я трьох поранених бій-
ців — середньої важкості, інших 
восьмох захисників України — 
задовільний.
 У штабі АТО припускають, 
що масовані провокаційні об-
стріли опорних пунктів ЗСУ з 
боку російсько-окупаційних вій-
ськ пов’язані зі зміною формату 
операції на сході України.
 Ворог продовжує застосову-
вати заборонене Мінськими уго-
дами озброєння. Зокрема, на лу-

ганському напрямку з реактив-
них систем залпового вогню, а 
також 152-міліметрової арти-
лерії, мінометів калібру 120 мм 
та озброєння танка агресор об-
стріляв укріплення ЗСУ поб-
лизу Новолуганського. Також 
152-міліметрову артилерію та 
82-міліметрові міномети про-
тивник застосував поблизу Світ-
лодарська. Ворог стріляв під Лу-
ганським та Новгородським, 
Зайцевим, Троїцьким; вели во-
гонь по оборонцях Новозванів-
ки і Новоселівки, Малинового. 
На донецькому напрямку із за-
боронених 120-мілімітрових мі-
нометів та гранатометів стріля-
ли по позиціях захисників Вер-
хньоторецького, Шахти «Бутів-
ка», Водяного та Гнутового.
Також із мінометів калібру 82 
мм, гранатометів різних систем 
та стрілецької зброї окупанти 
відкривали вогонь по захисни-
ках Авдіївки. 
 З озброєння БМП стріляли 
під Талаківкою, Богданівкою 
і поблизу Шахти «Бутівка», з 
гранатометів — біля Кам’янки, 
з великокаліберних кулеметів 
— поблизу Павлополя, Гнуто-
вого, Славного, Красногорів-
ки, Невельського, Верхньото-
рецького та Пісків. У районі Та-
лаківки та Гнутового ворог за-
діяв протитанковий ракетний 
комплекс. ■

Катерина ЛАЗАНЮК

 Апеляційний суд Миколаївської об-
ласті продовжив розгляд апеляції на ви-
рок Іллічівського міського суду Одеської 
області. 
 Нагадаємо, 18 вересня минулого року 
Іллічівський суд виправдав підозрюваних у 
справі про масові заворушення на Грецькій 
площі (початок протистоянь в Одесі 2 трав-
ня 2014-го, що закінчилися трагедією у Бу-
динку профспілок). 
 Суд визнав неспроможними дока-
зи сторони обвинувачення. Серед виправ-
даних були одіозні персони, такі як Сергій 
Довженков та Євген Мефьодов (громадя-
нин РФ). Саме вони, за версією слідства, 
очолювали проросійські сили. Одразу піс-
ля оголошення вироку їм вручили нову пі-
дозру у спробі повалення конституційного 
ладу, організації масових заворушень та за-
зіханні на територіальну цілісність. 
 Нині чоловікам інкримінують ч. 1 ст. 
109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 294 ККУ. 
Свої антиукраїнські заклики вони озвучува-

ли на проросійських мітингах у Миколаєві 
навесні 2014-го. Тож на підставі ухвали ко-
легії суддів Першої судової палати Касацій-
ного кримінального суду Верховного Суду 
від 18 січня 2018 року за територіальною 
підсудністю справу Довженкова перевели 
до Центрального районного суду Миколає-
ва. Чи направляти туди ж справу Мефьодо-
ва — Верховний Суд iще не вирішив.
 Що стосується решти підозрюваних, то 
прокуратура Одеської області подала апе-
ляційну скаргу відносно Альошина О. А., 
Власенка В. С., Глізнуци С. А., Грищука Є. 
В., Гулія Є. Б., Дзюбенка О. О., Довженкова 
С. О. Ємельянова М. І., Зайцева О. І., Зіб-
ницького В. В., Ільницького В. В., Ковшова 
П. В., Корчинського С. М., Мефьодова Є. І., 
Михайлова В. Г., Романюка В. В., Рудика С. 
М. Сакаукова М. В., Шапки О. В., яких вип-
равдали за ч. 2 ст. 294 ККУ, та Суханова О. 
М. — виправданого за ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 
263 ККУ. 
 Із двадцяти осіб на судове засідання 
з’явилися лише четверо обвинувачених. 
Грищук, Ємельянов — добровільно, а Дов-

женкова і Мефьодова доставив конвой. Та-
кож були присутні їхні захисники. 
 «Більшість учасників процесу на судо-
ве засідання не з’явилася. Про причини не-
явки суду не повідомили», — зазначили в 
прес-службі суду. Окрім сторін, на розгляд 
справи прибули представник ЗМІ та місії 
ОБСЄ.
 Захисники трьох підозрюваних — 
Даць ка, Грушанського, Прилепського — 
подали клопотання про розгляд провад-
ження в режимі відеоконференції. Мотиву-
вали тим, що більшість адвокатів надають 
правову допомогу безкоштовно на підставі 
доручень регіонального центру з НБВПД, 
тож їх виїзд за межі Одеського регіону пот-
ребуватиме значних компенсацій за раху-
нок держбюджету. Транспортні витрати є 
непосильними і для самих фігурантів спра-
ви. Вони — мешканці Одеси та Одеської об-
ласті.
 З огляду на ці обставини колегія суддів 
призначила наступний розгляд справи в ре-
жимі відеоконференції на 11 червня в Апе-
ляційному суді Одеської області. ■

доларів
у січні-лю-

тому збільшився експорт товарів з України, пові-
домляє Міністерство економічного розвитку й тор-
гівлі. 

На 1,1 млрд.
гривень
«Укрпошта» збільшила чистий дохід у минулому 
році, прозвітував в.о. гендиректора державного 
підприємства Ігор Смілянський.

українців
скористалися «безвізом» з ЄС, зазна-
чили в Держприкордонслужбі.

гривень
даватимуть на проїзд 

пільговикам у Львівській області, пові-
домила директор департаменту соціаль-
ного захисту населення облдержад-
міністрації Наталія Кузяк.

суддів
пройшли співбесіди у 

межах кваліфікаційного оцінювання, кон-
статували у Вищій кваліфікаційній комісії 
суддів України.
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На  0,1 млрд. 135 75%483 тис.

ПІДТРИМКА

Відновити соціальні 
права чорнобильцям
Ляшко розповів, як потрібно вшанувати 
подвиг ліквідаторів аварії на ЧАЕС

■ НА ФРОНТІ

Загострення з «Градом»
Поранено за добу вісьмох захисників, 
ще трьох травмовано

■

Олег Ляшко подякував чорнобильцям за подвиг.❙

ПОЛІТВ’ЯЗНІ

Не зламати!
Володимир Балух голодує 40 діб

■ РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Довгий шлях до справедливостi 
Фігуранти «справи 2 травня» не мають грошей, 
щоб приїхати на судове засідання

■
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країнами
світу торгує Тернопільщи-

на, розповіли у відділі організації роботи Голо-
вного управління ДФС в області.

Із 64 місяців
Україна не імпортує газ з 

Росії, поінформував Укртрансгаз на своїй 
сторінці у Twitter.

випадок
побиття журналістів в Україні 

було зафіксовано у 2018 році, повідомляє 
служба інформації Національної  спілки жур-
налістів.

ювілей
відзначив 

Монетний двір України, інформують на 
сайті Нацбанку.

гривень
може коштувати з середини літа 

проїзд у метро—автобусі—тролейбусі у 
столиці, говориться у фінансовому плані 
«Київпастрансу» на 2018 рік.

29 21 21- річний 8
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Людмила НІКІТЕНКО

 Якщо за новий проект Закону «Про 
свободу пересування й вільний ви бір 
місця проживання в Україні», який 
підготував офіс реформи адміністра-
тивних послуг при Міністерстві еконо-
мічного розвитку й торгівлі, проголосує 
Верховна Рада, то чекайте гостей. Бо 
до вас прийдуть і вашу прописку пере-
вірять. Адже нововведення дасть добро 
на такі візити задля встановлення точ-
ного місця реєстрації громадян. 
 Гостями будуть чиновники органів 
реєстрації. І постукають вони до квар-
тир та будинків, у яких ви офіційно за-
реєстровані.
 Окрім цього, кожен, кому випов-
нилося 14 років, протягом місяця по-
винен буде подати заяву про те, де він 
зареє стрований. Заяву можна буде по-
дати через інтернет або особисто.
 Також проект передбачає, що грома-
дяни, які беруть участь у судових про-
цесах, які підлягають призову на стро-
кову військову службу, зобов’язані 
поінформувати орган реєстрації про 
своє місцеперебування.
 Цікаво, що перевірки не будуть 
проводитися, якщо ви є власником або 

співвласником житла, розташовано-
го за адресою вашого зареєстрованого 
місця проживання, якщо ви військо-
вослужбовець або бездомний.
 «Підставами для перевірки, зокре-
ма, є звернення розпорядника житла; 
звернення одного з батьків або іншого 
законного представника дитини у віці 
до 14 років; звернення органу держав-
ної влади або органу місцевого само-
врядування, підприємства, установи й 
організації незалежно від форми влас-
ності, які отримали документально під-
тверджену інформацію про те, що осо-
ба не мешкає у житлі, розташованому 
за адресою її зареєстрованого місця про-
живання», — йдеться у проекті закону 
«Про свободу пересування й вільний 
вибір місця проживання в Україні».
 Аби встановити факт проживан-
ня людини, будуть обстежувати вашу 
квартиру, цікавитися, чи є у ній ваш 
одяг, засоби особистої гігієни, а ще опи-
туватимуть сусідів.
 У проекті закону йдеться про те, що 
всі відомості внесуть до Єдиної інформа-
ційної системи, яку введуть в експлуа-
тацію з 1 липня 2019 року. Адже в Ук-
раїні 10 мільйонів людей проживають не 
за місцем реєстрації, 63% дітей не мають 

зареєстрованого місця проживання. 
 Як зазначається у проекті цього за-
кону, «у разі встановлення факту не-
проживання особи за місцем реєст-
рації громадянин залучається до ад-
міністративної відповідальності, зок-
рема, на нього накладається штраф від 
20 до 50 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян — а це нині від 340 до 
850 гривень. При цьому кожному, хто 
на законних підставах перебуває на те-
риторії України, гарантується свобода 
пересування, вільний вибір місця про-
живання, право вільно залишати тери-
торію України, за винятком обмежень, 
які встановлюються законом. ■

СПАДЩИНА

Живий 
знадібок
Часто на російське слово 
є шість відповідників 
українською
Оксана ЖОВАНИК

 У Національному музеї літератури України відбула-
ся презентація перевидання академічного російсько-ук-
раїнського словника під редакцією академіків Агатан-
гела Кримського і Сергія Єфремова, що був виданий у 
1924—1933 роках. 
 «Цьому виданню немає ціни, — каже старший нау-
ковий співробітник Музею літератури Мирослава Тара-
хан, яка була ініціатором перевидання, а здійснив його 
Київський «Ротарі-клуб». — Хтось розуміється на цій 
пам’ятці, а комусь ще належить пізнати всю велич цієї 
книжки. На щастя, знайшлися меценати і через сто років 
після першого виходу в світ цей словник перевиданий і 
може прислужитися тим, кому він потрібний. Бо в ньому 
представлене все лексичне багатство української мови, 
як про це мріяв Агатангел Кримський — щоб за кож-
ним словом була вся українська історія. Якщо подиви-
тися на цей словник з висоти нашого часу, то у ньому 
відбивається надзвичайно важливий період нашої іс-
торії — українізація і її жорстоке припинення». 
 Цей словник — велична, трагічна і загадкова 
сторінка українського мовознавства, нашої історії і куль-
тури, упевнена дослідниця першоджерела Оксана Ти-
щенко, співробітник Інституту української мови НАНУ. 
Вона каже: «Мовна лексикографічна спадщина є дуже 
цінною. А цей словник, який є вершиною українського 
словникарства ХХ століття і культовим сьогодні, все ще 
надзвичайно актуальний. Коли 1918 року була створе-
на Українська академія наук, скликали й спеціальну ко-
місію «живого словника української мови». 
 Комісія мала створювати великий тлумачний слов-
ник, але майже одразу переорієнтували роботу на ство-
рення перекладного російсько-українського словника, і 
колектив подвижників узявся до цієї праці. А для цього 
потрібно було скласти мовну картотеку, або, як тоді ка-
зали, мовний знадібок. Далі історія створення словни-
ка виявилася трагічною. 1924 року видали перший том, 
потім третій, другий (порядок виходу їх був порушений). 
А от четвертий том було знищено, а гранки розсипано. 
І загадка четвертого тому досі на часі. Кажуть, ніби ба-
чили його у Королівській британській бібліотеці. Коли 
1929 року розпочали справу «Спілки визволення Ук-
раїни», майже весь колектив комісії зі створення слов-
ника було засуджено, а Сергія Єфремова названо го-
ловним терористом. Так був перерваний злет українсь-
кої лексикографії. А далі — катівні, хтось був розстрі-
ляний, хтось не дожив до свого звільнення». 
 Загалом лексичний знадібок, зібраний комісією, 
— це 700 тисяч карток. Це слова, виписані з творів ук-
раїнської художньої літератури, а також польові запи-
си. Коли почалися репресії, постраждала і картотека. 
Вона була очищена від «націоналістичного, ворожо-
го мотлоху». Після ІІ Світової війни цю картотеку вва-
жали втраченою. А виявилося, що вона збереглася, бо 
була у складі лексичної картотеки Інституту мовознавс-
тва Української академії наук (тоді), а нині — Інститу-
ту української мови. Після війни ці картки проштампу-
вали і ввели у велику новостворену картотеку, назива-
ли їх «старою архівною картотекою». 575 тисяч кар-
ток Словника Кримського—Єфремова дійшло до нас. 
Його особливістю було те, що на більшість російських 
слів знайшлося до шести українських відповідників, що 
свідчить про лексичне багатство нашої мови.
 Не треба забувати, нагадала Галина Наєнко, доцент 
КНУ імені Тараса Шевченка, що до 1905 року сам факт 
існування української мови не визнавала офіційна наука 
Російської імперії. І лише у 1905 році була видана за-
писка Петербурзької академії наук про те, що українсь-
ка мова — не нарєчіє, а окрема мова. А лінгвістика мала 
подати аргумент, що українська мова — мова велико-
го народу, якого тоді було 30 мільйонів. 20-ті роки — 
окрема сторінка в історії українського мово знавства, 
коли діяла Київська етнографічна школа: Сергій Єфре-
мов, Іван Огієнко, Агатангел Кримський, Євген Тимчен-
ко. ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Харківське комунальне 
підприємство «Донець» укла-
ло угоду з торговельно-вироб-
ничим підприємством «Ре-
сурс» на постачання квітко-
вої розсади. Згідно з домов-
леністю, замовник отримає 
8 тис. 500 саджанців, сплатив-
ши за них 197,88 тисячі гри-
вень. Цю інформацію поши-
рили співробітники місцевого 
антикорупційного центру, по-
силаючись на сайт «Прозоро» 
з тієї причини, що вартість од-
нієї квітки (23 грн. 28 коп.), за 
їхніми даними, виявилася пі-

дозріло високою. Для порів-
няння вони навели «зелену» 
калькуляцію комунальників 
міста Красноград, яким вда-
лося таку ж самісіньку роз-
саду придбати по 10 гривень 
за штуку, але в іншого поста-
чальника. Більше того, навіть 
КП «Харківзеленбуд» закупо-
вує матеріал для висадки у 1,5-
2 рази дешевше. 
 Про те, що «Ресурс» ста-
більно торгує «золотими» сад-
жанцями свідчить і його під-
приємницька діяльність у се-
лищі Слобожанське Зміївсь-
кого району. За даними 
Харківського антикорупцій-

ного центру, наразі правоохо-
ронці розслідують криміналь-
не провадження щодо зловжи-
вання службовим становищем 
посадовцями цієї селищної 
ради. 
 Як стало відомо, «Ресурс» 
не так давно проводив у Сло-
божанському «реконструк-
цію зелених насаджень», оці-

нивши свої послуги в 4 мільйо-
ни гривень. Але після перевір-
ки виникли підстави вважати, 
що учасники процесу «навмис-
но завищили в актах вартість 
виконаних робіт та придбаних 
товарів, чим було заподіяно 
матеріальних збитків на суму 
понад 1 мільйон гривень». Роз-
слідування триває. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Московський районний суд Харкова 
оголосив вирок 18-річному Тиграну Ен-
гібаряну, який у січні цього року на пі-
шохідному переході смертельно травму-
вав свого однолітка. Водій летів на ша-
леній швидкості з явним порушенням 
правил дорожнього руху, тому три роки 
в’язниці з позбавленням права керувати 
автівкою на такий же термін, — не над-
то суворе покарання за тяжку провину. 
 Як повідомили у прокуратурi, сторо-
на обвинувачення просила суд відправи-
ти юного лихача за ґрати на п’ять років, 
але на рішення вплинули особисті домов-
леності між учасниками процесу. «Бать-
ки обвинуваченого дуже перед родича-
ми загиблого каялися, плакали, проси-

ли їх хоч якось зглянутися, виблагали в 
них, можна так сказати, поблажливість, 
— повідомила адвокат потерпілих Оле-
на Євмінова. — А відтак сторона потер-
пілих вирок оскаржувати не буде». 
 Чи зробить це прокуратура само-
стійно, поки що теж невідомо. «Про-

куратура зараз отримає на руки ви-
рок суду, повний його текст, дослідить 
його, і лише після цього приймати-
ме рішення про направлення апеляції 
до Апеляційного суду», — повідоми-
ла прес-секретар прокурора Харківсь-
кої області Віта Дубовик. На  рішення 
суду могли вплинути також так звані 
«пом’якшувальні обставини» — мати 
загиблого хлопця прийняла від Енгіба-
рянів грошову компенсацію й відмови-
лася від позову. 
 А харківські дороги й далі залиша-
ються зоною підвищеного ризику. Дня-
ми на вулиці Сергія Грицівця сміттєвоз 
збив 13-річну дівчинку. Дитина потра-
пила до лікарні з закритою черепно-
мозковою травмою й численними гема-
томами. Її стан наразі й далі залишаєть-
ся тяжким. ■

НОВАЦІЇ

Прийдуть і перевірять
За непроживання особи за місцем реєстрації 
штрафуватимуть?

■ А ТИМ ЧАСОМ…

 Наразі оприлюднено нововведення, яке сто-
сується школярів та їхніх батьків, — це новий 
порядок зарахування у початкову школу, який 
ґрунтується на принципах її територіальної до-
ступності. Тобто кожна школа зобов’язана буде 
прийняти дитину, яка живе на території її обслу-
говування. І відміняються усілякі вступні випро-
бування для дітей та їхніх родин, коли адмініст-
рації шкіл на свій розсуд вибирали, кого їм зара-
ховувати, а кому сказати, що «місць немає». 
 При цьому міністр освіти і науки Лілія Грине-
вич пояснила, що при зарахуванні дітей до шко-
ли за новим принципом територіальної доступ-
ності навчального закладу документом, який 
підтверджує місце проживання, зможе бути не 
тільки реєстраційний штамп у паспорті батьків. 
Наразі розробляється пропозиція щодо десятка 
альтернативних документів. Тож родинам пере-
селенців, військовослужбовців, а також заробіт-
чан, які працюють у великих містах, чиновники 
радять не хвилюватися.

■

КРИМІНАЛ

Ціна життя
Трирічне покарання для 
лихача, який на смерть 
збив 17-річного юнака

■

ОВВА!

Космічні квіти 
Розсада — за завищеною калькуляцією

■
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 Важко від-
шукати слова, 
з якими мож-
на звернути-
ся до незчис-
ленного, не-
о с я ж н о г о 
простору лю-
дей, означених одним словом — 
«Чорнобиль»! Радше це він, Чорно-
бильський простір, сьогодні звер-
тається до нас.
 Скільки, Господи, вас, лелечень-
ків, ще залишилося не полічених, 
не занесених у державні реєстри, не 
відзначених відповідними указами, 
але уражених радіацією, спалених, 
понівечених і дуже часто забутих? 
Сотні? Тисячі? Сотні тисяч? І мерт-
вих, і живих, і ненароджених…
 Знаю, що ви всі сьогодні з нами. 
Знаю, що через мій біль говори-
те своїм чорним болем. Вам уже не 
потрібно слів. Вам потрібно одне — 
правда! Принаймні для власних ді-
тей, власних родин. Принаймні для 
свого народу. Принаймні для цьо-
го світу, де байдужості вистачає на 
Всесвіт, а правди — хіба на крихту, 
крихту тієї зони, оточеної колючим 
дротом, під серцем України.
 Більш ніж тридцять років по 
найбільшій в історії людства техно-
генній катастрофі ми, українці, досі 
достатньо не знаємо, не володіємо 
причинами, масштабами і наслід-
ками цієї катастрофи.
 У сприйнятті трагедії, яка стала-
ся 26 квітня 1986 року, я б сьогод-
ні виокремив декілька світоглядних 
рівнів.
 Рівень буквальний, радше фак-
тичний. Вибух на Чорнобильській 
станції стався о 1 годині 24 хвили-
ни. Пожежа і рятувальні роботи 
тривали під час ліквідації актив-
ної фази викиду десять днів. Унас-
лідок прямого випромінювання за-
гинуло одразу двоє людей. Через 
декілька днів померло 20 людей. В 
один день територія навколо стан-
ції перетворилася на 30-кіломет-
рову мертву зону. Понад 100 тисяч 
осіб залишилися без домівки. Май-
же 10% території України зазна-
ло прямого радіаційного уражен-
ня. Загалом постраждало майже 5 
мільйонів людей, зокрема понад 2 
мільйони — жителі України. Сьо-
годні зона відчуження і відселення 
на Поліссі дорівнює площі десяти 
таких країн, як Андорра.
 Упродовж років інформація про 
події на ЧАЕС була втаємниченою. 
Лише в середині 1990-х громадсь-
кість отримала доступ до офіційних 
свідчень про цю трагедію. Це доку-
менти вищого керівництва Радянсь-
кого Союзу про будівництво і робо-
ту Чорнобильської атомної станції, 
саму катастрофу, спроби її замовча-
ти, заходи з ліквідації наслідків. Не-
щодавно я знову перегортав ці доку-
менти і можу зробити однозначний 
висновок: причини трагедії вкорі-
нені в командно-адміністративній 
системі самого Радянського Сою-
зу. Про який рівень безпеки екс-
плуатації Чорнобильської станції 
можна говорити, якщо на станції не 
було автоматичних дозиметричних 
приладів? І ми говоримо про ядерну 
станцію!
 Навіть тоді, коли загроза для 
життя мільйонів людей стала оче-
видним фактом, політбюро Комуніс-
тичної партії України кваліфікува-

ло об’єктивну інформацію світової 
преси як «фальшиві і підривні ви-
гадки», і водночас проводило пер-
шотравневі маніфестації на всій те-
риторії України, зокрема на тери-
торії забруднення.
 Нагадую ці факти, оскільки досі 
нами не розставлено всі крапки над 
«і». Ані стосовно повноти інформа-
ції про трагедію, ані про її винуват-
ців, ані про її жертв. Настав час для 
нашого народу виконати обов’язок, 
причому і владі, і науковцям, і влас-
не громадянам України.
 Рівень смисловий, я назвав би 
його знаковим. Явище Чорноби-
ля виходить далеко за рамки влас-
не фізичного факту. Сьогодні гово-
римо не лише про його екологічний 
вимір, а й про вимір історичний, 
вимір духовний. 
 Епоха тотального нехтування 
людськими і природними законами 
завершилася на українських землях 
атомним ударом!
 Не для емоційного самокатуван-
ня, а задля жорстокого і відверто-
го усвідомлення того, якою і чому 
саме такою є сучасна Україна, про-
ведемо важку, мов прокляття століт-
ньої бездержавності, лінію — від рі-
занини у Батурині до Голодоморів 
1920-х, 1930-х, 1940-х років, світо-
вих воєн, затоплення козацьких зе-
мель і, власне, до самого Чорноби-
ля.
 Відчуваючи свою погибель, епо-
ха зла на прощання увігнала в нашу 
землю отруйне лезо — так, ніби щоб 
добити, дотруїти цих людей. Але це 
не вдалося.
 Рівень загальнонаціональний. 
Усупереч злу, випробування, яке 
випало Україні, не спинило її волі 
і прагнення до відродження, і саме 
з вірою у відродження сьогодні ми 
продовжуємо свій національний 
шлях. Лукаві «доброзичливці» при-
писують моїй нації псевдориси — 
риси відстороненості, відторгненос-
ті від долі своєї землі.
 Українці — великий народ. Це 
народ, який ніколи не був покоре-
ний, зберіг свою історію, своє сло-
во, і саме завдяки своїй нескоренос-

ті поставав з попелу, аби 1991 року 
проголосити власну державність і 
свободу. Творча і працьовита вдача 
мого народу не стерпить ані прире-
ченості, ані змарнованості, ані жит-
тєвих прогалин. І та обставина, що в 
українському суспільстві вже зміц-
ніла ідеологія повернення до життя 
зони відчуження, красномовно під-
тверджує ці слова.
 Біль, завданий Чорнобилем, 
став, по суті, каталізатором відро-
дження, відновлення національної 
і людської гідності у нашому про-
сторі, а згодом державотворчих та 
історичних демократичних змін. На 
цьому тлі я, безперечно, хочу згада-
ти про те, що Чорнобильська ката-
строфа не має суто української оз-
наки, а торкається багатьох народів. 
Чи не найбільше серед них від Чор-
нобиля постраждали білоруси — на-
ція, яка, як і ми, пройшла далеко не 
одне Дантове коло. Чорнобиль ура-
зив Росію, прокотився усім нашим 
регіоном. Радіаційна хвиля не зна-
ла кордонів. Дослідження сьогод-
ні підтверджують, що чорнобильсь-
ка хмара дісталася Польщі, Швеції, 
Норвегії, Великої Британії.
 Ми — українці — вдячні усім 
міжнародним партнерам, які від-
гукнулись на біду Чорнобиля. Не-
оціненною є допомога міжнародних 
організацій та зарубіжних країн, фі-
нансових і виробничих структур, ок-
ремих громадян різних країн світу, 
які надали моральну і матеріальну 
підтримку Україні в ті тяжкі часи.
 Вельми важливо також подола-
ти стереотип про Чорнобиль як не-
виліковну пухлину на тілі України. 
Чорнобиль став «мертвою зоною» не 
назавжди. Це земля, яку нам нале-
жить відродити і повернути до жит-
тя. Упевнений: гуманізм, доброчин-
ність і співчуття, що їх виявила сві-
това спільнота за ці роки, стануть 
опорою для змін на краще, особливо 
на тому клаптику землі, який зветь-
ся Чорнобилем.
 Я вірю у краще! Для Чорнобиля 
повинен настати новий світлий день. 
День надії, власне, день відроджен-
ня. ■

ТЕНДЕНЦІЇ

Прозріння 
Європи
ПАРЄ визнала окупацію 
Донбасу та «фактичне 
управління» цих територій 
з боку РФ
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 Дивна штука — дипломатія. Навіть очевидні 
речі вона трактує не стільки з точки зору їхньої оче-
видності, скільки з точки зору міжнародної доціль-
ності та компромісу сторін. Але на п’ятому році гіб-
ридної війни, яку РФ розв’язала проти України, 
навіть найбільші прихильники дружби з Росією 
визнали, що саме наша північна сусідка несе від-
повідальність за все, що відбувається на непідкон-
трольних Україні територіях.
 Це випливає з резолюції «Про надзвичайний 
стан...», прийнятої Парламентською асамблеєю 
Ради Європи, яка присвячена випадкам призу-
пинення окремих статей Європейської конвенції 
з прав людини. Депутати практично одноголосно 
проголосували за дві поправки, які підтверджу-
ють, що неконтрольовані урядом території Донець-
кої та Луганської областей є «територіями, які пе-
ребувають під фактичним управлінням Російської 
Федерації». «Чим важливе визнання ПАРЄ того, 
що фактичний контроль частини Донбасу здійс-
нює Росія? Перше. З України знімається відпові-
дальність за всі злочини, які здійснені на непід-
контрольних територіях. Натомість  відповідаль-
ною стає Росія. Друге. Ніхто не зможе дорікнути 
Україні за будь-яку подію чи управлінську дію на 
непідконтрольній території, але Росії — ще й як. І 
третє. Неналежне гуманітарне чи соціальне забез-
печення на непідконтрольній території, чим часто 
дорікали Україні деякі західні політики чи навіть 
лідери, стає проблемою Росії. Словом, речі не прос-
то названі своїми іменами, а і з призначенням пря-
мо відповідального за все, що коїться в ОРДЛО. І 
відповідального звати Російська Федерація. Звідси 
ще один висновок для Заходу, головний: ніякої гро-
мадянської війни в Україні немає. Є окупація. Роз-
мови закінчено — факт зафіксований у докумен-
ті», — відгукнувся на це  народний депутат, один 
iз членів української делегації в ПАРЄ Володимир 
Ар’єв.
 Також він повідомив, що ПАРЄ одноголосно ух-
валила резолюцію на підтримку протидії російсь-
кій пропаганді на рівні ЄС і рекомендувала краї-
нам-членам Ради Європи заснувати органи для від-
стежування російських фейків та іншої дезінфор-
мації. Зокрема, йдеться про створення Спеціальної 
групи East StratCom для «боротьби з потоком де-
зінформації та відвертої неправди, що походять iз 
засобів масової інформації та онлайн-аккаунтів у 
Російській Федерації».
 Що ж вплинуло на рішення Європи, яка чоти-
ри роки чекала, що Росія й Україна самі якось по-
миряться і не втягуватимуть Європу у свої розбо-
ри? На думку відомого журналіста Віталія Пор-
тникова, Європа нарешті зрозуміла, що агресія 
Росії спрямована не проти України, а проти всьо-
го цивілізованого світу, і що окупація Донбасу — 
лише елемент у цій агресії. «Це ще один доказ того, 
що світ більше не хоче грати з Росією в її улюблену 
забаву — «гібридну війну». Більше ніхто не хоче 
чути про «повсталих шахтарів», «керівників на-
родних республік», з якими повинні домовлятися 
в Києві, та іншої пропагандистської нісенітниці від 
Путіна або Суркова. Тепер усім все ясно: окупація 
є окупація. Ніякого відношення ані до «підтримки 
сил», ані до спроби вплинути на політичний курс 
України все це не має», — зазначає Портников у 
своєму блозі на сайті «Еспресо».
 Очевидно, що така зміна курсу Європи має 
вплинути на Москву. Зокрема, і в питанні призна-
чення миротворчої місії на Донбасі, яке найближ-
чим часом розглядатиметься на засіданні Ради Без-
пеки ООН. Росія досі наполягає на участі у цій ми-
ротворчій місії своїх військ і, як постійний учас-
ник Ради Безпеки ООН, має право вето. І резолюція 
ПАРЄ може стати Росії певним сигналом, що в де-
яких питаннях не варто перти як танк.
 А тим часом 30 квітня офіційно завершується 
Антитерористична операція на Донбасі й у регіоні 
вступає в дію Операція об’єднаних сил. Очевидно, 
що війна на Донбасі втомила не лише нас, а й Євро-
пу, і всі чекають на примирення. З’явився шанс, 
що це примирення відбуватиметься не на російсь-
ких умовах. ■

■

Чорнобильську землю треба відродити.
Фото з Вікіпедії.

❙
❙

КАТАЛІЗАТОРИ

Чорнобильський простір
Світоглядні рівні катастрофи, яка створила зону, оточену колючим дротом, 
під серцем України

■
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Зустріч Кіма та Муна 
 Сьогодні північнокорейський лідер Кім 
Чен Ин має зустрітися з південнокорейським 
президентом Мун Чже Іном на демаркаційній 
лінії, що розділяє Корейський півострів. Про 
це вранці 26 квітня повідомив офіційний Сеул. 
Кім Чен Ин має перетнути демаркаційну лінію, 
за якою його чекатиме президент Південної Ко-
реї. Потім вони проведуть зустріч у населеному 
пункті Пханмунджом у демілітаризованій зоні. 
Ця зустріч стане третьою за понад півстоліття, 
досі подібні міжкорейські саміти проводилися 
у Пхеньяні в 2000 і 2007 роках, зазначає агенція 
«Франс Пресс». Очікується, що Кім та Мун об-
говорюватимуть ядерний арсенал КНДР. Зуст-
річ має завершитися підписанням спільної за-
яви.

Нобель з літератури під загрозою 
 Можливо, цього року не буде призначати-
ся Нобелівська премія з літератури, повідомляє 
громадське радіо Швеції. Відповідна дискусія 
тепер точиться в середовищі Шведської ака-
демії, яка призначає премії. Дискусію виклика-
ло внутрішнє розслідування фактів, що впро-
довж останніх років траплялися витоки прізвищ 
лауреатів до моменту їх офіційного оголошен-
ня. Результати цього внутрішнього розслідуван-
ня Академія передасть поліції.  Факт дискусій 
стосовно можливого цьогорічного пропуску Но-
белівської премії з літератури підтвердив голо-
ва Фонду Нобеля Карл Хенрік Хелдін. Уже пода-
ли у відставку п’ятеро членів Академії, включно 
з її секретарем Сарою Даніус.

Розробник «Новачка» потрапив 
під машину
 Російський учений Володимир Углєв, який 
працював над розробкою російської хіміч-
ної зброї, відомої на Заході після отруєння в 
Британії російського подвійного агента Сергія 
Скрипаля та його доньки Юлії, потрапив під ма-
шину. Інцидент стався поблизу чорноморсько-
го курортного міста Анапа, де 70-річний Углєв 
мешкає. Чоловік потрапив до лікарні з травма-
ми голови та кінцівок, але загрози життю не-
має, повідомляє британська газета «Дейлі 
Стар». Углєв, який працював у таємній лабо-
раторії у Москві в 1972—1988 роках, мав не-
обережність розповісти ЗМІ про характер своєї 
роботи. Не відомо, чи цей інцидент є спробою 
російських спецслужб ліквідувати вченого «за 
довгий язик», чи намаганням дати наочне по-
передження іншим «балакучим». 

Марка Фейгіна позбавили статусу 
адвоката
 Рада Адвокатської палати Москви позбави-
ла Марка Фейгіна статусу адвоката за неетич-
ну поведінку. Про це сам адвокат повідомив на 
своїх сторінках у соцмережах. «Щойно адвокат-
ська палата міста Москви позбавила мене ста-
тусу адвоката! Адвокатура в Росії, що так довго 
трималася, нарешті померла», — написав він 
на своїй сторінці у «Фейсбуці». Фейгін також 
дав зрозуміти, що вважає позбавлення його 
адвокатського статусу політично мотивованим. 
Марк Фейгін був відомий як один з адвокатів у 
справі групи Pussy Riot. Серед його підзахис-
них були також російський опозиціонер Леонід 
Развозжаєв, засуджений за організацію масо-
вих заворушень на Болотній площі в Москві 6 
травня 2012 року, та українська льотчиця Надія 
Савченко. Він також представляє в суді інтереси 
українського журналіста Романа Сущенка, яко-
го звинувачують у шпигунстві.

Сенатори США хочуть знати про 
рахунки російських олігархів
 Представники Демократичної партії в аме-
риканському Сенаті вимагають від найбільших 
міжнародних банків надати інформацію про ра-
хунки, що належать росіянам, які фігурують у 
так званій «Кремлівській доповіді» мінфіну 
США. Відповідний лист сенатори Джин Шахін 
і Шелдон Уайтхаус розіслали трьом великим 
американським і п’ятьом європейським бан-
кам, повідомляє в середу, 25 квітня, «Рейтер». 
Лист був надiсланий американським Bank of 
America, JPMorgan Chase і Citibank, а також у 
німецький Deutsche Bank, британські Barclays і 
HSBC та швейцарські UBS і Credit Suisse. Сена-
тори вимагають, щоб фінансові інститути нада-
ли інформацію про те, чи проводили вони впро-
довж останніх п’яти років перевірку, щоб виз-
начити, чи належать якісь рахунки фігурантам 
доповіді. Якщо банки відмовляться надавати 
інформацію, сенатори будуть вимагати вжити 
щодо них жорсткіших заходів, включно з де-
ржавним розслідуванням. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 У жодному іншому регіоні світу ситуа-
ція зі свободою слова впродовж 2017 року 
не погіршилась настільки, як у Європі. Та-
кого висновку дійшла міжнародна право-
захисна організація «Репортери без кор-
донів», яка у середу, 25 квітня, оприлюд-
нила свій щорічний індекс свободи ЗМІ у 
світі станом на 2018 рік. Рейтинг свободи 
преси щорічно публікується з 2002 року. 
Під час його складання враховують такі по-
казники, як різноманітність медіа та їхня 
незалежність, умови роботи журналістів i 
рівень самоцензури, правовий захист та за-
конодавчі обмеження. 
 У низці європейських країн почасті-
шали випадки цькування представників 
ЗМІ з боку урядів та провідних політиків, 
констатують в організації. Серед п’яти 
країн світу, чия позиція в цьогорічному 
рейтингу свободи слова погіршилась най-
більше, чотири країни репрезентують Єв-
ропу: Мальта (65-те місце, мінус 18 пози-
цій), Чехія (34-те місце, мінус 11 позицій) 
та Словаччина (27-ме місце, мінус 10 по-
зицій), які є членами Європейського Сою-
зу, а також Сербія (76-те місце, мінус 10 
позицій). Впливові політики в цих краї-
нах дозволяють собі ворожі висловлюван-
ня та образи на адресу журналістів, а та-
кож подають на них до суду. Частково в 
цих країнах свобода слова обмежується 
також власниками ЗМІ. А в таких краї-
нах, як США (45-те місце), Індія (138) та 
Філіппіни (133), високопоставлені полі-
тики, включаючи керівників держав, ого-
лошують критичних до них журналістів 
зрадниками, зауважують «Репортери без 
кордонів».
 В організації наголошують, що в Туреч-
чині (157) та Єгипті (161) «медіафобія» ста-
ла настільки вираженою, що журналістів 
регулярно звинувачують у тероризмі, а не-
лояльних до влади представників ЗМІ без-
підставно ув’язнюють. Позиція США у рей-
тингу після приходу до влади президента 
Дональда Трампа продовжує падати дру-
гий рік поспіль. Цього року США опусти-
лись ще на дві позиції. У «Репортерах» на-
гадують, що Трамп у своїй риториці щодо 
журналістів вдавався до висловлювань, 
які свого часу вживав радянський дикта-
тор Сталін (глава Білого дому назвав жур-
налістів «ворогами народу»).
 Також в організації, зокрема, наголо-
шують на посиленні тиску на незалежні 
ЗМІ та державної пропаганди в Росії (148), 

посиленні цензури в Китаї (176) та тиску 
на ЗМІ у Польщі (58). Також правозахис-
ники нагадують про резонансні вбивства 
журналістів, які стались минулого року 
на Мальті та у Чехії, що також негативно 
вплинуло на позиції цих країн у рейтин-
гу. Найнебезпечнішою країною світу для 
роботи журналістів була визнана охопле-
на війною Сирія, де торік 13 журналістів 
були вбиті через свою професійну діяль-
ність, зазначає в своєму аналізі звіту «Ні-
мецька хвиля».
 Перше місце в індексі посіла Норвегія, 
за нею — Швеція, Нідерланди, Фінляндія, 
Швейцарія, Ямайка, Бельгія, Нова Зелан-
дія, Данія і Коста-Рика. На нижній 180-й
 сходинці розташували Північну Корею, 
якій передують Еритрея й Туркменістан.
 Україна в індексі свободи преси посі-
ла 101-ше місце, піднявшись усього на 
одну позицію за рік. Нагадаємо, що в ми-
нулорічному рейтингу від «Репортерів без 
кордонів» Україна піднялася на п’ять по-
зицій до 102-го місця. Рік тому поліпшен-
ня пояснили зменшенням випадків на-
сильства проти журналістів. Цього року 
Київ розкритикували за недофінансуван-
ня суспільного мовлення. В організації 
вказали на вплив олігархів на медіа, який 
і далі відчутний, а також повільне розслі-
дування вбивства журналіста Павла Шере-
мета 2016 року. «Потрібно докласти знач-
но більше зусиль, щоб змусити олігархів 
послабити свій вплив на ЗМІ та заохоти-
ти редакції до незалежності», — зазначи-
ли «Репортери». ■

Інна СТЕПАНЧУК 

 Шестеро з десяти українсь-
ких заробітчан, які наразі пра-
цюють у Польщі, хотіли б за-
лишитися там якомога довше. 
Такий висновок випливає з 
опитування, яке було проведе-
но серед українців, повідомляє 
польське видання «Жечь Пос-
полита». «Половина з них радо 
оселилася б тут назавжди, тим 
паче що більшість добре почу-
вається в Польщі», — пише ви-
дання.
 Українці, які живуть над 
Віслою, особливо задоволені 
рівнем життя (88 відсотків) і 
доступністю послуг. Позитив-
но оцінюють також доброзич-

ливе ставлення поляків (його 
помічають 74 відсотки). Опиту-
вання майже 400 українців, які 
перебувають у Польщі щонай-
менше кілька місяців, провела 
компанія ARC Rynek i Opinia, 
зазначає «Польське радіо». Як 
вважає віце-голова компанії 
Адам Чарнецький, результати 
цього дослідження показують, 
що повідомлення про вороже 
ставлення в Польщі до україн-
ців — перебільшені.
 Третина опитаних ук-
рїнців приїхали до Польщі 
не працювати, а навчатися. 
На думку Адама Чарнецько-
го, у багатьох студентів є на-
мір залишитися тут назавж-
ди. Польську сторону це влаш-

товує, адже освічені українці 
частково заповнять місця, якi 
звільнилися після еміграції 
поляків на Захід.
 Справді, поки політики во-
рушать історичне минуле, по-
ляки й українці зовсім непо-
гано знаходять спільну мову 
між собою. «Жечь Посполи-
та» пише, що польські фір-
ми чекають на українців. Дві 
найбільші організації робо-
тодавців навіть готують про-

позиції щодо спрощення пра-
вил прийняття на роботу пра-
цівників зі Сходу. Католицька 
Польща зовсім неохоче від-
чиняє свої двері для шукачів 
кращої долі з мусульманських 
країн, а от сусідам-українцям 
цілком раді там, де не виста-
чає польських робочих рук. От 
тільки сама Україна безпечно 
втрачає людей, які, як свід-
чить тенденція, не надто праг-
нуть повертатися додому. ■

ЗВІТИ 

«Вороги народу»? Це ми вже чули... 
В Європі ситуація зi свободою слова погіршилася, Україна — на 101-му місці

■

Протест у Туреччині проти суду над журналістами. ❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Одночасно з оприлюдненням зві-
ту «Репортерів без кордонів» інша 
міжнародна правозахисна організа-
ція «Міжнародна амністія» (Amnesty 
International) розкритикувала ситуа-
цію в Туреччині, що склалася після 
запровадження надзвичайного ста-
ну 2016 року. «Те, що ми бачимо в Ту-
реччині, є цілеспрямованим знищен-
ням громадянського суспільства і 
зловживанням надзвичайним станом 
заради цієї мети», — цитує інфор-
магенція «Франс Пресс» дослідни-
ка «Міжнародної амністії» Ендрю Гар-
днера, який презентував новий звіт 
організації у Стамбулі. Презентація 
збіглася у часі з оголошенням судо-
вих вироків 25 квітня п’ятнадцятьом 
співробітникам популярної опозицій-
ної газети Сumhuriyet, яких засуди-
ли та відправили до в’язниці на тер-
міни від 2,5 до 8 років за звинувачен-
нями у тероризмі. Зокрема, видавець 
Акін Аталай, головний редактор Му-
рат Сабунджу та журналіст-розслі-
дувальник Ахмет Сік отримали біль-
ше шести років тюрми, повідомляє 
«Франс Пресс».  Суд над співробітни-
ками Cumhuriyet неодноразово викли-
кав гостру критику на Заході. Туреччи-
на вже ув’язнила багатьох журналістів 
після спроби державного перевороту 
в липні 2016 року.

■

НАСТРОЇ 

Вік би дому 
не бачити? 
Українські заробітчани в Польщі не надто 
хочуть повертатися на Батьківщину

■

Половина українських заробітчан не проти залишитися на чужині.❙



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.35 

ТСН

09.30 Чотири весілля

10.55 Одруження наосліп

12.10, 13.30, 14.45, 16.05 

Міняю жінку

17.15 Мелодрама «Кохання 

Мер’єм»

20.15 #Шоуюри

22.10 Драма «Мандри 

блудниці»

00.35 Голос країни-8

ІНТЕР

05.40, 22.30 Слідство вели... 

06.15 М/ф

06.25 Х/ф «Підкидьок»
08.00 Готуємо разом

09.00 Орел і решка

11.00 Х/ф «Стережись 
автомобіля»

13.00 Х/ф «Здрастуй і 
прощавай»

14.50 Х/ф «Сорочинський 
ярмарок»

16.40 Чекай на мене

18.00 Стосується кожного

20.00, 2.10 Подробиці

20.30 Т/с «Заради кохання я 

все зможу!»

00.20 Х/ф «Двоє під дощем»
02.40 Скептик-3

03.30 Стосується кожного

05.00 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00 Події тижня 

08.00, 4.40 Зоряний шлях

09.50 Х/ф «Лікар щастя»

12.00, 15.15 Т/с «Чорна 

квітка»

15.00, 19.00, 0.45 Сьогодні

16.20, 19.40 Т/с «Будинок на 

холодному ключі»

21.00 Т/с «Доглядальниця»

23.00 Х/ф «Мумія: принц 

Єгипту»

01.40 Телемагазин

02.10 Реальна містика

ICTV

05.15, 4.05 Скарб нації

05.25, 4.15 Еврика!

05.30 Служба розшуку дітей

05.35, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.30, 12.45, 18.45, 4.25 

Факти 

08.30 Надзвичайні новини. 

Підсумки

09.25 Д/ф «Перехрестя Балу»

10.00, 13.05, 20.05 Т/с «Пес-3»

22.25 Т/с «Копи на роботі»

23.20 Х/ф «Призначення»

01.05 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

02.35 Небачене 

«Євробачення»

02.50 Х/ф «Кримінальний 

талант»

04.50 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.35 Зона ночі
04.30 Абзац
06.29, 7.44 Kids Time
06.30 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»
07.45 Т/с «Бібліотекарі»
12.00 Х/ф «Відлуння далеких 

світів»
13.50 Х/ф «Автомонстри»
16.00 Х/ф «Трансформери: 

помста грішних»

19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.10 Таємний агент. Пост-

шоу
00.00 Х/ф «Вертикальний 

рубіж»

02.15 Небачене 

«Євробачення»

02.30 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 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, 23.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.30 Фінансовий тиждень

08.15 Про військо

08.50 Клуб LIFE

09.25, 17.45 Час громади

10.10 Час. Підсумки тижня 

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»

23.15 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

06.55 Х/ф «Бомж»

09.00 Свідок. Агенти

09.35 Х/ф «Я оголошую 

вам війну»

11.10 Кримінальні справи

13.00 Життя на межі

14.50 Легенди карного 

розшуку

19.00, 2.05 Свідок

19.30, 0.30 Т/с «Альпійський 

патруль»

22.30 Т/с «Анна-детектив»

02.35 Випадковий свідок

02.55 Речовий доказ

04.50 Легенди бандитської 

Одеси

06.00 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Гімн України

06.00 Документальна 

програма «Музична 

одіссея Арірант. 

Оповідь», с. 1

06.30 Музей-квартира 

композитора Віктора 

Косенка

07.00 Гала-концерт 

Міжнародного 

фестивалю класичної 

музики Lviv MozArt, ч. 1

07.45 Мистецькі історії. 

08.00 Казки Лiрника Сашка 

08.30 СПЕЦПРОЕКТ 

Міжнародний день 

джазу

20.30 #МузLove з Любою 

Морозовою

22.25 Лайфхак українською

22.45 Кліпи учасників 

Євробачення-2018 

23.00 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП 7»

23.50 Документальний фільм 

«Київська старовина. 

В. Городецький. Вежа зі 

слонової кістки»

00.25 Розсекречена історія 

01.20 Гала-концерт 

Міжнародного 

фестивалю класичної 

музики LvivMozArt, ч. 1

02.15 Фольк-music 

03.15 Надвечір’я. Долі

04.10 Світлохреста 

митрополита Андрея 

Шептицького

05.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Михайло 

Шевченко. Про Бориса 

Олійника

 
СТБ

06.05 Все буде добре!

07.30 Все буде смачно!

08.30 Світами за скарбами

11.25 Х/ф «Тато напрокат»

13.30 Битва екстрасенсів-18

15.55 Все буде добре!

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 22.40 Слідство ведуть 

екстрасенси

23.40 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 Він, вона та телевізор

13.15 Т/с «Опер за викликом-2»

17.05 Х/ф «Конан-

руйнівник»

19.00 Х/ф «Конан-варвар»

21.20 Т/с «Кістки-11»

23.05 Т/с «Кістки-10»

00.50 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

02.55 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Реал» — «Леганес. 

07.45, 18.50, 5.25 Журнал ЛЧ

08.15 «Ворскла» — 

«Динамо». ЧУ

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 Великий футбол

12.05 «Депортіво» — 

«Барселона». ЧІ

13.55 «Маріуполь» — 

«Шахтар». ЧУ

16.00 ЧА. Огляд туру

16.55, 21.40 Топ-матч

17.00 «Реал» — «Баварія». 1/4 

фіналу (2001/2002 рр.)

19.20 «МЮ» — «Арсенал». 

ЧА

21.10 Моя гра

21.55 «Бетіс» — «Малага». 

ЧІ

23.55 ЧІ. Огляд туру

00.55 «Сталь» — 

«Чорноморець». ЧУ

02.40 ЧА. Огляд туру

03.35 «Вест Гем» — «Ман 

Сіті». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Маріуполь» — 

«Шахтар». ЧУ

07.45 «Свонсі» — «Челсі». 

ЧА

09.30, 15.45 Моя гра

10.00 «Вільярреал» — 

«Сельта». ЧІ

11.45, 3.30 Журнал ЛЧ

12.15 «Зірка» — «Олімпік». 

ЧУ

14.00 «Вест Гем» — «Ман 

Сіті». ЧА

16.15 «Ворскла» — 

«Динамо». ЧУ

18.00, 1.45 Великий футбол

19.40 ЧІ. Огляд туру

20.40 Європейський 

WEEKEND

21.55 «Тоттенгем» — 

«Вотфорд». ЧА

00.00 «Реал» — «Баварія». 

1/4 фіналу (2001/2002 

рр.)

04.00 «Депортіво» — 

«Барселона». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Містична Україна

09.10, 18.20 У пошуках істини

10.50 Мисливці на нацистів

11.40 Подорож на край 

всесвіту

13.30 За межами Землі

14.30 Дика природа Африки

16.30 Відчайдушні рибалки

17.30 Шалена подорож

21.10 Фантастичні історії

22.00 Код неандертальця

00.00 Найбільша печера 

Землі

00.40 Речовий доказ

К1

06.30 Top Shop

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.20 Карамболь

09.10, 1.05, 12.10, 14.10, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

22.00 Вірю не вірю

23.00 Х/ф «Заміж на два 

дні»

00.50 Х/ф «Ім’я»

02.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Гіббі»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00, 23.00 Країна У

13.00 Казки У Кіно

14.00 Знай наших!

15.00 Вечірка

20.30 Х/ф «Гарфілд»

22.00, 1.00 100 в 1

00.00 Теорія зради

02.00 БарДак

02.30 Панянка-селянка

03.20 Віталька

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00  М/с «Чорний Джек»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.15, 

3.00 Новини

09.30, 0.05 Кліпи учасників 

«Євробачення-2018» 

09.40  М/ф «Червона 

черепаха»

11.10, 13.20, 15.20 

Телепродаж

11.40  Х/ф «Чарівник країни 

мрій»

13.50  Незвичайні культури

14.20  Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 

терція»

15.40  Д/ф «Останній шанс 

побачити»

19.00  #@)[]?$0 із Майклом 

Щуром

19.40  До справи

20.15, 1.15 Війна і мир

21.50  Т/с «Іспанська 

легенда»

23.15 Д/ф «Земні 

катаклізми»

00.40  Перша шпальта

01.55, 3.40 ТАКАШОТАМ

02.05 Смаки Культур

02.30  Д/ф «Смачні історії»

03.25 Лайфхак українською

04.00  Д/ф «Мистецький 

пульс Америки»

05.00  Д/ф «Орегонський 

путівник»
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КАНАЛ «1+1»

06.30 М/ф «Маша і Ведмідь»

07.50 Драма «Кохана 

вчителька»

15.55, 17.40 Комедія «Вісім 

перших побачень»

19.30, 5.35 ТСН

20.15 Х/ф «Люди ікс: 

дні минулого 

майбутнього»

22.40 Драма «Спадок 

блудниці»

01.10 Правдива історія 

блудниці

02.10 Фантастика «Хроніка»

ІНТЕР

05.30, 20.00 Подробиці

06.00 Удачний проект

06.50 М/ф

07.00 Х/ф «Миленький ти 
мій»

08.20 Готуємо разом

09.20 Орел і решка

11.20 Х/ф «Приборкувачка 
тигрів»

13.20 Х/ф «Троє в човні, не 
рахуючи собаки»

16.00 Концерт «Я не 

втомлюся»

18.00, 3.40 Стосується 

кожного

20.30 Т/с «Заради кохання я 

все зможу!»

22.30 Слідство вели... 

00.20 Х/ф «Обміняйтесь 
обручками»

02.15 Орел і решка. Шопінг

05.10 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 15.00, 19.00, 2.50 

Сьогодні

07.10, 3.30 Зоряний шлях

08.10 Т/с «Будинок на 

холодному ключі»

12.00, 15.15 Т/с «Замкнуте 

коло»

16.10, 19.40 Т/с «Ноти 

любові»

21.00 Т/с «Доглядальниця»

23.00 Музична платформа

01.00 Реальна містика

04.00 Агенти справедливості

ICTV

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45, 12.45, 18.45, 4.30 

Факти

09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10, 13.05, 22.20 Т/с «Копи 

на роботі»

20.05 Т/с «Пес-3»

23.10 Х/ф «Приватний 

курорт»

00.45 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

02.15 Х/ф «Кримінальний 

талант»

04.05 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.50 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.10 Зона ночі

04.30 Абзац

06.24, 7.39 Kids Time

06.25 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»

07.45 Х/ф «Вільні»

10.00 Х/ф «Шкільний 

мюзикл»

12.00 Х/ф «Шкільний 

мюзикл-2»

14.30 Х/ф «Шкільний 

мюзикл: випускний»

16.50, 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, 0.00, 1.00, 

2.00, 3.00, 4.00, 5.00 

Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20 Будівельний стандарт

07.30 Код успіху

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

07.35 Х/ф «Провінційний 
анекдот»

08.15 Х/ф «Ні пуху ні пера»
09.40 Х/ф «Троє в човні, 

нерахуючи собаки»
12.15 Х/ф «Добре сидимо!»
13.40 Концерт «Весна на 

Зарічній вулиці»
16.00 Х/ф «Зіта і Гіта»
19.00 Х/ф «Невловимі 

месники»
20.30 Х/ф «Знову 

невловимі»
23.00 Т/с «Анна-детектив»
01.00 Т/с «Альпійський 

патруль»
02.00 Випадковий свідок
02.10 Речовий доказ
04.40 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Гімн України
06.00 Документальна 

програма «Музична 
одіссея Арірант. 
Оповідь», с. 2 

06.30 Музика і музиканти. 
Валерій Івко

07.00 Гала-концерт 
Міжнародного 
фестивалю класичної 
музики Lviv MozArt, ч. 2

07.45 Мистецькі історії. 
Оперета

08.00 Казки Лiрника Сашка 
08.10 Як це? 
08.30 Мистецькі історії
08.45 Фольк-music Діти
10.20 Київський академічний 

Молодий театр. Шарль 
Перро «Красуня і 
Чудовисько», ч. 1, 2

11.50 UAмузика. відеокліп 
12.00 #@)[]?$0 із Майклом 

Щуром
12.40 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Михайло 
Шевченко. Про Бориса 
Олійника

13.05 Вінченцо Белліні. Опера 
«Норма» 

16.25 Документальний фільм 
«Гуцулка Ксеня»

17.05 Кліпи учасників 
Євробачення

17.20 Українська читанка. 
Сергій Жадан

17.30 #МузLove з Любою 
Морозовою

18.00 Документальний фільм 
«Зона відчуження 
Донбас»

18.55 Українська читанка. 
Андрій Бондар

19.05 Світло
20.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Михайло 
Шевченко. Про Бориса 
Олійника

20.25 UAмузика. Відеокліп
20.30 #KіноWALL із Сергієм 

Тримбачем
21.00 Національна опера 

України Ю. Шевченко 
«За двома зайцями»

22.25 Лайфхак українською
22.45 Кліпи учасників 

Євробачення-2018 
23.00 Концерт симфонічного 

оркестру 
K&KPhilharmoniker. 
KendlingerdirigentStraub

00.25 Розсекречена історія 
01.20 Гала-концерт 

Міжнародного 
фестивалю класичної 
музики LvivMozArt, ч. 2

02.15 Фольк-music
03.15 Надвечір’я. Долі
04.10 Документальний фільм 

«Богдан Гаврилишин. 
Місія-Свобода» 

05.05 Розсекречена історія 
 

СТБ

06.50 Все буде добре!
08.10 Все буде смачно!
09.10 МастерШеф 
12.55 Хата на тата
15.55 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вікна-новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

22.45 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 Він, вона та телевізор
14.00 Х/ф «Стукач»
16.05 Х/ф «На межі»
18.00 Т/с «Разом назавжди»
21.20, 23.05 Т/с «Кістки-11»
00.50 Т/с «Безсмертний»
01.40 Нове «Шалене відео 

по-українськи»
02.55 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.05 Європейський 
WEEKEND

07.15, 17.20 Тоттенгем» 
— «Вотфорд». ЧА

09.00 ЧІ. Огляд туру
10.00, 15.40, 20.50, 22.30 

Футбол NEWS
10.25 «Ворскла» — 

«Динамо». ЧУ
12.10 Великий футбол
13.55 «Реал» — «Леганес». 

ЧІ
19.05 «Реал» — «Баварія». 

1/4 фіналу (2001/2002 
рр.)

21.00, 23.40 Ніч ЛЧ
21.35 «Реал» — «Баварія». 

1/2 фіналу. ЛЧ УЄФА
00.05 «Ліверпуль» — «Сток 

Сіті». ЧА
01.55 «Маріуполь» — 

«Шахтар». ЧУ

03.45 Топ-матч
04.00 «Бетіс» — «Малага». 

ЧІ
ФУТБОЛ-2

06.00 «Сталь» — 
«Чорноморець». ЧУ

07.50, 3.50 Топ-матч
08.00 «Реал» — «Леганес». 

ЧІ
09.50, 21.00 Журнал ЛЧ
10.20 Європейський 

WEEKEND
11.35, 23.20 ЧА. Огляд туру
12.30 «Бетіс» — «Малага». 

ЧІ
14.15 Моя гра
14.45 «МЮ» — «Арсенал». 

ЧА
16.35 Ель Класіко. ЧІ
17.30 «Маріуполь» — 

«Шахтар». ЧУ
19.15 «Депортіво» — 

«Барселона». ЧІ
21.30 «Вест Гем» — «Ман 

Сіті». ЧА
00.15 «Алавес» — 

«Атлетіко». ЧІ
02.00 «Реал» — «Баварія». 

1/2 фіналу. ЛЧ УЄФА
04.00 «Свонсі» — «Челсі». 

ЧА
МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.20, 1.10 Містична Україна
09.10, 18.20 У пошуках істини
10.50 Мисливці на нацистів
11.40 Небезпечна планета
13.30 Знамення у небі
14.30 Дика природа Африки
16.30 Відчайдушні рибалки
17.30 Шалена подорож
21.10 Фантастичні історії
22.00 Дослідження часу
00.00 Долоня: код 

майбутнього
00.40 Речовий доказ
03.20 Телеформат

К1

06.30 Top Shop

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.20 Карамболь

09.10, 11.05, 12.10, 13.10, 

14.10, 20.00, 21.00, 

23.50 Орел і решка

22.00 Вірю не Вірю

00.50 Т/с «Секс у великому 

місті»

02.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Йосип: володар 

снів»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»
12.00, 23.00 Країна У
13.00 Казки У
14.00 Знай наших!
15.00, 3.20 Віталька
16.30 Х/ф «Гарфілд»
18.00 Готель «Галіція»
19.00 Танька і Володька
20.00 М/ф «Ріо»
22.00, 1.00 100 вип.
00.00 Теорія зради
02.00 БарДак
02.30 Панянка-селянка
05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00  М/с «Чорний Джек»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.15, 

3.00 Новини

09.30, 0.05 Кліпи учасників 

«Євробачення-2018»

09.40  М/ф «Пісня моря»

11.20, 13.20, 15.20 

Телепродаж

11.40  Х/ф «Чарівник 
країни мрій»

13.50  Незвичайні культури

14.20  Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 

терція»

15.40  Д/ф «Останній шанс 

побачити»

19.00  Перший на селі

19.25 Д/ф «Одесити на 

Донбасі»

20.25 Наші гроші

21.50  Т/с «Іспанська 

легенда»

23.15 Д/ф «Земні 

катаклізми»

00.40  До справи

01.10  Розсекречена історія

02.05 Д/ф «Смачні історії»

03.25 Лайфхак українською

03.40  ТАКАШОТАМ

04.00  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, 5.35 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.55 Одруження наосліп

12.20, 13.45, 15.10 Міняю 

жінку

17.10 Мелодрама «Кохання 

Мер’єм»

20.15 Х/ф «Росомаха: 
безсмертний»

22.30 Драма «Заповіт 

блудниці»

01.00 Правдива історія 

блудниці-2

02.00 Драма «Зелені Гори»

ІНТЕР

05.40 М/ф

06.10, 22.30 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.15, 12.25, 20.30 Т/с 

«Заради кохання я все 

зможу!»

12.50 Х/ф «Приходьте 
завтра»

14.50, 15.45, 16.45 Речдок

18.00, 3.45 Стосується 

кожного

20.00 Подробиці

00.20 Х/ф «Молодята»
02.15 Орел і решка. Шопінг

05.15 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, 3.30 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 
сезон

10.30 Місія: краса
11.30, 4.40 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «Ноти 

любові»
18.00 Т/с «Перстень з 

рубіном»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Доглядальниця»
23.30, 2.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.30 Телемагазин
04.20 Зоряний шлях

ICTV

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 

21.05, 4.30 Факти

09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Антизомбі

11.05, 13.20, 16.20 

Особливості 

національної роботи

17.40, 21.25 Т/с «Пес-3»

20.20 Секретний фронт

22.40 Т/с «Копи на роботі»

23.35 Х/ф «Рейд. Спокута»

01.30 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

02.50 Труба містера Сосиски

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.50 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.55 Зона ночі

04.40 Абзац

06.34, 7.55 Kids Time

06.35 М/с «Дракони. 

Перегони бестрашних»

08.00 Т/с «Шлях чарівника»

11.30 Т/с «Друзі»

12.25 Т/с «Діагноз: майже не 

закохані»

17.00, 19.00 Від пацанки до 

панянки

21.00 Аферисти в мережах

22.00 Суперінтуїція

01.50 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, 0.00, 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

06.10 Х/ф «Запорожець за 
Дунаєм»

08.05 Концерт «Весна на 

Зарічній вулиці»

10.45 Кримінальні справи

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

12.50 Життя на межі

14.40, 16.50 Легенди карного 

розшуку

19.30, 0.45 Т/с «Альпійський 

патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Анна-

детектив»

02.55 Випадковий свідок

03.15 Речовий доказ

UA.Культура

06.00 Гімн України

06.00 Документальна 

програма «Музична 

одіссея Арірант. 

Оповідь», с. 3

06.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Михайло 

Шевченко. Про Бориса 

Олійника

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.25 Школа Мері Поппінс

07.40 Хочу бути

08.00 Мистецькі історії. 

Народні мотиви

08.20 Лекції «Громадського». 

Едвард Лукас, Наталя 

Гуменюк «Нова холодна 

війна — хто виграє і як 

вона може закінчитися»

09.15 Українська читанка 

Юрій Вінничук

09.30  Фольк-music

10.30 Документальний фільм 

«Трипілля. Забута 

цивілізація Старої 

Європи»

11.30 Документальна 

програма «Музична 

одіссея Арірант. 

Оповідь», с. 4

12.00 Світло

12.50 Візитки Полтавщини

13.00 Документальний фільм 

«Російський дятел» 16+ 

14.30 52 вікенди

14.55 Кліпи учасників 

Євробачення-2018 

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. 

Мистецтово та 

технології

17.20 Українська читанка. 

Артем Чапай

17.30 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем

18.00 Інформаційна година

18.50 UAмузика. Відеокліп

18.55 Українська читанка. 

Галина Крук

19.05 Розсекречена історія 

20.00 Документальний цикл 

«Пліч-о-пліч» 

20.25 UAмузика. Відеокліп 

20.30 #БібліоFUN із 

Ростиславом Семківим

21.00 Київський академічний 

театр «Колесо». 

Ф. Міттерер «Жінки 

Моцарта»

22.45 Кліпи учасників 

Євробачення-2018 

23.00 Новини

23.30 Тема дня 

23.50 Документальний 

фільм «Галицька весна 

української ідеї» 

00.25 Розсекречена історія 

100 років української 

дипломатії

01.15 Чернігів. Спасо-

Преображенський собор

01.30 РадіоДень

01.50 Тема дня 

02.15 Фольк-music

03.15 Надвечір’я. Долі

04.10 Документальний фільм 

«Григір Тютюнник. 

Доля. Коріння»

04.55 Чернігів. Троїцько-

Іллінський монастир

05.05 Розсекречена історія. 

Всесильний КГБ. Міф 

чи реальність?

 

СТБ

06.10, 15.55 Все буде добре!

07.45 МастерШеф 

11.50 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

00.15 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 Він, вона та телевізор

09.05, 0.50 Т/с «Безсмертний»

10.00, 17.20 «Загублений 

світ»

13.00 ДжеДАІ. Дайджест

15.30 Х/ф «Останній бій»
18.15 Спецкор

18.50 ДжеДАІ

19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Одеса»

21.30, 23.05 Т/с «Кістки-11»

01.40 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

02.55 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «МЮ» — «Арсенал». 

ЧА

07.45 Моя гра

08.15 «Сталь» — 

«Чорноморець». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 «Депортіво» — 

«Барселона». ЧІ

12.10 «Ліверпуль» — «Сток 

Сіті». ЧА

13.55 «Зірка» — «Олімпік». 

ЧУ

16.05, 18.30 Ніч ЛЧ

16.40 «Реал» — «Баварія». 

1/2 фіналу. ЛЧ УЄФА

18.55 «Маріуполь» — 

«Шахтар». ЧУ

20.40 «Свонсі» — «Челсі». 

ЧА

22.50 Ель Класіко. ЧІ

23.45 «Ворскла» — 

«Динамо». ЧУ

01.35 Сіткорізи

02.05 «Тоттенгем» — 

«Вотфорд». ЧА

03.55 «Рома» — 

«Ліверпуль». 1/2 

фіналу. ЛЧ УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ворскла» — 

«Динамо». ЧУ

07.50, 3.45 Топ-матч

08.00, 10.25, 21.00, 23.40 Ніч 

ЛЧ

08.35, 0.05 Реал» — 

«Баварія». 1/2 фіналу. 

ЛЧ УЄФА

10.50 «Свонсі» — «Челсі». 

ЧА

12.35 «Маріуполь» — 

«Шахтар». ЧУ

14.20 «Тоттенгем» — 

«Вотфорд». ЧА

16.10 Сіткорізи

16.40 «Вільярреал» — 

«Сельта». ЧІ

18.25 Шлях до Ель Класіко. ЧІ

19.05 «Ліверпуль» — «Сток 

Сіті». ЧА

20.50 Футбол NEWS

21.35 «Рома» — 

«Ліверпуль». 1/2 

фіналу. ЛЧ УЄФА

01.55 «Сосьєдад» — 

«Атлетік». ЧІ

04.00 «МЮ» — «Арсенал». 

ЧА

МЕГА

06.00 «Ворскла» — 

«Динамо». ЧУ

07.50, 3.45 Топ-матч

08.00, 10.25, 21.00, 23.40 Ніч 

ЛЧ

08.35, 0.05 Реал» — 

«Баварія». 1/2 фіналу. 

ЛЧ УЄФА

10.50 «Свонсі» — «Челсі». 

ЧА

12.35 «Маріуполь» — 

«Шахтар». ЧУ

14.20 «Тоттенгем» — 

«Вотфорд». ЧА

16.10 Сіткорізи

16.40 «Вільярреал» — 

«Сельта». ЧІ

18.25 Шлях до Ель Класіко. ЧІ

19.05 «Ліверпуль» — «Сток 

Сіті». ЧА

20.50 Футбол NEWS

21.35 «Рома» — 

«Ліверпуль». 1/2 

фіналу. ЛЧ УЄФА

01.55 «Сосьєдад» — 

«Атлетік». ЧІ

04.00 «МЮ» — «Арсенал». 

ЧА

К1

06.30 Top Shop

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.20 Карамболь

09.10, 11.05, 12.10, 13.10, 

14.10, 20.00, 21.00, 

23.50 Орел і решка

22.00 Вірю не вірю

00.50 Т/с «Секс у великому 

місті»

02.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Червона 

шапочка»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00, 23.00 Країна У

13.00 Казки У

14.00 Знай наших!

15.00, 3.20 Віталька

16.00 М/ф «Ріо»

18.00 Готель «Галіція»

19.00 Танька і Володька

20.00 М/ф «Ріо 2»

22.00, 1.00 100 в 1

00.00 Теорія зради

02.00 БарДак

02.30 Панянка-селянка

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 16.10 М/с «Чорний 

Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 3.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30, 0.05 Кліпи учасників 

«Євробачення-2018»

09.40, 19.25 Д/ф «Велике 

фотополювання Дага 

Гарднера»

10.40, 13.35, 16.35 

Телепродаж

11.00  Д/ф «Гордість світу»

12.00  Смачні історії

12.55, 17.45, 3.40 

ТАКАШОТАМ

13.10  РадіоДень

13.55 Наші гроші

14.30  52 вікенди

15.00  Лайфхак українською

15.15 М/с «Гон»

17.00  Війна і мир

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

19.00  Д/ф «Дешева 

подорож»

20.25 Складна розмова

21.30  Новини.Спорт

21.50  Т/с «Іспанська 

легенда»

23.15 Д/ф «Земні 

катаклізми»

01.10  Світло

02.05 Д/ф «Смачні історії»

03.25 Новини. Спорт

04.00  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, 5.35 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.55 Одруження наосліп

12.20, 13.50, 15.15 Міняю 

жінку

17.10 Мелодрама «Кохання 

Мер’єм»

20.15, 0.15 Комедія «Ніч у 

музеї»

22.20 Комедія «Вісім кращих 

побачень»

04.15 Правдива історія 

блудниці

ІНТЕР

05.45 М/ф

06.10, 22.30 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.15, 12.25, 20.30 Т/с 

«Заради кохання я все 

зможу!»

12.50 Х/ф «Весна на 
Зарічній вулиці»

14.50, 15.45, 16.45 Речдок

18.00, 3.40 Стосується 

кожного

20.00 Подробиці

00.20 Х/ф «Щасливий 
маршрут»

02.15 Орел і решка. Шопінг

05.10 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, 4.40 Реальна містика

13.30, 15.30 Т/с «Братерські 

узи»

18.00 Т/с «Перстень з 

рубіном»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Доглядальниця»

23.20 Контролер

00.00, 2.20 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.50 Телемагазин

ICTV

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 

21.05, 4.30 Факти

09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Секретний фронт

11.05, 13.20, 16.20 «На трьох»

17.35, 21.25 Т/с «Пес-3»

20.20 Інсайдер

22.40 Т/с «Копи на роботі»

23.35 Х/ф «Рейд-2»
02.20 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

03.00 Труба містера Сосиски

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, 1.55 Зона ночі

04.00 Абзац

05.54, 7.14 Kids Time

05.55 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»

07.15 Т/с «Шлях чарівника»

10.50 Т/с «Друзі»

11.45 Т/с «Діагноз: майже не 

закохані»

17.00, 19.00 Хто зверху

21.00 Аферисти в мережах

22.00 Вар’яти

01.50 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, 0.00, 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 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

06.20 Х/ф «Любов на 
асфальті»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Глухий кут»
10.40 Кримінальні справи

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

12.50 Життя на межі

14.40, 16.50 Легенди карного 

розшуку

19.30, 0.45 Т/с «Альпійський 

патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Анна-

детектив»

03.00 Випадковий свідок

03.15 Речовий доказ

05.15 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Документальний 

фільм «Справа 

«божевільного» 

А. Ведель»

06.30 Віктор Степурко. 

Повернути живу музику

07.00 Казки Лiрника Сашка 

07.25 Школа Мері Поппінс

07.40 Хочу бути 

08.00 Мистецькі історії. Діти в 

музиці

08.15 Новини

08.45 Тема дня 

09.15 Українська читанка. 

Софія Андрухович

09.30 Фольк-music

10.30 Документальний фільм 

«Богдан Гаврилишин. 

Місія-Свобода» 

11.30 Документальна 

програма «Музична 

одіссея Арірант. 

Оповідь», с. 5 

12.00 Розсекречена історія 

12.50 Візитки Полтавщини 

13.00 Національна опера 

України Ю. Шевченко 

«За двома зайцями»

14.30 Радіо. День

14.55 Кліпи учасників 

Євробачення-2018 

15.10 РадіоДень «Життя+» 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твійчас»/

«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет. 

Режим роботи мозку

17.20 Українська читанка. 

Тарас Прохасько

17.30 #БібліоFUN із 

Ростиславом Семківим

18.00 Інформаційна година

18.50 UAмузика. Відеокліп

18.55 Українська читанка. 

Григорій Семенчук

19.05 Війна і мир 

19.45 Лайфхак українською

20.00 Букоголіки

20.25 UAмузика. Відеокліп

20.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

21.00 Київський академічний 

Молодий театр. 

«Зачарований» 

22.45 Кліпиучасників 

Євробачення-2018 

23.00 Новини

23.30 Тема дня 

23.50 Документальний фільм 

«Пісня Всесвіту. Їхав 

козак за Дунай»

00.25 Розсекречена історія. 

Голодомор 

01.15 Чернігів. Церква 

Параскеви П’ятниці

01.30 РадіоДень

01.50 Тема дня 

02.15 Фольк-music

03.15 Надвечір’я. Долі

04.10 Документальний фільм 

«Григір Тютюнник. 

Доля. «Повна душа 

болю…»

04.50 Чернігів. Спасо-

Преображенський собор

05.05 Розсекречена історія 

СТБ

06.50, 15.55 Все буде добре!

08.10 МастерШеф 

12.05 Хата на тата

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 22.40, 23.00 Я 

соромлюсь свого тіла

00.00 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 Він, вона та телевізор

08.45, 0.50 Т/с «Безсмертний»

09.35, 18.15 Спецкор

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.55, 17.20 Загублений світ

12.55 ДжеДАІ. Дайджест

15.15 Х/ф «Ерагон»
19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Одеса»

21.30, 23.05 Т/с «Кістки-11»

01.40 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

02.55 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Вест Гем» — «Ман 

Сіті». ЧА

07.45 Сіткорізи

08.15 «Маріуполь» — 

«Шахтар». ЧУ

10.00, 15.40, 21.20 Футбол 

NEWS

10.25 «МЮ» — «Арсенал». 

ЧА

12.10 «Ворскла» — 

«Динамо». ЧУ

13.55 «Свонсі» — «Челсі». 

ЧА

16.05, 18.30 Ніч ЛЧ

16.40 «Рома» — 

«Ліверпуль». 1/2 

фіналу. ЛЧ УЄФА

18.55 «Реал» — «Баварія». 

1/2 фіналу. ЛЧ УЄФА

20.45 Топ-матч

21.00, 21.40, 00.00 Шлях до 

Ліона

21.55 «Атлетіко» — 

«Арсенал». 1/2 фіналу. 

ЛЄ УЄФА

00.30 «Депортіво» — 

«Барселона». ЧІ

02.15 «Сталь» — 

«Чорноморець». ЧУ

04.00 «Зальцбург» — 

«Марсель». 1/2 фіналу. 

ЛЄ УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Зірка» — «Олімпік». 

ЧУ

07.50, 21.40 Топ-матч

08.00, 10.25 Ніч ЛЧ

08.35, 00.00 «Рома» 

— «Ліверпуль». 1/2 

фіналу. ЛЧ УЄФА

10.50 «Алавес» — 

«Атлетіко». ЧІ

12.35 Ель Класіко. ЧІ

13.30 «Реал» — «Баварія». 

1/2 фіналу. ЛЧ УЄФА

15.15 «Депортіво» — 

«Барселона». ЧІ

17.05, 1.50 «LaLiga 

Chronicles». ЧІ

17.30 «МЮ» — «Арсенал». 

ЧА

19.20 Сіткорізи

19.50 «Ворскла» — 

«Динамо». ЧУ

21.55 «Зальцбург» — 

«Марсель». 1/2 фіналу. 

ЛЄ УЄФА

02.10 «Атлетіко» — 

«Арсенал». 1/2 фіналу. 

ЛЄ УЄФА

04.00 «Сосьєдад» — 

«Атлетік». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.40, 13.10, 1.10 Правда 

життя

08.40, 22.30 Цікаво.com

09.30 Слони: темний бік

10.20 Дика природа Африки

11.20 Наші

12.20 Брама часу

14.10 Речовий доказ

15.20, 21.40 Відчайдушні 

рибалки

16.10, 20.50 Шалена подорож

17.10 Крокодили: холодна 

кров

18.10 Аджимушкай. 

Підземелля смерті

19.00 Фантастичні історії

23.20 Любов, ненависть і 

пропаганда

00.20 Мисливці на нацистів

04.30 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.20 Карамболь

09.10, 11.05, 12.10, 13.10, 

14.10, 20.00, 21.00, 

23.50 Орел і решка

22.00 Вірю не Вірю

00.50 Т/с «Секс у великому 

місті»

02.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Гензель і 

Ґретель»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00, 23.00 Країна У

13.00 Казки У

14.00 Знай наших!

15.00, 3.20 Віталька

16.00 М/ф «Ріо 2»

18.00 Готель «Галіція»

19.00 Танька і Володька

20.00 М/ф «Реальна білка»

22.00, 1.00 100 в 1

00.00 Теорія зради

02.00 БарДак

02.30 Панянка-селянка

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 16.10 М/с «Чорний 

Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 3.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30, 0.05 Кліпи учасників 

«Євробачення-2018» 

09.40, 19.25 Д/ф «Велике 

фотополювання Дага 

Гарднера»

10.40, 13.35, 16.35 

Телепродаж

11.00  Д/ф «Гордість світу»

12.00  Смачні історії

12.55, 3.40 ТАКАШОТАМ

13.10, 14.30 РадіоДень

13.55 До справи

15.00  Лайфхак українською

15.15 М/с «Гон»

17.00, 19.00 #ВУКРАЇНІ

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

20.25 Схеми. Корупція в 

деталях

21.30  Новини.Спорт

21.50  Т/с «Іспанська 

легенда»

23.10  Д/ф «Дивовижні міста 

світу»

01.10  Д/ф «Секрети 

Вільнюса»

02.05 Д/ф «Смачні історії»

03.25 Новини. Спорт

04.00  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 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.55 Одруження наосліп

12.20, 13.50, 15.15 Міняю 

жінку

17.10 Мелодрама «Кохання 

Мер’єм»

20.15 Ліга сміху 2018

22.20 Гуднайтшоу Валерія 

Жидкова

23.00 Ліга сміху»

01.00 Розсміши коміка

01.55 Вечірній Київ

05.30 Маша і Ведмідь

ІНТЕР

05.40 М/ф

06.10, 22.30 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.15, 12.25, 20.30 Т/с 

«Заради кохання я все 

зможу!»

12.50 Х/ф «Кар’єра Діми 
Горіна»

14.50, 15.45, 16.45, 2.55, 3.40, 

4.20 Речдок

18.00 Стосується кожного

20.00, 2.25 Подробиці

00.20 Х/ф «Втеча з 
в’язниці»

05.05 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, 3.15 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30, 4.00 Реальна містика

13.40, 15.30 Т/с «Гордіїв 

вузол»

18.00 Т/с «Перстень з 

рубіном»

19.45 Говорить Україна

21.00,240.00 Т/с «Доля на ім’я 

любов»

23.20 По слідах

02.00 Телемагазин

02.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

05.40 Зоряний шлях

ICTV

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 

21.05, 1.30 Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Інсайдер

11.10, 13.15, 16.20, 21.25 

Дизель-шоу

17.35 Т/с «Пес-3»

20.20 Антизомбі

23.55 Х/ф «Приватний 

курорт»

01.50 Х/ф «Рейд. Спокута»

03.25 Труба містера Сосиски

04.10 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.25 Абзац

06.19, 7.39 Kids Time

06.20 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»

07.40 Т/с «Шлях чарівника»

11.00 Т/с «Друзі»

12.00 Т/с «Діагноз: майже не 

закохані»

17.00, 19.00 Суперінтуїція

21.00 Аферисти в мережах

21.50 Хто зверху

01.50 Х/ф «Відлуння 

далеких світів»

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

06.55 Х/ф «Випадковий 
запис»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Небезпечні 
друзі»

10.55 Кримінальні справи

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.20 

Свідок

12.50 Життя на межі

14.40, 16.50 Легенди карного 

розшуку

19.30, 0.40 Т/с «Альпійський 

патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Анна-

детектив»

02.50 Випадковий свідок

03.00 Речовий доказ

03.30 Легенди бандитської 

Одеси

03.50 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Документальний фільм 

«Василь Симоненко. 

Тиша і грім»

06.30 Джерела з минулого. 

Марія Кочур. Два життя

07.00 Казки Лiрника Сашка 

07.25 Школа Мері Поппінс 

07.40 Хочу бути 

08.00 Мистецькі історії. Квіти

08.15 Новини

08.45 Тема дня 

09.15 Українська читанка. 

Павло Коробчук

09.30 Фольк-music

10.30 Документальний фільм 

«Ловець слів»

11.30 Документальна 

програма «Музична 

одіссея Арірант. 

Оповідь», с. 6 

12.00 Війна і мир 

12.50 Візитки Полтавщини. 

«Птаха» 

13.00 Концерт симфонічного 

оркестру K&K 

Philharmoniker. 

KendlingerdirigentStraub

14.30 РадіоДень

14.55 Кліпи учасників 

Євробачення-2018 

15.10 РадіоДень

15.35 Хто в домі хазяїн? 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твійчас»/

«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет. 

В’язь. Слов’янська 

готика

17.20 Українська читанка 

Юрій Вінничук

17.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

18.00 Інформаційна година

18.50 UAмузика. Відеокліп

18.55 Українська читанка. 

Лариса Денисенко

19.05 Документальна 

програма. Біографії 

великих. «Спадок 

Кеннеді»

20.00 Культурна афіша 

здорової Людини

20.25 UAмузика. Відеокліп

20.30 Як дивитися кіно

21.00 Національна оперета 

України. Моцарт 

underground. 

Балет Київського 

національного 

академічного театру 

оперети, ч. 1

22.30 Лайфхак українською 

22.45 Кліпи учасників 

Євробачення-2018 

23.00 Новини

23.30 Тема дня 

23.50 Документальний фільм 

«Данило Галицький. 

Таємниці однієї 

перемоги» 

00.25 Розсекречена історія 

01.20 Чернігів. Троїцько-

Іллінський монастир

01.30 РадіоДень

01.50 Тема дня 

02.15 Фольк-music

03.15 Надвечір’я. Долі

04.10 Документальний фільм 

«Богдан Гаврилишин. 

Місія-Свобода» 

05.05 Розсекречена історія 

СТБ

05.40, 6.40 Моя правда

07.35 Х/ф «Небезпечно 
для життя!»

09.25 Т/с «Тато Ден»

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 23.05 Холостяк 

22.40 Небачене 

«Євробачення-2018»

23.55 Як вийти заміж

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 Т/с «Безсмертний»

09.35, 18.15 Спецкор

10.15 ДжеДАІ

10.55, 17.20 Загублений світ

12.55 ДжеДАІ. Дайджест

15.10 Х/ф «Подвійний 
удар»

18.50 30 тур ЧУ з футболу 

«Динамо» — 

«Маріуполь»

21.00 Х/ф «Стрілець»
22.45 Змішані єдиноборства. 

UFC

01.20 102. Поліція

02.05 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

03.25 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Вільярреал» — 

«Сельта». ЧІ

07.50 LaLiga Chronicles. ЧІ

08.10 «Вест Гем» — «Ман 

Сіті». ЧА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.25 «Рома» — 

«Ліверпуль». 1/2 

фіналу. ЛЧ УЄФА

12.15, 20.50 Шлях до Ель 

Класіко. ЧІ

12.55 «Реал» — «Баварія». 

1/2 фіналу. ЛЧ УЄФА

14.45 Ель Класіко. ЧІ

16.05, 20.20 Шлях до Ліона

16.40, 00.00 «Атлетіко» 

— «Арсенал». 1/2 

фіналу. ЛЄ УЄФА

18.30 «Зальцбург» — 

«Марсель». 1/2 фіналу. 

ЛЄ УЄФА

21.25 Світ Прем’єр-ліги

21.55 «Брайтон» — «МЮ». 

ЧА

01.45 ЧІ. Передмова до туру

02.15 «Зірка» — «Олімпік». 

ЧУ

04.00 «Севілья» — 

«Сосьєдад». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Тоттенгем» — 

«Вотфорд». ЧА

07.50, 12.10 Шлях до Ліона

08.30 «Атлетіко» — 

«Арсенал». 1/2 фіналу. 

ЛЄ УЄФА

10.20, 23.55 «Зальцбург» 

— «Марсель». 1/2 

фіналу. ЛЄ УЄФА

12.45 «Свонсі» — «Челсі». 

ЧА

14.35 Сіткорізи

15.05 «Маріуполь» — 

«Шахтар». ЧУ

16.55, 3.35 Світ Прем’єр-ліги

17.25 «Рома» — 

«Ліверпуль». 1/2 

фіналу. ЛЧ УЄФА

19.15 LaLiga Chronicles. ЧІ

19.35 «Реал» — «Баварія». 

1/2 фіналу. ЛЧ УЄФА

21.25 ЧІ. Передмова до туру

21.55 «Севілья» — 

«Сосьєдад». ЧІ

01.45 «Бетіс» — «Малага». 

ЧІ

04.05 «Брайтон» — «МЮ». 

ЧА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.40, 13.10 Правда життя

08.40, 22.30 Цікаво.com

09.30 Крокодили: холодна 

кров

10.20 Дика природа Африки

11.20 Наші

12.20 Брама часу

14.10, 0.20 Речовий доказ

15.20, 21.40 Відчайдушні 

рибалки

16.10, 20.50 Шалена подорож

17.10 Океан «Вет»

18.10 Місто, яке зрадили

19.00 Фантастичні історії

23.20 Любов, ненависть і 

пропаганда

01.10 Таємниці кримінального 

світу

05.20 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.20 Карамболь

09.10, 11.05, 12.10, 13.10, 

14.10, 20.00, 21.00 Орел 

і решка

22.00 Бєдняков+1

00.00 Вечірній квартал

01.35 Вірю не вірю

02.20 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Осляча шкура»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Країна У

13.00 Казки У

14.00 Знай наших!

15.00, 3.20 Віталька

16.00 М/ф «Реальна білка»

18.00 Готель «Галіція»

19.00 Танька і Володька

20.00 Х/ф «Агент Коді 
Бенкс»

22.00, 1.00 100 в 1

23.00 Х/ф «Агент Коді 
Бенкс-2. Пункт 
призначення 
— Лондон»

02.00 БарДак

02.30 Панянка-селянка

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 16.10 М/с «Чорний 

Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 3.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30, 0.05 Кліпи учасників 

«Євробачення-2018»

09.40, 19.25 Д/ф «Велике 

фотополювання Дага 

Гарднера»

10.40, 13.35, 16.35 

Телепродаж

11.00, 22.40 Д/ф «Гордість 

світу»

11.25 Д/ф «Столика Японія»

12.00  Енеїда

12.25 Смачні історії

12.55, 3.40 ТАКАШОТАМ

13.10, 14.30 РадіоДень

13.55 Схеми. Корупція в 

деталях

15.00, 3.25 Лайфхак 

українською

15.15 М/с «Гон»

16.55 Фольк-music

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

18.50  VoxCheck

19.00  Культурна афіша 

здорової людини

20.25 Перша шпальта

21.30  Щоденник 

«Євробачення-2018»

21.45 Концерт Павла Табакова

23.10  Д/ф «Дивовижні міста 

світу»

01.10  Д/ф «Музична одіссея 

Аріран. Шоу»

02.05 Д/ф «Смачні історії»

04.00  Д/ф «Мистецький 

пульс Америки»

05.00  Д/ф «Орегонський 

путівник»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.45 Гроші

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00, 23.20 Світське життя-

2018

11.00 Голос країни-8

14.10 Ліга сміху 2018

16.30, 21.10 Вечірній квартал

18.30 Розсміши коміка. Діти 

2018

20.15 Українські сенсації

00.20 Ліга сміху

04.15 Вечірній Київ

ІНТЕР

05.35 Україна вражає
06.00 М/ф
06.25, 3.05 Д/ф «Актори-

фронтовики»
07.15 Чекай на мене
08.40 Х/ф «Солдат Іван 

Бровкін»
10.30 Х/ф «Іван Бровкін на 

цілині»
12.30 Х/ф «Дачна поїздка 

сержанта Цибулі»
14.00 Х/ф «Максим 

Перепелиця»
16.00, 20.30 Т/с «Заборонене 

кохання»
20.00, 2.35 Подробиці
22.50 Х/ф «Вихідні!»
00.40 Х/ф «Любов від усіх 

хвороб»
03.40 Стосується кожного
05.10 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 2.10 

Сьогодні

07.15, 6.00 Зоряний шлях

09.15, 15.20 Т/с 

«Доглядальниця»

17.15, 19.40 Т/с «Я ніколи не 

плачу»

22.00 Т/с «Гидке каченя»

01.40 Телемагазин

02.50 Реальна містика

04.25 Х/ф «Анжеліка і 

султан»

ICTV

05.10, 4.40 Скарб нації

05.20, 4.45 Еврика!

05.30, 12.45, 18.45, 4.55 

Факти

05.50 Більше ніж правда

07.40 Я зняв!

09.35 Дизель-шоу

10.50, 11.45 Особливості 

національної роботи

13.00 Т/с «Копи на роботі»

16.55 Х/ф «Геракл: 
народження 
легенди»

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.10 Х/ф «Гладіатор»
23.05 Х/ф «Геркулес»

00.55 Х/ф «Рейд-2»
03.25 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.20 Служба розшуку дітей

03.25, 2.05 Зона ночі

05.59, 7.24 Kids Time

06.00 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»

07.25 Ревізор. Крамниці

09.25 Таємний агент

11.00 Таємний агент. Пост-

шоу

12.35 Т/с «Бібліотекарі»

17.00 М/ф «Мадагаскар-3»

18.45 Х/ф «Черепашки 
ніндзя-2»

21.00 Х/ф «Трансформери-3»
00.00 Х/ф «Сигнал»

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

08.15 Клуб LIFE
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

04.50 Х/ф «Розплата»
06.15 Х/ф «Інспектор 

Лосєв»
10.10 Х/ф «Нічна пригода»
12.00 Свідок. Агенти

12.35, 3.20 Речовий доказ

15.35 Бокс. Найкращі бої 

братів Кличків

17.05 Переломні 80-ті

19.00, 2.10 Свідок

19.30 Х/ф «Весілля в 
Малинівці»

21.20 Х/ф «Соломон Кейн»
23.20 Х/ф «Полонені 

сонця»
01.05 Таємниці кримінального 

світу

02.40 Випадковий свідок

04.20 Легенди бандитської 

Одеси

05.25 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Документальний фільм 

«Левко Лук’яненко. Йти 

за совістю» із циклу 

«Дисиденти» 

06.30 Територія Кіно. Василь 

Цвіркунов

07.00 Новини

07.30 Тема дня 

07.50 UAмузика. Відеокліп

08.00 Казки Лiрника Сашка 

08.30 Хочу бути 

08.50 Хто в домі хазяїн? 

09.15 Мистецькі історії. Квіти

09.30 Фольк-music діти 

10.15 Українська читанка. 

Софія Андрухович

10.30 52 уїк-енди

11.00 Біографії великих. 

Ніл Армстронг. Один 

маленький крок

12.00 ВінаДельмар — 

«Поступися місцем» 

14.30 Лекції «Громадського». 

Велике інтерв’ю з 

лідером Stoned Jesus 

Ігорем Сидоренком

14.55 Кліпи учасників 

Євробачення-2018 

15.20 Як це? 

15.45 Хто в домі хазяїн? 

16.10 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП 7»

17.05 Концертна програма 

«Відкривай Україну» 

18.00 Двоколісні хроніки. 

18.40 Колечки. Емалеві 

картини

18.55 Українська читанка. 

Любко Дереш

19.05 Концертна программа 

Марії Бурмаки & 

Gypsylyre

20.00 #ВУКРАЇНІ «Розкіш 

Нижньої Апші» 

20.30 #NeoСцена з 

Олегом Вергелісом. 

Національний 

академічний 

український 

драматичний театр 

ім. М. Заньковецької. 

«Катерина» (за твором 

Т. Г. Шевченка)

22.10 Документальний 

фільм «Федір Стригун. 

Абриси долі» 

23.00 Київський академічний 

театр «Колесо». 

Ж.-Б. Мольєр «Уявно 

хворий» 

00.50 Документальний фільм 

«Гуцулка Ксеня»

01.30 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП 7»

02.20 Фольк-music 

03.15 Надвечір’я. Долі

04.10 Документальний фільм 

«Ловець слів»

05.05 Розсекречена історія 

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

14.20 Холостяк 

17.00 Х/ф «Дівчата»
21.50 Вечір з Наталею 

Гаріповою

22.55 Світами за скарбами

01.00 Давай поговоримо про 

секс

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, 23.40 102. Поліція

09.45 Загублений світ

12.40 Т/с «Стоматолог»

16.30 Х/ф «Стрілець»
18.00 Х/ф «Посилка»
19.50 Х/ф «Віддача»
21.40 Х/ф «Подвійний 

удар»
01.25 Нове «Шалене відео 

по-українськи

02.15 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Атлетіко» — 

«Арсенал». 1/2 фіналу. 

ЛЄ УЄФА

07.45 ЧІ. Передмова до туру

08.15 «Брайтон» — «МЮ». 

ЧА

10.00, 16.30, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 «Реал» — «Баварія». 

1/2 фіналу. ЛЧ УЄФА

12.10 «Зальцбург» — 

«Марсель». 1/2 фіналу. 

ЛЄ УЄФА

13.55 ЧА. Передмова до туру

14.25 «Сток Сіті» — 

«Кристал Пелес». ЧА

15.25, 18.10 Футбол Tables

16.50, 19.10, 21.30, 23.40, 

1.40, 3.40 Топ-матч

17.10 «Атлетік» — «Бетіс». 

ЧІ

19.20 «Евертон» — 

«Саутгемптон». ЧА

21.40 «Вільярреал» — 

«Валенсія». ЧІ

23.50 «Вест Бромвіч» 

— «Тоттенгем». ЧА

01.50 «Жирона» — «Ейбар». 

ЧІ

03.55 «Шахтар» — «Зоря». 

ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 13.25 ЧІ. Передмова 

до туру

06.30 «Рома» — 

«Ліверпуль». 1/2 

фіналу. ЛЧ УЄФА

08.15 Моя гра

08.45, 16.10 Світ Прем’єр-ліги

09.15 «Севілья» — 

«Сосьєдад». ЧІ

11.05 ЧА. Передмова до туру

11.35 «Атлетіко» — 

«Арсенал». 1/2 фіналу. 

ЛЄ УЄФА

13.55 «Жирона» — «Ейбар». 

ЧІ

14.45, 17.45 Футбол Tables

15.55, 16.40, 21.50, 23.50, 

1.50, 3.50 Топ-матч

16.50 «Вест Бромвіч» 

— «Тоттенгем». ЧА

19.00, 21.25 Тур ONLINE

19.25 «Шахтар» — «Зоря». 

ЧУ

20.15 Футбол NEWS

22.00 «Сток Сіті» — 

«Кристал Пелес». ЧА

00.00 «Атлетік» — «Бетіс». 

ЧІ

02.00 «Евертон» — 

«Саутгемптон». ЧА

04.00 «Вільярреал» — 

«Валенсія». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20, 5.10 Містична Україна

08.10, 18.20 Історія 

криміналістики

10.40 Любов, ненависть і 

пропаганда

11.30, 21.00 ТОП 10: таємниці 

та загадки

14.30 Дика природа Африки

16.00 Африканські річки: 

дари дощів

16.30, 0.30 Відчайдушні 

рибалки

17.30 Шалена подорож

01.20 Там, де нас нема

К1

06.30 Top Shop

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.20 М/ф

09.00 Ух ти show

11.10 Х/ф «Вчитель року»

13.15 Орел і решка

23.10 Х/ф «Екстрасенс-2. 

Лабіринти розуму»

01.00 Бєдняков+1

02.35 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

10.10 М/ф «Софія Перша. 

Жила собі принцеса»

11.00 Х/ф «Червона 

шапочка»

12.00 Готель «Галіція»

18.00 Казки У Кіно

19.00, 23.00 Країна У

20.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00, 1.00 100 в 1

00.00 Теорія зради

02.00 БарДак

02.30 Панянка-селянка

03.20 Віталька

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00  М/с «Чорний Джек»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.15, 

3.00 Новини

09.30  Щоденник 

«Євробачення-2018»

09.40  М/с «Гон»

10.10  Хто в домі господар?

10.40, 3.25 Лайфхак 

українською

10.50, 13.45, 15.05 

Телепродаж

11.10  Д/ф «Незвідані 

шляхи»

12.05 Х/ф «Любов 

приходить тихо»

14.05 Концерт Павла Табакова

15.20  Д/ф «Вагасі — 

японські смаколики»

16.15 Д/ф «Щоденники 

комах»

16.35 Д/ф «Неповторна 

природа»

17.05 Т/с «Іспанська легенда»

19.55 Розсекречена історія

21.30  Як дивитися кіно

21.55 Х/ф «Керол»

00.05, 3.45 Д/ф «Спільноти 

тварин»

01.10 Д/ф «Музична одіссея 

Аріран. Шоу»

02.05 Д/ф «Смачні історії»

04.00  Д/ф «Мистецький 

пульс Америки»

05.00  Д/ф «Орегонський 

путівник»
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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, 4.40 М/ф «Маша і 

Ведмідь»
09.55 Поверніть мені красу
11.20, 12.20, 13.20 Світ 

навиворіт-8»
14.40 Х/ф «Росомаха: 

безсмертний»
17.00 Х/ф «Люди ікс: 

дні минулого 
майбутнього»

19.30, 5.00 ТСН-тиждень
21.00 Спецвипуск світського 

життя. Зірки голосу
22.00 Вечір прем’єр із 

Катериною Осадчою
23.50 Комедія «Перемагай»
01.50 Світське життя 2018

ІНТЕР

05.40 М/ф

06.25 Х/ф «Дачна поїздка 
сержанта Цибулі»

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 «Високий 
блондин у чорному 
черевику»

14.00 Х/ф «Повернення 
високого блондина»

15.45, 20.30 Т/с «Заборонене 

кохання»

20.00, 2.10 Подробиці

22.20 Х/ф «Хочеш чи ні?»
00.05 Х/ф «Сюрприз»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні

07.45 Зоряний шлях

09.15 Т/с «Братерські узи»

13.15 Т/с «Доля на ім’я 

любов»

17.10, 21.00 Т/с «Аметистова 

сережка»

19.00, 3.00 Події тижня 

20.00 Головна тема

23.00, 2.00 Т/с «Гордіїв 

вузол»

01.30 Телемагазин

03.50 Історія одного злочину

ICTV

05.20 Інсайдер

07.15 Т/с «Код Костянтина»

09.10 Т/с «Відділ 44»

11.55, 13.00 Х/ф «Геракл: 
народження 
легенди»

12.45, 18.45 Факти

14.00 Х/ф «Гладіатор»
16.55 Х/ф «Геркулес»

19.10 Х/ф «Робін Гуд»
21.55 Х/ф «Останні лицарі»
00.00 Х/ф «Перший лицар»
02.25 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

03.45 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

06.05 Стендап-шоу

06.59, 8.24 Kids Time

07.00 Х/ф «Лісова братія»

08.25 М/ф «Мадагаскар-3»

10.15 Х/ф «Вертикальний 

рубіж»

12.50 Х/ф «Черепашки 

ніндзя-2»

15.00 Х/ф «Острів»

17.50 Х/ф «Трансформери-3»

21.00 Х/ф «Трансформери: 

час вимирання»

00.10 Х/ф «Супернова»

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

07.55, 12.55, 15.55, 18.50, 
23.55 Погода в Україні

08.15 Клуб LIFE
08.40 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
17.10 Особливий погляд
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

06.25 Страх у твоєму домі

10.00 Сусід на обід

11.00 Х/ф «Невиправний 
брехун»

12.25 Х/ф «Весілля в 
Малинівці»

14.10 Х/ф «Океан»
17.00 Х/ф «Соломон Кейн»
19.00 Х/ф «Балада про 

доблесного лицаря 
Айвенго»

20.35 Х/ф «Штольня»
22.15 Х/ф «Помста: 

зворотний бік 
кохання»

00.10 Х/ф «Полонені 
сонця»

01.50 Речовий доказ

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.00 Документальний фільм 

«Казка для дорослих»

06.40 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Микола Воробйов

06.50 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Наталя Лівицька-

Холодна

07.00 Документальний фільм 

«Ловець слів»

07.50 UAмузика. Відеокліп

08.00 Казки Лiрника Сашка 

08.30 Хочу бути 

08.50 Хто в домі хазяїн? 

09.15 Мистецькі історії. 

Народні мотиви

09.30 Фольк-music Діти

10.15 Українська читанка. 

Юрій Вінничук

10.30 Суспільний університет. 

Як діти досягають 

успіху

11.00 Київський академічний 

Молодий театр. І. 

Пелюк, О. Харченко 

— «Принцеса Лебідь» 

13.00 #ВУКРАЇНІ «Розкіш 

Нижньої Апші» 

13.25 Документальний фільм 

«Всеволод Нестайко. 

Родом з дитинства»

13.45 Дитячі таємниці

14.20 Документальний 

фільм «Містерія Марії 

Приймаченко»

14.50 Фольк-music Діти

15.45 Хто в домі хазяїн? 

16.10 Хочу бути 

16.30 Суспільний університет. 

Українські імена

17.00 Концерт Павла Табакова 

«Мій світ» 

18.20 Документальний фільм 

«Сімдесятники. Сергій 

Параджанов»

18.50 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Євген Маланюк

19.05 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП 7» 

20.00 Як дивитися кіно

20.30 Кінокласика 
кіностудії ім. 
О. Довженка Х/ф 
«Криниця для 
спраглих» 

21.40 Документальний фільм

22.20 Театр Гната Юри, або 

Майстер часу. Ч. 3

23.00 Територія Кіно. Василь 

Цвіркунов

23.30 Освальд Заградник — 

«Соло для годинника з 

боєм» 

01.10 Міжнародний день 

джазу 

 

СТБ

05.50 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

07.45 Як вийти заміж

08.55 Все буде смачно!

09.55 Караоке на майдані

10.55 Хата на тата

15.00 Х/ф «Дівчата»
16.55, 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, 

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

13.00 Прямий ефір 

14.15 Віч-на-віч

20.00 Дорослі ігри

21.00 Творчий вечір

22.00 Політична кухня

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Бушидо

09.00 Він, вона та телевізор

14.30 Х/ф «Найкращі серед 
найкращих»

16.20 Х/ф «Найкращі серед 
найкращих-2»

18.15 Х/ф «Найкращі серед 
найкращих-3»

20.00 Х/ф «Найкращі серед 
найкращих-4»

21.45 ПРОфутбол

23.20 Змішані єдиноборства. 

UFC

01.45 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

03.25 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Сток Сіті» — 
«Кристал Пелес». ЧА

07.45, 5.15 Світ Прем’єр-ліги
08.15 «Вільярреал» — 

«Валенсія». ЧІ
10.00, 16.20, 20.15 Футбол 

NEWS
10.25 Халатний футбол
11.15 Моя гра
11.45 «Евертон» — 

«Саутгемптон». ЧА
13.30, 15.55 Тур ONLINE
13.55 «Олімпік» — «Сталь». 

ЧУ

14.45, 18.10 Футбол Tables
16.40, 1.05 Журнал ЛЧ
17.10 «Атлетіко» — 

«Еспаньйол». ЧІ
19.10 Топ-матч
19.15 «Олександрія» 

— «Зірка». ЧУ
21.20 Великий футбол
23.00 «Ман Сіті» — 

«Гаддерсфілд». ЧА
01.35 «Шахтар» — «Зоря». 

ЧУ
03.25 «Челсі» — 

«Ліверпуль». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Севілья» — 
«Сосьєдад». ЧІ

07.50 «Вест Бромвіч» 
— «Тоттенгем». ЧА

09.40 Ель Класіко. ЧІ
10.35 «Шахтар» — «Зоря». 

ЧУ
12.25 Моя гра
12.55 «Малага» — «Алавес». 

ЧІ
13.45, 16.25, 19.25, 22.30 

Футбол Tables
14.55 Журнал ЛЧ
15.25 «Ман Сіті» — 

«Гаддерсфілд». ЧА

17.45 Світ Прем’єр-ліги

18.15 «Челсі» — 

«Ліверпуль». ЧА

20.30 «Челсі» — «Ліверпуль 

2001/2002 рр. Класичні 

матчі АПЛ

21.00 Шлях до Ель Класіко. ЧІ

21.40 «Барселона» — 

«Реал». ЧІ

23.40 Топ-матч

23.50 «Олімпік» — «Сталь». 

ЧУ

01.40 «Атлетіко» — 

«Еспаньйол». ЧІ

03.30 Журнал ЛЧ

04.00 «Олександрія» 

— «Зірка». ЧУ

МЕГА

06.00, 1.20 Бандитська Одеса

07.20, 4.30 Містична Україна

08.10, 18.20 Історія 

криміналістики

10.40 Любов, ненависть і 

пропаганда

11.30, 21.00 ТОП 10: Таємниці 

та загадки

14.30 Африканські річки: 

дари дощів

16.30 Відчайдушні рибалки

17.30, 0.30 Шалена подорож

К1

06.30 Top Shop

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.20 М/ф

09.00 Ух ти show

10.00 Х/ф «Вчитель року»
12.10 Орел і решка

00.00 Х/ф «Залізний 
лицар»

02.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

10.15 М/ф «Пригоди 

монстроподружок. День 

усіх монстрів»

11.15 Х/ф «Шайбу, шайбу!»
13.00, 22.00, 1.00 100 в 1

18.00 Х/ф «Агент Коді 
Бенкс»

20.00 Х/ф «Агент Коді 
Бенкс-2. Пункт 
призначення 
— Лондон»

23.00 Країна У

00.00 Теорія зради

02.00 БарДак

02.30 Панянка-селянка

03.20 Віталька

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00  М/с «Чорний Джек»
06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

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

2.55 Новини
09.30  Х/ф «Любов 

приходить тихо»
11.10, 13.40, 16.10 

Телепродаж
11.35 Д/ф «Двоколісні 

хроніки»
12.10  Перший на селі
12.40  Енеїда
14.00  Д/ф «Щоденники 

комах»
14.20  Фольк-music
15.20, 22.40, 3.20 Д/ф «Вагасі 

— японські смаколики»
16.35 Д/ф «Неповторна 

природа»
17.05 Т/с «Іспанська легенда»
20.00  Д/ф «Як працюють 

міста»
21.30  Щоденник 

«Євробачення-2018» 
21.45 Євробачення: цілком 

безпечно
22.15, 1.35 Букоголіки
23.30  Незвичайні культури
00.00  Кліпи учасників 

«Євробачення-2018» 
00.45 Д/ф «Спільноти 

тварин»
01.10  Культурна афіша 

здорової людини
02.05 Д/ф «Смачні історії»
04.05 Д/ф «Мистецький пульс 

Америки»
05.00  Д/ф «Орегонський 

путівник»
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«Нападати на жінок і дітей, погрожувати їм, травити їх сльозогінним газом, 
псувати їхнє майно і загалом ставитися до них, як до тварин, через етнічну 

приналежність — це середньовічне дикунство».
Арсен Аваков
міністр внутрішніх справ

УКРАЇНА МОЛОДА

ВІДЛУННЯ ВІЙНИ

Донецький 
синдром
За даними військової 
прокуратури, 
554 захисники України 
наклали на себе руки
Іван ПОВАЛЯЄВ

 Головний військовий прокурор 
Анатолій Матіос заявляє, що в Україні 
практично відсутня психологічна реа-
білітація ветеранів АТО. Відтак, за да-
ними офіційної статистики, від почат-
ку бойових дій на Донбасі вчинили са-
могубство 554 захисники України. 
 «З початку проведення АТО статус 
учасника бойових дій отримали майже 
326 тис. осіб, 8 тис. 489 із них зазнали 
каліцтва та поранень, 3 тис. 784 вій-
ськовослужбовці загинули. При цьо-
му за час проведення АТО 554 особи 
вчинили самогубство (офіційна стати-
стика ЄРДР станом на 01.04.2018)», — 
повідомив пан Матіос на своїй сторін-
ці в Facebook.
 Військовий прокурор додав, що в 
поточному році державним бюджетом 
України на заходи з психологічної ре-
абілітації, соціальної та професійної 
адаптації учасників АТО та їх забез-
печення санаторно-курортним ліку-
ванням передбачено 109 млн. грн., але 
вони не виконуються через відсутність 
нормативних документів.
 «Військові прокурори встанови-
ли, що централізовані заходи з психо-
логічної реабілітації учасників АТО 
в Україні у 2018 році не здійснюють-
ся взагалі, оскільки Міністерство со-
ціальної політики України до теперіш-
нього часу чи то не спромоглося, чи то 
не захотіло прийняти низку норматив-
них документів, без яких укласти до-
говори про надання послуг з реабіліта-
ції учасників АТО просто неможливо!» 
— обурюється Анатолій Матіос.
 Крім того, за його словами, заходи 
з психологічної реабілітації не прово-
дяться ще й через брак спеціалістів. 
Їх, за даними прокурора, трохи біль-
ше 300, чого не вистачає для забезпе-
чення допомогою всіх військових.
 «От і маємо, що гроші на держав-
них рахунках лежать, а послуги з пси-
хологічної реабілітації посттравма-
тичного розладу військових та демо-
білізованих надаються винятково за 
ініціативи органів місцевого самов-
рядування, волонтерських організа-
цій або під час перебування військо-
вослужбовців на стаціонарному ліку-
ванні у шпиталях», — заявив Матіос.
 Зазначимо, що кілька днів тому 
народний депутат із фракції «Блок 
Петра Порошенка», голова Комітету 
Верховної Ради у справах ветеранів, 
учасників бойових дій, учасників ан-
титерористичної операції і людей з 
інвалідністю Олександр Третьяков 
повідомив, що самогубців-військо-
вих нібито вдвічі більше. За його да-
ними, більше ніж тисяча осіб, які бра-
ли участь в антитерористичній опера-
ції на сході України, наклали на себе 
руки! 
 Тоді як керівник Офісу уповно-
важеного Президента з питань реа-
білітації учасників антитерористич-
ної операції Наталя Зарецька заявля-
ла, що зараз в Україні не проводиться 
психологічна реабілітація учасни-
ків АТО. Водночас Кабінет Міністрів 
обіцяв, що відповідне Міністерство 
в справах ветеранів буде створено до 
кінця квітня. Але, як бачимо, «віз і 
нині там». ■

■

Іван БОЙКО

 Керівництво МВС обурив той факт, 
що тиждень тому націоналісти з ор-
ганізації С14 на київській Лисій горі 
розгромили і спалили табір ромів.
 Зокрема, міністр внутрішніх справ 
Арсен Аваков зазначив: «Неприпус-
тимо, щоб у сучасній Україні у XXI 
сторіччі винятково через упередже-
не ставлення до асоціального способу 
життя, який ведуть окремі представ-
ники однієї етнічної групи наших гро-
мадян, їх дискримінували, залякували 
і переслідували». 
 На його думку, «нападати на жі-
нок і дітей, погрожувати їм, травити їх 
сльо зогінним газом, псувати їхнє май-
но і загалом ставитися до них, як до 
тварин, через етнічну приналежність 
— це середньовічне дикунство». 
 «Воно не личить сучасній країні, що 
прагне жити за європейськими стан-
дартами. Нацполіція не ділить грома-
дян за етнічною ознакою, коли пильнує 
публічний порядок і бореться зі злочин-
ністю. Для нас усі вони суто — або гро-
мадяни України, або іноземці, або особи 
без громадянства. Різні злочини і право-
порушення вчиняють представники різ-
них національностей та етнічних груп, 
і всі вони є рівними перед українським 
законом. Події у лісопарковій зоні на 
Лисій горі у Києві 21 квітня будуть роз-
слідувані поліцією, винні будуть вста-

новлені та притягнуті до кримінальної 
відповідальності», — цитує пана Авако-
ва сайт МВС.
 Також зазначається, що Головне 
управління Нацполіції у Києві вже за-
реєструвало кримінальні проваджен-
ня за ознаками злочинів, передбачених 
ч.2 ст. 296 «Хуліганство» та ч.1 ст. 161 
«Порушення рівноправності громадян 
залежно від їх расової, національної 
належності або ставлення до релігії» 
за фактом подій 21 квітня 2018 року на 
Лисій Горі у Києві, де було знищено та-
бір, у якому тимчасово перебували гро-
мадяни ромської національності.
 Як повідомляла «УМ», тоді коор-
динатор організації С14 Сергій Мазур 
навіть написав пост у Facebook і опри-
люднив низку світлин, на яких видно, 
як палає табір ромів. За його даними, 
ще 19 квітня «С14 з Муніципальною 
вартою разом з представниками Голо-

сіївської райдержадміністрації столи-
ці вкотре висунили ультиматум зали-
шити заборонену територію парку до 
завтра».
 «У разі невиконання цієї вимоги їх 
уже по-іншому попросять піти. У рам-
ках закону», — додав тоді активіст. А 
вже 21 квітня він написав, що лише 
частина ромів покинула табір у парку 
після цього ультиматуму.
 «Але після переконливих законних 
аргументів інші теж вирішили піти з 
забороненої території, — додав Мазур. 
— Ми поприбирали за ними майже все 
сміття, демонтували намети та безпеч-
но спалили».
 До речі, на цьому тижні націоналіс-
ти також планували інші рейди проти 
«незаконних проявів» ромів. Але зро-
зуміло, що після особистого втручання 
у скандальну ситуацію міністра Авако-
ва їм це вже навряд чи вдасться. ■

Іван БОЙКО

 Окружний адміністра-
тивний суд Києва відмовив-
ся визнати протиправними 
дії директора НАБУ Арте-
ма Ситника щодо залучення 
до оперативно-розшукової 
діяльності на території Ук-
раїни працівників ФБР.
 Як повідомляє прес-служ-
ба суду, народному депутату 
Бориславу Розенблату було 
відмовлено в задоволенні по-
зовних вимог: «Відповідне 
рішення суд ухвалив, зважа-
ючи на те, що позивачем не 
було доведено ті обставини, 
на які він посилався у під-
твердженні своїх позовних 
вимог».
 Зазначимо, що у січні 
до Окружного адміністра-
тивного суду Києва надій-
шов позов від народного де-
путата Борислава Розенбла-
та, який просив суд визнати 
протиправними дії дирек-
тора НАБУ щодо залучен-
ня до оперативно-розшуко-
вої діяльності на території 
України працівників ФБР 

без попереднього укладення 
міжнародного договору.
 Тоді як, відповідно до 
чинного законодавства, 
НАБУ має право здійснюва-
ти правове співробітництво 
з компетентними органами 
іноземних держав, міжна-
родними організаціями з пи-
тань проведення оперативно-
розшукової діяльності, досу-
дового розслідування на під-
ставі законів і міжнародних 

договорів України.
 Нагадаємо, що НАБУ 
створене 16 квітня 2015 року. 
Бюро є правоохоронним орга-
ном, якому підслідні коруп-
ційні злочини, вчинені, зок-
рема, Президентом України, 
повноваження якого припи-
нене, Прем’єр-міністром, на-
родними депутатами, Гене-
ральним прокурором та дер-
жавними службовцями ка-
тегорії «А». ■

ОЦІНКИ

Роми і 
дикунство 
Глава МВС Арсен Аваков 
доручив розслідувати 
залякування ромів і 
насильство над ними

■

Активіст С14 спостерігає за палаючим табором ромів на Лисій горі.❙

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Пристрасті по ФБР
Суд відмовився задовольнити позов депутата Борислава 
Розенблата до директора НАБУ Артема Ситника

■

Директор НАБУ Артем Ситник може залучати працівників ФБР 
до оперативно-розшукової діяльності в Україні.

❙
❙

ДО РЕЧІ

 Директор НАБУ Артем Сит-
ник заявляє, що його відом-
ство не підпорядковувалося і не 
буде підпорядковуватися будь-
якій сторонній особі, чи чинов-
нику. «Я не знаю точну кількість 
справ, яка розслідується щодо 
мене чи першого заступника. Чи 
вони відкриті, чи вони закриті... 
У чому ви бачите, що Ситник на 
короткому повідку? Що зміни-
лося в політиці НАБУ за остан-
ні три роки? Ми як чіпали вла-
ду, так і чіпатимемо, за найчут-
ливіші місця», — сказав Ситник 
журналістам.
 І додав: «Ніхто, ні на який 
поводок нікого не посадить». На 
його думку, за останні три роки 
НАБУ досягло у боротьбі з ко-
рупцією більше, ніж усі право-
охоронні органи України за ос-
танні 20 років.
 «Нарешті ми похитнули кас-
ту недоторканних в Україні. За 
три роки ми зробили те, що не 
спромоглися зробити інші пра-
воохоронні органи України за ос-
танні 20 років», — сказав Сит-
ник. І зазначив, що працівники 
НАБУ успішно проходять випро-
бування психологічним тиском та 
великими грошима. Наприклад, 
не спокусилися на хабар у пів-
мільйона доларів.
 За його словами, наразі у ві-
домстві працює 650 працівників 
із 700 можливих, а це не біль-
ше, ніж штат працівників обл-
управління Служби безпеки.

■
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«Ці оповідання писалися 
легко, ніби лилися 
з джерела»
 Зустріч шанувальників 
творчості непересічної авто-
рки, котра розповідає у своїх 
творах про жіночі долі ук-
раїнського Донбасу, прохо-
дила у Черкаській обласній 
філармонії і вийшла цікавою 
та пізнавальною. 
 Світлана Єременко каже, 
що завжди мріяла бути жур-
налісткою. І пригадує, як на 
університетській практиці, 
яку студенкою проходила 
в редакції газети, привезла 
свої публікації й почула від 
керівника пораду, що їй вар-
то писати художню прозу, бо 
має відчуття слова й сюже-
ту. 
 «Але тоді, з перебудо-
вою, почалася журналіст-
ська діяльність, тож їздила 
у відрядження і писала про 
людей. А потім минули роки 
і все одно прийшла до пись-
менництва», — зізнається 
вона. І вважає, що їй пощас-
тило в житті, адже під час 
роботи доводилося зустріча-
ти різних цікавих людей — з 
щасливими і трагічними до-
лями.
 Пригадує, як не раз трап-
лялося так, що люди довіря-
ли їй свої життєві історії, які 
раніше нікому не розповіда-
ли. На творчість вплинула й 
робота головним редактором 
журналу. А ще те, коли ста-
ла ініціатором створення До-
нецького прес-клубу, в яко-
му обоговорювали актуальні 
теми і запрошували не лише 
пресу, а й тих, кого зачепила 
та чи інша проблема — тор-
гівля людьми, наркоманія.
 «Я переконувала їх від-
верто розповідати про пере-
жите. І вони говорили, що 
було важливим і для них са-
мих, і для слухачів», — наго-
лошує Світлана Єременко. І 
зізнається, що дуже близько 
до серця бере такі розповіді 
й жодну з тих історій не за-
була, а накопичена інформа-
ція згодом вилилася в опові-
дання.
 Її шлях у письменництво 
почався у 2008 році, коли 
під час кризи вона залиши-
лася без роботи. Тоді потра-
пила на виставку художника 
Олега Мінька і, коли побачи-
ла його картини, була стра-
шенно вражена. Бо від кар-
тин iшла така потужна енер-
гетика, яку ні з чим не порів-
няти. 
 «Я дізналася, що це уні-
кальний художник-шiстде-
сятник, який постраждав 
від КДБ і 10 років не малю-
вав узагалі, а повернувся до 
творчості тільки в незалеж-
ній Україні. Дивувало те, що 
про цього художника мало 
знають. Так вирішила напи-
сати про нього книгу «Жи-

вопис, як молитва», — гово-
рить пані Світлана.
 Їй довелося перечитати 
купу літератури, пожити у 
родині художника, поспіл-
куватися з ним та його ро-
дичами, друзями, мистецтво-
знавцями, і завдяки спонсору 
Михайлу Поживанову книга 
вийшла у світ. Видання спо-
добалося самому художнику, 
а донецький галерист Юрій 
Бойко, на жаль, уже покій-
ний, сказав Світлані Єремен-
ко, що вона «написала не схе-
матичну передмову до кар-
тин художника, а живу кни-
гу про живу людину». 
 «Коли мою працю так ви-
соко оцінили, це дадало впев-
неності і віри. Тож, певно, 
те, що було заховано глибо-
ко в душі, вилилося у книгу 
«Терикони під літаком». Ці 
оповідання писалися легко, 
ніби лилися з джерела», — 
пригадує Світлана Єремен-
ко.

«Не було продумано 
національної політики щодо 
Донбасу»
 Друга її книга була готова 
до друку і повністю зверста-
на ще до подій на Майдані. А 
потім почалася війна, і пись-
менниця подумала: кому те-
пер потрібні ті оповідання?.. 
Тож вирішила залишити їх до 
кращих часів. 
 «Вони б так і лежали у 
шухляді, якби не відомий ук-
раїнський письменник Воло-
димир Даниленко, який про-
читав оповідання і одне з них 
включив у збірник. А коли 
спілка письменників прово-
дила конкурс «Перша збірка 
автора», то моя книга «Тери-
кони під літаком» перемог-

ла і була безкоштовно надру-
кована та розповсюджена по 
бібліотеках України», — го-
ворить Світлана Єременко. І 
додає,що згодом було видру-
кувано друге її видання.
 Письменниця наголо-
шує, у її книзі повністю ав-
тобіографічним є оповідан-
ня «Терикони під літаком». 
Це те, що справді відбулося 
з нею на Донеччині, коли за 
національні переконання, за 
українську мову та погляди її 
випровадили з редакції росій-
ськомовної газети «Комсомо-
лець Донбасу», де вона готу-
вала розворот українською 
про історію рідної країни, 
про видатних вихідців iз До-
неччини. Їй треба було знай-
ти сили пережити, що у 90-ті 

роки було нелегко, коли на 
руках малі діти, а навколо — 
безробіття і порожні полиці в 
магазинах.
 Вона цілий рік не мог-
ла опанувати себе. Особливо 
вбивало те, що редактор на-
писав на неї лист у стилі 37-
го року і його підписав весь 
колектив. Ті колеги, з яки-
ми вона підтримувала добрі 
стосунки, яким допомагала. 
Вона все пережила і пробачи-
ла тим людям. 
 «В інших оповіданнях та-
кож є мій життєвий досвід, 
деякі герої — суто художня 
уява автора, в деяких є ре-
альні прототипи, інколи — 
це долі кількох людей. Таке 

поєднання власного жур-
налістського погляду і уяви 
автора», — пояснює пані 
Світлана.
 Авторка наголошує, що ге-
рої її творів можуть жити не 
лише у Донецьку, а і в будь-
якому регіоні України. Хоча 
донеччани по деяких марке-
рах в оповіданнях перекону-
ються, що йдеться саме про 
Донбас.
 «Читачі кажуть, що кни-
га дає відповіді на чимало за-
питань, що підняті в ній про-
блеми актуальні для ниніш-
нього Донецька, зокрема, в 
оповіданнях «Сповідь нарко-
мана», «У прірві», — зазна-
чає письменниця, яка довго 
прожила в Донецьку.
 Вона переконана, що на 

Донбасі досі не було справж-
ньої української влади. Після 
проголошення незалежності 
східну Україну віддали на 
відкуп місцевим олігархам. І 
ніхто там не займався вихову-
ванням патріотизму та любові 
до України. Олігархи торгу-
вали з Росією і були зацікав-
лені в тому, щоб посилюва-
ти ці зв’язки та нав’язувати 
політику русифікації і регіо-
налізації. 
 «Не було продумано націо-
нальної політики щодо Дон-
басу. Були лише поодинокі 
громадські організації, як 
наш Український культуро-
логічний центр, який вида-
вав журнал «Схід». Тож при-

ємно бачити нині, коли ху-
дожники, актори, співаки, 
письменники та артисти їз-
дять на підконтрольні тери-
торії Донбасу, хоча це треба 
було робити всі 27 років не-
залежності», — вважає пані 
Світлана. 
 І категорично не пого-
джується з тими, хто пропо-
нує віддати Донбас, бо, мо-
вляв, «там немає україн-
ців». Насправді, говорить 
письменниця, там живе ба-
гато патріотів, які не змогли 
звідти виїхати. Бо в когось 
прикуті до ліжка батьки, в 
когось хворий син, у когось 
бракує коштів, аби знімати 
житло на мирній території. 
Приміром, її колишня коле-
га волею долі досі там і чекає 

повернення України. І в цій 
ситуації її дуже турбує те, 
що багато адекватних людей 
там піддають російській про-
паганді, на яку працюють де-
сятки ворожих телеканалів.

«Її емоційна проза не 
залишає байдужим нікого»
  Як зауважує модератор 
зустрічі письменниці з чита-
чами на книжковому форумі 
Анна Куриленко, «Терико-
ни під літаком» — сучас-
на стильна проза, схожа на 
вишукану прикрасу зі сріб-
ла, яку виконали на замов-
лення. Основна тематика — 
життя сучасної жінки в ук-
раїнському суспільстві, по-
шуки себе, проблема вибору. 
Розум, щирість і відвертість 
героїнь, здатність на глибокі 
почуття і стійкість у склад-
них життєвих ситуаціях за-
чаровують. 
 «Інтригуючий початок, 
динамічний сюжет і несподі-
ваний фінал новел трансфор-
муються в уяві в захопливий 
фільм або театральну виста-
ву соціально-психологічного 
жанру», — наголошує Анна 
Куриленко. 
 Світлана Єременко пору-
шує низку актуальних про-
блем сьогодення, змушує чи-
тача думати, співпереживати 
героям, робити непрості вис-
новки. Відкривати сокровен-
не, те, що зачаїлося під «пи-
лом» душевних нашарувань, 
як правило, набагато важче. 
Світлані це вдається, каже 
Анна, її емоційна проза не 
залишає байдужим нікого.
 «Світлана Єременко пише 
переважно про звичайних 
людей. Навіть якщо це ніби 
не зовсім буденні співачка 
чи журналістка, вони пос-
тають перед нами не в світ-
лі софітів, а за тими лаштун-
ками, куди пускають не кож-
ного й де вони є такими жін-
ками, як і всі інші, зі своїми 
проблемами й переживання-
ми, любов’ю та нелюбов’ю, 
а часто — між любов’ю та 
нелюбов’ю, що й стає часто 
головною проблемою їх жит-
тя», — наголошує заслужена 
журналістка України Алла 
Федорина.
 Вона каже: герої пись-
менниці — реальні, їх 
упізнаєш, бо хтось схемою 
своєї поведінки цілком на-
кладається на чоловіка под-
руги; хтось діє так, як ко-
лега на роботі; а хтось на-
гадує тебе самого — ніби 
оте безсоння, що прихо-
дить о третій ночі й нашіп-
тує обов’язково щось муля-
юче, незроблене або ж зроб-
лене-сказане так, що мусиш 
соромитися хоча б у глибині 
власного сумління. Деякі 
оповідання, зазначає пані 
Алла, виглядають докумен-
тальними, бо письменниця 
ніби не створює, а лише пе-
редає скановані з життя си-
туації.
 «Коли мені до рук потра-
пила книга Світлани Єремен-
ко, кожна розповідь врази-
ла в серце — швидко, влуч-
но, повно. Обожнюю корот-
ку прозу і рада, що в нас 
з’явилася авторка з корот-
кою україномовною прозою. 
Раджу всім читати», — під-
сумувала фестивальну роз-
мову читачів з письменни-
цею черкащанка Тамара Бо-
рисова.
 До речі, на зустрічі з пись-
менницею читачі наголошу-
вали, що «Терикони під літа-
ком» — то готовий сценарій 
для фільму. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Життєвий досвід з оповідань
«Терикони під літаком» — сучасна стильна проза 
Світлани Єременко

■

Людмила НІКІТЕНКО

На Черкаському книжковому фестивалі «Маестро»—2018, який 
пройшов у Шевченковому краї, друге видання своєї книжки «Тери-
кони під літаком», що розрахована на читачів різного віку, презен-
тувала письменниця Світлана Єременко. Її збірка оповідань пере-
могла у конкурсі «Літературні відкриття року», одержавши першу 
премію за найкращий дебют у прозі. 

«В інших оповіданнях також є мій життєвий досвід, деякі герої — чиста 
художня уява автора, в деяких є реальні прототипи, інколи — це долі 
кількох людей. Таке поєднання власного журналістського погляду 
і уяви автора».

Світлана Єременко презентує на Черкаському книжковому фестивалі 
свої книжки.
Фото Людмили НІКІТЕНКО.
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Григорій ХАТА

 Коли в попередні роки національ-
на збірна України вилітала до дивізіону 
ІВ, процес її повернення до другої за си-
лою ліги планети не займав багато часу. 
І в 2013-му, й у 2016-му «синьо-жовті» 
переможно завершували свої виступи в 
третій хокейній лізі світу й, як нагороду, 
отримували підвищення в класі. Подіб-
ного розвитку подій очікували від збір-
ної України й цього разу, тим паче що за 
кілька днів до старту дорослого ЧС-2018 
в дивізіоні ІВ українські хокеїсти-юніори 
вдома виграли аналогічний турнір у кате-
горії до 18 років. Утім, узявши перемож-
ний старт на «мундіалі» в Каунасі, далі 
звитяги над аутсайдером секстету — ко-
мандою Румунії — справа у підопічних 
Олександра Савицького не пішла.
 Перше в історії вітчизняного хокею 
фіаско збірній Естонії, поразка відвер-
то скромній команді Хорватії, котрій, до 
слова, українські хокеїсти також раніше 
не програвали — і говорити про виграш 
турніру в Литві та швидке повернення в 
дивізіон ІА уже не доводиться.
 Після сенсаційної поразки естонцям 
форвард «синьо-жовтих» Віктор Заха-
ров обіцяв краще підготуватися до на-
ступного поєдинку, проте максимум, на 
який спромоглися підопічні Савицького 
в порівняні з першим програним у Каунасі 
поєдинком, — це пара закинутих у ворота 
хорватів шайб.
 Організувати кардинальну транс-
формацію — на кшталт тієї, як за одну 
добу «Жальгіріс-арена» перетворилася 
з хокейного майданчика, де грають мат-
чі чемпіонату світу, на місце для баскет-
больної Євроліги, — українським хокеїс-
там та їхнім наставникам не вдалося. Не 
допоміг «синьо-жовтим» у грі з хорвата-
ми й дебют у воротах молодого 19-річно-
го голкіпера «Донбасу» Богдана Дяченка, 
котрий у третьому періоді замінив у «рам-
ці» колегу Сергія Гайдученка, гра котрого 
в двох програних Україною поєдинках не 

відзначалася особливою надійністю. З ін-
шого боку, чому дивуватися, якщо до та-
бору національної збірної 28-річний Гай-
дученко приїхав як гравець без клубу. Та-
кий вибір тренерського штабу, коли місце 
основного голкіпера дістається хокеїсту 
без ігрового досвіду, може лише виклика-
ти подив. Хоча бажання Олександра Са-
вицького бачити у воротах людину з досві-
дом — теж абсолютно зрозуміле. 
 Інша справа, що після різкого омоло-
дження чемпіонату країни успішних во-

ротарів iз розлогим кар’єрним резюме в 
Україні не залишилося. Кликати ж під 
знамена збірної голкіпера Едуарда Захар-
ченка, репутація котрого постраждала від 
скандалу з договірними поєдинками під 
час чемпіонату світу-2017 в Києві, в таборі 
«синьо-жовтих» не ризикнули. Хоча од-
разу слід зауважити, що дискваліфікацію 
Захарченка та іншого гравця української 
збірної Володимира Вариводи, котрих 
звинувачували в «здачі матчів», Міжна-
родна федерація хокею на ковзанах в лю-

тому 2018 року призупинила, пославшись 
на недостатність доказової бази.
 Зрештою, на «мундіаль» до Каунаса 
Олександр Савицький привіз одразу чо-
тирьох «збірників» без клубу. Іще семеро 
хокеїстів — легіонери, котрі представля-
ють чемпіонати Словаччини, Румунії, Бі-
лорусі та Росії. Решта ж гравців — пред-
ставники двох найсильніших українсь-
ких колективів — «Донбасу» та «Кре-
менчука». У підсумку вийшов такий собі 
сплав «легіонерської» досвіду та «вітчиз-
няної» молодості. Вочевидь,  поєднання 
— не надто продуктивне, проте нічого кра-
щого в існуючих реаліях головний тренер 
«синьо-жовтих» придумати не зміг. Від-
так буде зовсім непогано, якщо збірна Ук-
раїни на наступний рік збереже місце в 
дивізіоні ІВ й уже в новому розіграші, ус-
відомивши істинний рівень своїх можли-
востей, спробує поборотися за перепустку 
до вищого дивізіону. ■
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«Не здивований, що «Баварія» програла «Реалу», адже ми двічі 
припустилися помилок і самі подарували супернику можливість 

забивати голи».
Юпп Хайнкес
головний тренер ФК «Баварія» (Німеччина)

УКРАЇНА МОЛОДА

Баскетбол
 Чемпіонат України. Чоловіки. Суперліга. 
«Плей-оф». Фінальна серія. «Дніпро» — «Чер-
каські мавпи» — 75:76. Рахунок у серії — 0:1. 
Матч за 3-тє місце (серія до трьох перемог). «Хімік» 
— «Миколаїв» — 100:92. Рахунок у серії — 2:0.

Волейбол
 Чемпіонат України. Суперліга. Чоловіки. Фінал 
(серія до трьох перемог). «Барком-Кажани» — «Локо-
мотив» — 1:3 (25:23, 21:25, 23:25, 19:25) і 2:3 (25:21, 
22:25, 25:19, 23:25, 9:15). Рахунок у серії — 2:2. Вирі-
шальний матч серії відбудеться 29 квітня в Харкові. ■

ХРОНІКА■

Григорій ХАТА

 Попри те, що в національному 
чемпіонаті мадридський «Реал» 
у поточному сезоні демонструє 
вельми скромні здобутки, за 
п’ять турів до завершення пер-
шості посідаючи в прімері третє 
місце, на євроарені «королівсь-
кий» клуб наполегливо рухаєть-
ся до здобуття третього поспіль 
Кубка чемпіонів.
 Тривалий час для учасників 
Суперліги проблемою виглядав 
захист виграного трофею. Нині 
ж, коли «реалістам» удалося пе-
реписати історію Ліги чемпіонів, 
команда Зінедіна Зідана аж ніяк 
не проти зробити «лігочемпіонсь-
кий» «хет-трик». Маючи у своєму 
складі неперевершеного Крішітіа-
ну Роналду, котрий за останній 
час оновив не один рекорд Супер-
ліги, «Реал» має достатньо під-
став, аби втретє поспіль виграти 
чемпіонський Кубок. Після гос-
тьової перемоги над «Баварією» 
у першому матчі півфіналу мад-
ридський суперклуб іще на крок 
наблизився до фіналу ЛЧ-2018 в 
Києві.
 Після того як із поточного 
розіграшу ЛЧ вилетіла «Барсело-
на», багато хто з футбольних екс-
пертів заявив, що дорога до євро-
кубкового тріумфу для «Реалу» 
відкрита. Виглядало все так, що 
з вильотом iз розіграшу «гранато-
во-синіх» — без п’яти хвилин чем-

піонів Іспанії на чолі з геніальним 
Ліонелем Мессі — упав останній 
бастіон на шляху «галактікос» до 
чергового — 13-го за ліком — «лі-
гочемпіонського» тріумфу.
 Утім достроково коронувати 
«вершкових» не варто, адже по-
переду в них не тільки матч-від-
повідь iз «Баварією». Паралель-
ним курсом на фінал ЛЧ до столи-
ці України мчить «Ліверпуль». І 
дарма, що останній великий успіх 
мерсисайдців датований 2005 ро-

ком, коли  в драматичному матчі 
проти «Мілана» «червоні» вигра-
ли Лігу чемпіонів. Сьогодні «Лі-
верпуль», котрий очолює прогре-
сивний німецький наставник Юр-
ген Клопп, не визнає авторитетів. 
Точніше кажучи, він їх нещадно 
б’є. Маючи у своєму складі фено-
менального єгипетського форвар-
да Мохаммеда Салаха, англійсь-
кий клуб уже залишив за бортом 
«плей-оф» ЛЧ-2017/2018 «Пор-
ту» та «Манчестер Сіті». Після 

першого півфінального поєдинку 
з «Ліверпулем» у нокдауні опи-
нилася «Рома» (2:5), котра, на-
гадаємо, в попередніх двох раун-
дах здолала «Шахтар» та «Барсе-
лону». При цьому Салах, провів-
ши феноменальний поєдинок iз 
римлянами (своєю попередньою 
командою) на «Енфілді», вийшов 
у фаворити букмекерських пере-
гонів за титул володаря «Золото-
го м’яча». 
 «Салах — це топ-гравець, але 

поки що його не можна назва-
ти кращим у світі. Аби вважати-
ся найкращим, потрібно демонс-
трувати гру екстра-класу дещо 
довший проміжок часу. Утім про-
ти «Роми» Мохаммед діяв фено-
менально», — заявив наставник 
«Ліверпуля» Клопп.
 Найкращий футболіст остан-
ніх двох років — Кріштіану Ро-
налду — у матчі з «Баварією» не 
забив, хоча неодмінно відзначав-
ся в 11 попередніх поєдинках ЛЧ. 
Водночас, відсвяткувавши зі свої-
ми партнерами успіх на «Альянц-
арені», португалець встановив ре-
корд за кількістю зіграних пере-
можних матчів у ЛЧ, котрих у 
його активі тепер 96. Перемогти 
ж «Баварію», як вважає її настав-
ник Юпп Хайнкес, «Реал» зміг 
завдяки помилкам мюнхенців 
та травмам їхніх лідерів — Арьє-
на Роббена та Джерома Боатенга, 
котрі дуже швидко (на 8-й та 34-
й хвилині відповідно) залишили 
поле. Проте гравці «Баварії» не 
поспішають здаватися, наголо-
шуючи, що в повторному матчі 
їм нічого буде втрачати. Що ж до 
майбутнього «Роми» в протисто-
янні з «Ліверпулем», то настав-
ник «вовків» Еусебіо Ді Фран-
ческо всім, хто не вірить у його 
команду, порадив залишатися 
вдома й не приходити на «Стадіо 
Олімпіко» на матч-відповідь. ■

ТАБЛО

Чемпіонат світу в дивізіоні ІВ.
 3-й тур. Україна — Хорватія — 2:4, Ру-
мунія — Естонія — 0:1, Японія — Литва — 1:6.
 Турнірне становище: Литва — 9, Естонія — 
7, Японія — 5, Хорватія, Україна — 3, Румунія — 0

■

Як і естонській збірній, хорватам «синьо-жовті» також раніше не програвали.
Фото з сайта iihf.com.

❙
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ХОКЕЙ

Ненадійний сплав
На чемпіонаті світу в дивізіоні ІВ національна збірна 
України зазнала двох історичних поразок

■

Своїм «дублем» єгиптянин Моххамед Салах поклав початок розгрому «Роми» на «Енфілді».
Фото з сайта УЄФА.

❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Півфінали. Пер-
ші матчі. «Ліверпуль» (Англія) — 
«Рома» (Італія) — 5:2 (Салах, 36, 45; 
Мане, 56; Фірміно, 61, 69 — Джеко, 81; 
Перотті, 85 (пен.)). «Баварія» (Німеч-
чина) — «Реал» (Іспанія) — 1:2 (Кім-
міх, 28 — Марсело, 44; Асенсіо, 57)

■ФУТБОЛ

Феноменальний, але ще не найкращий
Мадридський «Реал» зробив іще один крок до третього поспіль фіналу Ліги чемпіонів

■
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Лідія Таран: Наші сумні історії і теми часто містять надію
Відома телеведуча розповідає,  хто допомагає здійснювати дитячі мрії і куди спрямують виграні донькою 
в телепроекті 50 тисяч гривень, з яких ще треба сплатити податки
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 Фронт. Під команду «В атаку, 
ура-а-а» всі кинулися вперед, а Ра-
бинович задкує.
 Замполіт до нього:
 — Ти куди? Розстрiляю.
 Рабинович:
 — І що ви кричите? Я беру 
розгін!

* * *
 Двоє закоренілих холостяків 
розмовляють і в якийсь момент 
переходять на тему кухні. Один 
каже:
 — Я не так давно купив собі 
кулінарну книгу, але так жодного 
разу нею не скористався.

 — Що, занадто складні рецеп-
ти?
 — Саме так. До того ж у всіх 
цих рецептів однаковий початок: 
«Візьміть чисту тарілку».

* * *
 Біля шевської майстерні:
 — Мені обіцяли до сьогодні 
відремонтувати черевики.
 — Можете отримати. Платіть 
сто гривень.
 — Так мало? У квитанції напи-
сано, що ремонт коштує двісті гри-
вень.
 — Усе правильно. Просто 
один ваш черевик ми загубили.

По горизонталі:
 1. Місто в Каліфорнії, де прожи-
ває багато голлівудських зірок. 4. Лі-
карська трава, яку в народі називають 
моріжок, гірчак звичайний чи пташи-
на гречка. 9. Справжнє прізвище Олек-
сандра Олеся та Олега Ольжича. 10. 
«А я тобі, козаченьку, ... і не ... Я з то-
бою вечір стою, на другого важу» (на-
родна пісня). 11. Гурт овець. 12. Зна-
менитий давньогрецький математик. 
14. Широка бляшана форма для ви-
пічки. 16. Гараж для літаків. 18. Най-
вища частина Карпат, розташована в 
Польщі та Словаччині. 21. Закінчена 
частина шляху, роботи, процесу. 24. 
Американський детективний серіал 70-
х років. 26. «То солодка ..., що п’янить і 
дурманить, на душі від обману, як не-
правди солона сльоза» (пісня). 28. Зна-
менитий бенгальський поет, перший з 
азійців лауреат Нобелівської премії. 
29. Аксесуар, приналежність, необхід-
на ознака. 30. Відпочинок, розслаблен-
ня. 31. Кохана Гамлета.
По вертикалі:
 1. Президент Франції. 2. Час-
тинка ланцюга. 3. Тактичне військове 
з’єднання, що складається із кількох 
батальйонів та підрозділів спецвійськ. 
5. Вибухова речовина, яку асоціюють 
із українським президентом. 6. По-
пулярне слов’янське чоловіче ім’я. 7. 
Представник християнського суспіль-

но-релігійного руху, який поширювали 
німецькі колоністи, що любили чита-
ти Біблію в певні години. 8. Тимчасо-
ве житло для найманих робітників чи 
в’язнів концтаборів. 13. Військовий 
підрозділ. 15. У давньогрецькій мі-
фології — вічний морок, породження 
Хаосу. 17. Мігрант, який потрапив до 
країни без належних на те підстав. 19. 
Релігійний твір, не визнаний церквою. 
20. Одномісний мотоцикл чи гоночне 
судно, здатні розвивати значну швид-
кість. 22. Мінерал класу силікатів, са-
моцвіт. 23. Правовий акт, що не має 
обов’язкової сили, але формулює за-
гальні принципи й цілі міжнародних 
домовленостей. 25. Одесит Костя із 
відомої пісні. 27. Фізично сильна, але 
недалека людина.

Кросворд №44
від 20—21 квітня

У зв’язку зі святковими вихідними наступний номер 
«України молодої» вийде в п’ятницю, 4 травня.

ПРИКОЛИ■
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з 30 квiтня до 6 травня

 Овен (21.03—20.04). Зірки 
обіцяють подорожі та розваги. Від-
чуйте себе господарем положення, 
дайте простір бажанням — ви за-
служили це. Ніхто не встоїть перед 
вашою чарівністю.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 2.

 Телець (21.04—21.05). Пе-
ремоги на конкурсах, фестивалях 
і просто в людських серцях. Ви, як 
ніколи, потрібні, і це додасть сил 
у будь-яких найсміливіших почи-
наннях.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 5.

 Близнюки (22.05—21.06). 
Тиждень може принести успіх у 
фінансових справах. Контрак-
ти, укладені ранiше, виявляться 
на рідкість вдалими. Залишаєть-
ся тільки й надалi триматися за 
вигідних компаньйонів і прийняти 
запропоновану ними дружбу.
  Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Рак (22.06—23.07). Ви на очах 
змінюватиметеся на краще й побачи-
те, як стабілізується обстановка в ко-
лективі. Співробітники шукатимуть 
спілкування з вами не тільки на ро-
боті. Відкривши в собі нові таланти, 
ви розширите коло друзів.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2.

 Лев (24.07—23.08). Чим 
зайнятися — колекціонуванням, 
спортом або фотографією — ви-
рішувати вам. Разом iз коханою 
людиною ви навчитеся вгадува-
ти бажання один одного і почне-
те просто купатися в щасті.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6.

 Діва (24.08—23.09). Якщо 
виникнуть легкі тертя, внесіть у 
них ноту непідробного оптимізму 
та гумору, настільки властивих 
вам. Зустрічайте, як зазвичай, ко-
жен світанок iз посмішкою і не за-
будьте передати її іншим.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4.

 Терези (24.09—23.10). Час 
відмовитися від шкідливих зви-
чок, звичайно, якщо такі у вас є. 
Зірки підуть вам назустріч і полег-
шать процес позбавлення від різ-
ного роду залежностей.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Скорпіон (24.10—22.11). 
Вам набридли тривалi конфлікти, 
але все залежить тiльки вiд вас. 
Сміливому, сильному та розумно-
му завжди простіше зробити пер-
ший крок. До речі, це стосується і 
розбіжностей iз коханою людиною.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 2.

 Стрілець (23.11—21.12). 
Представники цього знаку час-
то виявляються людьми крайно-
щів. Вони то нескінченно щасливі, 
то ніяк не можуть впоратися з де-
пресією. Вам вдасться познайо-
митися з новими друзями, якi до-
ведуть, що життя прекрасне.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 6.

 Козеріг (22.12—20.01). Ви 
опинитеся у вирі несподіваних 
подій. Але обережність не доз-
волить зануритися в них iз голо-
вою. Якщо ви зробили вибір i не 
збираєтеся відступати від намі-
ченої мети, дійте акуратно i вод-
ночас рішуче.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 4.

 Водолій (21.01—19.02). 
Постарайтеся не перевантажува-
ти себе на роботi. Всіх грошей не 
заробиш, а підвищення на посаді 
не такі часті, як хотілося б. А от 
здоров’я варто поберегти.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6.

 Риби (20.02—20.03). Зви-
чайно, приємно бути душею ком-
панії і проводити в ній багато часу. 
Але зараз настав час відновлювати 
сили, слухатися батьків i займати-
ся дітьми. Словом, зробитися при-
кладом, гідним наслідування.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 5. ■

Славко ФЕРТ

 Популярний американський тижневик «Піпл» 
(«Люди») 1990 року, аби привабити ще більше чи-
тачів, вперше випустив спеціальний номер з фото 
та короткими описами «25 найкрасивіших людей 
світу». На обкладинку тоді винесли фото врод-
ливої та популярної акторки Мішель Пфайффер. 
Ідея з «красивим» номером виявилась напрочуд 
успішною, тому «Піпл» щороку наприкінці квітня 
чи на початку травня почав видавати такі номери. 
Серед красунчиків були як жінки, так і чоловіки: 
актори, співаки, телеведучі, спортсмени і навіть 
політики чи короновані особи. Так, кілька років до 
списку «найкрасивіших» входили принцеса Діа-
на та Джон Кеннеді-молодший, якому пророчили 
посаду президента США. Щоб якось виправдати 
слово «світ» у назві рейтингу, до списку щоро-
ку вносили то бразильську модель, то французь-
ку акторку, але решта «найкрасивіших» походила 
винятково зі США. 
 Цьогорічний номер з «обраними» датуєть-
ся 30 квітня (у Великій Британії та США журнали 
надходять у продаж раніше вказаної на обкладин-
ці дати) і значно відрізняється від попередніх. У 
ньому представлені тільки жінки. Та, мабуть, най-
більшою несподіванкою є те, що обкладинку при-
крашає фото не акторки чи моделі, а співачки Пінк 
(артистичний псевдонім 38-річної Аліші Бет Мур), 
і не самої, як традиційно було в попередні роки, 
а разом з її двома дітьми: шестирічною донькою 
Уїллоу та півторарічним сином Джеймсоном. 
 Пінк знають у США як сильну жінку, яка спі-
ває. Невисока на зріст співачка (163 сантиметри) 
перетворює свої концерти на справжнє акробатич-

не шоу. Вона демонструє у повітрі такі 
неймовірні трюки, яким позаздрили 
б значно молодші акробатки. Свої 
«циркові» співочі номери вона пре-
зентувала навіть будучи вже вагіт-
ною другою дитиною і на очах стар-
шої доньки. Та й у присвяченій їй 
статті у «номері красивих» часопи-
су «Піпл» співачка розповідає не 
про косметику чи таємниці догляду 
за шкірою, а про те, як вона разом 
зі своїм чоловіком, професійним 
спортсменом-мотогонщиком Кері 
Хартом, виховує своїх дітей вольо-
вими та сильними. ■

28—29 квiтня за прогнозами синоптиків

Київ: малохмарно, без опадiв. Вiтер змінних напрямків, 
3-8 м/с. Температура вночi +5...+7, удень +18...+20. Пiсля-
завтра температура вночi +9...+11, удень +23...+25.

Миргород: без опадiв. Уночi +5...+7, удень +17...+19.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +5...+7, удень +20...+22.
Одеса: без опадiв. Уночi +10...+12, удень +18...+20.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трус-
кавець: уночi +4...+6, удень +24...+26. Моршин: +4...+6, 
удень +23...+25.

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

РЕЙТИНГИ

Краса і сила
Американський 
часопис «Піпл» 
оприлюднив свій 
щорічний список 
найкрасивіших 
людей

■

Пінк завжди на висоті.❙
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