
П’ятниця—субота, 7—8 квітня 2017 року № 43 (5204)

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,16 грн. 

1 € = 29,00 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Москалі-
садисти

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА. ❙

Століття татарського 

ярма та кріпацтва 

заклали 

у ментальність 

російського народу 

насильницькі нахили
стор. 13, 14 »

Учора 

Європарламент 

підтримав 

«безвіз» для 

України
стор. 14 »

Подолано головний перевал Свободу 
ескулапам!

Депутати надали медзакладам 

право відмовитися 

від держфінансування і 

заробляти на себе самим
стор. 4 »

Яйце-райце 
На Софійській 

площі у Києві 

розмістять рекордні 

374 авторські 

писанки
стор. 3 »
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«Переслідування кримських татар, порушення прав людини, релігійних, 
культурних прав та свободи слова — все це стало реальністю для Криму.  
Немає нічого дивного, що людей намагаються розділяти за національним 
принципом. Це старий метод під назвою: «Розділяй та володарюй!»

Борис Захаров
директор Української Гельсінкської 

групи, правозахисник

УКРАЇНА МОЛОДА

доларів —
до такої суми у березні скороти-
лися міжнародні резерви України, 
повідомили на сайті Нацбанку. 

15,1 млрд.
гривень
планує виділити 
Київрада на ремонт 

міжквартальних проїздів та прибудинкових тери-
торій. Про це Київський міський голова Віталій Клич-
ко заявив під час виїзної інспекції з главами районів, 
повідомляє сайт КМДА.

гривень
привласнили 16 
службовцiв бан-

ку «Хрещатик», четверо з яких уже затри-
мали, розповіли у поліції Києва. Слідство 
встановило десятки схем незаконних при-
власнень.

тонн
зернових екс-
портували ук-

раїнські аграрії у понад 190 країн світу, 
інформує прес-служба Міністерства аг-
рарної політики та продовольства.

гривень —
сума, на яку СБУ 
запобігла в зоні 

проведення АТО закупівлі російських автобусів 
під час проведення тендерних закупівель, пові-
домили у прес-центрі СБУ.

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

100 млн. 50 млн. 34 млн. 2,4 млн.

«КРИМНАШ»

Острів 
слов’ян?
Кримським татарам 
не просто орендувати житло 
у Сімферополі
Ірина КИРПА

 Мешканці одного з найбільших міст окуповано-
го Росією півострова Крим мають змогу на зупинках та 
стовпах читати оголошення про пошук житла за етно-
мовною ознакою. Сімферополь заполонили дивні оголо-
шення про оренду житла для «родин слов’янської націо-
нальності». Місцевий журналіст Заїр Акадиров через со-
ціальну мережу спробував з’ясувати, що б це означало. У 
відповідь люди стали робити відверті коментарі про те, 
що не тільки при оренді житла, а й при працевлаштуван-
ні у Криму стали активно цікавитися «національним пи-
танням».
 — Розміщення цих оголошень — явна дискримі-
нація, — упевнений Заїр Акадиров. — Одне з таких 
оголошень я виявив у сімферопольському селищі ком-
пактного проживання кримських татар, які, як відомо, 
відносяться до тюркської етномовної спільності. Ска-
жу чесно, за весь час я ніколи в Криму не зустрічав ого-
лошень iз серії: «Тюркська сім’я зніме житло»... Можу 
припустити, що ті, хто дає такі оголошення, раніше вже 
стикалися з недобросовісними орендодавцями. А тепер 
змушені вказувати свою етномовну належність. А мож-
ливо, ці оголошення розвісили люди, які нещодавно пе-
реїхали до Криму з материкової частини України і вони 
враховують місцеву специфіку, коли шукають житло. 
Не виключено, що свою роль відіграють i самі ріелто-
ри, які на прохання людей знайти для них житло, на-
вмисно акцентують увагу на етномовності їх потенцій-
них клієнтів.
 Журналіст зазначив, що подібні дивні оголошення 
були характерні для кінця «буремних 90-х» та на початку 
2000-х років у газетних оголошеннях. Як тільки кримсь-
кі правозахисники стали активно обговорювати цю тему, 
дискримінуючі подробиці зникли з оголошень.
 — Переслідування кримських татар, порушення 
прав людини, релігійних, культурних прав та свободи 
слова — все це стало реальністю для Криму, — гово-
рить директор Української Гельсінської групи, правоза-
хисник Борис Захаров. — На півострові відбуваються 
військові злочини, порушується Женевська конвенція. 
За рахунок використання новітніх комунікаційних техно-
логій кримчанам відверто промивають мізки. Немає ні-
чого дивного, що людей намагаються розділяти за на-
ціональним принципом. Це старий метод під назвою: 
«Розділяй та володарюй!»
 За словами правозахисника, нинішній Крим живе в 
атмосфері страху, насильства та тотальної пропаганди. 
На півострові панує фактично субтоталітарній режим. Ук-
раїна повинна боротися за людей, а не тільки за тери-
торію Криму. Дуже важливо інтегрувати кримчан до ук-
раїнського суспільства.
 З наближенням туристичного сезону ціни на орен-
ду житла в цілому на півострові та безпосередньо в Сім-
ферополі стали стрімко зростати. Добова оренда квар-
тир стартує від ста рублів, а ось довгострокова оренда 
однокімнатної квартири обійдеться мінімум у сім тисяч 
рублів без урахування оплати «комуналки». 
 Проте ще до початку літа в окупованому Росією Кри-
му туристичний сезон уже втретє опинився на межі зри-
ву. Причиною є саме національне питання та відсутність 
фінансування. Ось що пишуть у соціальних мережах 
гості Сімферополя: «Ніколи Сімферополь не був у та-
кому лайні, тому що завжди був столицею, а не повіто-
вим селом Південного Федерального округу. Місто тоне 
у бруді, битих пляшках, неймовірному смороді, невиве-
зених вчасно сміттєвих контейнерах, стихійних звали-
щах, розбитих дорогах, відбувається незаконне полю-
вання на тварин просто на вулицях міста. Влада, ви від-
миваєте гроші? Так уже вмийтеся. Такого Сімферополя 
не було ніколи!» ■

■

Олена КАПНІК

 Останні світові події, пов’язані з тероризмом, 
вимагають посилення заходів безпеки, особливо 
у країні, де на Донбасі не припиняється практич-
но трирічна війна. Тому у столичному метро пе-
рейшли на посилення заходів безпеки. Охороня-
тимуть станції метрополітену нацгвардійці і до-
даткові наряди правоохоронців, кінологів та ви-
бухотехніків, повідомили в Національній гвардії 
України. Ці заходи безпеки триватимуть до 15 
травня — дати завершення пісенного конкурсу 
«Євробачення-2017». Нині на 52 київських стан-

ціях постійно слідкують за правопорядком близь-
ко сот ні поліцейських. У святкові дні та напередод-
ні важливих заходів охорону метро посилюють.
 За словами заступника командира військо-
вої частини з громадської безпеки полковника 
Олександра Гриценка, особовий склад буде за-
діяний на усіх станціях Київського метрополіте-
ну. Основне завдання — надання допомоги пра-
цівникам Національної поліції; у випадку край-
нощів, які у разі виявлення вибухонебезпечних 
предметів, — евакуюватимуть людей і забезпе-
чать їм домедичну допомогу.
 Правоохоронці повідомляють, що з почат-

ку року столична поліція вилучила у пасажирів 
метрополітену чимало озброєння: 81 детонатор, 
54 тротилові шашки, 645 набоїв, 7 гранат, піс-
толет, порох, димові шашки та холодну зброю. 
«Однієї тротилової шашки вистачить, щоб підір-
вати автомобіль; 10 таких предметів, начинених 
додатковими елементами для посилення нега-
тивних наслідків, узагалі можуть призвести до 
страшної трагедії. А наслідки вибуху однієї гра-
нати ми бачили під Верховною Радою України 31 
серпня 2015 року», — каже начальник Головно-
го управління поліції в Києві Андрій Крищенко. 
 Нацполіція просить у разі виявлення підоз-
рілих предметів не чіпати їх, а негайно повідоми-
ти найближчому співробітникові поліції або за-
телефонувати на спецлінію «102». Прес-служба 
Київського метрополітену закликає не залишати 
сумки у вагонах: «За останні роки Київський мет-
рополітен отримав більше 150 анонімних дзвін-
ків про замінування. Постійно проводяться огля-
ди станцій, працюють кінологи і правоохоронці. 
Ми закликаємо пасажирів не залишати речі у ва-
гонах і повідомляти про будь-які знахідки і в жод-
ному разі не оглядати їх самостійно».■

СТОЛИЦЯ

МЕТРОном безпеки
За останні роки Київський метрополітен отримав 
понад 150 анонімних дзвінків про замінування

■

Іван БОЙКО 

 Російські окупанти на Донбасі 
зміцнюють так звані «танкові кула-
ки», що передбачає загальне збіль-
шення кількості танків у складі бой-
ових частин ворога — з 380 одиниць 
до 450. Такі тенденції на окупованих 
територіях Донеччини та Луганщини 
фіксують розвідники, передає група 
«Інформаційний спротив». 
 Керівник групи депутат Дмит-
ро Тимчук зауважує, що йдеться про 
техніку в бойових частинах, тобто тут 
не враховано танки, що перебувають 
на базах зберігання в терористич-
них «ЛНР» і «ДНР» та в навчальних 
підрозділах окупантів. При цьому екі-
пажі танків противника посилено про-
ходять обкатку на фронті.

 «Із початку цього року ми фіксує-
мо всезростаючу кількість важкої бро-
нетехніки у першій лінії, причому тан-
ки діють за різними схемами — пара-
ми (застосування найчастіше — «ка-
русель»), також у складі бронегруп (iз 
легкими ББМ) і поодинці (в основно-

му, за схемою «кочуючих танків»)», 
— додав пан Тимчук.
 На його думку, бойовики «наби-
раються досвіду в маневреній війні, 
що можна розцінювати і як підготовку 
до масштабного наступу, і як продов-
ження ескалації в колишньому фор-

маті, але з масштабнiшим застосуван-
ням танків».
 І дійсно, обстріли позицій ЗСУ з 
танків останніми тижнями найчасті-
ше фіксують на донецькому напрям-
ку. Зокрема, в промзоні Авдіївки та в 
районі шахти Бутівка. 
 Загалом упродовж середи во-
рог обстріляв позиції ЗСУ 29 разів, 
що майже вдвічі менше, ніж попе-
реньої доби. Поранено чотирьох за-
хисників України, загиблих немає. До 
речі, двоє з бійців отримали поранен-
ня саме поблизу Авдіївки, ще двоє 
підірвалися на вибуховому пристрої.
 Речник Міноборони Олександр 
Мотузяник констатує, що загалом 
кількість ворожих обстрілів у зоні АТО 
знизилася, однак противник не дотри-
мується режиму «тиші» повністю. ■

НА ФРОНТІ

«Каруселять» танками 
Ворог нарощує кількість 
важкої бронетехніки 
на окупованій частині Донбасу

■

Петро НЕСТЕРЕНКО

 Вимагати скасування 
грабіжницького податку на 
газові лічильники та припи-
нення корупції на газовому 
ринку фракція Радикальної 
партії вирушила просто на 
засідання уряду. Депутати 
виступили та передали звер-
нення до Прем’єр-міністра зі 
своїми вимогами.
 «Уся Україна стоїть на 
вухах від рішення НКРЕКП 
про встановлення абонпла-
ти на лічильники. В резуль-
таті цього мільйони україн-
ців будуть більше платити за 
газ. У першу чергу постраж-
дають люди, які економили 
чи переходили на альтерна-
тивні види опалення, відгук-
нувшись на ваші заклики. 
Ми вважаємо, що призупи-

нення рішення НКРЕКП про 
встановлення абонплати за 
лічильники недостатньо. Ми 
вимагаємо повністю скасува-
ти це рішення», — звернувся 
до Прем’єр-міністра Гройсма-
на лідер РПЛ Олег Ляшко. 
 Крім того, фракція Ради-
кальної партії висунула ви-
могу припинити корупцію 
на нафтогазовому ринку та 
повернути в державну влас-
ність газові мережі. 
 «Чому олігархи Фірташ, 
Льовочкін, Бойко під при-
криттям влади роками си-
дять на газових потоках? 
Чому українці 24 мільярди 
гривень щороку повинні ви-
тягувати з власних кишень 
через «договорняк» між олі-
гархами і владою? Навіть 
компанія «Нафтогаз» визна-
ла, що їхнє посередництво на 

ринку не приносить ніякої 
користі. Фірташу, видно, не 
вистачає на адвокатів у Від-
ні, тому він хоче витрусити 
гроші з українців. Ми вима-
гаємо усунути компанії-по-
середники олігархів iз ринку 
та встановити справедливу 
ціну на газ. За нашими підра-
хунками, вона має становити 
3000 гривень за тисячу кубо-
метрів газу. Ви можете не по-
чути нашу команду, але ви не 
можете не чути мільйони ук-
раїнців, які волають про спра-
ведливість і хочуть правди», 
— наголосив нардеп. 
 Під час засідання Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман 
дав доручення звернутися до 
Антимонопольного комітету 

України для вивчення ситу-
ації з монопольним пануван-
ням облгазів i створити робо-
чу групу з цього питання.
 Пізніше депутати від 
РПЛ провели зустріч із го-
ловою адміністрації Прези-
дента Ігорем Райніним. Олег 
Ляшко озвучив вимоги, зок-
рема, відставка голови НК-
РЕКП Дмитра Вовка. Голо-
ва адміністрації запевнив, 
що найближчим часом пе-
редасть деталі спілкування 
Президенту та організує осо-
бисту зустріч. 
 Лідер Радикальної партії 
також заявив, що наступно-
го тижня планує відвідати 
засідання НКРЕКП разом iз 
колегами по фракції. ■

СПРАВЕДЛИВІСТЬ ДЕ?

Почуйте мiльйони 
українцiв!
Ляшко вимагає повернути газові 
мережі до державної власності

■

Олег Ляшко налаштований добитися повного скасування 
здирницької абонплати.

❙
❙
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євро
НАТО виділить на розвиток служби розміну-
вання ДСНС України, заявила перший заступ-
ник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

Понад 1 млн.
саджанців
заплановано висадити на території На-
ціонального літературно-меморіаль-

ного музею до 300-річчя Григорія Сковороди, яке 
відзначатимуть у 2022 році — розповіла директор 
музею Наталія Мицай. Цієї весни вже висадили 100 
дерев, переважно саджанці яблунь та груш.

на стільки збiльшилась у 
нинішньому році вартість ве-
ликоднього кошика в порів-

нянні з 2016 роком. У середньому вона становитиме 569 
гривень, повідомляє гендиректор Української асоціації 
постачальників торговельних мереж Олексій Дорошен-
ко, посилаючись на дані проекту OMPricecom.

на стільки 
зросла вар-
тість будівель-

но-монтажних робіт в Україні на почат-
ку нинішнього року порівняно з анало-
гічним періодом 2016-го, такі дані наве-
ли у Державній службі статистики.

зменше-
но зону 
забруд-

нення від вибухонебезпечних 
предметів під час очищення те-
риторій навколо Балаклії, пові-
домляє прес-служба ДСНС.

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

300 27% — 12% — До 1 км

Олена КАПНІК

 Уже в суботу в Києві 
стартує Фестиваль пи-
санок. Він традиційно 
приурочений до Вели-
кодня, який цього року 
припадає на 16 квітня. 
Захід націлений на під-
тримку і популяриза-
цію українських народ-
них традицій, розвиток 
народного мистецтва, 
вивчення культури та 
історії українського на-
роду, переконані органі-
затори дійства. 
 Фестиваль охопить 
три локації — Софійсь-
ку і Михайлівську пло-
щі, а також Володи-
мирський проїзд. За-
хід триватиме два тиж-
ні. Цього року на ньому 
представлять рекорд-
ну кількість писанок — 
585. «Писанки будуть 
представлені в трьох но-
мінаціях — дитяча, ав-
торська доросла і тради-
ційна. Крім цього, мож-
на буде побачити близь-
ко 50 тисяч маленьких 
робіт. У центрі Софійсь-
кої площі з’явиться ве-
лике великоднє дерево, 
від якого будуть розхо-
дитися фіолетові, лілові 
і світло-блакитні стріч-
ки, створюючи краси-
вий купол над писан-
ками і всією площею. 
До речі, загальна дов-
жина стрічок — 10 кі-
лометрів! Це як від Со-
фійської площі аж до 
аеропорту «Київ», — 
розповідає організатор 
проекту Folk Ukraine 
Ігор Добруцький.
 На Софійській пло-
щі розмістять 374 ав-
торські писанки. Вони 
розписані українськи-
ми художниками з різ-
них куточків України. 

Тут також працювати-
ме дитяче містечко. На 
його території встанов-
лять понад 10 атрак-
ціонів, зокрема колесо 
огляду і лабіринт iз ве-
личезних олівців. Ще 
одне нововведення, яке 
чекає на відвідувачів 
фестивалю… «Музей 
крижаних скульптур». 
У ньому розмістять 15 
великих «яєць Фабер-
же», зроблених iз льо-
ду. За словами органі-
заторів, щоб шедеври не 
розтанули, у приміщен-
ні дотримуватимуться 
спеціального темпера-
турного режиму -15 ° С.
 На Михайлівській 
площі презентують 111 
писанок. Їх виготови-

ли діти. Тут також роз-
ташують зону дитячих 
розваг, тунель бажань, 
арт-лабіринт із фотозо-
нами і колесо огляду.
 У парку «Володи-
мирська гірка» бу-
дуть представлені 100 
дитячих писанок-ма-
льованок. На Володи-
мирському проїзді об-
лаштують великодній 
ярмарок iз тематични-
ми фотозонами, там ба-
гато будиночків iз су-
венірною продукцією 
та їжею. 
 Крім того, гості свя-
та зможуть самостійно 
створити писанку. Вар-
то лише приєднатися до 
заходу, отримати заго-
товку яйця зі склоплас-

тику та акрилові фарби. 
Тепер заготовка яйця   
відповідатиме світовим 
стандартам краси, але 
не писанок, а жіночої — 
90-60-90 — з яких 90 см 
— висота, 60 см — ши-
рина.
 Кожна писанка фес-
тивалю унікальна, ка-
жуть організатори. На-
приклад, ніжинська 
майстриня, володар-
ка гранду Президента 
України Юлія Петрен-
ко, виготовила писан-
ку зi скловолокна. Пи-
санка висотою 90 см, в 
об’ємі — 60 см. «Вона 
символізує перемогу 
нашого древнього міс-
та в конкурсі «7 чудес 
України». На ній зоб-
ражено історико-куль-
турне надбання міста, 
пам’ятки архітектури 
— таке все рідне і близь-
ке ніжинцю», — каже 
майстриня. 
 Також на фестивалі 
покажуть приватні ко-
лекції писанок видат-
них художників і від-
криють Музей iз тема-
тичними крижаними 
скульптурами. На тери-
торії містечка представ-
лять Всеукраїнську ко-
лекцію великодніх пи-
санок, яка налічує 25 
тисяч експонатів.
 У рамках заходу про-
водитимуть майстер-кла-
си з писанкарства. ■

Ірина КИРПА 

 Соціальні служби Первомайсь-
ка, що на Миколаївщині, звинува-
чують главу багатодітного сімейс-
тва, де виховують одразу восьме-
ро дітей у віці від 2 до 15 років, у  
тому, що він навмисне підробив 
документи та півтора року непра-
вомірно отримував допомогу від 
держави. Всіх малолітніх дітей 
позбавили харчування у школі, 
де вони навчаються, — їх зробили 
заручниками ситуації.
 — Кілька дітей у нашій родині 
хворіють на астму, мені доводить-
ся з ними часто виїжджати з на-
шого села до лікарні Миколаєва, 
яка розташована від нас у кількох 
сотнях кілометрів, — розповідає 
мати багатодітної родини Юлія 
Бігреу. — Гроші доводиться пози-
чати у сусідів, щоб хоч якось про-
годуватися...
 Але чиновників дитячими сльо-
зами не розчулити.
 — Голова цієї родини надав 
нам неправдиві документи про 
свою підприємницьку діяльність, 
— розповіла юрист управління 
праці та соцзахисту населення 
Первомайська Ольга Магденко. — 
Вся родина повинна понести пока-
рання.
 Сам Михайло Бігреу розповів, 

що на сім’ю з десятьох осіб у ньо-
го на місяць виходить не більше, 
аніж три тисячі гривень. Ці гроші 
він отримує за ремонт чужих меб-
лів, інших джерел доходу його ро-
дина просто не має.
 — Я приносив довідку з подат-
кової про те, скільки заробляю та 
скільки плачу податків, — каже 
Михайло Бігреу. — Якщо мені не 
повідомили вчасно інформацію 
про те, як саме повинні бути офор-
млені документи, то це не моя 
вина. Заяву про припинення під-
приємницької діяльності я напи-
сав своєчасно.
 Готова підтримати багатодіт-
ну сім’ю місцевий адвокат Олена 
Петренко, яка говорить про те, що 
справжній винуватець у цій ситу-
ації — це працівники податкової 
інспекції, які й видавали довідки 
про доходи. «Тобто той факт, що 

в цій ситуації крайніми зробили 
багатодітну сім’ю, говорить тіль-
ки про те, що за них нема кому за-
ступитися, — каже Олена Петрен-
ко. — Якби у податковій діяли від-
повідно до норм закону, Михайлу 
Бігреу зараз не довелося б доводи-
ти очевидні факти».
 Чергове засідання суду, на 
якому працівники соціальних 
служб Первомайська знову вима-
гатимуть, щоб багатодітна роди-
на повернула соціальним служ-
бам 137 тисяч гривень,  відбу-
деться вже 10 квітня. До тих пір, 
поки не буде винесено остаточне 
рішення у цій справі, для сім’ї 
Бігреу повністю припинені всі 
соціальні виплати. Тому стар-
ші діти змушені прогулювати 
уроки та підробляти на городах 
сусідів, щоб отримати хоч якусь 
копійку на прожиття. ■

ТАКЕ КІНО

Мультфільм — 
як зброя
У Тернополі обговорюють проблеми 
дитячого кіно

■

ЖАХ!

Дітей — під заставу

■

Світлана МИЧКО

 Тернопіль  явно зазіхнув 
на лаври такої собі українсь-
кої «кіно-Ніцци» регіональ-
ного масштабу. Минулого 
листопада «УМ» повідом-
ляла про проведення в місті 
першого Всеукраїнського 
форуму «Кінохвиля», ме-
тою якого були популяриза-
ція вітчизняного кінематог-
рафа та максимальна активі-
зація місцевого потенціалу 
в цій галузі. А вже сьогодні 
в обласному центрі старту-
вав перший Всеукраїнський 
фестиваль дитячого кіно, ані-
мації і телебачення «КіноХ-
вилька». 
 Як сказав у своєму ко-
ментарі заступник місько-
го голови Тернополя Леонід 
Бицюра, «КіноХвилька» — 
це навіть більше, ніж фести-
валь. Це ще й захід для об-
міну досвідом та формуван-
ня відповідного культурного 
середовища. Бо якщо дорос-
лий кінопростір у нас більш-
менш заповнений, то дитя-
чих кіно- та телевізійних 
продуктів, на жаль, фак-
тично немає. Тому акценти 
фестивалю ставитимуться 
на створенні саме дитячих 
програм». Леонід Бицюра 
акцентував, що прийняття 
Закону «Про підтримку кі-
нематографії в Україні» від-
криває нові можливості для 
створення фільмів, мульт-
фільмів та телепрограм для 
дітей, адже майже всі вит-

рати повертатимуться з де-
ржавного бюджету.
 У програмі тернопіль-
ської «КіноХвильки», ок-
рім демонстрації кращих 
українських дитячих філь-
мів та мультиків, чимало 
інших цікавих заходів. Це, 
зокрема, презентація дитя-
чої телешколи ( Запоріжжя) 
та анімаційної майстер-
ні (під керівництвом Рома-
на Дзвонковського з Івано-
Франківська), кастинг дітей  
на головні ролі у  повномет-
ражному фільмі Анатолія 
Матешка «Гаврик», зуст-
річі з майстрами виробниц-
тва дитячого кіно та анімації 
з Києва та регіонів. Є заходи 
й для дорослих — приміром, 
дискусійна панель на тему 
«Мультфільм як зброя в ін-
формаційній війні за душі 
українських дітей».  
 Організаторами фести-
валю є «Творче об’єднання 
«КіноХвиля» та громадсь-
ка спілка «Асоціація регіо-
нального розвитку та міжна-
родного співробітництва Тер-
нопільщини «Стратегія успі-
ху» за сприяння Державного 
комітету з питань кіно Ук-
раїни, Національної Спілки 
кінематографістів, «Украні-
мафільму» та Тернопільської 
міськради. А профінансова-
но його через надання гран-
ту в рамках Програми націо-
нальних обмінів  Європейсь-
кого Союзу та Національного 
фонду підтримки демократії 
(США).■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 «Ввечері до чергової частини Чер-
каського відділу поліції надійшло пові-
домлення, що в одному з розважаль-
них закладів міста перебувають двоє 
малолітніх дітей, біля яких тривалий 
час немає дорослих. Тож туди виїхала 
слідчо-оперативна група», — розпові-
дають «УМ» у прес-службі Черкаської 
обласної поліції.
 За словами правоохоронців, у кафе 
вони побачили двох дітлахів, віком 5 та 
7 років, які сиділи за столиком одні. В 
розмові з працівником кафе з’ясували, 
що братик та сестричка декілька годин 
тому прийшли в заклад разом iз до-
рослою жінкою. Вона зробила замов-

лення, але коли прийшов час розрахо-
вуватись, коштів не вистачило і жінка 
попросила працівників закладу поди-
витись за її дітьми, поки піде по гроші. 
Проте назад так і не повернулася.  Жін-
ки не було тривалий час,  тож працівни-
ки закладу викликали поліцію.
 «У розмові з малечею поліцейсь-
кі з’ясували, що жінка, яка їх залиши-
ла, — їхня мати. Правоохоронці вста-
новили її особу та місце проживання: 
нею виявилася 37-річна жителька Чер-
кас, яка на обліку в соціальних службах 
не перебуває», — кажуть у поліції.
 Правоохоронці знайшли  жінку за 
місцем проживання. Вона пояснила, 
що забула дітей через надмірну кіль-
кість випитого. Наразі поліцейські пе-
редали малих родичам, а батьків при-
тягнули до адміністративної відпові-
дальності за статтею 184 (невиконання 
батьками або особами, що їх заміню-
ють, обов’язків щодо виховання дітей) 
ККУ та попередили про недопущення 
подібних випадків. ■

СУД ТА ДІЛО

Податківці не винні
Багатодітну родину змушують через суд 
повернути 137 тисяч гривень

■

Київ готується до Великодня.
Фото з сайта ua.igotoworld.com.

❙
❙

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Яйце-райце 
На Софійській площі у Києві розмістять рекордні 
374 авторські писанки

■

Мати напилася так, 
що «забула» 
в кафе дітей
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«Закон надасть закладам охорони здоров’я фінансову та управлінську 
автономію для забезпечення ефективного використання фінансових, 
матеріально-технічних та кадрових ресурсів».

Ольга Богомолець
народний депутат України

УКРАЇНА МОЛОДА

Порошенко: ніколи боротьба 
з корупцією не була такою 
ефективною
 Президент Петро Порошенко заяв-
ляє, що задоволений роботою Національ-
ного антикорупційного бюро України. Про 
це він сказав на прес-конференції за під-
сумками переговорів із прем’єром Данії 
Ларсом Лекке Расмуссеном у Копенга-
гені. «Чи задоволений я роботою цьо-
го органу? Так, я задоволений. Адже це 
новий, ефективний і незалежний орган із 
боротьби з корупцією, що створювався 
за допомогою наших закордонних парт-

нерів», — заявив Порошенко.
 «Ніхто не сумнівається в незалеж-
ності цієї структури», — наголосив Пре-
зидент, зазначивши, що ніколи раніше 
боротьба з корупцією в країні не була та-
кою ефективною. Порошенко також від-
значив важливість запуску роботи сис-
теми електронних декларацій реформу-
вання судової влади в країні. Однак, як 
відомо, Міжнародний валютний фонд 
вважає, що створення нових антикоруп-
ційних органів в Україні поки не дало ре-
зультату.
 А тим часом Національне антикоруп-

ційне бюро розпочало досудове розслі-
дування за фактом зловживання служ-
бовим становищем посадовцями НКРЕ 
через так звану формулу «Роттердам+». 
Про це йдеться у відповіді НАБУ на звер-
нення народного депутата Віктора Чума-
ка. Нагадаємо, в березні 2016 року НКРЕ 
затвердила нову методику визначення 
оптової ринкової ціни на електроенер-
гію. Відповідно до неї, вартість вугілля у 
виробництві вугільно-теплової генерації 
рахується за формулою «вартість вугіл-
ля у порту Роттердам плюс вартість його 
доставки в Україну». Через застосування 

нової формули теплові генерації, в тому 
числі ДТЕК Ріната Ахметова і державне 
«Центренерго», стали продавати елект-
роенергію дорожче.

Гонтаревій на паркані 
написали нехороші слова
 Під маєтком голови Національно-
го банку Валерії Гонтаревої вiдбулася ак-
ція протесту, учасники якої розмалювали 
очільниці Нацбанку паркан. Сенс акції по-
лягав у вимогах закрити російські банки в 
Україні та у закликах до Гонтаревої піти у 
відставку. На паркані активісти намалюва-

ли свиню з російським прапором, а також 
нанесли написи «Вбивця», «Крадійка», 
«Посіпака» та знаки долара. Сама Гонта-
рева коротко поспілкувалась із пікетуваль-
никами і сказала їм, що їй не соромно за 
проведені реформи в банківській галузі.
 Як повідомлялося, 3 квітня нардеп 
від БПП Ірина Луценко заявила, що голова 
Нацбанку написала заяву про звільнення. 
Однак у НБУ цю інформацію спростували. 
Напередодні в інтерв’ю Гонтарева зазначи-
ла, що повністю виконала своє завдання, 
а про нові посади поки не думає, оскільки 
хоче відпочити. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

ПРЯМА МОВА

Вiктор 
Ющенко: 
«Це 24-та війна 
з Росiєю»
Третій Президент України 
висловився за припинення 
всiх вiдносин з окупантами
Інф. «УМ»

 Віктор Ющенко вважає, що зараз на Дон-
басі триває не АТО, а 24-та війна України з 
Росією. Про це він заявив в ефірі телеканала 
ZIK. «Я переконаний, що нам потрібно все на-
звати своїми іменами. Звичайно, це не АТО, це 
війна. І навіть не просто війна, а національно-
визвольна війна. Це 24-та війна з Росією», — 
сказав Ющенко.
 Також він переконаний, що Україні слід 
припинити всі відносини з Росією. «У цьому 
контексті нам потрібно дати відповідь припи-
ненням дипломатичних відносин, припинен-
ням міграції людей, товарів, послуг і капіталів. 
І після цього вже не буде виникати питання: що 
робити з московськими банками, підприємства-
ми тощо», — резюмував Ющенко.
 Раніше в інтерв’ю ЗМІ Віктор Ющенко під-
креслював, що за свого президентства він не 
здав би Крим Росії. «Я б його не здав, це точно. 
Це не була проблема зброї і збройного конфлік-
ту. Це була проблема політичного рішення», — 
вважає він.
 «Якби була політична воля, то, я переко-
наний, тiєї блокади кримського парламен-
ту не було б. Нам треба було захищати си-
лою свої інститути влади, перш за все пар-
ламент, і не давати можливість розпускати 
руки путінським молодчикам. Тим паче, як 
зараз відомо з даних розвідки, Путін насправ-
ді найбільше боявся створення організовано-
го опору для трьох сотень «зелених чоловіч-
ків» і тих груп, які їхню роботу забезпечува-
ли», — зазначив він.
 На думку Ющенка, Україна не отримує 
достатньої допомоги Заходу у протистоянні з 
Росією, оскільки це протистояння офіційно не 
назване війною.
 «Якби ми відштовхнулися сьогодні від 
офіційного визначення на рівні парламенту 
того, що в нас іде вітчизняна війна з російсь-
ким путінським окупантом, це по-іншому б ар-
тикулювалося у світі. Захід спекулює визна-
ченням «антитерористичної операції» і вми-
ває руки від виконання обов’язків, що взяв на 
себе», — сказав Президент України.
 «У цьому й полягає проблема дефініцій — 
якщо у нас не війна, то втручатись у внутрішній 
конфлікт справді ніхто не буде. А якщо війна 
— це зовсім інша розмова, тим паче що гаран-
тія недопущення втрати нашої територіальної 
цілісності та політичного суверенітету виписа-
на на найвищому рівні», — додав Ющенко.
 Також він заявив, що Мінські домовленос-
ті — це «явно російський план, за яким стоїть 
значна дипломатична робота, зокрема Німеч-
чини, Франції». ■

■ Наталія ЛЕБІДЬ

 Учора парламент зробив подару-
нок Уляні Супрун, підтримавши за-
конопроект, прийняття якого обстою-
вало Міністерство охорони здоров’я. 
Сама в.о. міністра назвала такий крок 
«декомунізацією української меди-
цини». «Верховна Рада проголосува-
ла за закон 2309а-д про автономіза-
цію медзакладів та перехід на євро-
пейську модель управління медици-
ною.
 Місцеві ради отримають мож-
ливість ухвалювати рішення про 
господарську автономізацію мед-
закладів, які зможуть самостійно 
господарювати та залучати додат-
кові кошти. Фінансування лікарень 
за ліжко-місця та інфраструктуру 
приміщень зміниться на оплату кон-
кретних послуг, наданих конкрет-
ному пацієнту», — прокоментувала 
Супрун суть нововведень. Загалом на 
підтримку законопроекту Рада дала 
280 голосів. 
 Передбачається, що в Україні 
поступово буде розгорнуто мережу 
дер жавних та комунальних закладів 
охорони здоров’я, здатних самостій-
но себе «прогодувати» й подбати про 
ефективне надання населенню медич-
них послуг. Для подібної реорганіза-
ції закон встановлює низку стимулів, 
у тому числі фінансових, а також вре-
гульовує особливості укладення тру-
дових контрактів iз керівниками мед-
закладів та уточнює джерела їхнього 
фінансування.
 Як підкреслила голова профіль-
ного парламентського комітету та 
один зі співавторів закону Ольга Бо-
гомолець, ухвалений документ дасть 
поштовх для запровадження більш 
ефективних форм господарювання в 
системі охорони здоров’я України. 
«Закон надасть закладам охорони 
здоров’я фінансову та управлінську 
автономію», — зазначила вона. Бого-
молець зауважила, що новий закон не 
примушує медзаклади реорганізува-
тись у підприємства, тож при бажан-
ні вони можуть лишитись на держав-
ному утриманні. Ті ж, які вирішать 
відмовитись від держфінансування, 
отримають пільгові умови переходу 
на нову форму діяльності.
 До проекту закону перед голо-
суванням були внесені дві правки, 
які передбачають створення при за-
кладах охорони здоров’я громадсь-
ких рад та закріпляють за Кабінетом 
Міністрів право затвердження пере-
ліку послуг таких закладів. З приво-
ду нової норми закону також вислови-
лась заступник голови Комітету з пи-
тань охорони здоров’я Ірина Сисоєн-
ко. Вона зауважила, що цей закон є 
фундаментальним і змінює принци-
пи фінансування охорони здоров’я 
в Україні. Сисоєнко звернула увагу, 
що законопроект забороняє привати-
зацію медзакладів.
 А напередодні, в середу, Верхов-
на Рада дозволила громадянам без-
коштовно приватизувати приміщен-
ня гуртожитків, у яких вони мешка-
ють більше п’яти років. Згідно з за-
конопроектом, таке право отримують 
громадяни, чиї гуртожитки перебу-

вають у власності об’єднаних тери-
торіальних громад. Іще однією умо-
вою для безкоштовної приватизації 
є те, що мешканець гуртожитку або 
його сім’я були вселені в гуртожиток 
на підставі спеціального ордера і про-
живали в ньому за договором найму 
житлового приміщення. Перед ухва-
ленням законопроекту перед Радою 
виступив депутат iз фракції БПП Ан-
дрій Антонищак. За його словами, на 
таке рішення чекають 500 тисяч ук-
раїнців, які мешкають у гуртожит-
ках. «Вони не можуть оформити свої 
договірні відносини з електрики, га-
зопостачання, прописки навіть», — 
зазначив він.
 Також парламент вніс деякі зміни 
до Правил дорожнього руху. До ува-

ги автомобілістів: відтепер «перева-
га в русі на перехрестях, де організо-
вано круговий рух, надається транс-
портним засобам, які вже рухаються 
по колу». Не забув депутатський кор-
пус i про студентів: їм підвищено роз-
мір іменних стипендій майже вдвічі. 
Це стосується стипендій Президен-
та, Верховної Ради та Кабміну, які 
отримують за перемоги в наукових 
і студентських творчих конкурсах. 
Віднині студенти технікумів, колед-
жів та училищ отримуватимуть 1800 
грн. (на сьогодні розмір такої стипен-
дії становить 900 грн.), а для студен-
тів університетів, консерваторій, ака-
демій та інститутів стипендія збіль-
шиться до 2300 гривень (проти тепе-
рішніх 1200 грн.). ■

А ТИМ ЧАСОМ... 

 Верховна Рада України залишить працювати уряд Володимира Гройсмана після його звіту про 
річну роботу, вважає більшість експертів. Про це свідчать результати експертного опитування «Під-
сумки року роботи уряду Гройсмана: відставка чи новий імунітет», які презентував голова Агентства 
медіа-стратегій Євген Булавка в агентстві «Інтерфакс-Україна».
 Так, 60% експертів переконані, що депутати не приймуть рішення про відставку Кабінету 
Міністрів, і лише 7% припускають, що ця відставка відбудеться. При цьому 30% опитаних вагали-
ся з відповіддю, а 7% експертів вважає, що парламент узагалі не розглядатиме питання уряду до 
жовтня. Водночас 87% опитаних заявили, що відправляти у відставку уряд Володимира Гройсмана 
немає підстав. 
 На думку 46% експертів, Кабмін за рік роботи в цілому утримав ситуацію і не допустив вели-
ких провалів. Ще 30% заявили, що уряд упорався з викликами достатньо успішно. Тільки 17% з ек-
спертів наполягають на тому, що уряд припустився помилок і не завжди належним чином реагував 
на виклики. Ще 7% вважає, що Кабмін у цілому спрацював незадовільно.
 Серед головних досягнень уряду експерти називають: економічне зростання (33%), реформи в 
енергетиці і вирівнювання ціни на газ (23%), дії з соціального захисту, зокрема призначення суб-
сидій та підвищення зарплат (17%), децентралізація (7%). Серед іншого (20%) також називалося: 
безконфліктний і злагоджений робочий режим, підвищення обороноздатності, системність у роботі, 
краща комунікація і ведення діалогу з суспільством.
 При цьому, на думку експертів, уряду не вдалося: забезпечити високий темп реформ (32%), 
ввести ринок землі (19%), забезпечити вільне ведення бізнесу (13%), провести приватизацію (16%), 
подолати соціальне невдоволення (10%). Ще 10% назвали інші варіанти. Зокрема: побороти коруп-
цію, налагодити співпрацю з парламентом і комунікацію з суспільством.

■

Уляна Супрун вважає, що українську медицину «декомунізовано».❙

ПАРЛАМЕНТ

Свободу ескулапам!
Депутати надали медзакладам право відмовитися 
від держфінансування і заробляти на себе самим

■
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Ігор ВІТОВИЧ

 Європейський парламент 
учора підтримав скасування 
короткострокових шенгенсь-
ких віз для українців. За від-
повідне рішення проголосува-
ла більшість європейських де-
путатів — 521, проголосували 
«проти» 75 та 36 утрималися 
від голосування, повідомляє 
Бі-Бі-Сі. 
 Напередодні в Європарла-
менті відбулися дебати з пи-
тання «безвізу» для України. 
Представники окремих пар-
тій, зокрема французької уль-
траправої проросійської пар-
тії «Національний фронт», 
виступали проти, наголошую-
чи на зростанні рівня злочин-
ності в країні, корупцію, кон-
флікт iз Росією та загальний 
стан дотримання прав люди-
ни у країні. Більшість євро-
парламентаріїв наголошува-
ли, що зараз саме час дозволи-
ти українцям подорожувати в 
країни Європейського Cоюзу 
без віз, зважаючи на те, що Ук-
раїна виконала всі вимоги ЄС 
і, на думку деяких депутатів, в 
реформуванні країни є відчут-
ний прогрес. Україна «досягла 
всіх вимог, встановлених Єв-
росоюзом, і навіть переверши-
ла очікування з погляду довго-
строкових реформ», цитує за-
яву польського депутата від 
політичної групи Європейсь-
ка народна партія Міхала Боні 
інформагенція УНІАН. Боні 
виступив від імені болгарської 
євродепутатки, доповідач-
ки Європарламенту щодо Ук-
раїни Марії Габріел. Від імені 
Габріел євродепутат подякував 

українському народу та уря-
ду «за всі зусилля, налашто-
ваність та терплячість».
 Після позитивного голо-
сування у Європарламенті на-
ступними кроками стануть го-
лосування в Комітеті постій-
них представників (COREPER) 
26 квітня, а потім — на Раді 
міністрів ЄС. У випадку по-
зитивного рішення цих двох 
органів документ підпишуть 
та опублікують в офіційно-
му журналі Євросоюзу. Від 
моменту публікації безвізо-
вий режим запрацює через 20 
днів, орієнтовно — з 11 чер-
вня. Хоча в ЄС раніше заявля-
ли, що Україна може отрима-
ти безвізовий режим з ЄС на-
прикінці червня. Переговори 
з Україною про надання безві-
зового режиму тривали понад 
10 років. У 2016 році в ЄС виз-
нали, що Україна виконала всі 
144 зобов’язання у межах візо-
вого діалогу.
 Ідеться про скасування ко-
роткострокових віз, що не да-
ватиме права на роботу україн-
цям у ЄС. «Безвіз» дозволить 
українцям в’їжджати на тери-
торію Євросоюзу (за винятком 
Великої Британії та Ірландії) 
терміном до 90 днів у кожен 
180-денний період із діловою 
та туристичною метою, а та-
кож у сімейних справах. Для 
в’їзду на територію ЄС без ві-
зи необхідно буде мати біомет-
ричний закордонний паспорт. 
Водночас українці зможуть їз-
дити без віз до чотирьох країн, 
що не належать до ЄС, проте є 
членами Шенгенської зони — 
Ісландії, Ліхтенштейну, Нор-
вегії та Швейцарії. ■

Україна — лідер за 
невиплатами компенсацій 
Євросуду з прав людини 
 Найбільше випадків невиплат ком-
пенсацій за рішенням Європейського 
суду з прав людини (ЄСПЛ) зафіксували 
в Україні, повідомляє Бі-Бі-Сі. Скарги до 
ЄСПЛ на умови утримання в українсь-
ких СІЗО і в’язницях — досить часті. 
ЄСПЛ у 2016 році присудив виплатити 
українським позивачам понад 1,2 млн. 
євро компенсацій. Україна найгірше се-
ред усіх країн Європи здійснювала такі 
виплати впродовж двох минулих років. 
Вчасно у 2016 році їх провели лише у 
20 випадках. Ще у 16 справах компен-
сації виплатили після спливу остаточно-
го терміну. За 213 справами виплат не 
зробили. Практично кожен п’ятий вирок, 
за яким вчасних виплат не було — ук-
раїнський, відзначають у ЄСПЛ. Украї-
на увійшла до п’ятірки країн, де минуло-
го року зареєстрували найбільше нових 
справ, що розглядає ЄСПЛ. 

Нова банкнота в 50 євро
 З 4 квітня в обіг введено нову банк-
ноту номіналом 50 євро. Банкноту при-
крашає портрет героїні давньогрець-
ких міфів — Європи. Її зображення ви-
конане у вигляді водяного знака на го-
лографічній стрічці. Купюра номіналом 
50 євро — найбільш розповсюджена. 
Зараз в обігу 18 мільярдів таких бан-
кнот, що становить 45% усіх паперових 
євро. Нових купюр надруковано вже 6.5 
мільйонів. 50 євро — улюблена банк-
нота фальшивомонетників. Понад 42% 

усіх підроблених банкнот, виявлених 
минулого року, були саме 50-ки. 

Росіяни загнали літак 
Качинського в пастку
 Дії диспетчерів з вежі «Смоленськ-
Північний» призвели до ситуації, яка 
наблизила літак президента Польщі 
Леха Качинського до катастрофи. Про 
це заявив міністр оборони Польщі Ан-
тоній Мацеревич, інформує телеканал 
Republika. «Доказова база, яку зібра-
ла група слідчих, а більшою мірою Ко-
місія з розслідувань авіакатастроф де-
ржавної авіації, є дуже переконливою. 
Вона показує, що ці дії (диспетчерів. 
— Ред.) були свідомими і що було ба-
жання призвести до катастрофи», — 
заявив Мацеревич. Він додав, що пілот 
президентського літака Аркадіуш Про-
тасюк до останнього намагався «втек-
ти з цієї пастки». 

Хоч одного Леніна залиште! 
 Речниця російського МЗС Марія 
Захарова закликала залишити в Ук-
раїні «якийсь один» пам’ятник Леніну. 
За словами Захарової, Ленін висту-
пав за «підвищення статусу українсь-
кої мови». «Це він був основополож-
ником цієї ідеї. Ви вже якийсь один 
пам’ятник залиште як основоположни-
ку українізації», — сказала російсь-
ка чиновниця. Станом на січень 2017 
року в Україні було демонтовано 1320 
пам’ятників Леніну, такі дані наво-
див директор Інституту національної 
пам’яті Володимир В’ятрович.  ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Кількість дітей, які прий-
дуть на світ у мусульманських 
родинах, уже в 2035 році на 
один мільйон перевищувати-
ме кількість немовлят у хрис-
тиянських родинах, прогнозу-
ють демографи з авторитетно-
го американського дослідни-
цького центру Pew Research 
Center. Звіт цього центру, 
який стосується демографіч-
них змін у головних релігіях 
світу, під назвою «Зміни на 
світовому релігійному ланд-
шафті», був оприлюднений 
цього тижня. Він базується на 
250 переписах населення, які 
були проведені у різних краї-
нах світу впродовж 2010-2015 
років. 
 Експерти констатують, що 
у 2010-2015 роках більше ді-
тей ще народжувалося в хрис-
тиянських родинах. Христи-

янки народили за цей період 
235 мільйонів дітей, це на 10 
мільйонів більше, ніж мусуль-
манки. Але ця тенденція за-
знає змін. Як передбачають де-
мографи  на підставі аналізу ос-
танніх світових демографічних 
тенденцій та комп’ютерного 
моделювання, у 2035 році біль-
шість дітей з’являться на світ 
саме в мусульманських роди-
нах. Переломний період наста-
не у 2030-2035 роках, коли му-
сульманки мають народити 235 
мільйонів дітей, а християнки 
— на один мільйон менше. 
 Головною причиною падін-
ня народжуваності серед хрис-
тиян є місцеві демографіч-
ні чинники, передусім падін-
ня натурального приросту та 
старіння суспільства у найбіль-
шому християнському осеред-
ку світу, тобто в Європі. 
 Віруючі різних гілок хрис-
тиянства до 2060 року зали-

шатимуться найчисленнішою 
релігійною групою світу, але 
їх кількісна перевага над му-
сульманами значно скоротить-
ся. Якщо на цей час христия-
ни становлять 31 відсоток на-
селення світу, а мусульмани 
— 24 відсотки, то 2060 року 
християни будуть становити 
31,8 відсотка світової популя-
ції, а мусульмани — 31,1 від-
сотка. 
 До 2060 року як християни, 
так і мусульмани збільшать 
свою чисельну перевагу над 
апологетами інших релігій, 
випливає зі звіту Pew Resorach 
Center. Вірян індуїзму станом 
на 2060 рік буде 14,5 відсотка, 
а буддизму — 4,8 відсотка сві-
тової популяції. Атеїстів або 
осіб, які не належать до жод-
ної релігії, станом на 2060 рік 
нараховуватиметься 12,5 від-
сотка від загальної кількості 
населення планети. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Засідання Ради Безпеки 
ООН, скликане після хімічної 
атаки на сирійське місто Хан-
Шейхун, закінчилося безре-
зультатно. Проти ухвалення 
резолюції з засудженням засто-
сування хімічної зброї у Сирії 
виступила Росія. Відтак учас-
ники не досягли консенсусу та 
не спромоглися ухвалити про-
ект резолюції, яку підготували 
США, Франція та Великобри-
танія, повідомила інформаген-
ція «Франс Пресс». При цьо-
му представники держав, які є 
членами Радбезу, звинуватили 
один одного в недієздатності.
 У проекті резолюції, який 
розглядали на засіданні, різко 
засуджувався напад на Хан-
Шейхун та була вимога швид-
кого розслідування. Додатко-
вих санкцій проект не перед-
бачав. Але заступник постій-
ного представника РФ при ООН 
Володимир Сафронков не пого-
дився iз засудженням воєнного 
злочину навіть у такій «м’якій» 
формі: «Особливої необхідності 
в ухваленні резолюції на цьому 
етапі ми не бачимо. Рішень, ух-
валених раніше, цілком достат-
ньо для ретельного розслідуван-
ня інциденту». Раніше офіцій-
на представниця МЗС РФ Марія 
Захарова заявила, що текст про-
екту резолюції — «категорично 
неприйнятний». За її словами, 
недолік документа в тому, «що 
він випереджає результати роз-
слідування і заздалегідь нази-
ває винних».
 Постійна представниця  
США при ООН Ніккі Хейлі за-
явила, що Росія та Іран, які 
підтримують сирійського дик-
татора Башара Асада, не заці-
кавлені в мирному врегулюван-
ні ситуації в Сирії. «Скільки ще 
дітей повинно померти, поки 
Росія занепокоїться?» — емо-
ційно заявила Хейлі, демонс-
труючи фото отруєних зари-
ном сирійських дітей. «Якщо 
Організація Об’єднаних Націй 
послідовно зазнає невдачі у 
своєму обов’язку діяти колек-
тивно, в житті держав настає 
час, коли ми змушені діяти са-
мостійно», — додала Хейлі. 
Представниця США не конк-
ретизувала, що має на увазі.

 Вашингтон прямо назвав 
винуватця цього нападу, а та-
кож застеріг Москву від під-
тримки президента Сирії. «У 
нас немає жодних сумнівів, що 
сирійський режим під керів-
ництвом Башара Асада відпові-
дальний за цю жахливу атаку. 
Ми вважаємо, що настав час 
росіянам задуматися над їх-
ньою подальшою підтримкою 
режиму Асада», — заявив дер-
жавний секретар США Рекс 
Тіллерсон. Президент США До-
нальд Трамп засудив загибель 
десятків цивільних на півночі 
Сирії під час хімічної атаки. Це 
«образа людства», сказав пре-
зидент і додав: «Коли ви вби-
ваєте невинних дітей, невин-
них немовлят,... це переходить 
не одну межу». «Використан-
ня хімічної зброї — це найгір-
ший воєнний злочин», — ска-
зала очільниця дипломатії ЄС 
Моґеріні.
 Унаслідок вівторкового 
авіанальоту на місто Хан-Шей-
хун на північному заході Сирії 

загинули 72 особи. Серед за-
гиблих є 17 жінок i 20 дітей. 
Такими є трагічні дані, опри-
люднені незалежним Сирійсь-
ким центром моніторингу за 
дотриманням прав людини. 
Однак число жертв може бути 
більшим, адже чимало осіб 
вважаються зниклими безвіс-
ти. Через декілька годин після 
хімічної атаки ракетами була 
також обстріляна лікарня, де 
рятували поранених. 
 На думку багатьох ак-
тивістів опозиції, в Хан-Шей-
хуні був застосований газ зарин 
нервово-паралітичної дії, який 
вважається в 20 разів токсич-
нішим, ніж цианістий калій. 
Російську версію про бомбар-
дування сховища боєприпасів 
із отруйними речовинами, що 
начебто належав «бойовикам», 
спростовують свідки. Вони ка-
жуть, що саме урядові літаки 
скидали отруйні речовини. Це 
підтверджується і невеликими 
вирвами від вибухів, які ледь 
пошкодили асфальт. ■

БЕЗКАРНІСТЬ

Уроки «хімії»
Росія заблокувала ухвалу рішення Радбезу 
ООН iз приводу застосування хімічної 
зброї в Сирії

■

БОЖЕ Ж МІЙ!

Півмісяць наздоганяє хреста
У світі мусульмани за чисельністю незабаром зрівняються 
з християнами

■

Страшні кадри з Сирії.❙

НОВИНИ ПЛЮС■

КОРДОНИ

Подолано головний 
перевал
Учора Європарламент підтримав «безвіз» 
для України

■



КАНАЛ «1+1»

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 1.15 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.55, 12.20 Міняю жінку

12.50 Мольфар

13.50 Пробач мені, моя любове

14.45, 15.45 Сімейні 

мелодрами 

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Т/с «Хороший хлопець»

22.00 Гроші

23.15, 1.30 Трилер «Екстрасенс»

02.30 Телемагазин

04.45 Ескімоска-2: пригоди в 

Арктиці

ІНТЕР

05.50 М/ф

06.20, 13.30 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20, 12.25 Т/с «Жереб 

долі»

15.20 Чекай на мене

18.00, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

20.00, 1.15, 5.10 Подробиці

21.00 Т/с «Кохання за 

законом»

22.45 Т/с «Територія краси»

02.05 Україна: забута історія

02.45 Україна вражає

03.10 уДачний проект

03.50 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50, 7.15, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 1.20 Сьогодні

09.15, 3.45 Зоряний шлях

10.50, 4.30 Реальна містика

11.50 Х/ф «Сонцеворот»
13.50, 15.30 Т/с «Гірке 

щастя»

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Заповіт 

принцеси»

23.30 Х/ф «Бібліотекар: у 
пошуках списа долі»

02.15 Х/ф «Два квитки у 
Венецію»

05.20 Агенти справедливості

ICTV

05.00 Служба розшуку дітей

05.05, 4.45 Дивитись усім!

05.55, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.45 Факти тижня. 

100 хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.10 Спорт

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.10 Антизомбі

11.05, 13.10 Х/ф «Червона 
планета»

12.45, 15.45 Факти. День

13.25, 16.10 Х/ф «Ван 
Хельсинг»

16.20 Х/ф «Білосніжка і 
мисливець»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «Майор і магія»

22.30 Свобода слова

00.25 Х/ф «Сім’я смерті»
02.00 Небачене 

Євробачення

02.40 Т/с «Лас-Вегас-5»

03.20 Стоп-10

04.25 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.25 Зона ночі

04.40, 18.00 Абзац

05.40 Т/с «Друзі»

06.33, 8.03 Kids Time

06.35 М/ф «Сьомий гном»

08.05 Х/ф «Крабат — учень 
чаклуна»

10.20 Х/ф «Особливо 
небезпечна»

12.15 Х/ф «Страшилки»
14.15 Х/ф «Мисливці на 

відьом»
16.00 Ревізор Спешл

19.00 Ревізор крамниці

21.00 Таємний агент

22.30 Таємний агент. Пост-

шоу

00.15 Суперінтуїція

02.05 Небачене Євробачення

02.20 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.25, 1.55 Огляд преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00, 23.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.35 Фінансовий тиждень

07.50 Афіша

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 За Чай.com

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.45 Т/с «Охоронець-3»

08.15, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

10.25, 17.25 Т/с «Детективи»

11.55 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

13.50, 15.05 Т/с «CSI: Нью-

Йорк-6»

14.45, 19.00, 23.15, 2.35 

Свідок

15.40, 1.00 Т/с «Морський 

патруль»

21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк-7»

23.45 Т/с «Чорні вітрила-3»

03.05 Випадковий свідок

03.15 Речовий доказ

03.35 Легенди бандитської 

Одеси

04.25 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Д/ф «Тарас Шевченко. 

Заповіт», с. 3 «У Вільні, 

городі преславнім» 

06.45 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Дмитро Павличко 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45 Новини. Культура. 

Дайджест 

08.05 Києвотека. Історія 

однієї картини. Музи 

08.25 Доля

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Мовою мистецтва 

09.50 Сценограй 

10.20 І. Мерес «Попіл». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру 

11.50 Свято-Володимирська 

церква в м. Теребовлі 

12.00 Передчуття. Олексій 

Александров, ч. 2 

13.00 Світові хіти мюзиклу 

14.00, 02.00 Х/ф 
«Пристрасть» с. 1 

15.00, 03.00 Передчуття. 

Олена Чінка, ч. 1

15.45, 03.45 Музей 

Волинської ікони

16.00 Азбука ремесел 

16.20, 00.50 Незнаний 

Шевченко. Шевченкові 

заповіти

17.00 Нариси історії культури 

України з Мирославом 

Поповичем. Іван 

Франко

17.35, 01.30 Косів 

Гуцульський

18.00 Напам’ять. Володимир 

Чемерис, ч. 2

18.15, 00.00 Новинний блок 

19.00, 00.35 Новини. Культура

19.20 Діалог Василь 

Герасим’юк — Юрій 

Буряк (Про Віктора 

Кордуна)

19.50 Трипільський щит 

України

20.20 Д/ф «Операція 

«Тютюн»

21.20 Дж. Пуччіні «Джанні 

Скіккі». Вистава 

Національного 

академічного театру 

опери та балету України 

ім. Т. Г. Шевченка 

22.15 Х/Ф «Назар Стодоля»
23.35 Д/ф «Простір 

толерантності. Візьму 

твій біль собі. Вірмени»

04.00 Акторські зустрічі з 

Галиною Стефановою. 

Олег Стефан

05.10 Д/ф «Українська мрія. 

Євген Сверстюк»

 

СТБ

07.15, 16.00 Все буде добре!

09.15 Все буде смачно!

10.10, 18.30 За живе!

11.40 Х/ф «Операція «И» 
та інші пригоди 
Шурика»

13.40 Битва екстрасенсів

18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.35, 1.30 Слідство 

ведуть екстрасенси

23.35 Давай поговоримо про 

секс

03.25 Найкраще на ТБ

ТОНІС

05.55 Іпостасі спорту

06.10, 15.45 Тарапунька. 

Аншлаг довжиною в 

життя

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.45 Життя в цифрі

10.45 Завтра-сьогодні

11.55 Євромакс

14.10 П’ять доріг лікаря 

Миколи Сивого

14.55 Таке спортивне життя

15.30, 4.35 Цивілізація 

Incognita

16.45 Вердикт історії

19.00 Баскетбол. Суперліга. 

Півфінал. «Дніпро» 

— «Хімік» (Южне)

21.00 Фестиваль «Червона 

рута»

21.30 Українська мрія 

М. Поплавського

22.00, 4.50 DW-Візерунок дня

22.25 Більярдний турнір 

«Cluster Cup». 1/8 

фіналу

23.40 ТОП-10: таємниці і 

загадки

00.10 Ніч чорних краваток

02.00 Життя на вершині

03.00 Після опівночі

03.55 Світські хроніки

04.25 Кумири

05.10 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30, 19.00 ДжеДАІ

09.00 Відеобімба

12.25 Викрадення 

по-нашому

13.30 Т/с «Загублений світ»

15.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

17.00, 23.05 Т/с «Перевізник»

18.00 Люстратор. Прокляття 

системи

19.20, 20.15 Т/с «Команда»

21.15 Х/ф «Ліквідатор»
00.00 Х/ф «Великі погані 

жуки»
01.50 Х/ф «Легенда про 

княгиню Ольгу»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Малага» — 

«Барселона». ЧІ

07.45 «Шахтар» — 

«Чорноморець». ЧУ

09.30 Моя гра

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 Великий футбол

12.05 «Реал» — «Атлетіко». 

ЧІ

13.50 «Зірка» — «Ворскла». 

ЧУ

16.00 Журнал Ліги Європи

16.30 Журнал Ліги чемпіонів

17.00 «Сандерленд» 

— «МЮ». ЧА

18.55 ЧА. Огляд туру

19.50 «Ліверпуль» — 

«Арсенал». 1/4 фіналу 

(2007/2008 рр.) Золота 

колекція Ліги чемпіонів

21.40 «Сосьєдад» — 

«Спортінг». ЧІ

23.40 ЧІ. Огляд туру

00.35 «Сталь» — «Волинь». 

ЧУ

02.20 «Тоттенгем» — 

«Вотфорд». ЧА

04.10 «Севілья» — 

«Депортіво». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Зірка» — «Ворскла». 

ЧУ

08.10 «Борнмут» — «Челсі». 

ЧА

10.00 «Гранада» — 

«Валенсія». ЧІ

11.50 Журнал Ліги чемпіонів

12.20 «Олександрія» 

— «Зоря». ЧУ

14.05 «Евертон» — 

«Лестер». ЧА

15.50 Моя гра

16.20 «Шахтар» — 

«Чорноморець». ЧУ

18.05, 1.50 Великий футбол

19.45 ЧІ. Огляд туру

20.40 Європейський 

WEEKEND

21.55 «Кристал Пелес» 

— «Арсенал». ЧА

00.00 «Ліверпуль» — 

«Арсенал». 1/4 фіналу» 

(2007/2008 рр.) Золота 

колекція Ліги чемпіонів

03.30 «Сандерленд» 

— «МЮ». ЧА

05.20 Журнал Ліги Європи

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Скарб.ua

08.10, 12.40 Правила життя

09.00, 0.30 Правда життя

10.00 Мистецтво виживання

10.50 Вомбат: таємне життя

11.50 Повернення додому

13.30 Містична Україна

14.20 Брама часу

15.10 Нові технології війни

16.00, 20.50 Скарби зі сховищ

16.50 Тварини-генії

17.50, 22.40 Загадки планети

18.50 Легенди карного 

розшуку

19.50 Далеко і ще далі

21.40 Вижити у Венесуелі

23.40 Бойова залізниця

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 22.00 М/ф

10.00 Розсміши коміка

11.00, 16.20 Файна Юкрайна

12.25, 14.20, 15.20, 19.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

18.00 Звана вечеря

23.45 Т/с «Сонна лощина»

01.20 Х/ф «Наречена з 
того світу»

02.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.10 М/с «Лис Микита»

07.25 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

07.40 М/ф «Як козаки 

мушкетерам 

допомагали»

08.00 Мультмікс

09.25 М/с «Дора-

мандрівниця»

09.55 Х/ф «Герцог»
11.25, 17.50 Панянка-селянка

12.25, 23.00 Найгірший водій 

країни

13.25, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 4.25 Віталька

16.50, 0.55 Казки У Кіно

20.00 Готель «Галіція»

21.25, 2.45 Країна У

00.00 Розсміши коміка

01.25 Шпілівілі

01.55 Теорія зради

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25 Золотий гусак

06.45, 7.45, 8.25 Смакота

07.20, 23.00 На слуху

08.35 Паспортний сервіс

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Ранок про Україну

09.35 Д/ф «Смарагди для 

Врубеля»

10.25 Міжнародний турнір зі 

спортивної гімнастики 

«Ukraine International 

cup»

12.00 Київський півмарафон. 

Чемпіонату України з 

півмарафону 2017 р.

12.30 Суспільний університет

13.15 Борхес

14.00 Д/ф «На п’єдесталі 

вітрів Флоренції»

15.20 Фольк-music

16.30 Твій дім

16.45, 2.10 Д/с «Національні 

парки Америки»

17.45 Вікно в Америку

18.10, 18.55 КЛІП учасника 

«Євробачення»-2017

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50 Що там з 

«Євробаченням»? 

Блоги

19.00, 1.50 Новини. Культура

19.20 Перша шпальта

19.55 Вересень

20.20, 4.40 Про головне

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

22.50 З перших вуст

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки

23.35 Від першої особи

03.05 Т/с «Острів любові»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 1.25 ТСН

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

09.30 Чотири весілля
10.55, 12.20 Міняю жінку
12.50 Мольфар
13.50 Пробач мені, моя любове
14.45, 15.45 Сімейні мелодрами 
17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»
20.30 Секретні матеріали
21.00 Т/с «Хороший хлопець»
22.00 На ножах
23.35, 1.40 Трилер «Реквієм за 

вбивцею»
02.30 Телемагазин
04.30 Ескімоска-2: пригоди в 

Арктиці

ІНТЕР

06.00 М/ф
06.20, 13.15 Слідство вели... 
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»
09.20 Давай одружимося
11.10, 12.25, 21.00 

Т/с «Кохання за 
законом»

15.50, 16.45 Речдок
18.00, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного
20.00, 1.15, 5.10 Подробиці
22.45 Т/с «Територія краси»
02.00 Україна: забута історія
02.45 Україна вражає
03.10 уДачний проект
03.50 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 13.30, 15.30, 5.20 Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.20 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 4.10 Зоряний шлях

11.30, 4.30 Реальна містика

16.10 Історія одного 

злочину

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Заповіт 

принцеси»

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»
01.50 Х/ф «Бібліотекар: у 

пошуках списа долі»

ICTV

05.35, 20.20 Громадянська 
оборона

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

новини
10.00 Більше ніж правда
12.10, 13.05, 17.50 Т/с 

«Північний вітер»
12.45, 15.45 Факти. День
13.25 Х/ф «Червона планета»

15.30, 16.10, 21.25 Т/с «Майор 
і магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.20 Х/ф «Снайпер»
01.15 Т/с «Лас-Вегас-5»
02.40 Стоп-10
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.10 Зона ночі
04.35, 8.05 Т/с «Друзі»
05.50, 18.00 Абзац
06.43, 8.03 Kids Time
06.45 М/с «Сімейка Крудс»
10.50 Т/с «СашаТаня»
16.00, 19.00 Серця трьох
21.00 Київ вдень та вночі
22.15 Х/ф «Полювання на 

колишню»
00.30 Х/ф «Диктатор»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 7.32, 8.25, 1.55 Огляд 

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

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

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 
бізнесу

07.50 Будівельний стандарт
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

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

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Агрокраїна
22.30 Кордон держави
23.10 За Чай.com
00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

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

НТН

04.55 Х/ф «Хазяїн тайги»
06.10 Х/ф «Зникнення свідка»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»
08.30 Ранковий «Свідок»
10.35, 17.25 Т/с «Детективи»
12.05 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
13.50, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-7»
14.45, 19.00, 23.15, 2.30 Свідок
15.40, 0.55 Т/с «Морський 

патруль»
23.45 Т/с «Чорні вітрила-3»
03.00 Випадковий свідок
03.10 Речовий доказ
03.30 Легенди бандитської 

Одеси
04.10 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Азбука ремесел 
06.25 Нариси історії культури 

України з Мирославом 
Поповичем. Іван Франко 

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

блок 
08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 
08.35 Ранок iз «Культурою»
09.20 Діалог Василь 

Герасим’юк — Юрій 
Буряк (Про Віктора 
Кордуна) 

09.50 Трипільський щит 
України 

10.20 Д/ф «Операція «Тютюн» 
11.20 Дж. Пуччіні «Джанні 

Скіккі». Вистава 
Національного 
академічного театру 
опери та балету України 
ім. Т. Г. Шевченка 

12.15 Х/Ф «Назар Стодоля» 

13.35 Д/ф «Простір 
толерантності. Візьму 
твій біль собі. Вірмени» 

14.00, 02.00 Х/ф «Пристрасть» 
с. 2

14.50, 02.50 Передчуття. Олена 
Чінка, ч. 2

16.00 Скарби роду. Писанка
16.15 Казки Запорізькі від 

Санька Сита 
16.30, 00.50 Вільгельм 

Котарбінський 
17.00 Між Києвом, 

Будапештом і Віднем
17.20, 01.45 Карл Міхаель 

Цирер. Увертюра до 
твору «Привітні духи»

17.30, 01.10 Земля і небо Ігоря 
Сікорського

17.55, 01.30 Логос 
19.20 Прямостояння. Василь 

Стус
20.40 Леся Дичко. «І нарєкоша 

ім’я Київ»
21.20 Фольк-music 
22.20 Х/ф «Блакитна 

троянда», с. 1 
23.25 Григорій Кочур. Зустріч
04.00 Х/ф «За ніччю день 

іде», ч. 1
05.05 Д/ф «Сімдесятники. 

Рондо для лицаря. 
Віктор Гресь»

 
СТБ

06.40, 16.00 Все буде добре!
08.40 Все буде смачно!
10.40, 18.30 За живе!
11.55 МастерШеф-4
18.00, 22.00 Вiкна-новини
20.00, 22.45 МастерШеф 

Діти-2
23.55 Т/с «Коли ми вдома»
01.15 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 16.25 Сальваторе Адамо. 
Сніг, що не розтане 
ніколи

06.50, 22.00, 5.05 DW-
Візерунок дня

07.00, 18.00 Алло, лікарю!
09.50 Будьте здорові!
10.45 Модні історії
11.35 Соціальний статус
14.10, 22.10 Більярдний турнір 

«Cluster Cup». 1/8 
фіналу

15.10 Таке спортивне життя
15.45 Цивілізація Incognita
16.05 Зимою і літом 

мандруємо світом
17.25, 23.40 ТОП-10: таємниці і 

загадки

19.00 В гостях у Дмитра 
Гордона

20.05 Фестиваль «Червона 
рута»

20.35 Дикі тварини
21.20, 4.30 Відлуння
00.05 Ніч чорних краваток
01.25 Життя на вершині
02.55 Після опівночі
03.55 Світські хроніки
04.20 Кумири
05.15 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00, 18.30 Спецкор
08.30, 19.00 ДжеДАІ
09.00 Д/ф «Помста природи»
11.00 Облом.UA.
15.15 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»
17.00, 23.05 Т/с «Перевізник»
18.00 Нишпорки
19.20, 20.15 Т/с «Команда»
21.15 Х/ф «Група 7»
00.00 Х/ф «Пулбой: тамуючи 

лють»
01.40 Х/ф «Легенда про 

княгиню Ольгу»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 
Європейський WEEKEND

07.20, 17.20 «Кристал Пелес» 
— «Арсенал». ЧА

09.05 ЧІ. Огляд туру
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20 «Олександрія» 

— «Зоря». ЧУ
12.10 Великий футбол
13.50 «Шахтар» — 

«Чорноморець». ЧУ
19.10 «Малага» — 

«Барселона». ЧІ
21.00, 23.40 Ніч Ліги чемпіонів
21.35 «Ювентус» 

— «Барселона». 1/4 
фіналу. Ліга чемпіонів 
УЄФА

00.20 «Реал» — «Атлетіко». 
ЧІ

02.10 «Евертон» — «Лестер». 
ЧА

04.00 «Зірка» — «Ворскла». 
ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 2.00 Топ-матч
06.10 «Шахтар» — 

«Чорноморець». ЧУ
08.00 «Евертон» — «Лестер». 

ЧА
09.50, 21.00 Журнал Ліги 

чемпіонів

10.20 Європейський WEEKEND
11.40, 17.45 ЧА. Огляд туру
12.35 «Малага» — 

«Барселона». ЧІ
14.25 Моя гра
14.55 ЧІ. Огляд туру
15.55 «Реал» — «Атлетіко». 

ЧІ
18.40, 23.40 Журнал Ліги 

Європи
19.10 «Тоттенгем» — 

«Вотфорд». ЧА
21.30 «Боруссія» (Д) — 

«Монако». 1/4 фіналу. 
Ліга чемпіонів УЄФА

00.10 «Борнмут» — «Челсі». 
ЧА

02.10 «Сталь» — «Волинь». 
ЧУ

04.00 «Сосьєдад» — 
«Спортінг». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.20 Скарб.ua
08.10, 12.50 Правила життя
09.00 Правда життя
10.00, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.50 Вомбат: таємне життя
11.50 Повернення додому
13.40 Містична Україна
14.30 Брама часу
15.20 Нові технології війни
16.10, 20.50 Скарби зі сховищ
17.00 Тварини-генії
18.00, 22.40 Загадки планети
19.00 Легенди карного 

розшуку
19.50 Далеко і ще далі
23.40 Бойова залізниця
00.30 Підроблена історія

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 
історія

06.00 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.30 М/ф
10.00 Розсміши коміка
11.00 Файна Юкрайна
12.25, 14.20, 15.20, 19.00, 

20.00, 21.00 Орел і 
решка

16.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»
18.00 Звана вечеря
22.00 КВК на БІС
00.45 Т/с «Ти — моє життя»

02.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше — це твоє
06.50 Байдиківка
07.10 М/с «Лис Микита»
07.25 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»
07.40 М/ф «Як козаки на 

весіллі гуляли»
08.00 Мультмікс
09.25 М/с «Дора-

мандрівниця»
09.55 Х/ф «Шайбу, шайбу!»
11.25, 17.50 Панянка-селянка
12.25, 23.00 Найгірший водій 

країни
13.25, 20.00 Готель «Галіція»
14.30, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
14.55 Т/с «Домашній арешт»
15.55, 4.25 Віталька
16.50, 0.55 Казки у кіно
21.25, 2.45 Країна У
00.00 Розсміши коміка
01.25 Шпілівілі
01.55 Теорія зради

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу
06.15, 7.15, 8.15 Спорт
06.20, 8.20 АгроЕра
06.30 Золотий гусак
06.45, 7.45, 8.30 Смакота
07.25, 23.00 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Ранок про Україну
09.35 Україна на смак
10.00 Лайфхак
10.05, 18.50 Що там з 

«Євробаченням»? Блоги
10.10, 18.10, 18.55 

КЛІП учасника 
«Євробачення»-2017

10.25 Т/с «Площа Берклі»
11.20 Д/ф «Одного разу, 60 

років потому...»
12.30 Суспільний університет
13.15 Уряд на зв’язку з 

громадянами
14.00 Театральні сезони
14.25 Спогади
15.20 Телевистава «Наталка-

Полтавка»
17.20 Хто в домі господар?
17.40 М/с «Книга джунглів»
18.15, 1.20 Новинний блок
19.00, 1.50 Новини. Культура
19.20 Перший на селі
19.55 Наші гроші
20.20, 4.40 Про головне
21.30, 5.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»
22.50 З перших вуст
22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки
23.35 Від першої особи
02.10 Вікно в Америку
02.30 Вересень
03.00 Д/ф «Сергій Корольов. 

Початок»
03.45 Надвечір’я. Долі

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 7—8 КВІТНЯ 2017
11 квітня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

ПЕРЕДПЛАТА-2017■

Стабільна ціна
в нестабільному світі
В обласних центрах та в Києві 

ще можна передплатити 

«Україну молоду» на травень

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 50 грн. 49 коп.,
на два місяці — 100 грн. 98 коп.,
до кінця року — 403 грн. 92 коп.
Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 70 грн. 49 коп.,
на два місяці — 140 грн. 98 коп.,
до кінця року — 563 грн. 92 коп.
Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на мiсяць — 18 грн. 41 коп.,
на два місяці — 36 грн. 82 коп.,
до кінця року — 147 грн. 28 коп.
Передплатний iндекс — 49497

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

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

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



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 1.45 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.55, 12.20 Міняю жінку

12.50 Мольфар

13.50 Пробач мені, моя любове

14.45, 15.45 Сімейні мелодрами 

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Т/с «Хороший хлопець»

22.00 Одруження наосліп

23.35, 2.00 Драма «Капоте»

02.30 Телемагазин

05.00 Ескімоска-2: пригоди в 

Арктиці

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 13.15 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося»

11.10, 12.25, 21.00 Т/с 

«Кохання за законом»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.25 Стосується 

кожного

20.00, 1.15, 5.10 Подробиці

22.45 Т/с «Територія краси»

02.00 Україна: забута історія

02.45 Україна вражає

03.10 уДачний проект

03.50 Готуємо разом

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.10, 13.30, 15.30, 5.20 

Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.40 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 3.30 Зоряний шлях

11.30, 4.30 Реальна містика

16.10 Історія одного 

злочину

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Заповіт 

принцеси»

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

ICTV

05.35, 10.05 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.55 Більше ніж правда

12.10, 13.05, 17.50 Т/с 

«Північний вітер»

12.45, 15.45 Факти. День

13.30 Х/ф «Снайпер»

15.30, 16.10 Т/с «Майор і 

магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

21.25 Т/с «Пес-2»

23.25 Х/ф «Снайпер-2»
01.10 Т/с «Лас-Вегас-5»

02.35 Стоп-10

04.35 Студія Вашингтон

04.40 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.30 Зона ночі

04.35, 8.05 Т/с «Друзі»

05.50, 18.00 Абзац

06.43, 8.03 Kids Time

06.45 М/с «Сімейка Крудс»

10.50 Т/с «Щасливі разом»

16.00, 19.00 Від пацанки до 

панянки

21.00 Київ вдень та вночі

22.00 Х/ф «Не жартуйте з 
Зоханом»

00.10 Х/ф «Інтерв’ю»
02.25 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.32, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 23.00 

Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Драйв

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Особливий погляд

23.10 За Чай.com

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з 

Я. Соколовою

НТН

04.40 Х/ф «Лісова пісня. 
Мавка»

06.00 Х/ф «Табір іде в небо»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.35, 17.25 Т/с «Детективи»

12.05 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

13.50, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-7»

14.45, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

15.40, 0.55 Т/с «Морський 

патруль»

23.45 Т/с «Чорні вітрила-3»

03.00 Випадковий свідок

03.05 Речовий доказ

03.30 Легенди бандитської 

Одеси

04.20 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Скарби роду. Писанка 

06.30 Між Києвом, 

Будапештом і Віднем 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.15, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Прямостояння. Василь 

Стус 

10.40 Леся Дичко. 

«І нарєкоша ім’я Київ» 

11.20 Фольк-music 

12.20 Х/ф «Блакитна 
троянда», с. 1 

13.25 Григорій Кочур. Зустріч 

14.00, 02.00 Х/ф 
«Пристрасть» с. 3

15.00, 03.00 Передчуття. 

Олена Чінка, ч. 3

15.45, 03.45 І постала церква

16.00 Невигадані історії. Мрія 

про небо

16.20 Святогорський 

Успенський 

Зимненський 

монастир

16.45, 00.50 Надвечір’я. Долі 

17.35 Незвідане Закарпаття. 

Іконопис

18.00, 01.45 Історія однієї 

картини. Художник Іван 

Айвазовський

19.20 Державний музей 

авіації

19.50 Гран-Прі Київ 2017

20.30 Д/ф «Олександра 

Шулежко. Доля 

праведниці»

21.10 Уроки історії. Мирослав 

Попович

21.50 Світ знає, що він 

— українець

22.20 Х/ф «Блакитна 
троянда», с. 2

23.40 Підгорецький монастир

04.00 Х/ф «За ніччю день 
іде», ч. 2

05.05 В гостях у майстра. 

Олесь Янчук

 

СТБ

06.40, 16.00 Все буде добре!

08.40 Все буде смачно!

09.35, 18.30 За живе!

10.55 МастерШеф

18.00, 22.00 Вiкна-новини

19.55, 22.45 МастерШеф 

Діти-2

23.30 Т/с «Коли ми вдома»

01.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 15.55 Д/ф «Мішель 

Мерсьє. Заручниця 

кохання»

06.50, 22.00, 4.50 DW-

Візерунок дня

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.50 Цивілізація Incognita

10.50 Модні історії 

11.25 Кумири

12.05 Зимою і літом 

мандруємо світом

14.15 Більярдний турнір 

«Cluster Cup». 1/8 

фіналу

16.55, 23.40 ТОП-10: таємниці 

і загадки

17.25 Дикі тварини

19.00 Баскетбол. Суперліга. 

Півфінал. «Дніпро» 

— «Хімік» (Южне)

21.00 Фестиваль «Червона 

рута»

21.35, 4.25 Глобал-3000

22.25 Більярдний турнір 

«Cluster Cup». 1/4 

фіналу

00.05 Натхнення

00.15 Ніч чорних краваток

02.05 Життя на вершині

03.05 Після опівночі

03.55 Світські хроніки

05.10 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30, 19.00 ДжеДАІ

09.00 Територія обману

10.00 Люстратор. Прокляття 

системи

10.30 Нишпорки

11.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

15.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

17.00, 23.05 Т/с «Перевізник»

18.00 Цілком таємно

19.20, 20.15 Т/с «Команда»

21.15 Х/ф «Замовлений 
убивця»

00.00 Викрадення 

по-нашому

02.05 Х/ф «Вишневі ночі»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Сандерленд» 

— «МЮ». ЧА

07.45 Моя гра

08.15 «Сталь» — «Волинь». 

ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Боруссія» (Д) 

— «Монако». 1/4 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

12.10 «Борнмут» — «Челсі». 

ЧА

13.55 «Севілья» — 

«Депортіво». ЧІ

16.00, 18.25 Ніч Ліги 

чемпіонів

16.35 «Ювентус» 

— «Барселона». 1/4 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

19.10 Журнал Ліги Європи

19.40 «Реал» — «Атлетіко». 

ЧІ

21.30 «Атлетіко» — 

«Лестер». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

23.40 Сіткорізи

00.10 «Шахтар» — 

«Чорноморець». ЧУ

02.00 Топ-матч

02.10 «Кристал Пелес» 

— «Арсенал». ЧА

04.00 «Баварія» — «Реал». 

1/4 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Олександрія» 

— «Зоря». ЧУ

07.50, 10.15, 21.00, 23.40 Ніч 

Ліги чемпіонів

08.25, 0.20 Ювентус» 

— «Барселона». 1/4 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

10.55 «Шахтар» — 

«Чорноморець». ЧУ

12.45 Журнал Ліги Європи

13.15 «Реал» — «Атлетіко». 

ЧІ

15.05 Топ-матч

15.10 «Евертон» — 

«Лестер». ЧА

17.00 Сіткорізи

17.30 «Гранада» — 

«Валенсія». ЧІ

19.15 «Боруссія» (Д) 

— «Монако». 1/4 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

21.35 «Баварія» — «Реал». 

1/4 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

02.10 «Атлетіко» — 

«Лестер». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

04.00 «Тоттенгем» — 

«Вотфорд». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Скарб.ua

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.50, 17.00 Тварини-генії

11.50 Повернення додому

13.40 Містична Україна

14.30 Брама часу

15.20, 23.40 Бойова 

залізниця

16.10, 20.50 Скарби зі 

сховищ

18.00, 22.40 Загадки 

планети

19.00 Легенди карного 

розшуку

19.50 Далеко і ще далі

00.30 Бандитський Київ

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30 М/ф

10.00 Розсміши коміка

11.00 Файна Юкрайна

12.25, 14.20, 15.20, 19.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

16.20, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус»

18.00 Звана вечеря

22.00 КВК на БІС

00.45 Т/с «Ти — моє життя»

02.20 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.10 М/с «Лис Микита»

07.25 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

07.40 М/ф «Як козаки 

наречених виручали»

08.00 Мультмікс

09.25 М/с «Дора-

мандрівниця»

09.55 Х/ф «Нічна тусовка»
11.25, 17.50 Панянка-селянка

12.25, 23.00 Найгірший водій 

країни

13.25, 20.00 Готель «Галіція»

14.30, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 4.25 Віталька

16.50, 0.55 Казки у кіно

21.25, 2.45 Країна У

00.00 Розсміши коміка

01.25 Шпілівілі

01.55 Теорія зради

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25 Золотий гусак

06.45, 7.45, 8.25 Смакота

07.20, 23.00 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Ранок про Україну

09.35 Україна на смак

10.00 Лайфхак

10.05, 18.50 Що там з 

«Євробаченням»? 

Блоги

10.10, 18.10, 18.55 

КЛІП учасника 

«Євробачення»-2017

10.20 Д/ф «Справа 

«божевільного». 

А. Ведель»

11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України

13.15 Наші гроші

14.00 На гостину до Івана 

Поповича

15.20 Світло

16.00 Мистецькі історії

16.30 Т/с «Лінія захисту»

17.20 Школа Мері Поппінс

17.40 М/с «Книга джунглів»

18.15, 1.20 Новинний блок

19.00, 1.50 Новини. Культура

19.20 Т/с «Доньки Єви»

19.55 Слідство. Інфо

20.20, 4.40 Про головне

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

22.40 Мегалот

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки

23.35 Від першої особи

02.05 Д/ф «Архип Люлька»

02.55 Віра. Надія. Любов

03.50 Д/ф «Микола 

Рушковський»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 7—8 КВІТНЯ 2017
12 квітня
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.55, 12.20 Міняю жінку

12.50 Мольфар

13.50 Пробач мені, моя любове

14.45, 15.45 Сімейні мелодрами 

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Т/с «Хороший хлопець»

22.00 Чотири весілля 

23.00 Право на владу 2017

00.45 Вечірній Київ

02.55 Телемагазин

04.45 Ескімоска-2: пригоди в 

Арктиці

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 13.15 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.10, 12.25, 21.00 Т/с 

«Кохання за законом»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.25 Стосується 

кожного

20.00, 1.15, 5.10 Подробиці

22.45 Т/с «Територія краси»

02.05 Україна: забута 

історія

02.50 Україна вражає

03.10 уДачний проект

03.50 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 13.30, 15.30, 5.20 

Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.40 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 3.30 Зоряний шлях

11.30, 4.30 Реальна містика

16.10 Історія одного 

злочину

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Заповіт 

принцеси»

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

ICTV

05.00, 4.50 Дивитись усім!

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Секретний фронт

11.00 Більше ніж правда

12.10, 13.10, 17.50 Т/с 

«Північний вітер»

12.45, 15.45 Факти. День

13.30 Х/ф «Снайпер-2»
15.25, 16.10, 21.25 

Т/с «Пес-2»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

23.20 Х/ф «Снайпер-3»
01.00 Т/с «Лас-Вегас-5»

02.25 Стоп-10

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.05 Зона ночі

04.35, 8.05 Т/с «Друзі»

05.50, 18.00 Абзац

06.43, 8.03 Kids Time

06.45 М/с «Сімейка Крудс»

10.50 Т/с «Щасливі разом»

16.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Київ вдень та вночі

22.00 Х/ф «Куленепробивний»

00.00 Х/ф «Залізна 
башка»

02.00 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.32, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 23.00 

Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Мотор

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 За Чай.com

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з 

Я. Соколовою

НТН

04.50 Х/ф «Обережно! 
Червона ртуть»

06.05 Х/ф «Таємниця 
«Чорних дроздів»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

13.50, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-7»

14.45, 19.00, 23.15, 2.30 Свідок

15.40, 0.50 Т/с «Морський 

патруль»

23.45 Т/с «Чорні вітрила-3»

01.45 Т/с «Елементарно»

03.00 Випадковий свідок

03.05 Речовий доказ

03.55 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Невигадані історії. Мрія 

про небо 

06.30 Святогорський 

Успенський 

Зимненський монастир 

06.50 Православний календар 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.15, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Державний музей 

авіації 

09.50 Гран-прі Київ 2017 

10.30 Д/ф «Олександра 

Шулежко. Доля 

праведниці» 

11.10 Уроки історії. Мирослав 

Попович 

11.50 Світ знає, що він 

— українець 

12.20 Х/ф «Блакитна 
троянда», с. 2 

13.40 Підгорецький монастир 

14.00, 02.00 Фільм-вистава 

«Чорна пантера та 

Білий ведмідь» 

15.20, 03.20 Д/ф «Портрет» 

16.00 Обереги. Тихонови 

16.15 Музей історичних 

коштовностей України

16.45, 00.50 Світло 

17.20, 01.25 Зелений бум. 

Підзахаричі 

17.50, 01.50 Православний 

календар 

18.00 Гра долі. Янгол – Демон 

19.20 Дійові особи

20.20 Логос

20.45 Д/ф «Київська Русь. 

Розпад чи розквіт?»

21.20 М. Кропивницький «Дві 

сім’ї». Фільм-вистава 

театру ім. І. Франка 

23.00 Веніамін Тольба. 

Романтик ХХ століття 

04.00 І. Франко «Украдене 

щастя», ч. 1 

05.05 Гравці. Театр ХХІ. 

Задніпровські, ч. 1

СТБ

06.50, 16.00 Все буде добре!

08.50 Все буде смачно!

10.40, 18.30 За живе!

12.00 МастерШеф

18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.45 Я соромлюсь 

свого тіла

00.00 Один за всіх

01.10 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 16.20 П’єр Рішар. 

Блазень чи король?

06.50, 22.00, 4.55 DW-

Візерунок дня

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

09.50 Цивілізація Incognita

10.45 Модні історії 

11.50 Соціальний статус

14.10, 22.10 Більярдний 

турнір «Cluster Cup». 

1/4 фіналу

15.25 Таке спортивне життя

16.00 Зимою і літом 

мандруємо світом

17.25 ТОП-10: таємниці і 

загадки

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

19.55 Фестиваль «Червона 

рута»

20.30 Дикі тварини

21.20, 4.25 Відлуння

00.05 Ніч чорних краваток

01.25 Життя на вершині

03.00 Після опівночі

03.50 Світські хроніки

04.15 Кумири

05.10 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30, 19.00 ДжеДАІ

09.00 Територія обману

10.05 Цілком таємно

10.35 Відеобімба

15.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

17.00, 23.15 Т/с «Перевізник»

18.00 Д/ф «Помста природи»

19.20 Х/ф «Притулок»
21.20 Х/ф «Гра смерті»
00.10 Х/ф «4:44:останній 

день на Землі»
01.45 Х/ф «Чотири листи 

фанери»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Борнмут» — «Челсі». 

ЧА

07.45 Журнал Ліги Європи

08.15 «Олександрія» 

— «Зоря». ЧУ

10.00, 15.40, 21.25 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Атлетіко» — 

«Лестер». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

12.10, 2.25 «Ювентус» 

— «Барселона». 1/4 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

13.55 «Боруссія» (Д) 

— «Монако». 1/4 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

16.00, 18.25 Ніч Ліги 

чемпіонів

16.35 «Баварія» — «Реал». 

1/4 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

19.10 «Сандерленд» 

— «МЮ». ЧА

21.00, 21.40, 00.00 Шлях до 

Стокгольма

21.55 «Андерлехт» — «МЮ». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

00.40 «Аякс» — «Шальке». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

04.10 «Сельта» — «Генк». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Боруссія» (Д) 

— «Монако». 1/4 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

07.50, 10.15 Ніч Ліги 

чемпіонів

08.25, 3.55 «Баварія» 

— «Реал». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

10.55 «Сандерленд» 

— «МЮ». ЧА

12.40, 19.00 Сіткорізи

13.10 «Шахтар» — 

«Чорноморець». ЧУ

14.55 «Кристал Пелес» 

— «Арсенал». ЧА

16.45 Моя гра

17.15 «Атлетіко» — 

«Лестер». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

19.30 «Ювентус» 

— «Барселона». 1/4 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

21.20 Журнал Ліги Європи

21.50 «Сельта» — «Генк». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

00.00 «Ліон» — 

«Бешикташ». 1/4 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА. Прем’єра

01.50 «Андерлехт» — «МЮ». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

03.40 Топ-матч

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Аджимушкай

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00 Вижити у Венесуелі

10.50 Тварини-генії

11.50 Пустелі: життя на межі

13.40, 0.30 Містична Україна

14.30 Брама часу

15.20, 23.40 Бойова залізниця

16.10, 20.50 Скарби зі сховищ

17.00 Вомбат: таємне життя

18.00, 22.40 Загадки планети

19.00 Легенди карного 

розшуку

19.50 Далеко і ще далі

21.40 Мистецтво виживання

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30 М/ф

10.00 Розсміши коміка

11.00 Файна Юкрайна

12.25, 14.20, 15.20, 19.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

16.20, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус»

18.00 Звана вечеря

22.00 КВК на БІС

00.45 Т/с «Ти — моє життя»

02.20 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.10 М/с «Лис Микита»

07.25 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

07.40 М/ф «Як козаки сіль 

купували»

08.00 Мультмікс

09.25 М/с «Дора-

мандрівниця»

09.55 Х/ф «Каштанчик: 
герой Центрального 
парку»

11.25, 17.50 Панянка-

селянка

12.25, 23.00 Найгірший водій 

країни

13.25, 20.00 Готель «Галіція»

14.30, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 4.25 Віталька

16.50, 0.55 Казки У Кіно

21.25, 2.45 Країна У

01.25 Шпілівілі

01.55 Теорія зради

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу

06.15, 7.15, 8.15 Спорт

06.20, 8.20 АгроЕра

06.30 Золотий гусак

06.45, 7.45, 8.30 Смакота

07.25, 23.00 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Ранок про Україну

09.35 Україна на смак

10.00 Лайфхак

10.05, 18.10, 18.55 

КЛІП учасника 

«Євробачення»-2017

10.10, 18.50 Що там з 

«Євробаченням»? 

Блоги

10.25 Т/с «Площа Берклі»

11.15, 16.30 Т/с «Лінія 

захисту»

12.05, 16.20 Д/с «Південна 

Корея сьогодні»

12.15 Суспільний університет

12.40, 21.30, 5.35 Новини. 

Спорт

13.15 Слідство. Інфо

14.05 Д/ф «Герой не нашого 

часу. Юрій Мажуга»

15.20 Надвечір’я. Долі

17.15 Казки Лірника Сашка

17.35 М/с «Книга джунглів»

18.00 Voxcheck

18.15, 1.20 Новинний блок

19.00, 1.50 Новини. Культура

19.20 Т/с «Доньки Єви»

19.55 Схеми

20.20, 4.40 Про головне

21.50 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

22.50 З перших вуст

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки

23.35 Від першої особи

02.05 На гостину до Івана 

Поповича

02.55 Д/ф «Світ Максима»

03.45 Д/ф «Арабески Гоголя»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 7—8 КВІТНЯ 2017
13 квітня

ТБ-ЧЕТВЕР УКРАЇНА МОЛОДА 9



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.50, 12.20 Міняю жінку

12.50 Мольфар

13.50 Пробач мені, моя 

любове

14.45, 15.45 Сімейні 

мелодрами 

17.15 Мелодрама «Кохання 

проти долі»

20.15 Розсміши коміка. 

Діти-2

22.00 Ліга сміху-2017

00.45, 4.40 Вечірній Київ

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 13.20 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.10, 12.25 Т/с «Кохання за 

законом»

15.50, 16.45 Речдок

18.00 Стосується кожного

20.00, 1.55, 4.30 Подробиці

21.00 Чорне дзеркало

23.00 Х/ф «Час бажань»
01.05 Воскресіння

02.45 Чекай на мене

05.15 Х/ф «Дівчина з 
гітарою»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 13.30, 15.30 Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.00 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 5.20 Зоряний шлях

11.30, 3.45 Реальна містика

16.10 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Говорить Україна

21.00, 24 .00 Т/с «Люба. 

Любов»

23.20 Слідами львівського 

сміття

01.30 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

ICTV

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.55 Інсайдер

10.50 Більше ніж правда

12.25, 13.10, 17.50 Т/с 

«Північний вітер»

12.45, 15.45 Факти. День

13.55 Х/ф «Снайпер-3»
15.35, 16.10 Т/с «Пес-2»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.45 Х/ф «Снайпер-4. 
Перезавантаження»

01.20 Т/с «Лас-Вегас-5»

02.45 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.45 Зона ночі

04.25, 8.00 Т/с «Друзі»

05.40, 18.00 Абзац

06.35, 7.55 Kids Time

06.40 М/с «Сімейка Крудс»

09.50, 20.45 Київ вдень та 

вночі

14.10 Серця трьох

16.15, 19.00 Суперінтуїція

22.00 Х/ф «Без відчуттів»

23.45 Х/ф «Бісів 
мобільник»

01.40 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.32, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00, 23.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Драйв

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 За Чай.com

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

03.35 В кабінетах

04.25, 5.25 Будемо жити

04.45 Невигадані історії

05.55 Рандеву

НТН

04.45, 4.20 Правда життя. 

Професії

05.15 Х/ф «Тихі береги»
06.30 Х/ф «Алмази для 

Марії»
08.00, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.35, 17.25 Т/с «Детективи»

12.05 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

13.50, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-7»

14.45, 19.00, 23.15, 2.30 Свідок

15.40 Т/с «Морський 

патруль»

16.35, 0.55 Т/с «Елементарно»

23.45 Т/с «Чорні вітрила-3»

03.00 Випадковий свідок

03.10 Речовий доказ

03.30 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Обереги. Тихонови 

06.20 Музей історичних 

коштовностей України 

06.45 Православний календар 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.15, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Дійові особи 

10.20 Логос

10.45 Д/ф «Київська Русь. 

Розпад чи розквіт?» 

11.20 М. Кропивницький «Дві 

сім’ї». Фільм-вистава 

театру ім. І. Франка 

13.00 Веніамін Тольба. 

Романтик ХХ століття 

14.00, 02.00 Концерт камерної 

музики, ч. 1, Й. Гайдн 

«Сім слів Спасителя на 

хресті»

14.55, 02.55 Православний 

календар 

15.05, 03.05 Карпатські 

нариси. Великодні 

турботи

15.15, 03.15 Д/ф «Григір 

Тютюнник. Доля. 

«Повна душа болі...», 

ф. 2

16.00 Стежками Мауглі й 

Багіри 

16.15 Хрести 

16.45 Православний календар 

17.00, 00.50 Книга. ua

17.40 Барви писанки

18.00 Різьбяр Юрій Шкрібляк 

та його школа 

19.20 Територія Кіно 

20.15 Дива України. Будь мені 

мати і заступниця

20.50 Православний календар 

21.00 Світло хреста 

митрополита Андрея 

Шептицького

22.10 Олег Чорногуз. 

Роздуми

22.50 Соловецькі в’язні з 

України. Микола Зеров

01.15 Апостольська нива 

Леоніда Тоцького

04.00 І. Франко «Украдене 

щастя», ч. 2 

05.05 Гравці. Театр ХХІ. 

Задніпровські, ч. 2

СТБ

05.52, 18.30, 1.00 Т/с «Коли 

ми вдома»

08.00 Х/ф «Осінній вальс»
10.05 Х/ф «Парфумерка»
18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.55 Холостяк

22.30 Небачене 

«Євробачення»

01.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.05 Родіон Нахапетов: від 

П’ятихаток до Голлівуду

06.50, 22.00, 5.10 DW-

Візерунок дня

07.00, 18.00 Алло, лікарю!

10.40, 4.20 Модні історії

11.05 Будьте здорові!

11.55 Teen-клуб

14.00 Таке спортивне життя

14.35 Вечір пам’яті 

М. Вороніна 

17.30, 20.35 Дикі тварини

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

20.05 Фестиваль «Червона 

рута»

21.20, 4.40 Відлуння

22.20 Х/ф «Червоний 
готель»

00.00 Ніч чорних краваток

01.50 Життя на вершині

02.55 Вихідний, після 

опівночі

03.55 Світські хроніки

05.20 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30 ДжеДАІ

09.00 Секретні матеріали

10.50 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

14.40 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

16.25 Х/ф «Притулок»
18.50 25 тур ЧУ з футболу: 

«Зоря» — «Динамо»

21.00 Х/ф «Останні лицарі»
23.00 Змішані єдиноборства. 

UFC.

01.20 Територія обману

02.15 Люстратор. Прокляття 

системи

02.45 Нишпорки

03.15 Роби бізнес

03.45 Х/ф «Дорога на Січ»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Аякс» — «Шальке». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

07.45, 3.30 Сіткорізи

08.15, 1.40 «Ліон» 

— «Бешикташ». 1/4 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.25 «Ювентус» 

— «Барселона». 1/4 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

12.15 Моя гра

12.45, 21.20 Топ-матч

12.55 «Баварія» — «Реал». 

1/4 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

14.45 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

16.05 «Андерлехт» — «МЮ». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

17.50 Шлях до Стокгольма

18.30, 20.55 Тур ONLINE

18.55 «Ворскла» — 

«Карпати». ЧУ

21.35 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

22.50 Світ Прем’єр-ліги

23.20 «Сельта» — «Генк». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

01.10 ЧІ. Передмова до туру

04.00 «Атлетік» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Кристал Пелес» 

— «Арсенал». ЧА

07.50, 12.10 Шлях до 

Стокгольма

08.30, 4.10 «Андерлехт» 

— «МЮ». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

10.20, 17.00 «Сельта» 

— «Генк». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

12.50, 2.20 «Аякс» — 

«Шальке». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

14.40 «Атлетіко» — 

«Лестер». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

16.30 ЧІ. Передмова до туру

18.50 Світ Прем’єр-ліги

19.20 «Ліон» — 

«Бешикташ». 1/4 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

21.10 ЧІ. Передмова до туру

21.40 «Атлетік» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

23.40 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

00.35 «Ворскла» — 

«Карпати». ЧУ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Майор «Вихор»

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.50 Тварини-генії

11.50 Пустелі: життя на межі

13.40 Містична Україна

14.30 Брама часу

15.20, 23.40 Бойова залізниця

16.10, 20.50 Скарби зі сховищ

17.00 Вомбат: таємне життя

18.00, 22.40 Загадки планети

19.00 Легенди карного розшуку

19.50 Далеко і ще далі

00.30 Прихована реальність

05.40 Бандитський Київ

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30 М/ф

10.00, 0.50 Розсміши коміка

11.00, 16.20 Файна Юкрайна

12.25, 14.20, 15.20, 19.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

18.00 Звана вечеря

22.00 КВК на БІС

23.00 КВК

02.35 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.10 М/с «Лис Микита»

07.25 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

07.40 М/ф «Червона жаба»

08.00 Мультмікс

09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.10 Х/ф «Чотири дні з 
життя Чандні»

12.25 Найгірший водій країни

13.25 Готель «Галіція»

14.30 Одного разу під 

Полтавою

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 4.25 Віталька

16.50 Казки У Кіно

17.50 Панянка-селянка

20.00 М/ф «Ріо»

21.50 Х/ф «Новітній 
заповіт»

00.00 Х/ф «Нескорений»
02.00 Теорія зради

02.45 Країна У

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25 Життєлюб

06.45, 7.45, 8.25 Смакота

07.20, 00.00 На слуху

08.35 Територія закону

08.40 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Ранок про Україну

09.35 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

10.00, 18.50 Що там з 

«Євробаченням»? 

Блоги

10.05, 18.10, 18.55 

КЛІП учасника 

«Євробачення»-2017

10.25, 16.30 Т/с «Лінія 

захисту»

12.05, 16.20 Д/с «Південна 

Корея сьогодні»

12.15 Суспільний університет

12.40, 21.30, 5.35 Новини. 

Спорт

12.55 Voxcheck

13.15 Схеми

14.05 Д/ф «Голий король» 

Костянтина Степанкова»

15.20 Віра. Надія. Любов

17.20 Казки Лірника Сашка

17.40 М/с «Книга джунглів»

18.15, 1.20 Новинний блок

19.00, 1.50 Новини. Культура

19.25 Х/ф «Десять 
заповідей»

22.00 Хресна дорога за 

участю Святійшого отця 

Франциска в Колізеї 

(Рим)

ТРК «ЕРА»
02.05 Музичне турне

03.15 Книга.ua

03.45 Надвечір’я. Долі

04.40 Уряд на зв’язку з 

громадянами

05.50 Вічне

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 7—8 КВІТНЯ 2017
14 квітня

ТБ-П’ЯТНИЦЯУКРАЇНА МОЛОДА10



КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30, 4.40 ТСН

06.45 Гроші

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00 Таємний код віри

11.00, 23.15 Світське життя

12.00 Одруження наосліп 

13.45 Голос країни

16.35, 21.15 Вечірній квартал

18.30 Розсміши коміка 2017

20.15, 5.25 Українські сенсації

00.15 Ліга сміху-2017

ІНТЕР

06.55 Ну, постривай!

07.40 Х/ф «Стережись 
автомобіля»

09.30 Україна вражає

10.00 Мені подобається... 

Алла Пугачова

11.05 Х/ф «Жінка, яка співає»
12.45 Сходження Благодатного 

Вогню у Храмі Гробу 

Господнього

14.45 Свята земля

15.25, 20.30 Т/с «Поверни моє 

кохання»

20.00 Подробиці

23.30 Трансляція святкового 

Богослужіння з Києво-

Печерської Лаври

03.30 Свята земля

04.10 Х/ф «Час бажань»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 1.00 

Сьогодні

07.15, 5.30 Зоряний шлях

09.00, 15.20 Т/с «Заповіт 

принцеси»

17.00, 19.40 Т/с «Чужа доля»

21.10 Х/ф «Наречений»
23.00 Х/ф «Віддам 

дружину в хороші 
руки»

01.45 Історія одного злочину

ICTV

05.15 Факти

05.35 Т/с «Відділ 44»

07.15 Дивитись усім!

08.05 М і Ж

09.00 Я зняв!

09.55 Дизель-шоу. Дайджест

10.55 Особливості 

національної роботи

11.50 Відпустка за обміном

12.45 Факти. День

13.00 Т/с «На трьох»

15.15 Х/ф «Суперфорсаж»
17.00 М/ф «Монстри проти 

прибульців»

18.45 Факти. Вечір

19.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 М/ф «Іван Царевич і 

Сірий Вовк»

21.45 Х/ф «Хоббіт. 
Несподівана 
подорож»

00.45 Х/ф «Снайпер-4. 
Перезавантаження»

02.15 Стоп-10

02.50 Х/ф «Повстання 
світу»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.35 Т/с «Друзі»

05.25, 7.20 Kids Time

05.30 М/с «Сімейка Крудс»

07.25 Ревізор Крамниці

09.30 Таємний агент

10.50 Таємний агент. Пост-

шоу

12.45 Від пацанки до панянки

14.45 Хто зверху?

16.40 М/ф «Як приборкати 

дракона»

18.15 Х/ф «Гаррі Поттер і 
в’язень Азкабану»

21.00 Х/ф «Гаррі Поттер і 
кубок вогню»

00.00 Х/ф «Небеса 
реальні»

01.50 Х/ф «Залізна башка»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.15, 20.10, 0.20, 5.15 Рандеву

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 00.00 Час новин

07.30 Суперкнига

07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час 

бізнесу

08.20 Не перший погляд

08.50 Солодко з Іскрою

09.15 Мотор

09.20 Автопілот-новини

09.30 Укравтоконтинент

10.10 Модне здоров’я

10.30 Історія успіху

10.40 Сучасний фермер

11.05 П’ятий поверх

11.30 Майстри ремонту

12.15 Сімейні зустрічі

12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

12.50 Legal Up LIFE

13.10, 3.20 Кіно з 

Я. Соколовою

13.30, 4.15 Феєрія мандрів

14.10 Відкрита церква

14.35 Навчайся з нами

15.15 Фінансовий тиждень

15.30 Особливий погляд

16.05 Полілог

17.10 За Чай.com

18.15, 2.35 Фактор безпеки

19.25, 23.25 Машина часу

21.00, 1.30 Велика політика

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.30 Д/ф «Відділ кадрів»

01.15, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15 В кабінетах

04.35 Час інтерв’ю

НТН

05.25 Х/ф «Викликаємо 
вогонь на себе»

11.30 Речовий доказ

13.50 Склад злочину

15.25 Т/с «Детективи»

19.00, 2.20 Свідок

19.30 Х/ф «Ати-бати, йшли 
солдати...»

21.10 Х/ф «Останній 
легіон»

23.00 Х/ф «Кохання та інші 
обставини»

00.50 Х/ф «Я не знаю, як 
вона робить це»

02.50, 4.30 Святі й праведники 

ХХ століття

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Стежками Мауглі й 

Багіри 

06.15 Хрести 

06.50 Книга. ua 

07.25 Барви писанки 

07.45 Різьбяр Юрій Шкрібляк 

та його школа 

08.00 Святогорський 

Успенський 

Зимненський монастир

08.25 Новинний блок 

09.00 Новини. Культура 

09.20 Територія Кіно 

10.15 Дива України. Будь мені 

мати і заступниця 

11.10 Світло хреста 

митрополита Андрея 

Шептицького 

12.20 Олег Чорногуз. 

Роздуми 

13.10 О. Толстой «Золотий 

ключик». Вистава 

Київського 

академічного театру 

ляльок 

14.40 Дитячі таємниці

15.20 Історія балету 

Ф. Бургмюллера «Пері»

16.00 Виноградів. Старовинне 

місто

16.25, 01.20 З Божого саду, 

ч. 1

17.05 З одвічністю на «ти». 

Спаська церква

17.35 Православні співи 

в Михайлівському 

Соборі Національної 

заслуженої капели 

бандуристів України 

ім. Георгія Майбороди

18.10 Зустріч iз кардиналом 

Любомиром Гузаром

19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Дайджест

19.20 Позиція

19.45 Музика і музиканти. 

Ольга Микитенко, ч. 1

20.10 Презентація книги 

«Двадцять кроків. 

Очеретяний кіт»

21.00 Олесь Янчук про фільм 

«Владика Андрей»

23.25 С. Рахманінов. 

«Всеношна»

00.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Стороженко, ч. 1, 2

02.00 Д/ф «Чесно жити і 

чесно померти...». 

Ігуменя Йосифа Вітер»

02.50 Соловецькі в’язні з 

України. Микола Зеров

04.00 Валентин Сильвестров. 

«Псалми Шевченкові» 

04.50 Джованні Баттіста 

Перголезі «Stabat 

Mater»

05.40 Східний форпост 

Львова

СТБ

05.50 ВусоЛапоХвіст

08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

10.00 Холостяк

12.55 МастерШеф Діти-2

19.00 Україна має талант! Діти

22.05 Т/с «Коли ми вдома»

23.25 Давай поговоримо про 

секс

01.20 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.10 Х/ф «Волга-Волга»
09.50 Шеф-кухар країни

10.30 Дикі тварини

13.35 Іпостасі спорту

14.10 Завтра-сьогодні

15.30 Соціальний статус: 

ваша пенсія

16.10 Х/ф «Червоний 
готель»

18.00 Зіркафест «Єдина 

країна»

21.00 Фестиваль «Червона 

рута»

21.30 Анна Конда. Вишиваний 

альбом (Білий)

21.50 Х/ф «Серенада 
сонячної долини»

23.30 Ювілейний концерт 

Оксани Білозір 

02.40, 3.35 Жертви радянської 

естради

04.35 Вечір пам’яті Михайла 

Вороніна

 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

09.30 Бушидо

11.10, 23.55 Угон по-нашому

12.10 Люстратор. Прокляття 

системи

12.40 Цілком таємно

13.10 Нишпорки

13.40 Д/ф «Помста 

природи»

16.10 Х/ф «Новий хлопець 
моєї мами»

18.00 Х/ф «Літак проти 
вулкана»

19.50 Х/ф «В’язень»
21.30 Х/ф «Прометей»
00.55 Нереальні історії

01.45 Х/ф «Відьма»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Атлетіко» — 

«Лестер». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

07.45 ЧІ. Передмова до туру

08.15 «Ворскла» — 

«Карпати». ЧУ

10.00, 22.30 Футбол NEWS

10.20 «Баварія» — «Реал». 

1/4 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.10 «Андерлехт» — «МЮ». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

13.55 ЧА. Передмова до туру

14.25 «Тоттенгем» — 

«Борнмут». ЧА

16.30 Світ Прем’єр-ліги

17.00, 19.10, 21.25, 23.40, 

1.40, 3.40 Топ-матч

17.10 «Спортінг» — «Реал». 

ЧІ

18.00 Футбол Tables

19.25 «Атлетіко» — 

«Осасуна». ЧІ

21.40 «Барселона» — 

«Сосьєдад». ЧІ

23.50 «Олімпік» — 

«Шахтар». ЧУ

01.50 «Депортіво» — 

«Малага». ЧІ

03.55 «Саутгемптон» 

— «Ман Сіті». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Сельта» — «Генк». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

07.45 «Боруссія» (Д) 

— «Монако». 1/4 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

09.30, 4.00 «Ліон» 

— «Бешикташ». 1/4 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

11.15 ЧА. Передмова до туру

11.45 «Ювентус» 

— «Барселона». 1/4 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

13.30 ЧІ. Передмова до туру

13.55 «Депортіво» — 

«Малага». ЧІ

15.55, 23.50, 1.50, 3.50 Топ-

матч

16.10, 20.15 Футбол NEWS. 

LIVE

16.30, 18.55 Тур ONLINE

16.55 «Олімпік» — 

«Шахтар». ЧУ

19.25 «Саутгемптон» 

— «Ман Сіті». ЧА

21.30 Світ Прем’єр-ліги

22.00 «Тоттенгем» — 

«Борнмут». ЧА

00.00 «Андерлехт» — «МЮ». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

02.00 «Спортінг» — «Реал». 

ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.30 Брама часу

08.20 Паралельний світ

09.10 Бойова залізниця

10.40 Ісус: таємниче життя

12.40 Подорожі з Ісусом

13.30 Загадки планети

15.40 Повернення додому

17.40 Далеко і ще далі

19.30 Прихована реальність

21.10 Таємниці Ісуса

23.50 Легенди карного 

розшуку

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.30, 9.50 М/ф

11.20 Т/с «H2O: просто додай 

води»

13.00 Х/ф «Мирний воїн»
15.10, 19.00 Орел і решка

18.00 Навколо М

23.50 Т/с «Сонна лощина»

01.30 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.10 М/с «Лис Микита»

07.25 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

07.40 М/ф «Чудасія»

08.00 Мультмікс

09.40 М/с «Дора-мандрівниця»

10.10 М/ф «Малюк Великий 

панда»

11.50 Х/ф «Герцог»
13.30 Казки У Кіно

16.05 Х/ф «Боги, мабуть, 
збожеволіли-2»

18.00 М/ф «Ріо»

19.50 Готель «Галіція»

22.00 Одного разу в Одесі

23.00, 2.45 Країна У

00.00 Т/с «Отже»

00.35 Х/ф «Чотири дні з 
життя Чандні»

04.25 Віталька

УТ-1

06.00 У просторі буття

06.35 На слуху

07.05 АгроЕра. Підсумки

07.20 Шеф-кухар країни

08.05 Смакота

08.45 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Книга джунглів»

09.50 Хто в домі господар?

10.10 Хочу бути

10.45 Що там з 

«Євробаченням»? 

Блоги

10.50 КЛІП учасника 

«Євробачення»-2017

11.00 Фольк-music

12.10 Т/с «Доньки Єви»

13.30 Т/с «Площа Берклі»

15.40 Д/ф «Світло Христового 

воскресіння»

16.10 Книга.ua

16.40 Чоловічий клуб

17.15 Чоловічий клуб. Спорт

18.35 Богатирські ігри

19.25 Х/ф «Десять 
заповідей»

21.00 Новини

21.30 За крок до 

«Євробачення»

22.20 Д/с «Традиційні свята 

Масурі»

22.50 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line

23.25 Життєлюб

00.00 Великодня Божественна 

літургія
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КАНАЛ «1+1»

06.15 На ножах
08.00 Сніданок. Вихідний
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»
10.00 Розсміши коміка 2017
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Світ 

навиворіт
15.00 Т/с «Хороший хлопець»

19.30, 5.15 ТСН-тиждень
21.00 Голос країни 
00.10 Х/ф «Лінкольн»

03.45 Аргумент кiно

ІНТЕР

05.45 Подробиці
06.15 Х/ф «Стережись 

автомобіля»
08.00 уДачний проект
09.00 Готуємо разом
10.00 Орел і решка. Рай і пекло
11.00 Орел і решка. 

Перезавантаження
12.00, 2.10 Х/ф «Шалене 

весіллля»
14.00 Концерт Алли 

Пугачової
16.00, 21.30 Т/с «Поверни моє 

кохання»
20.00 Подробиці тижня
23.30 Х/ф «Жінка, яка 

співає»
01.10 Мені подобається... Алла 

Пугачова

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні
07.10 Зоряний шлях
09.50 Х/ф «Віддам дружину 

в хороші руки»
11.45 Т/с «Чужа доля»
15.10 Х/ф «Наречений»
17.00, 20.00 Т/с «Поранене 

серце»
19.00, 5.20 Події тижня 
21.25 Х/ф «Роман у листах»

23.20 Музична платформа
01.30 Т/с «Райське місце»

ICTV

05.45 Факти
06.15 Т/с «Відділ 44»
08.55 Х/ф «Подорож 

«Єдинорога»
12.05, 13.00 М/ф «Монстри 

проти прибульців»
12.45 Факти. День
14.00 Х/ф «Хоббіт. 

Несподівана подорож»
17.05 М/ф «Іван Царевич і 

Сірий Вовк»
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.30 М/ф «Іван Царевич і 

Сірий Вовк-2»
22.00 Х/ф «Хоббіт. Пустка 

Смоґа»
00.50 Х/ф «Снайпер-5. 

Спадщина»
02.30 Т/с «Слідчі»

НОВИЙ КАНАЛ

03.45 Зона ночі
06.00, 7.55 Kids Time
06.02 М/с «Сімейка Крудс»
08.00 М/ф «Синбад: Легенда 

семи морів»
09.20 М/ф «Як приборкати 

дракона»
11.15 Х/ф 

«Куленепробивний»
13.15 Х/ф «Гаррі Поттер і 

в’язень Азкабану»
16.00 Х/ф «Гаррі Поттер і 

кубок вогню»

18.50 Х/ф «Учень чаклуна»
21.00 Х/ф «Джон Картер»
23.25 Х/ф «Залізна сутичка»
01.10 Х/ф «Полювання на 

колишню»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку
06.25, 18.15 Велика політика
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Час новин

07.30 Суперкнига
07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час 

бізнесу
08.10 Гра інтересів
08.30, 3.15 Феєрія мандрів
08.50 Солодко з Іскрою
09.20 Автопілот-тест

09.25 Технопарк
10.10 Кордон держави
10.25 Будемо жити
10.40 Драйв
11.10 Рандеву
12.15 Сімейні зустрічі
12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО
12.50 Legal Up BUSINESS
13.10 Модне здоров’я
13.30 Час інтерв’ю
14.10 Агрокраїна
14.30 Діалоги з Патріархом
15.15 П’ятий поверх

16.05 В кабінетах
16.30 Акцент
17.10 За Чай.com
19.25, 0.20 Невигадані історії
20.05, 2.15, 5.15 Машина часу
21.00, 1.15 Час: підсумки тижня 
21.40, 3.00 Час-Time
22.30 Д/ф «Відділ кадрів»
23.30 Фінансовий тиждень
01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо
01.55 Огляд преси
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.50 Х/ф «Артистка з 
Грибова»

08.20 Т/с «Черговий ангел»
11.30 Х/ф «Ати-бати, йшли 

солдати...»
13.10 Х/ф «Командир 

щасливої «Щуки»
15.00 Легенди карного 

розшуку
17.25 Склад злочину
19.00 Т/с «Охоронець-3»
22.20 Х/ф «Усе як слід!»
00.00 Х/ф «Останній легіон»
02.00 Таємниці кримінального 

світу
02.35 Випадковий свідок
02.50 Легенди бандитської 

Одеси
04.20 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Православний календар 
06.15 Історія балету 

Ф. Бургмюллера «Пері» 
06.55 Зустріч із кардиналом 

Любомиром Гузаром 
07.45 Дитячі таємниці 
08.15 З одвічністю на «ти». 

Спаська церква 
08.45 Православні співи в 

Михайлівському Соборі 
Національної заслуженої 
капели бандуристів 
України ім. Георгія 
Майбороди 

09.05 Кирило Стеценко 
«Пасхальна утреня. 
Воскресіння день»

09.20 Позиція 
09.45 Музика і музиканти. 

Ольга Микитенко, ч. 1 
10.10 Презентація книги 

«Двадцять кроків. 
Очеретяний кіт» 

11.00 Олесь Янчук про фільм 
«Владика Андрей» 

13.25 С. Рахманінов. 
«Всеношна» 

14.00, 02.00 «Христос 
воскрес!». Концерт 
Національного 
заслуженного 
українського народного 

хору ім. Григорія 
Верьовки

15.30, 03.30 Сонячна писанка
16.00 Монастирі у Гошеві
16.15 Православний календар 
16.25 З Божого саду, ч. 2
17.00 Д/ф «Тарас Шевченко. 

Заповіт», с. 4 «І виріс я 
на чужині»

17.45, 01.35 Кирило Стеценко 
«Друга літургія 
св. І. Золотоустого» 

18.10 Православний календар 
18.20 Києвотека. Київ у старих 

довідниках. Київ тепер і 
раніше

18.45 Поетична сторінка від 
Василя Герасим’юка. 
Борис Олійник

19.00, 00.00 Новини. Культура. 
Дайджест

19.20 Мовою мистецтва. 
Академія. Слово ректора 

19.45 Сценограй 
20.10 Православний календар 
20.20 М. Коляда «Дівочий 

виноград». Вистава 
Київського академічного 
Молодого театру

22.20 Борис Возницький 
— збирач скарбів 

23.00 Духовність єднає Україну 
00.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 
Стороженко, ч. 3

00.50 Сергій Висоцький. 
Пам’ять минулого

04.00 Х/ф «Мартин Боруля» 
05.30 Костел Петра і Павла в 

Луцьку
 

СТБ

07.45 Холостяк
09.00 Все буде смачно!
10.00 Караоке на майдані
11.05 Україна має талант! Діти
14.15 Х/ф «Джентльмени 

удачі»
16.05, 23.35 Я соромлюсь свого 

тіла
18.00, 22.40, 0.50 Слідство 

ведуть екстрасенси
20.55 Один за всіх
05.40 Все буде добре!

ТОНІС

05.40 Вечір пам’яті Михайла 
Вороніна 

06.50, 18.55 Концерт
07.55 Натхнення

10.00, 17.45 Останній шанс 
побачити

11.45 Життя в цифрі
13.40 Будьте здорові!
14.10 Teen-клуб
15.30 Соціальний статус: ваша 

пенсія
16.05 Х/ф «Серенада 

сонячної долини»
20.00, 5.00 Цивілізація 

Incognita
20.15, 4.30 Кумири
20.35, 4.00 Світські хроніки
21.05 Шеф-кухар країни
21.40 Анна Конда. Джинсовий 

альбом (Чорний)
22.00 Х/ф «Місце під 

сонцем»
00.20 Ніч чорних краваток
02.00 Життя на вершині
03.00 Вихідний, після опівночі
04.40 Модні історії 
05.15 Родіон Нахапетов: від 

П’ятихаток до Голлівуду

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»
08.30 Роби бізнес
09.00 Д/ф «Зброя»
10.00 Українські сенсації
12.45 Х/ф «Літак проти 

вулкана»
14.20 Х/ф «Прометей»
16.50 25 тур ЧУ з футболу: 

«Чорноморець» 
— «Олександрія»

19.00 Х/ф «Шах і мат»
20.50 Х/ф «Останні лицарі»
23.00 Профутбол
00.30 Змішані єдиноборства. 

UFC
02.50 Х/ф «Москаль-

чарівник»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Тоттенгем» — 
«Борнмут». ЧА

07.45 Світ Прем’єр-ліги
08.15 «Аякс» — «Шальке». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА

10.00, 15.40, 20.15 Футбол 
NEWS. LIVE

10.20, 15.10 Моя гра
10.50 «Спортінг» — «Реал». 

ЧІ
12.30, 23.00 Журнал Ліги 

чемпіонів

12.55 Леганес» — 
«Еспаньйол». ЧІ

14.55, 16.55, 19.10 Топ-матч
16.00, 1.20 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА
17.10 «Валенсія» — 

«Севілья». ЧІ
18.00 Футбол Tables
19.25 «Бетіс» — «Ейбар». ЧІ
21.20 Великий футбол
23.30 «МЮ» — «Челсі». ЧА
02.15 «Гранада» — «Сельта». 

ЧІ
04.05 «Вест Бромвіч» 

— «Ліверпуль». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Атлетіко» — 
«Осасуна». ЧІ

07.50, 17.30, 21.25, 23.40, 1.45, 
3.50 Топ-матч

08.00 «Саутгемптон» — «Ман 
Сіті». ЧА

09.50, 20.30 Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА

10.45 «Барселона» — 
«Сосьєдад». ЧІ

12.35 Моя гра
13.05 «Олімпік» — «Шахтар». 

ЧУ
14.55 Журнал Ліги чемпіонів
15.25 «Вест Бромвіч» 

— «Ліверпуль». ЧА
17.40 Передмова до матчу 

«МЮ-Челсі»
17.45 «МЮ» — «Челсі». ЧА

20.00 «Челсі» — «МЮ» 
(1999/2000 рр.) Класичні 
матчі АПЛ

21.40 «Гранада» — «Сельта». 
ЧІ

22.30 Футбол Tables
23.55 «Валенсія» — 

«Севілья». ЧІ
02.00 «Ворскла» — 

«Карпати». ЧУ
04.00 «Леганес» — 

«Еспаньйол». ЧІ

МЕГА

06.00, 5.40 Бандитська Одеса
07.30 Брама часу
08.20 Шосте відчуття. Дар чи 

прокляття?
09.10 Бойова залізниця
10.40 Справжнє обличчя Ісуса
12.40 Хрест у мистецтві
13.30 Загадки планети
15.40 Пустелі: життя на межі
17.40 Далеко і ще далі
19.30 Прихована реальність
20.20 Паралельний світ
21.10 Ісус: таємниче життя
22.40 Подорожі з Ісусом
23.40 Україна: забута історія

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 
історія

06.00 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.30, 8.00, 20.00 М/ф

09.25 Т/с «H2O: просто додай 
води»

11.00 Х/ф «Мирний воїн»
13.20 Навколо М
14.20 Орел і решка
21.40 КВК
23.40 Вечірній квартал
01.20 Х/ф «В очікуванні 

вічності»
02.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше — це твоє
06.50 Байдиківка
07.10 М/с «Лис Микита»
07.25, 10.10 М/с «Шалені 

кролики. Вторгнення»
07.40 М/ф «Грицеві писанки»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дора-мандрівниця»
11.50 М/ф «Малюк Великий 

панда»
13.30 Х/ф «Найкращий друг 

шпигуна»
15.00 Х/ф «Король повітря: 

сьома подача»
16.40 Рятівники
19.50 Готель «Галіція»
22.00 Одного разу в Одесі
23.00 Розсміши коміка
00.00 Т/с «Отже»
00.35 Х/ф «Нескорений»
02.30 Країна У
04.10 Віталька

УТ-1

06.00 Світ православ’я
06.35 Д/ф «Пасха»
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 12.55 Великодні 
привітання

09.15 Великодня Божественна 
літургія

10.50 Великодня служба 
Божа і апостольське 
благословення для Рима 
й цілого світу Святійшого 
отця Франциска з площі 
Св. Петра в Римі

13.45 Путівник прочанина
14.00 Фольк-music
15.30 Х/ф «Клара і 

Франциск»
19.30 Благодійна акція 

«Незабутня Квітка». 
Телеверсія

21.00, 5.35 Новини
21.20 Д/с «Розповіді про 

Хансік»
22.30 Що там з 

«Євробаченням»? Кухня
ТРК «ЕРА»

23.00 Світ on line
23.20 Діадема Старця. Гавріїл 

Ургебадзе
23.55 Територія закону
01.20 Музичне турне
02.20 Віра. Надія. Любов
03.10 Світло
03.50 Телевистава «Лісова 

пісня»
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Колективна жорстокість 
 Зауважимо, що Максим 
Горький, перебуваючи у 1922 
році в Берліні, написав відому 
скандальну статтю «Про росій-
ське селянство», яка ніколи не 
друкувалася в СРСР. 
 Наведу окремі її положен-
ня, якими він  характеризував 
росіян: «Винятково російсько-
му народу притаманне почут-
тя особливої жорстокості, хо-
лоднокровної,  яка випробо-
вує  межу  людського терпіння  
і ніби вивчає чіпкість, стійкість 
до життя. У російськiй жорсто-
кості відчувається диявольсь-
ка витонченість, у ній  є щось 
тонке, вишукане. Якби факти 
жорстокості були виразом збо-
ченої психології одиниць — 
про них можна було б не гово-
рити, в цьому випадку вони ма-
теріал психіатра. Але я маю на 
увазі лише колективні забави 
муками людини. Хто був більш 
жорстокий: білі чи червоні? Ма-
буть, однаково, адже і ті, й другі 
— росіяни. Про ступінь жорсто-
кості росіян значимо відповідає 
сама їх  історія».
 Горький також зазначав: 
«Жорстокість — ось, що все 
життя вражало і мучило мене. 
В чому, де коріння людської 
жорстокості? Я багато думав 
над цим і — нічого не зрозумів і 
не розумію». Коли Горький шу-
кав відповіді на своє запитання, 
ще не було наукових відкриттів 
генетиків і сучасної психіатрії 
щодо  найважливіших харак-
терних рис народу та  про спіль-
ні біологічні і спадкові риси 
його характеру.
 На думку міжнародних 
психіатрів, садистська схиль-
ність росіян — це не лише їхнє 
загальне масове психічне відхи-
лення, а також — генетично ус-
падкований їх рабський харак-
тер.

Звірі ХХІ століття 
 Наведу сьогоденні приклади 
«садистської жорстокості росій-
ського національного характе-
ру», в «жилах» якого до цьо-
го часу «тече темна і зла  рабсь-
ка кров», на окупованому Дон-
басі.
 За даними СБУ, 47 українсь-
ких військових, які перебува-
ли у полоні на Донбасі, зверну-
лися до міжнародних організа-
цій, у тому числі до Верховного 
комісара ООН iз прав людини, 
з заявами про катування росій-
ськими військовими і їхніми 
найманцями. За свідченням 
українських полонених, до них 
застосовувалися такі тортури: 
ампутація кінцівок, відрізання 
вух, статевих органів, різні спо-
соби удушення, ураження стру-
мом, нанесення опіків хімічни-
ми речовинами, звіряче жорсто-
ке побиття гумовими палицями 
і зґвалтування ними, залишен-
ня без їжі до втрати свідомості, 
погрози вбивством  та імітація 
розстрілів, що є психічними 
тортурами. 
 Окремі катування українсь-
ких військовополонених росій-
ські бойовики фіксували на ві-
део і демонстрували його іншим 
полоненим, щоб ті зрозуміли, 
що з ними буде, якщо не перей-
дуть на бiк Росії або не будуть 
співпрацювати з ФСБ.
 Такі дії у психіатрії кваліфі-
куються як психологічний (мо-

ральний) садизм — форма са-
дизму, за якої жертві заподію-
ють не фізичні, а психiчнi, мо-
рально-етичні страждання у 
вигляді приниження, образ, 
погроз тощо.
 За свідченнями 1402 ук-
раїнських військовослужбов-
ців, до абсолютної більшості з 
них застосовувалися різні тор-
тури, щоб примусити перей-
ти на бік Росії. За даними СБУ, 
27 бійців, які опинилися у по-
лоні, під психічними і фізични-
ми тортурами перейшли на бік 
ворога, 63 військовополонених 
через катування змушені були 
дати згоду на співпрацю з росій-
ськими спецслужбами і повідо-
мили про факти їх вербування 
після повернення з полону. 
 Наприклад,  ватажок підроз-
ділу російських найманців 
«Спарта», уродженець  Ухти, 
росіянин Арсеній Павлов на 
прізвисько «Моторола» (до вій-
ни був автомийником, судимий 
за водіння автотранспортом у 
стані алкогольного сп’яніння, 
розшукувався в Росії за викра-
дення автомобіля), який став 
символом садизму і тероризму, 
брав  активну участь у вбивствах 
українських військових поло-
нених та їх жорстоких катуван-
нях.  На початку квітня 2015 
року перед телекамерами і жур-
налістами «Моторола» цинічно, 
нецензурними словами вихва-
лявся, що він особисто розстрі-
ляв 15 українських полонених, 
поставивши їх на коліна.
 Ще один приклад: громадя-
ни РФ, російські неонацисти Ян 
Петровський (позивний «Вели-
кий Слов’ян», уродженець Ір-
кутська) та Олексій Мільчаков 
(позивний «Серб») у 2014 році 
створили диверсійну штурмову 
розвідувальну групу «Русич», 
яка складалася з ультрапра-

вих російських бойовиків, ще 
входили до сумнозвісної гру-
пи швидкого реагування «Бет-
мен» так званої «ЛНР», що во-
ювала на боці Росії проти Ук-
раїни.  Під час бойових дій Пет-
ровський і Мільчаков знімали 
на відео і фото, як вони відрі-
зають вуха загиблим українсь-
ким військовослужбовцям, а 
також як жорстоко знущають-
ся з поранених українських 
військовополонених, катують 
їх та глумляться над тілами за-
гиблих (бертранізм — крайня 
форма садизму). 
 Відео і фото зазначені нелю-
ди виклали у соцмережі  «Вкон-
такте». Петровський і Мільча-
ков «прославилися» після того, 
як 5 вересня 2014 року розстрі-
ляли із засідки колону батальйо-
ну «Айдар» біля селища Ме-
таліст і бійців 80-ї окремої де-
сантної бригади ЗСУ біля села 
Щастя Луганської області. 
 Навіть у самій «ЛНР» Пет-
ровський і Мільчаков були виз-
нані садистами, мародерами 
і вбивцями. Про свої звірячі 
злочини Петровський і Міль-
чаков розповіли журналістам 
в інтерв’ю по скайпу в грудні 
2015 року.

Росіяни люблять вбивати 
і ґвалтувати
 Російський письменник Вiк-
тор Єрофєєв говорить: «Росія-
ни люблять час від часу диви-
тися на повішених. На трупи. 
Росіян це розбурхує. Росіянин 
роздирається між самознищен-
ням і волею до насильства. Важ-
ко уявити собі народ, який був 
би найбільше схильний до мук 
себе та інших. Росіянин любить 
пошкодити іншому життя, за-
садити у в’язницю або хоча би 
вимотати нерви. У росіянина 
глибоко в душі сховано бажан-
ня вбивати».
 Такими ж садистами росія-

ни були в усі часи Російської 
імперії, під час більшовиць-
кого «червоного і великого те-
рору», Голодомору в Україні, 
масових депортацій цілих на-
родів, Другої світової війни, 
в Афганістані, залишаються 
ними і сьогодні в окупованому 
Донбасі,  Криму та Сирії. При-
кладів цьому безліч.
 Російський письменник-
мемуарист, учасник війни Ле-
онід Рабічев у своїй книзі опи-
сує, як вчиняли російські сол-
дати й офіцери з німецькими 
жінками і неповнолітніми дів-
чатками (цитую мовою оригіна-
лу для росіян): «Наши танкис-
ты, пехотинцы, артиллерис-
ты, связисты нагнали колонну 
беженцев и, позабыв о долге и 
чести и об отступающих без боя 
немецких подразделениях, ты-
сячами набросились на женщин 
и девочек. Обливающихся кро-
вью и теряющих сознание от-
таскивают в сторону, бросаю-
щихся на помощь им детей рас-
стреливают... А сзади уже сле-
дующее подразделение. И опять 
остановка, и я не могу удержать 
своих связистов, которые тоже 
уже становятся в новые очере-
ди, а телефонисточки мои да-

вятся от хохота... До горизон-
та между гор тряпья, перевер-
нутых повозок трупы женщин, 
стариков, детей». 
 Американський історик 
Уїльям Лютер Пірс засвідчив: 
«Коли російські військові час-
тини перехоплювали колони  
німецьких біженців, які тікали  
на Захід, то вони творили таке, 
чого в Європі не бачили з часів 
навали монголів у Середні віки. 
Всіх чоловіків зазвичай просто 
вбивали на місці. Всіх жінок, 
майже без винятку, піддавали 
груповому зґвал туванню. Така 
була доля і восьмирічних дів-
чаток, і восьмидесятилітніх ба-
бусь, і жінок на останніх стадіях 
вагітності. Жінкам, які чинили 
спротив зґвалтуванню, перері-
зали горло або розстрілювали. 
Іноді радянські танкові колони 
просто чавили гусеницями бі-
женців, які врятувалися. Коли 
військові частини Радянської  
Росії займали населені пунк-
ти Східної Прусії, то вони по-
чинали таку звірячу оргію тор-
тур, зґвалтувань і убивств, що 
неможливо все описати в пов-
ному обсязі. Інколи російські 
військові кастрували чоловіків 
і хлопчиків, перед тим як вбити 
їх. Іноді вони видавлювали їм 
очі або спалювали їх живими. 
Деяких жінок, після групового 
зґвалтування, розпинали, при-
бивши їх ще живими до дверей 
комор, а потім використовува-
ли їх як мішені для стрільби».

Насильство як спосіб життя        
 Російський письменник Ігор 
Яркевич відзначає: «Насиль-
ство в росіян у словах, у спра-
вах, і в крові. Насильство для 
Росії — це спосіб життя. Держа-
ва під назвою Росія з самого по-
чатку створювалася як садома-
зохістський проект. Країна, де 
одна частина населення може 
існувати лише в тому випадку, 
коли робить боляче іншiй».
 Генерал  США в роки Дру-
гої світової війни Джордж 
Сміт Паттон відзначав: «Нарів-
ні з іншими азіатськими риса-
ми характеру, росіяни не ша-
нують людське життя — вони 

сучі діти, варвари і хронічні ал-
коголіки. Росіяни не змінили-
ся з часів Чингісхана  до часів 
Сталіна. І вони не зміняться ні-
коли».
 Президент Росії Путін го-
ворив: «Є ще така старовинна 
російська забава — пошук на-
ціональної ідеї». На що росій-
ський журналіст, депутат Дер-
жавної Думи РФ чотирьох скли-
кань Олександр Невзоров заува-
жив:  «Так звана «руская ідея», 
як би вона не формулювалася 
на початку, завжди приводить 
тільки до одного — до необхід-
ності намотувати чужі кишки 
на гусениці наших танків».
 Англійський письменник 
Рональд Нокс закликав  євро-
пейську спільноту «виключи-
ти з числа європейських на-
родів росіян, оскільки російсь-
ка нація, яка зневажає працю і 
порядок, стоїть на нижчій сту-
пені людського розвитку».

Великий дім божевільних 
 Корінні мешканці Санкт-
Петербурга, подружжя росіян 
Жанна та Олексій Шумаки в 
інтерв’ю газеті «Україна мо-
лода» (від 4 жовтня 2016 р.) за-
явили, що «змушені були всією 
сім’єю втекти з Росії, з цього 
«будинку для божевільних», 
щоб не підтримувати Путіна і 
його політику, працюючи там, 
сплачуючи податки, які пі-
дуть на війну з Україною, Си-
рією, Грузією, скрізь, де Росія 
воює».
 Подружжя Шумаків наголо-
шує: «У росіян повністю відсут-
нє усвідомлення того, що саме 
вони відповідальні за своє жит-
тя. Вони не звикли творити своє 
майбутнє, сподіваючись, що 
хтось це зробить за них. Зро-
бити не собі добре, а головне — 
сусідові погано. Такий менталі-
тет міцно сидить у свідомості 
переважної більшості росіян». 
 Ще в ХІХ ст. визнаний кла-
сиком російської літератури 
Микола Гоголь відзначав: «Є у 
російської людини безкорисна 
любов до підлості. Вона нічого 

МЕДИЦИНА ТУТ БЕЗСИЛА

Москалі-садисти
Століття татарського ярма та кріпацтва заклали у ментальність 
російського народу насильницькі нахили 

■Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, Герой України, заступник голови Спілки офіцерів 

На основі великого масиву історичних фактів і архівних матеріалів 
російський письменник Максим Горький зробив висновок: «Го-
ловною рисою російського національного характеру є жорстокість, 
і то жорстокість садистська. Кажу не про окремі вибухи жорсто-
кості, а про психіку, про душу народу. Ми жорстокі звірі, в наших 
жилах все ще тече темна і зла рабська кров — отруєна спадковістю 
татарського і кріпацького ярма».

Росія століттями асоціює себе з агресивним ведмедем.❙
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з цього мати не буде, але гадість 
ближньому  зробить».
 Російська поетеса, пись-
менниця, драматург, літера-
турний критик Зінаїда Гіппус 
писала: «Росія — дуже вели-
кий божевільний дім». У 1920 
році емігрувала до Парижа, 
різко не сприймаючи «сіоніст-
ський більшовицький режим у 
Росії». 
 Російський філософ, бо-
гослов Володимир Соловйов 
стверджував: «Росіяни навіть 
не здатні мати ум та честь, а за-
вжди мали і тепер мають одну 
підлість».
 «Наша історична місія — 
не в тому, щоб самим краще 
жити, а в тому, щоб нагадити 
сусідам», — заявив в інтерв’ю 
радіо «Ехо Москви» 23 люто-
го 2015 року диякон РПЦ  Мос-
ковського патріархату Андрій 
Кураєв.
 Росіянка Анна Белінська 
говорить: «Я не можу говори-
ти, що ненавиджу росіян. Не-
нависть — це не те слово. Не 
можна, наприклад, ненавидіти 
сифіліс. Від сифілісу потрібно 
захищатися і сифіліс потрібно 
знищувати. Росіяни для мене — 
це сифіліс людства і не більше 
того». 
 Подібне про росіян ще в ХІХ 
ст. стверджував російський пуб-
ліцист, письменник, філософ 
Олександр Герцен «Всю Росію 
охопив сифіліс  патріотизму».
 «Наш російський патріо-
тизм найяскравіше проявляєть-
ся в ненависті до інших», — від-
значає московський  журналіст 
Антон Орех. 
 Російська письменниця Те-
тяна Толстая пише: «Для мене 
російський патріотизм жахли-
вий, і не лише по тій очевид-
ній причині, що він смертельно 
і безпомилково пахне фашиз-
мом, але головним чином тому, 
що його ідея і мета замкнути 
«русскій мір» від самого себе, 
заткнути всі щілини, дірки і 
пори, всі кватирки, з яких тяг-
не веселим вітром чужих куль-
тур, і залишити росіян наодин-
ці один з одним».

Деградація і дебілізація 
 Російський поет і  письмен-
ник, лауреат Нобелівської пре-
мії з літератури Іван Бунін пи-
сав: «Относительно духовнос-
ти, морали и интеллекта, то 
московское образованное обще-
ство — это сборище разруши-
телей, кощунственных людей, 
духовных бродяг, умственных 
мошенников, моральных раз-
вратников , бесстыдных лже-
цов, простецких хвастунов и 
дикарей. Но все они — высоко-
мерные до посмешища. К это-
му, извините, «обществу», от-
носятся также и нравственные 
и умственные, сифилитичес-
кие калеки, идиоты, уроды, по-
лусумасшедшие, истерические 
люди, циничные моральные и 
физические проститутки обоих 
полов. И вот это гнусное мрако-
бесие-болото считаем мы, мос-
ковиты, своей духовной, куль-
турной и умственной элитой, 
передовым авангард новой Мос-
ковии. Тьфу! Я с ужасом думаю, 
кого нарожает это пьяное крова-
вое быдло, захватившее власть в 
России, и что будет с моей стра-
ной через два-три поколения. 
Впрочем, что тут думать. Всё 
более или менее ясно».

 Згідно зі  статистичними да-
ними, населення Росії станом 
на 1 січня 2015 року станови-
ло 146 267 288 чоловік, з них 
росіян — 81%.
 У серпні 2015 року російсь-
кий лікар-психіатр вищої ка-
тегорії, провідний спеціаліст iз 
розробки і впровадження феде-
ральних програм з надання пси-
хологічної і психіатричної до-
помоги населенню Олександр 
Федорович заявив, що 4,3 млн., 
або 3% жителів Російської Фе-
дерації страждають шизоф-
ренією. 
 У лютому 2016 року російсь-
кі спеціалісти у сфері психіатрії 
забили на сполох, заявивши, 
що в Росії кількість людей з 
різними психічними розлада-
ми досягла критичного рівня 
— 70%, тобто двоє з трьох ма-
ють психічні розлади. Найроз-
повсюдженішим психічним 
розладом здоров’я є маніакаль-
но-депресивний психоз, який є 
однією з основних причин  ін-
валідності і головною причи-
ною самогубств. 
 За кількістю самогубств 
Росія, за оцінками Всесвітньої 
організації охорони здоров’я, 
в останні роки входить у число 
світових лідерів (27 самогубств 
на 100 тис. населення за рік 
проти 4-5 у Західній Європі). 
Психічні розлади мають близь-
ко 20% підлітків у віці від 14 до 
19 років, понад мільйон грома-
дян похилого віку страждають 
від різних форм маразму. На 
сьогодні, за оцінками російсь-
ких експертів, психіатричної 
допомоги потребують майже 21 
млн. жителів Росії (або 14,3%). 
Шизофренія, маніакально-де-
пресивний психоз, епілепсія — 
на другому місці після серцево-
судинних захворювань.
 «Як психіатр бачу дві про-
блеми сучасного російського 
суспільства: деградація і дебілі-
зація», — заявив відомий росій-
ський психіатр, доктор медич-
них наук Олександр Буханов-
ський в інтерв’ю газеті  «Аргу-
менты и факты» від 17 квітня 
2013 року.
 Російський політолог Юлія 
Латиніна зазначає: «Політи-
ка дебілізаціі населення Росії 
ведеться доволі свідомо». Тоді 
як доктор історичних наук, го-
ловний науковий співробітник 
Інституту світової економіки 
і міжнародних відносин РАН 
Георгій Мирський зробив вис-
новок:  «Деградація російсько-
го народу йде невідворотно». 
 У 2009 році відомий вчений, 
доктор фізико-математичних, 
віце-президент Російської ака-
демії природничих наук Сер-
гій Капіца повідомив: «Дебілі-
зація Росії вже відбулася. Дані 
наукових досліджень засвідчу-
ють те, що ми, нарешті, при-
йшли до того, до чого прагли всі 
ці 15 років, — виховали країну 
ідіотів».
 Правду кажуть: якщо Тво-
рець, хоче покарати, Він відби-
рає розум! 
 Відома російська правоза-
хисниця Валерія Новодворська 
зазначала: «В Росії, об’єктивно, 
є лише 5-10% нормальних лю-
дей. Я ніколи не бачила при-
воду пишатися своєю країною. 
Лише червоніла і соромилася за 
неї». 
 «Мене нудить від російських 
дебілів, у яких немає нічого за 
душею, окрім балаканини і пре-
тензії на «велич», вони — нік-

чемні дешеві дурні виродки, об 
яких соромно навіть забрудню-
вати руки», — заявила російсь-
ка художниця, москвичка Оле-
на Хейдіз.
 Татарський письменник Бо-
рис Халімов зазначив: «Насиль-
ство, матюки, горілка, бруд, 
воші, брехня, пожежі, підпа-
ли, страти, зґвалтування, са-
могубства — ось що мені при-
ніс російській народ, і більше 
нічого. Російський народ  де-
білізований, люмпенізований, 
п’яний, російська мова — ма-
фіозна, а шлюби татар iз росія-
нами забруднюють татарську 
націю всіма хворобами і нечис-
тотами російської дійсності».
 Хто такий російський на-
род сьогодні, підсумував віце-
спікер Державної Думи РФ Во-
лодимир Жириновський: «Ми 
роз’яснимо нашому народу, що 
таке російський народ. Це ди-
кість взагалі! Хто з нами зали-
шився? Ми з вами залишилися 
— Шарікови. Преображенські 
виїхали. Потрібно обирати най-
розумніших iз шарікових».

Алкоголізм і наркоманія 
як спосіб життя 
 У червні 2015 року голо-
ва Федеральної служби РФ з 
контролю за обігом наркоти-
ків Віктор Іванов заявив, що в 
Росії кількість наркоманів ста-
новить 7,3 млн. чоловік. На по-
чаток 2016 року, за офіційними 
даними, кількість наркоманів у 
Росії досягла понад 8 млн. осіб.
 Експерти стверджують, що 
ця цифра  занижена мінімум у 
півтора раза. Від загальної кіль-
кості наркоманів 20% — шко-
лярі, 60% — молодь у віці 16-30 
років і 20% — особи старшого 
віку. Згідно з даними МВС РФ, 
приблизно 90% злочинів у Росії 
відбувається на ґрунті  нарко-
манії.
 Головний нарколог Мінздра-
ву Росії Євген Брюн стверджує, 
що в країні офіційно зареєст-
ровано понад 3 млн. хронічних 
алкоголіків і, як мінімум — 10 
млн. осіб, які зловживають ал-
коголем. За оцінками експер-
тів, кількість алкоголіків біль-
ша у 2-3 рази від офіційних да-
них. 
 Про що можна говорити, 
коли президент Росії Борис Єль-
цин був п’яницею з ознаками 
хронічного алкоголізму. Адже 
алкоголізм — одна з характер-
них генетичних рис росіян. Тож 
російські вчені б’ють на сполох: 
на сьогодні епідемія наркоманії 
і алкоголізму в Росії, якою охоп-
лено, за оцінками експертів, не 
менше 50 млн. росіян, поширю-
ється з величезною швидкістю, 
захоплює і вражає, перш за все 
молодих людей, підлітків і на-
віть дітей, загрожуючи майбут-
ньому. 
 Небезпека, яку несуть нар-
котики і алкоголь, щороку все 
глибше вражає суспільство, 
проникає в кожну  російську 
сім’ю. Серед російських най-
манців і бандформувань, які 
воюють на Донбасі понад трети-
ну становлять хронічні п’яниці, 
алкоголіки, наркомани і особи 
з кримінальним минулим, зок-
рема і випущені  з в’язниць на 
окупованій росіянами тери-
торії.
 Російський релігійний філо-
соф Василь Розанов зазначив: 
«Ми, московити, споїли кир-
гизів, чемерисів, бурятів та ін-
ших. Пограбували Вірменію і 

Грузію, заборонили навіть Бо-
гослужіння грузинською мо-
вою, обікрали багатшу Украї-
ну. Московія — це моральний 
бруд, чудовисько, яким на-
віть пекло з огидою зригнуло б 
на землю. Не народ, а пекель-
ний виродок. Росія не має в собі 
ніякого здорового і цінного зер-
на. Росії власне — немає, вона 
— лише уявляється. Це — жах-
ливий фантом, жахливий кош-
мар, який давить душу освіче-
них  людей. Від цього кошмару 
ми тікаємо за кордон, емігрує-
мо; і якщо погоджуємося зали-
шити себе в Росії, то заради того 
єдиного, що перебуваємо у впев-
неності, що швидко цього фан-
тому не буде; і його розсіємо ми, 
і для цього розсіювання зали-

шаємося на цьому проклятому 
місці Східної Європи».
 Російський філософ Іван 
Ільїн зробив висновок: «Росія 
найпаскудніша, до блювоти  
огидна країна у всій світовій 
історії. Методом селекції там 
вивели потворних моральних 
виродків, у яких саме понят-
тя добра і зла вивернуті нави-
воріт. Усю свою історію ця на-
ція вовтузиться  у лайні і при 
цьому бажає втопити в ньому 
весь світ».
 Вищевикладені наукові вис-
новки повинні обов’язково вра-
ховуватися у стосунках iз са-
дистською Росією, яка повин-
на бути ізольована від цивілізо-
ваного світу, як душевно хвора 
країна. ■

МЕДИЦИНА ТУТ БЕЗСИЛА

Москалі-садисти
■

ДОВІДКА «УМ»

 Експерти Європейської асоціації психіатрів зазначають, що слово «садизм», 
окрім форми сексуальної поведінки особи (парафілія), у широкому сенсі означає 
«відразлива жорстокість», «хворобливе бажання зламати інших людей застосуван-
ням насильства, знущання і тортур», «задоволення від страждання людини чи тва-
рини». 
Садизм напряму пов’язаний з агресією, запереченням  прав іншої особистості. 
 Психіатри вважають, що патологія садизму проявляється у тих людей, яких 
агресивно виховували в суспільстві з дитинства. Причин патології садизму ба-
гато. Зокрема, однією з  основних причин є проблема у психічному розвитку в 
дитинстві. Психічні травми, невпевненість у собі, різні комплекси, придушення 
агресії, наркоманія, алкоголізм, психічні захворювання — є причинами розвит-
ку садизму.
 Садист намагається отримати повну владу над об’єктом своєї влади, самоутвер-
дитися за рахунок жертви в її очах. Бажання влади над об’єктом (це може бути ок-
рема людина, група людей і ціле суспільство) немає обмежень і може призвести до 
трагічних наслідків у випадку непідкорення (що мало місце у більшовицькій Росії,  
нацистській Німеччині, а тепер є в путінській Росії).
 Садисти не просто отримують задоволення від спричинення болі, знущань тощо. 
Вони вважають це нормальним і природним, що і намагаються донести своїй жертві 
(окремій людині чи народу), що є характерним сьогодні у поведінці Путіна до цілих 
народів: Росії, Грузії, України.
 Перші прояви садизму, за висновками міжнародних психіатрів, повинні відпові-
дати мінімум чотирьом критеріям із нижче перерахованих:
1. Застосування фізичного насильства заради домінування у відношеннях з іншими;
2. Публічне приниження іншої людини, цілого народу;
3. Занадто жорстоке поводження із залежною, підлеглою людиною (групою людей);
4. Задоволення від споглядання мук (фізичних чи духовних) інших людей або тва-
рин;
5. Використання брехні для спричинення шкоди;
6. Залякування, щоб змусити інших людей робити те, що хоче садист;
7. Бажання обмежити свободу інших людей;
8. Перебування у захваті від темпів насильства, війни, тортур, знущань тощо.
 Перераховані садистські розлади розроблені міжнародними експертами з 
психіатрії і психології як офіційний діагноз, за допомогою якого легко виявити осо-
бу, яка має садистські схильності і психічні відхилення. 
 Головне у садистській схильності — це устремління до абсолютної влади. Звич-
не розуміння садизму як спричинення фізичних або духовних страждань інший 
особі чи народу  — це лише один із засобів досягнення такої влади. Щоб стати аб-
солютним повелителем, потрібно іншу людину (групу людей, цілий народ) зроби-
ти абсолютно немічною, покірною, тобто перетворити  у «свою живу річ», зламати її 
дух. Досягається це шляхом приниження і поневолення. 
 Існує три засоби досягнення абсолютної влади:
 1. Поставити людей в залежність від себе й отримати повну та необмежену вла-
ду над ними,  яка дозволяє їх «ліпити немов пластилін», навіюючи їм: «Я твій тво-
рець», «Ти будеш таким, яким я хочу тебе бачити», «Ти — той, хто створений мною, 
без мене ти (в т.ч. і народ) ніхто».
 2. Не лише мати абсолютну владу над іншими, а й експлуатувати, використову-
вати їх. Це устремління може стосуватися не лише матеріального світу, а й духовних 
якостей, якими володіють люди.
 3. Вчиняти іншим людям (цілим народам)  фізичні і духовні страждання та диви-
тися, як вони страждають.

■

Пияцтво і деградація росіян — улюблена тема російського художника 
Василя Шульженка.

❙
❙
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«За часів СРСР ми без проблем грали в болоті, але зараз інший час».Стефан Решко
колишній гравець ФК «Динамо» (Київ)

УКРАЇНА МОЛОДА

Хокей
 Чемпіонат України. Фінал 
(серія до 4 перемог). П’ята гра. 
«Кременчук» — «Донбас» — 
4:1 (Кузьмик, 19; Андрейків, 31 
(більш.); Кіча, 42 (більш.); Кар-
пенко, 50 — Сирей, 33 (більш.)). 
Рахунок у серії — 2:3.
 Наступний поєдинок відбу-
деться 7 квітня на майданчику 
чинного чемпіона — «Донбасу» 
— в Дружківці.

Футбол
 Поступившись у відборі на 
ЧС-2018 хорватам, національна 
збірна України зазнала відчут-
ного падіння в рейтингу ФІФА. 
Одразу на шість позицій опусти-
лася команда Андрія Шевченка, 
опинившись в оновленому про-
токолі на 37-му щаблі. Змінив-
ся й лідер табелю про ранги — 
місце аргентинців на горі прото-
колу зайняла збірна Бразилії.

Олімпізм
 Чергового удару «нижче по-
яса» зазнав вітчизняний олім-
пійський рух. Після важкоатле-
ток Ольги Коробки та Наталії Да-
видової, стрибуна з жербиною 
Дениса Юрченка, п’ятиборки 
Вікторії Терещук попрощати-
ся зі здобутою 2008 року в Пе-
кіні нагородою буде змушений 
борець-вільник Василь Федо-
ришин. Через наявність у його 
допінг-пробах забороненої суб-
станції — анаболічного стерої-
ду туринабол — Міжнародний 
олімпійський комітет відбере у 
нашого спортсмена пекінське 
«срібло».
 Нагадаємо, що літні Ігри-
2008 стали для українських олім-
пійців найбільш успішними в ме-
дальному плані. Тоді столицю Ки-
таю наші спортсмени залишили з 
27 нагородами й на 11-му місці в 
загальному заліку.

Важка атлетика
 На чемпіонаті Європи, що 
проходить у хорватському Спліті, 
«синьо-жовта» збірна важкоат-
летів розжилася першою повно-
цінною нагородою. У жіночій ка-
тегорії до 69 кг титул віце-чем-
піонки Старого світу здобула 
Марія Хлян. У обох вправах — 
у ривку (99 кг) та поштовху (126 
кг) — наша співвітчизниця по-
казала третій результат. Утім за 
сумою двох дій 24-річна пред-
ставниця Тернопільщини стала 
другою (225 кг), поступившись 
лише росіянці Анастасії Рома-
новій, в активі якої 243 кг.

Волейбол
 У заключній фазі чолові-
чого чемпіонату України очіку-
вано зіграють дві найсильніші 
команди регулярного сезону — 
львівський «Барком-Кажани» та 
харківський «Локомотив». 
 Склад фінальної пари виз-
начився за підсумками першої 
стадії «плей-оф», яка проходила 
в чотири тури між чотирма пер-
шими командами «регулярки».
 Найсильнішими в цьому 
квартеті, зазнавши в 12 матчах 
лише однієї поразки, стали во-
лейболісти зі Львова, котрі, на-
гадаємо, перемогли й у регуляр-
ному чемпіонаті. У бронзовій 
серії поміряються силами «Він-
ниця» та «Новатор».
 Підсумкова таблиця дру-
гого етапу ЧУ: Барком-Кажа-
ни» — 33 очки, «Локомотив» 
— 28, «Вінниця» — 12, «Нова-
тор» — 5. ■

Григорій ХАТА

Ситуація, в якій нині перебуває 
український футбол, навряд чи 
потребує від нього бездумно 
слідувати найвищим стандартам 
якості. Якщо раніше УПЛ зі своїм 
елітним футбольним турніром та 
ПФЛ — з чемпіонатами в першо-
му та другому дивізіоні — існува-
ли, як дві різні галактики, в пара-
лельній реальності, то сьогодні 
ділити їх на «білого лебедя» та 
«гидке каченя» якось недореч-
но. Справи йдуть не найкращим 
чином в обох господарствах, точ-
ніше у клубів, які формують їхні 
пули. Загалом, не було б дивиною, 
якби у вітчизняному футболі пов-
торилася історія баскетбольної 
суперліги чи хокейної профі-ліги 
й центр управління «польотами» 
перемістився до профільної фе-
дерації, котра б, за прикладом 
ФБУ та ФХУ, взяла на себе всю 
відповідальність за справи у фут-
больному господарстві. Інакше 
— виходять історії з двічі незігра-
ним чвертьфіналом між першолі-
говою «Полтавою» та лідером 
УПЛ — «Шахтарем».

Різні підходи
 Але, насправді, чому дивува-
тися, якщо стартова частина Куб-
ка України проходить під патро-
натом ПФЛ, а його заключними 
фазами опікується УПЛ? Як-то 
кажуть, різні інстанції — різ-
ні вимоги. До клубів, футболь-
них полів, стадіонів, іншої інф-
раструктури тощо.
 Наприкінці березня на 
стадіоні «Локомотив» у Пол-
таві «городяни» провели поєди-
нок 22-го туру національної пер-
шості в першій лізі проти лідера 
змагань —маріупольського «Іл-
лічівця». До слова, як і переваж-
на більшість футбольних арен, де 
проходять поєдинки в другому за 
силою дивізіоні країни, поле «Ло-
комотива» тоді отримало від де-
легата ФФУ оцінку «три».
 А от провести «Полтаві» на 
домашній арені чвертьфіналь-
ний матч Кубка країни проти без 
п’яти хвилин переможця еліт-
ного ЧУ-2016/2017 — «Шахта-
ря» — федерація не дозволила, 
за день до поєдинку визнавши 
поле «Локомотива» непридат-
ним до проведення матчів КУ. 
Як і в останні дні листопада 2016-
го, коли, прибувши до Полтави, 
«гірники» побачили непридат-
не для великого футболу поле, за 
день до проведення відкладеного 
з минулого року матчу керівниц-
тво «Шахтаря» знову виступило 
з нищівною критикою ігрового 
майданчика на «Локомотиві».
 У підсумку контрольний ор-
ган ФФУ — Комітет з питань 
стадіонів та безпеки проведен-
ня змагань спільно з Дирекцією 
УПЛ — постановив: «Заборони-
ти ФК «Полтава» проводити матч 
1/4 фіналу Кубка України про-
ти «Шахтаря» на стадіоні «Ло-
комотив» у Полтаві. Команду-
господаря зобов’язали провести 
поєдинок на стадіоні «Ворскла» 
ім. О. Бутовського або на іншо-
му стадіоні, який відповідає ви-

могам Регламенту змагань УПЛ 
та Положенню про Кубок Украї-
ни».
 Утім переїжджати на сусідню 
арену, де грають свої матчі еліт-
ної першості «ворскляни», «Пол-
тава» категорично відмовилася. 
«Усі рішення щодо поля прийма-
лися дистанційно — по знімках. 
Але ж доки не вийшов на поле, не 
визначиш його стан. Відштовху-
ватися треба не від кольору трави, 
а якості. Воно в нас рівне та якіс-
не. Бразильці «Шахтаря» вза-
галі на пляжі починали грати!» 
— обурювався президент «Пол-
тави» Леонід Соболєв. Загалом 
категорична позиція «гірників» 
настільки сильно обурила керів-
ника «городян», що він закликав 
уболівальників клубу взагалі за-
бути про існування «Шахтаря».

Демарш — як знак протесту
 Більше того, Соболєв за-
явив, що на знак протесту про-
ти нинішніх реалій, що скла-
лися в українському футболі, 
«Полтава» знімається з розігра-
шу першої ліги. «Інформація про 
ліквідацію клубу — правдива. А 
вся інфраструктура перейде ди-
тячій школі», — наголосив влас-
ник «полтавчан», який, до сло-
ва, вже не вперше робить подіб-
нi заяви. «Кожного разу причи-
ни були різні. Але ми знаходили з 
клубом спільну мову. І все закін-
чувалося «хепі-ендом», — пояс-
нив президент ПФЛ Сергій Мака-
ров, наголосивши, що жодних до-
кументів, які б свідчили про ще 
одну спробу «Полтави» припини-
ти своє існування, до його органі-
зації ще не надходили.
 Щодо самого підсумку поє-
динку між «Полтавою» та «Шах-
тарем», то остаточний вердикт, 
як і першого разу, має зробити 
контрольно-дисциплінарний ко-

мітет ФФУ. Утім, з огляду на не-
виконане «полтавчанами» роз-
порядження головної футболь-
ної інстанції, фінальне рішення 
сумнівів не викликає. Генераль-
ний директор «гірників» Сергій 
Палкін уже приймає вітання з 
виходом команди до півфіналу 
КУ, але каже, що «значно при-
ємніше, коли переможець виз-
начається на полі, а не в кабіне-
тах». І додає: «Епізод навколо 
стадіону «Локомотив» може ста-
ти поворотним в історії реформу-
вання нашого футболу. Я упев-
нений, тільки рішучі дії можуть 
забезпечити порядок і створити 
передумови для розвитку. Інфра-
структура, якісні поля — це фун-
дамент, на якому можна будува-
ти команду з довгостроковою пер-
спективою».
 Зробивши суворий вирок пол-
тавському футболу, ФФУ була 
змушена відреагувати й на не-
привабливий вигляд газону на 
стадіоні «Чорноморець». Як за-
свідчила телевізійна картин-
ка під час нещодавнього матчу 
УПЛ, в якому «моряки» прий-
мали «Олімпік», поле головної 
футбольної арени Одеси не над-
то сильно відрізняється від галя-
вини на полтавському «Локомо-
тиві» — рівне та, як говорив Ле-
онід Соболєв, «має 70% зеленої 
трави». Тож допоки на «Чорно-
морці» не з’явиться елітна галя-
вина, матчі УПЛ «морякам» гра-
ти там заборонено.

* * *
 Наприкінці минулого року, 
коли в Україну, вже традиційно, 
«несподівано прийшла зима», у 
схожій iз «Шахтарем» ситуації 
опинилося й «Динамо», котро-
му через незадовільний стан га-
зону в Охтирці не вдалося зігра-
ти свій чвертьфінал Кубка країни 
проти іншої команди першої ліги 

— «Нафтовика». Повторна спро-
ба «біло-синіх» пробитися до пів-
фіналу пройшла без скандально-
го супроводу й завершилася міні-
мальною перемогою гранда. Єди-
ний м’яч у матчі забив опорний 
півзахисник «Динамо» Денис 
Гармаш, який, до слова, в остан-
ніх матчах усе частіше займаєть-
ся атакувальними справами. Піс-
ля того ж як Дениса «забракува-
ли» в таборі національної збірної, 
не взяли з командою на важли-
вий матч відбору ЧС-2018 до Хор-
ватії, він відзначився результа-
тивними діями вже у третьому 
матчі поспіль. По голу — в Куб-
ку та чемпіонаті країни, а в то-
вариському матчі з «Ворсклою», 
котрим столичний клуб заповнив 
нещодавню паузу в національній 
першості, Гармаш зробив «хет-
трик». «Важливо було не програ-
ти супернику в бажанні», — під-
бив підсумок гостювання на Сум-
щині керманич «Динамо» Сергій 
Ребров. ■ 

ХРОНІКА■ФУТБОЛ

Не рівне і не зелене
Стан футбольного газону вдруге не дозволив зіграти в чвертьфіналі Кубка країни «Полтаві» 
та «Шахтарю»

■

ТАБЛО

 Кубок України. Перенесені чвер-
тьфінали. «Нафтовик» — «Дина-
мо» — 0:1 (Гармаш, 44). «Полтава» — 
«Шахтар» — не відбувся.
 Жеребкування півфіналь-
них пар: «Миколаїв» — «Динамо», 
«Полтава»/«Шахтар» — «Дніпро».
 Перша ліга. 23-й тур. «Мико-
лаїв» — «Полтава» — 0:1, «Іллічі-
вець» — «Оболонь-Бровар» — 3:0, 
«Черкаський Дніпро» — «Інгу-
лець» — 0:2, «Нафтовик» — «Арсе-
нал-Київ» — 0:0, «Колос» — «Суми» 
— 0:0, «Геліос» — «Гірник-Спорт» — 
0:1, «Верес» — «Десна» — 0:2, «Тер-
нопіль» — Авангард» — 1:1, «Буко-
вина» — «Скала» — 1:0.
 Лідери: «Іллічівець» — 55, «Де-
сна» — 47, «Верес» — 46, «Колос» — 
40, «Нафтовик», «Геліос» — 23.

■

На відміну від «Шахтаря» у «Динамо» не виникло проблем iз проведенням перенесеного чвертьфіналу Кубка України
проти представника першої ліги. 
Фото з сайта www.fcdynamo.kiev.ua

❙
❙
❙
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 Оголошення в поліклініці: «Всіх, 
хто зрозумів сенс життя, психіатр 
приймає позачергово».

* * *
 — Дівчино, ви ж годину тому 
телефонували і сказали, що у вас 
тільки бампер пом’ятий? А тут 
дивлюся: і капот, і двері, і скло 
вибите, і фара розбита!
 — Так я поки доїхала.

* * *
 Дружина за святковим столом, 
сильно засмучена:
 — Я ж хотіла в подарунок не 

кролячу, а норкову шубку!
 Чоловік:
 — Буде рік норки — норкову 
подарую!

* * *
 — У вас можна зняти що-небудь 
зовсім близько до моря і недорого?
 — Звичайно, я вам у човні 
постелю.

* * *
 Одеса. Табличка в туалеті: 
«Шановні! Не ставайте ногами на 
унітаз! Є багато інших способів бути 
на висоті! Адміністрація».

По горизонталі:
 1. Нідерландський живопи-
сець, один із найвідоміших майс-
трів Північного Відродження.. 4. 
Сільський староста в Карпатах. 6. 
Монотеатр Володимира Смотри-
теля у Хмельницькому. 8. Старо-
винний іспанський народний та-
нець. 10. Начинка для тістечок чи 
тортів. 11. Машина. 12. Дощечка, 
що слугувала нівеліром під час 
набивання млинового каменя, пе-
реносно – вподобання. 14. Канат 
для кріплення щогли на вітриль-
нику. 15. Ім’я, яке отримала кня-
гиня Ольга при хрещенні. 17. Дер-
жавна валюта Латвії. 18. «Моя 
любове! Я перед тобою. Бери 
мене в свої блаженні ... Лиш не 
зроби слухняною рабою, не ошу-
кай і крил не обітни!». (Ліна Кос-
тенко). 19. Місто на Донбасі, біля 
якого був збитий малайзійський 
«Боїнг». 21. Відомий іспанський 
острів-курорт. 22. Отруйна змія. 
23. Продукт, який усьому голо-
ва. 25. Електрод, приєднаний до 
«плюса». 27. Країна в Південній 
Америці. 29. Давньоєгипетський 
бог хаосу. 30. Мама дружини. 31. 
Опера Джузеппе Верді.
По вертикалі:
 1. Муза Володимира Мая-
ковського. 2. Культова споруда. 3. 
Об’ємний квадрат. 4. Священний 
текст в індуїзмі. 5. Лідер Югос-
лавії з кінця Другої світової війни 
до 1980 року. 6. Доля, фатум. 7. 
Пристрасний бальний танець. 8. 
Гормон задоволення. 9. Передній 

край сцени, наближений до гляда-
ча. 12. Горизонтальна гірнича ви-
робка, яка не має безпосередньо-
го виходу на поверхню. 13. Аме-
риканська акторка, зірка фільмів 
«Місто гріхів» та «Фантастична 
четвірка». 14. Одиниця вимірю-
вання потужності електрично-
го струму. 16. Мама по-казахсь-
ки. 20. Газ нервово-паралітич-
ної дії, схожий на зарин, але у 2,5 
раза отруйніший. 21. Українсь-
кий поет і драматург, розстріля-
ний у 1937 році в урочищі Сан-
дормох. 23. Місто на Закарпатті. 
24. Назва яхти Капітана Врунге-
ля. 25. Тонка, невидима оболонка, 
енергетичне поле навколо фізич-
ного тіла людини. 26. Молдавсь-
кий композитор, автор відомого 
вальсу із кінофільму «Мій лагід-
ний і ніжний звір». 28. Головний 
вугільний район Німеччини.

Кросворд №40
від 31 березня—1 квіня

ПРИКОЛИ■

Інформація 
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України.
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з 10 до 16 квiтня

 Овен (21.03—20.04). У вас з’являться 
проблеми, що вимагатимуть негайного вирі-
шення. Треба будете вжити серйозних заходiв 
для подолання фiнансових проблем. Тоді ви 
зможете визначитися, як розпорядитися своїм 
бюджетом.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 12.

 Телець (21.04—21.05). Перш ніж зробити 
покупку, зважте всi «за» i «проти», інакше ви ри-
зикуєте витратити набагато більше, ніж необхід-
но. Будьте уважнi з фiнансовими документами.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 13.

 Близнюки (22.05—21). Здаватиметься, 
що ви занадто повільно рухаєтеся до мети. Але 
не довіряйте цим суб’єктивним враженням. 
Повільний темп, навпаки, дозволить уникнути 
помилок, які можливі при реалізації проекту.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

 Рак (22.06—23.07). Добре розгляньте всі 
аспекти життя, передчуття вас не підведе. Не-
вдовзi інвестиції принесуть непоганий прибу-
ток, так що не відмовляйтеся від своїх планів 
на майбутнє.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 11.

 Лев (24.07—23.08). Виникнуть деякі 
проблеми зі здоров’ям. Надмірна активна 
діяльність може негативно позначитися на 
стані організму. Вам слід уповільнити ритм 
життя.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 15.

 Діва (24.08—23.09). Уникайте сильних 
розумових навантажень. Хороший сон відно-
вить нервову систему та нормалізує емоцій-
ний стан. Дотримуйтеся здорового раціону 
харчування.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 16.

 Терези (24.09—23.10). Перед вами вiд-
криються нові можливості, ви зможете подо-
лати будь-якi перешкоди і забути про обме-
ження. У вихiднi ви отримаєте запрошення на 
вечiрку.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 14.

 Скорпіон (24.10—22.11). Вас пере-
слідуватимуть сумні думки. Виникне силь-
не бажання зміцнити позиції і впорядкува-
ти своє особисте життя. Сприятливий пе-
рiод, щоб показати оточуючим, на що ви 
здатні.
 Дні: спр. — 16; неспр. — немає.

 Стрілець (23.11—21.12). Кар’єра вихо-
дить на перший план. Слід рівномірно розподі-
лити роботу, це допоможе знизити розумові 
навантаження та запобігти появі песимістич-
них настроїв.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 15.

 Козеріг (22.12—20.01). Настане час, коли 
доведеться зупинитися, щоб оцінити виконану 
роботу і скласти подальші плани. Намагайтеся 
не звертати увагу на незначні деталі. Незабаром 
ваші проекти приноситимуть прибутки.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 15.

 Водолій (21.01—19.02). Ви ставитимете 
собі багато питань, відповіді на які не так прос-
то знайти. У вас покращаться стосунки з коле-
гами, але за однієї умови — будьте готові змі-
нитися і піти на компроміс.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 13.

 Риби (20.02—20.03). Ваші почуття ста-
нуть глибшими, а дії — емоційнiшими. Ви 
щира людина, здатна отримувати задоволен-
ня від простих речей. Щоб покращити фiнан-
сове становище, доведеться шукати додатко-
ву роботу.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 16. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

Аліса КВАЧ

 Рекламні ролики зазвичай коштують шалених 
грошей, тому рекламна стратегія продумується кам-
паніями дуже ретельно. Втім і це не вбереже від від-
вертих ляпів.
 У подібну історію вляпалася нещодавно відома 
компанія Pepsi, яка презентувала новий ролик «Стри-
бок» у рамках соціальної кампанії «Живи сьогодніш-
нім днем». Однією з героїнь ролика стала молодша 
сестра Кім Кардаш’ян модель Кендал Дженнер. За 
сюжетом вона під час зйомок чергової фотосесії стає 
свідком вуличної демонстрації молодих людей різ-
них національностей та віросповідання. Заінтригова-
на, вона знімає перуку, стирає з губ помаду і приєд-
нується до молоді. У фіналі, наштовхнувшись на кор-
дон поліцейських, героїня Кендал простягає одному з 
них баночку Pepsi, і той змінює гнів на милість, чим 
викликає бурхливу реакцію протестувальників. 
 На думку авторів ролика, це глобальна рекла-
ма, яка покликана показати, як люди різних верств 
об’єднуються «в дусі гармонії». Однак люди спри-
йняли це відео не так однозначно, розкритикував-

ши Pepsi за те, що вона 
показала акцію протес-
ту як карнавал. Інтер-
нет просто вибухнув 
фотожабами та комен-
тарями на цю тему. Дехто 
пригадав нещодавній «Марш 
жінок» проти Дональда Трампа, 
інші знайшли паралелі з акціями про-
тесту, організованими рухом за права чор-
ношкірих Black Lives Matter після того, як 
поліцейські застрелили безпритульного 
Алтона Стерлінга. Треті почали жартувати, 
що «для успішної революції нам потрібна 
Кендал Дженнер і банка Pepsi». Дістало-
ся на горіхи і самій моделі.
 Зрештою, представникам Pepsi дове-
лося визнати свій промах і видалити скан-
дальний ролик з офіційного канала на 
YouTube. Сама ж Кендал Дженнер жод-
ним чином не відреагувала на скандал. 
А що: її діло — сторона. Вона просто зіг-
рала роль. ■

СКАНДАЛ

Pepsi промахнулась
Відомій компанії довелося видалити рекламний 
ролик із моделлю Кендал Дженнер

■

Кендал 
Дженнер.

❙
❙

8—9 квiтня сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, дощ. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с. 
Температура вночi +5...+7, удень +10...+12. Пiслязавтра вночi 
+1...+3, удень +7...+9.

Миргород: дощ. Уночi +8...+10; удень +10...+12.
Вiнниця: дощ. Уночi +3...+5; удень +10...+12.
Одеса: дощ. Уночi +4...+6; удень +9...+11.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без iстотних 
опадiв. Трускавець: уночi +5...+7, удень +10...+12. Моршин: 
+6...+8, удень +10...+12.

Що варто знати пайовикам, 
укладаючи договір оренди землі
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