Пристрасті по мораторію
Аграрії
ініціюють рух
за збереження
землі і
цивілізовану
реформу

Бойовий гопак
«під куполом»

Коло за колом

Верховна Рада розширила
перелік національних видів
спорту та прийняла ще кілька
законопроектів

У Латвії найсильніші
українські шахістки
в статусі фаворитів
ведуть боротьбу за титул
чемпіонки Європи
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Прийдіть
і поклоніться
Хоч раз у житті варто побувати в Єрусалимі — в місті,
де люди вперше сказали одне одному «Христос воскрес!».
Спецiальний репортаж «України молодої» зi Святої землi
» стор.

5, 13

❙ Голгофа. Паломники на місці розп’яття Христа.
❙ Фото Марії МАТЯШ.

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,88 грн.
1 € = 28,50 грн.
1 рос. руб. = 0,4 грн.
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УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 14—15 КВІТНЯ 2017

ІнФорУМ

«Росія може досягти прогресу у виконанні Мінських угод шляхом
деескалації насильства та вжити заходів для відведення збройних
сил сепаратистів i важкого озброєння, щоб спостерігачі ОБСЄ
могли виконати свою роль».

■ ГЛАС НАРОДУ

Іван БОЙКО

«Єдиний гідний
кандидат»
Президенту запропонували призначити
Віктора Ющенка головою Нацбанку
Інф. «УМ»
Президенту України Петру Порошенку запропонували
призначити третього Президента України Віктора Ющенка головою Національного банку України. Петицію з такою
пропозицією зареєстрували на
сайті Президента України.
Автор звернення — Дмитро
Поліщук. Для розгляду петиції необхідно, щоб вона набрала 25 тисяч підписів. Для збору підписів іще є 90 днів.
«Віктор Андрійович Ющенко є найкращою кандидатурою
на пост голови Національного

банку України, оскільки має
досвід управління банківською системою в кризовий час.
По суті, саме Ющенко є засновником банківської системи України й автором грошової реформи, яка врятувала країну
від дефолту. Тому зараз в умовах кризи в економіці і банківській системі тільки Віктор Ющенко бачиться єдиним
кандидатом на цей пост, який
здатний змінити ситуацію», —
йдеться в петиції.
Нагадаємо, що кілька днів
тому Валерія Гонтарева заявила про свою відставку з поста
голови НБУ. ■

■ ВИХІД Є

Російські окупанти збільшують кількість обстрілів на
східному фронті щодня впродовж страсного тижня. За даними штабу АТО, впродовж середи
ворог обстріляв позиції ЗСУ 61
раз, що майже на 20% більше,
ніж попередньої доби.
Унаслідок шалених обстрілів
загинув один захисник України, ще двоє отримали поранення. Боєць однієї з механізованих
бригад загинув на одному з опорних пунктів у районі Авдіївки,
ближче до шахти «Бутівка», які
стали основними об’єктами вогневих зусиль противника на донецькому напрямку. Тоді як поранень двоє бійців зазнали саме в
промзоні Авдіївки.
Так, захисників шахти
«Бутівка» ворог накривав вогнем мінометів калібру 120 мм та
82 мм, а по промзоні Авдіївки гатив iз 82-мм мінометів, гранатометів різних систем, кулеметів
великих калібрів i протитанкових ракетних комплексів.
Утім епіцентром вогневого протистояння залишається приморський напрямок, де з
мінометів різного калібру окупанти гатили по позиціях ЗСУ

Рекс Тіллерсон
державний секретар США

■ НА ФРОНТІ

Пекло під Бутівкою
Під мінометними обстрілами
«опорників» у районі Авдіївки загинув
один захисник України ■ А ТИМ ЧАСОМ...
в районі Водяного, Гнутового та
Мар’їнки.
На жаль, українська армія на «передовій» зазнала і не
бойових втрат: зокрема, у четвер у результаті необережного
поводження зі зброєю загинуло двоє вояків, які служили «у
військових частинах, особовий
склад яких виконує бойові завдання в районі АТО на донецькому та приморському напрямках», повідомляє штаб АТО.
«На місцях подій працюють
представники військової служби правопорядку, військової
прокуратури та національної
поліції. Винних, за результатами розслідувань, буде притягнуто до відповідальності згідно
з чинним законодавством», —
додали у штабі. ■

Сепаратисти терористичної «ДНР»
вимагають допустити їх до інспекцій
на Авдіївському коксохімічному заводі
на підконтрольній Києву території нібито через екологічну небезпеку. Таке
бажання вони висловили у Мінську,
під час засідання гуманітарної підгрупи, учасниками якої вони є.
Так, на думку представників
«ДНР», розташування Авдіївського коксохімзаводу в зоні бойових дій
вимагає негайних заходів через екологічну та радіаційно-хімічну небезпеку, яку він становить для регіону.
Бойовики нібито стурбовані тим, що
на підприємстві зберігають тисячі
тонн токсичних речовин: бензол, сірчану кислоту, фенол та інші. І це при
тому, що Авдіївський коксохімічний
завод регулярно зазнає ворожих обстрілів.

Роботу — своїм

■ ПАРЛАМЕНТ

Ляшко закликав купувати вугілля в Україні

Бойовий гопак «під куполом»

Галина ПЕЧЕРИЦЯ
Лідер Радикальної партії
переконаний: потрібно давати
роботу українцям, закуповуючи вітчизняні товари, а не фінансувати зарубіжні економіки. Так політик відреагував на
заяву голови уряду, який запропонував купувати вугілля за
кордоном.
«Днями Прем’єр Гройсман
заявив, що він — прихильник закупівлі вугілля у США,
Австралії та інших країнах.
А я переконаний на 1000%,
що вугілля треба закуповувати українське, розвивати
вітчизняну вугільну галузь і
створювати робочі місця для
українських шахтарів. Купуючи за бюджетні кошти імпортне вугілля чи будь-який
інший товар, ми фінансуємо
зарубіжні економіки, знекровлюючи власну; оплачуємо
створення робочих місць за
кордоном замість того, щоб
давати роботу українцям. Досить побиратися!» — закликав Ляшко.
Водночас політик закликав підтримувати українських металургів, будівників,
селян, ракетобудівників, розвивати український бізнес.
На його переконання, тільки
таким чином можна досягти
економічного процвітання.
«Змінимо грошово-кредитну політику — дамо роботу українцям, піднімемо економіку.
Тоді будуть гроші на зарплати,

Верховна Рада розширила перелік національних видів спорту
та прийняла ще кілька законопроектів
Наталія ЛЕБІДЬ

❙ Олег Ляшко на шахті №10
❙ «Нововолинська».
❙ Фото Османа КАРІМОВА.
на пенсії та інші соціальні потреби. А якщо виводити валюту за кордон, ми ніколи не будемо потужною країною», —
наголосив Ляшко.
Також головний радикал
звернувся до уряду з вимогою
проводити тендери таким чином, щоб вигравали вітчизняні виробники техніки, наприклад, заводи ім. Антонова,
«КрАЗ», Львівський машинобудівний завод тощо. Він переконаний: підтримуючи національного виробника, ніякі
іноземні кредити Україні не
будуть потрібні. ■

Законодавчий орган України, як і завжди, не
відзначається продуктивністю. Якщо зробити невеличку ретроспекцію і повернутися до початку тижня, то з’ясується, наприклад, що майже весь вівторок Верховна Рада «вбила» на вивчення законопроекту щодо Конституційного Суду. Після 8 годин
розгляду майже тисячі правок оновлену редакцію
закону парламентарiями було відхилено. Щоправда, зміст закону далеко не однозначний: ним, зокрема, пропонувалося встановити пожиттєве утримання суддів КСУ в розмірі 300 тисяч гривень щомісячно. А це, як підрахував позафракційний депутат Юрій Береза, забере з держбюджету додаткові
80 мільйонів гривень на рік.
У середу справи у парламентаріїв пішли трохи
жвавіше: ВРУ прийняла в першому читанні проект змін до Закону «Про фізичну культуру і спорт».
Представляючи документ, профільний міністр Ігор
Жданов заявив, що «за роки незалежності України
почали відроджуватися і розвиватися види спорту,
засновані на вікових народних традиціях — бойовий гопак, спас, рукопашний бій, асгарда тощо».
Ідея визнати їх окремими видами спорту припала
до душі спікеру Андрію Парубію, котрий заявив,
що й сам «багато років займався бойовим гопаком»,
який тепер — завдяки ухваленому закону — вийде
на новий рівень розвитку.
Також позавчора парламент ратифікував угоду з Європейським інвестиційним банком про виділення 200 мільйонів євро на громадський транспорт. ЄІБ надає нам цей транш під державні гарантії строком до 22 років із пільговим періодом до 5
років. Як повідомила під час розгляду даного документа голова парламентського комітету в закордонних справах Ганна Гопко, ратифікація цієї фінансової угоди дасть змогу збільшити обсяги пасажиро-

перевезень міським електричним транспортом на
200 млн. пасажирів на рік. Отож чекаймо у своїх
містах на суттєве оновлення та розширення муніципального автопарку.
Четвер у Раді почався із розгляду законопроекту, що дозволяє посмертне присвоєння звання Героя України іноземцям, нагородженим орденом Героїв Небесної сотні. За відповідне рішення на засіданні в четвер проголосували 235 депутатів.
А от умовно опозиційним фракціям — «Самопомочі», «Батьківщині» та групі «Свобода» —
було не до героїв. Вони вимагали поставити на голосування законопроект 2278 щодо імпічменту
Президенту. Вимогу цю від імені зацікавлених колег iз трибуни Ради озвучив позафракційний нардеп Віктор Чумак.
За його словами, партії, коли йшли на вибори
до Ради, дали низку обіцянок щодо політичної реформи в країні, але вже тривалий час їх не виконують. Це, зокрема, стосується й пакета документів,
впровадження яких вмикає правовий механізм імпічменту. Також депутати вимагають розглянути
в Раді внесення змін до деяких законодавчих актів
щодо запобігання корупції і конфлікту інтересів у
діяльності осіб, що займають публічні й політичні
посади, та новий законопроект про референдум. «В
іншому випадку ми всі зберігаємо за собою право на
акції прямої дії», — пригрозив Чумак.
А тим часом Верховна Рада не змогла делегувати своїх представників до складу конкурсної групи, котра відбирала би членів Національної комісії держрегулювання енергетики та комунальних послуг. Як таких «виборникiв» пропонували
Костянтина Запайщикова (від «Народного фронту») та Юрія Шульгу (Блок Порошенка). Нагадаємо, що конкурсна комісія повинна складатися з 5
осіб — 2 від Президента, 1 від Кабінету Міністрів та
2 від Верховної Ради. ■
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1 млрд.

32-33 тис.

бійців

3,5 тис.

окупаційних військ
налічується на негривень
підконтрольних Україні територіях Донецької та Лугансь- держпідприємств
виділено в державному бюджеті для кої областей, констатував генерал-майор Збройних сил Ук- планує продати Кабінет Міністрів України. Про це
відновлення Донбасу, заявив Прези- раїни Віктор Назаров.
повідомив Прем’єр-міністр України Володимир
дент Петро Порошенко.
Гройсман.

200

одиниць

147

ув’язнених

забороненої мінсьвивезено за два
кими домовленостяроки з Донецька, за
ми зброї зафіксувала на Донбасі даними керівника секретаріату Уповмісія ОБСЄ, занепокоєний перший новаженого Верховної Ради з прав
заступник голови СММ ОБСЄ в Ук- людини Богдана Крикливенка.
раїні Александр Хуг.

ІнФорУМ
Ярослава МУЗИЧЕНКО
В українську культуру глибоко увійшли християнські
поняття і символи. Наші письменники, художники й композитори упродовж тисячоліття творчо осмислюють їх і творять на їхній основі прекрасну
музику, поезію, картини, мозаїки та фрески. Василь Стус,
Євген Сверстюк, Святослав
Гординський, Микола Леонтович і сотні інших видатних
постатей донесли нам у своїй
творчості власне розуміння
християнської ідеї. Щоб краще збагнути цю ідею і творчість наших видатних митців,
спробуймо розібратися, що ж
означають для християн такі
символи, як хліб і вино, серце,
гріхопадіння, Голгофа, жертва, Єрусалим… Зауважмо, що
християнська символіка воскресіння не суперечить народній, а поглиблює її розуміння,
підносить на новий духовний
щабель.
Хліб є символом повноти,
добробуту і загалом білого світу. Він символізує взаємообмін між Богом і людьми. Ділитися хлібом — означає жити в
добрі. Українці кладуть хліб
на столі перед покуттю, накритий білою хустиною. Хліб
ушановують як святиню, про
нього так і кажуть: «святий
хліб». Хлібом батьки благословляють молоде подружжя;
хлібом-сіллю зустрічають гостей; коли йдуть уперше до когось додому — обов’язково несуть хлібину. За давніми переказами різних народів, першим орачем був Сам Господь.
У християнстві хліб — знак
Бога і Царства Небесного. Спаситель казав: «Я є хліб життя». Хліб у біблійній мові означає виконання волі Божої,
щоденну практику спасіння.
«Пожива Моя — чинити волю
Того, Хто послав Мене...» —
каже Христос.
Вино і кров — подібні символи, що позначають істину,
Життя. Кров, згідно з Біблією,
— символічне місце перебування душі. Це символ роду,
спорідненості (в обряді побратимства треба було «обмінятися» кров’ю). Також це символ
свободи, життєвої повноти. У
програмних положеннях УкТарас ЗДОРОВИЛО
Трагедія в Балаклії на складі ракетно-артилерійського озброєння підштовхнула цього тижня Кабмін виділити додатково 190 млн. гривень Міністерству
оборони на підвищення безпеки складів
із боєприпасами.
«Ідеться про виділення грошей на
програму вибухо-пожежобезпеки для
приведення в належний стан об’єктів, де
зберігаються боєприпаси», — сказав
на засіданні Кабміну перший заступник
міністра оборони Іван Руснак, уточнивши, що кошти планується виділити з резервного фонду держбюджету. Щоправда, Прем’єр Володимир Гройсман доручив Міноборони узгодити впродовж
трьох днів обіцяні їм мільйони з Мінекономіки та Мінфіном.
Нагадаємо, що в результаті чи то диверсії, чи недбалого ставлення керівництва, що опікується питаннями безпеки
військових складів, до своїх обов’язків
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Символи воскресіння
Що означають для сучасних українців
прадавні поняття?

❙ Великдень наближається.
❙ Фото з сайта 2016.life.
раїнсько-Слов’янського братства святих Кирила та Мефодія
сказано: «А Христос-цар свою
кров пролив за свободу роду чоловічого». У міфологічних уявленнях символами-синонімами крові є вино, червоні охра
та пряжа, калина. У християнстві ми почуваємося спорідненими (один Божий народ) через причастя Тіла і Крові Христа. Спаситель порівнював Себе
з виноградною лозою, а своїх
учнів — із гронами. На давньохристиянських зображеннях часто зустрічаються птахи
(символи душі), які сидять на
виноградних лозах і дзьобають
ягоди або ж п’ють вино з чашіпотиру. Вино в народних обрядах символізує здоров’я і життя. «Вино» у біблійній мові —
то Новозавітне вчення Господнє.
Серце, за Біблією, є скрижалями, на яких написаний
природний моральний закон.
Воно також є корінням духовного життя людини, вершиною якого є розум. Святе
Письмо закликає берегти серце, «бо з нього походить життя». За своїм серцем, за своєю
моральністю потрібно постійно доглядати, як за деревом
у садку. Серце символічно

пов’язане з сонцем, воно є подобою палаючого і зігріваючого Джерела світла і мудрості.
Серце вміщує кров — символ
життя, істини. Око серця, духовний зір, відкривається при
просвітленні, у щирій молитві
з любов’ю.
Гріхопадіння — це помилка Єви та Адама. Адам (у перекладі з івриту — людина) і
Єва (життя) — перші люди,
створені Богом. Господь поселив їх у райському саду Едемі.
Піддавшись спокусі змія, Єва
скуштувала забороненого плоду з дерева пізнання добра і зла
й намовила на це свого чоловіка. Отже, люди переступили
волю Божу і через це втратили рай і безсмертя. У Новому
Заповіті старозавітному Адамові, який втілював у собі все
грішне людство, протиставляється «новий Адам» — Ісус
Христос, Спаситель, а «новою
Євою» стає Діва Марія.
Жертву люди приносять
для відновлення втраченого
ладу, з’єднання розбитого на
скалки світу чи власної душі.
Таким чином вони, відкупляючи провини, покладаються на
волю Божу. Сповідники Старого Завіту найчастіше приносили в жертву ягня. Діти пер-

ших людей, Каїн і Авель, принесли в жертву Богові різні
дари. Пастир овець Авель приніс первородних ягнят зі свого
стада, а Каїн дав жертву «від
плодів землі». Господь Авелеву жертву прийняв, а Каїнову
відторг. Тоді Каїн позаздрив,
розізлився і вбив брата. Вважається, що Авель — це прообраз Ісуса Христа.
Ягня у біблійній мові
уособлює невинність і смиренність серця. Пасхальний
агнець євреїв став прообразом
Христа. Христос іменується
Агнцем Божим, Агнцем Пасхальним, Пасхою: «Оце Агнець Божий, що на Себе гріх
світу бере!». Перші християни зображували Христа на
іконах у вигляді ягняти.Він
ціною Своєї жертви поборов
стіну, що розділяла людей з
Богом, і знову поєднав творіння з Творцем.
Єрусалим — у перекладі —
Місто Миру. Цей святий Град
Божий відомий усьому світові як центр трьох релігій —
юдаїзму, християнства й ісламу. Єрусалимський Храм був
для євреїв місцем особливої
Божої присутності і спілкування з Отцем Небесним. Де
б не були юдеї, всі вони збиралися на свято Пасхи до Єрусалима, до свого Храму. Новий
Єрусалим, за Євангелією, це
небесне місто — місто Правди, зібрання праведників, Божого народу віри.
Голгофа, місце розп’яття
Христа — це символ смерті, тління. У перекладі з давньоєврейської це слово означає «лобне місце», місце черепа, або ж просто череп (на
іконописних зображеннях
Розп’яття в ногах Спасителя малюють череп). Вважалося, що колись тут був похований родоначальник людства
Адам, який, переступивши
Божу Волю, привніс у буття
людства смерть. Тут же помер
і воскрес Відкупник. Латинська назва гори — Кальварія.
Цим же словом називалося у
середньовічні часи зображення Розп’яття Христа поряд з
двома розбійниками. Сьогодні на місці, що вважається стародавньою Голгофою, є Храм
Гробу Господнього та Храм
Воскресіння Христового. ■

■ ПРОФІЛАКТИКА

Обійдемося без «салютів»
Кабмін виділив 190 мільйонів на безпеку складів із боєприпасами
— 23 березня вночі на Харківщині на
одному з таких об’єктів спалахнула пожежа, що тривала три доби і спричинила детонацію боєприпасів. Наслідки досить сумні: одна людина загинула, троє
були поранені, а 70% боєприпасів, згідно з доповіддю міністра оборони України
Степана Полторака, було знищено. Кабмін по гарячих слідах виділив 100 млн.
гривень на ліквідацію наслідків, адже
частина боєприпасів зберігалася поблизу Балаклії у шахтах, а частина — просто неба.
За словами військових, зокрема екс-речника штабу АТО Олек-

сія Дмитрашківського, щойно виділених 190 мільйонів вистачить хіба що
на пару об’єктів, аби довести їх до пуття. Причиною ж надзвичайної події в Балаклії, швидше за все, на його думку, є
неналежне виконання своїх обов’язків
тими, хто відповідає за безпеку військових складів. Як наголосив для «УМ» полковник Дмитрашківський, в усі роки незалежності на гідне зберігання боєприпасів завжди виділяли мізерні кошти. І
хоч боєприпаси й можна зберігати не у
приміщеннях, але ж бажано, щоб було
хоч якесь накриття, ящики зі зброєю повинні по периметру обваловуватися ґрун-

том (як мінімум із двох бокiв), поряд має
бути котлован із водою (для пожежників)
і купа інших «дрібниць», на які донедавна просто не звертали уваги.
Нагадаємо сумну статистику. Коли
військове майно горіло і вибухало, спричиняючи катастрофічні наслідки: Бахмут,
Донецька обл. (2003 рік); Новобогданівка, Запорізька обл. (2004, 2007 роки);
Лозова, Харківська обл. (2008); Грузевиця, Хмельницька обл. (2010); Черкаське,
Дніпропетровська обл. (2015); Сватове,
Луганська обл. (2015). Чи допоможуть
виділені гроші запобігти новим вибухам
— питання залишається відкритим. ■
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■ БРАКОНЬЄРСТВО

Крабам —
волю
На Херсонщині наловили
червонокнижних дарів
моря на суму,
що перевищує
24 мільйони гривень
Ірина КИРПА
Трьох зловмисників, озброєних незаконними знаряддями лову, затримали прикордонники відділу «Залізний Порт» Херсонського загону спільно з представниками Держрибоохорони. Браконьєрів узяли на гарячому в акваторії
Каркінітської затоки Чорного моря, недалеко
від населеного пункту Приморське. Здобиччю правоохоронців стали відразу кілька тонн
креветок, кілька сотень крабів, а також багатий улов риби атерини.
Як розповіли у прес-службі ДПСУ, збитки,
яких було завдано державі, вдалося підрахувати після проведення спеціальної експертизи.
Фахівці-екологи довели, що 429 трав’яних крабів, яких виловили правопорушники, занесені
до Червоної книги України. Саме з цієї причини
загальна сума збитку, яка раніше становила 87
тисяч гривень, була перерахована у бік збільшення та досягла рекордних 24 мільйонів гривень!
— Чорноморський рибоохоронний патруль
виявив найбільше порушення правил рибальства
за останні три роки, — розповів голова Держрибагентства Ярема Кузнєцов. — Цьому дієво
посприяла реформа рибоохорони та запуск нового органу — рибоохоронного патруля — на
Херсонщині. Продовжуємо створювати подібні
ефективні патрулі по всій Україні.
Правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення відповідно до
статті 85 КпАП («грубе порушення правил рибальства»). Браконьєрам загрожує серйозний
грошовий штраф та конфіскація всіх незаконних
знарядь лову. А ось декілька сотень трав’яних
крабів, цілих і неушкоджених, випустили назад
до природних водойм на підставі статті 63 Закону України «Про тваринний світ».
За словами Євгена Каменського, начальника Чорноморського басейнового управління , яке
почало свою роботу трохи більше місяця тому,
затримання браконьєрів на Херсонщині стало їхньою першою гучною справою. Зоною діяльності
управління є акваторія Чорного моря у районах
Одеської, Миколаївської, Херсонської областей,
а також АР Крим. Станом на початок квітня у відомстві працюють 28 рибоохоронних патрульних, які щодня проводять моніторинг підконтрольної їм території.
Відзначимо, що, незважаючи на дію нерестової заборони на вилов риби по всій території України, продаж тих же червонокнижних
трав’яних крабів на ринках Херсонщини — явище не настільки вже й рідкісне. У перекупників
цей товар можна придбати за ціною від 65 до 80
гривень за кілограм. Вільно можна купити й карася з ікрою за ціною 25-30 гривень за кіло, добре йде короп i щука по 45-55 гривень. Покупці
охоче беруть окуня по 20-30 гривень та товстолоба по 50-60 гривень. А ще цієї весни на саморобних прилавках перекупників з’явилася й чорноморська камбала-калкан за ціною від 185 гривень за кіло.
За словами начальника Державної екологічної інспекції у Херсонській області Устина Мальцева, ситуацію повинні врятувати щоденні перевірки торгових точок у всіх прибережних районах
Херсонщини. До рейдів підключать співробітників поліції та СБУ, які займуться перевіркою документів i пошуком чиновників, які «кришують»
нелегальний бізнес. ■

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

83

відсотки

14

додаткових поїздів

14

відсотків

13

областей

10

радіостанцій

минулорічних ремонтів
призначила Укрзалізниця на
жителів України вважають
опинилися у зоні карантину через
оштрафувала Національдоріг — неякісні. Такі
травневі свята, інформує прессвоєю рідною мовою російспалахи небезпечного вірусу африна рада з питань телебарезультати перевірки автошляхів у 21 служба підприємства.
ську, а понад дві третини громадян — ук- канської чуми свиней, застерігає Асоціація свинарів чення і радіомовлення через невиконанобласті України оприлюднили в Укравраїнську, поділилися підсумками опиту- України.
ня закону про квоти. Загальна сума штрафу, підрахував регулятор, складає 579 титодорі.
вання в Центрі Разумкова.
сяч гривень.
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■ АНТИДЕРИБАН

Пристрасті по мораторію

ники. В Україні відходять від практики,
коли вартість оренди паїв прив’язують
до оцінки землі. Тому, навіть якщо вартість землі в окремо взятому районі раптом знизиться, орендар не має права
змінити умови договору на цій підставі
та знизити вартість орендної плати.

Аграрії ініціюють рух за збереження землі і цивілізовану реформу

Знову «оженять» без нас

Оксана СИДОРЕНКО

Найближчим часом Конституційний Суд може визнати мораторій на продаж земель
незаконним. У такому разі вільний земельний ринок відкриється, так і не діждавшись
«притомного» законодавства, яке б убезпечило українських фермерів та представників малого і середнього агробізнесу від тисячі «відносно законних» способів відібрати
у них землю.

96 відсотків протесту
Згідно з останніми опитуваннями, 96 відсотків українських аграріїв
не мають сьогодні коштів, щоб купити землю, на якій працюють». Це дані
дослідження, проведеного нещодавно в
трьох областях Полісся — Волинській,
Рівненській і Житомирській. Але така
сама ситуація по всій країні, — повідомив лідер Аграрної партії України Віталій Скоцик. — Фермерам сьогодні
на посівну не вистачає. У такі умови їх
зумисне поставила влада, коли забрала спецрежим ПДВ і не дала натомість
обіцяних дотацій. Їх по-шулерськи вивели з гри, щоб не заважали грабувати
країну». На думку економічних аналітиків Аграрної партії, якщо відкрити
ринок у нинішніх умовах, земля опиниться у власності десятка бізнесменів
із великими капіталами, а ті, хто хоче
і вміє працювати на землі, стануть їхніми заручниками. Наслідком буде порушення всього циклу сільського господарства і новий виток дорожнечі продуктів харчування. «Зараз народ має
об’єднатися, щоб відстояти свою позицію. Тому ми починаємо збір підписів.
Це форма цивілізованого всенародного протесту проти розпродажу землі і
спосіб об’єднати якомога більше людей, які усвідомлюють, що земля — основа держави й економіки. Якщо в суспільстві народиться великий рух за збереження землі і цивілізовану реформу, «нагорі» муситимуть рахуватися з
цим», — вважає Скоцик. Раніше Аграрна партія провела чотири форуми з обговорення земельної реформи, зібравши громадськість усіх областей. Стратегія реформи, яку розробила експертна
група при Аграрній партії разом із фермерами і представниками громад, містить 16 напрямів. «Щоб зберегти землю у власності українського народу, ми
пропонуємо заборонити її продаж іноземцям. Щоб не допустити монополізації — обмежити площу, якою може володіти або яку може орендувати одна
особа. Фермери, які живуть і працюють
на землі, повинні отримати пріоритетне право купити її. Це досвід європейОлена ЯРОШЕНКО
В Україні цього року стартував найбільший у Центральній
Європі проект із вирощування квасолі. Березнева зустріч у
Мінагрополітики представників бразильських та українських компаній підтвердила початок перспективної міжнародної
співпраці у цій царині. Ініціатором багаторічної програми
вирощування та експорту квасолі, в тім числій органічної,
стали хмельницька група компаній «Фруктовий світ Україна» та «Агролідер» за технічної
підтримки холдингу HTI. З бразильського боку на початковій
стадії проекту візьмуть участь
компанії Sementes Alianc та
Broeder Representacoes.
За словами керівника «Агролідера» Андрія Хоптянці, попереднім бізнес-планом передбачено виростити цього року в
Україні й експортувати до Бразилії та інших країн Південної
Америки понад двадцять тисяч
тонн квасолі. В рамках підписаних довготермінових контрак-

ських країн, які захищають свого підприємця, а не олігарха», — підкреслює
Віталій Скоцик. За його словами, якщо
план реформи реалізувати, капіталізація української землі сільськогосподарського призначення становитиме 500 мільярдів доларів проти нинішнього 21 мільярда. «Реформа дозволить
створити близько трьох мільйонів робочих місць не лише у селах, а й у містах.
Це зростання доходів кожного українця
удвічі протягом п’яти наступних років.
Це доступні ціни на продукти харчування і стабільна національна валюта. Це,
зрештою, наповнення бюджету і багата
країна, яка зможе утримувати сильну
армію», — пояснив він розрахунки економічного блоку експертів.

Правила для «вчорашніх»
Очікується, що вартість землі стане нижчою, оскільки її оцінюватимуть не за правилами 1988 року. Але
виконавці зроблять усе, аби аграрії не
змогли цим скористатися. Як повідомляє сайт Agrаvery, протягом минулого року обсяги витрат аграріїв на виробництво власної продукції виросли
майже на чверть — на 23,4 відсотка. У
структуру таких витрат входить і заробітна плата працівникам, і підвищені тарифи на енергоносії, і орендна
плата за паї. Тим часом нарахування
обіцяних сільгоспвиробникам дотацій
від держави так і не почалось. Щоправда, з 1 березня нинішнього року набирає чинності нова методика нормативно-грошової оцінки (НГО) землі. Нею
середня вартість гектара ріллі в Україні знижується з 31 тисячі гривень
до 27 тисяч гривень. Як пояснив Михайло Соколов, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, обсяг земельного податку, а також податку
4-ї групи справді прямо залежить від
вартості нормативно-грошової оцінки
землі. Держгеокадастр повідомляє, що
першою новацією при формуванні нового порядку НГО стало використання
даних рентного доходу на 1 гектар ріллі
за 2010—2014 роки. Другою новацією
стало включення у формулу розрахун-

ку НГО бала бонітету (показника якості
ґрунтів). Таким чином, земля з вищим
балом бонітету отримає вищу нормативно-грошову оцінку. Третьою новацією став умовний розподіл території
України на природно-сільськогосподарські райони, в кожному з яких вже
встановлено нормативи капіталізованого рентного доходу. В рамках такого
розподілу оцінки землі за новою методикою проводитимуть для конкретних
земельних ділянок, а не для області чи
району взагалі. «Якщо раніше в різних районах однієї області НГО значних відмінностей не мала, то тепер в одній області така різниця може складати 20 тисяч гривень між районами», —
каже Роман Граб, експерт із земельних
питань «Українського клубу аграрного бізнесу». Зрештою, дані НГО використовуються для визначення розміру земельного податку, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, державного мита
при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок. Тому методику оцінки землі потрібно постійно оновлювати. Попередній порядок НГО було запроваджено ще у липні 1995 року, і
тоді він становив 3675 гривень за гектар. Але такий показник базувався на
показниках дохідності ріллі зразка ще
1988 року. Тому виходило, що землі в
південних областях, де раніше застосовувалася система зрошення, отримали
майже таку саму оцінку, як природні
ґрунти в Полтавській області. Найбільшої вигоди з нової методики НГО отримають користувачі землі, які обробляють малопродуктивні або сухі землі в
південних регіонах, де виробництво аграрної продукції є більш ризикованим
через несприятливі кліматичні умови.
Також у виграші аграрії, які працюють
на орендованих у держави землях: вартість оренди таких земель визначається у 12 відсотків від їх нормативної
власності. Власне, саме навколо гіпотетичної приватизації цих земель розгортається найбільша боротьба між їх
нинішніми «прихватизаторами» та бажаючими викупити. Держава, найбільший землевласник, у результаті нової
переоцінки зазнає певних втрат. Відповідно, знизяться доходи від сплати
земельного податку, плати за оренду державної землі та доходи при сплаті державних мит, що розраховані з НГО.
Нічого від зміни НГО землі не отримають орендарі паїв, а також їхні влас-

Мінагрополітики досі не винесло на
громадське обговорення порядок проведення нормативно-грошової оцінки
землі. Тому запровадження нового порядку оцінювання ріллі може тривати
навіть декілька років.Теоретично місцева влада і без аграрного міністерства
може розпочати процедуру переоцінки
вартості ріллі. Але, на думку експертів, районні ради не візьмуться за це.
По-перше, ані державний, ані обласні
бюджети не закладали на 2017 рік кошти для розробки технічної документації
з НГО для районних рад (на один район
потрібно до 100 тисяч гривень). По-друге, місцева влада не зацікавлена у перегляді нормативно-грошової оцінки
землі, оскільки через це надходження
до скарбниць від збору земельного податку можуть знизитись. Аграрії муситимуть самі замовляти у приватних
компаній технічну документацію на переоцінку земельних ділянок, які вони
зараз обробляють. Але ж приватні компанії не мають доступу до відомостей
про ґрунтові обстеження, як державні
установи. Навіть якщо документацію
вдасться розробити, вона має пройти
державну експертизу в Держгеокадастрі та погодження райрадою. Державна ж експертиза в Держгеокадастрі і
прийняття рішень районними радами
— це переважно чиста корупція, а тут
наші чиновники ще собі «ціни не склали», вважають експерти. Зараз сільськогосподарськими землями поза межами населених пунктів розпоряджається
Держгеокадастр, бюджет якого навряд
чи дозволить цього року провести переоцінку ріллі.
Денис Марчук, заступник голови Аграрної партії України, вважає, що варто добиватися, аби законопроект 4355
про передачу громадам землі поза населеними пунктами нарешті прийняли.
Бо на сьогодні громади отримали багато
зобов’язань, але не отримали належні
ресурси, зокрема й землю. Якщо ж громада таки отримає у своє розпорядження ріллю поза межами населених пунктів, вона буде зацікавлена самостійно
знайти ресурси на переоцінку нормативної вартості землі. А проведена переоцінка дозволить громадам ефективніше наповнювати власний бюджет.
27 квітня в АККО «Інтернешнл»,
у рамках Agri Invest Forum 2017, очікується найбільша дискусія експертів
і учасників ринку стосовно механізмів
запуску ринку землі, тіньового ринку
та захисту прав на землю в Україні. ■

■ ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Обізвалася квасоля
Традиційні бобові допоможуть
поліпшити ґрунти й експортні позиції
вітчизняних аграріїв
тів планується також масштабний експорт української гірчиці (перш за все білої) урожаю
нинішнього року до Бразилії та
інших країн Латинської Америки. Про це повідомив комерційний директор компанії Broeder
Representacoes Маурісіо Паранхос де Мораес.
Директор НТІ Олександр
Матюшок повідомив, що спільними зусиллями згаданих партнерів та компанії «А3ТЕХ
УКРАЇНА» цьогоріч розпочинається комплексне постачання
техніки та впровадження найпродуктивніших технологій із
вирощування бобових. Уже в

цьому сезоні планується посіяти і виростити на українських
полях близько тисячі гектарів
квасолі за органічними технологіями. Це, зі слів голови
правління Федерації органічного руху України Євген Милованова, дозволить не лише оздоровити ґрунти, а й зміцнити
конкурентоздатність вітчизняних виробників бобових культур, у тому числі і при експорті до Бразилії. Саме в цій країні
стрімко зростає попит на органічні продукти, й Україна з її
ресурсом має колосальні перспективи для реалізації на такому ринку. ■

❙ Наведеня мостів до нових ринків збуту відкриває перспективи
❙ для традиційних українських культур.
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■ ДО СВЯТА
Марія МАТЯШ
Київ—Єрусалим—Київ. Фото автора.

Єрусалим вріс у пагорби своїми білими стінами, підпер небо білими вежами і на світанку видається білим маревом, що зваблює очі
втомленого подорожнього. Таким, мабуть, і побачив місто Ісус Назарей, дивлячись на нього з Елеонської гори, перед тим, як в’їхати
в Єрусалим у Вербну неділю. Він в’їде у місто, щоб за кілька днів
бути розіп’ятим на Голгофі, воскреснути і ще через сорок днів вознестися в небеса з цієї ж Елеонської гори.
Єрусалим — місто скорботи і місто торжества Ісуса Христа. Якщо
ви християнин, для вас не буде найменшого сумніву в тому, що
Ісус справді ходив оцими-от стежками, молився на цьому-от камені, і саме ось тут був вкопаний хрест, на якому він приймав свої
муки. Крізь тисячоліття дійшла до нас Голгофа, і Гефсиманський
сад, і сама Оливова гора, де має з’явитися Ісус у мить свого другого пришестя. І давні цвинтарі на горі, могили яких розверзнуться
під час Страшного суду — он вони, такі невблаганні у своєму містичному призначенні.

Оливова гора і Святе Причастя
...В інформаційному центрі Старого міста нам дали карту Єрусалима англійською мовою і пояснили: найближче до
Оливової гори вийти через східні Левові ворота. Виходимо. Дорога, доволі крута, спускається вниз до річища Кедрону, за
нею вже й гора. Вважається, що
вона розташована на відстані
так званого «суботнього шляху» від воріт — одна тисяча кроків (саме стільки дозволяється
пройти благочестивому іудею в
суботу). На жаль, не рахувала,
скільки пройшли ми, але втомилися добряче. Розумію, що
самі ми не знайдемо біблійну
Вифагію, з якої наступного дня
після воскресіння Лазаря Ісус
у неділю, яку зараз називають
Вербною, вирушав у Єрусалим.
Он стоїть купа арабських таксі, але зв’язуватися з настирливими водіями не хочеться. І
ми простуємо повз них угору —
а дарма: арабські таксисти стояли якраз біля сходів до гробниці Діви Марії. Дикою сумішшю з англійсько-арабських слів
вони показали нам дорогу і до
Гробниці, і до маленької каплички, що приліпилася поруч,
— це Гефсиманська печера. Тут
Ісус та його учні збиралися на
бесіди, сюди він привів їх після Таємної вечері, тут зрадив
його Іуда, тут арештувала Ісуса римська сторожа і він навіть
зцілив пораненого учнями воїна... Уявляєте, яка аура в цій
печері? Але відчути її заважає
аж занадто сучасний інтер’єр зі
стільцями для паломників. Фотографуємося, і ловлю себе на
думці, що скрізь тут, у Єрусалимі, ми будемо робити знімки
на місцях великої скорботи...
Дорога веде нас вище —
Кам’яна стіна, брама, напис над
нею свідчить, що ми дійшли до
Гефсиманського саду. А зліва —
неоковирна споруда громадських туалетів, вони зачинені, й
оголошення пропонує скористатися туалетом он у тому маленькому кафе. З кафе пахне чимось
кислим... Господи, це так треба,
щоб поруч із Гефсиманією?!
Моя дочка знається на біології, отож говорить щось про
можливий вік олив у біблійному саду: на табличках зазначено, що деревам понад дві тисячі
років. Я не слухаю: дивлюся на
покручені, зашкарублі стовбури, їх залишилося всього вісім.
До якого з них прихилявся Ісус?
Торкаюся пальцями кори: передай мені своє тепло, Боже.
Тут, у Гефсиманії, на камені, в ніч перед арештом молився Ісус до Царя Небесного, щоб проминула його чаша
страждань і муки. Моління про
чашу. Аве, Отче... Зараз цей камінь у храмі, що зветься Церквою всіх націй, за кілька метрiв від священних дерев. Гроші на базиліку, споруджену в

1924 році, збирали католики з
12 країн світу. Возвели її на місці, де з давніх-давен християни
ставили храми на честь Христа.
...Черниця грає на органі,
кругом каменя, на якому молився Ісус, схилилися паломники. Камінь — частина вівтаря, оточений залізною кованою огорожею у вигляді тернового вінця з чашами. Стаємо на
коліна перед огорожею, торкаємося рукою каменя. Паломники моляться польською, приєднуємося до них українською. Я
не знаю, звідки прийшли слова
молитви і сльози зворушення.
На душі стає так легко. Боже,
спаси і помилуй...
А дорога все стрімкіше піднімається на гору. Десь там, на
самій вершині Оливової гори,
на камені відбився слід ноги
Ісуса, коли він відштовхувався від землі в момент вознесіння. Йдемо повз древні кладовища, справа, за долиною, височіє
мурами Старе місто. Нарешті,
храм Вознесіння. Відчуваю непереборне бажання поставити у
слід Ісуса свою ногу. А раптом
це богохульство? Мабуть, ще
більшим богохульством є думка: а що, він вознісся не духом,
а тілом? Господи, прости.
Ми спускаємося з гори, вже
включена підсвітка, і Золоті ворота, через які Христос у Вербну
неділю в’їхав у Єрусалим, немов
палахкотять. Вже майже 500
років, як султан Сулейман Пишний наказав їх закласти. Саме
за ними містився колись Єрусалимський храм, з якого Христос
вигнав торговців. Він був зруйнований римлянами через кілька десятиліть після смерті Ісуса.
Зараз на його місці — одна з найвизначніших у мусульманському світі мечетей.
... Шукати на горі Сіон місце
Таємної Вечері, Сіонську Світлицю, легко. Вона в єврейській
частині Єрусалима, чи не кожен
зустрічний говорить російською.
Євреї толерантні: Світлиця міститься на другому поверсі будівлі, тоді як на першому — синагога і гробниця царя Давида. Раніше на цьому місці була церква,
зведена святою Єленою. А ще
раніше стояв будинок єрусалимського городянина, в якому і вечеряв Христос зі своїми учнями.
Зараз це порожня, доволі велика
зала з колонами — така архітектура подобалася хрестоносцям,
які її будували. Стоячи в ній,
важко уявити обставини тієї вечері, для настрою знайшли в інтернеті навіть знамениту картину Леонардо. Допомогло. Тепер ці білі стіни не заперечують
таїнства святого Причастя, яке
вперше відбулося саме на цьому місці під час Таємної вечері.
Коли не вино і хліб подав Христос учням, а кров свою і тіло, віддане на заклання. І став Агнцем
Божим...

❙ Храм Гробу Господнього.

Прийдіть і поклоніться
Хоч раз у житті варто побувати в Єрусалимі — в місті, де люди
вперше сказали одне одному «Христос воскрес!». Де приходить
до вірян розуміння і божих таїнств, і божого одкровення
■ ДОВІДКА «УМ»
Вшановувати місце розп’яття, поховання і воскресіння Ісуса Христа почали ще перші християни. Тоді воно
було ще за міською межею Єрусалима. А за кілька десятиліть увійшло в
межу міста, було густо заселене. Років
через сто після смерті Ісуса тут було
споруджено язичницький храм Венери. А першу християнську церкву на
цьому місці збудувала свята Єлена у
335 році. Сучасний Храм Гробу Господнього поділений між шістьма конфесіями християнської церкви: Греко-православною, Католицькою, Вірменською, Коптською, Сирійською та
Ефіопською, кожній з яких призначено свої межі та години для молитов.
Буквально в березні закінчилася масштабна реставрація каплиці над печерою поховання Христа. Відновні роботи проводилися за рахунок пожертв і
коштували 3,7 мільйона доларів.

Дорога Скорботи
Вулиці Старого міста метрпівтора завширшки. Кам’яні
тунелі, пронизані базарами, магазинами, розкладками з найрізноманітнішим товаром. А ще
тут є квартири, хостели, туристичні агенції, релігійні школи і
монастирі, церкви і поліцейські
відділки. Від тісняви і людської
юрби стає млосно. І важко змиритися, що в такому стані доводиться йти по ВіаДелороса —
Дорогою Скорботи, яку пройшов Ісус від місця, де йому було
проголошено вирок, до Голгофи. На цьому шляху капличками або просто хрестами позначені так звані станції — місця,
пов’язані з певними біблійними подіями. Станцій чотирнадцять. Про дев’ять зупинок написано в Євангеліях, решта виникли з легенд.
Перша станція — місце, де
колись височіла резиденція
римського прокуратора. Зараз
там монастир Сестер Сіону з капличкою Засудження. Кажуть,

❙ Оливи Гефсиманського саду.
що плити її підлоги збереглися
ще з тих часів. Якісь паломники
в екстазі прикладаються до тих
плит. У нас не той настрій, ми
виходимо. Друга капличка споруджена на місці, де Ісуса катували, де на нього одягли багряну плащаницю, на чоло — терновий вінець. Тут він прийняв
хрест. Капличка має розкішні
вітражі з відповідними біблійними сценами. Група китайців
їх старанно фотографує. Вітражі занадто яскраві. Починаєш

сприймати їх просто як витвір
мистецтва, а не як священне
зображення. Гріх. Але ж краса врятує світ... Як контраст iз
капличкою абсолютно моторошно виглядає арка, на яку Пілат
виводив перед натовпом (і де в
цій тісняві міг поміститися натовп?) Ісуса зі словами: «Це людина!» Дві тисячі років лунають
над світом ці слова, а люди не
стають більш людяними...

» стор.
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Тіллерсон та Лавров говорили про Донбас, оминувши тему санкцій
» стор.

5

Цікавий момент: біля монастиря Сестер Сіона є
будівля грецької церкви. Над її входом висічено різними мовами «Темниця Христа». Ця темниця не входить до офіційних станцій Дороги Скорботи. Однак
заходимо. Якийсь чернець російською мовою пояснює, що таки справді тут, у підземеллі, збереглася
темниця Христа, а ще глибше від неї — темниця Варавви. Чи справді заглибина у скелі з кам’яною лавою — місце, де чекав на вирок Ісус? Тепер над лавою
ікони, горять лампади, поруч — скринька для пожертв. Заглядаємо і в темницю Варавви. Ті ж кам’яні
лави, крім того — металеві кільця, до яких приковували ув’язнених. Хто знає, все може бути в цьому
втаємниченому місті.
... Ішла по ВіаДелороса і не могла позбавитися відчуття провини за те, що людям, які купують і продають спеції чи молитовники в навколишніх крамницях, байдуже, що відбувається це на Дорозі Скорботи.
Можливо, і в ту Страсну П’ятницю, коли Ісус падав
на це каміння, вони були так само байдужі або навіть
і злі: процесія на Голгофу заважала торгівлі...
За переказами, виходячи з міста, Христос зачепився за поріг Судних врат — перед ними йому востаннє оголосили його вирок. Звідси він побачив Голгофу. Нині від воріт нічого не залишилося. Плити від
них зберігаються на території російської місії. І взагалі це місце за останні двi тисячі років так забудували, що важко знайти вихід до Храму Гробу Господнього, збудованого на вершині Голгофи. Дякувати
якимось арабським торговцям — вони знають слово
«храм» і ледь не за руку провели нас серед якихось
магазинчиків.

Гроб Господень
Оце Голгофа? І це такий Храм? Ми трохи розгубилися: перед нами постало нагромадження будівель,
врослих одна в одну і в навколишні споруди. Чую, як
якийсь екскурсовод пояснює, що в межах Храму Гробу Господнього розташовано церкви, декілька діючих монастирів, галерей, допоміжних приміщень.
Загалом сьогодні Храм покриває собою не лише територію колишньої Голгофи, а й гробницю Христа і місце, де свого часу свята Єлена знайшла хрест
Розп’яття.
Вхід до Храму — як до хати: без помпезного фасаду, без сходів, треба тільки відчинити величезні
дерев’яні двері, ковані залізом. Скільки їм? Вони
такі старі, що віриться в півторатисячну їхню історію. Відразу за дверима праворуч — вузькі і стрімкі сходи. Хтось підказує: це вхід на Голгофу. От зараз
і ми пройдемо цим шляхом. Тільки для нас він буде
не останній...
Місце, де Ісуса прибивали до хреста, позначено
вівтарем, над ним зображення розіп’ятого Сина Божого. Під вівтарем, якщо нагнутися, можна побачити срібну позначку: ось саме тут був вкопаний той
хрест. Через невеликий отвір простягаю руку і торкаюся каміння Голгофи. Холодне, хоч навколо горить
стільки свічок. Люди фотографуються на фоні Голгофи. Ми теж. Кощунство? Мабуть. Особливо якщо
навколо тебе безліч людей, що підповзають до Голгофи навколішки.
Євангеліє повідомляє, що після смерті Ісус був
знятий з хреста Йосипом і Никодимом. Ці праведні
мужі поклали тіло на камінь, щоб змастити його, за
юдейським звичаєм, ароматичними оліями і обгорнути в плащаницю для поховання. (Нині камінь Помазання облицьовано в мармур. Віряни навколішки
моляться біля каменя, прикладають до нього ікони
і натільні хрестики). А потім Йосип заніс тіло Ісуса
в печеру майже біля підніжжя Голгофи — і було до
цієї печери 33 кроки — за кількістю прожитих Хрестом земних літ.
Зараз над печерою Гробу Господнього міститься
невелика каплиця з рожевого мармуру, споруджена
в 1910 році (Кувуклія). У проспектах написано, що її
розмір — два на півтора метри. У гробницю веде вузький прохід, сторожить його якийсь чернець: запускає по три-чотири людини буквально на хвилину. В
капличці, освітленій лампадами, мармуровий надгробок, на який можна поставити свічку. Так тісно,
що бачиш тільки стіни і спини людей перед тобою.
Не встигаєш прочитати молитву, як чернець стукає
в стіну — пора виходити, черга напирає. Бувалі люди
пояснюють, що черга тут завжди, і усамітнитися в
Кувуклії можуть лише патріархи, коли у страсну суботу приходять по Благодатний вогонь.
Кувуклія — остання станція на Дорозі Скорботи.
Щороку на Великдень хресною ходою йдуть цією Дорогою віруючі, щоб долучитися до божих страждань
і таїнства воскресіння. Христос воскрес — отже, у
християн є надія на Царство Боже. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ
Питання скасування
Сполученими Штатами
санкцій щодо РФ, запроваджених через анексію
Криму та військову агресію РФ на Донбасі, не
обговорювалося під час
перемовин між держсекретарем США Рексом Тіллерсоном та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у Москві.
Про це Тіллерсон заявив
на спільній прес-конференції з главою МЗС Росії
ввечері.
Тіллерсон також зазначив, що ситуація в Україні лишатиметься перепоною на шляху до
покращення
відносин
між США та Росією, допоки у виконанні Мінських домовленостей не
буде досягнуто повного
прогресу, цитує його слова агенція «Рейтер». «У
нас єдина позиція щодо
того, що Мінські домовленості мають виконуватися», — заявив зі свого
боку на прес-конференції
російський міністр Лавров. Він нагадав про існування двостороннього
«каналу консультацій»
між Москвою та Вашингтоном, створеного під
час правлiння Барака
Обами, та відзначив зацікавленість нинішнього керівництва США у
«продовженні двосторонніх контактів» у доповнення до консультацій у рамках «нормандської четвірки».
Окрім ситуації в Україні, міністри говорили про Сирію та Північну
Корею. Лавров заявив, що
обидві країни й надалі націлені на спільну боротьбу
з міжнародним терориз-

❙ Рекс Тіллерсон: «Ситуація в Україні лишатиметься перепоною до покращення відносин
❙ між США та Росією».
мом. Та попри такі заяви,
він визнав, що позиції
США та РФ щодо того, хто
стоїть за ймовірним застосуванням хімічної зброї в
сирійський провінції Ідліб, розходяться. «Це вочевидь та тема, щодо якої
ми розходимось, адже
Росія наполягає на проведенні «об’єктивного розслідування», — заявив
Лавров.
Тіллерсон, у свою чергу, заявив, що Білий дім
має у своєму розпорядженні факти застосування урядом Башара
Асада хімічної зброї в Ідлібі та в іншим місцях.

«Це (газова атака в Ідлібі.
— Ред.) лише одна подія,
пов’язана з застосуванням
режимом Асада хімічної
зброї. Загалом було нараховано п’ятдесят інцидентів», — сказав Тіллерсон.
Водночас керівник Держдепу додав, що Вашингтон не володіє інформацією про те, що Росія могла бути причетна до хімічної атаки в Ідлібі. Раніше
ЗМІ повідомляли, що в адміністрації Білого дому не
виключають причетності
Росії до газової атаки в
місті Хан-Шейхуні в Сирії.
Варто зазначити, що

візит Рекса Тіллерсона
до Москви — перший візит такого високого рівня
посадової особи адміністрації Дональда Трампа
до Росії. П’ятигодинні
переговори Лаврова та
Тіллерсона й зустріч останнього з президентом
Путіним були важливими кроками, але лише
ознайомчими. Сторони
радше вивчали позиції
один одного. Переговори не змінили становище сторін, бо Росія вже
після них удруге заветувала прийняття резолюції по Сирії в Раді Безпеки ООН. ■

українським корінням (народився в сім’ї українських емігрантів
неподалік Сіднею) Деніел Берегулак отримав цьогорічну Пулітцерівську премію як найкращий
фотокореспондент. Це вже друга така нагорода Деніела. Вперше
лауреатом премії він став у 2015
році за серію знімків з Африки,
враженої вірусом Ебола. Нинішню премію отримав за світлини про вражаючу за жорстокістю кампанію на Філіппінах проти наркотиків. Упродовж 35 днів
йому вдалося сфотографувати
57 вбивств наркозалежних людей та дилерів, здійснених месниками із народу.

налістів, дозволити відеоспостереження за виборами. Перенесення виборів підтримала голова ЦВК
Елла Памфілова і спікер Держдуми В’ячеслав Володін. Експерти і
депутати опозиційних фракцій зазначали, що перенесення виборів
пов’язане з бажанням підвищити
явку.

■ НОВИНИ ПЛЮС
Трамп уже не вважає
НАТО «застарілим»
Дональд Трамп кардинально змінив ставлення до НАТО. Під
час зустрічі з Генсеком організації
Єнсом Столтенбергом президент
США взяв назад свої слова щодо
«застарілості» Альянсу. Раніше
господар Білого дому ставив під
сумнів доцільність існування НАТО,
що неабияк тривожило європейських партнерів Вашингтона. Водночас Трамп укотре закликав країни-члени Альянсу збільшити свій
внесок до його бюджету. «Маючи справу зі спільними викликами,
ми повинні упевнитися в тому, що
члени НАТО дотримуються своїх
фінансових зобов’язань і платять
стільки, скільки повинні. Багато хто
цього не робить», — сказав Трамп.
У 2014 році країни НАТО вирішили
збільшити видатки на оборону до
2% ВВП упродовж наступних десяти років. Однак робити цього не
поспішають. Наразі цього досягли
лише чотири країни-члени Альянсу — Британія, Греція, Естонія та
Польща.

Напад на дортмундську
«Боруссію»
У рамках розслідування нападу на автобус із футболістами «Бо-

руссії» слідчі вже затримали одного підозрюваного, повідомляє «Німецька хвиля». Автобус із членами
дортмундської команди ввечері у
вівторок, 11 квітня, вирушив із готелю, в якому перебували гравці, до
стадіону на матч чвертьфіналу Ліги
чемпіонів. «Боруссія» мала зіграти проти французького клубу «Монако». За кілька хвилин пролунали
три вибухи. Уламки скла розлетілися автобусом, захисник Марк Бартра отримав поранення руки. А поліцейський, який на мотоциклі супроводжував автобус iз футболістами
на стадіон, отримав акустичну травму вуха й шок. Вибухи пошкодили транспортний засіб у двох місцях. Провідні німецькі видання пишуть, що слідчі розглядають версію
про зв’язок вибухів у Дортмунді з
угрупованням «Ісламська держава» (ІД). За інформацією «Шпігель
Онлайн», лист, знайдений на місці
злочину, починається словами «В
ім’я Аллаха» і завершується вимогами закрити американську військову базу в Рамштайні та припинити польоти німецьких розвідувальних літаків «Торнадо» у Сирії.

Пулітцер з українським
корінням
Австралійський фотограф з

Путіна обиратимуть на
річницю анексії Криму
Урядова комісія схвалила пакет законопроектів, що пропонує
перенести дату виборів президента Росії і скасувати відкріпні посвідчення. У поправках пропонують
перенести президентські вибори
на тиждень: з 11 березня на 18 березня. Вибори глави держави збігаються з річницею анексії Криму. Крім того, запропоновано скасувати використання на виборах
відкріпних посвідчень, розширити можливості спостерігачів і жур-

На Тайвані заборонили
їсти собак і котів
Тайванський парламент ухвалив закон, який забороняє вбивати собак та котів для вживання у їжу. Це сталося після того,
як зросло громадське невдоволення жорстоким поводженням
з тваринами. Закон також забороняє тягнути свого домашнього улюбленця на повідку під час
їзди на велосипеді чи мотоциклі. Порушникам закону загрожуватиме великий штраф або два
роки ув’язнення. Закон став першим подібним законодавчим актом в Азії. У 2001 році в Тайвані
ухвалили закон, який забороняв
продаж м’яса та хутра котів та
собак для «економічних цілей».
Раніше м’ясо собак регулярно
вживали в їжу на острові, але тепер цю тварину розглядатимуть
як члена сім’ї. ■
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УТ-1

06.05, 8.05 АгроЕра
06.10, 7.10 Музика рідного
дому
06.45, 7.45, 8.25 Смакота
08.10 Світ он лайн
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 0.20 Телемагазин
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Вечір пам’яті Назарія
Яремчука
11.25 Х/ф «Вікторія і
Альберт»
15.00 Фольк-music
16.20, 18.35 Т/с «На межі.
Група «Антитерор»
18.15, 18.25 КЛІП учасника
«Євробачення»-2017
18.20 Що там з
«Євробаченням»?
Блоги
20.30 Перша шпальта
21.00, 1.20, 5.30 Новини
21.30 Музична весна на
Першому
22.55, 5.50 Вічне
ТРК «ЕРА»
23.00 На слуху
23.30 Від першої особи
01.40 Х/ф «Суперник»
03.55 Т/с «Травма»
04.35 Д/ф «Відлуння віків.
Олександрія»
05.00 Д/ф «Світло Христового
воскресіння»
НТН
05.20 Т/с «Охоронець-3»
08.55, 19.15 Т/с «Кулагін і
партнери»
11.10, 17.50 Т/с «Детективи»
12.45 Т/с «Суто англійські
вбивства»
14.35, 21.30 Т/с «CSI: НьюЙорк-7»
16.05, 1.20 Т/с «Елементарно»
00.15 Т/с «Чорні вітрила-3»
03.00 Випадковий свідок
03.15 Речовий доказ
03.35 Легенди бандитської
Одеси
04.00 Правда життя. Професії
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Д/ф «Тарас Шевченко.
Заповіт», с. 4 «І виріс я
на чужині»
06.50 Поетична сторінка від
Василя Герасим’юка.
Борис Олійник
07.00 Ранок iз «Культурою»
07.45 Новини. Культура.
Дайджест
08.05 Києвотека. Київ у
старих довідниках. Київ
тепер і раніше
08.35 Ранок iз «Культурою»
09.20, 16.00 Актуально
09.25 Мовою мистецтва.
Академія. Слово
ректора
09.50 Сценограй
10.20 М. Коляда «Дівочий
виноград».

17 квітня

КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

19.30 ТСН
20.15, 1.45 Комедія «Шукаю
жінку з дитиною»
00.00 Мелодрама
«Паралельні світи»

05.45 Х/ф «Невиправний
брехун»
07.00 Х/ф «Опікун»
08.40 Х/ф «Одруження
Бальзамінова»
10.30 Віцин, якого ми не знали
11.30 Х/ф «Операція «И» та
інші пригоди Шурика»
13.25 Ювілейний вечір Валерія
та Костянтина Меладзе
15.20 Чекай на мене
17.40 Новини
18.00, 19.00, 4.30 Стосується
кожного
20.00, 2.45, 5.10 Подробиці
21.00 Т/с «Кохання за законом»
22.45 Т/с «Одного разу в
Ростові»
00.35-Т/с «Територія краси»
03.45 Готуємо разом»

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

Вистава Київського
академічного Молодого
театру
12.20 Борис Возницький
— збирач скарбів
13.00 Духовність єднає
Україну
14.00, 02.00 Пам’яті Квітки
Цісик
16.05 Азбука ремесел
16.25, 00.50 Д/ф «Український
пересмішник. 100-літтю
А. Сови присвячується»
17.00, 01.20 Нариси історії
культури України
з Мирославом
Поповичем. КирилоМефодіївське
товариство
17.30 Звучить музика
Йоганнеса Брамса
18.00 Напам’ять. Левко
Лук’яненко, ч. 1
18.15, 00.00 Новинний блок
19.00, 00.35 Новини. Культура
19.20 Діалог Василь
Герасим’юк — Юрій
Буряк
19.50 Михайло Дегтярьов.
Руйнація часу, ч. 1
20.10 Історія Поділля в
іменах. Марія Савіна
20.20 Ігор Борко. Мелодії
кохання
20.55 Барвиста Берегівщина
21.20 Циркова вистава «Цирк
на воді», ч. 2
22.20 Д/ф «Юрій
Рибчинський. Музика
слів»
23.00 Головна роль. Ярослав
Гаврилюк
04.00 Фільм-опера
«Спокута», с. 1

05.05 Світ особистості.
Микола Вінграновський,
ч. 1

08.00 Спецкор
08.30 Відеобімба
13.55 Т/с «Загублений світ»
15.35 Х/ф «Шах і мат»
17.20 Х/ф» В’язень»
19.10 Т/с «Команда»
20.15 Т/с «Схватка»
21.10 Х/ф «Справжнє
правосуддя:
перехрестя смерті»
23.00 Він, Вона і телевізор
00.00 Х/ф «Стіни»
02.10 Х/ф «Камінна душа»

07.45 Комедія «Село на
мільйон»

06.10, 2.45 Зоряний шлях
09.40, 1.35 Х/ф
«Підкидьок»
11.00 Х/ф «Роман у
листах»
12.50, 15.15 Т/с «Поранене
серце»
15.00, 19.00, 0.50 Сьогодні
16.45, 19.40 Т/с «Люба.
Любов»
21.00 Т/с «Покоївка»
23.00 Х/ф «Бібліотекар2: повернення в
Копальні Царя
Соломона»
04.30 Реальна містика
05.20 Агенти
справедливості

5 канал

СТБ
07.05, 16.00 Все буде добре!
09.05 Все буде смачно!
10.00, 18.30 За живе!
11.30 Х/ф «Осінній вальс»
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
ТОНІС
06.00, 14.50 В’ячеслав
Хурсенко. Політ білого
журавля
06.55 Концерт
09.55 Життя в цифрі
10.50 Завтра-сьогодні
12.05 Дикі тварини
14.20 Супервідчуття
15.55, 21.50 Х/ф Людина,
яка багато знала
18.20 Концерт Червоної
рути-97
20.45 Євромакс
21.20 Україна Михайла
Поплавського
00.10 Ніч чорних краваток
01.50 Життя на вершині
02.55 Вихідний, після опівночі
03.55 Світські хроніки
04.20 Модні історії
04.40 Кумири
04.50 Цивілізація Incognita
05.15 Джаз-коло
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф

ФУТБОЛ-1
06.00 «Спортінг» — «Реал».
ЧІ
07.45 Журнал Ліги чемпіонів
08.15 «Олімпік» —
«Шахтар». ЧУ
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 Великий футбол
12.00 «Ворскла» —
«Карпати». ЧУ
13.50 «МЮ» — «Челсі». ЧА
16.00 ЧІ. Огляд туру
16.55 Топ-матч
17.05 «Барселона» —
«Сосьєдад». ЧІ
18.55 ЧА. Огляд туру
19.50 «Челсі» —
«Фенербахче». 1/4
фіналу» (2007/2008 рр.)
21.40 «Алавес» —
«Вільярреал». ЧІ
23.40 ЧІ. Огляд туру
00.35 «Вест Бромвіч»
— «Ліверпуль». ЧА
02.20 «Атлетіко» —
«Осасуна». ЧІ
04.10 «Тоттенгем» —
«Борнмут». ЧА

ICTV
05.20 Служба розшуку дітей
05.25, 19.20 Надзвичайні
новини
06.10 Факти тижня. 100
хвилин
08.05 Надзвичайні новини.
Підсумки
09.00 Х/ф «Подорож
«Єдинорога»
12.10, 13.05 Х/ф
«Суперфорсаж»
12.45 Факти. День
14.20 М/ф «Іван Царевич і
Сірий Вовк-2»
15.50 Х/ф «Хоббіт. Пустка
Смоґа»
18.45 Факти. Вечір
20.05 Х/ф «Хоббіт. Битва
п’яти воїнств»
22.40 Х/ф «Робот Чаппі»
00.50 Х/ф «Снайпер-5.
Спадщина»
02.00 Небачене
«Євробачення»
02.50 Стоп-10
04.20 Факти
04.45 Дивитись усім!
ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00 Топ-матч
06.10 «Ворскла» —
«Карпати». ЧУ
08.10 «МЮ» — «Челсі». ЧА
10.00 «Валенсія» —
«Севілья». ЧІ
11.50, 5.20 Журнал Ліги
чемпіонів
12.20 «Саутгемптон»
— «Ман Сіті». ЧА
14.05 «Спортінг» — «Реал». ЧІ
15.50 Моя гра
16.20 «Олімпік» —
«Шахтар». ЧУ
18.05, 1.50 Великий футбол
19.45 ЧІ. Огляд туру
20.40 Європейський
WEEKEND
21.55 «Мідлсбро» —
«Арсенал». ЧА
00.00 «Челсі» —
«Фенербахче». 1/4
фіналу» (2007/2008 рр.)
03.30 «Алавес» —
«Вільярреал». ЧІ
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.30, 23.40 Брама часу
08.20 Бойова залізниця
10.00 Таємниці Ісуса
12.30 Загадки планети
14.30 Пустелі: життя на межі
16.30 Далеко і ще далі
18.20 Таємниці дефіциту
20.20 Паралельний світ
21.10 Справжнє обличчя Ісуса
22.50 Хрест у мистецтві
К1
05.10 Рецепти щастя. Нова
історія

НОВИЙ КАНАЛ
03.15 Зона ночі
05.05 Т/с «Друзі»
06.00 Абзац
07.00, 8.50 Kids Time
07.02 М/с «Історії Тома і
Джеррі»
08.52 М/ф «Синбад: легенда
семи морів»
10.20 Х/ф «Без почуттів»
12.10 Х/ф «Учень
чарівника»
14.20 Х/ф «Джон Картер:
між двох світів»

17.00, 19.00 Ревізор Крамниці
21.00 Таємний агент
22.10 Таємний агент. Постшоу
00.00 Суперінтуїція
01.30 Небачене
«Євробачення»
01.50 Х/ф «Не жартуйте з
Зоханом»
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
23.40 Т/с «Сонна Лощина»
01.20 Х/ф «В очікуванні
вічності»
02.45 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 «Курка, яка несла
всяку всячину»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дорамандрівниця»
10.50 Х/ф «Король
скейтборду:
найвертикальніший
примат»
12.20 Х/ф «Боги, мабуть,
збожеволіли-2»
14.15 Х/ф «Трубач»
15.50 Готель Галіція
21.00 Одного разу під
Полтавою
22.00, 2.05 Країна У
23.00 Х/ф «Новітній
заповіт»
01.15 Теорія зради
03.45 Віталька

ТБ-ВІВТОРОК
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18 квітня
УТ-1
06.00, 7.00, 8.00, 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, 23.35 Від першої особи
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»
11.15 Т/с «Лінія захисту»
12.15 Суспільний університет
13.00 Новини
13.15 Уряд на зв’язку з
громадянами
13.40, 21.50 Музична весна на
Першому
15.30 Х/ф «Піше: між небом
і землею»
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 Д/с «Cадові скарби»
19.55 Наші гроші
20.20, 4.40 Про головне
21.30, 5.35 Новини. Спорт
22.55, 5.50 Вічне
ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки
02.05 Д/ф «Голий король»
Костянтина Степанкова»
02.45 Д/ф «Іван Терещенко.
Колекціонер справ
благодійних»
03.10 Т/с «Травма»
НТН
04.35 Х/ф «Командир
щасливої «Щуки»
06.10 Х/ф «Бризки
шампанського»
08.00, 19.30 Т/с «Кулагін і
партнери»
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, 2.35 Свідок
15.40, 0.55 Т/с «Елементарно»
23.45 Т/с «Чорні вітрила-3»
03.05 Випадковий свідок
03.15 Речовий доказ
03.35 Легенди бандитської
Одеси
04.00 Правда життя. Професії
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Азбука ремесел.
Скрипаль
06.25 Д/ф «Український
пересмішник. 100-літтю
А. Сови присвячується»
07.00 Ранок iз «Культурою»
07.45, 18.15, 00.00 Новинний
блок
08.20, 19.00, 00.35 Новини.
Культура
08.35 Ранок iз «Культурою»
09.20, 16.00 Актуально
09.25 Діалог Василь
Герасим’юк — Юрій
Буряк
09.50 Михайло Дегтярьов.
Руйнація часу, ч. 1
10.10 Історія Поділля в іменах.
Марія Савіна
10.20 Ігор Борко. Мелодії
кохання
10.55 Барвиста Берегівщина
11.20 Циркова вистава «Цирк

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, 1.10 ТСН
09.30 Чотири весілля
10.50, 12.20 Міняю жінку
12.50, 13.50 Пробач мені, моя
любове
14.45, 15.45 Сімейні мелодрами
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
18.30, 3.50 Мелодрама
«Кохання проти долі»
20.30 Секретні матеріали
21.00 Т/с «Хороший хлопець»
22.00 На ножах
23.35, 1.25 Драма «Жити»

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, 2.40, 5.10 Подробиці
22.45 Т/с «Одного разу в
Ростові»
00.35 Т/с «Територія краси»
03.45 Готуємо разом

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.10, 13.30, 15.30, 5.20 Агенти
справедливості
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.20 Сьогодні
07.15, 8.15 Ранок з Україною
09.15, 4.10 Зоряний шлях
11.30, 4.30 Реальна містика
16.10 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Покоївка»
23.30 Т/с «Закон і порядок:
злочинний намір»
01.50 Х/ф «Бібліотекар-2:
повернення в Копальні
Царя Соломона»
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ICTV
05.35, 20.20 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Антизомбі
11.05 Більше ніж правда
11.55, 13.10 Секретний фронт
12.45, 15.45 Факти. День
13.25 Х/ф «Робот Чаппі»

НОВИЙ КАНАЛ
03.50 Служба розшуку дітей
04.00 Зона ночі
05.40, 18.00 Абзац
06.40 М/с «Історії Тома і
Джеррі»
06.42, 8.00 Kids Time
08.02 Т/с «Друзі»
10.50 Т/с «СашаТаня»
15.50, 19.00 Серця трьох
21.00 Київ удень і вночі
22.10 Х/ф «Я номер чотири»

00.20 Х/ф «Залізна сутичка»
02.00 Х/ф «Бісів мобільник»

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

16.10 Х/ф «Хоббіт. Битва
п’яти воїнств»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Пес-2»
23.15 Х/ф «Дум»
01.15 Т/с «Лас-Вегас-5»
02.35 Стоп-10
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Дивитись усім!

на воді», ч. 2
12.20 Д/ф «Юрій Рибчинський.
Музика слів»
13.00 Головна роль. Ярослав
Гаврилюк
14.00, 02.00 Фільм-вистава
«Назар Стодоля»
15.10, 03.10 Флейта Олега
Кудряшова
16.05 Скарби роду. Дерева з
бісеру
16.20 Казки Запорізькі від
Санька Сита
16.35 Д/ф «Марко Вовчок.
Таємнича зірка»
17.00, 00.50 Ідеальне місто
Жовква
17.30, 01.20 Д/ф
«Сімдесятники.
Володимир Дахно»
18.00, 01.45 Так було і так буде
довіку
19.20 Прямостояння
20.20 Немеркнучі зірки. Ольга
Басистюк
21.20 Фольк-music
22.20 Лесь Танюк про Мар’яна
Крушельницького
22.50 Туристичними стежками.
Чигирин
23.00 Бравісимо, Олег Бійма!,
ч. 1
04.00 Фільм-опера «Спокута»,
с. 2
05.10 Д/ф «Винниченко без
брому»

19.55 Вердикт історії
21.20, 4.30 Відлуння
21.55, 5.00 DW-Візерунок дня
22.20 Більярдний турнір
Cluster Cup. 1/2 фіналу
23.30 ТОП-10: таємниці і
загадки
00.00 Ніч чорних краваток
01.00 Життя на вершині
02.45 Після опівночі
03.45 Світські хроніки
04.15 Кумири
05.10 Джаз-коло

09.50, 21.00 Журнал Ліги
чемпіонів
10.20 Європейський WEEKEND
11.40, 23.40 ЧА. Огляд туру
12.35 «МЮ» — «Челсі». ЧА
14.20 Моя гра
14.50 «Ворскла» —
«Карпати». ЧУ
16.35 Ель Класіко». ЧІ
17.30 «Атлетіко» —
«Осасуна». ЧІ
19.15 «Олімпік» — «Шахтар».
ЧУ
21.30 «Лестер» — «Атлетіко».
1/4 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
00.35 «Барселона» —
«Сосьєдад». ЧІ
02.20 «Мідлсбро» —
«Арсенал». ЧА
04.10 «Бетіс» — «Ейбар». ЧІ

10.50, 17.00 Левиний рейнджер
11.50 Пустелі: життя на межі
13.40 Містична Україна
14.30 Прихована реальність
15.20 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
23.40 Щоденники ІІ Світової
війни
00.30 Подорожі з Ісусом
01.20 Бандитська Одеса

СТБ
07.00, 16.00 Все буде добре!
09.00, 18.30 За живе!
10.20 Х/ф «Джентльмени
удачі»
12.10 МастерШеф
18.00, 22.00 Вiкна-новини
20.00, 22.45 МастерШеф.
Діти-2
23.20 Т/с «Коли ми вдома»
00.20 Слідство ведуть
екстрасенси
ТОНІС
06.00, 16.55 Даніель Прево.
Зірка епізоду
07.00, 18.00 Алло, лікарю!
09.50 Будьте здорові!
10.40 Teen-клуб
11.50 Соціальний статус
14.10 Більярдний турнір
Cluster Cup. 1/4 фіналу
16.15 Таке спортивне життя
16.50 Кліп Остап Канака
19.00 В гостях у Дмитра
Гордона

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Д/ф «Помста природи»
10.30, 23.00 Він, Вона і
телевізор
11.30 Облом.UA.
15.10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
17.00, 24 .00 Т/с «Перевізник»
18.00 Нишпорки
18.30 Спецкор
19.00 ДжеДАІ
19.20, 20.15 Т/с «Схватка»
21.10 Х/ф «Справжнє
правосуддя: темна
помста»
01.00 Х/ф «Ті, що
повторюють
реальність»
02.30 Х/ф «Чорна долина»
ФУТБОЛ-1
06.00, 16.00 Європейський
WEEKEND
07.20, 17.20 «Мідлсбро»
— «Арсенал». ЧА
09.05 ЧІ. Огляд туру
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS. LIVE
10.20, 2.10 «Олімпік»
— «Шахтар». ЧУ
12.10 Великий футбол
13.50 «Саутгемптон» — «Ман
Сіті». ЧА
19.10 «Спортінг» — «Реал».
ЧІ
21.00, 23.40 Ніч Ліги чемпіонів
21.35 «Реал» — «Баварія».
1/4 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
00.20 «МЮ» — «Челсі». ЧА
04.00 «Гранада» — «Сельта».
ЧІ
ФУТБОЛ-2
06.00 Топ-матч
06.10 «Вест Бромвіч»
— «Ліверпуль». ЧА
08.00 «Спортінг» — «Реал». ЧІ

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.20 Наші
08.10, 12.50 Правила життя
09.00 Правда життя
10.00, 21.40 Мистецтво
виживання

К1
05.10 Рецепти щастя
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»
02.15 Нічне життя

ТЕТ
06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше — це твоє
06.50 Байдиківка
07.10 М/с «Лис Микита»
07.25 М/с «Шалені кролики.
Вторгнення»
07.40 М/с «Пригоди
Котигорошка та його
друзів»
08.00 Мультмікс
09.25 М/с «Дорамандрівниця»
09.55 Х/ф «Король повітря:
повернення»
11.25, 17.45 Панянка-селянка
12.30 Найгірший водій країни
13.35, 19.55 Готель Галіція
14.40, 21.00 Одного разу під
Полтавою
15.05 Т/с «Домашній
арешт»
15.40, 4.25 Віталька
16.40, 0.55 Казки У Кіно
22.00, 2.45 Країна У
23.00 Розсміши коміка
01.25 Шпілівілі
01.55 Теорія зради

■ ПЕРЕДПЛАТА-2017

Стабільна ціна
в нестабільному світі
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на червень
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колегижурналiсти оцiнюють як головну нацiональну
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i
вашої уваги, шановнi читачi.
В умовах постійного зростання цін на все і вся
ми не тільки не підвищили, а навіть трохи зменшили передплатну вартість «України молодої»
у 2017 році. Якщо хто з вас, шановні читачі, не
встиг передплатити газету на цей рік або не продовжив передплату на наступні місяці, це можна
зробити до 5 травня в селах і райцентрах, до 10-го
— в обласних центрах та в Києві, і ви отримуватимете «Україну молоду» з 1 червня.
Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку, в операційних залах
поштамтів, у пунктах приймання передплати,
на сайті ДП «Преса» www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте «Україну молоду» — порадьте передплату i
своїм родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2017 рiк:
на мiсяць — 50 грн. 49 коп.,
на два місяці — 100 грн. 98 коп.,
до кінця року — 353 грн. 43 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 70 грн. 49 коп.,
на два місяці — 140 грн. 98 коп.,
до кінця року — 493 грн. 43 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на мiсяць — 18 грн. 41 коп.,
на два місяці — 36 грн. 82 коп.,
до кінця року — 128 грн. 87 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково за
саму процедуру оформлення
передплати 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» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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ТБ-СЕРЕДА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 14—15 КВІТНЯ 2017
УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00,
5.10 Новини
06.10, 7.10, 8.10 Спорт
06.15, 8.15 АгроЕра
06.25, 23.35 Від першої особи
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
10.25 Перша шпальта
11.00 Засідання Кабінету
Міністрів України
13.00 Новини
13.15 Наші гроші
14.00 На гостину до Івана
Поповича
15.35, 2.30 Світло
16.15 Мистецькі історії
16.30 Т/с «Лінія захисту»
17.25 Школа Мері Поппінс
17.40 М/с «Книга джунглів»
18.15, 1.20 Новинний блок
19.00, 1.50 Новини. Культура
19.20 Історична док.драма
«Доньки Єви»
19.55 Слідство. Інфо
20.20, 4.40 Про головне
21.30, 5.35 Новини. Спорт
21.50 Музична весна на
Першому
22.40 Мегалот
22.55, 5.50 Вічне
ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки
02.05 Книга.ua
03.10 Т/с «Травма»
НТН
04.30 Х/ф «Захар Беркут»
06.05 Х/ф «Одиночне
плавання»
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, 2.40
Свідок
15.40, 0.55 Т/с «Елементарно»
23.45 Т/с «Чорні вітрила-3»
03.10 Випадковий свідок
03.25 Речовий доказ
03.55 Легенди бандитського
Києва
04.15 Правда життя.
Професії
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Скарби роду. Дерева з
бісеру
06.20 Ідеальне місто Жовква
07.00 Ранок iз «Культурою»
07.45, 18.15, 00.00 Новинний
блок

19 квітня

КАНАЛ «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 1.10 ТСН
06.45, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
09.30 Чотири весілля
10.50, 12.20 Міняю жінку
12.50, 13.50 Пробач мені, моя
любове
14.45, 15.45 Сімейні мелодрами
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
18.30, 3.50 Мелодрама
«Кохання проти долі»
20.30 Секретні матеріали
21.00 Т/с «Хороший хлопець»
22.00 Одруження наосліп
23.35, 1.25 Драма «Розмова»

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, 2.40, 5.10 Подробиці
22.40 Т/с «Одного разу в
Ростові»
00.35 Т/с «Територія краси»
03.45 Готуємо разом

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.10, 13.30, 15.30, 5.20
Агенти
справедливості
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 2.40 Сьогодні
07.15, 8.15 Ранок з Україною
09.15, 3.30 Зоряний шлях
11.30, 4.30 Реальна містика
16.10 Історія одного
злочину
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Говорить Україна»
21.00 Т/с «Покоївка»
23.30 Т/с «Закон і порядок:
злочинний намір»

ICTV
05.35, 10.10 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
11.05 Більше ніж правда
12.25, 13.10, 17.50 Т/с
«Північний вітер»
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Х/ф «Цунамі: удар із
глибини»
15.30, 16.10, 21.25
Т/с «Пес-2»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.10 Х/ф «Обитель зла-4.
Життя після смерті»

НОВИЙ КАНАЛ
03.55 Зона ночі
05.50, 18.00 Абзац
06.50 М/с «Історії Тома і
Джеррі»
08.10 Kids Time
11.00 Т/с «Щасливі разом»
16.00, 19.00 Від пацанки до
панянки
21.00 Київ удень і вночі
22.00 Х/ф «Таймлес:
рубінова книга»

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

08.20, 19.00, 00.35 Новини.
Культура
08.35 Ранок iз «Культурою»
09.20, 16.00 Актуально
09.25 Прямостояння
10.20 Немеркнучі зірки. Ольга
Басистюк
11.20 Фольк-music
12.20 Лесь Танюк про Мар’яна
Крушельницького
12.50 Туристичними
стежками. Чигирин
13.00 Бравісимо, Олег Бійма!,
ч. 1
14.00, 02.00 Х/Ф «Буйна»,
с. 1
15.10, 03.10 Д/ф «Павло
Загребельний. До
запитання…»
16.05 Обереги. Лозоплетіння
16.30 Степан Ганжа. Відлуння
грому
16.45, 00.50 Надвечір’я. Долі
17.45 Дещо про кіно. Анатолій
Борсюк. Володимир
Попков. Борис
Нібієрідзе. Олег Бійма
19.20 Музей Ханенків
19.50 Дипломна вистава
20.15 Леонард Бернстайн
«Вестсайдська історія».
Дипломна вистава
КНУКіТ
21.50 Світ у прямокутнику.
Фотококтейль від
Наталії Компанцевої
22.40 Т/ф «Усім нам смерть
судилася зарання».
Пам’яті Алли Горської
23.00 Бравісимо, Олег Бійма!
ч. 2
01.35 Косачі в Колодяжному
04.00 Х/ф «Поступися
місцем...»
05.35 Д/ф «П’ять куль для
Дмитра Яворницького»

09.00 Все буде смачно!
10.00, 18.30 За живе!
11.15 МастерШеф
18.00, 22.00 Вiкна-новини
20.00, 22.45 МастерШеф.
Діти-2
23.20 Т/с «Коли ми вдома»
00.20 Слідство ведуть
екстрасенси

15.10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
17.00, 23.55 Т/с «Перевізник»
18.00 Цілком таємно
19.20, 20.15 Т/с «Схватка»
21.05 Х/ф «Справжнє
правосуддя: вуличні
війни»
00.55 Х/ф «Генії»
02.25 Х/ф «Богдан-Зиновій
Хмельницький»

СТБ
07.00, 16.00 Все буде добре!

ТОНІС
06.00 Мілен Демонжо. Міледі
з українським корінням
06.50, 21.55, 4.55 DWВізерунок дня
07.00, 18.00 Алло, лікарю!
09.50 Цивілізація Incognita
10.45 Модні історії
11.15 Кумири
12.05 Зимою і літом
мандруємо світом
14.15, 22.20 Більярдний
турнір Cluster Cup. 1/2
фіналу
15.25 Таке спортивне життя
15.55 Іпостасі спорту
16.20, 23.35 ТОП-10: таємниці
і загадки
16.50, 19.55 Вердикт історії
18.55 В гостях у Дмитра
Гордона
21.25, 4.25 Глобал-3000
00.00 Натхнення
00.10 Ніч чорних краваток
02.00 Життя на вершині
03.00 Після опівночі
04.00 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 Нишпорки
10.30, 22.55 Він, Вона і
телевізор
11.30 Нове «Шалене відео
по-українськи»

ФУТБОЛ-1
06.00 «Валенсія» —
«Севілья». ЧІ
07.45 Моя гра
08.15 «Ворскла» —
«Карпати». ЧУ
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS. LIVE
10.20 «Лестер» —
«Атлетіко». 1/4 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
12.10 Ель Класіко». ЧІ
13.05 «Вест Бромвіч»
— «Ліверпуль». ЧА
14.55 Топ-матч
15.10, 19.10 Сіткорізи
16.00, 18.25 Ніч Ліги
чемпіонів
16.35 «Реал» — «Баварія».
1/4 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
19.40 «Барселона» —
«Сосьєдад». ЧІ
21.30 «Монако» —
«Боруссія» (Д). 1/4
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
23.40 Шлях до Ель Класіко».
ЧІ
00.35 «Саутгемптон»
— «Ман Сіті». ЧА
02.20 «Алавес» —
«Вільярреал». ЧІ
04.05 «Барселона» —
«Ювентус». 1/4 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА

01.00 Х/ф «Дум»
02.35 Стоп-10
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Дивитись усім!
ФУТБОЛ-2
06.00 «МЮ» — «Челсі». ЧА
07.50, 10.15, 21.00, 23.40 Ніч
Ліги чемпіонів
08.25, 0.20 «Реал» —
«Баварія». 1/4 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
10.55 «Тоттенгем» —
«Борнмут». ЧА
12.45 Топ-матч
12.55 «Барселона» —
«Сосьєдад». ЧІ
14.45 «Мідлсбро» —
«Арсенал». ЧА
16.35 Шлях до Ель
Класіко». ЧІ
17.30 «Гранада» —
«Сельта». ЧІ
19.15 «Лестер» —
«Атлетіко». 1/4 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
21.35 «Барселона» —
«Ювентус». 1/4 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
02.10 «Монако» —
«Боруссія» (Д). 1/4
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
04.00 «Валенсія» —
«Севілья». ЧІ
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.20 Наші
08.10, 12.50 Правила життя
09.00 Правда життя
10.00, 21.40 Мистецтво
виживання
10.50, 17.00 Левиний
рейнджер
11.50 Пустелі: життя на межі
13.40 Містична Україна
14.30 Прихована реальність
15.20 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

00.20 Х/ф «Я номер
чотири»
02.25 Х/ф «Небеса
реальні»
23.40 Щоденники ІІ Світової
війни
00.30 Таємниці кримінального
світу
К1
05.10 Рецепти щастя
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»
02.15 Нічне життя
ТЕТ
06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше — це твоє
06.50 Байдиківка
07.10 М/с «Лис Микита»
07.25 М/с «Шалені кролики.
Вторгнення»
07.40 М/с «Пригоди
Котигорошка та його
друзів»
08.00 Мультмікс
09.25 М/с «Дорамандрівниця»
09.55 Х/ф «Принци
повітря»
11.25, 17.45 Панянка-селянка
13.35, 19.55 Готель Галіція
14.40, 21.00 Одного разу під
Полтавою
15.05 Т/с «Домашній арешт»
15.40, 4.25 Віталька
16.40, 0.55 Казки У Кіно
22.00, 2.45 Країна У
23.00 Розсміши коміка
01.25 Шпілівілі
01.55 Теорія зради

ТБ-ЧЕТВЕР
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20 квітня
УТ-1
06.00, 7.00, 8.00, 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, 23.35 Від першої особи
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, 18.50 Що там з
«Євробаченням»?
Блоги
10.05, 18.10, 18.55
Кліп учасника
«Євробачення»-2017
10.25 Т/с «Площа Берклі»
11.15, 16.30 Т/с «Лінія
захисту»
12.05, 3.05 Д/с «Південна
Корея сьогодні»
12.15 Суспільний університет
12.40, 21.30, 5.35 Новини.
Спорт
13.00 Новини
13.15 Слідство. Інфо
13.55 Музична весна на
Першому
15.35 Надвечір’я. Долі
17.20 Казки Лірника Сашка
17.40 М/с «Книга джунглів»
18.00 Voxcheck
18.15, 1.20 Новинний блок
19.00, 1.50 Новини. Культура
19.20 Історична док. драма
«Доньки Єви»
19.55 Схеми
20.25 Д/ф «Історія без купюр.
Холмська трагедія»
21.40 Д/ф «Волинянин»
ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки
02.05 На гостину до Івана
Поповича
03.10 Т/с «Травма»
04.40 Д/с «Традиційні свята
Масурі»
05.50 Вічне

НТН
04.50 Х/ф «Олеся»
06.10 Х/ф «Страх висоти»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін
і партнери»
08.30 Ранковий «Свідок»
10.30, 17.30 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, 2.40
Свідок
15.40, 1.00 Т/с «Елементарно»
23.45 Т/с «Чорні вітрила-3»
03.10 Випадковий свідок
03.25 Речовий доказ
04.10 Легенди бандитського
Києва
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.00 Обереги. Лозоплетіння
06.30 Дещо про кіно. Анатолій
Борсюк. Володимир
Попков. Борис
Нібієрідзе. Олег Бійма
07.00 Ранок iз «Культурою»
07.45, 18.15, 00.00 Новинний

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
10.50, 12.20 Міняю жінку
12.50, 13.50 Пробач мені, моя
любове
14.45, 15.45 Сімейні мелодрами
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
18.30 Мелодрама «Кохання
проти долі»
20.30, 4.15 Секретні матеріали
21.00 Т/с «Хороший хлопець»
22.00 Чотири весілля
23.00 Право на владу 2017
00.45 Драма «Б’ютіфул»

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, 2.40, 5.10 Подробиці
22.45 Т/с «Одного разу в
Ростові»
00.35 Т/с «Територія краси»
03.45 Готуємо разом

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.10, 13.30, 15.30, 5.20
Агенти
справедливості
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 2.40 Сьогодні
07.15, 8.15 Ранок з
Україною
09.15, 3.30 Зоряний шлях
11.30, 4.30 Реальна містика
16.10 Історія одного
злочину
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Покоївка»
23.30 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
10.10 Секретний фронт
11.05 Більше ніж правда
12.25, 13.10, 17.50 Т/с
«Північний вітер»
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Х/ф «Цунамі: удар із
глибини-2»
15.35, 16.10, 21.25 Т/с «Пес2»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.15 Х/ф «Обитель зла-5.
Відплата»
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НОВИЙ КАНАЛ
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Зона ночі
06.00, 18.00 Абзац
06.50, 8.10 Kids Time
06.52 М/с «Історії Тома і
Джеррі»
08.12 Т/с «Друзі»
11.00 Т/с «Щасливі разом»
16.05, 19.00 Хто зверху?
21.00 Київ удень і вночі
22.00 Х/ф «Таймлес-2:
сапфірова книга»
00.15 Х/ф «Коли твоя
дівчина — зомбі»

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

блок
08.20, 19.00, 00.35 Новини.
Культура
08.35 Ранок iз «Культурою»
09.20, 16.00 Актуально
09.25 Музей Ханенків
09.50 Дипломна вистава
10.15 Леонард Бернстайн
«Вестсайдська історія».
Дипломна вистава
КНУКіТ
11.50 Світ у прямокутнику.
Фотококтейль від
Наталії Компанцевої
12.40 Т/ф «Усім нам смерть
судилася зарання».
Пам’яті Алли Горської
13.00 Бравісимо, Олег Бійма!
Ч. 2
14.00, 02.00 Х/Ф «Буйна»,
с. 2
15.10, 03.10 Д/ф «Борис
Грінченко. Ловець слів»
16.05 Невигадані історії. Гнат
Хоткевич
16.35 Закарпатський
краєзнавчий музей
16.45, 00.50 Світло
17.20, 01.20 Руслан Найда.
Козацька уява
18.00 Гра долі. Poeta maximus
19.20 Дійові особи
20.20 Немеркнучі зірки. Юлія
Ткаченко
21.20 Х/ф «Камінний
господар»
22.50 Про книгу. Юрій
Щербак «Зброя судного
дня»
23.40 Лядовська святиня
04.00 І. Карпенко-Карий
«Житейське море».
Фільм-вистава
Львівського театру ім.
М. Заньковецької
05.30 Д/ф «Євген Патон.
Щедрість таланту»

09.40, 18.30 За живе!
11.00 МастерШеф
18.00, 22.00 Вiкна-новини
20.00, 22.45 Я соромлюсь
свого тіла
00.00 Один за всіх
01.40 Слідство ведуть
екстрасенси

21.00 Х/ф «Справжнє
правосуддя:
смертельне
правосуддя»
00.50 Х/ф «1408»
02.50 Х/ф «Гетьманські
клейноди»

СТБ
06.45, 16.00 Все буде добре!
08.45 Все буде смачно!

ФУТБОЛ-1
ТОНІС
06.00 Андрій Ромоданов:
«Проза й поезія мозку»
06.50, 21.55, 5.05 DWВізерунок дня
07.00, 18.00 Алло, лікарю!
09.50, 4.20 Цивілізація
Incognita
10.45 Модні історії
11.50 Соціальний статус
14.10, 22.15 Більярдний
турнір Cluster Cup. 1/2
фіналу
15.30 Таке спортивне життя
15.55 Іпостасі спорту
16.10, 23.25 ТОП-10: таємниці
і загадки
16.50, 19.55 Вердикт історії
19.00 В гостях у Дмитра
Гордона
21.20, 4.35 Відлуння
00.00 Ніч чорних краваток
01.15 Життя на вершині
02.40 Після опівночі
03.40 Світські хроніки
04.05 Кумири
05.20 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, 22.50 Він, Вона і
телевізор
11.35 Відеобімба
15.10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
17.00, 23.50 Т/с «Перевізник»
18.00 Секретні матеріали
19.20, 20.10 Т/с «Схватка»

06.00 «Гранада» —
«Сельта». ЧІ
07.45 Сіткорізи
08.15 «Тоттенгем» —
«Борнмут». ЧА
10.00, 15.40, 21.25 Футбол
NEWS. LIVE
10.20 «Монако» —
«Боруссія» (Д). 1/4
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
12.10 «Реал» — «Баварія».
1/4 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
13.55, 2.25 «Лестер»
— «Атлетіко». 1/4
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
16.00, 18.25 Ніч Ліги
чемпіонів
16.35 «Барселона» —
«Ювентус». 1/4 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
19.10 «МЮ» — «Челсі». ЧА
21.00, 21.40, 00.00 Шлях до
Стокгольма
21.55 «МЮ» — «Андерлехт».
1/4 фіналу. Ліга Європи
УЄФА
00.40 «Шальке» — «Аякс».
1/4 фіналу. Ліга Європи
УЄФА
04.10 «Генк» — «Сельта».
1/4 фіналу. Ліга Європи
УЄФА
ФУТБОЛ-2
06.00 «Лестер» —
«Атлетіко». 1/4 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
07.50, 10.15 Ніч Ліги
чемпіонів

00.55 Х/ф «Обитель зла-4.
Життя після смерті»
02.30 Стоп-10
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Дивитись усім!
08.25 «Барселона» —
«Ювентус». 1/4 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
10.55 «Вест Бромвіч»
— «Ліверпуль». ЧА
12.45 Шлях до Ель Класіко».
ЧІ
13.40 «Олімпік» —
«Шахтар». ЧУ
15.25 «Саутгемптон»
— «Ман Сіті». ЧА
17.15 «Монако» —
«Боруссія» (Д). 1/4
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
19.05 Ель Класіко». ЧІ
20.00 «Реал» — «Баварія».
1/4 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
21.50 «Генк» — «Сельта».
1/4 фіналу. Ліга Європи
УЄФА
00.00 «Бешикташ»
— «Ліон». 1/4 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
01.50 «МЮ» — «Андерлехт».
1/4 фіналу. Ліга Європи
УЄФА
03.40 Топ-матч
03.55 «Мідлсбро» —
«Арсенал». ЧА
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.20 Наші
08.10, 12.50 Правила життя
09.00 Правда життя
10.00, 21.40 Мистецтво
виживання
10.50 20 найжахливіших
убивць
11.50 Пустелі: життя на межі
13.40 Містична Україна
14.30 Прихована реальність
15.20, 23.40 Щоденники ІІ
Світової війни
16.10, 20.50 Скарби зі сховищ
17.00 Левиний рейнджер
18.00, 22.40 Загадки планети
19.00 Легенди карного
розшуку

02.00 Х/ф «Коледж»
19.50
00.30
03.30
04.20
05.10

Далеко і ще далі
У пошуках істини
Майор «Вихор»
Ліліпути
Шосте відчуття. Дар чи
прокляття?
К1

05.10 Рецепти щастя
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»
02.15 Нічне життя
ТЕТ
06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше — це твоє
06.50 Байдиківка
07.10 М/с «Лис Микита»
07.25 М/с «Шалені кролики.
Вторгнення»
07.40 М/с «Пригоди
Котигорошка та його
друзів»
08.00 Мультмікс
09.25 М/с «Дорамандрівниця»
09.55 Х/ф «Король повітря:
ліга чемпіонів»
11.25, 17.45 Панянка-селянка
13.35, 19.55 Готель Галіція
14.40, 21.00 Одного разу під
Полтавою
15.05 Т/с «Домашній арешт»
15.40, 4.25 Віталька
16.40, 0.55 Казки У Кіно
22.00, 2.45 Країна У
23.00 Розсміши коміка
01.25 Шпілівілі
01.55 Теорія зради
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УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 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, 23.00 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 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, 3.05 Д/с «Південна
Корея сьогодні»
12.15 Суспільний університет
12.35 Voxcheck
12.40, 21.30, 5.35 Новини.
Спорт
13.00 Новини
13.15 Схеми
13.55 Музична весна на
Першому
15.35 Віра. Надія. Любов
17.20 Казки Лірника Сашка
17.40 М/с «Книга джунглів»
18.15, 1.20 Новинний блок
18.50 Що там з
«Євробаченням»?
19.00, 1.50 Новини. Культура
19.20 Циркове водно-вогняне
шоу
21.50 Богатирські ігри
22.50 З перших вуст
22.55, 5.50 Вічне
ТРК «ЕРА»
23.15 Підсумки
23.35 Від першої особи
02.05 Музичне турне
03.10 Т/с «Травма»
04.40 Уряд на зв’язку з
громадянами
НТН
04.55 Правда життя. Професії
05.35 Х/ф «Легенда про
княгиню Ольгу»
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, 0.55 Т/с «Елементарно»
23.45 Т/с «Чорні вітрила-3»
03.00 Речовий доказ
03.45 Легенди бандитського
Києва
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Невигадані історії. Гнат
Хоткевич
06.30 Закарпатський
краєзнавчий музей
06.45 Православний календар
07.00 Ранок iз «Культурою»

21 квітня

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, 13.50 Пробач мені, моя
любове
14.45, 15.45 Сімейні мелодрами
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
18.30 Мелодрама «Кохання
проти долі»
20.15, 5.30 Розсміши коміка.
Діти-2
22.00 Ліга сміху-3. 2017
00.45 Вечірній Київ
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 Т/с «Кохання за
законом»
15.50, 16.45 Речдок
18.00 Стосується кожного
20.00, 5.10 Подробиці
21.00 Х/ф «Секретний
фарватер»
02.10 Х/ф «Між високих
хлібів»
03.25 Чекай на мене

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.10, 13.30, 15.30 Агенти
справедливості
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.00 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 Х/ф «Я його
зліпила»
23.20 Слідами львівського
сміття
00.00 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
10.10 Інсайдер
11.05 Більше ніж правда
12.15, 13.10 Т/с «Північний
вітер»
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 Х/ф «Універсальний
солдат»

НОВИЙ КАНАЛ
03.50, 1.40 Служба розшуку
дітей
03.55, 1.45 Зона ночі
05.45, 18.00 Абзац
06.40, 8.00 Kids Time
06.42 М/с «Сімейка Крудс»
07.00 М/с «Історії Тома і
Джеррі»
08.02 Т/с «Друзі»
09.50, 20.50 Київ удень і вночі
14.10 Серця трьох
16.15, 19.00 Суперінтуїція
21.50 Х/ф «Таймлес-3:
смарагдова книга»
00.00 Х/ф «Вірус кохання»

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
Інформаційний день
18.15 Інтерв’ю з Андрієм
Сусленком
19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!
23.10 За Чай.com
00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час:
Важливо
00.25 Хроніка дня
02.15 Машина часу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
03.35 В кабінетах
04.25, 5.25 Будемо жити
04.45 Невигадані історії
05.55 Рандеву

07.45, 18.15, 00.00 Новинний
блок
08.20, 19.00, 00.35 Новини.
Культура
08.35 Ранок iз «Культурою»
09.20, 16.00 Актуально
09.25 Дійові особи
10.20 Немеркнучі зірки. Юлія
Ткаченко
11.20 Х/ф «Камінний
господар»
12.50 Про книгу. Юрій Щербак
«Зброя судного дня»
13.35 Лядовська святиня
14.00, 02.00 Х/ф «Наталка
Полтавка»
15.30, 03.30 Д/ф «Той, хто
повернувся»
16.05 Стежками Мауглі й
Багіри
16.20 Незвідане Закарпаття.
Пам’ятники і скульптури
16.45 Православний календар
17.00, 00.50 Книга. ua
17.25, 01.15 Старий Луцьк
17.40, 01.30 Богдан Мазур,
ч. 1. Народився я в
майстерні.
19.20 Територія кіно.
Чорнобиль у
художньому кіно
19.50 Серед хижаків
20.20 Валентин Сильвестров.
Симфонія №8
21.00 Х/ф «Поводир»
23.00 Українське традиційне
гончарство
04.00 Х/ф «Вечорниці»
05.15 Д/ф «Григір Тютюнник.
Доля. Коріння», ф. 1

22.30 Небачене «Євробачення»
01.45 Слідство ведуть
екстрасенси

01.20 Територія обману
02.20 Х/ф «Лісова пісня»

СТБ
05.55, 18.30, 0.15 Т/с «Коли
ми вдома»
07.45 Х/ф «Не можу
сказати «прощавай»
09.35 Х/ф «Наречений»
18.00, 22.00 Вiкна-новини
20.00, 22.55 Холостяк-7

ФУТБОЛ-1
ТОНІС
05.50 Валерій Маренич.
Крихкі гойдалки слави
06.50, 21.55, 5.20 DWВізерунок дня
07.00, 18.00 Алло, лікарю!
10.35, 4.20 Модні історії
11.05 Будьте здорові!
12.00 Teen-клуб
14.20 Більярдний турнір
Cluster Cup. 1/2 фіналу
15.30 Таке спортивне життя
15.55 Іпостасі спорту
16.10 ТОП-10: таємниці і
загадки
16.50, 19.55 Вердикт історії
19.00 В гостях у Дмитра
Гордона
21.20, 4.50 Відлуння
22.15 Х/ф «Велика Беке»
00.10 Ніч чорних краваток
02.05 Життя на вершині
03.00 Вихідний, після опівночі
03.55 Світські хроніки
05.35 Джаз-коло
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 18.30 Спецкор
08.30, 19.00 ДжеДАІ
09.00 Секретні матеріали
09.55 Роби бізнес
10.30 Він, Вона і телевізор
11.30 Нове «Шалене відео
по-українськи»
14.55 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
16.45 Х/ф «Сонячний удар»
19.40 26 тур ЧУ з футболу:
«Динамо» — «Шахтар»
21.55 Д/ф «Шовковський.
Завжди перший»
23.00 Змішані єдиноборства.
UFC.

06.00 «Монако» —
«Боруссія» (Д). 1/4
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
07.45, 2.05 «Бешикташ»
— «Ліон». 1/4 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
09.30 Моя гра
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS. LIVE
10.25 «Барселона» —
«Ювентус». 1/4 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
12.15 Сіткорізи
12.45, 21.45 Топ-матч
12.55 «Генк» — «Сельта».
1/4 фіналу. Ліга Європи
УЄФА
14.45 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА
16.05, 20.30 Шлях до
Стокгольма
16.50 «МЮ» — «Андерлехт».
1/4 фіналу. Ліга Європи
УЄФА
18.40 «Шальке» — «Аякс».
1/4 фіналу. Ліга Європи
УЄФА
21.15 ЧІ. Передмова до туру
22.00 Передмова до 1/2
фіналу. Кубок Англії
22.50 Ель Класіко». ЧІ
23.45 «Реал» — «Баварія».
1/4 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
01.35 ЧІ. Передмова до туру
03.55 «Реал» — «Бенфіка».
1/2 фіналу. Юнацька
Ліга УЄФА
ФУТБОЛ-2
06.00 «Барселона» —
«Ювентус». 1/4 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА

15.35, 16.10 Т/с «Пес-2»
17.50 Т/с «Острів непотрібних
людей»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.45 Х/ф «Ультрафіолет»
01.15 Х/ф «Обитель зла-5.
Відплата»
02.40 Стоп-10

07.50, 12.10 Шлях до
Стокгольма
08.30, 0.50 «МЮ»
— «Андерлехт». 1/4
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
10.20 «Шальке» — «Аякс».
1/4 фіналу. Ліга Європи
УЄФА
12.50, 5.00 Шлях до Ель
Класіко». ЧІ
13.45, 15.55, 19.55 Топ-матч
13.55 «Барселона»
— «Зальцбург». 1/2
фіналу. Юнацька Ліга
УЄФА
16.05 «Бешикташ»
— «Ліон». 1/4 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
17.55 «Реал» — «Бенфіка».
1/2 фіналу. Юнацька
Ліга УЄФА
20.05 «Генк» — «Сельта».
1/4 фіналу. Ліга Європи
УЄФА
21.55 «Севілья» —
«Гранада». ЧІ
23.55 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА
02.40 Світ Прем’єр-ліги
03.10 «Монако» —
«Боруссія» (Д). 1/4
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.20, 0.30 Наші
08.10, 12.50 Правила життя
09.00 Правда життя
10.00, 21.40 Мистецтво
виживання
10.50 Левиний рейнджер
11.50 Пустелі: життя на межі
13.40 Містична Україна
14.30 Прихована реальність
15.20, 23.40 Щоденники ІІ
Світової війни
16.10, 20.50 Скарби зі сховищ

17.00 20 найжахливіших
убивць
18.00, 22.40 Загадки планети
19.00 Легенди карного
розшуку
19.50 Далеко і ще далі
К1
05.10 Рецепти щастя
06.00 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.30 М/ф
10.00, 1.40 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
03.10 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/с «Пригоди
Котигорошка та його
друзів»
08.00 Мультмікс
09.30 Х/ф «Гнів»
12.30, 17.45 Панянка-селянка
13.35 Готель Галіція
14.40 Одного разу під
Полтавою
15.05 Т/с «Домашній
арешт»
15.40, 4.25 Віталька
16.40 Казки У Кіно
21.45 Х/ф «128 ударів
серця на хвилину»
23.20 Х/ф «Кохання з
перешкодами»
02.45 Країна У

ТБ-СУБОТА
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22 квітня
УТ-1
06.00 У просторі буття
06.35 Підсумки
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.05 Смакота
08.30, 00.00 Золотий гусак
08.45, 0.20 Телемагазин
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 М/с «Книга джунглів»
09.50 Хто в домі господар?
10.15 Хочу бути
10.45 Що там з
«Євробаченням»?
Блоги
10.50 Кліп учасника
«Євробачення»-2017
11.00 Фольк-music. Діти
11.50 Т/с «Доньки Єви»
13.20, 2.20 Хокей з шайбою
серед чоловіків.
Чемпіонат світу (Україна
— Угорщина)
16.05 Чоловічий клуб
16.30 Чоловічий клуб. Спорт
17.30 Богатирські ігри
18.30 Д/ф «Дмитро Гнатюк.
Моя Україна»
19.00 Х/ф «Насмішка»
21.00, 5.35 Новини
21.30 За крок до
«Євробачення»
22.15 Д/с «Традиційні свята
Масурі»
22.45 Мегалот
ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line
23.25 Життєлюб
01.20 Музичне турне
04.20 Д/ф «Доля бібліотеки
Ярослава Мудрого»
04.40 Надвечір’я. Долі
НТН
04.35, 4.10 Правда життя.
Професії
06.20 Х/ф «Людина в
прохідному дворі»
11.30, 2.35 Речовий доказ
13.55 Склад злочину
15.20 Т/с «Детективи»
19.00, 1.55 Свідок
19.30 Х/ф «Акція»
21.15 Т/с «Гудіні»
00.15 Х/ф «Рудий пес»
02.25 Випадковий свідок
03.20 Легенди бандитського
Києва
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Стежками Мауглі й
Багіри
06.15 Незвідане Закарпаття.
Пам’ятники і скульптури
06.40 Джерело води живої
07.05 Книга. ua
07.30 Старий Луцьк
07.45 Богдан Мазур, ч. 1.
Народився я в
майстерні…
08.05 Обереги. Марія
Примаченко
08.25 Новинний блок
09.00 Новини. Культура
09.20 Територія кіно.
Чорнобиль у
художньому кіно
09.50 Серед хижаків
10.20 Валентин Сильвестров.
Симфонія №8
11.00 Х/ф «Поводир»
13.00 Д/ф «Гончарний круг

КАНАЛ «1+1»
07.05, 19.30 ТСН
08.00 Сніданок. Вихідний
10.00, 23.05 Світське життя
11.00 Одруження наосліп
12.35 Голос країни

16.30, 21.15 Вечірній квартал
18.30 Розсміши коміка
20.15 Українські сенсації
00.05 Ліга сміху-3. 2017
03.50 Вечірній Київ

ІНТЕР
06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Дачна поїздка
сержанта Цибулі»
07.50 Х/ф «Альошчина
любов»
09.30 Україна вражає
10.00 Леонід Биков. «Будемо
жити!»
11.00 Х/ф «Ати-бати, йшли
солдати...»
12.50 Х/ф «Максим
Перепелиця»
14.40 Т/с «Поверни моє
кохання»
20.00 Подробиці
20.30 Х/ф «Час збирати
каміння»
22.30 Великий бокс на «Інтері»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
07.00, 15.00, 19.00, 1.45
Сьогодні
07.15, 5.30 Зоряний шлях
09.00, 15.20 Т/с «Покоївка»

17.20, 19.40 Т/с
«Протистояння»
22.00 Х/ф «Що приховує
любов»
23.50 Реальна містика
02.25 Історія одного злочину

ICTV
05.15 Факти
05.35, 4.05 Х/ф «Ар-хі-меди»
07.05 Дивитись усім!
08.00 М і Ж
09.00 Я зняв!
09.55 Дизель-шоу. Дайджест
10.55, 11.50 Відпустка за
обміном
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «На трьох»
13.15 Х/ф «Ультрафіолет»
14.55 Х/ф «Громобій»
16.55 Х/ф «Люди у
чорному»
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НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі
05.10 Т/с «Друзі»
05.43, 7.40 Kids Time
05.45 М/с «Сімейка Крудс»
07.42 Ревізор Крамниці
09.35 Таємний агент
10.50 Таємний агент. Постшоу
12.35 Від пацанки до панянки
14.30 Хто зверху?
16.25 М/ф «Кіт у чоботях»
18.00 Х/ф «Гаррі Поттер та
напівкровний принц»
21.00 Х/ф «Гаррі Поттер і
дари смерті»
23.50 Х/ф «Ватиканські
записи»

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
09.30
10.10
10.30
10.40
11.05
11.30
12.15
12.35

Автопілот-новини
Укравтоконтинент
Модне здоров’я
Історія успіху
Сучасний фермер
П’ятий поверх
Майстри ремонту
Сімейні зустрічі
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

родини Кахнікевичів»
13.10 Г. Гладков «Пригоди
бременських
музикантів».
Вистава Київського
національного
академічного театру
оперети
14.40 Дитячі таємниці
15.20 Неліда Афанасьєва.
Поезія в музиці
15.50 Мегаполіс країни знань,
ч. 1. НТУУ «КПІ».
Успішний і легендарний
16.20 Сергій Висоцький.
Пам’ять минулого
17.00 Д/ф «Український
пересмішник. 100-літтю
А. Сови присвячується»
17.30 Богдан Мазур, ч. 2.
Мій батько — друг і
вчитель
18.00 Калинові острови.
Рослини Святого
Письма
18.30 Світлини душі. Наталя
Сумська
19.00, 00.00 Новини. Культура.
Дайджест
19.20 Позиція
19.50 Музика і музиканти
20.20 «Єдність» XVI
Міжнародний джазовий
фестиваль, Київ, 2017
21.50 Дует. Анатолій
Хостікоєв, Наталія
Сумська
23.00 Мамайчуки в часі і
просторі
23.20 Jazz Коло. Коломийки,
ч. 2
00.20 Діалог. Василь
Герасим’юк — Василь
Забашта, ч. 1, 2
01.10 Добридень, зелені
Карпати
01.30 Д/ф «Ганна
Варпаховська.
Повернення»

02.00 Українське традиційне
гончарство
03.05 Д/ф «Сімдесятники.
Сергій Параджанов»
03.50 Ігор Горяний. Художник,
філософ, мандрівник
04.50 Д/ф «Образи»

13.40, 3.05 Цілком таємно
14.10 Українські сенсації
16.35 Х/ф
«Філадельфійський
експеримент»
18.15 Х/ф «Андроїдполіцейський»
20.00 Х/ф «Президент
Лінкольн: мисливець
на вампірів»
22.00 Викрадення по-нашому
23.30 Х/ф «Фунт плоті»
01.25 Х/ф «Влада
переконань»
03.55 Х/ф «Ярослав
Мудрий»

05.50
08.00
09.00
10.55
13.15
19.00
22.05
23.35
01.20

СТБ
ВусоЛапоХвіст
Караоке на майдані
Все буде смачно!
Холостяк-7
МастерШеф. Діти-2
Україна має талант! Діти
Т/с «Коли ми вдома»
Давай поговоримо про
секс
Слідство ведуть
екстрасенси

ТОНІС
06.00 Х/ф «Весна»
09.50 Шеф-кухар країни
10.30, 16.10 Дикі тварини
13.35 Іпостасі спорту
14.05 Завтра — сьогодні
15.30 Соціальний статус:
ваша пенсія
16.45, 22.00 Х/ф «Велика
Беке»
18.45 Концерт Освідчення
00.00 Вихідний, після опівночі
01.10 Ніч чорних краваток
02.20 Життя на вершині
03.50 Світські хроніки
04.15 Кумири
04.25 Модні історії
04.50 Цивілізація Incognita
05.05 Джаз-коло
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Нове «Шалене відео
по-українськи»
10.00 Бушидо
11.40 Зброя
13.10, 3.30 Нишпорки

ФУТБОЛ-1
06.00 «Барселона»
— «Зальцбург». 1/2
фіналу. Юнацька Ліга
УЄФА
07.45, 13.30 ЧІ. Передмова
до туру
08.15 «Севілья» —
«Гранада». ЧІ
10.00, 15.55, 20.00, 22.30
Футбол NEWS. LIVE
10.20 Передмова до 1/2
фіналу. Кубок Англії
10.50 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА
11.45 «МЮ» — «Андерлехт».
1/4 фіналу. Ліга Європи
УЄФА
13.55 «Малага» —
«Валенсія». ЧІ
16.15 Шлях до Ель Класіко». ЧІ
17.10 «Вільярреал» —
«Леганес». ЧІ
18.00 Футбол Tables
19.10 «Челсі» —
«Тоттенгем». 1/2
фіналу. Кубок Англії
21.15 Світ Прем’єр-ліги
21.40 «Еспаньйол» —
«Атлетіко». ЧІ
23.40, 1.40, 3.40 Топ-матч
23.50 «Олександрія»

18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
20.05 Х/ф «Люди у
чорному-2»
21.40 Х/ф «Люди у
чорному-3»
23.35 Х/ф «Універсальний
солдат»
01.25 Т/с «Лас-Вегас-5»
02.45 Т/с «Слідчі»
— «Олімпік». ЧУ
01.50 «Осасуна» —
«Спортінг». ЧІ
03.55 «Іллічівець»
— «Нафтовик». ЧУ.
Перша Ліга
ФУТБОЛ-2
06.00 «Реал» — «Баварія».
1/4 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
07.40, 2.10 «Шальке»
— «Аякс». 1/4 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
09.20 ЧІ. Передмова до туру
09.50 «Генк» — «Сельта».
1/4 фіналу. Ліга Європи
УЄФА
11.35, 16.00 Передмова до 1/2
фіналу. Кубок Англії
12.05 «Барселона» —
«Ювентус». 1/4 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
13.50 «Іллічівець»
— «Нафтовик». ЧУ.
Перша Ліга
16.30, 18.55 Тур ONLINE
16.55 «Олександрія»
— «Олімпік». ЧУ
17.45 Футбол Tables
19.25 «Осасуна» —
«Спортінг». ЧІ
21.25 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА
22.20 «Малага» —
«Валенсія». ЧІ
00.10 «Челсі» —
«Тоттенгем». 1/2
фіналу. Кубок Англії
02.00 Топ-матч
04.00 «Вільярреал» —
«Леганес». ЧІ

06.00
07.30
08.20
09.10

МЕГА
Бандитський Київ
Брама часу
Полювання на НЛО
Щоденники ІІ Світової

01.50 Х/ф «Коли твоя
дівчина — зомбі»

війни
11.20, 21.10 Земля: останні
дні
13.50 Загадки планети
15.40 Пустелі: життя на межі
16.50 Африка: хижий світ
17.40 Далеко і ще далі
19.30 Прихована реальність
23.50 Скарб.UA
05.10 Бандитська Одеса
К1
05.10 Рецепти щастя
06.00 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.30 М/ф
10.00, 1.40 Х/ф «Пригоди
Бейлі: загублене
цуценя»
11.45 Т/с «H2O: просто додай
води»
13.10 М/ф
15.00, 19.00 Орел і решка
18.00 Навколо М
00.00 Т/с «Сонна Лощина»
03.00 Нічне життя
ТЕТ
06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше — це твоє
06.50 Байдиківка
07.10 М/с «Лис Микита»
07.25, 11.45 М/с «Шалені
кролики. Вторгнення»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дорамандрівниця»
12.10 Х/ф «Трубач»
13.45 Одного разу під
Полтавою
15.50 Казки У Кіно
19.50 Готель Галіція
22.00 Одного разу в Одесі
23.00, 3.05 Країна У
00.00 Т/с «Отже»
00.35 Х/ф «Гнів»
04.20 Віталька
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ТБ-НЕДІЛЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 14—15 КВІТНЯ 2017

УТ-1
06.00 Світ православ’я
06.35 Док. фільм «Пасха»
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 0.20 Телемагазин
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Телевистава «Фараони»
10.40 Д/ф «Дмитро Гнатюк.
Моя Україна»
11.30 Спогади
12.00 Театральні сезони
12.30 Мистецькі історії
12.45 Фольк-music. Діти
13.50 Фольк-music
14.55 Перший на селі
15.25 Твій дім
15.45 Х/ф «Марко Поло»
18.55 Д/с «Традиційні свята
Масурі»
19.30 Перша шпальта
20.00, 5.45 Новини
20.20, 2.20 Хокей із шайбою
серед чоловіків.
Чемпіонат світу
ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line
23.20 Територія закону
23.30 Золотий гусак
01.20 Музичне турне
04.15 Д/ф «Між минулим і
нинішнім. Бібліотека
НАУКМА»
04.50 Віра. Надія. Любов
НТН
06.00 Х/ф «Опудало»
08.20 Т/с «Черговий ангел»
11.40 Х/ф «Акція»
13.20 Х/ф «Доля людини»
15.15 Легенди карного
розшуку
17.35 Склад злочину
19.00 Т/с «Охоронець-3»
22.00 Х/ф «Вороги серед
нас»
23.35 Т/с «Гудіні»
02.20 Таємниці кримінального
світу
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Сергій Висоцький.
Пам’ять минулого
06.45 Д/ф «Український
пересмішник. 100-літтю
А. Сови присвячується»
07.15 Світлини душі. Наталя
Сумська
07.45 Дитячі таємниці
08.15 Богдан Мазур, ч. 2. Мій
батько — друг і вчитель
08.40 Калинові острови.
Рослини Святого Письма
09.05 Православний календар
09.20 Позиція
09.50 Музика і музиканти
10.15 Православний календар
10.20 «Єдність» XVI
Міжнародний джазовий
фестиваль, Київ, 2017
11.50 Дует. Анатолій
Хостікоєв, Наталія
Сумська
13.00 Мамайчуки в часі і
просторі
13.20 Jazz Коло. Коломийки,
ч. 2
14.00, 02.00 В. Винниченко
«Закон». Телевистава
15.25, 03.25 Д/ф «Київська
старовина. Світ
мистецтва. Казимир
Малевич»
16.00 Софіївка
16.20 Д/ф «У полоні
пристрасті Наталії Долі»
17.00 Д/ф «Тарас Шевченко.
Заповіт», с. 5 «На
розпуттях велелюдних»

КАНАЛ «1+1»
06.20 На ножах
08.00 Сніданок. Вихідний
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»
10.10 Розсміши коміка 2017
11.10 Світ навиворіт
15.10 Т/с «Хороший хлопець»
18.30 Українські сенсації»
19.30, 5.15 ТСН-тиждень
21.00 Голос країни
00.10 Драма «Нащадки»
03.20 «Аргумент кiно»
04.50 «Ескімоска-2: пригоди в
Арктиці»

23 квітня
ІНТЕР
05.00 Великий бокс
08.00 уДачний проект
09.00 Готуємо разом
10.00 Орел і решка
11.00 Орел і решка
12.00, 1.00 Х/ф «Велика
маленька Я»
13.45 Х/ф «Час збирати
каміння»
15.40, 21.30 Т/с «Поверни моє
кохання»
20.00 Подробиці тижня
23.20 Х/ф «Сповідь Дон
Жуана»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.50 Сьогодні
07.40, 5.20 Зоряний шлях
09.10 Х/ф «Що приховує
любов»
11.00 Т/с «Протистояння»
15.00 Х/ф «Я його зліпила»
17.00, 20.00 Т/с «Чорна
квітка»
19.00, 5.50 Події тижня
21.50 Х/ф «Павутинка
бабиного літа»
23.45 Реальна містика
02.20 Т/с «Райське місце»

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
10.10
10.25
10.40
11.10
12.15
12.40

17.40 Д/ф «Таємниче місто
Гелон»
18.10 Православний календар
18.20 Києвотека. Київські
імена. Анна Стен
18.40 Поетична сторінка від
Василя Герасим’юка.
Тарас Мельничук
18.50 Православний календар
19.00, 00.00 Новини. Культура.
Дайджест
19.20 Мовою мистецтва
19.50 Сценограй
20.15 Розповідає Олександр
Сизоненко. «Згадуючи
Григора та Григорія
Тютюнників»
20.35 Музика без меж
21.00 Х/ф «Гамер»
22.35 Д/ф «Відлуння віків.
Олександрія»
23.00 Акторські зустрічі з
Галиною Стефановою.
Ярослав Чорненький
00.20 Діалог. Василь
Герасим’юк — Василь
Забашта, ч. 3, 4
01.10 Д/ф «У полоні
пристрасті Наталії Долі»
01.50 Православний календар
04.00 І. Карпенко-Карий
«Суєта». Фільм-вистава
05.30 Д/ф «Прощай, дівчино»

16.00 Х/ф «Велика Беке»
18.00 Орбіта Михайла
Поплавського
18.50 Хіти Михайла
Поплавського
20.00, 4.50 Цивілізація
Incognita
20.15, 4.20 Кумири
20.35, 3.55 Світські хроніки
21.10 Шеф-кухар країни
21.45 Євромакс
22.15 Х/ф «Привид замку»
00.00 Ніч чорних краваток
01.50 Життя на вершині

СТБ
05.50 Все буде добре!
07.45 Холостяк-7
09.00 Все буде смачно!
09.55 Караоке на майдані
11.00 Україна має талант!Діти
14.05 Х/ф «Іван Васильович
змінює професію»
16.00, 23.10 Я соромлюсь
свого тіла
18.00, 22.10, 0.25 Слідство
ведуть екстрасенси
21.00 Один за всіх
ТОНІС
06.00 Х/ф «Кубанські
козаки»
07.55 Натхнення
09.55 Останній шанс побачити
11.45 Іпостасі спорту
12.15 Життя в цифрі
13.35 Будьте здорові!
14.05 Дикі тварини
15.25 Соціальний статус: ваша
пенсія

12.50
13.10
13.30
14.10
14.30
15.15

Технопарк
Кордон держави
Будемо жити
Драйв
Рандеву
Сімейні зустрічі
Прес-конференція щодо
ситуації у зоні АТО
Legal Up BUSINESS
Модне здоров’я
Час інтерв’ю
Агрокраїна
Діалоги з Патріархом
П’ятий поверх

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Нове «Шалене відео
по-українськи»
08.30 Роби бізнес
09.00 Він, Вона і телевізор
13.10 Х/ф «Американський
ніндзя-5»
15.30 Х/ф «Президент
Лінкольн: мисливець
на вампірів»
17.30 Х/ф «Балістика: Екс
проти Сівер»
19.20 26 тур ЧУ з
футболу: «Зоря»
— «Чорноморець»
21.25 Профутбол
23.10 Змішані єдиноборства.
UFC.
01.30 Територія обману
02.50 Х/ф «Ярослав
Мудрий»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Малага» —
«Валенсія». ЧІ
07.45 Світ Прем’єр-ліги
08.15 «Генк» — «Сельта».
1/4 фіналу. Ліга Європи
УЄФА
10.00, 16.15, 20.15 Футбол
NEWS. LIVE
10.20 Моя гра
10.50 Передмова до матчу
«Реал—Барселона»
10.55, 12.50, 16.35 Топ-матч
11.00 «Челсі» — «Тоттенгем».
1/2 фіналу. Кубок Англії
13.00 Журнал Ліги чемпіонів
13.30, 15.55 Тур ONLINE
13.55 «Сталь» — «Зірка». ЧУ
16.45 Передмова до матчу
«Арсенал-Ман Сіті»
16.55 «Арсенал» — «Ман

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

17.45
19.00

19.25
21.20
23.00
23.30
01.20
02.15
04.05

Сіті». 1/2 фіналу. Кубок
Англії
Футбол Tables
«Арсенал» — «Ман
Сіті» (2000/2001 рр.)
Класичні матчі АПЛ
«Лас-Пальмас»
— «Алавес». ЧІ
Великий футбол
Журнал Ліги чемпіонів
«Бернлі» — «МЮ». ЧА
Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА
«Сосьєдад» —
«Депортіво». ЧІ
«Ліверпуль» —
«Кристал Пелес». ЧА

ФУТБОЛ-2
06.00 «Еспаньйол» —
«Атлетіко». ЧІ
07.50 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА
08.45 «Іллічівець» —
«Нафтовик». ЧУ. Перша
Ліга
10.35 «Олександрія»
— «Олімпік». ЧУ
12.25 Моя гра
12.55 «Сосьєдад» —
«Депортіво». ЧІ
14.55, 21.35 Передмова до матчу
«Реал—Барселона»
15.00, 20.40 Ель Класіко. ЧІ
15.55, 18.15, 20.30, 23.40, 1.45,
3.50 Топ-матч

ICTV
05.30 Факти
06.00 Х/ф «Життя і
неймовірні пригоди
Робінзона Крузо»
07.30 Т/с «Відділ 44»
11.05, 13.00 Х/ф «Громобій»
12.45 Факти. День
13.25 Х/ф «Люди у
чорному»
15.10 Х/ф «Люди у
чорному-2»
16.50 Х/ф «Люди у
чорному-3»
18.45 Факти тижня. 100
хвилин
20.30 Х/ф «Примарний
патруль»

22.15 Х/ф «Призначення»
00.00 Х/ф «Судна ніч»
01.30 Т/с «Лас-Вегас-5»
03.25 Т/с «Слідчі»
16.10 «Бернлі» — «МЮ». ЧА
18.25 «Ліверпуль» —
«Кристал Пелес». ЧА
21.40 «Реал» — «Барселона».
ЧІ
22.30 Футбол Tables
23.55 «Сталь» — «Зірка». ЧУ
02.00 «Арсенал» — «Ман
Сіті». 1/2 фіналу. Кубок
Англії
04.00 «Лас-Пальмас»
— «Алавес». ЧІ
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.30 Брама часу
08.20 Секти
09.10 Щоденники ІІ Світової
війни
11.20, 21.10 Земля: останні
дні
13.50 Загадки планети
15.40 Африка: хижий світ
17.40 Далеко і ще далі
19.30 Прихована реальність
23.50 Легенди карного
розшуку
К1
05.10 Рецепти щастя
06.00 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.30 М/ф
09.40 Т/с «H2O: просто додай
води»
11.00, 20.00, 21.40 М/ф

НОВИЙ КАНАЛ
03.25, 2.20 Зона ночі
06.00 Т/с «Друзі»
07.00, 8.50 Kids Time
07.02 М/с «Історії Тома і
Джеррі»
08.52 М/ф «Дублери»
11.05 М/ф «Кіт у чоботях»
12.50 Х/ф «Гаррі Поттер та
напівкровний принц»
15.50, 18.30 Х/ф «Гаррі
Поттер і дари смерті»
21.00 Х/ф «Час відьом»

22.50 Х/ф «Окулус»
01.00 Х/ф «Вірус кохання»
12.50 Навколо М
13.50 Орел і решка
23.00 КВК
01.50 Х/ф «Недоторканні»
03.20 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, 10.10 М/с «Шалені
кролики. Вторгнення»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дорамандрівниця»
11.20 Х/ф «Шайбу, шайбу!»
12.50 Х/ф «Король
скейтборда: найбільш
вертикальний
примат»
14.30 Одного разу під
Полтавою
15.35 Казки У Кіно
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 «128 ударів
серця на хвилину»
02.10 Х/ф «Кохання з
перешкод ами»
03.50 Країна У
04.40 Віталька
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КУЛЬТУРА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 14—15 КВІТНЯ 2017

■ ДІЙОВІ ОСОБИ

Наталка КАПУСТЯНСЬКА

Олену Білоконь заслужено називають
золотим голосом Полтавщини. Виконавиця — уже заслужена артистка України, має від природи пісенний дар, що
щедро передався їй від співочої родини
й особливо від мами Катерини Марківни,
простої жінки-трудівниці, з якою і нині в
дуеті виконують улюблені пісні. Олена
співає з душею, співає для людей й у
своєму репертуарі має немало пісенних
перлин рідного краю.

В українській пісні —
генетичний код народу
■ Оленко, звідки така щира любов до
української пісні?
— Я справжня українка, а тому люблю пісню. І співаю, здається, з колиски.
Бо маю напрочуд співочу маму. На сцені
сільського клубу в невеличкому селі Коритня, що на Черкащині, мене ставили
на стільчик, щоб була на рівні мами, і ми
починали співати. Мама альтом, а я підспівувала. Потім наша родина переїхала в Лубенський район, село Ісківці —
і там сусідські бабусі розказували мені
казочки, на яких я виховувалася. А ще
бабусі діставали зі скрині старі-старі народні костюми, в яких я і виступала.
Тож саме мама допомогла мої перші проби голосу виплекати у справжню
пісню. Моїм головним девізом є: «Взяла пісні я з маминого серця, тепер їх людям роздаю». Співаю те, чого навчила
мати, на чому загартовувалася моя особистість, що зрозуміле в тому краї, де
живу. Дуже люблю пісні про взаємне
кохання, про щасливу долю, про віру в
краще. Стараюся співати про позитивне,
адже пісня енергетично притягує те, про
що у ній ідеться.
В українській пісні — генетичний
код нашого народу. Вона здатна доторкнутися до найпотаємніших струн людської душі, допомагає усвідомити себе частиною національної спільноти, ототожнити себе з нею. Пісня має згуртовувати
нас, навчає любити рідну землю й одне
одного.
■ Чи є різниця для вас — виступати
на столичній сцені чи сільській?
— Якось давно ми з мамою виступали
на фестивалі «Таланти твої, Україно», і
наш сімейний дует припав до душі керівнику хору ім. Г. Верьовки Анатолію Авдієвському. Професійний музикант запросив до себе в колектив, де я і закінчила вокальну студію. Згодом навчалась в Університеті культури і мистецтв
(викладач народного співу) та в Академії
управління персоналом (політологія).
Моїм першим справжнім успіхом
був виступ на сцені Палацу «Україна»
на фольклорному святі. Саме тоді наш
творчий дует посів почесне перше місце в Україні. Утім мені, дівчині з села,
підтримкою для якої була тоді й нині
нею залишається лише матуся, ступити
на легкий шлях до визнання було важко. Я творила свій сценічний образ по
крихтах. Намагалася не втратити жод-

ную в одязі сучасність і давню традицію,
хочу бути схожою на таку собі Наталку
Полтавку, але ХХІ століття.
■ До речі, не лише щодо Наталки
Полтавки. Ваш голос порівнюють із голосом Раїси Кириченко. Що скажете?
— Так, чула про це неодноразово...
Раїса Кириченко — взірець для мене,
але я не прагну її наслідувати, просто так виходить. Тембр голосу,
власне, українська мелодія —
все це перегукується у виконавців цих пісень. Мені поталанило виступати в столиці на
одній сцені з Раїсою Опанасівною. Це була справжня Берегиня української пісні.
■ Олена Білоконь має
кудись їхати, щоб віднайти
мрію?
себе й досягти успіху. Недар— Звісно, маю, як і
кожна людина. Одна з
ма народ склав прислів’я:
«Де народився, там і примоїх мрій — виступигодився».
ти у складі тріо з моєю
мамою та донькою
Лесею. Сім’я для
І в слухавку співала
мене дуже важливійськовим «Край
вікна любисток»
ва.
■
■ Маєте свій
Розкажіть
про виступ із
рецепт щастя?
Президентсь— Ми повинні
любити землю,
ким естрадносимфонічним
яка дала нам житоркестром.
тя, поважати людей і вболівати за
— За задуте, що робимо — чи
мом київського
то співаємо, чи то вирорежисера Олега
щуємо хліб. Кожна люМарциніва до продина мусить розвиваграми естрадно-симти таланти, дані їй Бофонічної групи Президентського оргом, щоб бути корисною
кестру (керівник
і передати своїм нащадкам
Анатолій Молодобрий спадок. До того ж
тай) були включені
потрібно дякувати Богові
козацькі пісні, ствоза те, що вже маємо, а не
рені полтавськими авторавесь час просити у Ньоми. Для цього дійства були
го чогось. Так можна
спеціально пошиті козацьстати абсолютно щаско-гетьманські костюми. Тож
ливою, адже людина,
уперше за останні десять років
яка живе для когось,
на Полтавщині прозвучав вінозаради добрих справ,
чок сучасних і народних пісень,
просто приречена на
щастя й успіх!
зокрема «Мамина вишня», «Ой
гарна я, гарна»... Ті пісні, які
Я щаслива, бо
співала Раїса Кириченко. До
відчуваю, що моя
пісня потрібна люречі, саме з Раїсою Опанасівдям.
ною останній раз виступав
■
Оленко, я
Президентський оркестр на
Полтавщині. Мені дуже хотізнаю, що ви любите
лося б, щоб співпраця з оркесОлена Білоконь.
куховарити, чи готуєте
вдома борщ із галушкатрантами поновилася і можФото з власного архіву.
на було б здійснити тур Україми?
ною.
— Борщ варю, але не
■ Оленко, майже до кожної пісні у вас
з галушками. Я народилася на Черкає свій сценічний одяг, зазвичай оздобле- щині, а моя мама — на Вінниччині...
ний вишивкою. Хто причетний до ство- Але, коли виступаю з концертами перед
рення концертних строїв?
військовими на сході і хлопці дізнають— На сцені я — колоритна жінка в ся, що з Полтавщини, то відразу запияскравих костюмах, із заплетеною ко- тують про галушки (сміється). Оце днясою чи розпущеним довгим волоссям. ми знову зателефонували і попросили
Щодо суконь, то ескізи малюю сама, а от заспівати пісню. Довелось у слухавку з
шиють мені їх спеціалісти. А сукні з ви- мамою, яка саме варила борщ (без галушивкою допомагають придбати небай- шок), співати пісню «Край вікна любидужі меценати. Загалом я завжди поєд- сток». ■

Олена Білоконь: Хочу бути
схожою на Наталку Полтавку
Виконавиця українських народних пісень —
про схожість iз Раїсою Кириченко,
виступи перед військовими на сході
та сценічні костюми за власними ескізами
ної можливості виконати пісню на будьяких концертах. Як колись, так і нині
багато гастролюю селами.
■ Раніше пісня часто звучала у сільському побуті. Зараз її і не чути...
— Сьогодні, на жаль, усе менше чути
народну пісню і по радіо, і по телебаченню. Нині пісня — немов тендітний паросток, скалічений запозиченими несправжніми цінностями. Єдина, хто ще
хоч трохи підтримує українську народну пісню, це Оксана Пекун із програмою «Фольк-music». А то все інше в нас
дуже модне і надто сучасне. Тож Шевченків заповіт «Чужого навчайтесь і
свого не цурайтесь» і досі актуальний.
Ми маємо відроджувати нашу культуру, українську пісню, щоб не втратити
себе, свою духовну та культурну ідентичність. Це спонукало мене відкрити в
Полтаві студію «Театр народної пісні».
■ Хто виступає разом із вами у кліпі,
де звучить жартівлива українська пісня
«Бузина»?
— Народний аматорський вокальний ансамбль «Приудайські козаки».
Цей кліп ми знімали у Пирятинському районі, де, власне, і проживають артисти цього колективу. «Театр народної
пісні» був створений пізніше, ніж коли
з’явився цей кліп. Сьогодні у цьому театрі я навчаю дітей вокалу.
■ На яких концертах збираєте найбільше оплесків?
— Зізнаюся, що сільська публіка тепліша, ніж міська. Стомлені щоденною
працею люди пісню вважають радістю.
До того ж сприймають її проникливіше.
Після концертів у провінційних містечках, селах заряджаєшся позитивною
енергією, відчуваєш, що твій талант потрібен, що тебе цінують. Щоправда, дуже
була вражена гостинністю литовців,
коли перебувала з гастролями у Литві.
■ Як сприймала литовська публіка
українські пісні?
— Вони люблять українську пісню,
розуміють її! А ще наші литовські друзі
переживають за нас, моляться Богові,
щоб в Україні запанував мир. Загалом
український народ за кордоном поважають — за лагідну вдачу й працьовитість.
Тож нам самим потрібно нарешті позбутися відчуття меншовартості й почати
поважати самих себе. Нам необов’язково

❙
❙

■ ШАНС

Поетом назвався — на конкурс подавайся
До кінця вересня можна надсилати вірші на вернісаж «Троянди й виноград»
Валентина ГРИГОРЕНКО
Родинний фонд Максима
Рильського «Троянди й виноград», Український фонд культури та Київський літературномеморіальний музей письменника оголосили про початок
Всеукраїнського поетичного
вернісажу «Троянди й виноград-2017».
Це вже четвертий загальнонаціональний конкурс імені
Максима Рильського для поетів-аматорів країни. Перші
три відбувалися у 2006-му,
2008-му та в 2012 роках. Тоді
у кожному було до 250 учасників. Загалом автори надісла-

ли кілька десятків тисяч віршів. Нинішній поетичний аматорський марафон триватиме
майже півроку — включно по
вересень.
У жовтні журі, яке очолює
Борис Олійник, підіб’є підсумки конкурсу, за якими відкритим голосуванням будуть визначені, як і в попередні роки,
до 12 лауретів та дипломантів
вернісажу. У складі журі також Іван Драч, Микола Луків,
Станіслав Шевченко, Петро Засенко, Володимир Бутко, Вікторія Колесник та Максим
Георгієвич Рильський — онук
класика української літератури.

Включно до 25 вересня всі
бажаючі віком від 10 років і
старші можуть надіслати свої
творчі доробки у друкованому
вигляді у конверті за адресою:
03039, Київ-39, вул. Максима
Рильського, 7, музей М. Рильського з поміткою «Поетичний
вернісаж». Від одного учасника конкурсу може бути отримано один або кілька творів загальним обсягом не більше 150
друкованих рядків.
Учасники конкурсу мають
визначити та назвати поетичний жанр, у якому представляють свій твір або твори, а також
надати основні дані про себе —
ПІБ, повна адреса, контактний

телефон, вік, освіта, місце роботи, посада.
Надіслані твори організатори конкурсу не рецензують та
не повертають.
Переможців визначатимуть
у чотирьох номінаціях: філософська лірика, патріотична,
пейзажна та інтимна.
А вже у листопаді лауреатів
запросять в Київ на літературно-мистецьке свято вшанування. Під час урочистої церемонії
лауреати читатимуть свої твори, отримають іменні дипломи
та спеціальні призи.
За словами Бориса Олійника, «Троянди й виноград»
— найбільший в Україні ама-

торський поетичний конкурс
та найдемократичніший, оскільки виключає практично
будь-які обмеження.
Головне — щоб жила в людині поетична іскра Божа. Іван Драч
каже, що вернісаж продовжує
благородну справу Максима
Рильського — надає путівку у
творче життя молоді, відкриває нові імена. ■
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СПОРТ
Томас Тухель

«На жаль, ми не могли показати свої найкращі якості після подій, що трапилися.
Звісно, нам хотілося більше часу, аби пережити цей інцидент, але з нами питання
переносу поєдинку ніхто не узгоджував. Таке враження, що ми не люди».

головний тренер ФК
«Боруссія» (Д, Німеччина)
Григорій ХАТА
Іранський чемпіонат світу, який через не тільки географічні особливості регіону, а й через сувору вимогу організаторів
до шахісток носити головні убори та тривалу затримку з виплатою призових, залишив у пам’яті
його учасниць не надто приємний слід. Водночас на березі Балтійського моря, у столиці Латвії,
де триває жіночий чемпіонат Європи з шахів, атмосфера не така
спекотна, хоча боротьба за титул
найсильнішої шахістки континенту в Ризі обіцяє бути не менш
напруженою, ніж була в Тегерані, де кілька місяців тому визначалася світова шахова королева.
Не секрет, що у чоловіків чемпіонат Старого світу користується не надто високою популярністю. Перших номерів ФІДЕ, котрі
репрезентують Старий світ, тут
загалом не побачиш. А от на жіночий ЧЄ-2017, що днями розпочався в Ризі, приїхало чимало
знакових особистостей на чолі з
двома представницями України
— сестрами Музичук, котрі, до
слова, мають найвищий поміж
усіх європейських шахісток рейтинг у жіночому табелі про ранги
ФІДЕ.
Старша із сестер — Ганна, що
носить звання віце-чемпіонки світу-2017, — уже тривалий час утримує в топ-листі третю сходинку. Натомість Марія — екс-володарка світової шахової корони
— після останнього перерахунку
рейтингових коефіцієнтів піднялася на п’яту сходинку, при тому,
що вона не брала участі в іранському ЧС, назвавши країну-господарку з її суворими вимогами до
жінок не надто хорошим місцем
для світової першості.
За відсутності у Латвії шахісток Китаю, з котрими у наших
знаних співвітчизниць складаються непрості стосунки за ігровим столом (у Музичук-молод-

■ ШАХИ

■ ОРГПИТАННЯ
«Король без почту»

Коло за колом

На позачерговому засіданні Президентської ради ФІДЕ, де мало визначитися майбутнє очільника світових шахів, було вирішено, що їхній багаторічний керівник Кірсан Ілюмжинов
залишиться на своїй посаді до завершення своєї каденції, що спливає наступного року. За підсумками засідання, що проходило за «зачиненими дверима», делегати зробили низку
заяв. Зокрема наголосили, що Ілюмжинов залишається президентом ФІДЕ
з обмеженими повноваженнями, що
пов’язано з накладеними на нього Мінфіном США санкціями. При цьому його
рішення від 6 грудня 2015 року передати віце-президенту ФІДЕ Георіосу
Макропулосу юридичні, фінансові й ділові повноваження президента ФІДЕ,
котрі він, відчувши всередині організації можливість «заколоту», було, скасував, залишається чинним.
Екс-голова Європейського шахового союзу болгарин Сильвіо Данаїлов так
прокоментував ці події: «Вкотре «Макропулос та друзі» принизили свого формального керівника, котрий залишається «президентом без повноважень».

У Латвії найсильніші українські шахістки в статусі фаворитів
ведуть боротьбу за титул чемпіонки Європи

❙ У Ризі жіночий шаховий бомонд континенту визначає чемпіонку Європи.
❙ Фото з сайта www.ewcc2017.eu.
шої титул найсильнішої шахістки планети відібрала «номер
один» світового рейтингу Хоу
Іфань, а її співвітчизниця Тань
Чжуньї не дозволила старшій
сестрі зробити в Тегерані «сімейний» чемпіонський «дубль»), головними опонентками уродженок Стрия бачаться шахістки
Росії та Грузії. Наша колишня співвітчизниця Катерина
Лагно, котра, нагадаємо, кілька років тому отримала паспорт
з двоголовим орлом, на ЧЄ в Ризі

Григорій ХАТА
Потужна хвиля тероризму, котра останнім часом накрила Європу, зачепила й, здавалося, уособлений футбольний
світ. Охочі посіяти страх у душах європейців черговою своєю мішенню обрали автобус із футболістами «Боруссії» з Дортмунда. Три вибухи навколо транспортного засобу пролунали саме в той час, коли гравці
німецького клубу їхали на свій домашній
стадіон, де у вівторок мала відбутися їхня
перша чвертьфінальна гра Ліги чемпіонів
проти «Монако». Вибиті шибки в клубному автобусі, травмований іспанський захисник «жовто-червоних» Марк Бартра,
нажахані до смерті футболісти, стривожені
вболівальники, як загалом і вся німецька
громадськість — за таких обставин грати у
футбол уже ніхто не міг.
Проте вже через добу, за підсилених
умов безпеки, відкладений поєдинок таки
відбувся. От тільки зрозуміло, що зіграти
на максимумі своїх можливостей гравці
«Боруссії» були не готові. Як і в попередньому раунді «плей-оф», «монегаски» знову
забили в гостях три м’ячі. Тільки на відміну від гостьової дуелі з «Манчестер Сіті», в
якій вони пропустили п’ять голів, господарям «Вестфален-штадіону» французький
віце-чемпіон дозволив відзначитися лише
двічі, зробивши таким чином потужну заявку на «лігочемпіонський» півфінал. «На
жаль, ми не могли показати свої найкращі якості після подій, що трапилися. Звісно, нам хотілося більше часу, аби пережити цей інцидент, але з нами питання переносу поєдинку ніхто не узгоджував. Таке
враження, що ми не люди», — обурився головний тренер «Боруссії» Томас Тухель.
Із огляду на рахунок першого протисто-
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має третій рейтинговий номер; у
сильної грузинки Нани Дзагнідзе — четвертий.
Після двох турів змагань, які
проходять за швейцарською системою й загалом триватимуть 11
ігрових днів, лідерство захопила
Марія Музичук, яка свій похід
по трофей розпочала з перемоги над німкенею Юдіт Фухс та
туркенею Бету Кемре. Щоправда, як і Марічка, по дві стартові
звитяги здобули понад десять
шахісток, серед яких і двора-

зова чемпіонка континенту, досвідчена українка Наталя Жукова.
У рейтинг-фаворита змагань
— Ганни Музичук — після успішного початку в поєдинку з
словенкою Лаурою Юнюк трапилася, очевидно, незапланована нічия з маловідомою француженкою Софі Мілльє. Як результат — проміжне 16-те місце.
Утім, як-то кажуть, у неї в Ризі
ще все попереду — швейцарська
система, коли «сильні грають із

сильними», дає можливість досить швидко, за хорошого ходу,
покращити позиції.
***
Тим часом, поки в Прибалтиці визначається найсильніша
шахістка Європи, в китайському
Шеньчжені відбувся товариський поєдинок між лідером жіночого рейтингу ФІДЕ Хоу Іфань
та ветераном українських шахів
Василем Іванчуком. У матчі, що
складався з чотирьох класичних
партій, переконливий успіх відсвяткував львівський гросмейстер — 3:1. Дві перемоги (в обох
випадках Іванчук грав чорними
фігурами) та дві нічиї — таким
вийшов підсумок цього «виставкового» двобою, призовий фонд
якого, до речі, складав 18 тисяч
доларів. ■

■ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Люди — не машини
Знесилена після теракту, «Боруссія» на власному
полі пропустила тричі; стільки ж у свої ворота в Турині
отримала й «Барселона»
■ ТАБЛО
яння — 3:0 — вагомий крок до 1/2 фіналу Суперліги зробив також й італійський
«Ювентус». От тільки ім’я його конкурента та, що головне, останні його подвиги, не
дають чемпіону Італії ніяких гарантій на
майбутнє. Нагадаємо, що в першому поєдинку 1/8 фіналу поточного розіграшу ЛЧ
«Барселона» програла «ПСЖ» з іще більшим, ніж «Старій синьйорі», рахунком
— 0:4. Проте у матчі-відповіді підопічним
Луїса Енріке вдалося неймовірне — на домашньому «Ноу Камп» каталонці відіграли фору, котра раніше вважалася нездоланним бар’єром для продовження турнірної боротьби в «плей-оф» ЛЧ.
Водночас у двох інших іспанських команд, котрі також грають у чвертьфіналі
ЛЧ-2016/2017 й, за сумісництвом, є фіналістами минулого розіграшу, — «Реалу» та «Атлетико» — питання їхнього виходу до наступного раунду лежить не в теоретичній, а в реальній площині. Обидва
представники прімери мінімально виграли
свої перші матчі й з оптимістичними думками готуються до повторних поєдинків.
Утім спокійного життя у них точно не буде.
Їхні суперники — «Баварія» та «Лестер»
— обіцяють сповна скористатися «повтор-

Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу. Перші матчі.
«Атлетико» (Іспанія) — «Лестер» (Англія) — 1:0
(Грізманн, 28 (пен.)), «Боруссія» (Д, Німеччина) —
«Монако» (Франція) — 2:3 (Дембеле, 57; Кагава,
84 — Мбаппе-Лоттін, 19, 79; Бендер, 35 (у свої ворота); нереалізоване пенальті: Фабіньйо, 17 «М»)),
«Ювентус» (Італія) — «Барселона» (Іспанія) —
3:0 (Дібала, 7, 22; К’єллінні, 55), «Баварія» (Німеччина) — «Реал» (Іспанія) — 1:2 (Відаль, 25 — К.
Роналдо, 47, 77; нереалізоване пенальті: Відаль, 45
(«Б»); вилучення: Мартінес, 61 («Б»)).
ним» шансом на успіх.
На «матрацників» чекає непростий
виїзд до Лестера, котрий після зміни головного тренера розправив крила й, думається, зможе відшукати резерви, аби підтвердити на міжнародній арені високий статус
чинного чемпіона Англії.
Щодо «Реала», то, маючи у своєму
складі найрезультативнішого футболіста
за всю історію єврокубкових турнірів — завдяки «дублю» у ворота «Баварії» Кріштіану Роналду став першим, кому вдалося забити 100 голів у єврокубках, — команді
Зінедіна Зідана, думається, можна з упевненістю дивитися в майбутнє. ■

❙ Кращий бомбардир усіх єврокубків —
❙ португалець Кріштіану Роналду з «Реала».
❙ Фото з сайта УЄФА.
■ ХРОНІКА
Баскетбол
Чемпіонат України. Суперліга. Чоловіки.
«Плей-оф». Півфінали (серія до трьох перемог).
«Дніпро» — «Хімік» — 81:65 (17:21, 23:22, 24:13,
17:9; Загреба (16) — Петров (18); рахунок у серії
— 2:2). «Будівельник» — «Черкаські мавпи» —
72:70 (16:10, 19:29, 21:13, 16:18; Дугат (20) — Кобець (17); рахунок у серії — 2:0). ■

Читайте
в наступному
номері:
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Навар із «хрущовок»
Неврегульованість правил створює величезну корупцію на ринку житлово-комунальних послуг,
жертвами якої стають пересічні громадяни, а також призводить до стагнації галузі

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 14—15 КВІТНЯ 2017

■ ПУТА ГІМЕНЕЯ

Вік коханню не завада
Стіві Вандер збирається втретє піти до вівтаря
Попри те, що відомий американський співак Стіві Вандер ще
в дитинстві повністю втратив зір,
він навчився на слух грати у баскетбол, вчився у звичайній школі
і взагалі жив повноцінним життям. І у протилежної статі мав неабиякий успіх. Підтвердженням
того — дев’ятеро дітей від п’яти
різних жінок, якими музикант
пишається не менше, ніж своїми
піснями.
А днями стало відомо, що 67річний Вандер збирається повести
під вінець матір двох своїх молодших дітей, 42-річну Томіку Робін
Брейсі. Весілля заплановане на
17 червня і відбудеться на Ямайці. Стіві Вандер вирішив не обмежуватися скромною вечіркою і запросив на свято багатьох друзів,
серед яких і сер Елтон Джон, а також усіх своїх дев’ятьох дітей, які
будуть дружками і дружбами. «Це
буде велике і надзвичайно веселе

весілля. Стіві покликав усіх рідних і коханих людей — і це вражаючий список. Він готує чимало
сюрпризів і, звичайно ж, заспіває
на святі», — повідомив один із запрошених.
Із Томікою Робін Брейсі Стіві
Вандер разом уже п’ять років. Почали вони зустрічатися ще тоді,
коли співак був офіційно одружений із Кай Міллард Морріс,
матір’ю двох синів Кайланда і
Мандла (пара розійшлася у 2009му, але документи про розлучення
були оформлені лише у 2015-му).
А першою дружиною музиканта стала колега по сцені Сайріта
Райт — їхній шлюб протривав із
1970-го по 1972-й, хоча пара зберегла гарні стосунки і Стіві пізніше продюсував альбоми Райт і всіляко підтримував її.
Буде на весіллі і найстарша
донька Вандера Аіша (від стосунків музиканта зі своєю секретаркою Йоландою Сіммонс), яка теж
стала співачкою і часто виступає

❙ Стіві Вандер із Томікою Робін Брейсі.
в дуеті з батьком. До речі, вона —
ровесниця нареченої. І, дивлячись
на це все, варто зізнатися, що у
Стіві Вандера є іще один талант —
спілкування. Бо мати стільки дітей і жінок і не пересварити їх між
собою — це таки треба вміти. ■

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 17 до 23 квiтня
Овен (21.03—20.04). Фінансових
проблем буде набагато менше. Не втрачайте
можливостей, зараз усе складається
найкращим чином. Пам’ятайте, що у вас
завжди є вибір.
Дні: спр. — 17; неспр. — 19.
Телець (21.04—21.05). Завжди
варто думати про наслідки, щоб уникнути
неприємностей. У вас не вистачає терпіння на
роботу з документами і планування витрат.
Дні: спр. — 18; неспр. — 20.
Близнюки (22.05—21). Ви близько
приймаєте до серця все, що пов’язано з
коханою людиною. Для захисту інтересів інших
людей будете готові пожертвувати собою.
Дні: спр. — 19; неспр. — 20.
Рак (22.06—23.07). Те, що бачать у вас
оточуючi, не відповідає реальності. Перш
ніж почати захищатися всіма можливими
способами, варто ще раз оцінити ситуацію або
постаратися знайти слабкі місця противника.
Дні: спр. — 20; неспр. — 21.

Лев (24.07—23.08). Деяких речей не
вдасться уникнути. Тому доведеться докласти
всіх зусиль, щоб виконати дані обіцянки.
Загальний фізичний стан мобілізує вас для
досягнення поставлених цілей.
Дні: спр. — 23; неспр. — немає.
Діва (24.08—23.09). Час від часу
виникатимуть стресові ситуації, але вони
не вплинуть на ваше здоров’я. Ви відчуєте
приплив енергії, яка посилить творчий
потенціал і подарує багато нових ідей.
Дні: спр. — 19; неспр. — 22.
Терези (24.09—23.10). Спільна робота піде
вам тільки на користь, але невеликих розбіжностей
iз начальством не уникнути. Інноваційні проекти
краще розробляти самостійно.
Дні: спр. — 17; неспр. — 18.
Скорпіон (24.10—22.11). Дехто
може сприйняти вашу впевненість як
самовдоволення, що викличе заздрiсть і
непорозуміння. У розмовах намагайтеся не
згадувати про власні помилки.
Дні: спр. — 18; неспр. — 21.

Стрілець (23.11—21.12). Сприятливий
час для вирішення судових справ на вашу
користь. У кожної справи будуть далекосяжні
наслідки. Нові комерційні угоди виявляться
перспективними.
Дні: спр. — 22; неспр. — 23.
Козеріг (22.12—20.01). Долаючи
перешкоди, ви зможете досягти гармонії. Близькi
та друзi потребують вашого захисту. Тривалі
стосункии можуть перетворитися на тягар.
Дні: спр. — 20; неспр. — 21.
Водолій (21.01—19.02). Можливі проблеми у відносинах iз постійними партнерами,
у деяких справах з’явиться непорозуміння. У
вирішенні цієї ситуації ключову роль зіграє
відкрите спілкування.
Дні: спр. — 18; неспр. — 19.
Риби (20.02—20.03). Фінансове
становище значно покращиться, особливо якщо
ви над цим активно працюватимете. Ви повинні
рухатися в обраному напрямку й шукати нові
можливості для досягнення успіху.
Дні: спр. — 17; неспр. — 19. ■

■ ПОГОДА
сонячно

Миргород: невеликий дощ. Уночi +4...+6; удень +11...+13.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +4...+6; удень +12...+14.
Одеса: без опадiв. Уночi +6...+8; удень +15...+17.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв.
Трускавець: уночi +3...+5, удень +11...+13. Моршин: уночi
+3...+5, удень +13...+15.

По горизонталі:
2. Міра довжини, яка використовується для вимірювання космічних відстаней. 6. Дружина біблійного праведника Абрама. 7. Мусульманський Бог. 8. Столиця Іраку.
10. Команда у війську «Стріляй!».
12. Європейський пісенний конкурс, який цього року проходитиме
у Києві. 15. Міцна просмолена або
навощена нитка, якою шиють взуття чи шкіряні вироби. 16. Апельсин,
мандарин, лимон. 18. Дівоче прізвище Тетяни Конюс, доньки знаменитого російського композитора, який
відіграв визначну роль у формуванні Київської консерваторії. 20. Сатирична повість Миколи Гоголя. 22.
Величезної сили вітер. 24. Перша
«професія» євангеліста Матвія. 25.
Солдат або офіцер легкої кінноти у
царській армії. 26. Передсмертні судоми.
По вертикалі:
1. Ім’я апостола Павла до його
навернення у християнство. 2. Пивний бар. 3. Будинок із господарськими будівлями, садом і городом. 4.
Українська актриса, що зіграла роль
Марічки у фільмі «Тіні забутих предків». 5. Біла тканина, у яку загорта-

ють тіло померлого у деяких народів
Сходу. 9. Слово-скорочення. 10. Вірменський народний струнний музичний інструмент із ручкою на кшталт
української ліри. 11. Глава православної церкви у місті чи в державі.
13. Мінеральна лікувальна вода, відома на Кавказі. 14. Фламандський
художник, автор серії картин на біблійну тематику, зокрема і «Покладення до гробу». 17. Перекладина,
на якій ночують кури у хліві. 19. Ім’я
відомого українського письменника
Тесленка. 21. Малкович, Андрусяк,
Франко, Пулюй. 23. Річка в Мордовії, права притока Алатира.
Кросворд №43
від 7—8 квітня

У зв’язку з Великодніми святами та неробочими днями
«Укрпошти» наступний номер «України молодої»
вийде в середу, 19 квітня

■ ПРИКОЛИ

15—16 квiтня за прогнозами синоптиків
Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер захiдний, 5-10
м/с. Температура вночi +4...+6, удень +12...+14. Пiслязавтра
вночi +4...+6, удень +12...+14.

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №46

Північ
мінлива
хмарність
хмарно

Захід

00…00
+1…+6
+9…+14
00…00
+1…+6
+6…+11

Схід
Центр

дощ
сніг
дощ,
гроза

Відділи:
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса:
новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;
03047, Київ, пр. Перемоги, 50
права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36;
Телефон для довідок:
мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25;
т./ф.: (044) 454-84-92
економіки — eko1@umoloda.kiev.ua, 454-86-39;
Рекламне бюро:
медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
т./ф.: (044) 454-88-86,
культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96;
reklama@umoloda.kiev.ua
соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
Вiддiл реалiзацiї:
спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
т./ф.: (044) 454-84-41,
sale@umoloda.kiev.ua
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua

00…00
+2…+7
00…00
+9…+14
+2…+7
+9…+14

00…00
+2…+7
00…00
+9…+14
+2…+7
+13…+18

00…00
+2…+7
+9…+14
00…00
+2…+7
+13…+18

Південь +4…+9
00…00
Інформація
+13…+18
00…00
надана
+4…+9
Гідрометцентром
+13…+18
України.

Редактор Михайло Дорошенко
Засновник i видавець —
ПП «Україна молода»
Свідоцтво про реєстрацію:
КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

Дама заходить у дуже дорогий
бутік.
Продавець:
— Добрий день, дозвольте
представити вам нову колекцію. Вибачте, а гроші у вас є?
— Ні.
— І чого приперлася, йшла б на
ринок!
— У мене картка.
— І знову добрий день!
***
Чоловік сидить у вітальні й читає газету. В цей час до нього підходить дружина і дає йому ляпаса.
— За що? — обурено запитує
чоловік.

— За те, що ти поганий коханець.
Через деякий час чоловік підходить до дружини і відважує їй дзвінкий ляпас.
— За що?
— За те, що знаєш різницю.
***
— Синку, ти навіщо всім розповів про те, що математичка з фізруком цілувалася?
— Вона сама про це попросила.
— Як сама?
— Сказала мені: «Петров, ти
чого там на задній парті смієшся?
Розкажи всім, ми теж посміємося?».
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