Війна далеко від Гааги

Міжнародний
суд визнав
обґрунтованість
позову України
проти Росії
лише
частково

ГАЗує абонплата

НКРЕКП
прогнозує
зниження
щомісячних
рахунків за
тепло на 300400 гривень

Антра Цилінська: Це своєрідний бізнес
— тримати російськомовну частину
населення під своїм впливом

» стор. 2

» стор. 14
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П’ятниця—субота, 21—22 квітня 2017 року

Відома кінодокументалістка — про нові фільми, право
бути щасливими та законопроект, який дозволятиме
звільняти з роботи вчителів, нелояльних до Латвії
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,79 грн.
1 € = 28,73 грн.
1 рос. руб. = 0,4 грн.

Щоб у сусіда
корова здохла...
Про кремлівську невістку, скелети УПА
та випробування дружби гранатометом
» стор.
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❙ І в Україні, і в Польщі розуміють, хто стоїть за провокаціями, покликаними посварити два європейські народи.
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УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 21—22 КВІТНЯ 2017

ІнФорУМ

«Питання про проведення виборів на непідконтрольних територіях сьогодні
не стоїть на порядку денному Верховної Ради. Поки на окупованих територіях
перебувають російські війська, поки кордон контролюють російські військові і
бойовики, ми не можемо переходити до політичних питань».

■ СЕПАРАТИЗМ

■ НА ФРОНТІ

Дешеве шоу
ляльководів

Окупантів стане
більше

Провокація проти болгарської
громади Одеської області
провалилася

Росія приховано збільшує кількість
найманців на Донбасі, знизивши
інтенсивність обстрілів

Ірина КИРПА

Іван БОЙКО

Виконуючи замовлення кураторів з Російської Федерації,
група молодиків планувала інсценувати в Одесі сутичку на національному підґрунті та масові заворушення. Кремлівські прислужники за гроші кураторів збиралися влаштувати акт вандалізму і
повалити пам’ятник Христо Ботееву у Прохоровському сквері в
центрi Одеси. Організував заворушення відомий провокатор Микола Дульський. Раніше він «засвітився» під час дій щодо перекриття траси Львів—Рава-Руська. Відомо, що у співпраці з російськими кураторами він став замовником обстрілу Генконсульства
Польщі у місті Луцьк.
Своїм спільникам в Одесі Микола Дульський обіцяв заплатити по 10 доларів «за роботу» на сепаратистів. Однак співробітникам СБУ вдалося швидко перехопити його листування з головним куратором iз Росії та скласти план ліквідації злочинних задумів сепаратистів.
Проплачені провокатори перевдяглися й перетворилися на
представників болгарської громади та вже йшли з прапорами і плакатами до консульства Болгарії, де їх чекали «націоналісти». Однак
масова бійня не відбулася: правоохоронці затримали ватажка провокаторів та відібрали у нього сумку з грошима й транспаранти.
«Проплачене Росією шоу в Одесі провалилося, — заявив
керівник апарату СБУ Олександр Ткачук. — Фейкове обмеження прав національних меншин в Україні не стало надбанням брехливих російських телеканалів. Зараз ведеться робота щодо попередження подібних провокацій на території півдня та сходу України. Найбільш активно сепаратисти діють у Херсонської, Миколаївській та Харківській областях».
Прислужники Кремля намагаються активно використовувати «болгарське питання» для організації заворушень в Україні
вже більше року. Відомий провокатор iз Росії Артем Буян оплатив цілу серію замовних статей у ЗМІ Одеси для розпалювання
пристрастей на міжнаціональному ґрунті. Основним покровителем ідей сепаратистів на півдні України став народний депутат
Антон Кіссе, який не приховує своїх проросійських поглядів та активно захищає сепаратистів півдня України.
Народний депутат України, радник міністра внутрішніх справ
Антон Геращенко порадив російським спецслужбам економити
гроші й порівняти суму, яку їм виставили за організацію провокації в Одеській області, з тими 300 гривнями, які вони проплатили своїм маріонеткам.
«Спроби посібників Кремля організувати в Одеській області
провокації до 2 травня будуть жорстко припинені, — заявив Антон Геращенко. — Надії сепаратистів на дестабілізацію ситуації
в Україні приречені на провал».
Народний депутат зазначив, що на законодавчому рівні в Україні треба прийнятий закон «Про мирні зібрання». Його завдання, при всій максимальній ліберальності у питанні проведення народних акцій (аж до закликів через Facebook вийти на Майдан за
годину, як це було під час Революції гідності), передбачити кримінальну відповідальність для безпосередніх кураторів проплачених
масових акцій, як в інтересах ляльководів з України, так і з Росії.
Радник глави МВС Антон Геращенко звернувся до українських громадян та порадив не погоджуватися на участь у проплачених провокаціях. Адже людей використовують «втемну» за копійки. І в підсумку, ті «30 срібняків», які треба відпрацювати на хазяїв iз Москви, обернуться походом до правоохоронних органів
та серйозною психологічною травмою. ■

Російське
військове
окупаційне командування
збільшує чисельність бойових з’єднань так званих
«ДНР» і «ЛНР» на сході
України з 35 тисяч до 50
тисяч осіб. За словами секретаря РНБО Олександра
Турчинова, це відбувається на тлі гучної інформаційної кампанії щодо набору особового складу, яка
має «замаскувати переки-

■ СПІВЧУТТЯ
Український сценарист і кінодокументаліст, лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка Анатолій Андрійович Карась помер на 78-му році життя 19 квітня 2017 року.
Колектив «України молодої» висловлює співчуття родині
Анатолія Андрійовича. ■

дання на Донбас кадрових
військовослужбовців і найманців iз Росії».
І доки тривають ці процеси, на лінії розмежування ворог не припиняє вести
так званий «турбуючий»
вогонь по позиціях ЗСУ.
Загалом за минулу середу зафіксовано 18 обстрілів,
поранено одного захисника
України. Це засвідчує, що
ворог у рази зменшив інтенсивність ведення вогню.
Найгарячіше було на

Андрій Парубій
Голова Верховної Ради

❙ Обійстя жителя Мар’їнки постійно обстрілюють: у нього згоріла
❙ клуня, стайня, половина кухні. У середу знову обстріляли з РПГ.
❙ Фото Михайла УХМАНА.
маріупольському напрямку, на який припадає 12 обстрілів, у тому числі з мінометів ворог гатив по Красногорівці. Тоді як на донецькому напрямку міномети
того дня «мовчали», а на
луганському напрямку взагалі зафіксовано лише один
кулеметний обстріл у районі
Кримського.
Цікаво, що, на думку Президента Петра Порошенка, на Донбасі йде

■ ГУЧНА СПРАВА

Ймення його дезертир
Тривають судові слухання y справах військовикiв,
що перейшли на бік країни-агресора
Олена КАПНІК
Минуло майже півроку, як Служба безпеки затримала на адміністративному кордоні з окупованим Кримом
чоловіків, яких звинувачують у дезертирстві. Це прапорщик Максим Одинцов та молодший сержант контрактної
служби Олександр Баранов. За цей час
правоохоронці провели досудове слідство та кілька судових засідань. Учора
Дарницький районний суд столиці продовжив слухання справи за обвинуваченням колишнього прапорщика Мак-

сима Одинцова. Наразі суд досліджує
письмові докази y справі. Пізніше допитають свідків та обвинуваченого.
До слова, на попередніх слуханнях
Максим Одинцов заявив, що не визнає
своєї провини у державній зраді. Він повідомив, що за національністю росіянин і
має громадянство Російської Федерації.
Крім того, до затримання був військовослужбовцем РФ у військовій частині.
Справу іншого обвинуваченого,
Олександра Баранова, ведуть паралельно. Після завершення слідства суд відмовився об’єднати в одне провадження дві

■ ТАРИФИ

справжня війна, а не заморожений конфлікт. «Це
— гаряча російська агресія проти моєї країни»,
— сказав глава держави в
інтерв’ю телеканалу Sky
News.
За його даними, на окупованій частині Донбасу перебувають понад 700 російських танків, понад 1250 артилерійських систем, понад
300 ракетних систем залпового вогню. ■

справи. У справі Баранова обвинувальний акт так і не призначили до судового
розгляду. Підсудний попросив виділити йому безплатного захисника, оскільки оплачувати послуги адвокатів не має
змоги. Наступне засідання відбудеться
27 квітня.
Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року військова прокуратура Миколаївського гарнізону завершила досудове розслідування і направила до суду
обвинувальні акти щодо двох колишніх українських військовослужбовців
Олександра Баранова та Максима Одинцова, які зрадили присязі й перейшли
на бік країни-агресора. У Росії ж заявляють, що колишніх українських військових нібито виманили на пункт
«Джанкой».
Одинцов проходив військову службу у Військово-Морських силах Збройних сил України на території АР Крим і
не прибув на континентальну територію
України в зазначені пункти збору. Перейшов на військову службу до Росії. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ

ГАЗує абонплата
НКРЕКП прогнозує зниження
щомісячних рахунків за тепло
на 300-400 гривень
Тарас ЗДОРОВИЛО
Оприлюднені попередні майбутні
тарифи за центральне опалення, здавалося б, мали лише підняти настрій
пересічному українцю, адже Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у галузях енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), прогнозує зниження щомісячних рахунків за тепло
на 300-400 гривень. Але, як відомо, за
все треба платити, адже НКРЕКП продовжує відстоювати необхідність так

званої абонплати за газ — поділу плати за природний газ як товар та плати
за її транспортування й розподіл.
І хоча після шквалу критики газову
«абонплату» комісія в авральному порядку 4 квітня скасувала (адже зростання загального щомісячного рахунку за
газ i так уже допекло українців), проте
додаткові консультації в НКРЕКП із його
керівником Дмитром Вовком фактично
нічого й не змінили.
Як відомо, понад 60% тарифу за
опалення складає ціна на природний

Довіряй та перевіряй. Вочевидь, саме цим принципом керувався мер
Києва Віталій Кличко, доручивши днями головам районів перевірити,
чи «Київенерго» закопало все, що розрило після здійснення ремонтних
робіт тепломереж. «Щоби наслідки були ліквідовані «Київенерго», щоб
був покладений асфальт, територія приведена до належного стану. Адже
це — ваша зона відповідальності. І спільно з «Київенерго» ви маєте
усунути всі недоліки», — наголосив Віталій Кличко на засіданні Київради, доручивши «Київенерго» надати головам районів Києва карту ділянок, які ті розривали-закопували.
газ. Тому й не слід дивуватися наполегливості НКРЕКП щодо намагань
будь-що запровадити злощасну «газову абонплату». Провели навіть перші масштабні розрахунки для 11 постачальників тепла («Київенерго»,
«Харківські теплові мережі», «Єврореконструкція», «Вінницяміськтеплоенерго», «Житомиртеплокомуненерго», «Хмельницьктеплокомуненерго»,
«ДП «Криворізька теплоцентраль»,
«Тернопольгортеплокомуненерго»,
«Мелітопольські теплові мережі»,

«Бахмут-енергія», «Чернівцітеплокомуненерго»), які, як стверджують
у Нацкомісії, показали, що вартість 1
Гкал тепла зміниться, якщо застосувати плату за розподіл газу. У середньому тариф, як стверджують постачальники тепла, зменшиться приблизно на
60 грн. за 1 Гкал — це більш ніж 5%
діючого в цьому опалювальному сезоні тарифу на тепло.
Найімовірніше, у недалекому майбутньому українцям таки не уникнути
«рятівної» абонплати за газ. ■

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

4 млрд.

гривень

80 млн.

гривень

2,3 млн.

українських

Більше 2 млн.

корупційних
бюджетних дотагромадян
активів зацій отримали укзараз перебуває
арештовано НАБУ за два роки, але ще не ство- раїнські аграрії за лютий у рамках програми з на території РФ, заявила представник Міністер- туристів
рено спеціалізованого антикорупційного суду, квазіакумуляції ПДВ, повідомив міністр агрополі- ства іноземних справ Росії Марія Захарова.
побували взимку в Карпатах, інфоррозповів директор НАБУ Артем Ситник.
тики і продовольства Тарас Кутовий.
мують в Івано-Франківській облдержадміністрації.

700 тис.

тонн

антрацитового імпортного вугілля вже втретє намагаються
закупити через тендер «Центренерго»
для Змієвської та Трипільської ТЕС, за
даними системи ProZorro.

ІнФорУМ
Галина ПЕЧЕРИЦЯ
Лідер
Радикальної
партії влаштував переселенцям справжнє свято у
столичному Будинку офіцерів. Запрошені на Великодній концерт родини
вихідців з Донбасу ненадовго відчули себе справді
вдома. Особливо тішилися діти, яких війна позбавила щасливого та безтурботного дитинства.
«Мені шкода, що вислiв «діти війни» знову актуальний, як після Другої
Світової. Діти не повинні
знати це страшне слово —
«війна». Був дуже радий
привітати родини переселенців зi святом Великодня. Але було б краще, щоб
я вітав їх не в Києві, а на
їхній рідній Луганщині
та Донеччині, де в них
справжній дім», — зазначив політик.
Він зізнався, що й сам
щороку їздив на Великдень в ті краї, щоб відвідати родичів, сходити на
кладовище до померлих дідусів та бабусь. Адже саме
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■ ПІДТРИМКА

■ ПОГОДА

Свято для переселенців

Холодний
Петер

Родини з Донбасу, які три роки тому покинули рідні
домівки через війну, отримали приємні подарунки
від Олега Ляшка до Великодня
на Донбасі пройшло дитинство політика.
«Дуже сумую за нашим рідним Донбасом і
зроблю все, щоб там був
мир. А поки що наше завдання — зробити так,
щоб ці люди почувалися у будь-якому куточку
країни, як удома», — зазначив лідер Радикальної партії.
Діти ще довго не відпускали Олега Ляшка від
себе, розповідаючи йому
свої історії та розпитуючи його про життя. Наостанок політик пообіцяв
усім миру і Божого благословення та пообіцяв
зустрітися ще не раз. ■

Нова боротьба фіскальних органів
з роботодавцями, які не платять податки і, відповідно, офіційну зарплату, проходила, за словами журналістів видання «Сайт міста Харкова 057», у кращих традиціях недалекого минулого. «Вранці до офісу
ввійшло більше десятка чоловіків і
вивели в коридор директора, після
чого ввірвалися і почали вимагати від
решти вийти із-за столів і здати мобільні телефони», — повідомили після пережитого на своїй сторінці співробітники онлайн-ресурсу.
Незвані гості показали посвідчення податкової поліції і, як запевняють очевидці, поводилися дуже грубо,
«погрожували зламати руки, пальці
усім, хто відкриє рот», під час допиту
натякали на в’язницю, в туалет водили під наглядом. «Крім співробітників, під обшуки потрапили гості, стажери, люди, які прийшли на співбесіду для подальшого працевлаштування, — діляться в інтернет-виданні.
— Усіх їх замкнули і попросили здати телефони. На заперечення присутніх, що це їхнi особисті речі, почули відповідь: «А ви доведіть спочатку, надайте документи». Результатом приїзду фіскалів стали вилучені
Катерина ДУБРОВНА
Уже 22 квітня у Львові
розпочинається кількаденний Razomfest, присвячений
5-річчю
соціального проекту «Території твого розвитку»,
команда якого пропагує
нестандартне мислення
і самовдосконалення. У
музичній програмі фестивалю — Женя Галич з
O.TORVALD — представники України на цьогорічному Євробаченні,
а також «Один в каное»,
DETACH, «Без Обмежень»,
MountainBreeze.

А справжнє тепло настане
вже наступного тижня
Людмила НІКІТЕНКО
У четвер в окремих регіонах країни продовжував сипати сніг. Наприклад, у Яремче намело 25 см.
«Уже 25-26 квітня в Україні буде +18+20
градусів! Лишилося трохи почекати», — обнадіює синоптик Наталя Діденко. А поки що,
за її словами, циклон iз Балкан на ймення Петер просуватиметься по східній горизонталі.
Тож 21 квітня складні погодні умови у Чернівецькій, Хмельницькій, усій південній частині
Одещини, Миколаївщини, а також Черкащини, Полтавщини та Харківщини.
«Складні погодні умови — це дощ та мокрий
сніг, налипання мокрого снігу, сильний вітер.
Поєднання цих метеорологічних явищ може
суттєво погіршити ситуацію на дорогах, стан
комунальних об’єктів, ЛЕП, настрій, здоров’я
та загальний весняний оптимізм», — уточняє
пані Наталя. У Херсоні, Запоріжжі, Донецьку
та Луганську також погуляє циклон, але там
переважатиме все-таки дощ. І за це дякуємо.
На решті території триватиме суха, проте зубоцокотильна погода: найближчої ночі — від 2 тепла
до 4 морозу, вдень у п’ятницю — 0-6 градусів тепла, лише в Приазов’ї, в Криму, на Волині та Рівненщині трохи веселіше — до +8+12 градусів. У
Києві в п’ятницю без опадів, найближчої ночі 1-3
градуси морозу, вдень близько +6, +7 градусів.
«22 та 23 квітня ночі ще холодні, а вдень трохи потепліє до +7+12 градусів, але очікуються
дощі», — зазначає Наталя Діденко. ■

❙ Подарунки від Олега Ляшка.

■ СКАНДАЛ

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

Фіскали шукали
У редакції інтернет-видання правоохоронці
погрожували всім, хто відкриє рот
комп’ютери та інша оргтехніка. Наступного понеділка редактор Ольга
Калініченко запрошена на розмову
до слідчого.
Пізніше з’явився коментар і правоохоронців. Як повідомили у відділі
комунікацій ДУ Нацполіції в Харківській області, причиною обшуків
стало порушення редакцією сайту
трудового законодавства. «Згідно з
даним ДФС, це підприємство використовує працю неоформлених найманих спеціалістів і виплачує їм заробітну плату без будь-якого відображення у податковому та бухгалтерському
обліку, — йдеться у повідомленні. —
Вказані дії осіб призвели до несплати страхових та єдиного соціального
внесків, що в результаті призвело до
втрати робітниками трудового стажу,
порушило їхнi права на відпустку, соціальні гарантії, а також вплинуло на
можливість правильного нарахуван-

ня їм у майбутньому пенсії».
У поліції запевняють, що опитали
12 свідків, які фактично підтвердили,
що працюють без офіційного оформлення, отримуючи у конверті зарплату в розмірі від 5 до 15 тисяч гривень.
У свою чергу, в редакції причину візиту правоохоронців пов’язують з політичним замовленням. «Адміністрація форуму розцінює обшуки і незаконні допити як спробу припинити
роботу незалежного медіа-видання в
Харкові, — заявили в «057». — Єдине
ЗМІ в місті, яке не належить жодному з політичних проектів, олігархів,
і фінансується винятково за рахунок
реклами, сьогодні зазнало переслідування». У редакції не виключають,
що такі дії оперативників пов’язані з
низкою гучних корупційних розслідувань, які були проведені журналістами й зачепили інтереси чиновників
міської та обласної влади. ■

■ ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Зламали і збудували по-новому
Учасники Євробачення на вихідних — у Львові
Не менш цікавою буде
і літературна частина другого дня фестивалю: Іздрик, Макс Кідрук, Юрій
Винничук, Любко Дереш,
Максим Заселян та Євгеній Лата. А гурт «Колос» розважатиме публіку
акустичною презентацією
альбому «Навірші».
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«Ми почали готуватись до фестивалю ще з
кінця літа, — розповідає
одна з організаторів Олена Астапчук. — Перевернули все, передумали,
додумали, вивчили, переосмислили, перевірили,
доробили, зламали, збудували все по-новому, зроби-

ли це тисячі разів, аби матеріалізувати наше уявлення про Razomfest 2017.
Фестиваль буде неймовірно особливим.
Вибухова суміш лайн-апу, який
вам точно сподобається,
атмосфери, енергії, різних «ніштяків», великих і
малих приємностей». ■

■ НЕЛЮДИ

Бідний Малюк
За жорстоке поводження
з конем розпочато
кримінальне провадження
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
Після розголошення у ЗМІ інформації та відео про те, як невідомі в Умані тягнуть на автомобілі BMW-X5 знесиленого лежачого коня,
прокуратура Черкаської області за фактом
жорстокого поводження з тваринами розпочала
кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України.
«Досудове розслідування здійснюється слідчими Уманського відділу поліції, а процесуальне забезпечується місцевою прокуратурою, працівниками якої надано низку вказівок, спрямованих на встановлення фактичних обставин
події», — повідомили «УМ» у прес-службі Черкаської обласної прокуратури.
Як пояснили поліції власники дворічного
коня на ім’я Малюк, він втік iз місця утримання, коли прибиральники його відв’язали,
аби навести там лад. А коли коня знайшли на
заміській дорозі, то, щоб доставити його додому, прив’язали до авто.
Наразі вживаються заходи щодо забезпечення законного і неупередженого процесуального рішення. А за вчинення вказаного злочину винним особам загрожує арешт до шести
місяців або штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів. ■

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

Більше 20 тис.

гривень

щомісяця в
Україні отримують близько 2 тисяч пенсіонерів, повідомив
міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі одного з
телеканалів. Це при тому, що існує обмеження з виплати
пенсії — 10 740 грн.

199

населених пунктів

у Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Херсонській та Запорізькій областях були знеструмлені через
ускладнення погодних умов в Україні станом
на 20 квітня, повідомляє ДСНС.

44

спалахи

10

тонн

кишкових інфекційних зааміачної води розхворювань зафіксовано з початку року в лилося під Черкасами в результаті
Україні, найбільше в Києві та Одеській об- аварії, повідомили у прес-службі
ласті. Основними причинами стали грубі Нацполіції.
порушення санітарного законодавства, заявили у Держпродспоживслужбі

2

відсотки

— такого зростання економіки очікує український уряд у 2017
році, заявив міністр фінансів України
Олександр Данилюк пiд час дискусії в
Hudson Institute, Вашингтон (США).
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СУСПІЛЬСТВО

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 21—22 КВІТНЯ 2017

Артур ГОР

Через 30 років населення України може істотно скоротитися.
Такий невтішний прогноз робить
директор Інституту демографії та
соціальних досліджень ім. Птухи
НАН України Елла Лiбанова. В
інтерв’ю «Апострофу» відомий
економіст і демограф розповіла,
до якої межі готові терпіти українці, як зупинити міграцію робочої сили з країни і чому армія
не на першому місці в питанні
зміцнення державності.

■ РЕСУРСИ НАЦІЇ

Елла Лібанова: В Україні немає
розколу за принципом схід-захід
Демограф дала прогноз чисельності населення України через 30 років

Трудова мiграцiя —
це ще й спосiб життя
■ Елло Марленівно, Європарламент проголосував за надання Україні безвізового режиму.
Як вважаєте, це рішення вплине на міграційні процеси в нашій країні?
— Думаю, що ні. Українці і зараз їздять в Європу, а для
тих, хто хоче виїхати туди на
роботу, повірте, що отримання
візи — не найбільша перешкода. Є маса інших: економічного,
психологічного, організаційного спрямування, демографічного, адже свою сім’ю потрібно залишати в Україні. А якщо люди
згодні їхати до Європи, працювати там без реєстрації, ризикувати через свій статус нелегального працівника, то я не думаю,
що з введенням безвізу щось різко зміниться.
■ Але є вірогідність, що люди
поїдуть до Європи, подивляться,
як там влаштовано життя, і загоряться бажанням покинути Україну.
— Насправді «сарафанне
радіо» в цьому сенсі не менш
дієве, ніж якщо людина все побачить своїми очима. Ви зрозумійте, що коли ми приїжджаємо до Європи як туристи, то
бачимо тільки вітрину. Ми не
бачимо, як люди працюють, як
вони взагалі-то рахують кожну
копійку. Високі доходи не так
просто дістаються.
■ І все ж, робоча сила з України продовжує перетікати в ту ж
Польщу, Чехію. Зараз можна говорити про те, що відтік робочої
сили з України збільшився?
— Ну, я б не сказала, що зараз
робоча сила перетікає з України в Європу більше, ніж 5 років
тому. Сильно масштаби не збільшилися, просто раніше половина
наших співгромадян відправлялася на заробітки до Росії, зараз
же до РФ їде набагато менше людей, а на Захід більше. Розумієте,
трудова міграція — це не тільки
можливість заробити гроші. Потрібно визнати, що це ще і спосіб
життя, тобто деякі мігранти, що
попрацювали далеко від дому
кілька років, вже просто не можуть жити інакше.
■ Яким чином тоді Україні закривати брак робочих рук? Польща зробила це за рахунок наших
працівників, а що робити нам?
— Єдина можливість змінити
ситуацію — це підвищити рівень
життя населення. Іншого способу я не бачу. Не залізну ж завісу
встановлювати.
■ Ви думаєте, українці зараз бачать світло в кінці тунелю
і вірять в те, що рівень життя в
осяжному майбутньому буде зростати?
— Якщо вірити нашій статистиці і нашому уряду, а у мене немає підстав цього не робити, то
в 2016 році якісь позитивні зрушення в економіці були. Але позитиву поки дуже мало, а для
того, щоб люди побачили реальний результат, економічний успіх повинен бути більш значущим. Принаймнi ми перестали
падати, і це вже добре. Просто
відчувається втома від того, що

❙ Директор Інституту демографії та соціальних досліджень
❙ ім. Птухи НАН України Елла Лібанова.
❙ Фото: Аналітична служба новин.
ми весь час погано живемо, від
тривалого очікування поліпшення. До тих пір, поки люди не відчувають, що їх обманюють, вони
можуть і потерпіти, а якщо вони
відчують, що їх обводять навколо
пальця, причому досить цинічно, то реакція може бути різною.
Якщо буде процвітати корупція
і, наприклад, електронне декларування ні до чого не приведе,
звіти політиків і чиновників не
будуть перевіряти, а судова система буде гальмувати розгляд таких справ, то тоді люди відчують
себе обдуреними.
■ В Україні склалася така ситуація, коли на тлі зростаючого
безробіття ринок праці одночасно страждає від нестачі кваліфікованих кадрів. Чим можна пояснити такий парадокс?
— Це структурне безробіття,
коли на ринку є попит на одні
професії, а пропозиція — з інших. У нас погано відрегульована підготовка робочої сили відповідно до потреб економіки. Не
можу сказати, що така практика розвинена в інших країнах,
але вона все ж існує і допомагає
зорієнтуватися при виборі спеціальності. Допомогти у виборі
спеціальності може довготривалий прогноз. Наприклад, якщо
прогнозується через 10 років високий попит на фахівців з біотехнологій, то очевидно, відповідним чином доносячи цю інформацію до дітей та їхнi батьків,
можна підвищити чисельність
бажаючих отримати підготовку
саме за цими спеціальностями.

«Сiм’ї бажано мати хоча б
двох дiтей»
■ Окремі депутати як ініціативу щодо поліпшення демографічної ситуації в Україні пропонують ввести заборону на аборти. Як ви ставитеся до такого механізму підвищення чисельності
населення?
— Я вважаю, що взагалі нічого забороняти не потрібно. Треба людям пояснювати, що цього
не потрібно робити, пояснювати чому, але не забороняти. Був
свого часу подібний досвід у Румунії, в результаті зросла, причому значно, не народжуваність,
а материнська смертність, адже
якщо жінка хоче зробити аборт,
вона його все одно зробить. У цьому сенсі потрібно розповідати
людям про сучасні контрацептиви, про те, що це не шкодить
здоров’ю, про небезпеку аборту, про те, що аборт — це свого
роду вбивство. Потрібно вести —

в першу чергу, серед молоді —
роз’яснювальну роботу. Це поперше. По-друге, поширеність
абортів в Україні неухильно і досить швидко знижується, тобто
тенденція насправді дуже позитивна. Звичайно, показники у
нас ще не такі гарні, як у Європі,
але й не такі погані, як були 1520 років тому. Відповідно, я не
бачу підстав для паніки і криків.
Нарешті, по-третє, потрібно пропагувати середньодітну сім’ю,
говорити про те, що для сім’ї бажано мати хоча б двох дітей.
■ Якими засобами це робити?
— Роз’яснювати, що батьки
рано чи пізно підуть, а діти повинні відчувати рідну людину
на землі, що родинні зв’язки не
можна нічим замінити і компенсувати, що в сім’ї з двома-трьома
дітьми набагато менший ризик
того, що вони виростуть егоїстами. Ось такі зрозумілі й традиційні речі. Це те, що називається пропагандою сімейних цінностей. Без цього підвищення
народжуваності, принаймнi довготривалого, не буде. З іншого
боку, держава все ж зобов’язана
розвивати інфраструктуру. Наприклад, дитину зараз дуже
складно влаштувати до дитячого садка.
■ А рух чайлдфрі в Україні
здатний реально зламати демографічну картину?
— Поки у відчутних масштабах я не бачу впливу цього руху.
Йде закономірний процес старіння материнства: першу дитину
народжують вже не в 22, а у 27
років. Зараз в Україні типовий
вік народження першої дитини
— 27 років. З позиції соціального
працівника це добре. Батьки вже
сформувалися, мають професію,
освіту і розуміють, що треба дітям дати, які обов’язки накладає на них народження дитини.
Коли дитина народжується у 18рiчних батьків, то дуже часто це
випадкове народження, батьки
ще не отримали освіти, професії,
ні про яке житло не йдеться.

Хорошим солдатом може
стати тiльки патрiот
■ У Кабміні анонсували перепис населення, який не проводився в Україні з 2001 року. Що
втратила від цього країна?
— Ми втратили найважливіші знання про те, скільки
людей живе на території України, як вони розміщені по країні,
які це люди, як вони мігрували
протягом свого життя. Ми втра-

тили можливість вивчити глибоко і серйозно народжуваність.
Перепис населення дає абсолютно унікальну базу даних про населення. Його особливість у
тому, що вiн проводиться без документів, і ми можемо зрозуміти, як кажуть зараз, основи самосвідомості нації, адже дуже
важливо, наприклад, скільки
людей, що проживають в Україні, вважають себе українцями, скільки вважають рідною українську мову, а це можна зробити тільки за переписом.
Важливо, як людина сама себе
усвідомлює.
■ Інформація про самосвідомість громадян — основа зміцнення держави?
— Звичайно. Саме це у першу чергу й зміцнює державу.
Збройні сили України, безперечно, надзвичайно важливі,
але тільки людина, яка щиро
хоче захищати свою Батьківщину, може стати хорошим солдатом, я в цьому абсолютно переконана.
■ Наскільки дані перепису виявляться точними на тлі конфлікту на Донбасі?
— Звичайно, це величезна
проблема, потрібно усвідомлювати, що на підконтрольних територіях інтерв’юери працювати не зможуть. Потрібно ухвалювати рішення політичне. Але
в будь-якому разі провести перепис необхідно. Врешті-решт, потрібно з’ясувати і те, скільки людей переїхало з цих територій в
інші райони України.
Проблема Донбасу і Криму не
вирішиться протягом декількох
місяців. З цього і потрібно виходити. Ми ж переорієнтували економіку. Потрібно вирішувати і з
переписом.
Взагалі мені здається, що
справа навіть не в поверненні території. Що робити з тими людьми, хто там залишився? Я, зрозуміло, зараз не про тих, на чиїх
руках кров, а про мирних обива-

телів (це зовсім не презирлива
назва простих людей, від яких
не залежать геополітичні процеси). Як їх навчити відчувати себе
українцями, адже, чого гріха таїти, велика частина з них відчуває
себе інакше. Проблема Донбасу і
Криму лежить не тільки у військовій та економічній площині, це
ще й колосальна проблема психологічних взаємин.
■ Психологічна реінтеграція людей на окупованих територіях можлива в найближчому
майбутньому?
— Я сподіваюся, що можлива, але це дуже непростий процес. Довгий час я думала, що найбільш вдала інтеграція сталася в
Іспанії після громадянської війни. Мені здавалося, що той факт,
що на одному кладовищі лежать
люди, які воювали і за одну, і за
іншу сторону, свідчить про примирення. Але шановані мною
люди розповіли, що в Іспанії досi
є сім’ї, у яких одна половина не
спілкується з іншою через те, що
в 30-ті роки вони воювали по різні сторони. Але в будь-якому випадку необхідний компроміс.
Без компромісу нічого не буде,
але він припускає поступки з
обох сторін, тому перш ніж говорити про реінтеграцію, потрібно
пробачити один одного. Усе пробачити не можна, я розумію, і не
можна прощати тих, на чиїх руках кров. Але тих, хто по дурості
своїй зробив якісь помилки, доведеться пробачити, інакше нічого не вийде.
■ Російська пропаганда непоправно роз’їла уми людей на
окупованих територіях?
— Так вона там завжди і була.
Колись я подивилася, як голосували різні регіони України на референдумі 1 грудня 1991 року за
незалежність. Найнижчий відсоток тих, хто проголосував «за»,
був у Криму, Донецькій та Луганській областях. Мені здається, що ті люди, які вітали введення російських військ, не стільки
хотіли в Росію, скільки очікували повернення в СРСР. Хоча
я, в принципі, категорично проти того, щоб ділити людей за територіальною ознакою, — це неправильно. У нас немає в країні
розколу за принципом схід-захід. Ви ж бачили реакцію Одеси,
Дніпропетровська. Це теж промислові індустріальні регіони,
але їхні мешканці повели себе
зовсім інакше. ■

■ «СУСПІЛЬНИЙ ЗАПИТ НА УКРАЇНІЗАЦІЮ»
■ Війна стала каталізатором побудови в Україні громадянського суспільства?
— Громадянське суспільство створюється в Україні дуже швидко, але зараз є
певна втома від активності, яка не принесла швидких відчутних результатів. Зверніть увагу, що набагато більше людей відчувають себе українцями, розмовляючи
українською мовою. Наприклад, Київ ніколи не був україномовним містом, але зараз українська мова звучить у різних місцях, мабуть, не рідше, ніж, наприклад, у
Полтаві або Черкасах. Суспільний запит на українізацію поки ще є. Чи буде розвиватися далі, поки важко сказати.
■ Між запитом на українізацію і декомунізацією можна поставити знак
рівності? Це один і той самий процес?
— Ні. Заперечення комуністичних догм і усвідомлення себе громадянином України — усе-таки різні явища. Вони пов’язані, але не тотожні.
■ А що ви думаєте з приводу можливого скасування комуністичних свят?
— Деякі з них узагалі втратили своє сакральне в минулому значення. Я маю на
увазі травневі свята. Вони зараз більше асоціюються з виїздом на природу, з роботою на городах тощо. А 9 травня — це для мене взагалі не свято, а день скорботи,
адже загинуло стільки людей.
■ Зараз у суспільстві піднімається хвиля обурення з приводу можливого підвищення пенсійного віку в рамках пенсійної реформи. Чи є
об’єктивні причини для такого кроку?
— Підвищення пенсійного віку має сенс за кількох обставин. Перша і найголовніша — це коли ринок праці відкритий і є можливість знайти роботу. Зараз у
нас ситуація не така гарна. По-друге, ще не закінчено підвищення пенсійного віку
для жінок, розпочате в 2011 році. Воно завершиться в 2021 році, відповідно, оголошувати нове підвищення пенсійного віку для жінок особливого сенсу зараз немає.
Що стосується чоловіків, то їх середня тривалість життя при досягненні 60 років,
тобто нинішнього пенсійного віку, і так ледь перевищує 14 років. Це мало, тому тут
особливо теж нікуди підвищувати.
■ Озвучте свій прогноз чисельності населення в Україні через 30 років.
— Усе буде залежати від того, чи повернемо ми Донбас і Крим. Але думаю,
що до 2050 року в Україні буде близько 35 мільйонів людей. Але це не оптимальна
цифра для України, є всі умови для того, щоб було краще. ■

УКРАЇНА І СВІТ
Ніна РОМАНЮК
Луцьк

Наприкінці березня Луцьк опинився у центрі уваги ЗМІ не
лише України та Польщі: пострілу з гранатомета по Генконсульству Польщі в Луцьку особливо зраділи проросійські ЗМІ.
Благодатнішої теми для своїх
«викривальних»
матеріалів
годі було й чекати. Тож заголовками на кшталт «Нєобандеровци вишлi на новий уровєнь
тєрорiзма — обстрєлiвают діпломатов» зарясніли, як земля
весняними квітками, сторінки
преси так званої «русской вєсни». Тому відповідь на питання,
хто найбільше зацікавлений був
пульнути з РПГ по дипустанові
в Луцьку, більш ніж очевидна.
Достатньо проаналізувати публікації видань «з матрьошками»
на цю тему.

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 21—22 КВІТНЯ 2017

■ ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА

Щоб у сусіда корова здохла...
Про кремлівську невістку, скелети УПА та випробування дружби гранатометом

У чиїх «рєбят тормоза
отказалі»?
«По всей видимости, это сделали активисты какой-либо радикальной националистической организации — «Свободы», «Правого сектора», «Азова» или ещё кого-то в этом духе,
— считает старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
— Их задача — показать недовольство тем, что Польша считает их кумиров вроде Степана
Бандеры или Романа Шухевича военными преступниками и
террористами. Кроме того, националистам на Западной Украине вообще свойственна неприязнь к Польше — пусть она
и несколько меньшая, чем к
России. А поскольку тормоза у
этих ребят давно отказали, на
руках у них есть очень серьёзное оружие, а власть ничего не
делает для их обуздания, они
выразили своё недовольство вот
таким образом». Інший співрозмовник видання аж руки потирає від задоволення, прогнозуючи, чим може обернутися для

❙ Постріл у Генконсульство Польщі
❙ —це спроба розсварити українців
❙ та поляків.
гинув генерал- лейтенант Кароль Свєрчевський, другий заступник міністра національної
оборони, колишній командувач Другої армії, герой битви
за Нису Лужицьку». Ось звідки бере свій початок польська
риторика про УПА, про «українських фашистів УПА» — з
комуністичних циркулярів 70річної давності. Кремль активно використовує цю риторику
донині, і деяка частина польського суспільства теж. Комуністичні ідеологеми міцно засіли
в мізках не лише росіян. Але це
так, до слова.

Ось що заважає росіянам спати — безвізовий режим
для України, який може стати дійсністю вже цього літа!
І чим ближче до цієї дати — тим більше варто чекати
«сюрпризів» від нашого північного сусіда, який робитиме
все, аби показати світові, що українці — дикуни.
України інцидент із польським
посольством: «Это террористический акт, это умышленное нападение на территорию другого
государства. И теперь Польша
имеет все основания требовать
возмещение ущерба — и морального, и материального. А
противники Украины из числа
уцелевших после зверств ОУНУПА волынских поляков наверняка добавят к своим требованиям о возмещении ущерба
ещё и данный эпизод».
УПА досі не дає спокійно спати московським пропагандистам. І не лише їм. Ось
як звучало у Польщі офіційне
повідомлення про загибель 28
березня 1947 року в бою з боївкою УПА заступника міністра
оборони Польщі генерал-лейтенанта Кароля Свєрчевського,
смерть якого стала формальним приводом для початку операції «Вісла» і депортації українців Польщі з Холмщини,
Підляшшя, Надсяння та Лемківщини: «Двадцять восьмого березня цього року близько
десятої години ранку під час
службової поїздки на дорозі
Сянок — Балигород від куль
українських фашистів УПА за-
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«Почався інший, ще більш
небезпечний, етап російських
провокацій»
Граючи на темі Волинської
трагедії, прокремлівські ЗМІ не
приховують своєї радості й прогнозують Україні «кирдик»,
мовляв, поляки луцький постріл не пробачать. І між рядками їхнього щирого злорадства
проскакує цікава деталь: постріл iз гранатомета по польському консульству стався невдовзі після оголошення Президентом України блокади Донбасу та запровадження санкцій
проти російських банків, що й
досі працюють в Україні. «Порошенко пошел на поводу у националистов, придал законную
силу блокаде Донбасса и ограничениям в работе российских
банков. Те почувствовали свою
силу. Они будут и дальше проверять режим на прочность» —
робить прогноз заступник директора Національного інституту розвитку сучасної ідеології (цікаво якої?) Ігор Шатров
у статті «Русской правды». За
цими словами дуже вже відверто стирчать вуха Кремля.
Ви нам блокаду і банківські
санкції — ми полякаємо тро-

❙ Звідки ростуть вуха провокацій, добре розуміють і в самій Польщі.
хи Європу «нестабільною» ситуацією у ваших прикордонних містах, найближчих до
кордонів ЄС. Тим паче, що виконавців таких замовних акцій вистачає, напевне, у кожному регіоні й вони чекають
лише відмашки від своїх кремлівських кураторів. Згадайте,
як швидко кадри з луцького
Майдану, коли на площу вивели «закованого» у кайданки волинського «губернатора», «регіонала» Олександра Башкаленка, потрапили на російські телеканали. Українськими
«радикалами» у 2014 теж лякали Європу, як сьогодні лякають стріляниною по польському Генконсульству.
І добре, що в Польщі це теж
розуміють. Заступник директора польського Інституту транскордонної співпраці Адам Лелонк, зокрема, зазначив, що
після руйнації пам’ятника полякам на території Львівщини російські провокатори вдалися до терористичного акту в
Луцьку: «Це був теракт, і коли
йдеться про те, хто його організував, тут, iз точки зору української сторони, все очевидно: почався інший, ще більш
небезпечний, етап російських
провокацій. Немає жодного
іншого логічного пояснення:
складно уявити представника
українського праворадикального руху, котрий прибіг би з гранатометом у Західну Україну і
стріляв би по поляках замість
того, щоб бути на фронті. Якщо
хтось думає, що українські радикали зорганізували цей напад і навмисно скерували його
проти Польщі, то це нонсенс».
На його переконання, теракт у
Луцьку спрямований винятково на конфлікт між Польщею та
Україною.

Чому сусідові не спиться
Ще одна акція, в організації якої вже доведено російський
слід і яка невипадково збiглася у часі з луцькими подіями 29
березня, — так зване перекриття активістами польської громади дороги Львів—Варшава. «Чи
справді польське населення так
потребує захисту прав і чи будуть почуті їхні вимоги? — запитує «Русская правда». Відповідь
очікувана: так, польському населенню Львівської області дійсно може загрожувати небезпека.
Бо «для украинских националистов они — тоже враги, с которыми нужно расправиться. К тому

же экстремисты уже потеряли
голову от безнаказанности, потому возникает ощущение, что они
способны на всё. Польша их уже,
безусловно, услышала... Пальба
по консульству из гранатомёта
— это нечто из африканской, а не
европейской действительности, и
за такое Сомали у границ ЕС рано
или поздно придётся ответить. В
частности, появлением у жителей Мостисского района Львовской области не только «карт поляка», но и полноценных польских паспортов. Со всеми вытекающими и крайне неприятными
для Украины последствиями».
Знову винна невістка в особі українських націоналістів. І знову
неприхована радість Кремля.
Мріючи, як луцький інцидент може позначитися на українсько-польських стосунках,
російські пропагандисти аж захлинаються від передчуття помсти: «В Польше уже крепко задумались, до какой степени они
готовы поддерживать Украину.
Поляки готовы её поддерживать
против России, но если речь об угрозе жизни польских граждан —
тут даже желание насолить Москве отойдёт на второй план... Она
может заблокировать введение
безвизового режима между Украиной и ЕС, подумать о какихто экономических мерах воздействия. Любая из этих мер будет для Украины в её нынешнем
состоянии весьма чувствительной». Ось що заважає росіянам
спати — безвізовий режим для
України, який може стати дійсністю вже цього літа! І чим ближче до цієї дати — тим більше варто чекати «сюрпризів» від нашого північного сусіда, який робитиме все, аби показати світові,
що українці — дикуни, що в них
не країна, а «Сомалі», тож як
таких пускати в Європу без віз.
Отож маємо бути готові до нових
сюрпризів. Будемо сподіватися,
що вони не будуть такими страшними, як у Росії, де 3 квітня прозвучав вибух у метро Санкт-Петербурга. Для російських провокаторів найближчим часом «Ч»
може стати травень, коли в Києві
проходитиме Євробачення. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Максимальна пенсія —
58 тис.грн.
Міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі одного з телеканалів
розповів: «Максимальна пенсія, яка
сьогодні виплачується в Україні, —
58 тис. грн. В Україні немає жодної
пенсії 100 тис. і більше. Максимальна
пенсія — 58 тис. грн., її отримує Герой України льотчик-випробовувач».
В Україні на сьогодні існує обмеження з виплати пенсії — 10
740 грн., нагадав міністр. І 99,9%
з 12 млн. пенсіонерів не отримують
пенсію, більшу за цю суму. За його
словами, в Україні 19,2 тис. пенсіонерів, які отримують понад 10 740
грн. З них 10-20 тис. грн. отримують
близько 18 тис. осіб, і більше 20 тис.
грн. — до 2 тис. пенсіонерів.
«Тому 19,2 тис. пенсійних виплат,
які є більше 10 тис. грн., — це неправильно, вони повинні потрапляти під усі обмеження, як інші, у нас
не повинно бути винятків. Але навіть
якщо ми їх скасуємо, вони проблему
Пенсійного фонду не вирішать. Хоча
я за те, щоб ми привели всіх до єдиного знаменника», — сказав Андрій
Рева.

«Беркутівці»-полісмени
Екс-працівники харківського спецпідрозділу «Беркут» Андрій Хандрикін і Володимир Ріяко досі працюють
в харківському управлінні Нацполіції,
про це «Громадському» повідомили в
Генпрокуратурі. Вони залишаються на
службі, незважаючи на те, що вже перебувають у статусі обвинувачуваних.
Справу проти Андрія Хандрикіна передано до суду слідчими управління спецрозслідуваннь Генпрокуратури. Його звинувачують у катуванні
учасників Майдану (стаття 127, частина 2), що карається позбавленням волі
на строк від 5 до 10 років.
Справу проти Володимира Ріяко –
фігуранта справи про побиття журналістів
«Громадського» 28 сiчня 2015 року на
блокпосту «Пісочин» у Харківській області — теж уже передано до суду. Прокуратура кваліфікувала дії як перевищення влади, а нанесення ушкоджень — як
перешкоджання діяльності журналістів, а
також зловживання повноваженнями, що
карається позбавленням волі від 3 до 5
років. Для Володимира Ріяко було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, і він продовжує працювати в харківській поліції. ■
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ТБ-ПОНЕДІЛОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 21—22 КВІТНЯ 2017
УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00,
19.50, 5.30 Новини
06.10, 7.10, 8.10 Спорт
06.15, 8.15 АгроЕра
06.25, 0.25 Від першої особи
06.45, 7.45, 8.25 Смакота
07.20, 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Ранок про Україну
09.35 Х/ф «Останній шанс»
11.30 Д/ф «Голий король»
Костянтина Степанкова»
12.15 Суспільний університет
13.15 Борхес
13.50 Д/ф «Ловець слів»
15.25 Фольк-music
16.30 Твій дім
16.45 Д/с «Національні парки
Америки»
17.45 Вікно в Америку
18.10, 18.55 КЛІП учасника
«Євробачення»-2017
18.15, 1.20 Новинний блок
18.50 Що там з
«Євробаченням»?
19.00, 1.50 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
20.20, 2.05 Хокей з шайбою
серед чоловіків.
Чемпіонат світу
(Угорщина — Австрія)
22.45 З перших вуст
22.55, 5.50 Вічне
ТРК «ЕРА»
23.00, 00.00, 1.00 Підсумки
04.00 Т/с «Травма»
НТН
05.20 Т/с «Охоронець-3»
08.15, 19.30 Т/с «Кулагін і
партнери»
10.25, 17.25 Т/с «Детективи»
12.00, 21.30 Т/с «CSI: НьюЙорк-7»
13.50, 15.05, 0.45 Т/с
«Елементарно»
14.45, 19.00, 23.15, 2.30
Свідок
15.40 Страх у твоєму домі
23.45 Т/с «Королі втечі»
03.00 Випадковий свідок
03.15 Речовий доказ
03.35 Легенди бандитського
Києва
04.05 Правда життя. Професії
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Д/ф «Тарас Шевченко.
Заповіт», с. 5 «На
розпуттях велелюдних»
06.40 Поетична сторінка від
Василя Герасим’юка.
Тарас Мельничук
07.45 Новини. Культура.
Дайджест
08.05 Києвотека. Київські
імена. Анна Стен
08.35 Ранок iз «Культурою»
09.20, 16.00 Актуально
09.25 Мовою мистецтва
09.50 Сценограй
10.15 Розповідає Олександр
Сизоненко. «Згадуючи
Григора та Григорія
Тютюнників»
10.35 Музика без меж
11.00 Х/ф «Гамер»

24 квітня

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, 23.15 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»
20.30 Секретні матеріали
21.00 Т/с «Хороший
хлопець»
22.00 Гроші
23.25 Х/ф «Легенда про
червоного орла»
1.55 Драма «Нащадки»

ІНТЕР
06.00 М/ф
06.20, 13.30 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10 «Ранок з
«ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Шкідливі
поради»
15.20 Чекай на мене
18.00, 19.00, 4.45 Стосується
кожного
20.00, 2.55, 5.30 Подробиці
20.30 Т/с «Спокуса»
22.30 Т/с «Одного разу у
Ростові»
00.10 Т/с «Територія
краси»
03.25 уДачний проект
04.00 Готуємо разом

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.50, 7.15, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 1.20 Сьогодні
09.15, 3.15 Зоряний шлях
10.50, 4.30 Реальна містика
11.50 Х/ф «Павутинка
бабиного літа»
13.50, 15.30 Т/с «Чорна
квітка»
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45, 2.15 Говорить Україна
21.00 Т/с «Я дарую тобі
щастя»
23.30 Х/ф «Бібліотекар-3:
прокляття Іудової
чаші»
05.20 Агенти справедливості

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 8.25, 1.55 Огляд преси
06.45, 18.45 Місцевий час
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.00, 23.00
Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час
бізнесу
07.35 Фінансовий тиждень
07.50 Афіша
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25,
13.15, 14.15, 15.25,
16.15, 17.15, 18.15
Інформаційний день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня
22.15 Стоп корупції!
23.10 За Чай.com
00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час:
Важливо
00.25 Хроніка дня
02.15, 5.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

12.35 Д/ф «Відлуння віків.
Олександрія»
13.00 Акторські зустрічі з
Галиною Стефановою.
Ярослав Чорненький
14.00, 02.00 Іван Кочерга
«Свіччине весілля».
Фільм-вистава
15.45, 03.45 Замок Паланок
16.05 Азбука ремесел
16.25 Д/ф «Сімдесятники.
Іван Миколайчук»
17.00, 00.50 Нариси історії
культури України
з Мирославом
Поповичем. Григорій
Сковорода
17.35, 01.25 Церква Святого
Духа
18.00, 01.45 Напам’ять. Левко
Лук’яненко, ч. 2
18.15, 00.00 Новинний блок
19.00, 00.35 Новини. Культура
19.20 Діалог Василь
Герасим’юк-Генрі
Ягодкін
19.50 Володимир Білінський
«Україна-Русь»
20.20 Земляки. Анатолій
Дімаров
21.20 Дж. Перголезі
«Служниця-пані».
Вистава Національного
академічного театру
опери та балету
України ім.
Т. Г. Шевченка
22.10 Театральні силуети.
Дмитро Мілютенко
23.05 Людмила Мешкова.
Під покровом Софії
Київської
04.00 Х/ф «Жменяки», с. 1
05.10 Передчуття. Олена
Чінка, ч. 1

10.10 Х/ф «Не можу
сказати «прощавай»
12.00 Х/ф «Іван
Васильович змінює
професію»
13.55 Битва екстрасенсів-16
18.00, 22.00 Вікна-новини
19.55, 22.35, 1.30 Слідство
ведуть екстрасенси
23.35 Давай поговоримо про
секс
03.30 Найкраще на ТБ

12.35 Т/с «Загублений світ»
15.10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
17.20 Т/с «Перевізник»
18.00 Люстратор. Прокляття
системи
19.20, 20.10 Т/с «Схватка»
21.05 Х/ф «Справжнє
правосуддя:
братство»
22.55, 23.55 Він, Вона і
телевізор
00.55 Т/с «Інспектор
Алекс»
01.45 Х/ф «Страчені
світанки»

СТБ
06.55, 16.00 Все буде добре!
08.55, 18.30 За живе!

ТОНІС
06.15, 16.10 Тарапунька.
Аншлаг довжиною в
життя
07.00, 18.00 Алло, лікарю!
09.50 Життя в цифрі
10.45 Завтра — сьогодні
12.00 Євромакс
14.15, 22.20 Більярдний
турнір Cluster Cup.
1/2 фіналу
15.15 Іпостасі спорту
15.40 Таке спортивне життя
17.05 Формула Пруста.
Микола Сивий
19.00 В гостях у Дмитра
Гордона
20.10 Вердикт історії
21.20 Вікно в Європу Михайла
Поплавського
22.00, 4.55 DW-Візерунок дня
00.00 Ніч чорних краваток
01.50 Життя на вершині
02.50 Після опівночі
03.40 Світські хроніки
04.05 Кумири
04.20 Модні історії
04.40 Цивілізація Incognita
05.05 Джаз-коло
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 18.30 Спецкор
08.30, 19.00 ДжеДАІ
09.05 Відеобімба

ФУТБОЛ-1
06.00 «Вільярреал» —
«Леганес». ЧІ
07.45 Журнал Ліги чемпіонів
08.15 «Сталь» — «Зірка».
ЧУ
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 Великий футбол
12.00 «Бернлі» — «МЮ». ЧА
13.50 «Челсі» —
«Тоттенгем». 1/2
фіналу. Кубок Англії
16.00 ЧІ. Огляд туру
16.55 Топ-матч
17.05 «Реал» —
«Барселона». ЧІ
18.55 ЧА. Огляд туру
19.50 «МЮ» — «Рома». 1/4
фіналу (2007/2008 рр.).
Золота колекція Ліги
чемпіонів
21.40 «Ейбар» — «Атлетік».
ЧІ
23.40 ЧІ. Огляд туру
00.35 «Ліверпуль» —
«Кристал Пелес». ЧА
02.20 «Олександрія»
— «Олімпік». ЧУ
04.10 «Еспаньйол» —
«Атлетіко». ЧІ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

05.05 Служба розшуку
дітей
05.10, 4.55 Дивитись усім!
05.55, 19.20 Надзвичайні
новини
06.45 Факти тижня. 100
хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
10.05 Антизомбі
11.00 Секретний фронт
12.20, 13.05 Х/ф «Ключ
саламандри»
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.10 Х/ф
«Призначення»
17.00 Х/ф «Патрульпривид»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Пес-2»
22.30 Свобода слова
00.25 Х/ф «Судна ніч»
01.55 Небачене
Євробачення
02.10 Т/с «Лас-Вегас-5»
03.35 Стоп-10
04.35 Факти

03.00 Зона ночі
04.35, 18.00 Абзац
05.30 М/с «Сімейка Крудс»
06.50 Х/ф «Таймлес: жовта
книга»
09.10 Х/ф «Таймлес-2:
сапфірова книга»
11.40 Х/ф «Таймлес-3:
смарагдова книга»
13.50 Х/ф «Гаррі Поттер і
дари смерті, ч. 2»

ФУТБОЛ-2

16.10, 20.50 Скарби зі сховищ
18.00, 22.40 Загадки планети
19.00 Легенди карного
розшуку
19.50 Далеко і ще далі
00.30 Бандитський Київ

06.00 «Реал» — «Бенфіка».
1/2 фіналу. Юнацька
Ліга УЄФА
07.50 «Барселона»
— «Зальцбург». 1/2
фіналу. Юнацька Ліга
УЄФА
09.40 «Арсенал» — «Ман
Сіті». 1/2 фіналу. Кубок
Англії
11.30 «Реал» —
«Барселона». ЧІ
13.20 Моя гра
13.50 «Олександрія»
— «Олімпік». ЧУ
15.40, 1.50 Великий футбол
17.20 Огляд 1/2 фіналу. Кубок
Англії
17.50 Фінал. Юнацька Ліга УЄФА
20.10 Журнал Ліги чемпіонів
20.40 Європейський
WEEKEND
22.00 «Челсі» —
«Тоттенгем». 1/2
фіналу. Кубок Англії
23.50, 3.30 Топ-матч
00.00 «МЮ» — «Рома». 1/4
фіналу» (2007/2008
рр.). Золота колекція
Ліги чемпіонів
03.40 Фінал. Юнацька Ліга
УЄФА
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 Мисливець та
жертва
11.50 Африка: хижий світ
13.40 Містична Україна
14.30 Прихована реальність
15.20, 23.40 Вирішальні битви
Другої світової

16.10, 19.00 Ревізор.
Магазини
21.00 Таємний агент
22.00 Таємний агент. Постшоу
23.40 Суперінтуїція
01.05 Небачене
«Євробачення»
01.20 Х/ф «Швець»

К1
05.10 Рецепти щастя
06.00 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.30 М/ф
10.00, 18.00 Розсміши коміка
11.00, 16.20 Файна Юкрайна
12.25, 14.20, 15.20, 19.00, 20.00,
21.00 Орел і решка
22.00 М/ф «Астерікс і
Обелікс: велика бійка»
23.35 М/ф «Астерікс і
Обелікс підкорюють
Америку»
01.00 Т/с «Сонна Лощина»
02.30 Нічне життя
ТЕТ
06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше — це твоє
06.50 Байдиківка
07.10 М/с «Лис Микита»
07.25 М/с «Шалені кролики.
Вторгнення»
07.40 М/ф «Чарівний горох»
08.00 Мультмікс
09.25 М/с «Дорамандрівниця»
09.55 Х/ф «Шайбу, шайбу!»
11.25, 18.50 Панянка-селянка
12.25, 16.40, 0.55 Казки У Кіно
13.30, 19.55 Готель Галіція
14.35, 17.45, 21.00 Одного
разу під Полтавою
15.05 Т/с «Домашній арешт»
15.40, 4.25 Віталька
22.00, 2.45 Країна У
23.00 Розсміши коміка
01.25 Шпілівілі
01.55 Теорія зради

ТБ-ВІВТОРОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 21—22 КВІТНЯ 2017

25 квітня
УТ-1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00,
19.50, 5.30 Новини
06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу
06.15, 7.15, 8.15 Спорт
06.20, 8.20 АгроЕра
06.30, 0.25 Від першої особи
06.45, 7.45, 8.30 Смакота
07.25, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Телемагазин
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Ранок про Україну
09.30 Україна на смак
10.00, 18.50 Що там з
«Євробаченням»?
10.05, 18.10, 18.55
КЛІП учасника
«Євробачення»-2017
10.20 Т/с «Площа Берклі»
11.20 Т/с «Лінія захисту»
12.05 Д/ф «Гайдамацьким
шляхом»
12.30 Суспільний університет
13.15 Уряд на зв’язку з
громадянами
14.00 Театральні сезони
14.25 Спогади
15.35 Телевистава «Фараони»
17.20 Хто в домі господар?
17.40 М/с «Книга джунглів»
18.15, 1.20 Новинний блок
19.00, 1.50 Новини. Культура
19.20 Перший на селі
20.20, 2.05 Хокей з шайбою
серед чоловіків.
Чемпіонат світу (Україна
— Австрія)
22.45 З перших вуст
22.55, 5.50 Вічне
ТРК «ЕРА»
23.00, 00.00, 1.00 Підсумки
04.00 Т/с «Травма»
НТН
04.35 Х/ф «Доля людини»
06.15 Х/ф «Корпус генерала
Шубнікова»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін і
партнери»
08.30 Ранковий «Свідок»
10.30, 17.25 Т/с «Детективи»
12.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк-7»
13.50, 15.05, 0.40 Т/с
«Елементарно»
14.45, 19.00, 23.15, 2.20 Свідок
15.40 Страх у твоєму домі
21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк-8»
23.45 Т/с «Королі втечі»
02.50 Випадковий свідок
02.55 Речовий доказ
03.25 Легенди бандитського
Києва
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Азбука ремесел
06.20 Д/ф «Сімдесятники.
Іван Миколайчук»
06.50 Православний календар
07.00 Ранок iз «Культурою»
07.45, 18.15, 00.00 Новинний
блок
08.20, 19.00, 00.35 Новини.
Культура
08.35 Ранок iз «Культурою»
09.20, 16.00 Актуально
09.25 Діалог Василь
Герасим’юк-Генрі
Ягодкін
09.50 Володимир Білінський
«Україна-Русь»
10.20 Земляки. Анатолій
Дімаров
11.20 Дж. Перголезі
«Служниця-пані».
Вистава Національного
академічного театру
опери та балету України
ім. Т. Г. Шевченка
12.10 Театральні силуети.
Дмитро Мілютенко
13.05 Людмила Мешкова.

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, 23.30 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»
20.30 Секретні матеріали
21.00 Т/с «Хороший хлопець»
22.00, 3.30 На ножах
23.40 Д/ф «Розщеплені на
атоми»

ІНТЕР
06.00 М/ф
06.20, 13.20 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»
09.20 Давай одружимося
11.00, 12.25, 20.30 Т/с
«Спокуса»
15.50, 16.45 Речдок
18.00, 19.00, 4.45 Стосується
кожного
20.00, 3.00, 5.30 Подробиці
22.30 Т/с «Одного разу в
Ростові»
00.10 Т/с «Територія краси»
03.30 уДачний проект
04.05 Готуємо разом

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд
преси
06.45, 18.45 Місцевий час
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 22.00,
23.00 Час новин
Під покровом Софії
Київської
14.00, 02.00 Л. Малюгін
«Насмішкувате моє
щастя». Фільмвистава Національного
академічного театру
російської драми ім.
Лесі Українки
15.25, 03.25 Євгенія
Мірошниченко. Два
вальси...
16.05 Скарби роду. Гончарство
16.25 Казки Запорізькі від
Санька Сита
16.40 Розповідає Олександр
Сизоненко.
«Мій Михайло
Коцюбинський»
17.00, 00.50 Михайло
Коцюбинський «Сон»
17.55, 01.40 Логос
19.20 Прямостояння Аркадій
Гашинський. Життя в
гримі і без грима. Ролі
20.20 Д/ф «Трипілля. Забута
цивілізація старої
Європи»
21.10 Православний календар
21.20 Фольк-music
22.20 Ізидора Косач.
«Побачиш Україну
— привітай»
23.00 Д/ф «Чорнобиль: два
кольори часу», ф. 1
23.50 Православний календар
04.00 Х/ф «Жменяки», с. 2
05.05 Передчуття. Олена
Чінка, ч. 2
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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 «Я дарую тобі щастя»
23.30 Т/с «Закон і порядок:
злочинний намір»
01.50 Х/ф «Бібліотекар-3:
прокляття іудовой
чаші»

ICTV
05.35, 20.20, 4.45
Громадянська оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.05 Більше ніж правда
12.10, 13.20, 17.50 Т/с «Острів
непотрібних людей»
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Х/ф «Ключ
саламандри»

НОВИЙ КАНАЛ
03.15 Служба розшуку дітей
03.20 Зона ночі
05.10, 18.00 Абзац
06.05 М/с «Сімейка Крудс»
07.05 М/с «Історії Тома і
Джеррі»
08.00 Т/с «Друзі»
10.45 Т/с «Саша Таня»
15.50, 19.00 Серця трьох
21.00 Київ вдень і вночі
22.00 Х/ф «Протистояння»
23.50 Х/ф «Час відьом»

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

15.30, 16.10, 21.25 Т/с «Пес-2»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.25 Х/ф «Ідентифікація
Борна»
01.35 Д/ф «Битва за
Чорнобиль»
03.10 Стоп-10
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти

01.50 Х/ф «Окулус»

16.15 Таке спортивне життя
16.50, 20.10 Вердикт історії
19.00 В гостях у Дмитра
Гордона
21.20, 4.25 Відлуння
22.30 Більярдний турнір
Cluster Cup. Фінал
00.00, 1.05 Жертви радянської
естради
02.10 Концерт
04.55 Цивілізація Incognita
05.25 Калинове здоров’я

08.00, 2.15 «Реал» —
«Барселона». ЧІ
09.50 Журнал Ліги чемпіонів
10.20 Європейський
WEEKEND
11.40 Фінал. Юнацька Ліга
УЄФА
13.40 ЧА. Огляд туру
14.35 «Бернлі» — «МЮ». ЧА
16.20 Моя гра
16.50 «Еспаньйол» —
«Атлетіко». ЧІ
18.35 «Челсі» — «Тоттенгем».
1/2 фіналу. Кубок Англії
20.25 «Спортінг» —
«Еспаньйол». ЧІ
22.25 «Атлетіко» —
«Вільярреал». ЧІ
23.15 Футбол Tables
04.05 «Ліверпуль» —
«Кристал Пелес». ЧА

10.50, 17.00 Мисливець та
жертва
11.50 Африка: хижий світ
13.40 Містична Україна
14.30 Прихована реальність
15.20, 23.40 Вирішальні битви
Другої світової
16.10, 20.50 Скарби зі сховищ
18.00, 22.40 Загадки планети
19.00 Легенди карного
розшуку
19.50 Далеко і ще далі
00.30 Ризиковане життя
05.20 Бандитська Одеса

5 канал

СТБ
07.10, 16.00 Все буде добре!
09.10, 18.30 За живе!
10.40 МастерШеф-4
18.00, 22.00 Вікна-новини
20.00, 22.45 МастерШеф Діти
23.25 Т/с «Коли ми вдома»
00.00 Слідство ведуть
екстрасенси
ТОНІС
06.00 Всесвіт Анатолія
Пілецького
06.50, 22.05, 5.10 DWВізерунок дня
07.00, 18.00 Алло, лікарю!
09.50 Будьте здорові!
10.45 Модні історії
11.50 Соціальний статус
14.15 Більярдний турнір
Cluster Cup.
1/2 фіналу
15.50 Іпостасі спорту

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 18.30 Спецкор
08.30, 19.00 ДжеДАІ
09.00, 3.00 Д/ф «Помста
природи»
10.30, 22.55 Він, Вона і телевізор
11.30 Облом.UA.
15.15 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
17.00 Т/с «Перевізник-2»
18.00 Нишпорки
19.20, 20.15 Т/с «Схватка»
21.05 Х/ф «Справжнє
правосуддя: вуличні
війни»
23.55 Територія обману
01.55 Х/ф «Легенда про
княгиню Ольгу»
ФУТБОЛ-1
06.00, 16.00 Європейський
WEEKEND
07.20 «Челсі» — «Тоттенгем».
1/2 фіналу. Кубок Англії
09.05, 19.05 ЧІ. Огляд туру
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS. LIVE
10.20 «Сталь» — «Зірка». ЧУ
12.10 Великий футбол
13.50 «Арсенал» — «Ман Сіті».
1/2 фіналу. Кубок Англії
17.20 «Ліверпуль» —
«Кристал Пелес». ЧА
19.55 «Реал» —
«Барселона». ЧІ
21.40 «Челсі» —
«Саутгемптон». ЧА
23.45 ЧА. Огляд туру
00.40 «Сосьєдад» —
«Депортіво». ЧІ
02.25 «Бернлі» — «МЮ». ЧА
04.10 «Спортінг» —
«Еспаньйол». ЧІ
ФУТБОЛ-2
06.00 Топ-матч
06.10, 0.25 «Іллічівець»
— «Нафтовик». ЧУ.
Перша Ліга

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, 18.00 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»
22.00 КВК на БІС
00.45 Х/ф «Недоторкані»
02.25 Нічне життя

ТЕТ
06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше — це твоє
06.50 Байдиківка
07.10 М/с «Лис Микита»
07.25 М/с «Шалені кролики.
Вторгнення»
07.40 М/ф «Горщик-сміхотун»
08.00 Мультмікс
09.25 М/с «Дорамандрівниця»
09.55 Х/ф «Король
скейтборду: найбільш
вертикальний
примат»
11.25, 18.50 Панянка-селянка
12.25, 16.40 Казки У Кіно
13.30, 19.55 Готель «Галіція»
14.35, 17.45, 21.00 Одного разу
під Полтавою
15.05 Т/с «Домашній арешт»
15.40 Віталька
22.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Х/ф «Загублене
місто»
01.55 Т/с «10,5 бала»
04.25 Це любов

■ 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, 21—22 КВІТНЯ 2017
УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00,
19.50, 5.30 Новини
06.10, 7.10, 8.10 Спорт
06.15, 8.15 АгроЕра
06.25, 0.25 Від першої особи
07.20, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Телемагазин
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Ранок про Україну
09.30 Україна на смак
09.55, 18.45 Що там з
«Євробаченням»?
10.00 Д/ф «Помилка на
тисячоліття»
11.00 Засідання Кабінету
Міністрів України
13.35 Д/ф «Чорнобиль.
Людський фактор»
14.00 Д/ф «Чорнобиль. Точка
часу»
14.25 Д/ф «Тут є життя»
15.35 Світло
16.30 Т/с «Лінія захисту»
17.20 Школа Мері Поппінс
17.40 М/с «Книга джунглів»
18.15, 1.20 Новинний блок
18.50, 22.45 З перших вуст
19.00, 1.50 Новини. Культура
19.20 Історична драма
«Доньки Єви»
20.20, 2.05 Хокей з шайбою
серед чоловіків.
Чемпіонат світу
(Казахстан — Україна)
22.50 Мегалот
22.55, 5.50 Вічне
ТРК «ЕРА»
23.00, 00.00, 1.00 Підсумки
04.00 Т/с «Травма»
НТН
04.45 Х/ф «Загублене
місто»
06.15 Х/ф «Небо скрізь
однакове...»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін
і партнери»
08.30 Ранковий «Свідок»
10.30, 17.25 Т/с «Детективи»
12.00, 21.30 Т/с «CSI: НьюЙорк-8»
13.50, 15.05, 0.45 Т/с
«Елементарно»
14.45, 19.00, 23.15, 2.25
Свідок
15.40 Страх у твоєму домі
23.45 Т/с «Королі втечі»
02.55 Випадковий свідок
03.10 Речовий доказ
04.00 Легенди бандитського
Києва
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Скарби роду.
Гончарство
06.20 Розповідає Олександр
Сизоненко.
«Мій Михайло
Коцюбинський»
06.35 Логос
07.00 Ранок iз «Культурою»
07.45, 18.15, 00.00 Новинний
блок
08.20, 19.00, 00.35 Новини.

26 квітня

КАНАЛ «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 2.10 ТСН
06.45, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
09.30, 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»
20.30 Секретні матеріали
21.00 Т/с «Хороший хлопець»
22.00 Мелодрама
«Обраниця»
02.20 М/ф «Як козаки...»

ІНТЕР
06.00 М/ф
06.20, 13.20 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»
09.20 Давай одружимося
11.00, 12.25, 20.30 Т/с
«Спокуса»
15.50, 16.45 Речдок
18.00, 19.00, 4.45 Стосується
кожного
20.00, 2.55, 5.30 Подробиці
22.30 Т/с «Одного разу у
Ростові»
00.10 Т/с «Територія краси»
03.25 уДачний проект
04.05 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, 2.30 Сьогодні
07.15, 8.15 Ранок з Україною
09.15, 3.20 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 «Я дарую тобі
щастя»
23.30 Д/ф «Блакитна пил»
01.00 Т/с «Закон і порядок:
злочинний намір»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд
преси
06.45, 18.45 Місцевий час
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.00, 23.00

Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час
бізнесу
07.50 Драйв
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25,
13.15, 14.15, 15.25,
16.15, 17.15, 18.15
Інформаційний день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня
22.15 Особливий погляд
23.10 За Чай.com
00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час:
Важливо
00.25 Хроніка дня
02.15, 5.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

Культура
08.35 Ранок iз «Культурою»
09.20, 16.00 Актуально
09.25 Аркадій Гашинський.
Життя в гримі і без
грима. Ролі
10.20 Д/ф «Трипілля. Забута
цивілізація старої
Європи»
11.20 Фольк-music
12.20 Ізидора Косач.
«Побачиш Україну
— привітай»
13.05 Д/ф «Чорнобиль: два
кольори часу», ф. 1
14.00, 02.00 Павло Ар’є
«Сталкери».
Вистава Київського
академічного Молодого
театру
16.05 Обереги. Художник з
вишивки Григорій Гринь
16.20, 01.30 Хем Салганік. Не
хочу забувати
16.50, 00.50 Анатолій Сухін.
З Чорнобилем у серці
17.35 Фільм та його
передісторія «Поліські
образки»
19.20 Національний музей
«Чорнобиль»
19.50 Від пращурів до
нащадків
20.20 Зона відчуження
21.00 Реквієм пам’яті
Чорнобиля та Фукусіми
22.30 Д/ф «Чорнобиль.
Людський фактор»
22.55 Д/ф «Чорнобиль: два
кольори часу», ф. 2
04.00 Х/ф «Жменяки», с. 3
05.05 Передчуття. Олена
Чінка, ч. 3

10.00, 18.30 За живе!
11.20 МастерШеф
18.00, 22.00 Вікна-новини
20.00, 22.45 МастерШеф Діти
23.15 Т/с «Коли ми вдома»
00.45 Слідство ведуть
екстрасенси

15.40 Х/ф «Земля під
ударом»
17.25 Цілком таємно
17.55 1/2 Кубку України з
футболу «Миколаїв»
— «Динамо»
20.00 Т/с «Схватка»
20.50 Х/ф «Справжнє
правосуддя-2:
помста»
22.40 Х/ф «Королівство
вікінгів»
00.55 Х/ф «Легенда про
княгиню Ольгу»
02.55 Облом.UA.

СТБ
07.05, 16.00 Все буде добре!
09.05 Все буде смачно!

ТОНІС
05.50 Жертви радянської
естради
06.50, 22.00, 5.10 DWВізерунок дня
07.00, 18.00 Алло, лікарю!
09.50, 4.25 Цивілізація
Incognita
10.45 Модні історії
12.00 Зимою і літом
мандруємо світом
14.10, 22.20 Більярдний
турнір Cluster Cup.
Фінал
15.40 Іпостасі спорту
15.55 Таке спортивне життя
16.45, 19.55 Вердикт історії
19.00 В гостях у Дмитра
Гордона
21.30, 4.40 Глобал-3000
23.50 Натхнення
00.00 Ніч чорних краваток
01.50 Життя на вершині
02.55 Після опівночі
04.00 Світські хроніки
05.20 Джаз-коло
КАНАЛ «2+2»
06.00
08.00
08.30
09.00
10.00

М/ф
Спецкор
ДжеДАІ
Територія обману
Люстратор. Прокляття
системи
10.30 Нишпорки
11.00 Секретні матеріали
12.00 Д/ф «Помста природи»
13.10 Х/ф «Великий
Майстер»

ФУТБОЛ-1
06.00 «Реал» —
«Барселона». ЧІ
07.45, 19.00 Моя гра
08.15 «Олександрія»
— «Олімпік». ЧУ
10.00, 15.40, 22.45 Футбол
NEWS. LIVE
10.20 ЧА. Огляд туру
11.15, 3.40 «Атлетіко»
— «Вільярреал». ЧІ
13.00, 18.20, 0.00, 5.25
Огляд 1/2 фіналу.
Кубок Англії
13.25 «Сталь» —
«Зірка». ЧУ
15.10 Журнал Ліги
чемпіонів
16.00, 2.15 Сіткорізи
16.30 «Челсі» —
«Саутгемптон». ЧА
18.50 Топ-матч
19.30, 21.55 Студія LIVE
19.55 «Шахтар» —
«Дніпро». 1/2 фіналу.
Кубок України
22.15 «Кристал Пелес»
— «Тоттенгем». ЧА
00.30 «Спортінг» —
«Еспаньйол». ЧІ
02.45 ЧІ. Огляд туру

ICTV
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
09.55 Громадянська оборона
10.50 Д/ф «Битва за
Чорнобиль»
12.45, 15.45 Факти. День
13.10 Х/ф «Ідентифікація
Борна»

15.15, 16.10, 21.25 Т/с «Пес-2»
17.50 Т/с «Острів непотрібних
людей»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.20 Х/ф «Перевага Борна»
01.25 Т/с «Лас-Вегас-5»
02.50 Стоп-10
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Дивитись усім!
ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00, 10.00, 14.20 Топматч
06.10 «Атлетіко» —
«Вільярреал». ЧІ
08.10 «Челсі» —
«Саутгемптон». ЧА
10.10 «Ейбар» —
«Атлетік». ЧІ
12.00 Моя гра
12.30 «Спортінг» —
«Еспаньйол». ЧІ
14.30 «Арсенал» — «Ман
Сіті». 1/2 фіналу. Кубок
Англії
16.20 «Реал» —
«Барселона». ЧІ
18.10 Сіткорізи
18.40 «Ліверпуль» —
«Кристал Пелес». ЧА
20.25 «Барселона» —
«Осасуна». ЧІ
22.25 «Депортіво» —
«Реал». ЧІ
23.15 Футбол Tables
00.25 «Шахтар» —
«Дніпро». 1/2 фіналу.
Кубок України
02.15 «Малага» —
«Валенсія». ЧІ
04.05 «Кристал Пелес»
— «Тоттенгем». ЧА
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.20 Наші
08.10, 12.50 Правила життя
09.00, 0.30 Правда життя
10.00, 21.40 Мистецтво
виживання
10.50, 17.00 Мисливець та
жертва
11.50 Африка: хижий світ
13.40 Містична Україна
14.30 Прихована реальність
15.20, 23.40 Вирішальні битви
Другої світової

НОВИЙ КАНАЛ
03.40 Зона ночі
06.00, 18.00 Абзац
06.50 Ревізор.Чорнобиль
07.50 Х/ф «Штучний
розум»
10.40 Т/с «Секретні
матеріали»
16.00, 19.00 Від пацанки до
панянки
21.00 Київ вдень і вночі
22.00 Х/ф «Час розплати»

00.20 Х/ф «Щоденники
Чорнобиля»
02.10 Х/ф «Ватиканські
записи»
16.10 Кібервійни
18.00, 22.40 Загадки планети
19.00 Легенди карного
розшуку
19.50 Далеко і ще далі
20.50 Мандрівка у себе
К1
06.30 TOP SHOP
07.30 М/ф
09.50, 18.00 Орел і Решка
16.20, 23.00 Т/с «Доктор
Хаус»
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/ф «Лисичка з
качалкою»
08.00 Мультмікс
09.25 М/с «Дорамандрівниця»
09.55 М/ф «Пригоди козака
Енея»
10.40 М/ф «Мураха Z»
12.05 Х/ф «Щасливчик»
13.50 Т/с «10.5 балів»
17.00 Х/ф «І гримнув
грім»
18.50 Панянка-селянка
20.00 Х/ф «Громобій»
21.45 Х/ф «Загублене
місто»
23.40 Це любов
00.05 Розсміши коміка
01.00 Казки У Кіно
01.30 Шпілівілі
02.00 Теорія зради
02.50 Країна У
04.30 Віталька

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 21—22 КВІТНЯ 2017

27 квітня
УТ-1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00,
19.50, 5.30 Новини
06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу
06.15, 7.15, 8.15 Спорт
06.20, 8.20 АгроЕра
06.30, 0.25 Від першої особи
06.45, 7.45, 8.30 Смакота
07.25, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Телемагазин
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Ранок про Україну
09.30 Україна на смак
10.00, 18.50 Що там з
«Євробаченням»?
10.05 КЛІП учасника
«Євробачення»-2017
10.20, 16.30 Т/с «Лінія
захисту»
12.05 Д/с «Південна Корея
сьогодні»
12.30 Суспільний університет
13.15 Слідство. Інфо
14.10 Д/ф «Обраний.
Мирослав Вантух»
15.35 Надвечір’я. Долі
17.20 Казки Лірника Сашка
17.40 М/с «Книга джунглів»
18.05 Voxcheck
18.10, 18.55 КЛІП учасника
«Євробачення»-2017
18.15, 1.20 Новинний блок
19.00, 1.50 Новини. Культура
19.20 Історична драма
«Доньки Єви»
20.20, 2.05 Хокей з шайбою
серед чоловіків.
Чемпіонат світу (Австрія
— Південна Корея)
22.45 З перших вуст
22.55, 5.50 Вічне
ТРК «ЕРА»
23.00, 00.00, 1.00 Підсумки
04.00 Т/с «Травма»
НТН
04.50 Правда життя. Професії
05.20 Х/ф «Кармелюк»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін
і партнери»
08.30 Ранковий «Свідок»
10.30, 17.25 Т/с «Детективи»
12.00, 21.30 Т/с «CSI: НьюЙорк-8»
13.50, 15.05, 0.45 Т/с
«Елементарно»
14.45, 19.00, 23.15, 2.25
Свідок
15.40 Страх у твоєму домі
23.45 Т/с «Королі втечі»
02.55 Випадковий свідок
03.05 Речовий доказ
03.50 Легенди бандитського
Києва
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.00 Обереги. Художник з
вишивки Григорій Гринь
06.20 Фільм та його
передісторія «Поліські
образки»
07.00 Ранок iз «Культурою»
07.45, 18.15, 00.00 Новинний
блок
08.20, 19.00, 00.35 Новини.
Культура

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, 22.00 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»
20.30, 3.55 Секретні
матеріали
21.00 Т/с «Хороший
хлопець»
23.00 Право на владу-2017
00.45 Драма «Читець»

ІНТЕР
06.00 М/ф
06.20, 13.20 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10 «Ранок з
«ІНТЕРом»
09.20 Давай одружимося
11.00, 12.25, 20.30 Т/с
«Спокуса»
15.50, 16.45 Речдок
18.00, 19.00, 4.45 Стосується
кожного
20.00, 2.50, 5.30 Подробиці
22.30 Т/с «Одного разу в
Ростові»
00.10 Т/с «Територія краси»
03.20 уДачний проект
04.00 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 «Я дарую тобі
щастя»
23.30 Т/с «Закон і порядок:
злочинний намір»

ICTV
05.35, 4.45 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
09.55 Секретний фронт
11.15, 13.15, 17.50 Т/с «Острів
непотрібних людей»
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 Х/ф «Перевага
Борна»
15.30, 16.10, 21.25
Т/с «Пес-2»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.25 Х/ф «Ультиматум
Борна»
01.30 Х/ф «Дипломатія»

9

НОВИЙ КАНАЛ
03.50, 2.00 Служба розшуку
дітей
03.55, 2.05 Зона ночі
05.40, 18.00 Абзац
06.35 М/с «Сімейка Крудс»
07.00 М/с «Історії Тома і
Джеррі»
07.55 Kids’ Time
08.00 Т/с «Друзі»
10.40 Т/с «Щасливі разом»
14.15, 19.00 Суперінтуїція
16.00 Хто зверху?
20.45 Київ вдень і вночі
22.00 Х/ф «Ковбої проти
прибульців»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд
преси
06.45, 18.45 Місцевий час
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00, 23.00
Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час
бізнесу
07.50 Мотор
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25,
13.15, 14.15, 15.25,
16.15, 17.15, 18.15
Інформаційний
день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня
22.15 Акцент
23.10 За Чай.com
00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час:
Важливо
00.25 Хроніка дня
02.15, 5.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

08.35 Ранок iз «Культурою»
09.20, 16.00 Актуально
09.25 Національний музей
«Чорнобиль»
09.50 Від пращурів до
нащадків
10.20 Зона відчуження
11.00 Реквієм пам’яті
Чорнобиля та Фукусіми
12.30 Д/ф «Чорнобиль.
Людський фактор»
12.55 Д/ф «Чорнобиль: два
кольори часу», ф. 2
14.00, 02.00 Х/ф «Марія»
15.10, 03.05 Головна роль.
Тамара Яценко
16.00 Актуально
16.05 Невигадані історії.
Любов Царівної
16.45, 00.50 Світло
17.20, 01.20 Трагічні скрижалі
української науки
18.00 Гра долі. Сонячна
людина
19.20 Дійові особи. Олексій
Кужельний
20.20 Виноградів. Старовинне
місто
20.40 Сергій Радченко.
Спогади про музиканта
21.20 Альдо Ніколаї
«Жінка і чиновник».
Вистава Київського
академічного театру
російської драми ім.
Лесі Українки
23.00 Інститут академіка
Глушкова
04.00 Фільм-вистава «Чорна
пантера та Білий
ведмідь»
05.20 Д/ф «Портрет»

12.00 МастерШеф
18.00, 22.00 Вікна-новини
20.00, 22.45 Я соромлюсь
свого тіла
00.00 Один за всіх
01.10 Слідство ведуть
екстрасенси

19.20, 20.10 Т/с «Схватка»
21.10 Х/ф «Справжнє
правосуддя-2:
темний провулок»
00.00 Х/ф «Великий
Майстер»
02.15 Х/ф «Вишневі ночі»

СТБ
06.50, 16.00 Все буде добре!
08.50 Все буде смачно!
10.45, 18.30 За живе!

ТОНІС
05.50 Жертви радянської
естради
06.50, 21.50 DW-Візерунок
дня
07.00, 18.00 Алло, лікарю!
09.50 Цивілізація Incognita
10.50, 4.35 Модні історії
11.50 Соціальний статус
14.20, 22.15 Більярдний
турнір Cluster Cup.
Фінал
15.55 Іпостасі спорту
16.15 Таке спортивне життя
16.50, 19.55 Вердикт історії
19.00 В гостях у Дмитра
Гордона
21.20 Відлуння
00.20 Ніч чорних краваток
01.40 Життя на вершині
03.05 Після опівночі
03.55 Світські хроніки
04.25 Кумири
05.10 Джаз-коло
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Територія обману
10.00 Цілком таємно
10.30, 23.00 Він, Вона і
телевізор
11.30 Відеобімба
15.10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
17.00 Т/с «Перевізник-2»
18.00 Секретні матеріали
18.30 Спецкор
19.00 ДжеДАІ

ФУТБОЛ-1
06.00 «Бернлі» — «МЮ». ЧА
07.45 Сіткорізи
08.15, 1.55 «Барселона»
— «Осасуна». ЧІ
10.00, 15.40, 22.15 Футбол
NEWS. LIVE
10.20 «Шахтар» —
«Дніпро». 1/2 фіналу.
Кубок України
12.05 «Арсенал» — «Ман
Сіті». 1/2 фіналу. Кубок
Англії
13.50 Фінал. Юнацька Ліга
УЄФА
16.00 Моя гра
16.30 «Олександрія»
— «Олімпік». ЧУ
18.00 «Депортіво» —
«Реал». ЧІ
19.40 «Кристал Пелес»
— «Тоттенгем». ЧА
21.25 «Севілья» —
«Сельта». ЧІ
23.25 Журнал Ліги чемпіонів
23.55 «Сталь» — «Зірка».
ЧУ
01.45, 5.35 Топ-матч
03.45 «Ейбар» — «Атлетік».
ЧІ
ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00, 10.00, 16.40,
21.05, 1.50, 3.50 Топматч
06.10, 00.00 «Депортіво»
— «Реал». ЧІ
08.10 «Іллічівець»

02.50
04.15
04.20
04.25

10.10
12.00
12.30
14.20
14.50
16.55

18.45
19.15

21.15

21.45
02.00

04.00

Стоп-10
Служба розшуку дітей
Студія Вашингтон
Факти
— «Нафтовик». ЧУ.
Перша Ліга
«Бернлі» — «МЮ». ЧА
Сіткорізи
«Кристал Пелес»
— «Тоттенгем». ЧА
Огляд 1/2 фіналу. Кубок
Англії
«Барселона» —
«Осасуна». ЧІ
«Шахтар» —
«Дніпро». 1/2 фіналу.
Кубок України
Журнал Ліги чемпіонів
«Арсенал» — «Ман
Сіті». 1/2 фіналу. Кубок
Англії
«Ман Сіті» — «МЮ»
(2002/2003 рр.).
Класичні матчі АПЛ
«Ман Сіті» — «МЮ».
ЧА
«Челсі» —
«Тоттенгем». 1/2
фіналу. Кубок Англії
«Севілья» —
«Сельта». ЧІ
МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.20, 0.30 Гордість України
08.10, 12.50 Правила життя
09.00 Правда життя
10.00, 21.40 Мистецтво
виживання
10.50, 17.00 Мисливець та
жертва
11.50 Африка: хижий світ
13.40 Містична Україна
14.30 Прихована реальність
15.20, 23.40 Вирішальні битви
Другої світової
16.10, 20.50 Скарби зі сховищ
18.00, 22.40 Загадки планети
19.00 Легенди карного
розшуку
19.50 Далеко і ще далі

00.10 Х/ф «Протистояння»
К1
05.10 Рецепти щастя
06.00 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.30 М/ф
10.00, 18.00 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»
19.00 Орел і решка
22.00 КВК на БІС
00.45 Скептик
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 М/с «Шалені кролики.
Вторгнення»
07.40 М/ф «Про всіх на світі»
08.00 Мультмікс
09.25 М/с «Дорамандрівниця»
09.55 Х/ф «Король повітря.
Золота ліга»
11.25, 18.50 Панянка-селянка
12.25, 16.40 Казки У Кіно
13.30, 19.55 Готель «Галіція»
14.35, 17.45, 21.00 Одного
разу під Полтавою
15.05 Т/с «Домашній
арешт»
15.40 Віталька
22.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Х/ф «Як я тепер
кохаю»
02.00 Х/ф «Залізна сотня»
03.30 Це любов
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06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00,
19.50, 5.30 Новини
06.10, 7.10, 8.10 Спорт
06.15, 8.15 АгроЕра
06.25 Життєлюб
06.45, 7.45, 8.25 Смакота
07.20, 23.25 На слуху
08.35 Територія закону
08.40 Паспорт.Ua
08.45 Телемагазин
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Ранок про Україну
09.35 Д/ф «Волинянин»
11.00, 16.30 Т/с «Лінія
захисту»
12.55 Voxcheck
13.20 Д/ф
15.35 Віра. Надія. Любов
17.20 Казки Лірника Сашка
17.40 М/с «Книга джунглів»
18.15, 1.20 Новинний блок
18.50, 22.45 З перших вуст
19.00, 1.55 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Історія без купюр.
Холмська трагедія»
20.20 Хокей з шайбою серед
чоловіків. Чемпіонат
світу (Південна Корея
— Україна)
22.55, 5.50 Вічне
ТРК «ЕРА»
23.00, 00.00, 1.00 Підсумки
00.25 Від першої особи
02.10 Музичне турне
03.10 Д/ф «Чорнобиль.
Людський фактор»
03.30 Д/ф «Чорнобиль. Точка
часу»
04.00 Т/с «Травма»
НТН
05.10 Х/ф «Кармелюк»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін
і партнери»
08.30 Ранковий «Свідок»
10.30, 17.25 Т/с «Детективи»
12.00, 21.30 Т/с «CSI: НьюЙорк-8»
13.50, 15.05, 0.45 Т/с
«Елементарно»
14.45, 19.00, 23.15, 2.20
Свідок
15.40 Страх у твоєму домі
23.45 Т/с «Королі втечі»
02.50 Випадковий свідок
03.05 Речовий доказ
03.50 Легенди бандитського
Києва
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Невигадані історії.
Любов Царівної
06.40 Гра долі. Сонячна
людина
07.00 Ранок iз «Культурою»
07.45, 18.15, 00.00 Новинний
блок
08.20, 19.00, 00.35 Новини.
Культура
08.35 Ранок iз «Культурою»
09.20, 16.00 Актуально
09.25 Дійові особи. Олексій
Кужельний
10.20 Виноградів. Старовинне
місто
10.40 Сергій Радченко.
Спогади про музиканта

28 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, 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»
20.15 Драма «Я буду
поруч»
00.30 Мелодрама
«Обраниця»

ІНТЕР
06.00 М/ф
06.20, 13.20 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»
09.20 Давай одружимося
11.00, 12.25 Т/с «Спокуса»
15.50, 16.45 Речдок
18.00 Стосується кожного
20.00, 2.25, 5.20 Подробиці
20.30 Т/с «Батальйони
просять вогню»
01.50 Д/ф «Акторифронтовики»
02.55 Д/ф «Легендарні замки
України»
03.35 Чекай на мене

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.10, 13.30, 15.30 Агенти
справедливості
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.00 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 Т/с «Я дарую тобі
щастя»
23.20 Слідами борців з
корупцією
00.00 Т/с «Закон і порядок:
злочинний намір»

ICTV
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
09.45 Інсайдер
10.40 Більше ніж правда
12.00, 13.15, 17.50 Т/с «Острів
непотрібних людей»
12.45, 15.45 Факти. День
13.25 Х/ф «Ультиматум
Борна»
15.25, 16.10 Т/с «Пес-2»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Х/ф «Жанна д’Арк»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.05 Зона ночі
03.50, 18.00 Абзац
04.40 Х/ф «Останній із
могікан»
07.00 Київ вдень і вночі
11.10 Серця трьох
13.10 Х/ф «Ковбої проти
прибульців»
15.30 Х/ф «Час розплати»
19.00 Х/ф «Руйнівник»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд
преси
06.45, 18.45 Місцевий час
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00, 23.00
Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час
бізнесу

07.50 Драйв
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10,
12.25, 13.15, 14.15,
15.25, 16.15, 17.15
Інформаційний день
18.15 Інтерв’ю з Андрієм
Сусленком
19.30, 1.00 Час. Підсумки
дня

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

11.20 Альдо Ніколаї
«Жінка і чиновник».
Вистава Київського
академічного театру
російської драми ім.
Лесі Українки
13.00 Інститут академіка
Глушкова
14.00, 02.00 Іван Франко
«Для домашнього
вогнища»
15.30, 03.30 Д/ф
«Сімдесятники. Леонід
Биков»
16.05 Стежками Мауглі й
Багіри
16.20 Незвідане Закарпаття.
Кам’яний сторож
Середньовіччя
16.45 Межиріч Острозький
17.00, 00.50 Книга. ua
17.25, 01.15 Поетеса Оксана
Маковець
19.20 Територія Кіно. Віктор
Шкурін. Сторінки
біографії
19.50 Антракт. Цирк на воді
20.20 Життєві відчуття
Євгена Ройтмана
21.00 Х/ф «Загублене
місто»
22.40 Замок князів
Острозьких
23.00 Музичний фільм
«Дмитро Гнатюк»
04.00 Концерт камерної
музики, ч. 1. Й. Гайдн
«Сім слів Спасителя на
хресті»
05.00 Д/ф «Григір
Тютюнник. Доля.
«Повна душа болі...»,
ф. 2
05.40 Старий Луцьк

09.00 Х/ф «Терміново,
шукаю чоловіка»
11.00 Х/ф «Я щаслива»
12.55, 18.30 Х/ф «Закоханi
жiнки»
18.00, 22.00 Вiкна-новини
20.00, 22.55 Холостяк-7
22.30 Небачене
«Євробачення»
00.20 Т/с «Коли ми вдома»
01.15 Слідство ведуть
екстрасенси

16.45 Х/ф «Чорна буря»
19.20 Х/ф «Чорна кобра»
21.10 Х//ф «Загнаний»
23.00 Змішані єдиноборства.
UFC.
01.20 Територія обману
02.20 Люстратор. Прокляття
системи
02.45 Нишпорки
03.10 Х/ф «Чотири листи
фанери»

СТБ
07.25 Х/ф «Два береги»

ФУТБОЛ-1
ТОНІС
06.00 Д/ф «Мішель Мерсьє.
Заручниця кохання»
06.50, 21.55, 5.20 DWВізерунок дня
07.00, 18.00 Алло, лікарю!
10.35, 4.10 Модні історії
11.05 Будьте здорові!
12.00 Teen-клуб
14.15 Більярдний турнір
Cluster Cup. Фінал
16.20 Іпостасі спорту
16.50 Вердикт історії
19.00 В гостях у Дмитра
Гордона
19.55 Повітряні воїни
21.20, 4.50 Відлуння
22.15 Х/ф «Молодий та
невинний»
00.00 Ніч чорних краваток
01.40 Життя на вершині
02.45 Вихідний, після
опівночі
03.45 Світські хроніки
04.35 Цивілізація Incognita
05.30 Джаз-коло
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 18.30 Спецкор
08.30, 19.00 ДжеДАІ
09.00 Секретні матеріали
10.25 Роби бізнес
11.00 Д/ф «Помста природи»

06.00 Фінал. Юнацька Ліга
УЄФА
07.45 «Челсі» —
«Саутгемптон». ЧА
09.30 Моя гра
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS. LIVE
10.20 «Севілья» —
«Сельта». ЧІ
12.05 «Ман Сіті» — «МЮ».
ЧА
13.55 «Депортіво» —
«Реал». ЧІ
16.00, 3.30 Журнал Ліги
чемпіонів
16.30 «Кристал Пелес»
— «Тоттенгем». ЧА
18.20 «Барселона» —
«Осасуна». ЧІ
20.10 Огляд 1/2 фіналу. Кубок
Англії
20.40 «Шахтар» —
«Дніпро». 1/2 фіналу.
Кубок України
22.50 Світ Прем’єр-ліги
23.20 «Олександрія»
— «Олімпік». ЧУ
01.10 ЧІ. Передмова до туру
01.40 «Іллічівець»
— «Нафтовик». ЧУ.
Перша Ліга
04.00 «Вільярреал» —
«Спортінг». ЧІ

00.30 Х/ф «Турбулентність»
02.15 Т/с «Лас-Вегас-5»
03.35 Стоп-10
ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00, 23.40, 1.50, 3.50
Топ-матч
06.10 «Олександрія»
— «Олімпік». ЧУ
08.10 «Атлетіко» —
«Вільярреал». ЧІ
10.00 Сіткорізи
10.30 «Кристал Пелес»
— «Тоттенгем». ЧА
12.20 «Барселона» —
«Осасуна». ЧІ
14.10 Моя гра
14.40 «Челсі» —
«Саутгемптон». ЧА
16.30 Огляд 1/2 фіналу. Кубок
Англії
17.00 «Севілья» —
«Сельта». ЧІ
18.50 Світ Прем’єр-ліги
19.20 «Ман Сіті» — «МЮ».
ЧА
21.10 ЧІ. Передмова до туру
21.40 «Вільярреал» —
«Спортінг». ЧІ
23.50 Фінал. Юнацька Ліга
УЄФА
02.00 «Депортіво» —
«Реал». ЧІ
04.00 «Арсенал» — «Ман
Сіті». 1/2 фіналу. Кубок
Англії
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.20 Гордість України
08.10, 12.50 Правила життя
09.00 Правда життя
10.00, 21.40 Мистецтво
виживання
10.50, 17.00 Мисливець та
жертва
11.50 Африка: хижий світ
13.40 Містична Україна
14.30 Прихована реальність
15.20, 23.40 Вирішальні битви
Другої світової

21.10 Київ вдень і вночі
22.20 Х/ф «Пророк»
00.20 Х/ф «Таємний орден»
02.00 Служба розшуку дітей
16.10 Мандрівка у себе
18.00, 22.40 Загадки планети
19.00 Легенди карного
розшуку
19.50 Далеко і ще далі
20.50 Кібервійни
00.30 Підроблена історія
К1
06.30
07.30
09.50
00.00
02.45
04.10

TOP SHOP
М/ф
Орел і решка
КВК
Розсміши коміка
Нічне життя
ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше — це твоє
06.50 Байдиківка
07.10 М/с «Лис Микита»
07.25 М/с «Шалені кролики.
Вторгнення»
07.40 М/ф «Казка про
жадність»
08.00 Мультмікс
09.25 М/с «Дорамандрівниця»
09.55 Х/ф «Мері Ком»
12.05 Х/ф «І гримнув грім»
14.00 М/ф «Чудасія»
14.10 М/ф «Чарівний горох»
14.25 М/с «Пригоди
Котигорошка та його
друзів»
15.35 М/ф «Лежень»
15.45 М/ф «Історії від Шрека,
Панди та Драконів»
20.00 Х/ф «Голодні ігри:
переспівниця.
Частина 1»
22.10 Х/ф «Як я тепер
кохаю»
00.10 Х/ф «Залізна сотня»
02.00 Країна У
04.30 Віталька

ТБ-СУБОТА
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29 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 Золотий гусак
08.45 Телемагазин
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 М/с «Книга джунглів»
09.55 Хто в домі господар?
10.15 Хочу бути
10.45 Що там з
«Євробаченням»?
10.50 КЛІП учасника
«Євробачення»-2017
11.00 Фольк-music. Діти
11.50 Т/с «Доньки Єви»
13.00 Т/с «Красуні Едіт
Вортон»
15.35 Книга.ua
16.00 Український корт
16.45 Чоловічий клуб. Спорт
17.50 Чоловічий клуб
18.25 Богатирські ігри
19.20 Х/ф «Дитячий секрет»
21.00, 5.25 Новини
21.30 За крок до
«Євробачення»
22.15 Що там з
«Євробаченням»? Кухня
22.45 Мегалот
ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line
23.25 Життєлюб
00.05 На слуху. Підсумки
01.20 Музичне турне
02.20 Хокей з шайбою серед
чоловіків. Чемпіонат
світу (Південна Корея
— Україна)
04.20 Д/с «Південна Корея
сьогодні»
04.45 Т/с «Лінія захисту»
НТН
04.40, 4.20 Правда життя.
Професії
06.10 Х/ф «Чорний
трикутник»
10.05 Х/ф «Людина в
зеленому кімоно»
11.30, 3.15 Речовий доказ
13.50 Склад злочину
15.15 Т/с «Детективи»
19.00, 2.35 Свідок
19.30 Х/ф «Міцний горішок»
21.00 Х/ф «Еквілібріум»
23.00 Х/ф «Ретроград»
00.45 Х/ф «Король клітки»
03.05 Випадковий свідок
03.35 Легенди бандитського
Києва
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Стежками Мауглі й
Багіри
06.15 Незвідане Закарпаття.
Кам’яний сторож
Середньовіччя
06.40 Межиріч Острозький
07.00 Книга. ua
07.25 Музичний фільм
«Дмитро Гнатюк»
08.25 Новинний блок
09.00 Новини. Культура
09.20 Територія Кіно. Віктор
Шкурін. Сторінки
біографії
09.50 Антракт. Цирк на воді
10.20 Життєві відчуття
Євгена Ройтмана

КАНАЛ «1+1»
06.00, 19.30, 5.40 ТСН
06.45 Гроші
08.00 Сніданок. Вихідний
10.00, 23.05 Світське життя
11.00 Голос країни
14.50 Мелодрама
«Попелюшка з
райського острова»

16.40, 21.15 Вечірній
квартал
18.30 Розсміши коміка
20.15 Українські сенсації
00.05 Драма «Я буду
поруч»

11.00 Х/ф «Загублене
місто»
12.40 Замок князів
Острозьких
13.00 Казки Лірника Сашка
13.10 В. Бойко «Даринка,
Гриць та Нечиста сила».
Вистава Київського
академічного театру
драми і комедії на
Лівому березі Дніпра
14.10 Музей книги і
друкарства України
14.40 Дитячі таємниці
15.20 Світ у прямокутнику.
Олена Бурковська
15.50 Мегаполіс країни знань,
ч. 2. НТУУ «КПІ».
Прогресивний і творчий
16.20 Клуб імені Миколи
Амосова
17.00 Д/ф «Слідчий історії»
17.30 Переживання простору
18.00 Талісман родини
Симиренків
18.30 Д/ф «Дмитро Гнатюк.
Моя Україна»
19.00, 00.00 Новини. Культура.
Дайджест
19.20 Позиція
19.45 Музика і музиканти.
Ольга Микитенко, ч. 2
20.20 Прем’єра композитора
Олександра Родіна
«Барахолка». Концерт
симфонічного оркестру
21.00 Гравці. Театр ХХІ ст.
Ірина Кліщевська. У
колі любові
21.50 Звукові картини
22.25 Галина Стефанова.
Подолання
23.30 Jazz Коло. Присвята Гії
Канчелі, ч. 1
00.20 Діалог. Василь
Герасим’юк — Люба
Якимчук, ч. 1, 2

ІНТЕР
06.00 М/ф
06.10, 4.35 Х/ф «Ласкаво
просимо, або
Стороннім вхід
заборонено»

07.50 Х/ф «Сім стариків і
одна дівчина»
09.30 Україна вражає
10.00, 3.50 Д/ф «Є. Моргунов.
Нестерпний балагур»
10.50 Х/ф «Самогонники»
11.10 Х/ф «Пес Барбос та
незвичайний крос»
11.20 Х/ф «Комедія давно
минулих днів»
13.10 Т/с «Коли на південь
відлетять журавлі»
16.40 Х/ф «Чоловік на
годину»
20.00, 2.00 Подробиці
20.30 Великий бокс.
Володимир Кличко
— Ентоні Джошуа
02.30 Х/ф «Небезпечні
гастролі»
01.20 Д/ф «Таємничий
Сковорода»
02.00 Т. Шевченко
«Капітанша»
03.30 Знамениті українці.
Тетяна Яблонська
04.00 «Зачарований».
Вистава Київського
академічного Молодого
театру

05.50
08.00
09.00
11.20
13.50
19.05
22.10
23.35
01.30

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

ТОНІС
06.20 Х/ф «Веселі хлопці»
09.50 Шеф-кухар країни
10.30, 19.55 Дикі тварини
13.35 Іпостасі спорту
14.10 Завтра — сьогодні
15.30 Соціальний статус:
ваша пенсія
16.10 Х/ф «Молодий та
невинний»
18.00 Баскетбол. Суперліга.
Фінал
21.00 Д/ф «Мішель Мерсьє.
Заручниця кохання»
22.00 Х/ф «Секретний агент»
23.50, 4.10 Кумири
00.00 Вихідний, після опівночі
01.10 Ніч чорних краваток
02.10 Життя на вершині
03.45 Світські хроніки
04.20 Модні історії
04.45 Цивілізація Incognita
05.20 Джаз-коло

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
07.00, 15.00, 19.00, 1.45
Сьогодні
07.15, 5.30 Зоряний шлях
08.00, 15.20 Т/с «Я дарую тобі
щастя»
17.30, 19.40 Т/с «Це було біля
моря»
21.50 Х/ф «Буду вірною
дружиною»

02.25 Історія одного злочину

ICTV
05.40 Факти
06.00 Х/ф «Бережіть жінок»
07.05 Дивитись усім!
08.00 М і Ж
08.55 Я зняв!
09.50 Дизель-шоу. Дайджест
10.55, 11.50 Відпустка за обміном
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «На трьох»
13.30 Х/ф «Жанна д’Арк»
16.25 Х/ф «Острів
Горлорізів»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
20.05 Х/ф «Трансформери»
22.40 Х/ф «Спадок Борна»
01.00 Х/ф «Турбулентність»
02.45 Стоп-10
03.25 Т/с «Слідчі»
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НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі
05.00 Т/с «Друзі»
05.50 М/с «Сімейка Крудс»
06.50 М/с «Історії Тома і
Джеррі»
08.40 Kids’ Time
08.45 Ревізор. Магазини
10.40 Таємний агент
11.40 Таємний агент. Пост-шоу
13.10 Від пацанки до панянки
15.10 Хто зверху?
17.00 М/ф «Три богатирі та
Шамаханська цариця»
18.40 Х/ф «Вартові
Галактики»
21.00 Х/ф «Сходження.
Юпітер»
23.20 Х/ф «Нова ера Z»
01.30 Х/ф «Щоденники
Чорнобиля»

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, 14.10 Відкрита церква
07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час
бізнесу
08.20 Не перший погляд
09.15 Мотор
09.20 Автопілот-новини

09.30
10.10
10.30
10.40
11.05
11.30
12.15
12.35

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
14.35 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

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Нове «Шалене відео
по-українськи»
09.50 Бушидо
11.50 Зброя»
13.20 Х/ф «Агент Коді
Бенкс»
15.15 Х/ф «Агент Коді
Бенкс-2. Пункт
призначення
— Лондон»
17.10 Х/ф «Чорна кобра»
19.00 Т/с «Одинак»
22.35 Викрадення по-нашому
23.30 Секретні матеріали
00.10 Х/ф «Удар
блискавки»
02.00 Цілком таємно
03.20 Х/ф «Дорога на Січ»

01.50 «Лас-Пальмас»
— «Атлетіко». ЧУ

00.50 Містична Україна
05.40 Бандитська Одеса

ФУТБОЛ-2
06.00 «Севілья» —
«Сельта». ЧІ
07.45 «Кристал Пелес»
— «Тоттенгем». ЧА
09.30 «Барселона» —
«Осасуна». ЧІ
11.15 ЧА. Передмова до
туру
11.45, 2.00 «Челсі» —
«Саутгемптон». ЧА
13.30, 15.55, 16.35, 18.55 Тур
ONLINE
13.55 «Зірка» — «Карпати».
ЧУ
16.15, 20.15 Футбол NEWS.
LIVE
16.55 «Ворскла» — «Сталь».
ЧУ
17.45 Футбол Tables
19.25 «Лас-Пальмас»
— «Атлетіко». ЧІ
21.30 Світ Прем’єр-ліги
22.00 «Шахтар» —
«Дніпро». 1/2 фіналу.
Кубок України
23.50, 1.50, 3.50 Топ-матч
00.00 «Сосьєдад» —
«Гранада». ЧІ
04.00 «Еспаньйол» —
«Барселона». ЧІ

К1
05.10 Рецепти щастя
06.00 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.30 М/ф
10.10 Х/ф «Пригоди Бейлі:
ніч у Коутауні»
11.50 Т/с «H2O: просто додай
води»
13.15 Х/ф «Король
повітря»
15.10, 19.00 Орел і решка
18.00 Навколо М
00.00 Т/с «Сонна Лощина»
02.30 Нічне життя

ФУТБОЛ-1
06.00 «Сталь» — «Зірка». ЧУ
07.45 ЧІ. Передмова до туру
08.15 «Депортіво» —
«Реал». ЧІ
10.00, 22.30 Футбол NEWS.
LIVE
10.20 «Ман Сіті» — «МЮ». ЧА
12.10, 3.55 «Шахтар»
— «Дніпро». 1/2
фіналу. Кубок України
13.55 «Сосьєдад» —
«Гранада». ЧІ
15.55 LaLiga Files. ЧІ
16.35, 21.30, 23.40, 1.40, 3.40
Топ-матч
16.40 ЧА. Передмова до туру
17.10 «Реал» — «Валенсія».
ЧІ
19.10 Світ Прем’єр-ліги
19.40 «Зірка» — «Карпати».
ЧУ
21.40 «Еспаньйол» —
«Барселона». ЧІ
23.50 «Ворскла» — «Сталь».
ЧУ

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.20 Брама часу
08.10 Вирішальні битви
Другої світової
10.00, 23.50 Анатомія бою
11.00, 21.00 Таємниці
автокатастроф
13.00 Загадки планети
14.00 Африка: хижий світ
17.00 Далеко і ще далі
18.50 Ігри розуму

ТЕТ
06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше — це твоє
06.50 Байдиківка
07.10 М/с «Лис Микита»
07.25 М/с «Шалені кролики.
Вторгнення»
07.40 М/ф «Казки про
машини»
08.00 Мультмікс
09.35 М/с «Дорамандрівниця»
10.05 М/ф «Оз: нашестя
летючих мавп»
11.35 Х/ф «Король повітря.
Золота ліга»
13.20 Казки У Кіно
15.55 Х/ф «Громобій»
17.40 Х/ф «Голодні ігри:
переспівниця.
Частина 1»
19.50 Готель «Галіція»
22.00 Одного разу в Одесі
00.00 Т/с «Отже»
00.35 Х/ф «Мері Ком»
02.45 Країна У
04.25 Віталька
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УТ-1
06.00 Світ православ’я
06.35 На слуху
07.05 Золотий гусак
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Телевистава «Вечори
на хуторі поблизу
Диканьки»
10.50 Д/ф «Павло Вірський.
Такий, як є»
11.30 Спогади
12.00 Театральні сезони
12.30 Мистецькі історії
12.45 Фольк-music. Діти
13.50 Фольк-music
15.15 Д/с «Садові скарби»
16.20 Твій дім
16.40 Х/ф «Клара і
Франциск»
20.30 Перша шпальта
21.00, 5.35 Новини
21.25 Д/с «Розповіді про
Хансік»
22.25 Д/с «Легенди тофу»
ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line
23.25 Територія закону
23.40 Вперед на Олімп!
00.05 Від першої особи.
Підсумки
01.20 Музичне турне
02.20 Телевистава «Три
ідеальні подружжя»
04.50 Вікно в Америку
05.10 Уряд на зв’язку з
громадянами
НТН
05.25 Х/ф «Дорога в пекло»
08.30 Т/с «Черговий ангел-2»
12.00 Х/ф «Міцний горішок»
13.25 Х/ф «Товариш
генерал»
15.10 Легенди карного
розшуку
17.30 Склад злочину
19.00 Т/с «Я — охоронець»
22.10 Х/ф «Зникнення Еліс
Крід»
00.05 Х/ф «Еквілібріум»
01.55 Таємниці кримінального
світу
02.20 Випадковий свідок
02.55 Речовий доказ
03.35 Легенди бандитського
Києва
04.20 Правда життя. Професії
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Клуб імені Миколи
Амосова
06.35 Д/ф «Слідчий історії»
07.05 Переживання простору
07.35 Православний календар
07.45 Дитячі таємниці
08.20 Талісман родини
Симиренків
08.50 Д/ф «Дмитро Гнатюк.
Моя Україна»
09.20 Позиція
09.45 Музика і музиканти.
Ольга Микитенко, ч. 2
10.20 Прем’єра композитора
Олександра Родіна
«Барахолка». Концерт
симфонічного оркестру
11.00 Гравці. Театр ХХІ ст.
Ірина Кліщевська. У колі
любові
11.50 Звукові картини
12.25 Галина Стефанова.
Подолання
13.30 Jazz Коло. Присвята Гії
Канчелі, ч. 1
14.00, 02.00 Х/ф
«Запорожець за
Дунаєм»
15.35, 03.35 Батурин

30 квітня

КАНАЛ «1+1»
06.20 На ножах
08.00 Сніданок. Вихідний
09.00 Лотерея «Лотозабава»
09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»
10.00 Розсміши коміка
11.00, 12.00, 13.00 Світ
навиворіт
14.00 Т/с «Хороший
хлопець»
18.30 Українські сенсації
19.30, 5.15 ТСН-тиждень
21.00 Світське життя. Рік
голосу
22.00 Комедія «1+1»
00.10 Комедія «Інструкції не
додаються»
02.10 Аргумент кiно
03.55 Ескімоска-2: пригоди в
Арктиці

ІНТЕР
05.45, 20.00 Подробиці
06.15 Х/ф «Сім стариків і
одна дівчина»
07.45 Великий бокс.
Володимир Кличко
— Ентоні Джошуа
09.00 Готуємо разом
10.00 Орел і решка. Рай і пекло
11.00 Орел і решка.
Перезавантаження
12.00, 2.15 Х/ф «Прикинься
моїм хлопцем»
13.50 Х/ф «Самогонники»
14.10 Х/ф «Пес Барбос та
незвичайний крос»
14.20 Х/ф «Її серце»
16.15 Т/с «Фродя»
20.30 Концерт Олега Вінника
23.00 Т/с «Коли на південь
відлетять журавлі»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.50 Сьогодні
07.40 Зоряний шлях
09.20 Т/с «Це було біля моря»
13.00 Х/ф «Буду вірною
дружиною»
17.00, 20.00 Т/с «Поки живу,
люблю»
19.00, 5.50 Події тижня
21.25 Х/ф «Волошки для
Василини»

06.00, 9.30 Вікно в Америку
06.25, 18.15 Велика політика
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 00.00 Час новин
07.30 Відкрита церква
07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час
бізнесу
08.10 Гра інтересів
08.30, 3.15 Феєрія мандрів
09.20 Автопілот-тест
09.25 Технопарк

10.10
10.25
10.40
11.10
12.15
12.40

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
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

15.50 Православний календар
16.00 Леонід Попов. З
лялькарями по життю
16.40 Музичний фільм
«Мелодії гірського
краю»
17.00 Д/ф «Тарас Шевченко.
Заповіт», с. 6 «Там ніч
як день»
17.35, 00.45 Музика — моє
життя
18.00, 01.10 Роман Коваль.
Повернення правди.
Гуцули у визвольній
боротьбі
18.30, 01.40 Коломийська
кераміка
18.45 Поетична сторінка від
Василя Герасим’юка
19.00, 00.00 Новини. Культура.
Дайджест
19.20 Мовою мистецтва
19.50 Сценограй
20.20 Х/ф «Іван Сила»
21.50 О. Галін «Сирена та
Вікторія». Вистава
Київського акдемічного
театру на Липках
23.30 Чернігів. Архітектура
раннього християнства.
Болдина гора. Антонієви
печери
00.20 Діалог. Василь
Герасим’юк — Люба
Якимчук, ч. 3
04.00 Гаетано Доніцетті опера
«Любовний напій».
Національна опера
України

ТОНІС
06.15, 22.15 Х/ф «Тридцять
дев’ять сходинок»
07.50 Натхнення
09.55 Повітряні воїни
11.35 Іпостасі спорту
12.05 Дикі тварини
13.40 Будьте здорові!
14.10 Teen-клуб
15.30 Соціальний статус: ваша
пенсія
16.20 Х/ф «Секретний
агент»
18.10 Концерт
20.00, 4.45 Цивілізація
Incognita
20.15, 4.15 Кумири
20.35, 3.50 Світські хроніки
21.10 Шеф-кухар країни
21.45 Євромакс
00.00 Ніч чорних краваток
01.50 Життя на Вершині
02.50 Вихідний, після опівночі
04.25 Модні історії
05.05 Джаз-коло

13.55 «Олімпік» — «Зоря».
ЧУ
16.55 «Шахтар» —
«Олександрія». ЧУ
17.45 Футбол Tables
19.25 «Ейбар» — «Леганес».
ЧІ
21.20 Великий футбол
23.00 Журнал Ліги чемпіонів
23.30 «МЮ» — «Свонсі». ЧА
01.50 «Реал» — «Валенсія».
ЧІ
03.55 «Тоттенгем» —
«Арсенал». ЧА

ICTV
05.15 Факти
05.40 Х/ф «Бережіть жінок»
06.45 Т/с «Відділ 44»
11.05, 13.00 Х/ф «Острів
Горлорізів»
12.45 Факти. День
13.35 Х/ф «Спадок Борна»
16.05 Х/ф «Трансформери»
18.45 Факти тижня. 100
хвилин
20.30 Х/ф «Трансформери-2:
помста полеглих»

НОВИЙ КАНАЛ
03.20 Зона ночі
06.00 М/с «Сімейка Крудс»
07.00 М/с «Історії Тома і
Джеррі»
08.00 Х/ф «Кодекс злодія»
10.00 Х/ф «Пророк»
12.00 Х/ф «Руйнівник»
14.10 Х/ф «Вартові
Галактики»
16.40 Х/ф «Сходження
Юпітер»
19.10 Х/ф «Лара Крофт:
розкрадачка
гробниць»

23.20 Реальна містика
02.00 Т/с «Райське місце»

5 канал

СТБ
05.45 Все буде добре!
07.45 Холостяк-7
08.55 Все буде смачно!
09.50 Караоке на майдані
10.50 Україна має талант! Діти
14.00 Х/ф «Діамантова
рука»
16.00, 0.10 Я соромлюсь свого
тіла
18.00, 1.00. Слідство ведуть
екстрасенси
21.00 Один за всіх
22.10 Благодійний концерт
«Ігри нескорених»

12.50
13.10
13.30
14.10
14.30
15.15
16.05

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Нове «Шалене відео
по-українськи»
08.30 Роби бізнес
09.00 Він, Вона і телевізор
12.00 Т/с «Одинак»
19.20 27 тур ЧУ з футболу:
«Чорноморець»
— «Динамо»
21.25 Профутбол
23.10 Змішані єдиноборства.
UFC.
01.30 Територія обману
02.30 Х/ф «Лісова пісня»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Вільярреал» —
«Спортінг». ЧІ
07.45, 1.20 Світ Прем’єр-ліги
08.15 «Ман Сіті» — «МЮ». ЧА
10.00, 16.15, 20.15 Футбол
NEWS. LIVE
10.20 Моя гра
10.50, 12.50, 3.40 Топ-матч
11.00 «Еспаньйол» —
«Барселона». ЧІ
13.00 Журнал Ліги чемпіонів
13.30, 15.55, 16.35, 18.55 Тур
ONLINE

ФУТБОЛ-2
06.00 «Кристал Пелес»
— «Тоттенгем». ЧА
07.50 «Зірка» — «Карпати». ЧУ
09.40, 18.10 Передмова до
матчу «ТоттенгемАрсенал»
09.45 «Реал» — «Валенсія». ЧІ
11.35 «Ворскла» — «Сталь». ЧУ
13.25 Моя гра
13.55 «МЮ» — «Свонсі». ЧА
16.00 «Евертон» — «Челсі». ЧА
18.05, 21.00, 23.40, 1.45, 3.50
Топ-матч
18.15 «Тоттенгем» —
«Арсенал». ЧА
19.15, 22.30 Футбол Tables

23.25 Х/ф «Смертельні
перегони»
01.15 Х/ф «Покарання»
02.40 Т/с «Слідчі»
20.30 «Тоттенгем» —
«Арсенал 2004/2005 рр.
Класичні матчі АПЛ
21.10 Журнал Ліги чемпіонів
21.40 «Сельта» — «Атлетік».
ЧІ
23.55 «Шахтар» —
«Олександрія». ЧУ
02.00 «Евертон» — «Челсі».
ЧА
04.00 «Олімпік» — «Зоря». ЧУ
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.20 Брама часу
08.10 Вирішальні битви Другої
світової
10.00, 23.50 Анатомія бою
11.00, 21.00 Таємниці
автокатастроф
13.00 Загадки планети
14.00 Африка: хижий світ
17.00 Далеко і ще далі
18.50 Ігри розуму
00.50 Таємниці кримінального
світу

05.10
06.00
06.30
07.30

К1
Рецепти щастя
Спеція
TOP SHOP
М/ф

21.00 Х/ф «Лара Крофт:
колиска життя»
23.10 Х/ф «Ласкаво
просимо в Зомбіленд»
01.00 Х/ф «Штучний розум»
09.50 Т/с «H2O: просто додай
води»
11.15 Х/ф «Король повітря»
13.10 Навколо М
14.10 Орел і решка
22.00 Х/ф «Шалено
закоханий»
00.00 «Х/ф Блеф»
02.00 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 М/с «Шалені кролики.
Вторгнення»
07.40 М/ф «Війна яблук та
гусені»
08.00 Мультмікс
09.40 М/ф «Мураха Z»
11.15 М/ф «Аеротачки»
12.50 М/ф «Святкові історії
від Шрека, Панди та
друзів з Мадагаскару»
19.50 Готель «Галіція»
22.00 Одного разу в Одесі
00.00 Т/с «Отже»
00.35 Х/ф «Щасливчик»
02.10 Країна У
04.15 Віталька

СВIТ
Ігор ВІТОВИЧ

Міжнародний суд ООН у Гаазі відмовив Україні у запровадженні тимчасових заходів
проти Росії за конвенцією із
заборони фінансування тероризму. Водночас у своєму проміжному рішенні, винесеному
19 квітня, наказав Росії забезпечити навчання в Криму українською мовою і не блокувати
діяльності представницьких органів кримських татар. А щодо
підтримки РФ збройного конфлікту на сході України, то суду
забракло доказів, які б свідчили, що учасники збройних дій
на Донбасі отримують зброю і
гроші з Росії. Відтак суд порадив Україні та Росії виконати всі
пункти Мінських домовленостей, аби врегулювати конфлікт
мирним шляхом.

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 21—22 КВІТНЯ 2017

■ СУД ТА ДІЛО

Війна далеко від Гааги
Міжнародний суд визнав обґрунтованість
позову України проти Росії лише частково

«Рішення позитивне, бо
росіяни просили взагалі
відхилити наші вимоги»
Тобто суд ООН задовольнив
позов України лише частково
— в його гуманітарній частині:
тут українська сторона спрацювала більш доказово, провела активну роботу на міжнародних форумах та в міжнародних
організаціях, передусім iдеться про представників Меджлісу. Але Україна програла у частині доказової бази про причетність Росії до фінансової та військової підтримки сепаратистів
на сході України. А саме на перемогу в цій частині сподівалася влада в Києві, подаючи позов до Гааги. Бо в разі визнання
вини Росії суд мав запровадити
тимчасові заходи з припинення
нею фінансування та іншої підтримки терористів Донбасу. Голова суду Ронні Абрахам зазначив, що Україна не довела, що
Росія порушила статтю 2 Міжнародної конвенції з боротьби
з тероризмом, а саме не надала
чітких доказів наявності злих
намірів у діях Росії з фінансування терористів на сході України. Суддя також зазначив,
що Україна повинна довести,
що затребувані нею тимчасові
заходи проти Росії повинні зупинити завдання непоправних
збитків, а також зловмисність
дій держави-учасника конвенції. На думку суду, ця вимога
українською стороною не була
виконана.
Під час подачі позову глава МЗС України Павло Клімкін

❙ Суд у Гаазі: головна битва ще попереду.
заявив: «Наша мета — довести,
що Росія є спонсором тероризму на державному рівні». Президент Петро Порошенко після першого дня судових слухань також зазначив: «Чекаємо
від суду в Гаазі рішень, які зупинять поставки зброї і дозволять припинити утиски кримських татар». Як бачимо, цієї
мети Україна наразі досягти не
спромоглася. Залишається втішати себе думкою, що позавчорашня постанова має характер попередньої, а розгляд справи може зайняти роки. У тому
числі йдеться про заходи, які
могли б заблокувати російську
допомогу збройним угрупованням на сході України.
Але МЗС України, всупереч
попереднім очікуванням, назвало конструктивним підхід
суду до розгляду справи. Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль повідомила, що Україна надаватиме інші докази на
різних стадіях розгляду позову, а «МЗС позитивно оцінює»
рішення суду. «Для нас це рішення дійсно є дуже позитивним, особливо з огляду на те,
що росіяни просили взагалі відхилити наші вимоги і не приймати рішення. Тому для нас це

дійсно перемога», — сказала
Олена Зеркаль. Вона також позитивно оцінила той факт, що
суд визнав свою юрисдикцію у
цій справі, визнав наявність порушень і те, що існування даного спору жодним чином не перешкоджає Мінському процесу, а
сторони можуть продовжувати
Мінський процес і судовий розгляд паралельно.

«Відкриють якусь школу»
Власні плюси знайшло в рішенні суду й МЗС РФ. Як ідеться в заяві відомства, МЗС РФ
вважає важливим те, що суд
зайняв принципову позицію
і не підтримав заяви України
про нібито «агресію», «окупацію» і про статус Криму як такі,
що не стосуються суті розгляду.
Голова комітету Держдуми РФ
у справах СНД Леонід Калашников зазначає: «Не бачу нічого
обвинувального в рішенні цього суду. Утриматися від порушення прав не означає, що встановлені факти порушення цих
прав. Тим більше, українською
стороною не було наведено вагомих доказів». Та й виконувати
рішення суду Росія не поспішатиме. «Що стосується дій Кремля, то в якійсь частині можуть
бути косметичні рішення, від-

■ ВІЗИТИ

«А я у Мей був...»
Візит Президента України до Британії більше
демонстративний, ніж результативний
Інна СТЕПАНЧУК
Перебуваючи з офіційним
візитом у Лондоні, Президент
України Петро Порошенко подякував за міцну позицію Британії у підтримці суверенітету та територіальної цілісності
України у зв’язку з незаконною анексією Криму та російською агресією на сході країни. У свою чергу, британський
прем’єр Тереза Мей відзначила
важливість продовження політики санкцій щодо Росії, як одного з дієвих механізмів спонукання агресора до виконання взятих на себе міжнародних
зобов’язань. Під час зустрічі з
пані Мей, а також міністрами
закордонних справ та оборони

Великобританії було обговорено розширення безпекового
співробітництва. Окрему увагу було приділено економічній співпраці та започаткуванню діалогу з метою спрощення
візового режиму для громадян
України (безвізовий режим,
якого українці чекають у червні, не стосується Великобританії).
Підсумок для дводенного
візиту скромний. Хоча на сайті Президента наголошують
на його великому значенні,
оскільки остання поїздка українського Президента до цієї
країни відбулася 20 років тому.
Втім, час для нього вибрано не
дуже вдало. У Британії нині й
своїх проблем вистачає: Брек-

❙ Петро Порошенко під час зустрічі
❙ з Терезою Мей.
❙ Фото з сайта president.gov.ua.
зит, щойно оголошені дочасні
вибори та ще й шотландці забажали виходу з Великобританії.
Тож останній, вочевидь, зовсім не до українських проблем.
Тому нинішній візит за результативністю — традиційний обмін люб’язностями, не більше.
Ще напередодні візиту політолог Кость Бондаренко припускав: «Зустрінеться Порошенко з Мей. Але ж не факт,
що про щось буде домовлено. У
нас було дуже багато порожніх
візитів, які не мали жодного результату». Як приклад політо-

криють якусь школу, — вважає російський адвокат Микола Полозов. — Але що стосується Меджлісу, це принципове
рішення Кремля. Ніхто відновлювати діяльність Меджлісу,
викреслювати його зі списку заборонених у Росії організацій не буде. Тим більше не
йдеться про повернення до
Криму Рефата Чубарова, голови Меджлісу, або лідера кримських татар Мустафи Джемілєва».
Експерт Інституту Макса
Планка з іноземного публічного права і міжнародного права Маттіас Гартвіґ у розмові з
«Німецькою хвилею» так прокоментував прийняте в Гаазі
рішення: «Хочу зауважити,
що суд поки не ухвалював рішення про те, чи порушується
у Криму Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм
расової дискримінації. Оцінка щодо цього буде надана пізніше, коли винесуть остаточне
рішення у справі. Суд на даному етапі встановив, що є ознаки того, що права певних груп
можуть порушуватися. Тому і
було ухвалене це рішення про
тимчасові заходи, аби запобігти можливим подальшим порушенням прав і забезпечити право кримських татар на власні
представницькі органи, у тому
числі Меджліс, а також право
на навчання українською мовою».
Стосовно відмови в задоволенні позову України в частині
порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму німецький
експерт зазначив: «Це складне
юридичне питання. Тут ідеться
насамперед про те, чи збиралися кошти з метою вчинення терористичних актів. Я наважуся припустити, що у цьому питанні можна було б дійти й іншого висновку. Питання того,
чи займаються тероризмом самі
держави, тут не стоїть. Однак
важливий той факт, що суд визнав власну юрисдикцію у цьому питанні й тим самим допустив можливість застосування
цієї конвенції за тих обставин,
на які вказала Україна. Суд на
даному етапі не побачив достатніх доказів існування мети вчинення терактів проти мирного
населення. Однак рішення неостаточне, і не можна виключати, що воно в підсумку буде іншим». ■
лог наводить візит до Румунії
рік тому. «Надзвичайно складна країна, багато точок дотику, спільний кордон, невирішені питання територіального характеру, є претензії з боку
Румунії до України. Президент
України там зустрівся зi своїм
румунським колегою. Було домовлено про три основні пункти: створення чорноморської
флотилії, створення українсько-румунсько-болгарської військової бригади, запуск нових
авіарейсів з Києва до Бухареста. Минув рік — ані флотилії,
ані бригади, ані нового рейсу.
Чого було їхати?» — зауважує
експерт у коментарі «Апострофу». Тож і нинішня поїздка Порошенка не стільки результативна, скільки демонстративна, це спроба показати,
що він ще «рукопожатий». «У
Тараса Шевченка є вірш про те,
як на Великдень діти хвалилися, кому хто що подарував. Закінчувалася історія про сирітку, яка обідала у попа. Так само
і Порошенко: «А я у Мей був»,
— таким бачить результат цієї
зустрічі політолог. ■
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■ НОВИНИ ПЛЮС
Росія підіграє корейським
комуністам
Спроба Ради Безпеки ООН ухвалити
заяву, що засуджувала б останні ракетні
випробування КНДР та серйозно застерігала б комуністичне керівництво країни від
подальших пусків ракет, провалилася через вето Росії, передає «Франс Пресс».
Такий крок виявився несподіванкою для
багатьох дипломатів, адже документ планував підтримати і Китай. За даними дипломатів, Москва наполягала на включенні
до тексту слів, які б наголошували на необхідності врегулювання конфлікту з КНДР
шляхом діалогу. Натомість у запропонованому США варіанті тексту заяви йшлося лише про «надзвичайну стурбованість»
членів Радбезу ООН через поведінку Пхеньяна, що «вкрай дестабілізує» ситуацію
в регіоні. Крім того, відхилений РФ текст
містив також застереження, що міжнародна спільнота вдаватиметься й до «наступних серйозних заходів» щодо КНДР.

Фізики вперше отримали
матерію з «негативною
масою»
Американські фізики отримали рідину з «негативною масою» — коли цій
речовині надають прискорення, вона рухається у зворотному напрямку. У звичному нам світі, коли на об’єкт впливає будьяка сила, він починає рухатися в напрямку
цієї сили. Це явище описує другий закон
Ньютона. Але теоретично матерія може
мати негативну масу — в тому ж сенсі, що
й електричний заряд може бути позитивним або негативним. Фізики називають це
явище «екзотичною матерією». Результати цього експерименту можуть прояснити
природу деяких видимих астрономічних
об’єктів і явищ — наприклад, нейтронних
зірок, чорних дір і темної матерії.

Як Путін за Трампа
«голосував»
Російський інститут стратегічних досліджень (РІСД) розробив у 2016 році
план впливу на президентські вибори в
США з метою підтримки кандидатури Дональда Трампа і підриву довіри американців до виборчої системи Сполучених
Штатів. Про це повідомила агенція «Рейтер» iз посиланням на трьох нинішніх і
чотирьох колишніх американських чиновників. «Дорожню карту» впливу на вибори в США попросив скласти особисто
російський президент Володимир Путін,
уточнив колишній високопоставлений
співробітник американської розвідки. У
РІСД підготували два документи, пояснили співрозмовники агенції. У червні минулого року були розроблені рекомендації для Кремля про запуск пропагандистської кампанії в соціальних мережах і за
підтримки державних закордонних ЗМІ
(зокрема, телеканалу RT та інформагенції Sputnik) iз метою схилити американців
обрати президента, який матиме м’якшу
позицію щодо Росії, ніж колишній глава
держави Барак Обама. У другому документі, підготовленому в жовтні, експерти виходили з імовірної перемоги кандидата від демократів Хілларі Клінтон і
пропонували перейти від пропаганди на
користь Трампа до вкидання повідомлень про фальсифікації на голосуванні,
щоб завдати шкоди репутації Клінтон як
ймовірній майбутній президентці США.

Вуличні сутички у Венесуелі
Влада Венесуели підтвердила смерть
одного національного гвардійця внаслідок
сутичок із демонстрантами неподалік Каракаса. Раніше, у середу, під час акції протесту у столиці, яку лідери опозиції назвали «матір’ю всіх маршів», загинули 17річний юнак i 23-річна дівчина. Обоє отримали вогнепальні поранення у голову
під час сутичок із поліцією. Правоохоронці застосовували сльозогінний газ та гумові кулі. Демонстранти відповідали камінням і пляшками із займистою сумішшю. Загалом за останні три тижні жертвами антипрезидентських маніфестацій
стали восьмеро людей. Напружена ситуація у Венесуелі зберігається з початку квітня, відтоді як Верховний суд країни наділив президента Мадуро повноваженнями
діяти в обхід парламенту, де у нього немає
більшості. ■
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КУЛЬТУРА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 21—22 КВІТНЯ 2017

■ ЗУСТРІЛИСЯ — ПОГОВОРИЛИ

Антра Цилінська: Це своєрідний бізнес —
тримати російськомовну частину населення
під своїм впливом
Відома кінодокументалістка —
про нові фільми, право бути щасливими та
законопроект, який дозволятиме звільняти з
роботи вчителів, нелояльних до Латвії
Ліна МЕЛЬНИК
Рига — Вінниця

На околиці Старої Риги, за кількадесят метрів вiд Національного
театру Латвії, заховалась від шуму красива архітектурна будівля з
вивіскою «Студія Юріса Поднієкса». Саме минуло тридцять років
відтоді, як цей латвійський режисер зняв документальну стрічку
«Чи легко бути молодим?», вихід якої в прокат мав ефект вибуху
бомби. У титрах фільму значиться й ім’я соратниці та колеги
автора Антри Цилінської. Після трагічної загибелі Юріса Поднієкса влітку 1992 року вона продовжила його справу. Сьогодні у нас
мало хто знає, що з інтервалом у десять і в двадцять років вона
двічі знімала продовження знаменитої стрічки, зустрівшись із тими
ж героями, — фільми «Чи легко бути?..» та «Чи легко?..»
Сьогодні Антра Цилінська — керівник «Студії Юріса Поднієкса», а
також знаний у Латвії та за кордоном продюсер і режисер, продовжувач традицій потужної національної школи документалістики. Її
власні фільми з не меншою гостротою препарують больові точки
суспільства. Як приклад можу назвати кінокартину, назву якої у
нас прийнято перекладати як «Роздвоєння батьківщини» (англійською вона була перекладена «Ми і вони», а в оригіналі латиською
називається «Чи інші?»). Об’єктивність і неупередженість авторки при висвітленні важливих суспільних процесів Латвії, а саме
співіснування двох громад — російськомовної і латиської, — яке
не обходиться час від часу без гострого протистояння, викликала
резонанс із моїми власними враженнями, що склались після кількох відвідин Латвії. Вивчаючи латиську зовсім недавно, я не могла
не помітити, що питання мови все ще дуже болісне для латишів.
Тож, готуючись до інтерв’ю, я була впевнена, що розмова вийде
цікавою.

«Якщо хочеш жити в країні,
то маєш рахуватися з
державною мовою»
■ Пані Антро, чи можна сказати, що показана у фільмі «Чи
інші?» проблема продовжує існувати в Латвії?
— Якщо ми говоримо про
стосунки між людьми, то, мені
здається, взагалі немає проблеми. Що важливо людині? Мати
хорошу роботу, друзів, можливість забезпечувати сім’ю.
І нікого не цікавить, якою мовою ти розмовляєш. Для молодого покоління мова теж не проблема, вони вільно спілкуються
латиською, англійською, російською. Проблема тільки в тому,
що є сили, яким вигідно, щоб у
Латвії загострювалась ситуація,
вони її штучно підігрівають.
Чим більше проблем у Росії,
тим більше починається розмов
про те, що росіян в Латвії пригнічують і треба йти їх рятувати. Є ті, для кого це своєрідний
бізнес, — вони тримають російськомовну частину населення
під своїм впливом. Серед молоді виховується певний контингент, який хотів би жити в
Радянському Союзі. Це всього
лише політичні інтриги, і ми
розуміємо, кому вони потрібні.
Краще було б енергію цього протистояння направити на
створення хорошого життя для
всіх жителів Латвії, на вирішення спільних проблем — це
об’єднує. Але коли починають
мірятися, в кого який паспорт,
коли кажуть: я принципово не
піду складати іспит з латиської
мови... Розумієте, коли змінилась система, латиші теж змушені були доводити свої права на майно, збирати якісь документи, тобто ми всі проходили через певний процес, це
нормально. Цілком природ-

но: якщо ти хочеш жити в цій
країні, то маєш з чимось рахуватись — з державною мовою,
наприклад.
■ Чи є якісь державні програми з вивчення латиської
мови?
— Звичайно. Молодь обов’язково вчить її в школі. Існує Агенція латиської мови,
яка займається розробкою різноманітних навчальних програм і популяризацією мови. А
ті, хто за 50 років її не вивчив,
— вони й не будуть учити. Звичайно, це особиста справа кожного. Але коли питаєш російськомовних людей, чи хочуть
вони жити в Росії, — не хочуть,
бо розуміють, що там вони нікому не потрібні.
■ Коли я відвідувала українську школу в Ризі, мені
дуже сподобався мультилінгвальний підхід — латиська, українська, англійська і російська вивчаються там практично
на одному рівні.
— Ризька українська школа — дуже хороша школа.
Вона має гарну репутацію і користується неабиякою популярністю навіть серед латишів. Я
думаю, значною мірою саме через її мультилінгвальність. Латиші, які не мають жодного етнічного відношення до України,
хочуть, щоб їхнi діти навчались
в українській школі, бо задоволені рівнем знань, які там дають.
■ З того часу, як вийшов
фільм, пройшло одинадцять
років. Ви помічаєте якісь зміни?
— У суспільстві, мені здається, нічого не змінилось. Двічі на
рік —16 березня, тобто в День
легіонерів, і 9 травня — протистояння загострюється. А
потім знову стихає до виборів.

❙ Антра Цилінська.
❙ Фото з власного архіву.
Зміни більше відбуваються
на державному рівні: зараз хочуть прийняти закон, який дозволяє звільняти з роботи вчителів, нелояльних до Латвії.
Хоча інтерпретувати, що значить слово «нелояльний», теж
можна по-різному. Створили дуже хороший російськомовний телевізійний канал, я
сама його іноді дивлюсь, бо там
цікаві передачі. Але розумієте,
якщо люди взагалі не звикли
натискати кнопку латвійського телебачення, то немає різниці, якою мовою іде трансляція.
■ В Латвії я відчула, що для
більшості латишів жити в одній
країні з людьми, які не хочуть
вчити державну мову, — досі
доволі болюче питання.
— Це справді дуже болюча
тема, і люди сприймають її порізному. Зі свого досвіду скажу: латиші завжди будуть переходити на російську, якщо бачать, що ви мучитеся з латиською.
Буває й по-іншому: якась
фірма веде бізнес, і всі співробітники російськомовні. У нас це не
дивина: ми всі знаємо, що росіяни кращі бізнесмени, ніж латиші. А всі документи треба заповнювати державною латиською мовою. У нас серед латишів
навіть такий жарт ходить: «Ким
ти там працюєш? — Я працюю
там латишем». Тому що хоча б
один латиш у фірмі потрібен,
щоб вести документацію.
У тому й проблема, що латиська і російськомовна громади майже не перетинаються: ми
відпочиваємо в різних клубах,
ходимо в різні театри, кожен
живе у своєму середовищі. Є два
конгломерати, які нічого один
про одного не знають. І я думаю:
помилка латишів у тому, що ми
дозволяємо цьому розмежуванню існувати. А якщо є якісь
спільні проекти, то нема різниці, якою мовою ти розмовляєш,
на перший план виходить професіоналізм.

Інтеграція — це не хтось один
має кудись інтегруватись. Це
всі мають якось прилаштуватись під спільні процеси, які
відбуваються.

«Ми, латиші, ближчi до вас і
краще вас розуміємо»
■ Мені здається, культура також сприяє такій інтеграції...
— Звичайно. Зараз з’явились
молоді режисери — такі як
Дмітрійс Петренко, які мають і
латиську кров, і українську чи
російську, вони працюють в латиських театрах і можуть зацікавити також російськомовну
публіку.
■ Зараз у Європі намічаються тенденції не до зближення, а радше до націоналізму та
відокремлення. Як ви до цього
ставитеся?
— Процеси, які зараз відбуваються в Європі, дуже складні.
Світ змінився, і Європа теж сильно змінилася, з цим треба рахуватись. Це людська слабкість —
ми не можемо довго бути разом.
Коли всі об’єднались і якийсь
час задоволені, то в якийсь момент з’являється хтось незадоволений, починає захищати
себе, і від того знову виникають
стіни. І тільки час покаже, підуть ці процеси на гірше чи на
краще.
■ А питання біженців більше
не на часi? Чи вони не затримуються в Латвії, рухаючись у так
звану «Стару Європу»?
— Питання є, але воно вже
не таке актуальне. Латвія мала
прийняти якусь невелику кількість біженців, здається, 700.
Але ті, хто офіційно отримав
статус біженця, майже всі вже
перемістились у Швецію чи в
Німеччину. Хоча є й такі, що залишились у Латвії, вони адаптуються, вчать мову, віддають
дітей до школи.
Звісно, це питання дуже цікаве, воно буде темою наступних фільмів. Латишів теж
можна умовно назвати нацією

біженців, адже після Першої
світової війни їх чимало розсіялось по всьому світу.
Не страшно, коли приїжджають люди іншого віросповідання та іншого кольору шкіри.
Тероризм — ось що страшно. І
якщо хтось бачить людину, яка
відрізняється від нього, і відразу звинувачує її в тероризмі, —
це теж страшно. Раніше відразу
було зрозуміло, хто ворог, а зараз це — як багатоголовий дракон — вбиваєш одну голову, а
на її місці виростає кілька нових. Ну і, як у всіх казках, має
бути хтось розумний, хто знає,
як перемогти зло. От і чекаємо того, хто зуміє впоратися з
цими проблемами.
Зрозуміло, що в кожній
країні є проблеми — в Україні
свої, в Латвії свої. Може, Західна Європа трохи по-іншому
сприймає ситуацію в Україні,
але ми, латиші, все-таки ближчi до вас і краще вас розуміємо. Ми з вами! У різний час перед нами можуть стояти різні
завдання, але принцип загальний для всіх. Думаю, ми — і
латвійці, і українці — вже давно заслужили право бути щасливими.
■ Над якими фільмами ви
зараз працюєте? Яка сфера ваших інтересів?
— Сфера інтересів дуже різноманітна. Ми закінчуємо знімати кілька документальних
фільмів. Один із них — про артиста балету Алєксєя Овєчкіна.
Це філософський фільм про те,
який спадок залишає людина
після смерті.
Ще один фільм — про ісламську громаду Латвії. Тема
актуальна: багато молодих людей переходять в іслам. Ми намагаємося дослідити ці процеси, зрозуміти, чому так відбувається.
■ Уже знайшли відповідь на
питання «чому»?
— На мою думку, то чудовий
маркетинг, який використовує
всі можливі засоби, щоб впливати на молодь, яка не знайшла свого місця в житті. Латвія
взагалі дуже далека від ісламу,
питання в тому, хто цих молодих людей заохочує. З одного
боку, ісламська громада дуже
маленька і розрізнена. Але
саме ця розрізненість дає більше шансів схилити молодь чинити так чи інакше.
А незабаром ми плануємо
зняти фільм про 1994 рік у місті
Єлґава — про тодішніх молодих
людей, які грали «хеві метал».
■ Нагадує серію фільмів «Чи
легко бути молодим?», яку почав знімати Юріс Поднієкс, а
ви продовжили. До речі, у 2017
році цим кінострічкам виповнюється, відповідно, 30, 20 і 10
років...
— Так, зараз усі згадують ці фільми. Вони й справді чимось подібні. Кілька років
тому вийшла книга під назвою
«Єлґава — 94», здається, навіть у Франції перевидавалась.
1994 рік узагалі дуже цікавий
— з’явилась свобода: мати довжину волосся таку, яку забажаєш, слухати різну музику...
Але ж проблеми залишились
ті самі: як довести, що ти найсильніший? Як сподобатись
дівчині?..
■ Де можна подивитись ваші
фільми? Вони доступні в інтернеті?
— У Латвії їх можна купити на дисках. Деякі фільми
«Студії Юріса Поднієкса» (Jura
Podnieka Studija) можна подивитись на сайті vimeo.com, там
вони з англійськими субтитрами, тому, думаю, в Україні теж
доступні для перегляду. ■
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«Це нечувано, щоб у двох матчах «Барселона» не забила жодного голу».

головний тренер ФК «Ювентус» (Італія)

■ СУПЕРЛІГА

Григорій ХАТА
Щоразу, як у Суперлізі розпочинається «плей-оф», чи не
головною темою для дискусій
стає питання захисту чинним
володарем Кубка чемпіонів
свого титулу. Утім далі розмов
справа не доходить, адже й досі
ще жодній команді не вдалося
двічі поспіль виграти Лігу чемпіонів.
У поточному розіграші ЛЧ
статус чинного переможця турніру належить мадридському
«Реалу», котрий, здолавши в
непростому чвертьфінальному
двобої «Баварію», всьоме поспіль пробився до півфіналу найпрестижніших клубних змагань Старого світу.
Здолати непоступливу мюнхенську команду мадридцям
удалося не в останню чергу завдяки старанням свого лідера
— португальця Кріштіану Роналду, котрий за два матчі у
ворота Мануеля Нойєра забив
п’ять м’ячів. Вочевидь саме від
психологічного та фізичного самопочуття «королівської» зірки й залежатиме турнірне майбутнє «Реалу», націленого, без
сумніву, на найвищі висоти.
Хоча думками про виграш головного трофея Суперліги живе
не тільки команда Зінедіна Зідана. Приміром, інший півфіналіст
iз Мадрида — «Атлетико» — не
приховує свого бажання взяти
реванш у своїх земляків за два
фіаско у фіналах ЛЧ 2014-го та
2016-го років. Знову — після 13річної паузи — пробившись до
1/2 фіналу Суперліги, горять ба-

■ ТАБЛО

Чемпіонські мотиви
«Ювентус» узяв переконливий реванш у «Барселони» за поразку
в фіналі ЛЧ-2015

❙ У двох матчах чвертьфіналу ЛЧ «Ювентус» жодного разу не дозволив відзначитися зіркам «Барселони».
❙ Фото з сайта УЄФА.
жанням уперше доторкнутися до
заповітного Кубка й у «Монако».
«Півфінал — велике досягнення
для нас, але ми не плануємо зупинятися на досягнутому. Для
нашої команди не існує меж», —

по слідах переконливої перемоги над «Боруссією» з Дортмунда
із загальним рахунком — 6:3 заявив генеральний директор монегасків Вадим Васильєв.
Утім головним конкурен-

том мадридців у боротьбі за чемпіонський Кубок усе ж виглядає «Ювентус». Два роки тому
«Стара синьйора» була дуже
близькою до тріумфу в Суперлізі, проте у фіналі «біло-чорні»

Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу.
Повторні матчі (поєдинки середи).
«Барселона» (Іспанія) — «Ювентус» (Італія) — 0:0 (перша гра —
0:3), «Монако» (Франція) — «Боруссія» (Д, Німеччина) — 3:1
(Мбаппе-Лоттін, 3; Фалькао, 17; Жермен, 81 — Ройс, 48; 3:2).
не знайшли аргументів проти
чарівної каталонської трійки —
Мессі, Суарес, Неймар. У нинішньому розіграші лідери «Барселони» абсолютно нічого не змогли протиставити чітким побудовам Массімільяно Аллегрі.
За 180 хвилин чвертьфінального протистояння «Барса» жодного разу не змогла вразити ворота ветерана туринців Джанлуїджі Буффона. Примітно,
що за свою тривалу й успішну
кар’єру 39-річний кіпер «Юве»
Лігу чемпіонів іще не вигравав.
Водночас для найтитулованішого клубу Італії зірковий час у
Суперлізі був датований сезоном
1995/1996 років.
«До кінця шляху залишилося три матчі, дуже тяжких матчі. При цьому сили всіх чотирьох команд, що продовжують
боротися за трофей, приблизно рівні», — відзначив Буффон, який, до слова, в нинішньому «плей-оф» не пропустив досі жодного м’яча. Власне жеребкування півфіналу
ЛЧ-2016/2017 відбудеться 21
квітня. Фінал же цьогорічного розіграшу 3 червня прийме
Кардіфф. ■

■ ВОЛЕЙБОЛ

Красиво грати не заборониш
У рік здобуття свого сьомого поспіль чемпіонства «Хімік» хоче показати
в національній першості максимальний результат
Григорій ХАТА
Нинішній сезон найсильніша жіноча волейбольна команда країни
проводила на максимальних обертах, демонструючи на внутрішній арені
безпрецедентну жагу до
перемог. До заключного
з’їзного туру «плей-оф»,
що вчора розпочався в
Южному, «Хімік» підійшов зі 100-відсотковим доробком, не маючи у своєму
активі жодної поразки.
По суті, конкурентів
у боротьбі за національне
«золото» у представниць
Одещини не було. При цьому оформити чемпіонський титул підопічні Андрія Романовича могли
вже вчора, коли в першому матчі заключного туру
ЧУ екзаменували вінницький «Білозгар». Загалом, дострокове здобуття
«Хіміком» сьомого поспіль
чемпіонства саме в матчі з
вінницькими волейболістками сумнівів не викликало, адже з числа колективів «топової» четвірки
вихованки граючого тренера Юлії Якушевої мають найбільш скромний
вигляд. Приміром, під час
першого з’їзного туру, що
проходив у Тернополі, пе-

❙ Боротьба за «золото» чоловічої суперліги обіцяє бути напруженою.
❙ Фото прес-служби ВК «Барком-Кажани».
ких титулів.
Щодо боротьби в чоловічій суперлізі, то в найближчий «уїк-енд» дві найсильніші команди чемпіонату — «Барком-Кажани»
та «Локомотив» — у Харкові зіграють третій та четвертий поєдинки «золотої»
серії, котра, до слова, триватиме до трьох перемог.
Очікування, що львівський колектив легко виграє
свій дебютний чемпіонський титул, не справдилися.
Домашні стіни не допомогли «кажанам» здобути под-

❙ У поточному сезоні «Хімік» не програв іще жодного поєдинку.
❙ Фото з сайта vc.khimik.com.ua
ремога над «Білозгаром»
дістался «Хіміку» найлегше. У двох партіях трисетового поєдинку вінничанки не змогли набрати більше дев’яти балів.
Утім, готуючись до домашніх баталій, волейболістки «Хіміка» намагалися демонструвати повну
повагу до своїх візаві та готувалися продовжити свою
переможну серію. «Попри те, що наша перевага
в чемпіонаті викристалі-

зувалася ще посеред сезону, найкраще вболівальникам запам’ятовуються
якраз заключні поєдинки першості. Тому хочеться, щоб у них залишилися
тільки хороші спогади від
нашої гри», — наголосив
головний тренер «Хіміка»
Андрій Романович.
Одна з його підопічних — Христина Нємцова
— додає: «Сезон хочеться
завершити красиво — без
жодної поразки. А вітати

нас із чемпіонством можна
буде вже коли на шиї буде
медаль».
Відзначимо, що у разі
здобуття сьомого комплекту золотих нагород
«Хімік» стане найуспішнішою командою країни,
адже до цього моменту одразу в трьох колективів
— луганської «Іскри»,
черкаського «Круга» та
власне команди Одеського припортового заводу —
було по шість чемпіонсь-

війну перевагу перед поїздкою на Слобожанщину, тож
у Харкові, аби не попрощатися з надіями на «золото»,
підопічні Угіса Крастіньша мають виграти бодай
один із двох матчів. Зрештою, може статися й так,
що саме в гостях «БаркомКажани» візьме омріяний
титул. Якщо ж суперники
знову обміняються перемогами, то доля чемпіонства
вирішиться в заключному
поєдинку, котрий, згідно
з регламентом, запланований на 28 квітня. ■

■ ХРОНІКА
Біатлон
Як повідомляє офіційний сайт ФБУ, Спортивний арбітражний суд
задовольнив апеляцію української біатлоністки Ольги Абрамової, скасувавши таким чином річну дискваліфікацію спортсменки, яку вона отримала за наявність у її допінг-пробі мельдонію.

Шахи
На жіночому чемпіонаті Європи, що триває в Ризі, за три тури до
фінішу кращий результат поміж українських шахісток має Марія Музичук. Після восьми ігрових днів у її активі шість очок і третє місце в проміжному протоколі. Лідируючі ж позиції займають росіянка Олександра
Горячкіна та грузинка Нана Дзагнідзе, на рахунку котрих по 6,5 бала. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Валентин Купний: Насування НБК «Арка» не вирішує
проблеми ЧАЕС
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■ СТРІЛИ АМУРА

Від мільйонера
до мільярдера

❙ Ілон Маск.

Ембер Герд зібралася заміж за засновника
компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска
Не встигли ще влягтися пристрасті навколо
скандального розлучення голлівудської пари Джонні Деппа та Ембер Герд, як 30-річна білявка знову
опинилася в центрі уваги світських таблоїдів. Цього
разу інформаційну хвилю здійняв батько зірки Девід Герд, який проговорився репортерам, що донька зібралася заміж за 45-річного голову ради директорів «Тесли», натхненника програми колонізації
Марса Ілона Маска. Мовляв, Маск почав проявляти
знаки уваги до Герд ще в 2013 році, коли побачив її
у фільмі «Мачете вбиває», однак тоді вона уже зустрічалася зі своїм партнером по фільму «Ванільне
небо» Джонні Деппом, з яким згодом і одружилася.
Але після розлучення актриса стала більш прихильною до нового залицяльника і вже влітку минулого
року їх разом бачили у Лондоні та на Маямі.
Якщо тато актриси має рацію і справа таки
дійде до вінця, Ембер дуже пощастить. Принайм-

ні за своє майбутнє вона може бути
спокійною, оскільки статки новоспеченого нареченого оцінюють у $13,1 млрд. Якщо
врахувати, що попередній своїй дружині, теж
актрисі Талулі Райлі Маск при розлученні виплатив близько $16 млн., то й тут за будь-яких розкладів актриса залишиться з наваром. До того
ж, Ембер, за рішенням суду, має отримати упродовж 14 місяців понад 9,3 млн. доларів від
Джонні Деппа.
Щоправда, у Ілона Маска є ще п’ятеро
синів від першої дружини Джастін, з
якою винахідник навчався в одному з університетів Канади. Утім вони лише підростають і поки що не претендують на
батькову спадщину. У свою чергу, Девід Герд заявив, що в Ембер та Ілона
все серйозно і його донька «хоче стати розсудливою і створити сім’ю». Будемо сподіватися.
Ембер Герд.
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❙

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 24 до 30 квiтня
Овен (21.03—20.04). Цей т и ж д е н ь
сприятиме появі нових фінансових можливостей, пов’язаних з оплатою рахунків, збільшенням витрат, успіхами в судових процесах.
Ви приймете дуже важливе рішення.
Дні: спр. — 27; неспр. — 29.
Телець (21.04—21.05). Ви укладете
дуже важливу комерційну угоду, яка повністю змінить ваш стиль життя. Завдяки друзям
удасться уникнути стресових ситуацій.
Дні: спр. — 28; неспр. — 30.
Близнюки (22.05—21). Ви зможете
сконцентруватися і почати діяти у правильному напрямку. Випадковий збіг обставин дозволить уникнути почуття провини. З’являться
чудові можливості не тільки для вас, а й для
оточуючих.
Дні: спр. — 29; неспр. — 30.
Рак (22.06—23.07). Несподiвано ви відчуєте гостре бажання сповільнити ритм життя. Ви зможете розслабитися і випустити накопичену енергію, а також позбутися шкідливих
звичок і залишитися в хорошій формі.
Дні: спр. — 24; неспр. — 25.

Лев (24.07—23.08). Вдасться встановити дружні стосунки з оточуючими. Витрачені
зусилля нарешті принесуть свої плоди. У вас
буде не так багато можливостей для самореалізації, але завдяки товариськості ви багато
чого досягнете.
Дні: спр. — 26; неспр. — 27.
Діва (24.08—23.09). Ви позбавитеся тягаря минулих років, це подарує надію на успіх
у майбутньому році. Ви обрали правильний напрямок, потрібно тільки не збитися зі шляху.
Дні: спр. — 25; неспр. — 26.
Терези (24.09—23.10). Тиждень буде
сприятливим для підписання нових контрактів. Багато зміниться, але ви зможете отримати з цього свої уроки і перейти на новий рівень. Настав час вирішити незакінчені справи
та проаналізувати результати.
Дні: спр. — 27; неспр. — 28.
Скорпіон (24.10—22.11). Випаде нагода для розширення існуючого бізнесу або відкриття нової справи. Стосунки з колегами стануть більш відкритими. Ви зможете проявити
свій дипломатичний талант.
Дні: спр. — 28; неспр. — 29.

Стрілець (23.11—21.12). Це перiод для
реалізації ідей і проектів, які обіцяють стати
дуже успішними. Ви знайдете нові способи
для зміцнення зв’язку з близькою людиною,
які принесуть гармонію і позитив у повсякденне життя.
Дні: спр. — 24; неспр. — 25.
Козеріг (22.12—20.01). У вас з’явиться
шанс розібратися в собі й зрозуміти справжні бажання. Зустрічі та побачення допоможуть
у цьому. Ви дізнаєтеся, що кохання з першого
погляду — це не міф.
Дні: спр. — 26; неспр. — 28.
Водолій (21.01—19.02). Ви зможете
збільшити бюджет і купити нерухомість. Реалізм повинен стати вашою головною рисою.
Здоровий глузд допоможе уникнути неприємностей.
Дні: спр. — 28; неспр. — 29.
Риби (20.02—20.03). Не слід варто ускладнювати поточні справи, краще бiльше уваги придiляти тому, що відбувається, без зайвих емоцій. Постарайтеся знайти баланс, який
дозволив би нормально працювати.
Дні: спр. — 27; неспр. — 30

■ ПОГОДА

По горизонталі:
2. Давній поліський обряд на
Зелені свята, коли наряджають зеленню дівчину і з нею ходять по
дворах, співаючи пісень. 4. Ім’я відомого мислителя епохи пізнього
Відродження з Роттердама. 7. Предтеча сучасної ручки. 9. Легендарний
італійський авантюрист, мандрівник,
письменник і спокусник, який свого
часу побував і в Україні. 11. Французький художник-імпресіоніст. 13.
Горська, Кудлай, Пугачова. 14. Популярна жуйка для профілактики карієсу. 16. Хлів для коней. 17. Невеликий прозовий твір із гострим сюжетом та несподіваною розв’язкою. 18.
Графство на сході Британії. 20. Столиця Білорусі. 21. Декоративна стінка над карнизом. 22. Річка на Рівненщині, ліва притока Ствиги. 24.
Один із символів судноплавства. 26.
Американський штат. 27. Офіційна
валюта Грузії. 28. Спортивна гра,
яка полягає в майстерності кидання
дротиків у ціль. 29. «Чи буде суд! Чи
буде ... царям, царятам на землі? Чи
буде правда меж людьми?» (Тарас
Шевченко).
По вертикалі:
1. Знаменитий бразильський
футболіст, Едісон Арантіс ду Насіменту. 2. Рослина, із свіжого листя якої виробляють кокаїн. 3. Велика Ведмедиця, Телець, Оріон, Касіо-

пея, Водолій. 5. Міністр соціальної
політики України. 6. Острівна держава біля Африки. 8. Справжнє ім’я
Ореста Лютого. 10. Місто на Луганщині, яке перебуває під контролем
бойовиків. 11. Знаменитий дитячий
парк розваг у Парижі 12. Адміністративно-територіальна одиниця Ірландії, Канади, Ямайки та низки інших
країн. 14. Модель Соня Євдокименко для Софії Ротару. 15. Гірко-кислий безалкогольний газований напій. 19. Одна з базових психологічних емоцій, фобія. 20. Один із братів
Лесі Українки. 23. Знак наголосу на
письмі. 24. Частина фінського міста
Коувола, десятого за величиною міста Фінляндії. 25. Рибний делікатес.
Кросворд №46
вiд 14—15 квiтня

■ ПРИКОЛИ

22—23 квiтня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вiтер захiдний,
7-12 м/с. Температура вночi +1...+3, на ґрунтi заморозки 0-3,
удень +9...+11. Пiслязавтра вночi +1...+3, на ґрунтi заморозки мінлива
хмарність
0-3, удень +9...+11.
Миргород: невеликий дощ. Уночi заморозки 0...+4; удень
+9...+11.
Вiнниця: невеликий дощ. Уночi заморозки 0...+4; удень
+9...+11.
Одеса: без iстотних опадiв. Уночi +1...+3, на ґрунтi заморозки
0-3, удень +8...+10.

хмарно

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, часом невеликий
дощ. Трускавець: уночi +1...+3, удень +5...+7. Моршин:
+3...+5, удень +7...+9.

дощ,
гроза

Північ
Захід

00…00
+1…+6
+6…+11
00…00
+1…+6
+6…+11

Схід
Центр

дощ
сніг

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
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Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

Студент приходить до лікаря і
скаржиться.
— Чотири дні не ходжу в туалет, напевно, у мене закреп, допоможіть.
Лікар його оглянув, дістав iз кишені гаманець і, простягаючи гроші
студенту, каже:
— Пiди поїж.
***
Якщо ваш чоловік спокійно надягає різнокольорові або діряві
шкарпетки, значить, черевики він
знімає тільки вдома. Бережіть
його.
***
У сільській хаті вночі лунає стук

у вікно.
— Дрова потрібні?
— Ні.
Вранці прокидаються — дров
немає.
***
— Скажіть, скільки у вас коштує
похорон першого розряду?
— Десять тисяч.
— А другого?
— П’ять.
— А як щодо третього?
— Двісті гривень.
— А можна по четвертому
розряду?
— Можна, але тоді небіжчик понесе вінок сам.
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