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❙ Українські вояки іноді відкривають вогонь у відповідь на провокації ворога.
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ІнФорУМ

«Засуджувати людину на 17 років позбавлення волі тільки за її
переконання є аморальним».

Еміль Курбедінов
адвокат Руслана Зейтуллаєва

■ ВЕРСІЇ І ФАКТИ

■ НА ФРОНТІ

Ляшко «допитав»
Холодницького

Ворожий снайперський оскал

Фракцiя Радикальної партiї вимагає
вiд САП i НАБУ розслiдувати гучнi
корупцiйнi злочини, про якi говорить
уся країна

Іван БОЙКО

На Донеччині в боях з окупантами загинуло п’ятеро захисників України
Весняне потепління
неабияк загострило ситуацію на східному фронті. Лише впродовж останніх днів у боях з окупантами загинуло п’ятеро захисників України. Цих
втрат українська армія
зазнала винятково на донецькому напрямку, до
того ж у більшості випадків їхні життя обірвали
не ворожі снаряди, а кулі
російських снайперів.
Так, від куль ворожих снайперів загинули 25-річний боєць 72-ї
бригади Руслан Аміров
iз Чернігівщини (сталося це минулої неділі
в районі Авдіївки) і 22-

річний десантник 95-ї
бригади Іван Мельник iз
Хмельницького (сталося це минулого вівторка
поблизу селища Новгородське).
Від кульового поранення в голову загинув
і 29-річний снайпер десантно-штурмового батальйону Василь Шевченко iз Черкас. Воїн наклав головою в бою з ворогом у селищі Піски під
Донецьком.
Унаслідок ворожих
обстрілів загинуло двоє
захисників України. 44річний боєць 72-ї бригади Сергій Кобченко отримав смертельні осколкові поранення під
час обстрілу Авдіївсь-

кої «промки» минулого
вівторка. Ще один воїн
(прізвище наразі не оприлюднено)
загинув
під час обстрілу селища
Троїцьке на Донеччині.
Лише впродовж вівторка-середи поранення
на передовій отримали
дванадцятеро захисників України.
Позаминулої
доби
російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ 47
разів. Лише в окремих випадках українські командири приймали рішення
на адекватне відкриття
вогню у відповідь.
За даними розвідки штабу АТО, внаслідок адекватної відповіді
противнику вогнем упро-

довж 25 та 26 квітня знищено трьох російських
найманців, ще сiм бойовиків було поранено.
Зауважимо, що минулої середи основні бойові
дії знову перемістилися
в Попаснянський район
Луганщини, де ворог
широко застосовував міномети, випустивши за
добу понад 60 мін.
На донецькому напрямку географія бойової активності ворога
залишилася майже незмінною — винятком став
район Світлодарської
дуги, де відносно спокійно. Найгарячішою ділянкою фронту лишається
південь горлівського периметру. ■

■ УТИСКИ

❙ Олег Ляшко з командою прийшов до САП.
Галина ПЕЧЕРИЦЯ
Замість того, щоб виконувати політичні замовлення, САП
має бути дійсно незалежним органом і ловити реальних корупціонерів. На цьому наголосив лідер фракції Радикальної
партії Олег Ляшко, завітавши до кабінету антикорупційного прокурора Назара Холодницького.
Олег Ляшко разом iз командою прийшов до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з’ясувати факти, на підставі яких проти нього було порушено кримінальну справу, а
також вказати на факти корупції українських топ-чиновників.
«Наша фракція голосувала за створення цих антикорупційних органів, на утримання яких виділено мільярдні ресурси. У керівника САП Холодницького зарплата 120 тисяч
гривень, то хай відпрацьовує! Ми вимагаємо від цих органів
конкретних розслідувань i реальної боротьби з корупцією.
Зокрема, САП має порушити справу проти колишнього міністра енергетики Демчишина, який більше 2 млрд. доларів витратив на придбання російського вугілля та електроенергії через «фірми-прокладки». На жаль, у молодого рожевощокого
генерала Холодницького більмо на оці, і він не бачить, як розкрадають мільярди, за які сплачують українці «драконівськими» тарифами», — наголосив політик.
Фракція Радикальної партії вимагає від САП та НАБУ
розслідувати й інші гучні корупційні злочини, про які говорить уся країна.
«Ми вимагаємо відкрити кримінальне провадження проти голови НБУ Гонтаревої, яка перевела в готівку та вивела в
офшори незаконно надане рефінансування. Мають бути відкриті кримінальні справи проти Бойка, який вкрав півмільярда доларів, і вся країна про це знає. Також ми вимагаємо порушити кримінальне провадження за фактом продажу
посади міністра екології Шевченка олігарху Онищенку. Ми
неодноразово зверталися за цими фактами корупції до САП
та НАБУ, але жодної реакції немає», — обурився Ляшко.
Лідер опозиційної фракції вкотре наголосив, що заведена на нього справа — політичне замовлення з боку влади, додавши, що недарма в кабінеті антикорупційного прокурора
телефон iз прямим зв’язком iз Президентом.
«Антикорупційні органи вважають, що депутатські запити та виступи з парламентської трибуни — це не підстави для
порушення кримінальних проваджень, а проти мене можна
заводити справу на основі публікацій в інтернеті, бо на паркані написано одне відоме слово. Я вважаю, що Холодницький використовує антикорупційний орган для зведення політичних рахунків по команді Порошенка, який хоче дискредитувати мою команду перед президентськими виборами»,
— акцентував увагу Ляшко.
Політик не має сумніву, що справа проти нього розсиплеться, адже фактів для її заведення так і не надали. ■

Покарання за інакомислення
Одного з фігурантів сфабрикованої справи «Хізб ут-Тахрір»
засудили до 12 років позбавлення волі
Ірина КИРПА
Як відомо, ще 4 квітня 33-річний незаконно ув’язнений Руслан
Зейтуллаєв оголосив голодування до винесення вироку з вимогою, щоб окупаційна влада в Криму припинила політичні переслідування кримських татар. Підтримати чоловіка на судове засідання
приїхала його дружина Мер’єм
Зейтуллаєва, яка залишила вдома
трьох неповнолітніх дітей.
Санкції статті 205 КК Російської Федерації передбачають
максимальне покарання за статтею «тероризм» у вигляді довічного позбавлення волі. Тому прокурор Геннадій Труханов, який
представляє сторону держобвинувачення у Північно-Кавказькому
військовому окружному суді, вимагав 17 років позбавлення волі
для кримського татарина у справі
про тероризм. А для інших трьох
затриманих — від 7 до 9 років перебування у виправній колонії загального режиму.
Перед винесенням вироку Руслан Зейтуллаєв виступив з останнім словом у суді: «Я дуже сильно здивований, що у XXI столітті судять за одне лише інакомислення й при цьому називають його
тероризмом. Ясно, що ми сидимо
на лаві підсудних тільки за нашу
віру. Віра, яка називається «іслам» — «покірність» у перекладі
на російську мову».
Засудженого підтримав його
адвокат Еміль Курбедінов, який
заявив, що у суду немає доказів
того, що організація «Хізб ут-

Тахрір» хоч якимось чином причетна до терористичної діяльності. Висновки суддів грунтуються на пропагандистському
кліше, що представники кримськотатарської національності є потенційною загрозою для режиму
Росії в окупованому Криму.
— Руслана засудили тільки за
його думки, адже ніяких незаконних дій з його боку не було, — обурений Еміль Курбедінов. — Як батько
трьох дочок, він вів добропорядний
спосіб життя, працював будівельником. Засуджувати людину на 17
років позбавлення волі тільки за її
переконання є аморальним.
А ось другий в’язень, Ферат
Сайфуллаєв, заявив на суді, що
зараз на півострові Крим говорити
про політику, міжнародні відносини, міркувати та аналізувати забороняється лише кримським татарам, мусульманам.
Нагадаємо, ще у 2015 році на
анексованому Росією півострові
Крим співробітники ФСБ заарештували 14 кримських татар й
відправили до СІЗО Сімферополя. За версією слідства, Зейтуллаєв був організатором, керівником та ідейним натхненником терористичної організації ісламізму
«Хізб ут-Тахрір», яка в Росії заборонена.
Його разом з іншими підозрюваними (Ферат Сайфуллаєв, Рустем Ваітов та Нурі Примов) звинувачують в умисній участі в діяльності терористичної організації,
вивченні її основ, сповідуванні її
ідеології, відвідинах конспіративних зборів та «прихованій анти-

російській та антиконституційній
діяльності у вигляді пропагандистської роботи серед населення».
Правозахисники з України та
тимчасово окупованого півострова
Крим заявили, що всі незаконно затримані представники кримськотатарського народу є політичними
в’язнями совісті. Всім підозрюваним у сфабрикованій Росією справі
«Хізб ут-Тахрір» надається юридична та правова допомога. Інформація
про те, як триває слідство за участю
представників кримськотатарського народу, регулярно надається міжнародним правозахисним організаціям, а також незалежним експертам ОБСЄ. Як відомо, Президент
Ради Європи Турбйорн Ягланд видав розпорядження про відрядження до окупованого Росією Криму
представників Комітету з питань запобігання катуванням для вивчення умов утримання ув’язнених.
На думку співробітників МЗС
України, міжнародне співтовариство має вжити заходів iз метою посилення політичного та дипломатичного тиску на Російську Федерацію для звільнення Руслана
Зейтуллаєва та його друзів. Людей, яких незаконно утримують у
в’язницях Росії, повинні відпустити на свободу.
Представники України запропонували своїм закордонним колегам спільно виступити на захист життя, безпеки та загальнолюдських прав громадян України, кримськотатарського народу,
які стали заручниками агресивної політики Російської Федерації щодо України. ■
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заборгухотіли
зменвали кияни
отримати
шилася
за електроенергію, повідомляють y прес- злочинці за викрадений iз бібліотеки
чисельність населення України з початку року.
ім.В. Вернадського стародрук «Апостол», Зараз в Україні проживає 42 млн. 541,6 тис.
службі ПАТ «Київенерго».
інформують y правоохоронних органах. людей — такі дані наводить Держстатистики.
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стали безробітними за
пісенний
три місяці нинішнього
конкурс «Євробачення». Про це
року. Це майже на 27% менше, ніж у відповідному
розповів один із менеджерів проекту періоді минулого року. Цими оптимістичними цифрами
«Євробачення-2017» Кирило Воронін. поділилися в Державній службі статистики України.

ІнФорУМ
Тарас ЗДОРОВИЛО
Те, що, за логікою, мало
статися з самого початку війни на сході України, відбулося лише зараз: Національна
енергетична компанія «Укренерго» повністю припинила електропостачання на
тимчасово окуповані території Луганської області, про
що повідомив голова компанії Всеволод Ковальчук.
Офіційні пояснення цього рішучого кроку досить банальні — борг майже у 5 млрд.
гривень споживачів окупованої Луганщини.
Нагадаємо, що свого часу
через лояльні постанови Кабміну № 263 та № 368 Луганське енергетичне об’єднання
(ЛЕО), за рахунок споживачів із контрольованої Україною частини Луганщини, змушено було безплатно постачати на окуповані
території електроенергію на
суму близько... 300 млн. грн.
за місяць, що призвело до ве-
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■ БОРГИ

І не світить, і не гріє
Луганщина залишилась без електрики
личезної заборгованості самої компанії.
Варто додати, що ще з
2015 року гендиректор ЛЕО
Володимир Грицай неодноразово піднімав питання
щодо припинення постачання або обмеження до рівня
оплати перетоків на неконтрольовану територію. А у
грудні 2016 року через борги
компанія тимчасово припиняла електропостачання комунальному підприємству
«Попаснянський районний
водоканал», яке, у свою чергу, подавало воду в ОРДЛО.
Утім, як вважають експерти, причиною відключення від постачання електроенергії ТОВ «Луганське енер-

гетичне об’єднання» стали не
тільки економічні, а й політичні чинники. Тільки після
критичних зауважень аналітичного відділу ГІ «Права
Справа», коли владу фактично приперли до стіни фактами безкоштовних перетоків,
було прийнято рішення про
припинення енергопостачання — під тиском громадськості, а не виходячи з раціональних міркувань.
Після прийняття рішення про економічну блокаду
тимчасово окупованих територій на державному рівні (з
15 березня) неодноразово лунали заяви з боку офіційних
представників влади і власників «націоналізованих»

підприємств про те, що вони
моніторять ситуацію і виступатимуть ініціаторами адресних економічних санкцій
проти юридичних і фізичних
осіб, які підтримують економічні стосунки з цими підприємствами.
«Співпраця з невизнаними республіками і
пов’язаними з ними контрольованими особами та підприємствами є порушенням
режиму міжнародних економічних санкцій. До компаній, які співпрацюють з
особами, внесеними в «чорні
списки», можуть бути застосовані штрафи, кримінальна відповідальність посадових осіб, а також санкції у
вигляді арешту активів і заборони господарської діяльності», — йшлося у повідомленні групи «Метінвест».
Залишається риторичним питання: чому аналогічну «енергетичну акцію» влада не застосовує до окупованої Донеччини. ■

■ НАГОРОДИ

Інф. «УМ»
Учора на урочистому засіданні Вченої ради в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова Віктору Ющенку вручили академічну мантію та диплом почесного професора університету. Як наголосив ректор
вишу Віктор Андрущенко, передаючи
професорські відзнаки третьому Президенту України, під час перебування на
посадах Прем’єр-міністра та Президента Віктор Андрійович зробив вагомий
внесок у розвиток освіти, науки й культури, піднявши соціальний статус учителя та забезпечивши високу підтримку
університетам; багатьом ректорам у цей
час було присвоєно найвищу державну
нагороду — звання Героя України. За
сприяння Ющенка було ухвалено «Національну доктрину розвитку освіти України у ХХІ ст.», що визначає стратегію
й основні напрями розвитку вітчизняної
освіти та забезпечує її інтеграцію в європейський та світовий простір.
Віктор Ющенко, який народився і

Почесний Ющенко
Третій Президент України став почесним професором
педуніверситету імені Драгоманова
виріс у родині вчителів, подякував за нагороду й наголосив, що «сьогодні немає
святішої роботи, ніж робота педагога».
«Силу для перемоги дає дух, а дух формує вчитель. Унікальна місія викладача
— виховувати патріотів, справжніх громадян України», — додав він.
Нагадаємо, звання почесного професора або доктора присвоюють ученим або
громадським діячам за видатні досягнення в науці, техніці чи культурі. Віктор Ющенко в лютому цього року став
почесним професором Черкаського національного університету, а з 1996 року
є почесним доктором «Могилянки».

Серед почесних професорів університету імені Драгоманова — Ліна Костенко, Борис Олійник, Святійший патріарх
Київський і Всієї України-Русi Філарет,
брати Володимир та Віталій Клички, Леонід Каденюк, віце-президент асоціації
ректорів педагогічних університетів Європи (Франкфурт-на-Майні, Німеччина) Морітц Гунцінгер та інші. Як наголошують в університеті, почесні професори підтримують академічну громадськість, сприяють розвитку університету
своїми ідеями та проектами, підтримують професорсько-викладацький склад
університету та його студентів тощо. ■

■ ГАСТРОЛЬ
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■ ПОГОДА

Слідкуйте
за сонцем
Синоптики розповіли,
коли чекати літа
Наталія ЯВОРСЬКА
До України повертається тепла погода. Сьогодні
та завтра, 28-29 квітня, температура підніметься до
+18...+22 градусів. «Далі південно-західні повітряні
потоки ставатимуть потужнішими і вже впродовж
п’ятниці в Україні очікується до +22 градусiв. Вихідними в західних та північних областях знову похолодає. Що з дощами на тижні? Більша частина України буде в сонечку, ясному небі та білих хмарках.
Лише в західних областях є ймовірність періодичних дощів», — написала у «Фейсбуцi» синоптик Наталія Діденко. У Києві 28 квітня сонце та +15...+22
градуси. На сході сонячно, температура вдень до
+19°. Жителів південних регіонів очікує ясна погода, у Криму температура до +22 °. У Волинській області можливі опади. Найтепліше буде в Чернівецькій області — до +26°. У північних областях без
опадів, температура до +22°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +23°.
За прогнозами народного синоптика Зінаїди Кабінет, легкого похолодання слід чекати вже в першій
декаді травня. Проте така зміна погоди буде сприятливою для аграріїв. «Зараз, після квітневих дощів
та снігів, земля волога, тож це найкращий час для
того, щоб поратись біля землі. Зігрітий теплом, яке
зараз прийшло в нашу країну, та напоєний прийдешніми дощами урожай буде рясний та багатий», — говорить вона «УМ». Пані Зінаїда також поділилась, як
уберегти врожай від шкідників. «У цей період дуже
шкідливими для дачників є личинки хруща, або, як
його звуть у народі, майського жука, котрі живляться корінням розсади, тим самим знищуючи її. Щоб
уберегти городину, слід при висадці у ґрунт додати
в землю крейду або яєчну шкаралупу, котрі відлякують небажаних гостей», — радить вона.
За народним календарем, 28 квітня відзначають
Пудів день. Якщо вдень ясно, але до вечора хмари
починають згущуватися, то слід чекати зміни погоди і дощу. А 29 квітня — Ірини. Наші предки спостерігали: якщо вдень вода бігла в ярах весело, а до
вечора замерзала, то на добрий урожай нічого було
й сподіватися. 30 квітня — день покровителів бджіл
Зосими і Саватія. Сонце на Зосиму Пасічника розповість про майбутнє літо: якщо буде ясний сонячний день, то й літо буде сухе, а якщо хмари скупчаться на небі — дощове. ■

Ляльководи шлягерів

■ НОВИНИ ПЛЮС

Харків’яни у Київ привезли вистави
про сироту і нечупару

У зв’язку з організацією локацій Євробачення2017 у Києві обмежують рух транспорту деякими вулицями на час проведення пісенного конкурсу з 26
квітня до 18 травня, повідомила прес-служба Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Ці
тимчасові незручності для водіїв стосуються кількох центральних вулиць, зокрема, по вул. Хрещатик
від вул. Богдана Хмельницького до вул. Михайлівської та по вул. Прорізній від вул. Пушкінської до вул.
Хрещатик в обох напрямках. У цей же період Хрещатик буде частково закритий і для пішоходів (від вул.
Богдана Хмельницького до вул. Прорізної по нижній
частині тротуару на непарній стороні вул. Хрещатик).
А 7 травня аналогічні незручності будуть у центрі й
на вулицях: Інститутська, Грушевського та Парковій
дорозі.
Справжній автомобільний колапс можна спостерігати поблизу станції метро «Лівобережна» поряд із місцем проведення «Євробачення», адже чимало техніки й робітників зайняті укладанням тротуарної плитки, бордюрів та асфальту, заміною
бетонних електростовпів на металеві тощо. Після упорядкування Лівого берега з 1 по 14 травня
все одно діятимуть обмеження руху транспорту: по
вулицях Микільсько-Слобідській та Митрополита
Шептицького. ■

Вікторія КОТЕНОК
Київський академічний театр ляльок (віднедавна «Замок на горі»)
у рамках проекту «Лялькова родина єднає країну» запрошує на перегляд вистав Молодіжного анімаційного театру «Есть». Молодий, амбітний, завзятий колектив лялькарів із
Харкова покаже дві постановки: ввечері 28 квітня вистава для дорослої
публіки — «Білий пароплав» за романом видатного киргизького письменника Чингiза Айтматова «Білий
пароплав», а вранці наступного дня
— два покази дитячої казки «Мийдодір».
Постановники «Білого пароплава» — кращий творчий тандем лялькарів у сучасному українському театрі: головний режисер та головний художник Харківського академічного

театру ляльок імені В. А. Афанасьєва Оксана Дмитрієва (лауреат першокласних театральних фестивалів
Польщі, Німеччини й інших країн) та
Наталя Денисова. Вистава — прониклива історія про хлопчика-сироту, який живе зі своїм дідом. Малюк
створює свій окремий, неповторний
фантазійний світ, в якому центральними фігурами є його батько, котрий
постає в образі моряка на кораблі, та
Мати-Олениха, котра уособлює духовну силу народу, символізує вшанування пам’яті предків багатьох поколінь киргизів. Сценографія вистави ніби виліплена з каменів, дерев,
глини та рогів оленів. Музичне оформлення вистави занурить ще більше
в екзотичну, навіть таємничу атмосферу киргизького народу.
«Білий пароплав» харків’яни
минулого року презентували на од-

Транспортний колапс
до «Євробачення»

❙ «Білий пароплав».
❙ Фото театру.
ному з найпрестижніших театральних фестивалів Європи «Валізка» у
місті Ломжа (Польща).
Юна публіка матиме змогу простежити за пригодами маленького
кумедного хлопчика — «нехочухи»
та нечупари у виставі «Мийдодір»,
яка створена за віршованим твором
Корнія Чуковського. Дорослі ж спостерігатимуть за пародією на часовий
період, коли було написано цей шлягер дитячої літератури. Режисером
вистави є Світлана Фесенко, а художником — Наталя Денисова.

До речі, режисер Оксана
Дмитрієва зараз активно репетирує
у Київському театрі ляльок виставу для дорослої публіки «Любов
дона Перлімпліна та краси Беліси»
за п’єсою Ф. Г. Лорки. Постановка є
спільним проектом Київського академічного театру ляльок і кафедри
акторського мистецтва та режисури
театру ляльок Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.
Прем’єра запланована на три дні кінця травня. ■
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виявила кіберполіція і
за останні два роки перевезли
декомунізували в Україні за майже два
знадобиться на
попередила 10 самогубств
з окупованого Донбасу
роки дії відповідного закону. Всього
розмінування
підлітків, заявив глава Національної
до українських тюрем, за інформацією
мають перейменувати 35 об’єктів, діляться
Донбасу, повідомляє прес-служба штабу
поліції України Сергій Князєв.
Мiністерства внутрішніх справ України.
планами в Міністерстві інфраструктури.
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ПОЛІТИКА

«Будинок вільної Росії» можна відкрити. Було б непогано ще знайти
вільних росіян».

Рустам Ганєєв
російський політемігрант

■ НОВИНИ ПЛЮС

■ ДО НАС — З ЛЮБОВ'Ю?

Британія ніколи не визнає анексію
Криму

Не будьте як удома

Великобританія ніколи не визнає анексію Криму. Таку заяву зробив британський міністр закордонних справ Борис Джонсон. «Ми наполягаємо на суверенітеті й територіальній цілісності всіх європейських країн і відмовляємося визнавати незаконну
анексію Росією Криму», — заявив глава британського зовнішньополітичного відомства. Водночас Джонсон підкреслив, що Лондон підтримує дії Вашингтона в Сирії. «Ми підтримуємо США, які виступають
проти вбивства за допомогою хімічної зброї в Сирії.
Ми намагатимемося притягнути винних до відповідальності», — зазначив головний британський дипломат. Раніше Президент Петро Порошенко заявив,
що уряд Сполучених Штатів Америки також ніколи не
визнає анексію Криму — ані при нинішньому президенті Дональді Трампі, ані при будь-якому іншому.

ВР недарма відкладає звіт
Гройсмана
Зі звітом уряду Володимира Гройсмана у Верховній Раді виникла певна колізія. За законом, Кабмін подає звіт до парламенту, а далі самі народні депутати вирішують, коли їм заслуховувати Прем’єра.
Гройсман цей звіт подав, і Комітет з економічної
політики його розглянув. Але парламент пішов майже на місяць на перерву, коментує ситуацію виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександр Леонов. За словами
експерта, Гройсман прозвітує перед Верховною Радою, але не раніше середини травня. «Головна інтрига — затвердження програми уряду ще на один
рік, що забезпечило б Кабміну імунітет. Фактично
жодному уряду в Україні не вдалося двічі затвердити свою програму. Яценюку в 2016 році це не вдалося, і, зрештою, він пішов у відставку», — говорить
Леонов.
Утім, на переконання політолога, затвердять
програму чи ні — відставки уряду не буде. «У парламенті немає необхідної кількості голосів, щоб внести до порядку денного питання про недовіру уряду.
Для цього потрібна змова в самій коаліції, але не думаю, що до цього дійде. Тим більше що зараз почалося зростання економіки. Тому навряд чи хтось із
коаліції піде на ризик, щоб спровокувати політичну
кризу, наслідком якої можуть бути дострокові парламентські вибори», — наголошує експерт. Водночас, на думку Олександра Леонова, певний популізм
у роботі уряду є. Приміром, зростання мінімальної
зарплати. Це, зазначає він, говорить про те, що уряд
сподівається на певну політичну пролонгацію. «Але
успіхи, про які говорить уряд, громадянам треба відчувати на власний кишені. Інакше все це залишиться
на рівні розмов і рано чи пізно призведе до політичних потрясінь», — наголосив Олександр Леонов.

Соціолог Копатько отримав російське
громадянство
Президент РФ Владімір Путін підписав указ про
прийняття до громадянства Росії українського соціолога, засновника компанії з маркетингових та соціологічних досліджень Research&Branding Group Євгена Копатька. 53-річний Копатько в 1985 році закінчив істфак Донецького державного університету,
а в 1991 році — соціологічний факультет МГУ імені
Ломоносова. Як відомо, компанія Research&Branding
Group під керівництвом Євгена Копатька кілька років
співпрацювала з владою часів режиму Януковича, а
також зі штабом Партії регіонів.

Київська влада займеться сміттям
Київська адміністрація пропонує збудувати в
Києві п’ять нових центрів переробки твердих побутових відходів. Нині міська влада вже визначила 5
локацій, що можуть стати потенційними майданчикам для будівництва центрів переробки. Це ділянки
біля заводу «Енергія», біля ТЕЦ-6, біля полігону №
1, дві ділянки на Київщині — в північно-західному
напрямку та на півдні області. Відзначається, що основними завданнями центрів стане сортування сміття на: ресурсоцінні компоненти (пластик, папір, скло,
залізо тощо), біомасу та те, що може використовуватися як альтернативне паливо. На самих заводах спалення відходів не передбачене.
За словами заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, Київ планує зменшувати кількість сміття,
що звозиться на полігони, та збільшити штрафи за
самовільне скидання сміття мінімум у 10 разів (зараз штраф сягає 1700 гривень). «Щороку в столиці
утворюється понад 1,2 мільйона тонн твердих побутових відходів, і лише 11% сортують та спрямовують на переробку. Близько 22% спалюють на заводі
«Енергія». Все інше йде на захоронення на полігони. Ми орієнтуємося максимально переробляти сміття», — сказав Пантелєєв. ■

Навіщо Києву «Будинок вільної Росії»?
Наталія ЛЕБІДЬ

Сюрприз: у середині квітня
в столиці України відкрився
заклад під назвою «Будинок
вільної Росії». «Дивна річ:
вільної Росії нема, а дім є»,
— жартували з цього приводу в мережах. А ще запитували: «Друзі, а ви не могли б
будувати вашу вільну Росію
десь у самій Росії?». Мабуть,
що ні. Адже недарма частинка Росії перемістилася на
схили Дніпра. Чому саме ця
країна і чому саме до нас —
питання, мабуть, риторичне.
Ми завжди дуже подобалися
нашим північним сусідам —
настільки, що це завжди провокувало вторгнення. Хоча б
у такому міні-форматі.

А ми до вас в ранковий час
До «Будинку вільної
Росії» увійшли представники російської діаспори в Україні, а також українські громадські діячі та журналісти. Заклад позиціонує себе
як «альтернативне посольство російського громадянського суспільства в Україні»
та відкриту платформу «для
діалогу і досліджень сучасної
Росії та її впливу на міжнародну спільноту, російськоукраїнських відносин, конфлікту на Донбасі і анексії
Криму». Очікують, що незабаром до «Будинку» переїде гуманітарний інфопроект
Emigrussia.org, а також проект «Свобода слова», який
сприяє надсиланню листів
політв’язням у Росії.
Іще трохи офіціозу: до
громадської ради «Будинку»
увійшли журналіст Євген
Кисельов; керівник проеку
«КримЅОЅ» кримчанка Таміла Ташева; журналіст «Громадського» Катерина Сергацкова; політичний аналітик
Андрій Круглашов; керівник Міжнародної Гельсінської Асоціації Данило Мещеряков, головний редактор The
Odessa Review Владислав Давидзон, а також інші медійники та громадські діячі.
Впадає в око слово «конфлікт», вжитий у контексті
розв’язаної Росією війни на
Донбасі. Проте засновники
«Будинку» жодного когнітивного дисонансу з цього приводу, мабуть, не відчувають.
«Ми говоримо про «Будинок
вільної Росії» як про майданчик спілкування всіх адекватних людей як в Україні,
так і в Росії, — розповідає Таміла Ташева. — Для мене, наприклад, «Будинок вільної
Росії» — це можливість працювати в тому числі з правозахисниками, адвокатами, з
усіма тими людьми, які працюють із темою Криму, які,
звичайно ж, не визнають незаконої анексії Російською
Федерацією. Це хороша можливість для діалогу, для обміну досвідом».
А діалог тим часом відбуватиметься на кошти за-

❙ Засновники «Будинку вільної Росії»
хідних грантодавців. «У нас
європейські донори. Ми не
збираємось отримувати гроші від Російської Фередації.
З European Endowment for
Democracy ми домовились
про виділення базового фінансування. У подальшому
ми будемо займатись активним пошуком додаткового
фінансування», — говорить
директор «Будинку» Григорій Фролов. Чутки про те,
що «Будинок вільної Росії»
пов’язаний з російським підприємцем Михайлом Ходорковським, Фролов прокоментував так: «Ходорковський і
його организації не фінансують жоден із наших проектів». Він додав, що поширив
цю інформацію Айдер Муждабаєв (російський журналіст
кримськотатарського походження) і це його особисте припущення.

Троянський кінь порційно
Айдер Муждабаєв відразу
після відкриття «Будинку»
дійсно написав у «Фейсбуці»,
що за організацією стоїть Ходорковський. Це й викликало
хвилю диспутів, адже Ходорковський відомий своєю псевдоопозиційністю до Кремля
та визнанням окупованого
Криму російським. Хоча самі
учасники «Будинку вільної
Росії» стверджують, що абсолютно не підтримують захоплення Росією півострова.
Проте сумніви у чистоті їхніх
намірів залишаються.
Ось що каже з цього приводу російський політичний
емігрант Руслан Ганєєв: «Будинок вільної Росії» можна
відкрити. Було б не погано ще
знайти вільних росіян. Для
громадян Росії передбачено кримінальну відповідальність за публічне визнання
анексії Криму незаконною.
Тобто якщо ви в Росії говорите, що Крим анексували незаконно, що Росія веде війну на
території України, вам загрожує п’ять років позбавлення
волі. Жоден із цих людей із
«Будинку вільної Росії» не
говорить про анексію», — запевняє Ганєєв.
Він переконаний, що у

час, коли йде війна, для себе
потрібно чітко вибирати сторону. «Не можна під час війни перебувати над сутичкою,
це неможливо. А ці люди
стверджують, що вони можуть перебувати над сутичкою», — говорить Ганєєв.
На його думку, для того, щоб
росіянин міг перебувати в Україні, йому обов’язково потрібно підписуватися під основними постулатами нашої
держави. А саме під тим, «що
Росія — агресор, що йде війна, що є анексія Криму, є окупація Донецької і Луганської
області, і це незаконно. Якщо
ви цього не стверджуєте, то
вам в Україні точно робити
нічого», — каже Ганєєв.
Ще одна реакція надійшла з боку російських політичних біженців і опозиціонерів,
чий відкритий лист опублікувала на своїй ФБ-сторінці координатор «Автомайдану» Катерина Кувіта. Вона
повідомила, що нещодавнє
відкриття у Києві «Будинку
вільної Росії», який позиціонує себе осередком розвитку
демократії та місцем координації опозиційних сил, насправді не має жодного відношення до справжніх політичних утікачів з РФ. А у згаданому вище відкритому листі
від росіян ідеться про таке:
«Ми, політичні біженці та
опозиціонери з Росії, які живуть в Україні, обурені діяльністю організації EmigRussia
і відкриттям творцями цієї
організації «Будинку вільної
Росії» в Києві. Ми вважаємо
недоцільним і небезпечним
створення будь-яких політичних проектів, орієнтованих на «російську діаспору»
і «російську політичну еміграцію» в Україні», — зазначається в листі.
«Ми публічно відмежовуємося від творців «Будинку» і
заявляємо, що він не представляє російських політичних емігрантів. Справа в тому,
що ніякої «російської діаспори» в Україні немає, і в ній немає ніякої потреби. Заснування російського «Будинку» бачиться нам, як мінімум, абсолютною безтактністю по

відношенню до воюючого українського народу. І одночасно — провокацією проти невеликої кількості біженців-опозиціонерів із Росії, спробою
взяти їх під контроль, а незгодних — виставити в непривабливому світлі», — додали
автори листа.
Тим часом з’ясувалося, що
подібний проект EmigRussia
реалізує й у Польщі, під назвою Za wolna Rosje. На своєму сайті польська філія проекту, зокрема, називає своєю
метою сприяння співробітництву «між російським демократичним рухом і польським громадянським суспільством та зміцненням відносин
із групами вільних росіян в
інших європейських країнах». Словом, справа формування та зміцнення російської діаспори в інших країнах
поставлена на потік.
Утім, з одного боку, «Будинок вільної Росії» поки не
скомпрометував себе колаборацією з однозначно негативними персонажами з числа московської правлячої верхівки. У нього на це, передусім, іще не було часу. Але,
з іншого боку, не зрозуміло
от що: чому грантові гроші
йдуть на подібного роду «діалоги» та «дискусії», а не на
допомогу українській армії?
Армії, яка зброєю і життям
військових, а не виступами
перед громадськістю стоїть
на захисті інтересів європейської демократії і, нарешті,
тих же росіян, які знайшли
притулок в Україні.
Здається, що після провалу проекту «Новоросія» дехто придумав нову стратегію:
доводити всім і вся, що українці та росіяни — все-таки
браття, яким є про що потеревенити за філіжанкою
кави й засудити політиків,
чиї дії призвели до «конфлікту» на Донбасі. Так це чи ні
— покаже найближчий час,
та в кожному разі не можна не погодитися з тими, хто
каже: хай би росіяни будували «правильну» Росію у себе,
а ми Україну — у себе. І все
це — не перетинаючи кордонів. ■

СВIТ
Олег БОРОВСЬКИЙ
Посли країн Європейського Союзу
погодилися на скасування віз для громадян України, — повідомляє сайт ukraineoffice.eu. Це рішення відкриває шлях до
останнього етапу схвалення безвізового
режиму для України — остаточного затвердження законодавчої ініціативи Радою ЄС, яке заплановане на 11 травня.
Якщо до того часу не станеться нічого
екстраординарного, то це буде суто формальне складання підписів, без жодного
обговорення. Після схвалення Радою ЄС
для початку дії безвізу залишаться дві
формальності. Спочатку законодавчий
акт має підписати президент Європарламенту і представник Мальти, яка зараз
головує в ЄС, а потім його опублікують в
офіційному журналі Євросоюзу. Рішення набуде чинності й безвізовий режим
запрацює на 21-й день після публікації.
Раніше Міністерство закордонних справ
України висловило сподівання, що Рада
ЄС ухвалить рішення 11 травня, а підпишуть його до 18 травня.
Дехто припускав, що можуть бути ще
спроби затримати остаточне рішення у
зв’язку з виборами у Франції, але оскільки є постанова послів, то у травні та
червні вже не має бути жодних проблем.
А відтак, iще перед канікулами українцям, котрі мають біометричні паспорти, будуть непотрібні візи, аби поїхати
до ЄС на відпочинок, iз метою бізнесу або
до родини. Проте скасування віз не означає дозволу на роботу в державах євроспільноти.
На рішення про скасування візового режиму з ЄС українці чекали тривалий час. Ще на початку 2016 року Євро-
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За крок до безвізу

У Туреччині — нова хвиля терору

Посли ЄС погодилися на скасування віз для українців

❙ Омрiяний безвiз став iще ближчим.
❙ Фото з сайта radiosvoboda.org
пейська комісія повідомила, що влада у
Києві виконала усі вимоги, однак країни євроспільноти, зокрема Німеччина та
Франція, довго відтягували це рішення.
Зелене світло дали, коли були узгоджені
додаткові норми про зупинку безвізового режиму, так звана запобіжна процедура. Вона дозволяє швидко повернути
візовий режим у випадку зловживань,
наприклад, якщо українці масово їхатимуть до ЄС і проситимуть там притулку. Ці домовленості дозволили заверши-

■ РЕЙТИНГИ

Повзком до свободи
Україна піднялася на п’ять сходинок в індексі свободи ЗМІ
Олег БОРОВСЬКИЙ
Україна опинилася на 102-му місці
в рейтингу свободи ЗМІ, піднявшись на
п’ять позицій порівняно з минулим роком. Поданий позавчора список країн iз
високим і низьким рівнем свободи ЗМІ
щороку украдає організація «Репортери
без кордонів». Піднятися вище Україні
завадили щільний олігархічний контроль над ЗМІ, вбивство журналіста Павла
Шеремета, оприлюднення персональних
даних журналістів, які висвітлювали українсько-російський конфлікт, зазначає
«Євроньюз». Але водночас зменшення
насильства проти журналістів дозволило

нашій країні покращити показники свободи преси, пояснила «Німецькій хвилі»
речниця «Репортерів без кордонів» Ульріке Груска. Нагадаємо, ще якихось два
роки тому Україна перебувала на 129-му
місці у списку.
Загалом за останній рік свобода ЗМІ
у світі сильно постраждала, заявляють
«Репортери без кордонів». Особливе занепокоєння у них викликає погіршення ситуації в розвинених демократіях.
У Великій Британії прихильники виходу з ЄС посилили тиск на ЗМІ. Через
це країна втратила дві позиції і опинилася на 40-му місці. Сполучені Штати через напружені стосунки Дональ-

ти усі процедури.
Але з огляду на те, що право на біометричні паспорти отримують також
мешканці Криму та контрольованих сепаратистами і російськими військами
частин Донецької та Луганської областей, безвізовий режим після його запровадження постійно висітиме на волосинці. Адже не виключені цілеспрямовані
провокації на його зрив і, як наслідок,
застосування Брюсселем запобіжної
процедури. ■
да Трампа з пресою теж опустилися на
дві позиції — до 43-го місця. Польща за
правління правих консерваторів Ярослава Качинського втратила сім позицій
і опинилася на 54-й сходинці. Туреччина, де після торішньої спроби перевороту
почалося переслідування опонентів влади, скотилася на 155-те місце.
Традиційно низькі позиції у напівавторитарних посткомуністичних режимів: Білорусь перебуває на 153-й
сходинці, Росія — на 148-й, Азербайджан — на 162-й. Серед країн ЄС найгірші справи зі свободою ЗМІ — у Болгарії
(109-та позиція) та Угорщині (71-ша сходинка). З усіх пострадянських республік
найбільший прогрес продемонструвала
Естонія — 12-й щабель списку.
Найкращою ситуація традиційно
залишається у країнах північної Європи: на верхівці рейтингу — Норвегія
та Швеція. На дні списку розмістилися
Китай, Сирія, Туркменістан, Еритрея та
Північна Корея, вони посіли місця з 176го по 180-те. ■

Вічне «Мовчання ягнят»
Помер американський кінорежисер Джонатан Деммі
У Нью-Йорку 26 квітня помер режисер культового фільму «Мовчання
ягнят» Джонатан Деммі. Йому було 73
роки. Причиною смерті став рак стравоходу та ускладнення від захворювання серцево-судинної системи, повідомляє «Євроньюз».
Деммі був режисером, продюсером
та сценаристом. Роботу в кіно розпочав
у 1971-1976 роках асистентом «короля» фільмів класу «Б» Роджера Кормана. Далі обрав власний шлях. У доробку режисера багато видатних стрічок
різних жанрів — від романтичних комедій до фільмів жахів. Серед них оскароносний фільм «Філадельфія» (1993),
який одним із першим у Голлівуді підняв тему СНІДу; трагікомедія «Мелвін і Говард» (1980); пригодницька комедія «Заміжня з мафією» (1988); трилер «Маньчжурський кандидат» (2004)
— історія неординарної жінки, яка ре-

алізувала свою мрію — стати рок-зіркою; «Рікі і Флеш» (2015) iз Меріл
Стріп у головній ролі.
Окрім кіно займався громадською
діяльністю, знімав соціальну рекламу
для правозахисних організацій. Ставав
на захист свободи слова та дотримання прав людей, боровся з апартеїдом у
Південній Африці.
Та найбільшим його досягненням
усе ж був психологічний трилер «Мовчання ягнят». Стрічка вийшла у 1991
році. Вона стала найкращим фільмом
року за версією Американської кіноакадемії і принесла її творцю «Оскара»
за найкращу режисуру. Статуетки також отримали виконавці жіночої та чоловічої ролей Джоді Фостер та Ентоні
Хопкінс і сценарист Тед Таллі. Фільм
став третім в історії, що завоював «Оскари» одразу в п’яти найпрестижніших номінаціях. З часу виходу на екрани «Мовчання ягнят» таке не вдавалося більше жодному фільму. Ще один

Щонайменше 1120 людей були затримані в Туреччині 26 квітня за підозрою у зв’язках з ісламським кліриком Фетхуллахом Ґюленом, якого турецька влада звинувачує в причетності до спроби перевороту влітку 2016 року. Також цього дня тимчасово
були відсторонені від роботи близько дев’яти тисяч
поліцейських. Поліція провела одночасні операції в
усіх провінціях країни. Затримані або самі служили,
або пов’язані з поліцією, повідомила державна Анатолійська агенція. Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу назвав цю операцію важливим кроком для
«руйнування» руху Ґюлена. Міністр стверджує, що
затримані «проникли в поліцію, намагалися... формувати альтернативну поліційну структуру». Сам
Фетхуллах Ґюлен, видачі якого Анкара домагається
у США, заперечує будь-яку роль у перевороті, очолюваному військовими. Після проведення конституційного референдуму, який надає президенту Реджепу Таїпу Ердогану необмежені повноваження, той із
новою силою відновив започатковану минулого року
хвилю терору проти опозиції з метою її повного викорінення.

Чи зустрінуться Трамп і Путін?

■ ВТРАТИ

Олег БОРОВСЬКИЙ
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❙ Джонатан Деммі.
цікавий факт: Ентоні Хопкінс отримав «Оскара» за «Найкращу чоловічу
роль», хоча його героя Ганнібала Лектера можна бачити в фільмі загалом не
більше 16 хвилин. Цей рекорд дотепер
не вдалося нікому перевершити.
На стрічках Джонатана Деммі вчилося ціле покоління відомих тепер кінорежисерів. «Деммі ніколи не боявся йти на творчий ризик», — написала у своєму некролозі британська газета «Індепендент». Славетний режисер
Альфред Хічкок сказав свого часу, що
Деммі був природженим кінотворцем,
який «любив людей і любив їх знімати». ■

За інформацією російської газети «Комерсант», перша зустріч президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна має відбутися
наприкінці травня в одній з європейських столиць.
При цьому газета посилається на урядові джерела
обох країн. Трамп відвідуватиме Європу 25-27 травня
задля участі в самітах «великої сімки» та НАТО. Після цього Трам може відбути до якоїсь третьої країни
для тривалої особистої зустрічі з Путіним. «Комерсант» пише, що особиста зустріч двох президентів
повинна показати, «чи зберігаються шанси на нормалізацію російсько-американських відносин».

«Кассіні» фотографує Сатурн
Учені НАСА з нетерпінням очікують сигналу від
космічного зонда «Кассіні», який щойно «пірнув» у
кільця Сатурна і рекордно наблизився до атмосфери планети. У середу вранці зонд здійснив перше з
22 занурень — з кожним із них «Кассіні» просуватиметься дедалі глибше і дійде до внутрішнього, найближчого до Сатурна кільця. Очікується, що зонд
надішле на Землю фотографії найкращої на сьогодні якості, а також дані, які допоможуть відповісти на
безліч питань про цю планету. Однак під час першого стрибка зв’язок iз «Кассіні» обірвався, його мали
відновити лише вчора, через 20 годин після маневру.
Космічний апарат рухається з величезною швидкістю — понад 110 тисяч кілометрів на годину. Зіткнення навіть iз крихітними частинками на такій швидкості (а в кільцях Сатурна обертаються дрібні уламки
криги і породи) може виявитися згубним для космічного апарата. Якщо зв’язок відновиться і з’ясується,
що операція пройшла вдало, то протягом найближчого місяця зонд зробить ще 21 стрибок, після чого
увійде в щільні шари атмосфери Сатурна. На цьому
місію «Кассіні» доведеться завершити, оскільки до
того моменту на його борту практично не залишиться пального.

Папа в Єгипті
Папа Римський Франциск сьогодні прибуває до
Єгипту, щоб зустрітися з мусульманськими та християнськими лідерами. Заплановане спілкування з
маленькою католицькою громадою, головою Коптської православної церкви Папою Тавадросом ІІ та
шейхом Ахмедом аль-Таєбом — головним імамом
Аль-Азґару, найвпливовішого сунітського ісламського просвітницького центру у світі. Голова Ватикану
сподівається зміцнити міжрелігійне порозуміння заради миру. Ідея зустрічі понтифіка з мусульманською громадою Єгипту після нещодавніх нападів на
християн у країні подобається не всім католикам. Її
жорстко критикують консервативні релігійні кола, які
не бажають жодного діалогу з ісламом. Ватикан же
відповідає, що нині християнсько-мусульманське порозуміння важливіше, ніж будь-коли.

Америка хоче торгувати з Мексикою
та Канадою
Сполучені Штати Америки, Мексика та Канада домовились переглянути умови співпраці у рамках Північноамериканської зони вільної торгівлі
(NAFTA). Відповідної домовленості досягнуто у середу, 26 квітня, під час телефонної розмови, в якій узяли участі президент США Дональд Трамп, прем’єрміністр Канади Джастін Трюдо та президент Мексики Енріке Пенья Ньєто. Під час переговорів, які
відбулись на тлі побоювань, що Дональд Трамп найближчим часом може ініціювати процес виходу США
з NAFTA, американський лідер погодився «не припиняти діяльність NAFTA на даний момент», повідомили у Білому домі. Раніше американські ЗМІ заявляли, що Трамп мав намір підписати указ щодо виходу Вашингтона з Північноамериканської зони вільної
торгівлі. Президент США неодноразово називав угоду NAFTA «поганою» для США. ■
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ТБ-ПОНЕДІЛОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 28—29 КВІТНЯ 2017
УТ-1

06.05, 8.05 АгроЕра
06.10, 8.45 Світ он лайн
06.25, 7.45, 8.10 Смакота
06.30 Життєлюб
07.05 Концерт «Українцям
— українське»
08.15, 23.00 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Циркове водно-вогняне
шоу
10.40 За крок до
«Євробачення»
11.25, 22.25 Д/с «Легенди
тофу»
11.50 Х/ф «Насмішка»
14.00 Д/ф «Бій за гору
Маківку»
15.10 Фольк-music
16.25 КЛІП учасника
«Євробачення»-2017
16.35 Х/ф «Вікторія і
Альберт»
20.10 Чемпіонат України з
перетягування канату
21.00, 5.30 Новини
21.30 Д/с «Мисливці за
нацистами»
22.55, 5.50 Вічне
ТРК «ЕРА»
23.35 Від першої особи
00.00 Концерт Міли Нітіч
01.20 Т/с «Час збирати
каміння»
02.35 Д/ф «Справа
«божевільного».
А.Ведель»
03.05 Світло
04.00 Т/с «Травма»
НТН
05.25 Т/с «Я — охоронець»
08.30, 19.15 Т/с «Кулагін і
партнери»
10.30, 17.50 Т/с «Детективи»
12.00, 21.30 Т/с «CSI: НьюЙорк-8»
14.00 Т/с «Елементарно»-2»
15.55 Т/с «Батьківщина»
23.50 Т/с «Королі втечі»
00.50 Т/с «Елементарно-2»
02.30 Випадковий свідок
02.45 Речовий доказ
03.55 Легенди бандитської
Одеси
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Д/ф «Тарас Шевченко.
Заповіт», с. 6 «Там ніч
як день»
06.40 Музичний фільм
«Мелодії гірського
краю»
07.00 Ранок iз «Культурою»
07.45 Новини. Культура.
Дайджест
08.05 Роман Коваль.
Повернення правди.
Гуцули у визвольній
боротьбі
08.35 Ранок iз «Культурою»
09.20, 16.00 Актуально
09.25 Мовою мистецтва
09.50 Сценограй
10.20 Х/ф «Іван Сила»

КАНАЛ «1+1»
07.05 Х/ф «Кирило і
Мефодій»
08.45 Комедія «Інструкції не
додаються»
11.00 Мелодрама «Попелюшка
з райського острова»
12.35 Мелодрама «Кохання
неждане надійде»
16.20 Х/ф «Екіпаж»
19.30 ТСН
20.15 Бойовик «Люди ікс.
Початок. Росомаха»
22.15 Х/ф «Війна богів»
00.15 Комедія «Закони
привабливості»
03.10 Х/ф «Кирило і
Мефодій»
04.50 Ескімоска- 2: пригоди в
Арктиці

1 травня
ІНТЕР
06.00 М/ф
06.20 Слідство вели...
07.50, 20.00, 3.00, 5.30
Подробиці
08.20 Готуємо разом
09.10 Орел і решка
10.10 Давай одружимося
12.00 Х/ф «Її серце»
13.50 Концерт «Весна на
Зарічній вулиці»
16.00 Чекай на мене
18.00, 4.00 Стосується
кожного
20.30 Т/с «Спокуса»
22.30 Т/с «Одного разу в
Ростові»
00.15 Т/с «Головний калібр»
03.30 уДачний проект

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

ICTV

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 з 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 Фінансова 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 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!
23.10 «За Чай.сом»
00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час:
Важливо
00.25 Хроніка дня
01.00 Час. підсумки дня
02.15, 5.15 Машина часу
03.15 Феєрія подорожей
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з О. Соколовою

05.25 Факти тижня. 100
хвилин
07.10 Надзвичайні новини.
Підсумки
08.05 Х/ф «Флот
МакХейла»
10.05 Х/ф «Агент Джоні
Інгліш»
11.45, 13.15 Х/ф «Агент
Джоні Інгліш-2.
Перезавантаження»
12.45 Факти. День
14.00 Х/ф «Смертельні
перегони»
15.55 Х/ф «Трансформери-2.
Помста полеглих»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.05 Х/ф «Трансформери-3»
22.55 Х/ф «Смертельні
перегони-2»
00.50 Х/ф «Покарання»
02.25 Небачене
«Євробачення»
02.40 Стоп-10
04.20 Факти
04.50 Дивитись усім!

11.50 О. Галін «Сирена та
Вікторія». Вистава
Київського акдемічного
театру на Липках
13.30 Чернігів. Архітектура
раннього християнства.
Болдина гора.
Антонієви печери
14.00, 02.00 Х/ф «Пастка»,
с. 1
15.05, 03.10 Д/ф «Ігор
Білозір. На зламі епох»
15.45 Музика без меж
16.05 Азбука ремесел
16.25 Д/ф «Євдокія
Колесник»
17.00, 00.50 Нариси історії
культури України
з Мирославом
Поповичем. Григорій
Сковорода
17.35, 01.25 Музичний фільм
«Музика весни»
18.00, 01.50 Напам’ять. Левко
Лук’яненко, ч. 3
18.15, 00.15 Ада Роговцева.
Про театр, його людей і
про життя
18.50 Чернігів. ТроїцькоІллінський монастир
19.00, 00.00 Новини. Культура
19.20 Діалог Василь
Герасим’юк — Генрі
Ягодкін (Пейзажі
майстра)
19.50 Володимир Білінський.
Галицько-Волинська
Русь
20.20 Вечірня казка
20.30 Т/с «Роксолана», с. 1
21.30 Мануель де Фалья
«Трикутний капелюх».
Вистава Національної
опери України
22.15 Литовська доба
Луцького замку

22.30 Ігор Борко. Пісні мого
серця, ч. 1
23.05 Вечір пам’яті Нонни
Копержинської
03.50 Незабутня Квітка

04.45 Ландшафтні ігри
04.55 Цивілізація Incognita
05.15 Джаз-коло

02.25 «МЮ» — «Свонсі». ЧА
04.10 «Реал» — «Валенсія».
ЧІ

05.50 Події тижня
06.50, 6.00 Зоряний шлях
08.50, 3.40 Х/ф
«Стережись
автомобіля»
10.45 Х/ф «Волошки для
Василини»
12.40, 15.20 Т/с «Поки живу,
люблю»
15.00, 19.00, 3.00 Сьогодні
16.45, 19.50 Т/с «Тест на
любов»
21.00 Т/с «Я дарую тобі
щастя»
23.45 Х/ф «Зелена миля»
05.10 Реальна містика

5 канал

СТБ
06.45, 16.00 Все буде добре!
08.45, 18.30 За живе!
10.05 Х/ф «Терміново,
шукаю чоловіка»
12.05 Х/ф «Два береги»
13.40 Битва екстрасенсів-13
18.00, 22.00 Вiкна-новини
20.00, 22.35, 1.30 Слідство
ведуть екстрасенси
23.35 Давай поговоримо про
секс
ТОНІС
06.15 Х/ф «Серця
чотирьох»
09.50 Життя в цифрі
10.50 Завтра — сьогодні
12.05 Євромакс
14.25 Дикі тварини
15.00 Баскетбол. Суперліга.
Фінал. «Будівельник»
(Київ) — «Хімік»
(Южне)
17.00 Концерт
18.20 Відлуння
19.00 Родіон Нахапетов: від
П’ятихаток до Голлівуду
20.00 ТОП-10: таємниці і
загадки
21.00 Леонід Кравчук — про
час і про себе
22.05 Х/ф «Котися!»
00.10 Ніч чорних краваток
01.50 Життя на вершині
02.55 Вихідний, після опівночі
03.45 Світські хроніки
04.10 Кумири
04.20 Модні історії

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Нове «Шалене відео
по-українськи»
11.05 Х/ф «Пригоди
Посейдона»
14.15 Х/ф «Загнаний»
16.00 Т/с «Одинак»
23.00, 00.00 Він, Вона і
телевізор
01.00 Територія обману
02.00 Х/ф «Камінна душа»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Сельта» — «Атлетік».
ЧІ
07.45, 16.30 Журнал Ліги
чемпіонів
08.15 «Шахтар» —
«Олександрія». ЧУ
10.00, 15.40, 22.45 Футбол
NEWS
10.20 Великий футбол
12.00 «Тоттенгем» —
«Арсенал». ЧА
13.50 «Ворскла» — «Сталь».
ЧУ
16.00 Журнал Ліги Європи
17.00 «Еспаньйол» —
«Барселона». ЧІ
18.50, 21.40 Топ-матч
18.55 ЧА. Огляд туру
19.50 «Ліверпуль»
— «Челсі». 1/2 фіналу
(2007/2008 рр.). Золота
колекція Ліги чемпіонів
21.55 «Малага» —
«Севілья». ЧІ
23.55 ЧІ. Огляд туру
00.50 «Олімпік» — «Зоря».
ЧУ

ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00 Топ-матч
06.10 «Зірка» — «Карпати».
ЧУ
08.10 «Сосьєдад» —
«Гранада». ЧІ
10.00 «Евертон» — «Челсі».
ЧА
11.50 Журнал Ліги чемпіонів
12.20 «Олімпік» — «Зоря».
ЧУ
14.05 «Реал» — «Валенсія».
ЧІ
15.50 Моя гра
16.20 «Шахтар» —
«Олександрія». ЧУ
18.05, 1.50 Великий футбол
19.45 ЧІ. Огляд туру
20.40 Європейський
WEEKEND
21.55 «Вотфорд» —
«Ліверпуль». ЧА
00.00 «Ліверпуль»
— «Челсі». 1/2 фіналу
(2007/2008 рр.)
03.30 «Тоттенгем» —
«Арсенал». ЧА
05.20 Журнал Ліги Європи
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.20 Містична Україна
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

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі
04.55 Абзац
05.49, 7.39 Kids Time
05.50 М/с «Сімейка Крудс»
06.45 М/с «Історії Тома і
Джеррі»
07.40 М/ф «Переполох у
Гімалаях»
09.10 М/ф «Гладіатори Риму»
11.00 Х/ф «Мабуть, боги
збожеволіли»
13.15 Х/ф «Лара Крофт:
розкрадачка
гробниць»

00.50 Прихована реальність

15.15 Х/ф «Лара Крофт:
колиска життя»
17.30 М/ф «Три богатирі та
Шамаханська цариця»
19.00 Ревізор. Магазини
21.00 Таємний агент
22.20 Таємний агент. Постшоу
00.10, 2.00 Суперінтуїція
01.40 Небачене
«Євробачення»

К1
05.10 Рецепти щастя
05.55 Спеція
06.25 TOP SHOP
07.25 М/ф
10.00 Розсміши коміка
10.55 Файна Юкрайна
12.20, 15.05, 19.00 Орел і
решка
18.00 Звана вечеря
21.00 Х/ф «Шалено
закоханий»
23.00 Х/ф «Блеф»
01.00 Т/с «Сонна Лощина»
02.20 Нічне життя
ТЕТ
06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше — це твоє
06.50 Байдиківка
07.10 М/с «Лис Микита»
07.25 М/с «Шалені кролики.
Вторгнення»
07.40 М/ф «Як у нашого
Омелечка невеличка
сімеєчка»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дорамандрівниця»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць»
11.00 Рятівники
17.40 Одного разу під
Полтавою
19.55 Готель Галіція
22.00 Одного разу в Одесі
00.00 Розсміши коміка
00.55 Казки У Кіно
01.25 Шпілівілі
01.55 Теорія зради
02.45 Країна У
04.25 Віталька

ТБ-ВІВТОРОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 28—29 КВІТНЯ 2017

2 травня
УТ-1
06.05, 7.05, 8.05 Ера бізнесу
06.10 АгроЕра
06.15, 8.45 Світ он лайн
06.30, 8.15, 23.35 Від першої
особи
06.50, 7.45, 8.10 Смакота
07.10, 23.00 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Чоловічий клуб. Кубок
України з фрі-файту
10.40 За крок до
«Євробачення»
11.25, 22.25 Д/с «Легенди
тофу»
11.55, 17.30 КЛІП учасника
«Євробачення»-2017
12.05 Х/ф «Ціна солі»
14.00 Д/ф «Бій за гору
Маківку»
15.10 Телевистава «Дві сімї»
17.40 Х/ф «Дитячий секрет»
19.30 Д/ф «Одеська трагедія:
кривавий слід «Русской
войны»
20.40 Щоденник ПКЄ-2017
21.00, 5.30 Новини
21.30 Д/с «Мисливці за
нацистами»
22.55, 5.50 Вічне
ТРК «ЕРА»
00.00 Концерт «Шлягер року»
01.20 Т/с «Час збирати
каміння»
02.30 Д/ф «Штепсель і
Тарапунька. Слава — на
виснаження»
03.05 Надвечір’я. Долі
04.00 Т/с «Травма»
НТН
04.35, 3.35 Правда життя.
Професії
05.35 Х/ф «Інкогніто з
Петербурга»
07.10 Х/ф «Кухарка»
08.30, 19.15 Т/с «Кулагін і
партнери»
11.05, 17.50 Т/с «Детективи»
12.40, 21.30 Т/с «CSI: НьюЙорк-8»
14.25, 0.45 Т/с «Елементарно2»
16.00 Т/с «Батьківщина-2»
23.50 Т/с «Королі втечі»
02.30 Випадковий свідок
02.45 Речовий доказ
03.10 Легенди бандитської
Одеси
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.25 Д/ф «Євдокія
Колесник»
07.00 Ранок iз «Культурою»
07.45 Ада Роговцева. Про
театр, його людей і про
життя
08.20, 19.00, 00.00 Новини.
Культура
08.35 Ранок iз «Культурою»
09.20, 16.00 Актуально
09.25 Діалог Василь
Герасим’юк—Генрі
Ягодкін (Пейзажі
майстра)
09.50 Галицько-Волинська Русь
10.30 Т/с «Роксолана», с. 1
11.30 Мануель де Фалья
«Трикутний капелюх».
Вистава Національної
опери України
12.15 Литовська доба
Луцького замку
12.30 Ігор Борко. Пісні мого
серця, ч. 1
13.05 Вечір пам’яті Нонни
Копержинської
14.00, 02.00 Х/ф «Пастка»,
с. 2

КАНАЛ «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30 ТСН
06.45, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
09.30 Чотири весілля
10.55 Міняю жінку
12.20 Комедія «1+1»
14.40 Бойовик «Люди ікс.
Початок. Росомаха»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.15 Х/ф «Люди ікс:
перший клас»
22.40 Бойовик «Люди ікс»
00.50 Х/ф «Війна богів»
03.40 Комедія «Закони
привабливості»

ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
07.00, 15.00, 19.00, 4.20
Сьогодні
07.50, 5.00 Зоряний шлях
09.15 Х/ф «Небесний
тихохід»
11.00 Х/ф «Жила собі
любов»
12.50, 15.20 Т/с «Тест на
любов»
16.45, 19.50 Т/с «Свій чужий
син»
21.00 Т/с «Я дарую тобі
щастя»
23.45 Т/с «Закон і порядок:
злочинний намір»
01.15 Х/ф «Зелена миля»

06.00 М/ф
06.20, 13.50 Слідство вели...
07.50, 20.00, 3.00, 5.30
Подробиці
08.20 Готуємо разом
09.10 Орел і решка
10.10 Давай одружимося
12.00, 20.30 Т/с «Спокуса»
16.15, 17.10 Речдок
18.00, 4.00 Стосується
кожного
22.30 Т/с «Одного разу в
Ростові»
00.15 Т/с «Головний калібр»
03.30 уДачний проект

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 з біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 22.00,
23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час
бізнесу
07.50 Будівельний стандарт
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25,
13.15, 14.15, 15.25,
16.15, 17.15, 18.15
Інформаційний день
19.30 Час. Підсумки дня
22.15 Агрокраїна

22.30 Кордон держави
23.10 «За Чай.сом»
00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час:
Важливо
00.25 Хроніка дня
01.00 Час. підсумки дня
02.15, 5.15 Машина часу
03.15 Феєрія подорожей
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з
О. Соколовою

15.05, 03.05 Глиняний рай... на
землі
15.25, 03.25 Д/ф «Бонді»
16.05 Скарби роду. Гончарство
16.25 Казки Запорізькі від
Санька Сита
16.35 Д/ф «Кольори часу»
17.10, 00.50 Незнаний
Шевченко. «Незручні
тексти Шевченка».
Ю. Ковалів
17.55, 01.35 Логос
18.15, 00.15 Володимир
Головко. Злітаючи над
сценою
19.15 Театральні силуети.
Знайомий незнайомець
Олег Комаров
20.20 Вечірня казка
20.30 Т/с «Роксолана», с. 2
21.30 М. Римський-Корсаков.
Балет «Шехеразада».
Національна опера
України
22.10 Так було і так буде
довіку
22.30 Ігор Борко. Пісні мого
серця, ч. 2
23.00 Головна роль. Вікторія
Булітко
04.00 Фільм-вистава «Назар
Стодоля»
05.10 Флейта Олега
Кудряшова

20.00 Азбука життя Миколи
Сивого
21.20 Прощальний концерт
М. Поплавського
00.10 Ніч чорних краваток
01.15 Життя на вершині
02.50 Вихідний, після опівночі
03.40 Світські хроніки
04.25 Модні історії
04.45 Кумири
04.55 Зимою і літом
мандруємо світом
05.15 Джаз-коло

ФУТБОЛ-2
06.00, 3.45 Топ-матч
06.10 «Ворскла» — «Сталь».
ЧУ
08.00 «Лас-Пальмас»
— «Атлетіко». ЧІ
09.50, 21.15 Журнал Ліги
чемпіонів
10.20 Європейський WEEKEND
11.40 ЧА. Огляд туру
12.35 «Реал» — «Валенсія».
ЧІ
14.20 Моя гра
14.50 «Олімпік» — «Зоря». ЧУ
16.40 «Малага» — «Севілья».
ЧІ
18.30 ЧІ. Огляд туру
19.25 «МЮ» — «Свонсі». ЧА
21.45 «Шахтар» —
«Олександрія». ЧУ
23.35 Журнал Ліги Європи
00.05 «Сельта» — «Атлетік».
ЧІ
01.55 «Вотфорд» —
«Ліверпуль». ЧА
03.55 «Ейбар» — «Леганес».
ЧІ

5 канал

СТБ
06.25, 16.00 Все буде добре!
08.25, 18.30 За живе!
09.55 Все буде смачно!
11.50 МастерШеф
18.00, 22.00 Вiкна-новини
20.00, 22.45 МастерШеф
Діти-2
23.10, 1.45 Т/с «Коли ми
вдома»
00.40 Слідство ведуть
екстрасенси
ТОНІС
06.10 Х/ф «Світлий шлях»
09.50 Будьте здорові!
10.40, 4.10 Цивілізація
Incognita
10.55 Teen-клуб
11.50 Соціальний статус
14.05, 23.05 ТОП-10: таємниці
і загадки
15.10 Х/ф «Котися!»
17.15 Герої спортивного року2016

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Нове «Шалене відео
по-українськи»
08.55 Х/ф «Агент Коді
Бенкс»
10.50 Х/ф «Агент Коді
Бенкс -2. Пункт
призначення
— Лондон»
12.35 Х/ф «Помста безодні»
14.15 Х/ф «Абсолютний
нуль»
16.00 Т/с «Одинак»
23.00, 00.00 Він, Вона і
телевізор
01.00 Т/с «Інспектор Алекс»
01.50 Х/ф «Чорна долина»
ФУТБОЛ-1
06.00, 16.00 Європейський
WEEKEND
07.20, 17.20 «Вотфорд»
— «Ліверпуль». ЧА
09.05 ЧІ. Огляд туру
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 «Шахтар» —
«Олександрія». ЧУ
12.10 Великий футбол
13.50 «Лас-Пальмас»
— «Атлетіко». ЧІ
19.10 «Реал» — «Валенсія».
ЧІ
21.00, 23.40 Ніч Ліги чемпіонів
21.35 «Реал» — «Атлетіко».
1/2 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
00.10 «Евертон» — «Челсі».
ЧА
02.00 «Зірка» — «Карпати».
ЧУ
03.50 Топ-матч
04.00 «Малага» — «Севілья».
ЧІ

ICTV
05.35 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у Великому
Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.00 Х/ф «Флот
МакХейла»
12.00, 13.15 Х/ф «Агент
Джоні Інгліш»
12.45 Факти. День
14.00 Х/ф «Агент
Джоні Інгліш-2.
Перезавантаження»
15.50 Х/ф «Трансформери-3»
18.45 Факти. Вечір
20.05 Х/ф «Трансформери-4.
Час вимирання»
23.20 Х/ф «Смертельні
перегони-3»
01.15 Х/ф «Смертельні
перегони-2»
02.50 Стоп-10
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.55 Дивитись усім!
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.20 Містична Україна
08.10 Вирішальні битви Другої
світової
10.00, 23.50 Анатомія бою
11.00, 18.50 Ігри розуму
13.00 Загадки планети
14.00 Африка: хижий світ
17.00 Далеко і ще далі
21.00 Таємниці автокатастроф
00.50 Теорія змови
05.10 Бандитська Одеса
К1
05.10 Рецепти щастя
06.00 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.30 М/ф
10.00 Розсміши коміка
11.00 Файна Юкрайна
12.25, 14.20, 19.00, 20.00,
21.00 Орел і решка
16.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»
18.00 Звана вечеря
22.00 КВК на БІС
00.45 Т/с «Ти — моє життя»
02.15 Нічне життя
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НОВИЙ КАНАЛ
03.15 Служба розшуку дітей
03.20 Зона ночі
05.00 Абзац
05.55, 8.09 Kids Time
06.00 М/с «Сімейка Крудс»
06.55 М/с «Історії Тома і
Джеррі»
08.10, 1.20 Х/ф «Хто б
казав»
10.00 Х/ф «Хто б казав-2»
11.40 Х/ф «Великий татусь»

13.30 Х/ф «Черговий тато»
15.20 Х/ф «Черговий тато:
літній табір»
17.00, 19.00 Серця трьох
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Х/ф «Назад на
Землю»
23.45 Х/ф «Ласкаво
просимо в Зомбіленд»
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 «Черевички»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дорамандрівниця»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць»
11.00 Рятівники
17.40 Одного разу під
Полтавою
19.55 Готель Галіція
22.00 Одного разу в Одесі
00.00 Розсміши коміка
00.55 Казки У Кіно
01.25 Шпілівілі
01.55 Теорія зради
02.45 Країна У
04.25 Віталька

■ 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, 28—29 КВІТНЯ 2017
УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 21.00, 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
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
08.45 Світ он лайн
09.00 Чоловічий клуб. Кубок
України з фрі-файту
10.15, 17.40 КЛІП учасника
«Євробачення»- 2017
10.25 За крок до
«Євробачення»
11.25, 22.25 Д/с «Легенди
тофу»
11.50 Щоденник
«Євробачення»
12.05 Х/ф «Ціна солі»
14.00 Д/ф «Українська
революція»
15.10 Надвечір’я. Долі
16.10 Степан Гіга. «Я
прийшов у цей світ
любити»
17.50 Х/ф «Скарби Трої»
19.40 Перша шпальта
20.05 Слідство. Інфо
20.40 Щоденник ПКЄ-2017
21.30 Д/с «Мисливці за
нацистами»
22.50 Мегалот
22.55, 5.50 Вічне
ТРК «ЕРА»
23.00, 00.00, 1.00 Підсумки
01.20 Т/с «Час збирати
каміння»
02.35 Д/ф «Як це було?
Відлуння Чорнобиля.
Південний схід»
03.05 Віра. Надія. Любов
04.00 Т/с «Травма»
НТН
04.40 Х/ф «Трест, який
луснув»
08.10, 19.30 Т/с «Кулагін і
партнери»
10.45, 17.25 Т/с «Детективи»
12.20, 21.30 Т/с «CSI: НьюЙорк-8»
14.05, 0.45 Т/с «Елементарно-2»
15.45 Т/с «Батьківщина-2»
19.00, 23.15, 2.25 Свідок
23.45 Т/с «Королі втечі»
02.55 Випадковий свідок
03.10 Речовий доказ
04.00 Легенди бандитської
Одеси
04.20 Правда життя. Професії
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Скарби роду.
Гончарство
06.25 Д/ф «Кольори часу»
07.00 Ранок iз «Культурою»
07.45 Володимир Головко.
Злітаючи над сценою
08.20, 19.00, 00.00 Новини.
Культура
08.35 Ранок iз «Культурою»
09.20, 16.00 Актуально
09.25 Театральні силуети.
Знайомий незнайомець
Олег Комаров

КАНАЛ «1+1»

3 травня
ІНТЕР

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30 ТСН
06.45, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
09.30 Чотири весілля
10.50 Міняю жінку
12.20 Бойовик «Люди ікс»
14.10 Х/ф «Люди ікс:
перший клас»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.15 Бойовик «Люди ікс-2»
22.40 Х/ф «Едвард рукиножиці»
00.55 Х/ф «Екіпаж»
05.15 Ескімоска-2: пригоди в
арктиці

06.00 М/ф
06.20, 13.50 Слідство
вели...
07.50, 20.00, 3.00, 5.30
Подробиці
08.20 Готуємо разом
09.10 Орел і решка
10.10 Давай одружимося
12.00, 20.30 Т/с «Спокуса»
16.15, 17.10 Речдок
18.00, 4.00 Стосується
кожного
22.30 Т/с «Одного разу в
Ростові»
00.15 Т/с «Головний
калібр»
03.30 уДачний проект

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 з 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 Час. Підсумки дня

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, 10.10 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
11.05 Антизомбі
12.00, 20.20 Секретний фронт
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Смертельні
перегони-3»
15.05, 16.10 Х/ф
«Трансформери-4.
Час вимирання»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі
04.25, 7.55 Т/с «Друзі»
05.40, 18.00 Абзац
06.39, 7.53 Kids Time
06.40 М/с «Сімейка Крудс»
7.00 М/с «Історії Тома і
Джеррі»
10.40 Т/с «Щасливі разом»
16.00, 19.00 Від пацанки до
панянки
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Х/ф «Чоловік за
викликом-2»
23.50 Х/ф «Назад на
Землю»

5 канал

10.30 Т/с «Роксолана», с. 2
11.30 М. Римський-Корсаков.
Балет «Шехеразада».
Національна опера
України
12.15 Так було і так буде
довіку
12.30 Ігор Борко. Пісні мого
серця, ч. 2
13.00 Головна роль. Вікторія
Булітко
14.00, 02.00 Х/ф «Пастка»,
с. 3
15.10, 03.10 Гравці. Театр ХХІ
ст. Остап Ступка. Ролі,
які нас обирають, ч. 1
16.05 Обереги. Від Говерли
до Прута ч. 1
16.25, 00.50 Д/ф «Андрій
Меленський»
17.00, 01.20 Адальберт Ерделі
17.35 Д/ф «Київські доти.
Велика мужність
маленьких фортець»
18.00 Гра долі. Геній сміху
18.15, 00.15 Незнаний
Шевченко. Енергетика
Шевченкового слова
19.20 Архітектор простору,
ч. 2
19.50 Центр уваги. Вуличні
музиканти
20.20 Вечірня казка
20.30 Т/с «Роксолана», с. 3
21.30 Театральні силуети.
Незабутній
сміхотворець Микола
Яковченко
22.05 Д/ф «Всеволод
Нестайко. Родом з
дитинства»
22.30 Ігор Борко. Пісні мого
серця, ч. 3
23.00 Колекція Ігоря
Губаржевського
04.00 Х/Ф «Буйна», с. 1
05.10 Д/ф «Павло
Загребельний. До
запитання...»

СТБ
05.45, 23.20 Т/с «Коли ми
вдома»
08.50, 18.30 За живе!
09.40 Х/ф «Діамантова
рука»
11.40 МастерШеф
16.00 Все буде добре!
18.00, 22.00 Вiкна-новини
20.00, 22.45 МастерШеф
Діти-2
00.50 Слідство ведуть
екстрасенси

22.15 Особливий погляд
23.10 «За Чай.сом»
00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час:
Важливо
00.25 Хроніка дня
01.00 Час. підсумки дня
02.15, 5.15 Машина часу
03.15 Феєрія подорожей
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з О. Соколовою
18.00 Цілком таємно
18.30 Спецкор
19.00 ДжеДАІ
19.20, 20.15 Т/с «Схватка»
21.00 Х/ф «Справжнє
правосуддя -2:
відплата»
22.45, 23.45 Він, Вона і
телевізор
00.45 Т/с «Інспектор Алекс»
01.35 Х/ф «Богдан-Зиновій
Хмельницький»
ФУТБОЛ-1

ТОНІС
06.05, 14.05 Формула Пруста
06.50, 22.00, 5.40 DWВізерунок дня
07.00, 18.00 Алло, лікарю!
09.50, 4.20 Цивілізація
Incognita
10.50, 4.50 Модні історії
12.05 Зимою і літом
мандруємо світом
15.00 Rock Time
16.05 Концерт дуету
«Світязь»
19.05 В гостях у Дмитра
Гордона
20.15, 22.20 ТОП-10: таємниці
і загадки
21.30, 5.15 Глобал-3000
23.50 Натхнення
00.00 Ніч чорних краваток
01.55 Життя на вершині
02.50 Після опівночі
03.55 Світські хроніки
04.40 Кумири
05.55 Джаз-коло
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 13.20 Нове «Шалене
відео по-українськи»
09.00 Т/с «Одинак»
15.30 Т/с «Загублений
світ»
17.05 Т/с «Перевізник-2»

06.00 «Тоттенгем» —
«Арсенал». ЧА
07.45, 19.00 Журнал Ліги
Європи
08.15 «Ворскла» — «Сталь».
ЧУ
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS. LIVE
10.20 «Еспаньйол» —
«Барселона». ЧІ
12.10, 5.00 ЧІ. Огляд туру
13.05 «МЮ» — «Свонсі». ЧА
14.55, 21.40, 22.20, 0.40 Топматч
15.10, 21.50, 2.40 Сіткорізи
16.00, 18.25 Ніч Ліги
чемпіонів
16.35 «Реал» — «Атлетіко».
1/2 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
19.30 «Аякс» — «Ліон». 1/2
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
22.50 «Іллічівець» —
«Геліос». ЧУ. Перша
Ліга
00.50 «Вотфорд» —
«Ліверпуль». ЧА
03.10 «Сосьєдад» —
«Гранада». ЧІ
ФУТБОЛ-2
06.00 «Шахтар» —
«Олександрія». ЧУ

18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Пес-2»
22.25 Х/ф «Скажений
Макс»
00.25 Т/с «Лас-Вегас»
01.55 Стоп-10
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Дивитись усім!
07.45, 10.10, 21.00, 23.40 Ніч
Ліги чемпіонів
08.20, 2.00 «Реал» —
«Атлетіко». 1/2 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
10.40 «Вотфорд» —
«Ліверпуль». ЧА
12.25 Моя гра
12.55 «Сельта» — «Атлетік».
ЧІ
14.40 «Евертон» — «Челсі».
ЧА
16.25 Журнал Ліги Європи
16.50 LIVE. «Іллічівець»
— «Геліос». ЧУ. Перша
Ліга
19.00, 3.50 Топ-матч
19.10 «Еспаньйол» —
«Барселона». ЧІ
21.35 «Монако» —
«Ювентус». 1/2 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
00.10 «Аякс» — «Ліон». 1/2
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
04.00 «Ворскла» — «Сталь».
ЧУ
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.20 Наші
08.10, 12.30 Правила життя
09.00 Правда життя
10.00, 21.40 Мистецтво
виживання
10.50, 17.10 Мисливець та
жертва
11.40 Африка: хижий світ
13.20 Містична Україна
14.20 Прихована реальність
15.20, 23.40 Вирішальні битви
Другої світової
16.20, 20.50 Скарби зі сховищ
18.00, 22.40 Загадки планети
19.00 Легенди карного
розшуку
19.50 Далеко і ще далі
00.30 Україна: забута історія

01.35 Х/ф «Хто б казав-2»
К1
05.10 Рецепти щастя
06.00 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.30 М/ф
10.00 Розсміши коміка
11.00 Файна Юкрайна
12.25, 14.20, 15.20, 19.00,
20.00, 21.00 Орел і
решка
16.20, 23.00 Т/с «Доктор
Хаус»
18.00 Звана вечеря
22.00 КВК на БІС
00.45 Т/с «Ти — моє життя»
02.20 Нічне життя
ТЕТ
06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше — це твоє
06.50 Байдиківка
07.10 М/с «Лис Микита»
07.25 М/с «Шалені кролики.
Вторгнення»
07.40 М/ф «Братик кролик та
братик лис»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дорамандрівниця»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць»
11.00 Х/ф «Біляночка та
Розочка»
12.10, 18.50 Панянкаселянка
13.15, 19.55 Готель Галіція
14.20 Т/с «Домашній
арешт»
15.25, 4.25 Віталька
16.40, 0.55 Казки У Кіно
17.45 Одного разу під
Полтавою
21.00 Танька і Володька
22.00, 2.45 Країна У
23.00 Розсміши коміка
01.25 Шпілівілі
01.55 Теорія зради

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 28—29 КВІТНЯ 2017

4 травня
УТ-1
06.00, 7.00, 8.00, 21.00, 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
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
08.45 Світ он лайн
09.00 Чоловічий клуб. Кубок
України з фрі-файту
10.30 За крок до
«Євробачення»
11.25, 22.25 Д/с «Легенди
тофу»
11.50 КЛІП учасника
«Євробачення»-2017
12.00 Х/ф «Потаємні місця»
13.50 Д/ф «Командарм»
15.10, 3.05 Надвечір’я. Долі
16.10 Анатолій Матвійчук.
«Полустанок любові»
17.45 Х/ф «Скарби Трої»
19.35 Д/ф «Нульовий рубіж»
20.40 Щоденник ПКЄ-2017
21.30 Д/с «Мисливці за
нацистами»
22.55, 5.50 Вічне
ТРК «ЕРА»
23.00, 00.00, 1.00 Підсумки
01.20 Т/с «Час збирати
каміння»
02.40 Д/ф «Чорнобиль. Точка
часу»
04.00 Т/с «Травма»
НТН
05.50 Х/ф «Вантаж без
маркування»
07.25 Х/ф «Постріл у
спину»
09.10, 19.30 Т/с «Кулагін і
партнери»
10.55, 17.25 Т/с «Детективи»
12.20, 21.30 Т/с «CSI: НьюЙорк-8»
14.00, 0.45 Т/с «Елементарно2»
15.35 Т/с «Батьківщина-2»
19.00, 23.15, 2.25 Свідок
23.45 Т/с «Королі втечі»
02.55 Випадковий свідок
03.10 Речовий доказ
04.00 Легенди бандитської
Одеси
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.00 Обереги. Від Говерли
до Прута ч. 1
06.20 Д/ф «Андрій
Меленський»
07.00 Ранок iз «Культурою»
07.45 Незнаний Шевченко.
Енергетика
Шевченкового слова
08.20, 19.00, 00.00 Новини.
Культура
08.35 Ранок iз «Культурою»
09.20, 16.00 Актуально
09.25 Архітектор простору,
ч. 2
09.50 Центр уваги. Вуличні

КАНАЛ «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30 ТСН
06.45, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
09.30 Чотири весілля
10.50 Міняю жінку
12.20 Х/ф «Едвард рукиножиці»
14.10 Бойовик «Люди ікс-2»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.15 Бойовик «Люди ікс-3:
останній контакт»
22.15 Х/ф «Петля часу»
00.30, 3.25 Х/ф «Утікач»

ІНТЕР
06.00 М/ф
06.20, 13.50 Слідство вели...
07.50, 20.00, 3.00, 5.30
Подробиці
08.20 Готуємо разом
09.10 Орел і решка
10.10 Давай одружимося
12.00, 20.30 Т/с «Спокуса»
16.15, 17.10 Речдок
18.00, 4.00 Стосується
кожного
22.30 Т/с «Одного разу в
Ростові»
00.15 Т/с «Головний калібр»
03.30 уДачний проект

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»

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 з 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 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент
23.10 «За Чай.сом»
00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час:
Важливо
00.25 Хроніка дня
01.00 Час. підсумки дня
02.15, 5.15 Машина часу
03.15 Феєрія подорожей
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з О. Соколовою

музиканти
10.30 Т/с «Роксолана», с. 3
11.30 Театральні силуети.
Незабутній
сміхотворець Микола
Яковченко
12.05 Д/ф «Всеволод
Нестайко. Родом з
дитинства»
12.30 Ігор Борко. Пісні мого
серця, ч. 3
13.00 Колекція Ігоря
Губаржевського
14.00, 02.00 Х/ф «Пастка»,
с. 4
15.05, 03.05 Гравці. Театр ХХІ
ст. Остап Ступка. Ролі,
які нас обирають, ч. 2
16.05 Невигадані історії.
Сидір Воробкевич
16.45, 00.50 Світло
17.20, 01.25 Д/ф «Блукаюча
зірка Ісаака Бабеля»
18.00 Гра долі. Невгамовний
Пантелеймон, ч. 1
18.15, 01.15 Леся Дичко. «Я
музику бачу в кольорі»
19.20 Дійові особи
20.20 Вечірня казка
20.30 Т/с «Роксолана», с. 4
21.30 Альберт Герні
«Люблю... Мелісса».
Вистава Київського
академічного театру
драми та комедії на
Лівому березі Дніпра
23.25 Композитор Володимир
Губа. Згадуючи Миколу
Вінграновського
04.00 Х/Ф «Буйна», с. 2
05.10 Д/ф «Борис Грінченко.
Ловець слів»

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

18.00 Секретні матеріали
19.20, 20.05 Т/с «Схватка»
20.55 Х/ф «Справжнє
правосуддя: чорний
янгол»
01.35 Шалений світ спорту
02.05 Х/ф «Гетьманські
клейноди»

СТБ
06.50, 16.00 Все буде добре!
08.50 Все буде смачно!
11.05, 18.30 За живе!
12.35 МастерШеф

ТОНІС
06.15, 14.10 Формула Пруста
06.50, 21.50, 5.00 DWВізерунок дня
07.00 Алло, лікарю!
09.50 Цивілізація Incognita
10.50 Модні історії
11.50 Соціальний статус
15.00 Rock Time
16.00 Концерт дуету
«Світязь»
17.00 Перша Сумська: 25
років лідерства
17.45 Ландшафтні ігри
18.00 Баскетбол. Суперліга.
Фінал. «Хімік» (Южне)
— «Будівельник»
(Київ)
20.00 ТОП-10: таємниці і
загадки
21.20, 4.30 Відлуння
22.10 Дикі тварини
23.05 Повітряні воїни
00.05 Ніч чорних краваток
01.25 Життя на вершині
02.50 Після опівночі
03.50 Світські хроніки
04.20 Кумири
05.20 Джаз-коло
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 18.30 Спецкор
08.30, 19.00 ДжеДАІ
09.00, 0.40 Територія обману
10.00 Цілком таємно
10.30, 22.40, 23.40 Він, Вона і
телевізор
11.30 Відеобімба
15.30 Т/с «Загублений світ»
17.05 Т/с «Перевізник-2»

ФУТБОЛ-1
06.00 «МЮ» — «Свонсі». ЧА
07.45 Моя гра
08.15 «Олімпік» — «Зоря».
ЧУ
10.00, 15.40 Футбол NEWS.
LIVE
10.20 «Аякс» — «Ліон». 1/2
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
12.05, 0.30 «Реал» —
«Атлетіко». 1/2 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
13.50 «Тоттенгем» —
«Арсенал». ЧА
16.00, 18.25 Ніч Ліги
чемпіонів
16.35 «Монако» —
«Ювентус». 1/2 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
18.55 «Евертон» — «Челсі».
ЧА
20.45 «Еспаньйол» —
«Барселона». ЧІ
22.30 Топ-матч
22.40 «Шахтар» —
«Олександрія». ЧУ
02.20 «Сельта» — «МЮ».
1/2 фіналу. Ліга Європи
УЄФА
04.05 «Зірка» — «Карпати».
ЧУ
ФУТБОЛ-2
06.00 «Еспаньйол» —
«Барселона». ЧІ
07.50, 10.15 Ніч Ліги
чемпіонів
08.25 «Монако» —

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Секретний фронт
11.15, 13.20 Х/ф
«Скажений Макс»

12.45, 15.45 Факти. День
13.35, 16.10 Т/с «Ніконов і Ко»
17.40, 21.25 Т/с «Пес-2»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.25 Х/ф «Скажений
Макс-2. Воїн дороги»
00.25 Т/с «Лас-Вегас»
01.55 Стоп-10
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!
«Ювентус». 1/2 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
10.45 «Сельта» — «Атлетік».
ЧІ
12.35 Сіткорізи
13.05 «Зірка» — «Карпати».
ЧУ
14.55 Топ-матч
15.00 «МЮ» — «Свонсі». ЧА
16.50, 4.05 «Аякс» — «Ліон».
1/2 фіналу. Ліга Європи
УЄФА
18.40 Моя гра
19.10 «Реал» — «Атлетіко».
1/2 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
21.00, 21.35, 00.00 Шлях до
Стокгольма
21.20 Футбол NEWS. LIVE
21.55 «Сельта» — «МЮ».
1/2 фіналу. Ліга Європи
УЄФА
00.30 «Тоттенгем» —
«Арсенал». ЧА
02.20 «Малага» —
«Севілья». ЧІ
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.20 Наші
08.10, 12.30 Правила життя
09.00 Правда життя
10.00, 21.40 Мистецтво
виживання
10.50, 17.10 Мисливець та
жертва
11.40 Дика Бразилія
13.20 Містична Україна
14.20 Чорна піхота
15.20, 23.40 Вирішальні битви
Другої світової
16.20, 20.50 Скарби зі сховищ
18.00, 22.40 Загадки планети
19.00 Легенди карного
розшуку
19.50 Далеко і ще далі
00.30 Війна всередині нас

9

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Служба розшуку дітей
03.05 Зона ночі
04.30, 8.00 Т/с «Друзі»
05.40, 18.00 Абзац
06.35, 7.55 Kids Time
06.40 М/с «Сімейка Крудс»
07.00 М/с «Історії Тома і
Джеррі»
10.40 Т/с «Щасливі разом»
16.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Х/ф «Тварина»
23.40 Х/ф «Мабуть, боги
збожеволіли»

01.50 Х/ф «Черговий тато:
літній табір»
К1
05.10 Рецепти щастя
06.00 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.30 М/ф
10.00 Розсміши коміка
11.00 Файна Юкрайна
12.25, 14.20, 15.20, 19.00,
20.00, 21.00 Орел і
решка
16.20, 23.00 Т/с «Доктор
Хаус»
18.00 Звана вечеря
22.00 КВК на БІС
00.45 Т/с «Ти — моє життя»
02.15 Нічне життя
ТЕТ
06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше — це твоє
06.50 Байдиківка
07.10 М/с «Лис Микита»
07.25 М/с «Шалені кролики.
Вторгнення»
07.40 М/ф «Капітошка»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дорамандрівниця»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць»
11.00 Х/ф «Гензель і
Ґретель»
12.10, 18.50 Панянкаселянка
13.15, 19.55 Готель Галіція
14.20 Т/с «Домашній
арешт»
15.25, 4.25 Віталька
16.40, 0.55 Казки У Кіно
17.45 Одного разу під
Полтавою
21.00 Танька і Володька
22.00, 2.45 Країна У
23.00 Розсміши коміка
01.25 Шпілівілі
01.55 Теорія зради
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ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 28—29 КВІТНЯ 2017
УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 21.00, 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
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
08.45 Світ он лайн
09.00 Чоловічий клуб. Кубок
України з фрі-файту
10.40 Чемпіонат України з
перетягування канату
11.30, 22.25 Д/с «Легенди
тофу»
12.05 Д/ф «Євробачення».
Дихай глибше»
12.30 Щоденник
«Євробачення»
13.05, 21.30 Д/с «Мисливці за
нацистами»
17.10, 2.10 Хокей. Чемпіонат
світу-2017. (Фінляндія
— Білорусь)
19.40 Богатирські ігри
20.40 Щоденник ПКЄ-2017
22.55, 5.50 Вічне
ТРК «ЕРА»
23.00, 00.00, 1.00 Підсумки
00.25 Від першої особи
01.20 Музичне турне
04.00 Т/с «Травма»
НТН
04.45 Правда життя.
Професії
05.45 Х/ф «Глухий кут»
07.15 Х/ф «Загадка
Ендхауза»
09.10, 19.30 Т/с «Кулагін і
партнери»
11.00, 17.25 Т/с «Детективи»
12.25 Т/с «CSI: Нью-Йорк-8»
14.05, 0.45 Т/с «Елементарно-2»
15.35 Т/с «Батьківщина-2»
19.00, 23.15, 2.25 Свідок
21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк-9»
23.45 Т/с «Королі втечі»
02.55 Випадковий свідок
03.05 Речовий доказ
03.55 Легенди бандитської
Одеси
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Невигадані історії.
Сидір Воробкевич
06.40 Гра долі. Невгамовний
Пантелеймон, ч. 1
07.00 Ранок iз «Культурою»
07.45 Леся Дичко.»Я музику
бачу в кольорі»
08.20, 19.00, 00.00 Новини.
Культура
08.35 Ранок iз «Культурою»
09.20, 16.00 Актуально
09.25 Дійові особи
10.20 Галерея образів. ЖанБатист Грьоз
10.30 Т/с «Роксолана», с. 4
11.30 Альберт Герні
«Люблю... Мелісса».
Вистава Київського
академічного театру
драми та комедії на
Лівому березі Дніпра

5 травня

КАНАЛ «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30 ТСН
06.45, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
09.30 Чотири весілля
10.55, 12.20 Міняю жінку
14.45 Бойовик «Люди ікс-3:
останній контакт»

17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.15 Розсміши коміка. Діти
22.00, 3.00 Вечірній квартал
00.00 Вечірній Київ
05.15 Як козаки...

ІНТЕР
06.00 М/ф
06.20, 13.50 Слідство вели...
07.50, 20.00, 2.00, 5.30
Подробиці
08.20 Готуємо разом
09.10 Орел і решка
10.10 Давай одружимося
12.00 Т/с «Спокуса»
16.15, 17.10 Речдок
18.00 Стосується кожного
20.30 Х/ф «Йшов четвертий
рік війни»
22.15 Х/ф «Білоруський
вокзал»
00.15 Х/ф «Людина
народилась»
02.30 Х/ф «Записки
кирпатого
Мефістофеля»
03.50 Чекай на мене

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.10, 13.30, 15.30 Агенти
справедливості
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.00 Сьогодні
07.15, 8.15 Ранок з Україною
09.15, 5.20 Зоряний шлях
11.30, 3.45 Реальна містика
16.10 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Говорить Україна
21.00 Х/ф «Райський
куточок»

00.00 Т/с «Закон і порядок:
злочинний намір»

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Інсайдер
11.10, 13.20 Х/ф
«Скажений Макс-2.
Воїн дороги»
12.45, 15.45 Факти. День
13.35, 16.10 Т/с «Ніконов і
Ко»
17.40 Т/с «Пес-2»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.45 Х/ф «Скажений Макс-3.
Під куполом грому»
01.40 Т/с «Лас-Вегас»

03.25, 1.55 Служба розшуку
дітей
03.30, 2.00 Зона ночі
05.40, 18.00 Абзац
06.33, 7.55 Kids Time
06.35 М/с «Сімейка Крудс»
07.00 М/с «Історії Тома і
Джеррі»
08.00 Т/с «Друзі»
09.45, 20.45 Київ вдень та
вночі
14.15 Серця трьох
16.10, 19.00 Суперінтуїція
22.00 Х/ф «Великий Стен»

03.05 Стоп-10
04.55 Факти

00.00 Х/ф «Король
вечірок-2»

08.30, 23.55 «Сельта»
— «МЮ». 1/2 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
10.50 «Тоттенгем» —
«Арсенал». ЧА
12.40, 14.40 Топ-матч
12.50, 2.10 «Аякс» — «Ліон».
1/2 фіналу. Ліга Європи
УЄФА
14.55 «Іллічівець» —
«Геліос». ЧУ. Перша
Ліга
16.45 ЧІ. Передмова до туру
17.15 «Реал» — «Атлетіко».
1/2 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
19.05 Світ Прем’єр-ліги
19.35, 4.00 «Монако»
— «Ювентус». 1/2
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
21.25 ЧІ. Передмова до туру
21.55 «Севілья» —
«Сосьєдад». ЧІ
01.40 Світ Прем’єр-ліги

19.50 Далеко і ще далі
00.30 Брама часу

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 з 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 Час. Підсумки дня
22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.сом»
00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час:
Важливо
00.25 Хроніка дня
01.00 Час. підсумки дня
02.15 Машина часу
03.15 Кіно з О. Соколовою
03.35 У кабінетах
04.25, 5.25 Будемо жити
04.45 Невигадані історії
05.55 Рандеву

13.25 Композитор Володимир
Губа. Згадуючи Миколу
Вінграновського
14.00, 02.00 Х/ф «Пастка»,
с. 5
15.05, 03.05 Д/ф «Рейх. Крах
чорних селекціонерів»
16.05 Стежками Мауглі й
Багіри
16.20 Незвідане Закарпаття.
Вбрання предків, ч. 1
16.45 Ольга Макаренко.
Поезії
17.00, 00.50 Книга. ua
17.30, 01.15 А у нас кіно
знімали... «Пам’ятай»
або «Ізгой», ч. 1
18.00, 01.45 Гра долі.
Невгамовний
Пантелеймон, ч. 2
18.15, 00.15 Компіляція «Big
Second»
19.20 Територія Кіно
19.50 Квартет «Dekru»
20.20 Вечірня казка
20.30 Т/с «Роксолана», с. 5
21.30 Х/ф «Трубач»
23.00 Лев Венедиктов.
Корифей хорового
мистецтва
04.00 Х/ф «Наталка
Полтавка»
05.30 Д/ф «Той, хто
повернувся»

«Євробачення»
02.10 Слідство ведуть
екстрасенси

23.00 Змішані єдиноборства.
UFC.
01.20 Територія обману
02.20 Х/ф «Лісова пісня»

СТБ
06.20 Х/ф «Молода
дружина»
08.20 Х/ф «Рідна кров»
10.10 Х/ф «Закоханi жiнки»
18.00, 22.00 Вiкна-новини
18.30, 0.40 Т/с «Коли ми
вдома»
20.00, 22.55 Холостяк-7
22.30 Небачене

ТОНІС
06.10, 13.50 Формула Пруста
06.55, 22.00, 5.10 DWВізерунок дня
07.00, 18.00 Алло, лікарю!
10.35, 4.20 Модні історії
11.00 Будьте здорові!
11.55 Teen-клуб
14.40 Rock Time
15.40 Концерт дуету
«Світязь»
16.45 Ландшафтні ігри
16.55 Дикі тварини
19.00 В гостях у Дмитра
Гордона
20.05 Повітряні воїни
21.20, 4.40 Відлуння
22.20 Х/ф «Принцеса
Карабу»
00.05 Ніч чорних краваток
01.55 Життя на вершині
02.55 Вихідний, після опівночі
03.45 Світські хроніки
04.10 Кумири
05.20 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 Він, Вона і телевізор
12.00 Нове «Шалене відео
по-українськи»
15.10 Т/с «Загублений світ»
16.50 Х/ф «Місце аварії:
сім’я в небезпеці»
19.20 Х/ф «Смертельний
удар»
21.10 Х//ф «24 години»

ФУТБОЛ-1
06.00 «Малага» —
«Севілья». ЧІ
07.45, 3.30 Сіткорізи
08.15 «Евертон» — «Челсі».
ЧА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS. LIVE
10.25 «Реал» — «Атлетіко».
1/2 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
12.10 «Зірка» — «Карпати».
ЧУ
13.55 «Монако» —
«Ювентус». 1/2 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
16.05, 18.30 «Шлях до
Стокгольма»
16.45 «Сельта» — «МЮ».
1/2 фіналу. Ліга Європи
УЄФА
19.00 «Шахтар» —
«Олександрія». ЧУ
20.45 «Аякс» — «Ліон». 1/2
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
22.50 Світ Прем’єр-ліги
23.20 «Тоттенгем» —
«Арсенал». ЧА
01.10 ЧІ. Передмова до туру
01.40 «Ворскла» — «Сталь».
ЧУ
04.00 «Севілья» —
«Сосьєдад». ЧІ
ФУТБОЛ-2
06.00 «Олімпік» — «Зоря».
ЧУ
07.50, 10.20 Шлях до
Стокгольма

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.20 Наші
08.10, 12.30 Правила життя
09.00 Правда життя
10.00, 21.40 Мистецтво
виживання
10.50, 17.10 Мисливець та
жертва
11.40 Африка: хижий світ
13.20 Містична Україна
14.20 Місто, яке зрадили
15.20, 23.40 Вирішальні битви
Другої світової
16.20, 20.50 Скарби зі
сховищ
18.00, 22.40 Загадки планети
19.00 Легенди карного
розшуку

К1
05.10 Рецепти щастя
06.00 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.30 М/ф
10.00, 0.50 Розсміши коміка
11.00, 16.20 Файна Юкрайна
12.25, 14.20, 15.20, 19.00,
20.00, 21.00 Орел і
решка
18.00 Звана вечеря
22.00 КВК на БІС
23.00 КВК
02.30 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 «Повертайся
Капітошка»
08.00 Мультмікс
09.25 Х/ф «Р...Раджкумар»
12.10, 18.50 Панянкаселянка
13.15 Готель Галіція
14.20 Т/с «Домашній арешт»
15.25, 4.25 Віталька
16.40 Казки У Кіно
17.45 Одного разу під
Полтавою
20.00 Х/ф «Сам удома»
22.00 Х/ф «Роман із
каменем»
00.00 Х/ф «Білий птах з
чорною ознакою»
01.55 Теорія зради
02.45 Країна У
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6 травня
УТ-1
06.00
06.35
07.05
07.20
08.05
08.30
08.45

У просторі буття
Підсумки
АгроЕра. Підсумки
Шеф-кухар країни
Смакота
Золотий гусак
Телемагазин
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 М/с «Книга джунглів»
11.00 Фольк-music. Діти
12.00 Т/с «Красуні Едіт
Вортон»
14.35 Чоловічий клуб. Спорт
15.40 Чоловічий клуб
16.15 Богатирські ігри
17.10, 2.35 Хокей. Чемпіонат
світу-2017 (Білорусь
— Чехія)
19.35 Д/ф «49»
20.45 Щоденник ПКЄ-2017
21.00, 5.35 Новини
21.30 Д/с «Мисливці за
нацистами»
22.25 Д/с «Легенди тофу»
22.55 Мегалот
ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line
23.25 Життєлюб
00.05 На слуху. Підсумки
01.20 Музичне турне
04.40 Надвечір’я. Долі
НТН
04.40 Правда життя. Професії
06.10 Х/ф «Назад дороги
немає»
10.00 Х/ф «Мерседес»
тікає від погоні»
11.30, 3.55 Речовий доказ
13.50 Склад злочину
15.20 Т/с «Детективи»
19.00, 3.15 Свідок
19.30 Х/ф «Невловимі
месники»
21.00 Х/ф «В ім’я короля»
23.20 Х/ф «Подорож
капітана Фракасса»
01.45 Х/ф «Легенда про
Джабберуока»
03.45 Випадковий свідок
04.20 Легенди бандитської
Одеси
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Стежками Мауглі й
Багіри
06.15 Незвідане Закарпаття.
Вбрання предків, ч. 1
06.40 Ольга Макаренко.
Поезії
07.00 Книга. ua
07.25 А у нас кіно знімали...
«Пам’ятай» або
«Ізгой», ч. 1
07.55 Гра долі. Невгамовний
Пантелеймон, ч. 2
08.10 Православний календар
08.25 Компіляція «Big
Second»
09.00 Новини. Культура
09.20 Територія Кіно
09.50 Квартет Dekru
10.15 Галерея образів. Іван
Зайцев
10.30 Т/с «Роксолана», с. 5
11.30 Х/ф «Трубач»
13.00 Казки Лірника Сашка
13.10 В. Зимін «Жила собі

КАНАЛ «1+1»
06.00, 19.30, 4.00 ТСН
06.55 Світське життя. Рік
голосу
08.00 Сніданок. Вихідний
10.00, 23.10 Світське життя
11.00 Мелодрама «Велика
різниця»
12.45 Мелодрама «Трава під
снігом»
16.40, 21.15 Вечірній
квартал
18.30 Розсміши
коміка-2017
20.15 Українські сенсації
00.10 Ліга сміху
04.45 Вечірній Київ

ІНТЕР
06.00 М/ф «Мауглі»
07.40, 3.00 Х/ф «Ідеальний
чоловік»
09.30 Україна вражає»
10.00, 4.30 Володимир Етуш.
«Усе, що нажито
непосильною працею»
11.00 Х/ф «Іван Васильович
змінює професію»
12.50 Х/ф «Сусіди по
розлученню»
14.45 Концерт Олега Вінніка
17.00, 20.30 Т/с «Я повернуся»
20.00, 5.20 Подробиці
23.45 Х/ф «Ромашка,
кактус, маргаритка»
01.30 Х/ф «Смертельний
спуск»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
07.00, 15.00, 19.00, 3.00
Сьогодні
07.15, 5.10 Зоряний шлях
08.00, 15.20 Т/с «Я дарую тобі
щастя»
17.30, 19.40 Т/с «Вірю.
Люблю. Сподіваюся»
22.00 Х/ф «Жила собі
любов»

23.50 Т/с «Війна і мир»
03.40 Історія одного злочину

ICTV
05.15, 3.10 Х/ф «Дежа вю»
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»
14.10 Х/ф «Скажений
Макс-3. Під куполом
грому»
16.10 Х/ф «Перший лицар»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
20.05 Х/ф «Битва титанів»
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НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі
05.05 Т/с «Друзі»
05.59, 7.49 Kids Time
06.00 М/с «Сімейка Крудс»
06.55 М/с «Історії Тома і
Джеррі»
07.50 Ревізор. Магазини
10.00 Таємний агент
11.15 Таємний агент. Постшоу
13.00 Від пацанки до панянки
15.00 Хто зверху?
17.00 М/ф «Мегамозок»
18.50 Х/ф «Ілюзія обману»

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
Сироїжка». Вистава
Київського акдемічного
театру на Липках
14.20 Вишнівець. Колиска
князя запорозького
14.40 Дитячі таємниці
15.20 Світ у прямокутнику.
Антон Петрусь, ч. 1
15.50 Братерство ліцеїстів.
Освіта
16.10 Кіно і час. Олександр
Коваль, ч. 1
16.40 Уроки Даниїла Лідера,
ч. 1
17.20 Православний календар
17.30, 01.25 А у нас кіно
знімали... «Пам’ятай»
або «Ізгой», ч. 2
18.00 Залами замку
Збаразького
18.20, 03.00 Роздуми
Йоганнеса Брамса
19.00, 00.00 Новини. Культура.
Дайджест
19.20 Позиція
19.45 Музика і музиканти
20.10 Православний календар
20.20 Концерт пам’яті Віталія
Кирейка
22.00 Ігор Горяний. Художник,
філософ, мандрівник
23.00 Д/ф «Свята Софія.
У фокусі драми та
воскресіння»
23.30 Jazz Коло. Присвята Гії
Канчелі, ч. 2
00.20 Діалог. Василь
Герасим’юк — Сергій
Архипчук, ч. 1, 2
02.00 Лев Венедиктов.
Корифей хорового
мистецтва
03.40 Замок Паланок
04.00 А. Курейчик
«Людина і вічність»
Вистава Київського
академічного Молодого
театру

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
Майстра ремонту
Сімейні зустрічі
Прес-конференція щодо
ситуації в зоні АТО
12.50 Legal Up LIFE
13.10, 3.20 Кіно з О. Соколовою
13.30, 4.15 Феєрія подорожей
14.35 Навчайся з нами

СТБ
05.50
08.00
09.00
09.55
11.10
13.50
19.00
21.50

22.50

23.20
01.15

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

06.20 Х/ф «Принцеса
Карабу»
09.55 Шеф-кухар країни
10.35 Життя в цифрі
11.30 Завтра — сьогодні
13.25 Іпостасі спорту
14.00 Баскетбол. Суперліга.
Фінал. «Хімік» (Южне)
— «Будівельник»
(Київ)
16.35 Соціальний статус:
ваша пенсія
17.40 Творчий вечір Петра
Маги
20.00 Повітряні воїни
21.00 Сальваторе Адамо.
Сніг, що не розтане
ніколи
22.00 Х/ф «Операція
«Святий Януарій»
00.00 Вихідний, після опівночі
01.10 Ніч чорних краваток
02.20 Життя на вершині
03.50 Світські хроніки
04.15 Кумири
04.25 Модні історії

15.15 Фінансова тиждень
15.30 Особливий погляд
16.05 Полілог
17.10 «За Чай.сом»
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
04.50 Цивілізація Incognita
05.15 Джаз-коло
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Нове «Шалене відео
по-українськи»
09.00 Бушидо
10.50 Зброя
13.00 Люстратор 7, 62.
Прокляття системи
13.30 Цілком таємно
14.00 Українські сенсації
17.10 Х//ф «24 години»
19.00 Х/ф «Бандитки»
20.45 Х/ф «Шанхайський
полудень»
22.50 Викрадення по-нашому
00.15 Х/ф «Абсолютний
страх»
02.00 Х/ф «Легенда про
княгиню Ольгу»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Реал» — «Атлетіко».
1/2 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
07.45, 16.40 ЧІ. Передмова
до туру
08.15 «Еспаньйол» —
«Барселона». ЧІ
10.00, 22.30 Футбол NEWS
10.20 «Монако» —
«Ювентус». 1/2 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
12.10 «Сельта» — «МЮ».
1/2 фіналу. Ліга Європи
УЄФА
13.55 ЧА. Передмова до туру
14.25 «Ман Сіті» — «Кристал
Пелес». ЧА
16.30, 21.30, 23.40, 1.40, 3.40
Топ-матч
17.10 «Атлетіко» — «Ейбар».
ЧІ
19.10 Світ Прем’єр-ліги
19.40 «Олімпік» —
«Чорноморець». ЧУ

21.55 Х/ф «Гнів титанів»
23.45 Х/ф «Останні лицарі»
01.45 Т/с «Лас-Вегас»

21.00 Х/ф «Ілюзія
обману-2»
23.25 Х/ф «Азартні ігри»
01.25 Х/ф «Король
вечірок-2»

21.40 «Гранада» — «Реал». ЧІ
23.50 «Шахтар» — «Зоря». ЧУ
01.50 «Барселона» —
«Вільярреал». ЧІ
03.55 «Іллічівець» —
«Геліос». ЧУ. Перша
Ліга

09.40, 23.50 Анатомія бою
10.50, 21.00 Шість відчуттів
13.20 Загадки планети
14.20 Дивовижний Ізраїль
17.10 Далеко і ще далі
18.50 Ігри розуму
00.50 Бандитська Одеса

ФУТБОЛ-2
06.00 «Іллічівець» —
«Геліос». ЧУ. Перша
Ліга
07.45 «Аякс» — «Ліон». 1/2
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
09.30 «Севілья» —
«Сосьєдад». ЧІ
11.15 ЧА. Передмова до туру
11.45 «Реал» — «Атлетіко».
1/2 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
13.30, 15.55, 16.35, 18.55 Тур
ONLINE
13.55 «Олімпік» —
«Чорноморець». ЧУ
16.15, 20.15 Футбол NEWS
16.55 «Шахтар» — «Зоря».
ЧУ
17.45 Футбол Tables
19.25 «Барселона» —
«Вільярреал». ЧІ
21.25 Світ Прем’єр-ліги
21.55 «Ман Сіті» — «Кристал
Пелес». ЧА
23.45, 1.50, 3.50 Топ-матч
00.00 «Атлетіко» — «Ейбар».
ЧІ
02.00 «Сельта» — «МЮ».
1/2 фіналу. Ліга Європи
УЄФА
04.00 «Гранада» — «Реал».
ЧІ
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.00 Містична Україна
07.40 Вирішальні битви
Другої світової

К1
05.10 Рецепти щастя
06.00 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.30 М/ф
10.00 Х/ф «Пригоди Бейлі:
різдвяний герой»
11.40 Т/с «H2O: просто додай
води»
13.00 Х/ф «Любий Джон»
15.10, 19.00 Орел і решка
18.00 Навколо М
23.45 КВК
01.35 Нічне життя
ТЕТ
06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше — це твоє
06.50 Байдиківка
07.10 М/с «Лис Микита»
07.25 М/с «Шалені кролики.
Вторгнення»
07.40 М/ф «Чарівні окуляри»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дорамандрівниця»
11.00 М/ф «Оз: нашестя
летючих мавп»
12.35 Одного разу під
Полтавою
13.40 Казки У Кіно
15.50 Х/ф «Роман із
каменем»
17.50 Х/ф «Сам удома»
19.50 Готель Галіція
22.00 Одного разу в Одесі
00.00 Х/ф «Р...Раджкумар»
02.30 Країна У
04.10 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, 1.20 Х/ф «Тарас
Шевченко»
11.45 Щоденник
«Євробачення»
12.00 Театральні сезони
12.25 Мистецькі історії
13.00, 16.00 Мотоциклетний
спорт. Чемпіонат світу.
ІІ етап
13.45 Фольк-music. Діти
14.35 Фольк-music
15.40 Твій дім16.50 Червона доріжка та
Церемонія відкриття
міжнародного
пісенного конкурсу
«Євробачення»-2017
21.00, 5.35 Новини
21.30 Д/с «Мисливці за
нацистами»
22.30 Д/с «Розповіді про
Хансік»
ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line
23.25 Територія закону
23.40 Вперед на Олімп!
00.05 Від першої особи.
Підсумки
03.20 Д/ф «Помилка на
тисячоліття»
04.15 Телевистава «Чорна
Пантера та Білий
ведмідь»

НТН
05.05 Правда життя. Професії
06.05 Х/ф «Слухати у
відсіках»
08.40 Т/с «Черговий ангел-2»
12.10 Х/ф «Невловимі
месники»
13.30 Х/ф «Дачна поїздка
сержанта Цибулі»
15.00 Легенди карного
розшуку
17.25 Склад злочину
19.00 Т/с «Я — охоронець»
22.15 Х/ф «Найманець»
00.00 Х/ф «В ім’я короля»
02.20 Таємниці кримінального
світу
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Світ у прямокутнику.
Антон Петрусь, ч. 1
06.40 Братерство ліцеїстів.
Освіта
07.00 Кіно і час. Олександр
Коваль, ч. 1
07.35 Православний календар
07.45 Дитячі таємниці
08.20 А у нас кіно знімали...
«Пам’ятай» або «Ізгой»,
ч. 2
08.50 Залами замку
Збаразького
09.05 Православний календар
09.20 Позиція
09.45 Музика і музиканти
10.10 Православний календар
10.20 Концерт пам’яті Віталія
Кирейка
12.00 Ігор Горяний. Художник,
філософ, мандрівник
13.00 Д/ф «Свята Софія.
У фокусі драми та
воскресіння»
13.30 Jazz Коло. Присвята Гії
Канчелі, ч. 2
14.00, 02.00 М. Кропивницький
«Дві сім’ї». Фільм-

КАНАЛ «1+1»
07.05 ТСН
08.00 Сніданок. Вихідний
09.00 Лотерея
«Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і
Ведмідь»
09.50 Розсміши
коміка-2017
10.45 Розсміши коміка.
Діти
12.35 Світ навиворіт
18.30 Українські сенсації
19.30, 5.15 ТСН-тиждень
21.00 Концерт «Бенефіс
Руслана Квінти
22.55 Х/ф «Повстання
планети мавп»
00.55 Аргумент кiно
01.55 Світське життя
02.45 Ескімоска-2: пригоди в
Арктиці

7 травня
ІНТЕР
06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Іван Васильович
змінює професію»
08.00 уДачний проект
09.00 Готуємо разом
10.00 Орел і решка. Рай і пекло
11.00 Орел і решка.
Перезавантаження
12.00 Х/ф «Любов без
пересадок»
13.50 Х/ф «Ромашка,
кактус, маргаритка»
15.45, 20.30 Т/с «Я повернуся»
20.00, 1.50, 5.30 Подробиці
22.15 Х/ф «Дот»
00.10 Х/ф «Йшов четвертий
рік війни»
02.20 Х/ф «Білоруський
вокзал»
03.55 Х/ф «Людина
народилась»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.50, 19.00 Події тижня
07.40 Зоряний шлях
10.10 Т/с «Вірю. Люблю.
Сподіваюся»
13.50 Т/с «Свій чужий син»
17.20, 20.00 Т/с «Моє нове
життя»
22.00 Х/ф «Подруги»
23.50 Т/с «Війна і мир»
03.00 Реальна містика
04.30 Т/с «Райське місце»

ICTV
05.30 Факти
06.00, 4.30 Т/с «Слідчі»
06.45 Т/с «Відділ 44»
10.20 Х/ф «Відчайдушний»
12.15, 13.00 Х/ф «Перший
лицар»
12.45 Факти. День
15.05 Х/ф «Битва титанів»
16.55 Х/ф «Гнів титанів»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «300 спартанців2. Відродження
імперії»
21.00 Х/ф «300 спартанців»

НОВИЙ КАНАЛ
03.15 Зона ночі
05.50, 8.39 Kids Time
05.55 М/с «Сімейка Крудс»
07.10 М/с «Історії Тома і Джеррі»
08.40 М/ф «Астерікс: земля
Богів»
10.15 М/ф «Мегамозок»
12.00 Х/ф «Черговий тато»
14.00 Х/ф «Ілюзія обману»
16.00 Х/ф «Ілюзія
обману-2»
18.50 Х/ф «Одинадцать
друзів Оушена»
21.00 Х/ф «Дванадцять
друзів Оушена»
23.20 Х/ф «Тринадцять
друзів Оушена»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку
06.25 Велика політика
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Час новин
07.30 Відкрита церква
07.50, 8.55 Час бізнесу
08.10 Гра інтересів

08.30
09.20
09.25
10.10
10.25
10.40
11.10
12.15

Феєрія подорожей
Автопілот-тест
Технопарк
Кордон держави
Будемо жити
Драйв
Рандеву
Сімейні зустрічі

12.40 Прес-конференція щодо
ситуації в зоні АТО
12.50 Legal BUSINESS Up
13.10 Модне здоров’я
13.30 Час інтерв’ю
14.10 Агространа
14.30 Діалоги з Патріархом
15.15 П’ятий поверх

вистава театру ім. І.
Франка
15.45, 03.45 Легенди
Ужгородського замку
16.00, 01.20 Кіно і час.
Олександр Коваль, ч. 2
16.30 Уроки Даниїла
Лідера, ч. 2
17.00 Д/ф «Тарас Шевченко.
Заповіт», с. 7 «На сій
окраденій землі»
18.20 Києвотека. Київ у кіно.
«Смеханічні пригоди
Тарапуньки і Штепселя»
18.45 Поетична сторінка від
Василя Герасим’юка.
Леонід Талалай
19.00, 00.00 Новини. Культура.
Дайджест
19.20 Мовою мистецтва.
Володимир Прядка.
Пріоритети
19.50 Сценограй
20.20 Х/ф «Такі красиві
люди»
21.50 25-та церемонія
вручення театральної
премії «Київська
пектораль»
23.40 Д/ф «Формула життя.
Олександр Палладін»
00.20 Діалог. Василь
Герасим’юк — Іван
Андрусяк, ч. 1, 2
01.50 Православний календар
04.00 В. Винниченко «Закон».
Телевистава
05.25 Д/ф «Київська
старовина. Світ
мистецтва. Казимир
Малевич»

07.45 Натхнення
09.50 Повітряні воїни
11.35 Іпостасі спорту
11.50, 14.05 Дикі тварини
13.35 Будьте здорові!
15.25 Соціальний статус: ваша
пенсія
16.00 Х/ф «Операція
«Святий Януарій»
18.00 Творчий вечір Петра
Маги
20.00 Цивілізація Incognita
20.15 Кумири
20.40 Світські хроніки
21.10 Шеф-кухар країни
21.45 Євромакс
22.15 Х/ф «Місце під
сонцем»
00.45 Андрій Ромоданов:
«Проза й поезія
мозку»
01.45 В’ячеслав Хурсенко.
«Політ білого
журавля»
02.45 Вечір пам’яті В’ячеслава
Хурсенка
04.45 Мистецькі історії

11.00 «Гранада» — «Реал».
ЧІ
13.00 Журнал Ліги чемпіонів
13.30, 15.55, 16.35, 18.55 Тур
ONLINE
13.55 «Сталь» — «Карпати».
ЧУ
16.55 «Зірка» — «Дніпро».
ЧУ
17.45 Футбол Tables
19.25 «Депортіво» —
«Еспаньйол». ЧІ
21.20 Великий футбол
23.00 Журнал Ліги чемпіонів
23.30 «Арсенал» — «МЮ».
ЧА
01.50 «Алавес» — «Атлетік».
ЧІ
03.55 «Ліверпуль» —
«Саутгемптон». ЧА

СТБ
Все буде добре!
Холостяк-7
Все буде смачно!
Караоке на майдані
Т/с «Коли ми вдома»
Україна має талант!
Діти-2
16.00, 23.15 Я соромлюсь
свого тіла
18.00, 22.10 Слідство ведуть
екстрасенси
21.00 Один за всіх
05.50
07.45
09.00
09.55
10.50
12.20

ТОНІС
06.10 Х/ф «Багата
наречена»

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 9.00 Нове «Шалене
відео по-українськи»
08.30 Роби бізнес
09.40 Він, Вона і телевізор
13.40 Х/ф «Бандитки»
15.15 Х/ф «Шанхайський
полудень»
17.20 Х/ф «Смертельний
удар»
19.20 28 тур ЧУ з футболу:
«Динамо» —
«Олександрія»
21.25 Профутбол
23.10 Змішані єдиноборства.
UFC.
01.30 Територія обману
02.30 Х/ф «Легенда про
княгиню Ольгу»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Атлетіко» — «Ейбар».
ЧІ
07.45, 1.20 Світ Прем’єр-ліги
08.15 «Ман Сіті» — «Кристал
Пелес». ЧА
10.00, 16.15, 20.15 Футбол
NEWS. LIVE
10.20 Моя гра
10.50, 12.50, 3.40 Топ-матч

ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00, 17.30, 23.40, 1.45,
3.50 Топ-матч
06.10 «Олімпік» —
«Чорноморець». ЧУ
08.15 «Барселона» —
«Вільярреал». ЧІ
10.05, 14.55 Світ Прем’єр-ліги
10.35 «Шахтар» — «Зоря».
ЧУ
12.25 Моя гра
12.55 «Алавес» — «Атлетік».
ЧІ
15.25 «Ліверпуль» —
«Саутгемптон». ЧА

23.20 Х/ф «Останні лицарі»
01.20 Х/ф «Список
Шиндлера»
17.40 Передмова до матчу
«Арсенал» — «МЮ»
17.45 «Арсенал» — «МЮ».
ЧА
20.00 «Сталь» — «Карпати».
ЧУ
21.40 «Малага» — «Сельта».
ЧІ
22.30 Футбол Tables
23.55 «Зірка» — «Дніпро».
ЧУ
02.00 «Ман Сіті» — «Кристал
Пелес». ЧА
04.00 «Депортіво» —
«Еспаньйол». ЧІ
МЕГА
06.00, 5.30 Бандитська Одеса
07.00 Містична Україна
07.40 Вирішальні битви Другої
світової
09.40, 23.50 Анатомія бою
10.50, 21.00 Шість відчуттів
13.20 Загадки планети
14.20 Дивовижний Ізраїль
15.20 Дика Канада
17.10 Далеко і ще далі
18.50 Ігри розуму
00.50 1377 спалених заживо
01.30 Майор «Вихор»
02.20 Чорна піхота
03.10 Місто, яке зрадили
03.50 Аджимушкай.
Підземелля смерті
04.40 Доктор Хайм

01.50 Х/ф «Азартні ігри»
К1
Рецепти щастя
Спеція
TOP SHOP
М/ф
Т/с «H2O: просто додай
води»
11.20 Х/ф «Любий Джон»
13.25 Навколо М
14.20 Орел і решка
22.00 Х/ф «Вік Аделайн»
00.00 Х/ф «Один день»
02.00 Нічне життя
05.10
06.00
06.30
07.30
10.00

ТЕТ
06.00, 5.35 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 «Двоє
справедливих курчат»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дорамандрівниця»
11.00 М/ф «Врятувати
Землю»
12.25 М/ф «Нарешті вдома»
14.05 Країна У
19.50 Готель Галіція
22.00 Одного разу в Одесі
00.00 Х/ф «Пляж»
02.10 Щоденники Темного
04.45 Це любов

РЕГІОНИ
Марія СУЛИМА

Три роки тому, 18 березня 2014го, російський президент включив український Крим до складу Росії. Чимало кримчан тоді
думало, що починається нове
щасливе життя. А натомість мають купу проблем.
Одним із наслідків окупації
стала зміна законодавства півострова: українські закони змінили на російські. Кримські
чиновники можуть багато казати про переваги законодавства РФ, так само, як і замовні
ЗМІ — друкувати матеріали про
світле теперішнє «російського»
Криму. Втім реалії інші: і глобально, і в дрібницях.

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 28—29 КВІТНЯ 2017
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■ «КРИМНАШ»

Був будинок ваш — тепер наш
Окупаційна влада у Криму відбирає землю кооперативів

Коловорот папірців
Нині перехід на російське
законодавство сповна на собі
відчули, зокрема, члени дачних кооперативів. До анексії
півострова люди облаштовували свої будинки. А за землю
платили символічні гроші.
Так було, допоки на півострів не прийшли окупанти. Оскільки всі документи були одержані за України, то тепер їх
треба переробляти на російський лад. Люди розповідають,
що нова влада змусила провести розмежування і встановити
межі кооперативів. На практиці переоформити документи виявилося надскладним завданням. Кримчани проходять практично всі інстанції, і коли от-от
мали офіційно зареєструвати кооператив, їм під усілякими приводами починають відмовляти. І
така практика вже стає звичною
— зареєструвати кооператив не
вдається нікому.
Причина проста. Новим «господарям життя» потрібна земля,
тож влада вирішила розв’язати
цю проблему, забираючи ділянки в кооперативів. Розповідають: «Ось уже не один місяць
нас шлють то туди, то сюди, і ми
так по колу і ходимо. Хоча насправді офіційно сказали — навіть не думайте, ніхто вас не зареєструє». Кримчани мають стаціонарні звичайні будинки — і
тепер їх просто забиратимуть.
Це буде трагедія. Про це розповідає голова одного з кооперативів, називатися боїться.
Гальмують процес по-різному. То спочатку просять, подайте інформацію на диску. Потім
кажуть, диск не відкриваєть-

❙ Окупанти зазіхають на землю житлових кооперативів.

❙ Дачний кооператив у Севастополі.
ся. Коли нарешті відкрили —
давайте папери. Візьміть папери. А нам треба в двох екземплярах. Дайте нам оригінали,
ми не приймаємо, бо має здавати сільська рада. А щоб усе
це залагодити, треба їздити по
різних місцях не те що міста, а
району.
Коли питають, скільки потрібно на розгляд документів,
то кажуть — зазвичай місяць.
І отак кожна інстанція місяць
розглядає. Через місяць дають довідку і кажуть: ми даємо довіреність. І з її допомогою виїжджайте здавати. Їдуть
туди, а там — ні, за довіреністю
не можна здавати документи. В

Тетяна СИДОРЕНКО
Дванадцять років тому на подаровані на день народження гроші Ніна Кущенко, яка мешкає у Ніжині, накупила собі... різних фарб, пензлів та інших
матеріалів для малювання. «Перші два
портрети, які я намалювала, мій чоловік,
який розбирається в техніках малювання, порекомендував далеко заховати й нікому не показувати, — розповідає жінка.
— Вони й зараз заховані (сміється). Але
бажання осягнути хоча би якусь частку
таїнства цього виду мистецтва в мене не
пропало, а, навпаки, стало сильнішим.
Бо відтоді визначилася для себе: живопис — це те, що моє».
Перед тим, щоправда, було кілька
років самоосвіти. Ази малювання освоювала спочатку теоретично з книг (і зараз не перестає освоювати професію художника), зі спостережень, як працюють інші художники. Коли намалювала першу картину — була здивована, як
легко все пішло. Як правильно розподілилися на полотні кольори, як заграло
на ньому світло, як вималювалася просторова перспектива.
Почала пробувати себе в різних техніках. Але олія для Ніни Кущенко, нині
уже народного майстра образотворчого
та декоративно-прикладного мистецва,
— найживіша. «Навіть якщо пишу кар-

іншій конторі кажуть — зробіть
офіційний запит... І що, місяць
чекати? Так, місяць чекати. Усі
контори — електрика, водоканал, пам’ятники архітектури,
відділ архітектури — і кожен
тримає місяць. А часу люди мають лише один рік.

Кадастровий центр забирає
ділянку і виставляє на торги
«Я не можу зареєструвати
кооператив, — розповідає голова, — а потім після цього кожен же ще має свою ділянку
перереєструвати теж. Платять
шалені гроші за цю реєстрацію.
Якщо ви не зможете зареєструвати, у вас уже не я, не коопера-

тив, а кадастровий центр забирає ділянку і виставляє на торги. Незалежно, є якісь будинки,
нема — з 1 квітня виставлять на
продаж. Коли оформляли українські документи, то не було
жодних обмежувальних термінів. А тут ставлять навмисно в
такі умови, щоб ви не встигли».
Загалом ситуація з кооперативами плачевна. На сьогодні ті,
що були на Південному Березі,
своїх власників втратили. У Севастополі кооперативи практично відібрали. Тепер настає черга Сімферополя, хоча він не був
таким цікавим. Місту не вистачає десь 400 гектарів землі (зокрема, для потреб військових).
Те, що нині відбувається на
півострові, підтверджує велику
ймовірність сумного завершення історії. Наприклад, одна жінка мала ділянку в Севастополі.
Вона почала показувати документи, що вона законний власник землі, на що їй пригрозили — ми зараз заведемо на вас
карну справу, відповідні органи з’ясовуватимуть, як ви сюди
потрапили. Політика прийшлої
влади така — виїжджайте з Криму. І чим більше колишніх мешканців виїде, то краще.
Щодо самих жителів, то
більшість купилася на високі пенсії, бо 70-80% населення

■ АРТ-ПРОСТІР

А ля прима
Невичерпним джерелом
творчості
для Ніни Кущенко є Ніжин
тини акриловими фарбами, поверх наношу олію, — розповідає вона. — Картина
від цього оживає, грає всіма барвами».
Художниця каже: «Різноманітні пейзажі, урбаністика (провінційна здебільшого, Ніжин у цьому відношенні є невичерпним джерелом творчості), а також
квіти, — це моє. Квіти народжуються
з-під пензля, «випурхуть» без мого за
ними споглядання. Пелюсткові відтінки, кожна жилочка, навіть дзвінка ранкова роса на них і сонце, яке їх осяває,
— все це в моїй голові. І все це гармонійно лягає на полотно. Останнім часом почала займатися портретами. Що б я не
писала, роблю це тільки в хорошому настрої, — тоді картина ніби сама малюється, а пензель ніби сам працює, розставляючи де треба позитивні акценти. Пра-

❙ Ніна Кущенко.
❙ Фото Ігоря ВОЛОСЯНКІНА.
цюю, уявіть собі, переважно вночі, коли
всі сплять і ніхто мене нічим не відволікає».
Ніна Кущенко намалювала вже — у це
важко повірити навіть їй самій — близько тисячі картин. Кілька років тому ще

Криму — це пенсіонери. І тепер
теж змушені добряче замислитися, бо так, спочатку пенсії
були великими, але коли люди
почали купувати продукти, то
виявилося, що ті пенсії, м’яко
кажучи, помірні.
Кримчани не на камеру розповідають про те, про що мовчать пропагандистські ЗМІ і
ті, хто оплесками вітав нову
владу. Кажуть, нині в Криму з’явилося чимало росіян,
причому таких, що «не доведи
Боже». Ліфти використовують
як туалети (про це навіть у газетах написали). На вокзалі за нової влади з’явилося оголошення
«Граждане пассажиры, внутри
станции есть туалет, не мочитесь под стенами».
Ось такі люди нині активно
заселяють півострів. І саме цим
особам жителі Криму мають тепер віддати свої ділянки землі, в
які вклали гроші, час, здоров’я і
частину свого життя.
P.S. З останніх новин: стало відомо, що наразі в Криму заборонили будь-які операції з кооперативами до 1 січня 2018
року. Це означає, що люди тепер навіть поборотися за свою
землю не можуть. Їм зостається лише чекати наступної директиви окупаційної влади. ■

займалася точними підрахунками, —
тоді їх було більше шестиста. А нині вже
й рахувати перестала. Вони, у приватних
колекціях України й за кордоном.
Виставлялася в столичних залах і на
колективних виставках. Найперша й
тому незабутня відбулася в Києві, у «Галереї на Пітерській»; кілька виставок
було у столичних Будинку художника
та Українському домі. Часто долучається до благодійних аукціонів. «Зараз готую роботу на шевченківську тематику
для одного з музеїв Канади», — ділиться мисткиня.
Художниця відремонтувала (своїми
руками!) дві великі зали під арт-галерею, назвавши її «А ля Прима» (від назви різновиду техніки живопису по сирому, коли картину малюють за один сеанс;
більшість робіт Ніни Кущенко, до речі,
написані цією технікою). Тепер у галереї
проводять творчі зустрічі, майстер-класи з живопису, фотографування й художнього ткацтва. До цієї роботи долучилися
Ігор Волосянкін — талановитий фотомайстер, член Національної спілки фотохудожників України й викладач Ніжинського училища культури й мистецтв імені
Заньковецької Євгенія Липовецька.
Серед останніх робіт — волонтерська
— розмальовування разом з іншими місцевими митцями ніжинської двоповерхової дитячої поліклініки. ■
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■ ДІЙОВІ ОСОБИ

«Танго життя» від Голохвостого,
або Вчитися ніколи не пізно
Розмова з танцівником, актором і режисером-початківцем Максимом Булгаковим про танець як мову тіла,
мистецький жанр і засіб для звільнення душі від «важкості буття»
Світлана НАКОНЕЧНА

серйозно — паралельно з бальними танцями. І зараз улітку на пляжі граю із задоволенням... Як глядач люблю дивитися фігурне катання і художню гімнастику. Іноді просто дивуєшся, як спортсменам вдається виконувати такі складні
елементи і при цьому ще й артистично
втілювати певний художній образ.

29 квітня відзначається Міжнародний
день танцю. Народні і бальні танці, балетна класика, спортивний рок-н-рол,
степ, брейк-данс, хіп-хоп, модерн — усі
стилі і напрями танцювального мистецтва не перерахувати. Ще якихось років
сто тому вміння танцювати вважали
мало не обов’язковим для кожного. В
аристократів були свої танці, у простого люду — свої, але звання танцюриста-віртуоза будь-кому додавало бонусів.
На жаль, сьогодні масове танцювальне
мистецтво зводиться в основному до
вихилясів на дискотеці. Втім людей, які
вміють мовою тіла сказати більше, ніж
словами, вистачає і нині. Соліст балету
Національного театру оперети Максим
Булгаков — із когорти тих, кого називають обранцями музи Терпсихори.

«Танець — це вертикальне бажання
горизонтального положення»

«Щоб було легко, спочатку має бути
важко»
■ Бачила вас у багатьох виставах і в
різних концертних номерах. І завжди
складалося враження, що танець для
вас — то велика насолода...
— Танець — це одна з форм мого життя. Коли глядач дивиться із зали, йому
здається, що все так просто і легко: вийшов, заграла музика, станцював. Зовнішня легкість — одна з ознак віртуозності танцю. Але за легкістю завжди
стоїть багатогодинна праця, про яку глядачеві знати зовсім не обов’язково.
■ А як розпочиналося ваше знайомство зі світом танцю? Чи одразу відчули,
що це — ваша стихія?
— Усе було досить банально. У чотири роки мама віддала мене на народні танці (це було в рідних Сумах). Одразу сподобалося чи ні, не пам’ятаю — водили на заняття, то й ходив. Займався в
Будинку творчості для дітей і юнацтва.
Поряд проходили заняття з бальних танців, куди приймали тільки з семи років.
Туди я записався вже сам і якийсь час
займався в обох гуртках. А коли мене
поставили перед вибором, то віддав перевагу спортивним бальним танцям.
Став кандидатом у майстри спорту. Разом iз партнеркою був чемпіоном області з європейської програми: вальс і квікстеп мені завжди подобалися більше,
ніж самба чи джайв...
А в класі дев’ятому, не знаю звідки,
з’явився інтерес до акторської професії.
Але установка була така, що спочатку
треба отримати, як то кажуть, серйозну освіту. Тож після школи я вступив
до Сумського національного університету на економічний факультет. А заочно навчався у Києві — в Національному
університеті культури і мистецтва, спеціальність «бальна хореографія».
■ Виходить, у театр оперети вас привели спортивні бальні танці?
— А ще — Боже провидіння.
Пам’ятаю, на одному з перших занять в
Університеті культури нам сказали, що
наша спецільність дає можливість після випуску працювати в різних театрах,
зокрема в театрі оперети. Я ці слова тоді
запам’ятав. Але оскільки в Київ приїжджав тільки на сесію, то навіть не знав,
де цей театр розташований.
А вже на останньому курсі, коли приїхав на захист диплома, мав трохи більше часу для знайомства зі столицею.
І коли випала вільна година, вирішив
прогулятися в районі НСК «Олімпійський», де ще не бував. Як зараз пам’ятаю,
вийшов iз метро, йду навмання вулицею
і бачу — Театр оперети. Одразу згадав
слова професорки Касьянової. Не від-

❙ «За двома зайцями» на сцені Театру оперети.
❙ Фото Максима БУЛГАКОВА.
кладаючи на «потім», зайшов, розказав
про себе. За кілька днів мене запросили
на перегляд. Вердикт мав винести сам
Олександр Наумович Сегаль...
■ Олександр Сегаль — легендарна
особистість в історії Київської оперети...
— ... і у вітчизняній хореографії загалом. Кастинг я витримав, і був запрошений на роботу до театру.

Слово режисера, як відомо, закон —
навіть коли граєш... у футбол
■ Жанрове різноманіття танців, які
можна побачити на сцені театру оперети, надзвичайно широке — від класики
до так званого вуличного танцю. Іншими словами, артист балету у вашому театрі повинен вміти танцювати практично все?
— Є таке поняття — сценічна задача.
Режисер ставить завдання хореографупостановнику, хореограф — танцівникам. І ти повинен виконати його... Така
специфіка оперети як театрального жанру — артист тут має бути «фахівцем широкого профілю». Якщо проводити паралель зі спортом, то це приблизно те саме,
що вміти однаково добре грати в шахи і
бігати спринт...
■ Але на першому плані в опереті все
ж таки солісти-вокалісти. Для них — головні ролі, найбільша увага з боку публіки. Артисти балету майже завжди на
другому плані. Проте ви, можна сказати, унікум, бо не лише танцюєте, а й
граєте у виставах як драматичний актор...
— Коли прийшов у театр, то моє давнє бажання стати актором дозріло остаточно. У мене залишався рік, аби спробувати вступити на акторський факультет (там є обмеження за віком). Але доля
подарувала знайомство з Володимиром
Бегмою і Сергієм Сміяном, які запропонували вступати до Національної музичної академії імені Чайковського на експериментальний курс артистів музичного театру. Це власне і є профіль театру
оперети. Знання і навички, які отримав під час навчання на експеримен-

тальному курсі, значно розширили мій
професійний діапазон. Зокрема я вже
не один рік залюбки втілюю образ Голохвостого у виставі «За двома зайцями».
■ Проте й двох театральних іпостасей
— танцівника і драматичного актора —
вам виявилося замало. Наскільки знаю,
ви знову навчаєтеся...
— Так, закінчую третiй курс Театрального університету імені Карпенка-Карого за фахом «режисура драматичного театру» (майстерня Костянтина Дубініна). Це вже буде моя четверта вища освіта. Але диплом не головне.
Просто мені цікаво розширювати коло
своїх творчих можливостей. Бажання
навчатися режисурі прийшло під враженням від особистості Володимира Володимировича Бегми. Він сам був артистом балету, а згодом став прекрасним
музичним режисером. Працював головним режисером Київської оперети, ставив вистави в інших театрах. Причому
залишався в цій складній професії до останніх своїх днів... В музичній режисурі
головні інструменти, якими створюється вистава, — музика, вокал, драматична гра і пластика. Хореографічні постановки я роблю вже давно — ставив і
окремі танці, і цілий спектакль «Танго
життя». Тепер iз насолодою вчуся власноруч «писати» більш широкі театральні полотна.
■ А ще, кажуть, ви добре граєте в футбол. Принаймні на власні очі бачила, як
під час матчу між Національною оперетою і театром Франка ваша самовіддана
гра у воротах звела навівець весь атакуючий запал суперників...
— Ні, з футболом у мене досить прохолодні стосунки — і сам грати не люблю, і матчі професіоналів дивлюся рідко. Що ж до нашої перемоги над «франківцями», то головний режисер театру
Богдан Дмитрович Струтинський тоді поставив перед нами своєрiдне сценічне завдання — обов’язково виграти. А слово
режисера, як відомо, закон... Якщо вже
заговорили про спорт, то я дуже люблю
волейбол. У школі займався ним досить

■ Загальновідомо, що в класичному
балеті робочий день артиста розпочинається з неодмінного уроку біля хореографічного станка. Для вас це теж як
отченаш?
— У класичному балеті дуже суворі
вимоги до фізичних кондицій. День без
станка — і балерина втрачає робочу форму. В опереті в цьому плані трохи простіше, але хореографічні уроки все одно
треба робити регулярно. Взагалі, класика — це базис танцювального мистецтва,
вона лежить в основі майже всіх танців. Без хореографічного станка обходяться хіба що в хіп-хопі. Навіть у спортивних бальних танцях класика зараз є
невід’ємною складовою підготовки, хоча
раніше обходилися без неї.
■ При вашій зайнятості, очевидно,
не останнє значення має самодисципліна...
— Бегма колись казав: «Хто перший
прибіг, того і роль». На перший погляд,
звучить дивно — навіщо в творчості перегони на швидкість? А з іншого боку...
Якщо ти раніше за всіх вивчив текст,
знаєш всі мізансцени, придумав цікаве вирішення сценічних задач, то твій
шанс отримати роль зростає в геометричній прогресії. Здорова конкуренція
завжди на користь справі. І завдання режисера — організувати саме таку конкуренцію між акторами.
Від таланту в акторській професії залежить дуже багато. Але й від самоорганізації і дисципліни також. Недарма
кажуть: натхнення приходить у процесі
роботи. Як і кожній людині, мені іноді
доводиться примушувати себе. І ось що
цікаво: результат роботи, за яку брався з
великою неохотою, зазвичай приносить
найбільше задоволення. Оце відчуття —
я подолав себе, зміг, пересилив — воно
особливо приємне...
■ І насамкінець — про танець через
призму науки. Як стверджують культурологи, для первісних людей танці носили суто ритуальний характер, зокрема були важливим елементом сексуальної гри...
— І не лише для первісних. Доречним буде згадати слова Бернарда Шоу:
«Танець — це вертикальне бажання горизонтального положення». Недарма в
театральних виставах часто саме через
танець передаються приховані почуття
персонажів.
■ З іншого боку, психотерапевти настійно радять сучасним людям танцювати для профілактики депресії — мовляв,
у вирі танцю негативні думки й емоції
йдуть геть. Як вам ця точка зору?
— Те, що танець може приносити відчуття абсолютної свободи, — це безсумнівно. От тільки передбачити, коли саме
прийде оця мить звільнення від «тяжкості буття», дуже важко. Кажуть, у
танці головне — чути музику, яка звучить. Це правильно. Але ще важливіше чути музику, яка всередині тебе самого. Музика твоєї душі. Вона — основа
основ. Якщо всередині холодно, порожньо й беззвучно, як у льодяній пустелі,
то скільки не тужся — катарсису не досягнеш... ■
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«Усе одно будемо битися до кінця. Віддамо всі сили».

18-річний воротар національної збірної України з хокею

■ ФУТБОЛ

■ ТАБЛО
Кубок України. Півфінали. «Миколаїв»
— «Динамо» — 0:4 (Ярмоленко, 45, 80 (пен.),
90; Кадар, 61), «Шахтар» — «Дніпро» — 1:0
(Тайсон, 68).

«Класична» зустріч старих
знайомих
«Динамо» та «Шахтар»
удев’яте зійдуться в фіналі
національного Кубка
Григорій ХАТА
В останні роки київське «Динамо» без
особливого успіху намагається розв’язати
надскладне для нинішніх реалій завдання — перемогти в ігровий час, а не в серії
післяматчевих пенальті, свого головного конкурента на внутрішній арені. Загалом, остання перемога динамівців над
«Шахтарем» у чемпіонаті України датована 5 жовтня 2014 року. Після чого був
iще на НСК «Олімпійський» феєричний
фінал Кубка країни-2015, в якому, «перестрілявши» донецьких футболістів у
серії 11-метрових ударів, «біло-сині» востаннє відсвяткували успіх над «гірниками» на офіційному рівні.
Після чергової поразки принциповому
конкуренту в національній першості президент «Динамо» Ігор Суркіс чітко дав зрозуміти, що в нинішньому сезоні всі сили
«біло-сині» бережуть на випадок очного
побачення з «гірниками» у вирішальному поєдинку Кубка країни. Вигравши ж
у середу свої півфінальні двобої, українські гранди зробили заключний крок до вирішальної кубкової зустрічі, котра відбудеться 17 травня в Харкові. Відтак є надія,
що в кінцівці загалом не надто цікавого сезону вітчизняні флагмани піднесуть уболівальникам приємний на смак десерт.

❙ Донецькі бразильці вивели «Шахтар» до фіналу Кубка країни-2017.
❙ Фото УНІАН.
Змінивши регламент нинішнього кубкового розіграшу, створивши, так би мовити, «пул сіяних команд», у ФФУ до
мінімуму звели можливість ранньої турнірної зустрічі грандів. Хоча раніше,
коли всі команди прем’єр-ліги одночасно — з 1/16 фіналу — розпочинали свій
похід за Кубком, кілька разів «Шахтарю» та «Динамо» доводилося з’ясовувати
стосунки в чвертьфіналах.

Турнірна ж сітка КУ-2016/2017 була
складена таким чином, що шістка найсильніших за рейтингом попереднього сезону команд включилася в боротьбу за кубковий трофей лише на стадії 1/8 фіналу. Як
результат, значній кількості представників першої ліги вдався потужний «маршкидок» турнірною сіткою, при цьому далеко не найсильніший повпред другого за
силою дивізіону країни дістався півфіналу

■ ХОКЕЙ

■ ТАБЛО

Холодна льодяна реальність
Українські хокеїсти провалили домашній чемпіонат світу й достроково
вилетіли до третього за силою дивізіону планети
Григорій ХАТА
Із кожною новою поразкою, котрої зазнавали
українські хокеїсти на домашньому чемпіонаті світу в дивізіоні ІА, фокус їхніх турнірних претензій
усе більше зводився до одного — їхнього виживання
в другій за силою когорті
планети. Після третьої поспіль невдачі, котра сталася
в протистоянні з австріяками, асистент головного тренера збірної України Дмитро Підгурський заявив: «У
заключних двох матчах
турніру потрібно помирати на льоду». Зрозуміло,
що, коли у твоїх конкурентів за виживання вже більше трьох балів, а власний
актив має заліковий «бублик», однієї успішної гри
для збереження прописки
в групі ІА хокейної ієрархії
замало. От тільки казахи,
котрі приїхали до Києва з
бажанням швидко повернутися до елітного дивізіону,
та сенсаційні лідери київського «мундіалю» — південнокорейці — виглядали не
найкращими суперниками

змагань. А ще був скандал iз неякісними
газонами першолігових клубів, на яких,
за версією функціонерів ФФУ, проводити
поєдинки національного Кубка не можна.
Власне, з цієї причини Контрольнодисциплінарний комітет ФФУ зарахував
технічну поразку «Полтаві» в її чвертьфіналі КУ проти «Шахтаря». Не обійшлося
без розмов про неналежний стан зеленої галявини й перед півфіналом «Миколаїв» —
«Динамо», утім у цьому випадку все обмежилося виїздом до міста корабелів столичної агротехнічної бригади, котра провела
на місцевому муніципальному стадіоні невеличку сервісну роботу, дозволивши таким чином «біло-синім» показати в матчі
високорезультативний футбол.
У попередніх двох раундах підопічні
Руслана Забранського пройшли своїх опонентів, які вважалися фаворитами протистояння — «Оболонь-Бровар» та «Іллічівець», — завдяки успішному виконанню післяматчевих 11-метрових ударів.
Натомість у дуелі з «Динамо» дотягнути справу до футбольної «лотереї» миколаївцям не судилося. Із чотирьох пропущених «Миколаєвом» голів три — на
рахунку капітана киян Андрія Ярмоленка, котрий після цього за кількістю забитих за «біло-синіх» м’ячів (127) обійшов
Андрія Шевченка.
А от лідер прем’єр-ліги у своїй півфінальній дуелі з передостанньою командою турніру — «Дніпром» — був не таким переконливим. Молодь Дмитра Михайленка з останніх сил боролася проти
«Шахтаря» у Харкові, втім устежити за
бразильцем Тайсоном в одному з моментів таки не змогла. Власне, на харківський «Металіст» на фінальну кубкову гру
проти «Шахтаря» приїдуть і київські динамівці... ■

❙ У матчі проти казахів вітчизняні хокеїсти зазнали четвертої поспіль поразки
❙ на домашньому ЧС у дивізіоні ІА й достроково стали найгіршою командою турніру.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
для набору життєво важливих очок.
Зрештою, майбутнє місце українських хокеїстів у
системі планетарних чемпіонів визначилося ще до
заключного туру київського ЧС, в якому на підопічних Савицького чекає
побачення з господарями

майбутньої Зимової олімпіади. Зазнавши в матчі з
казахами четвертої поразки поспіль, «синьо-жовті»
достроково забронювали за
собою титул найгіршої команди турніру, що автоматично означає їхній виліт
до дивізіону ІВ, в якому, до
слова, українські хокеїсти

змагалися минулого року.
Вочевидь нинішній стан
вітчизняного хокею не дозволяє нашій національній
збірній бути повноправним
членом другого за силою
дивізіону планети. До того
ж, про можливість у найближчі роки навіть на один
сезон зазирнути до елітної

Чемпіонат світу.
Дивізіон ІА (Київ). 3-й тур.
Казахстан — Польща — 1:0
ОТ, Угорщина — Південна
Корея — 1:3, Україна — Австрія — 0:1 (Вогер, 37 (більш.)).
Поєдинок 4-го туру. Україна — Казахстан — 2:4
(Німенко, 35; Бабинець, 36 —
Доус, 4; Сент-П’єр, 20 (більш.);
Міхайліс, 42; Боченські, 58
(більш.)).
Турнірне становище після трьох матчів: Півд. Корея — 9, Казахстан — 8 (4 матчі), Австрія — 6, Польща — 4,
Угорщина — 3, Україна — 0 (4)
хокейної когорти «синьожовтим» узагалі можна
забути. Допоки у країні не
з’явиться серйозна хокейна першість, національній
збірній України, схоже, доведеться балансувати між,
умовно, другою та третьою
хокейними лігами планети. А про що нині можна говорити, якщо в місті Києві,
яке приймає чемпіонат світу, немає жодної ковзанки,
де професійно грають матчі національної першості?
(Нагадаємо, що єдиний повпред столиці в ЧУ — «Дженералз» — у нинішньому
сезоні домашні поєдинки
проводив спочатку в Білій
Церкві, потім у Броварах).
«Повернути киянам
«Сокіл» — банер iз такою
вимогою вивісили столичні шанувальники хокею на

трибунах головної критої
арени країни під час одного
з матчів чемпіонату світу.
Хоча, з огляду на мінімальне завантаження Палацу
спорту профільними подіями, прохання до спортивних функціонерів можна
було б трохи й розширити,
вимагаючи від них створення передумов для масштабної культивації в столиці
ігрових видів спорту. Чергова хвиля реанімаційних
робіт, які проводили у ПС
перед ЧС, зокрема, й з оновлення системи освітлення,
думається, дозволяє залучити під купол цієї немолодої споруди високого рівня
спортивні події. Однак, рухаючись до цивілізованого
світу, Києву було б зовсім
незайвим обзавестися сучасною багатофункціональною спортивною ареною, де
можна й Євробачення прийняти, й фінал Євробаскету
провести. ■

■ ХРОНІКА
Визнання
Національний олімпійський
комітет визнав майстра кульової
стрільби Олену Костевич кращою
спортсменкою березня в Україні.
Її особистий наставник Ігор Чередінов отримав звання кращого
тренера місяця. Високої нагороди
чернігівська спортсменка удостоїлася завдяки виграшу срібної
нагороди на чемпіонаті Європи у
стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 м. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Грузинський легіон
Мамука Мамулашвілі, який воює проти російського агресора з 14 років, розповідає про формування,
що захищає на передовій українську державність

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 28—29 КВІТНЯ 2017

■ ПУТА ГІМЕНЕЯ

Джамала стала Сулеймановою?
Переможниця «Євробачення-2016» вийшла заміж
за мусульманським обрядом ніках
Гарними конспіраторами можуть бути не лише
голлівудські зірки. Тріумфаторка минулорічного
«Євробачення» Джамала ще в листопаді оголосила
про заручини зі своїм коханим, кримськотатарським
активістом Бекіром Сулеймановим, однак на всі запитання про дату весілля відповідала коротко і загадково: «Скоро». І все ж фото артистки у весільній
сукні з підписом: «День весілля. Ми з Сеїт-Бекіром
чоловік та дружина! Дякую всім за привітання! Ваша
Джа», яке з’явилося на її сторінці у вівторок, стало
справжнім сюрпризом для численних шанувальників співачки.
Джамала дуже хотіла влаштувати весілля в
Криму, однак через анексію це стало неможливим.
Тому шлюбний обряд ніках за кримськотатарською
традицією було вирішено провести в Києві в Ісламському культурному центрі. На весілля приїхали з
Криму батьки нареченої та сестра зі Стамбула. Наречені та нечисленні гості були у національних головних уборах та хустках, як цього вимагає звичай. Обряд проводив муфтій Духовного управління мусульман України Саїд Ісмагілов.
Познайомилися Бекір та Джамала три роки тому
на вечірці у спільних друзів і з того часу не розлу-

чалися, хоча і не афішували свої стосунки. Інтрига
з’явилася під час «Євробачення», коли Джа зізналася, що її у Стокгольмі підтримував коханий і
що її серце давно зайняте. А в листопаді вона
опублікувала в соцмережах фото з обручкою
і зізнанням: «Я сказала «так». Тоді ж і стало відомо, що обранцем співачки став 25річний економіст із Сімферополя, який
закінчив магістратуру в Києві за спеціальністю «медична радіофізика» та
престижну Kyiv School of Economics
і активно підтримує кримськотатарський рух. А ще Бекір захоплюється футболом, організовуючи любительські турніри.
На весілля батьки подарували молодятам гроші, щоб закінчити ремонт у київській квартирі. Так
що медовий місяць доведеться відкласти. Тим більше що на 12 травня у Джамали заплановано великий
концерт у Києві. Та й цьогорічне «Євробачення» важко уявити без Джа.
А Бекіру доведеться миритися
зі статусом чоловіка зірки. Бачили
очі... ■
Джамала.

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №52

❙

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 1 до 7 травня
Овен (21.03—20.04). Рівень енергії
збільшуватиметься, особливо при спілкуванні з іншими людьми. Нові знання допоможуть
набути досвiду.
Дні: спр. — 2; неспр. — 3.
Телець (21.04—21.05). Ви чудово розумієте, що зайвi хвилювання погано впливають на справи. Щоб позбутися неприємних почуттiв, займiться чимось приємним.
Дні: спр. — 1; неспр. — 3.
Близнюки (22.05—21). Ви привертатимете до себе багато уваги. У відносинах iз коханою людиною запанує гармонія. З’являться
нові надії і можливості для здійснення давньої мрiї.
Дні: спр. — 2; неспр. — 4.
Рак (22.06—23.07). Тиждень буде для
вас насиченим. З’являться грошові проблеми.
Декому з вас доведеться шукати додаткову роботу.
Дні: спр. — 5; неспр. — 6.

Лев (24.07—23.08). Ваша енергія досягне свого максимуму, що дозволить виконати всі
заплановані справи. Здоров’я буде міцним, але
уникайте переохолоджень і стресових ситуацій.
Дні: спр. — 1; неспр. — 7.
Діва (24.08—23.09). Доведеться
з’ясовувати стосунки з колегами, у вас буде
сильне бажання піти на компроміс, і ви зможете зробити це, не поступившись своїми принципами.
Дні: спр. — 2; неспр. — 6.
Терези (24.09—23.10). Ви з точністю
визначаєте людей, які поруч iз вами, і змушуєте їх працювати на себе. Переговори в галузi торгівлі принесуть непоганий прибуток.
Дні: спр. — 4; неспр. — 5.
Скорпіон (24.10—22.11). Хоч вороги намагаються вам перешкодити, ви все одно досягнете поставленої мети. У майбутніх переговорах ключем до успіху будуть факти, реальні
дії та тверді рішення.
Дні: спр. — 2; неспр. — 4.

Стрілець (23.11—21.12). При пошуку роботи або під час укладання угод прислухайтеся
до своєї інтуїції, вона вам обов’язково допоможе. Це чудовий час, щоб ризикнути і домогтися просування по службі.
Дні: спр. — 1; неспр. — 3.
Козеріг (22.12—20.01). Ваше бажання ідеалізувати кохання дозволить на практиці здійснити найпотаємніші бажання. Ваша друга половинка
прагнутиме відвоювати для себе незалежність.
Дні: спр. — 3; неспр. — 5.
Водолій (21.01—19.02). Спробуйте перевести відносини на наступний рівень і визначити, які риси вашого партнера подобаються
вам найбільше. Саме в цей період ваша чарівність вiдiграє головну роль.
Дні: спр. — 5; неспр. — 6.
Риби (20.02—20.03). Ви відчуєте брак
досвіду при спробі реалiзувати ідеї в життя.
Оточуючi провокуватимуть вас на додаткові
витрати, не завжди розумні й необхідні.
Дні: спр. — 1; неспр. — 3.

■ ПОГОДА
29—30 квiтня сiчня за прогнозами
синоптиків

мінлива
хмарність

Миргород: без опадiв. Уночi +9...+11; удень
+23...+25.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +9...+11; удень +21...+23.
Одеса: без опадiв. Уночi +10...+12, удень +13...+15.

хмарно

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, гроза. Трускавець: уночi +6...+8, удень
+11...+13. Моршин: +7...+9, удень +12...+14.

сніг

3. Головний убір заміжньої українки.
4. Незайманість дівчини. 5. Автор
романів «Маятник Фуко» та «Ім’я
троянди». 6. Гравець у водне поло.
7. Прискорений розвиток підростаючого покоління. 10. Одна зі складових «п’яти «С», що є основними темами «жовтої преси». 11. Твердження, яке не потребує доведення. 14.
Одна із найстаріших терористичних
організацій Європи «Країна Басків
і Свобода». 15. Частина драматичного твору. 19. Велике озеро на півночі Рівненщини, де був започаткований фестиваль гумору та сатири.
21. «Ель-…» — каїрський футбольний клуб, що виступає у прем’єр-лізі.
22. Муніципалітет в Іспанії в провінції Барселона. 25. Вихід м’яча з гри.
26. Зведений брат Тома Сойєра.
Кросворд №49
від 21—22 квітня

У зв’язку зі святковими вихідними і неробочими днями «Укрпошти»
наступний номер «України молодої» вийде в четвер, 4 травня.

■ ПРИКОЛИ

сонячно

Північ

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденний,
5-10 м/с. Температура вночi +10...+12, удень +22...+24.
Пiслязавтра вночi +10...+12, удень +22...+24.

По горизонталі:
6. «Верба рясна, ...Не лий сльози на личенько коханої, жаданої дівчини довгожданої» (пісня). 8. Місто на Вінниччині, яке стало одним
із ключових епізодів у фільмі Єжи
Гофмана «Вогнем і мечем». 9. Права
притока Волги. 10. Втрата зору. 12.
Людина, яка має однакове ім’я чи
прізвище. 13. Британський режисер,
винахідник домашньої відеокамери.
14. Грузинський варіант імені Катерина. 16. Зелень, яка перетворювала морячка Папая на супергероя.
17. Трикутне вітрило на носі судна.
18. Представник східнослов’янських
племен, які в IV—VI ст. заселяли територію між Дністром і Дніпром. 20.
Мусульманський бог. 22. Сирійський хлопчик, поранений під час бомбардування Алеппо, що став символом жахіть сирійської війни. 23. Популярний у 80-х еротичний танець.
24. Ім’я чеченського бригадного генерала, командира добровольчого
батальйону Джохара Дудаєва, що
загинув у бою під Дебальцевим. 26.
«Магічне» число, що часто зустрічається в казках. 27. Хаотичний рух
повітря, що може призвести до авіакатастрофи.
По вертикалі:
1. Один із найвищих дворянських титулів Британії. 2. Річка в Конго,
що дала назву смертельному вірусу.

Захід

00…00
+4…+9
+14…+19
00…00
+4…+9
+14…+19

Схід
Центр

дощ

дощ,
гроза

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

00…00
+7…+12
00…00
+20…+25
+7…+12
+20…+25

00…00
+7…+12
00…00
+20…+25
+7…+12
+20…+25

00…00
+7…+12
+20…+25
00…00
+7…+12
+20…+25

Південь +7…+12
00…00
Інформація
+20…+25
00…00
надана
+7…+12 Гідрометцентром
+20…+25
України.
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— Чому завжди, коли я приходжу до вас і їм суп, ваш собака так
дивно дивиться на мене?
— Вiн на всіх так дивиться, коли
їдять iз його миски.
***
— Лiкарю, я сподіваюся на благополучний результат операції.
— Не хвилюйтеся, про невдалий результат ви просто не дiзнаєтеся.
***
На день народження хтось приніс насіння. Пити так і не почали.
***

Владі треба якось об’єднувати
людей у єдиному пориві — це зрозуміло. Ось тільки нічого, крім збору грошей, їм не спадає на думку.
***
— Милий, ти не бачив книгу «Як
прожити до ста років»?
— Я її спалив!
— Навіщо?
— Твоя мама хотіла її прочитати.
***
Туфлі на шпильках — незвичайна річ. Одягла — розкішна жінка,
зняла — найщасливіша людина.
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