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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,52 грн. 

1 € = 28,96 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Залишені 
на полі бою 

Повернути «загублені» 

імена на братські 

могили важливо навіть 

через роки
стор. 4 »

Час євроспівів
Учасники та гості «Євробачення-2017» уже «освоїли» Київ, 

а Джамала виступить на цьогорічному конкурсі тричі
стор. 3 »

Жити 
по-новому 

Уряд збільшив 

прожитковий мінімум на 

80 гривень, утім зменшив 

розмір субсидій
стор. 2 »

Льодовиковий 
період 

До Еміратів хочуть 

прибуксирувати... 

айсберг 

з Антарктиди 
стор. 14 »

На Київ дивиться вся Європа. ❙
Фото УНІАН. ❙
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«ДТП в Україні є першою за поширеністю причиною смерті серед молоді віком від 15 до 24  років та другою 
— серед дітей віком від 5 до 14 років».

Андрій Гаврилюк, начальник управління Департаменту медичної допомоги МОЗ України

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
отримає за виступи на «Євроба-
ченні-2017» фізична особа-під-
приємець Джамаладінова Суса-
на Амінівна, повідомляє сайт пуб-
лічних закупівель Prozorro. 

985 500
осіб
складатимуть цьогоріч тест з 
української мови та літератури, 
повідомив директор Українсько-
го центру оцінювання якості осві-
ти Вадим Карандій.

осiб 
взяли участь у «Велодні» у Сумах 1 травня. 
В  обласному центрі хочуть прокласти 15 ве-
лодоріжок довжиною 23,5 кілометра.

поліцейських гібридних 
Mitsubishi 
— перша партія — вже в Україні, 

повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Ава-
ков. У валютному еквіваленті ціна становить 58 
тис. 600 дол. за один автомобіль.

військовослужбовців
 25-ї окремої бригади охорони громадського порядку Нацгвар-
дії, які забезпечуватимуть охорону громадського порядку під 
час проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачен-
ня-2017» , вийдуть на вулиці столиці у новій формі темно-си-
нього кольору, повідомляє прес-служба НГУ.

РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■
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МАЙНО

Відкупна
Харківський Будинок письменників 
може піти з молотка через 
податкові борги Національної спілки 
письменників 

■

Олена КАПНІК

 Від початку травня в 
Україні збільшили про-
житковий мінімум на 
80 гривень. Відтепер 
соціальні виплати для 
працездатних осіб ста-
новитимуть 1684 гри-
вень. Для непрацездат-
них осіб — 1312 гри-
вень. Крім того, до кін-
ця року уряд запланував 
ще одне підняття про-
житкового мінімуму. Ці 
збільшення були закла-
дені в державному бюд-
жеті на нинішній рік. 
 Утім збільшення 
прожиткового мініму-
му навряд чи можна 
назвати позитивним. 
Рiч у тiм, що ця змі-
на вплине на збільшен-
ня сум соціальної допо-
моги, які прив’язані до 
цього показника. На-
була чинності постано-
ва Кабміну про знижен-
ня соціальних норм на 
використання тепло-
вої енергії, електрики 
та газу. Цей документ 

уряд схвалив у лютому. 
Відтак це означає сут-
тєве зменшення коштів 
на субсидії на ці послу-
ги. До слова, зниження 
соціальних норм на теп-
ло і газопостачання було 
однією з умов отриман-
ня чергового траншу від 
Міжнародного валютно-
го фонду.
 У зв’язку з закінчен-
ням опалювального се-
зону з 1 травня розмір 
субсидій перерахують. 
Пенсіонерам, інвалі-
дам та іншим непрацез-
датним громадянам со-
ціальну норму, за якою 
надають субсидію, збіль-
шать. Жителі садових 
будинків або дачних ко-
оперативів тепер також 
зможуть оформити суб-
сидію, яку фінансува-
тимуть з місцевих бюд-
жетів. «Тепер ми врахо-
вуватимемо доходи для 
призначення субсидій 
за чотири квартали пе-
ред призначенням. Рані-
ше це був попередній ка-
лендарний рік. Субсидії, 

наприклад, признача-
лися в жовтні, а дохо-
ди призначалися за по-
передній рік. Тепер до-
ходи з квітня минулого 
року по березень поточ-
ного», — каже заступ-
ник директора соціаль-
ного департаменту Мін-
соцполітики Тетяна Го-
лубенко.
 Після перерахувань 
норма споживання газу 
становитиме 5 кубомет-
рів палива на один квад-
ратний метр. Раніше по-
казник був на півкуба 
більше. Також скороти-
ли норми споживання 
тепла. Людям, які жи-
вуть у будинках, облад-
наних лічильниками, 
знизили норми цент-
рального опалення при-
близно на одну соту гіга-
калорії на 1 квадратний 
метр у сезон опалення. 

Від 65 кіловат-годин до 
51 кіловат знизили нор-
ми на електроопален-
ня.
 Раніше субсидія на 
опалювальний сезон на-
раховувалася з 1 жовт-
ня по 30 квітня і перера-
ховувалася відповідно 
до рішення органів міс-
цевого самоврядування 
або органів виконавчої 
влади про дату початку 
і закінчення опалюваль-
ного сезону. У 2017-
2018 роках для користу-
вачів централізованого 
опалення залишається 
прив’язка до відповід-
них рішень органів міс-
цевого самоврядування 
або органів виконавчої 
влади, а для тих, у кого 
індивідуальне опалення, 
субсидія нараховується 
з 15 жовтня по 15 квіт-
ня. ■

Сергій ДОВГАЛЬ

 Мангали з патріотичними на-
звою і змістом «Слава Україні!» 
віднедавна з’явилися в продажу 
у Дніпрі. Їхньою характерною оз-
накою є можливість приготувати 
шашлики (актуально для затяж-

них травневих вихідних) у... стінах 
Кремля, який палає.
 Ці мангали користуються неаби-
яким попитом. Що може стати при-
водом для російських ЗМІ роздму-
хувати чергову небилицю про «жор-
стокість» українців, яких пропаган-
дисти називають інакше. ■

ОВВА!

Палаючий Кремль
У Дніпрі продають мангали «Слава 
Україні!»

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ 

 Нерухомість Національної спілки 
письменників України, розташована в 
Одесі та Харкові, податківці описали 
як майнову заставу через борг перед 
Київською міською держадміністра-
цією. «Це означає, що у разі непога-
шення земельного податку (на сьогод-
ні він становить близько 1,5 млн. гри-
вень) частину майна в обов’язковому 
порядку буде продано через суд, — 
повідомив голова НСПУ Михайло Си-
доржевський. — Причому за цінами, 
значно нижчими від вартості цього 
майна». 
 За дивним збігом обставин, Хар-
ківський будинок письменників, на від-
міну від решти будівель Спілки, взагалі 
не має боргів, але саме ця історична 
будівля може бути продана як відкуп-
на. Роль несправедливо призначеної 
жертви в обласній письменницькій ор-
ганізації поки що сприймають спокій-
но. Мовляв, є шанс, що справу буде 
якось вирішено, бо йдеться не про таку 
вже й велику суму. «Можливо, варто 
домовитися з податковою про реструк-
туризацію цього боргу, — каже голова 
обласного осередку Анатолій Стожук, 
— й виплачувати невеликими частина-
ми впродовж 2-3 років. Гроші все одно 
якісь надходять. Що ж стосується хар-
ківського Будинку письменників, то ми 
не збиткові. Більше того, маємо навіть 
певну динаміку росту. Нехай і копійча-
ну». 
 За словами пана Стожука, недоїм-
ка НСПУ перед податковою виникла 
через зависокі тарифи на землю, які 
столична адміністрація встановила для 
об’єктів, розташованих по елітній вули-
ці Банковій. Згідно з новими фінансо-
вими правилами, Національна спілка 
за свої 3,6 сотки змушена була спла-
чувати щомісяця 154 тисячi гривень. 
Звісно, таких коштів у письменниць-
кої організації немає, тому довелося 
йти на переговори до КДМА. Але поки 

тривав непростий діалог, сума неспла-
ченої оренди зросла до астрономічно-
го розміру. У свою чергу Михайло Си-
доржевський повідомив, що чиновни-
ки таки пішли назустріч творчій інтелі-
генції й скоротили підвищений тариф 
фактично втричі (до 56 тисяч гривень 
на місяць), але й така сума для НСПУ 
непідйомна, оскільки бюджетне фі-
нансування складає усього лише 920 
тисяч на рік. Відтак проводять роботу з 
мінімізації розміру земельного подат-
ку до 0,03 відсотка. 
 Окрім будівлі на Банковій у Києві, 
тарифи зросли і для пристолично-
го Ірпінського будинку творчості, де 
міська рада встановила щомісячну 
плату в 98 тисяч гривень. Збитковими 
також на сьогодні є Будинок письмен-
ників в Одесі і пансіонат «Нафтуся» 
у Трускавці. Але чому без творчого 
даху над головою мають залишитися 
саме харківські літератори? «Для по-
даткової ми є просто частиною майна 
НСПУ, — припускає Анатолій Стожук. 
— Їм усе одно, які об’єкти будуть про-
дані. А будинок на Банковій вони, ма-
буть, не ризикнули «заарештувати», 
бо це викликало б певний суспільний, 
а то й політичний резонанс». 
 Днями з’явилася і гострiша ре-
акція харків’ян на дану ситуацію, яку 
вони висловили у своєму звернен-
ні до пана Сидоржевського. «Ниніш-
ній борг у 1,5 мільйона — це не вагіт-
ність. Він нікуди не дінеться, — на-
писав у відкритому листі письменник 
Володимир Субота. — Продадуть за 
копійки (без вашої участі у торгах, бо 
ви будете у цей час зайняті), залишите 
сотні спілчан Одеси і Харкова без даху 
над головою. Ми, харків’яни, змушені 
будемо вряди-годи збиратися перед 
колись нашим Будинком, під кленком, 
і проводити збори. Це ви нам готує-
те такий подарунок. І це при тому, що 
харківський Будинок письменників на 
самоокупності завдяки голові нашого 
осередку Анатолію Стожуку». ■

ГАМАНЕЦЬ

Жити по-новому 
Уряд збільшив прожитковий 
мінімум на 80 гривень, утім 
зменшив розмір субсидій

■

Чи можна прожити працездатній людині на 1684 гривні 
на місяць?!

❙
❙

Іван БОЙКО

 Штаб АТО і Міноборони Ук-
раїни повідомив про героїчний 
подвиг трьох захисників Украї-
ни в районі селища Луганське на 
Світлодарській дузі. Воїни поляг-
ли за Україну ще 1 травня, утім 
уперше командування ЗСУ пові-
домило про їхню жертву лише в 
середу ввечері. Причина: бойови-
ки досі не передали тіла загиблих 
героїв і намагаються навісити їм 
ярлик «карателів-диверсантів».
   Волонтери з’ясували, що 
йдеться про бійців 43-го ба-
тальйону «Патріот» 53-ї брига-
ди: 22-річного уродженця міста 
Нікополь Дніпропетровської об-
ласті Анатолія Бішка, уроджен-
ця міста Олешки Херсонської об-
ласті Сергія Смирнова і  31-річно-
го уродженця Кривого Рогу Юрія 
Малькова.

   При цьому волонтери вка-
зують дату загибелі героїв — 2 
травня. Звісно, оскільки  ворог 
досі не передав тіла воїнів ук-
раїнській стороні, процедуру їх-
ньої ідентифікації ще не прове-
дено.  
 «Троє наших хлопців, рятую-
чи свого пораненого побратима, 
героїчно загинули в районі Світ-
лодарської дуги. Один iз них, бу-
дучи пораненим, аби не потрапи-
ти в полон і знищити противника, 
привів у готовність до застосуван-
ня ручну гранату. Від поранень 
він помер на місці», — йдеться у 
повідомленні штабу АТО.
 Речник Міноборони Олек-
сандр Мотузяник уточнює, що 
загиблі воїни в тому бою нама-
галися винести з-під обстрілу 
пораненого побратима. «Під час 
евакуації пораненого троє заги-
нули. Один підірвав себе грана-

тою, щоб не потрапити в полон», 
— каже полковник.
 Побратими загиблих не всти-
гли винести їхні тіла з поля бою, 
оскільки окупанти одразу нак-
рили цей квадрат щільним вог-
нем.  
  Наразі ж ворог маніпулює 
громадською думкою та нама-
гається дискредитувати Зброй-
ні сили України, додають у шта-
бі АТО: «Так, на одному з росій-
ських сайтів з’явилася інфор-
мація про належність загиблих 
українців до диверсійно-розві-
дувальної групи, що не відпові-
дає дійсності». ■

НА ФРОНТІ

Подвиг патріотів  
Троє бійців загинули, рятуючи пораненого 
побратима. Один iз них підірвав гранату, щоб 
не потрапити у ворожий полон 

■ А ТИМ ЧАСОМ...

 У результаті мінометного обстрілу 
бойовиками Авдіївки в четвер дві жінки 
отримали поранення, повідомив началь-
ник Главку Нацполіції в Донецькій облас-
ті В’ячеслав Аброськін.
   За даними штабу АТО, бойовики об-
стріляли житлові квартали Авдіївки та 
Мар’їнки з мінометів калібру 82 мм. У 
поранених жінок вогнепальні осколкові 
поранення, їх терміново доправлено до 
центральної районної лікарні. 
  Російські окупанти 52 рази обстріля-
ли позиції ЗСУ на всіх напрямках східно-
го фронту впродовж минулої середи. По-
ранення отримали дев’ятеро захисників 
України.

■
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Олена КАПНІК, 
Наталія ЯВОРСЬКА 

 Українська столиця на 
всі сто відсотків готова при-
йняти у себе музичний кон-
курс, каже мер столиці Ві-
талій Кличко. Міжнарод-
ний виставковий центр, де 
відбуватимуться концер-
ти «Євробачення», вже ак-
тивно працює. Там спору-
дили арену, закінчили об-
лаштовувати прес-центр, 
фан-зони для фанатів та 
співаків. Тут конкурсанти 
проводять перші репети-
ції. Крім того, охороняти 
спокій на вулицях міста та 
біля головної сцени будуть 
понад 10 тисяч правоохо-
ронців. Півфінали конкур-
су відбудуться 9 і 11 трав-
ня, фінал — 13 травня.
 На Софійській пло-
щі вже відкрили головну 
фан-зону «Євробачення» 
(незважаючи на протест 
керівництва заповідника 
«Софія Київська» та ак-
тивістів, які переконують, 
що це близьке сусідство 
може зашкодити пам’ятці 
зі списку ЮНЕСКО). Вона 
працюватиме до 14 трав-
ня. За  цей час там прове-
дуть 11 концертів та кі-
ноперегляди просто неба. 
Аби ознайомити туристів 

з українською культу-
рою,  представляють 100 
кращих робіт арт-проекту 
«585 художників». Нав-
коло пам’ятника Богдану 
Хмельницькому встанов-
лено 42 прапори держав-
учасниць Євробачення. 
 На Троїцькій площі 
біля Олімпійського стадіо-
ну в рамках прийому гос-
тей «Євробачення» уже 
виступили з годинними 
концертами Kozak System  
і Марія Бурмака. Скоро 
— «Тартак», танці Націо-
нального колективу імені 
Павла Вірського, інші ко-
лективи. Також запрацю-
вали фан-зони на Хрещати-
ку, Контрактовій та Пош-
товій площах.
 Запрацював на Пош-
товій площі  і річковий 
трамвай. Він сполучатиме 
Правий і Лівий береги сто-
лиці, а також Київ з інши-
ми містами, зокрема Кане-

вом.  А от   на місці колиш-
нього пам’ятника Леніну 
створили інсталяцію «Ри-
туал природи». Постамент 
покрили живими рослина-
ми розмарину і м’яти. Ідея 
належить мексиканській 
художниці Ісі Каррільйо. 
 У єврофанів буде ще 
одна можливість ближче 
познайомитися з творчіс-
тю переможця «Євробачен-
ня 2016» — нашою Джама-
лою. Співачка виступить 
на сцені столичного Пала-
цу спорту із сольним кон-
цертом 12 травня. Нова 
концертна програма отри-
мала назву однойменного 
синглу I Believe in U, зі сві-
товою прем’єрою якого спі-
вачка виступить 13 травня 
на сцені українського «Єв-
робачення» разом з учасни-
ками «Голосу країни» Наі-
ле Ібраїмовою, Анною Кук-
сою і Кемі Оке.
 Переможець «Євро-

бачення-2016» Джамала 
виступить на цьогорічному 
конкурсі тричі. Під час пер-
шого півфіналу, 9 травня, 
співачка виконає компози-
цію «Заманили», записану 
спільно з Етно-хаос групою 
DakhaBrakha. Також у цей 
день пролунає пісня-тріум-
фатор торішнього «Євро-
бачення» — «1944» у сим-
фонічній версії, створеній 
спеціально для шоу. 
 Перед фіналом Єв-
роконкурсу, 12 травня, 
виступ обіцяє стати най-
масштабнішим і найви-
довищнiшим. «Основою 
програми стане новий ма-
теріал, пісні з міжнарод-
ного альбому «1944», ви-
пущеного Universal Music 
Group, і кращі композиції 
співачки різних років», — 
розповідає «УМ» менеджер 
співачки Альоша Піонт-
ковстка.  Минулоріч саме 
12 травня співачка пере-
могла  на «Євробаченні». 
 В Україну прибуло по-
над 400 учасників та членів 
команд конкурсу «Євроба-
чення-2017» з понад чо-
тирьох десятків  країн сві-
ту. Перемогу пророкують 
Італії. Для  нашого гурту 
O. Torvald,  що співатиме 
пісню Time («Час»), про-
гнози не надто втішні. ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Перебуваючи у Запоріжжі, лідер 
Радикальної партії завітав на підпри-
ємство GFS, яке виробляє хлібобу-
лочні вироби та напівфабрикати для 
мережі автозаправних станцій. Тут 
працюють близько 300 співробітни-
ків, які отримують близько 3,5-4 ти-
сячi гривень заробітної плати. По-
тужність підприємства — близько 
10 тисяч тонн хлібобулочних виробів 
на добу. Продукція, яку тут виробля-
ють, користується попитом не лише в 
Україні, а й у США, Канаді, Словач-
чині, Азербайджані, Вірменії. Ляш-
ко наголосив, що такі підприємства, 
які дають людям стабільну роботу і 
зарплату, держава повинна підтри-
мувати та заохочувати. Зокрема, на-
давати дешеві кредити та допомагати 
з пошуком ринків збуту. 
 «Добиваюсь, щоб у вас була нор-
мальна пенсія, зарплата. І головне, 
щоб було куди продавати свою про-
дукцію. Нащо нам французькі бу-
терброди і круасани, коли у нас свої 
такі смачні? Французькі круасани «в 
подмьотки» не годяться нашим, ук-
раїнським. Наші такі красиві, жир-

ні, рум’яні, а французькі — бліді і 
сухі», — зазначив лідер Радикаль-
ної партії, скуштувавши продукцію 
підприємства. 
 А потім i сам спробував крутити 
круасани. Процес виробництва полі-
тику сподобався. Він навіть пожар-
тував, що на продукції, яка пройшла 
через його руки, підприємство може 
озолотитися. 
 «Ви цю пачку круасанів від Ляш-
ка складіть окремо і в сто разів до-
рожче продавайте!» — жартома ско-
мандував Ляшко. 
 Він подякував власникам підпри-
ємства, які з нуля створили таке по-
тужне виробництво, та пообіцяв усі-
ляко підтримувати національного ви-
робника на законодавчому рівні. ■

Любов ЗАГОРОВСЬКА

 На площі Міцкевича  в Івано-Франківсь-
ку уже виставили скульптури з вапняку, які ро-
били 9 митців iз різних куточків України. Міс-
то підготувалося до триденного ІІ Міжнародно-
го мистецького фестивалю країн Карпатського 
регіону Carpathian Space, який стартує 5 трав-
ня. «Назва фестивалю була вибрана невипадко-
во, адже Івано-Франківськ — місто в серці Єв-
ропи, а Карпати — це молода гірська система, 
яка має не тільки велике екологічне і політич-
не, а й культурне значення. Тому мета фестива-
лю — поширення кращих культурних традицій 
українського народу та інших народів Карпатсь-
кого регіону, Європи та світу», — каже  Воло-
димир Федорак, начальник управління культу-

ри, національностей та релігій ОДА.
 На фестивалі працюватиме більше десят-
ка локацій: окремі зони для класичної музики 
і джазу, кіно, театру...  Цього року учасника-
ми «Карпатського простору» стануть Україна, 
Австрія, Румунія, Польща, Словаччина, Угор-
щина, Чехія, крім того, завітають гості з  Мол-
дови, Грузії, Азербайджану, Болгарії, Литви, 

Латвії та Естонії. Збирає Івано-Франківськ і 
дипломатичних представників майже 40 країн 
світу.
 Фестиваль Carpathian Space — це також 
виступи Олега Скрипки і Тіни Кароль, Фоми 
та гурту «Мандри», Національного ансамб-
лю танцю імені Павла Вірського та гурту Kozak 
System. ■

АРТ-ЗОНА

Ван Гог – на дотик
У Києві можна відчути запах 
творчості відомих письменників
Валентина ГРИГОРЕНКО

 Від учора у столиці відкрився Kyiv Art Week — 
міжнародний форум мистецтва — це рiзноманiтнi 
виставкові проекти, музейні та лекційні програми. 
Його головною локацією став арт-ярмарок у комплек-
сі «Торонто-Київ», що об’єднує 23 галереї з 5 країн 
світу і проект «Музей приватних колекцій», у рам-
ках якого представлені роботи художників Пікассо, 
Індіани, Ліхтенштейна, Хокні. 
 Спеціальний проект «Відчуй мистецтво» пору-
шує головну заборону всіх музеїв — «мистецтво ру-
ками не чіпати!». «Ми хочемо запропонувати гляда-
чу підійти до мистецтва так близько, як це можливо, 
— говорить куратор, організатор Kyiv Art Week Єв-
ген Березницький. — Тому поміщаємо у спеціальні 
куби найрізноманітніші матеріали: полотно, написа-
не олією, графіку, кераміку і навіть яловичий жир — 
і пропонуємо торкнутися їх. Так ви дізнаєтеся, які на 
дотик найвидатніші твори мистецтва — від Ван Гога 
до Йозефа Бойса. Крім того, ми даємо можливість від-
чути, в якій атмосфері створювалися роботи: як пах-
ли перці, коли їх писав Девід Хокні, і лілеї Вінні Ре-
унова, що відчував Максим Мамсіков, коли писав 
море, як шумить Нью-Йорк у знаменитій роботі Ро-
берта Індіани Love».
 Перейнятися атмосферою, в якій творили карти-
ни, можна завдяки, зокрема,  навушникам і спеціаль-
ним колбам, які імітують запахи. На «творчості» Ва-
силя Кандинського, відтвореній творчою групою 
Playtronica, можна буде навіть зіграти. «Кандинсь-
кий говорив, що колір — це клавіші, і навіть опису-
вав сполучення форм і кольорів, — розповідає Олек-
сандр Пас, засновник проекту Playtronica. — Блакит-
ний схожий на звуки флейти, синій — віолончелі, зе-
лений — скрипки, білий — пауза. Кандинський, по 
суті, хотів перетворити живопис на музику. Завдяки 
сучасним технологіям ця ідея стала можливою, і на 
KyivArtWeek ви зможете доторкнутися до роботи ви-
датного художника і почути, як вона звучить». 
 Окрема зона спеціального проекту виділена для 
творчості. Просто  на стіні можна  намалювати один 
натюрморт у стилі кубізму, а потім послухати лекцію 
про історію мистецтва, на якій спробувати за півго-
дини розібратися у тому, що таке сучасне мистецтво 
і чому його варто полюбити. ■

■

ОТАКОЇ!

Двічі — в одну 
лавку
Крадійка народила в магазині, 
який... обікрала напередодні
Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах патрульна поліція отримала виклик 
від працівників одного з міських магазинів. Тамтеш-
ні продавці в одній із відвідувачок упізнали крадійку, 
яка напередодні викрала там товару на 300 гривень і 
втекла, що було зафіксовано на відео.
 Поліція поїхала за викликом і потрапила на... 
пологи.
 Як розповідає прес-секретар патрульної полоції 
Черкас Зоя Вовк, коли в магазині викликали поліцію, 
вагітній жінці стало недобре і вона почала народжува-
ти просто в торговельному залі. Пологи в неї почали 
приймати касир та адміністратор магазину. Вони доб-
ре справилися з цим незвичайним для торговельного 
закладу завданням. Ще до приїзду лікарів «швидкої» 
та патрульних народилася дівчинка. ■

■

років
тому, 3 травня 
1880 року, по-

чав курсувати   найстаріший 
в Україні львівський трамвай-
конка. Вартість квитка у тако-
му транспорті залежала від 
кількості коней, запряжених 
у вагон.

137
році 
життя після важкої тривалої 
хвороби відійшов у засвіти 
поет, перекладач, Герой Ук-
раїни Борис Олійник.

осіб
затримано 2 травня в  
Одесі за порушення 

громадського порядку на Кули-
ковому полі та на Соборній пло-
щі, повідомив перший заступ-
ник міністра внутрішніх справ 
України Сергій Яровий. 

позбавлення волі так званий «військовий трибунал «ДНР» засу-
див 63-річного донецького вченого-релігієзнавця Ігоря Козловсь-
кого  за його проукраїнську позицію.

українцям —
Володимиру Дудку, Дмитру Штиблікову і Олексію 
Бессарабову — Київський районний суд анексо-

ваного Сімферополя продовжив арешт  до 8 липня. ФСБ 
РФ називає їх членами «диверсійно-терористичної гру-
пи Головного управління розвідки Міноборони України» 
і звинувачує  в плануванні диверсійних акцій на об’єктах 
військової інфраструктури і життєзабезпечення півос-
трова Крим.

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

На 82-му 14 До 2 років  і 8 місяців 3

ФЕСТ

Простір молодих
Карпатський регіон драйвує  у Франківську

■

Може, саме вам трапиться круасан, 
виготовлений Олегом Ляшком.

❙
❙

ПІДТРИМУЙ УКРАЇНСЬКЕ!

На заздрість французам
Олег Ляшко спробував себе у ролі пекаря та накрутив 
цілу партію круасанів

■

ГОТОВНІСТЬ №1

Час євроспівів
Джамала виступить на цьогорічному 
конкурсі тричі

■
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Невідомі «другие»  
 Починаючи з квітня 2013 року, 
Всеукраїнська громадська організа-
ція «Закінчимо війну» проводить Все-
українську пошукову роботу «Імена 
на обелісках». Суть цієї роботи поля-
гає у звірці наявних у виконавчих орга-
нах місцевого самоврядування списків 
воїнів, загиблих та похованих у брат-
ських могилах сіл та міст України у 
роки Другої світової війни, з військо-
вими донесеннями про втрати особово-
го складу Червоної армії, розміщени-
ми на сайті ОБД «Меморіал» архіву ко-
лишнього Міністерства оборони СРСР 
(кожного прізвища), виявленні рані-
ше невідомих імен воїнів та вшануван-
ні їхньої пам’яті. 
 Ця проблема тягнеться ще з часів 
війни. Наведу тільки один приклад. 
Відповідно до наказу командира 344-го 
стрілецького полку 119-ї гвардійської 
стрілецької дивізії від липня 1944-го 
№133 похоронна команда при похован-
ні 8-10 бійців зобов’язана була робити 
надписи на могилах тільки на 4-5 осiб iз 
додаванням слів «и другие» або «и еще 
5 красноармейцев». Цей наказ базував-
ся на розпорядженні керівництва Чер-
воної армії. Ці «другие» упродовж ба-
гатьох років залишаються безіменни-
ми, незаслужено забутими і належним 
чином непошанованими. До того ж об-
лік втрат у перші роки війни вівся по-
гано, а тому фактичні втрати особового 
складу були щонайменше вдвічі біль-
шими.
 У березні 1965 року, до 20-річчя Пе-
ремоги, Генеральний штаб збройних 
сил СРСР видав директиву № 322/10310 
щодо увічнення імен воїнів, загиблих у 
роки війни. Однак цю роботу не прове-
ли належним чином, інколи перепохо-
вання проводили символічно. 
 У 1965 році я був підлітком і доб-
ре пам’ятаю як напередодні Дня Пе-
ремоги в моєму селі Пристанційному 
(у роки Другої світової війни — стан-
ція Чоповичі) Малинського району 
Житомирської області проводили ре-
конструкцію братської могили в цен-
трі села. Мій батько Андрій Прокопо-
вич мурував постамент під пам’ятник, 
а дядько разом з іншими їздовими міс-
цевого колгоспу звозили останки воїнів 
із інших братських могил навколо села. 
Мене дуже вразило те, що останки ле-
жали просто на возах і складали їх без 
домовин рядами у величезну яму. Екс-
гумацію проводили теж колгоспники, 
і робили вони це так, як могли. Тобто 
могли перепоховати не всіх загиблих. 
Так, власне, й сталося з могилою, роз-
ташованою в приватній садибі місце-

вої мешканки Валентини Білошицької. 
Коли в 2013 році пошуковці ВГО «За-
кінчимо війну» провели повторне об-
стеження місця поховання, то підняли 
останки ще чотирьох воїнів.

Живі серед мертвих
 А історичне дослідження братсь-
кої могили у Пристанційному, прове-
дене автором цих рядків у рамках ви-
щезгаданої пошукової роботи «Імена на 
обелісках», виявило цілу низку неточ-
ностей та додаткових даних. 
 Зокрема, в результаті звірки спис-
ків загиблих воїнів вдалося встановити 
104 раніше невідомі імені воїнів, які не 
проходили за обліком Малинського рай-
військкомату та Чоповицької селищної 
ради. Крім того, виявлено ще 70 невідо-
мих імен воїнів, які загинули в сусідніх 
селах, а також усунуто подвійний облік 
місця поховання 169 військовослуж-
бовців. У грудні 1943 року через стан-
цію Чоповичі проходила лінія фронту 
— фашисти намагалися знову захопи-
ти втрачений Київ, а тому тут були і ве-
ликі втрати особового складу, і безлад у 
їхньому обліку.
 Необхідність, а водночас і ефектив-
ність цієї роботи підтверджує наступ-
ний факт. У списках загиблих воїнів 
Малинського райвійськкомату та Чо-

повицької селищної ради по Пристан-
ційному числилися тільки два воїни, 
що загинули в 1941 році. Вже це мене 
здивувало, а далі в процесі пошукової 
роботи одне прізвище молодшого сер-
жанта Михайла Ванюкова, поховано-
го в братській могилі зазначеного села, 
дозволило через сайт ОБД «Меморіал» 
знайти донесення (написане штабним 
писарем від руки у звичайному зошиті 
в клітинку) та виявити прізвища ще 
42 воїнів, загиблих у цьому ж селі і 93 
зниклих безвісти в районі цього села, 
які не значилися в списках Малинсько-
го райвійськкомату та Чоповицької се-
лищної ради (більшість iз них, за свід-
ченнями старожилів, потрапила в по-
лон). 
 Встановлено також, що Герой Ра-
дянського Союзу Павло Хмельов, за різ-
ними джерелами інформації, вважаєть-
ся похованим одразу в... чотирьох міс-
цях: у двох могилах у селищі Чоповичі, 

у третій могилі на станції «Чоповичі» й 
у четвертій могилі — в селі Будиловка 
Радомишльського району Житомирщи-
ни. 
 Три солдати — брати Петро, Яків та 
Іван Грушки, імена яких було зазначе-
но на надмогильній плиті на станції Чо-
повичі, залишилися живими і після вій-
ни жили в сусідньому Коростенському 
районі. Коли я розшукав їхню сестру, 
вона була неприємно вражена, що іме-
на її братів довгий час значилися в спис-
ках померлих. На момент моїх пошуків 
усі троє вже пішли з життя і знайшли 
вічний спочинок в іншому місці. Їхня 
сестра попросила виправити недореч-
ність, що й було зроблено.
 Ще два воїни — Йосип Степанович 
Гераймович і Андрій Карпович Герай-
мович, імена яких зазначено на надмо-
гильних плитах у Чоповичах, теж зали-
шилися живими й після війни прожи-
вали у тому ж Коростенському районі, 
а Федір Степанович Гераймович, якого 
вважали похованим у Чоповичах, заги-
нув у Німеччині і похований у Берліні в 
Трептов-парку. 
 Я навів лише кілька неточностей та 
протиріч, виявлених за місцем однієї 
братської могили. Насправді їх було 
значно більше. За результатами цієї 
пошукової роботи на братській могилі 
в Пристанційному було встановлено сім 
нових меморіальних плит з уточненими 
даними.
 Переконаний, що подібні факти, 
де серед мертвих значаться живі, а 
справжні загиблі залишилися «за кад-
ром», можна виявити по багатьох брат-
ських могилах всієї України. Тому так 
важливо й необхідно продовжувати цю 
роботу.  

Шукайте і знайдете 
 Та найбільше нас, пошуковців, на-
дихає радість і вдячність родичів, які 
навіть через багато років знаходять на 
дорогах війни могили своїх рідних. Із 
останніх випадків запам’ятався по-
шук зниклого безвісти Олексія Пала-
маренка, рідного брата народного ар-
тиста України Анатолія Паламарен-
ка (про це «УМ» нещодавно розповів 
в інтерв’ю сам Анатолій Нестерович». 
— Ред.). «Загинув десь у Вінниць-
кій області» — це все, що знали рідні 
про смерть Олексія. Провідний науко-
вий співробітник «Національного му-
зею історії України у Другій світовій 
війні» Володимир Рогаль на моє про-
хання знайшов в архівах повідомлен-
ня про загибель 17 січня 1944 року в 
селі Широка Руда Липовецького райо-
ну Вінниччини Полішаренка Олексія 
Несторовича, уродженця смт Макарів. 
Допустивши, що це помилка у прізви-

щі, продовжив пошук. З’ясувалося, 
що такого населеного пункту в районі 
немає. Але співробітник Управлін-
ня культури Вінницької облдержад-
міністрації Михайло Потупчик знай-
шов в архіві карту Вінницької області 
40-х років, з’ясувалося, що село Ши-
рока Руда таки було і зникло як непер-
спективне після війни. В ході подаль-
шої роботи вдалося дізнатися, що ос-
танки воїнів iз братської могили цьо-
го села були перепоховані  в братській 
могилі містечка Липовець. На надмо-
гильній плиті там теж значилося пріз-
вище «Палішаренко». Зрештою особу 
Олексія Паламаренка було ідентифіко-
вано, а помилку на надмогильній плиті 
виправлено. 
 Пошукова робота, як видно з викла-
деного, була непростою, а тепер (з ура-
хуванням сучасної війни) стала ще 
складнішою. Однак небайдужі люди, 
незважаючи на труднощі та перепони, 
продовжують займатися нею.
 Так, член ВГО «Закінчимо війну» 
киянин Юрій Коробов (до речі, пенсіо-
нер, інвалід) встановив більше 20 рані-
ше невідомих імен загиблих воїнів 
по Романівській сільській раді Жи-
томирської області (на малій батьків-
щині своєї матері). Тепер він займаєть-
ся згаданою пошуковою роботою по на-
селених пунктах Фастівського райо-
ну Київської області і вже багато чого 
зробив. Зокрема, спільно з педагогом 
Фастівецької школи Валентиною Ко-
нушенко за підтримки директора шко-
ли Людмили Кібкало встановив ім’я 61 
невідомого раніше воїна, які загинули в 
боях за село Фастівець. Усього в селі за-
гинуло 499 воїнів. Щиро вдячний учи-
телям за допомогу в цій благородній ро-
боті.
 Хочу згадати й учителя Малоку-
желівської школи з Хмельниччини Оле-
га Мельника. Він уже декілька років 
займається вищезазначеною пошуко-
вою роботою, виявив імена 10 раніше 
невідомих односельчан, які загину-
ли в роки Другої світової війни, та 24 
воїнів, які загинули в боях за села Мала 
Кужелівка та Руда Гірчичнянська. За 
результатами своєї пошукової роботи 
підготував до друку три  книжки про 
історію рідного краю і завершує робо-
ту над четвертою. На жаль, немає спон-
сорів для видання книг. 
 Хочу також iще раз наголосити, що 
пошукова робота за напрямом «Імена 
на обелісках» дуже масштабна, але 
водночас не потребує фінансових за-
трат на етапі звірки — основна робота 
проводиться через інтернет. А внесен-
ня правок на надмогильні плити та їх 
заміна — то вже наступний етап, який 
залежить від фінансових можливос-
тей місцевої влади чи допомоги благо-
дійників. Тому запрошую до співпраці 
небайдужих громадян, передусім уч-
нів, студентів, пенсіонерів, які могли б 
зайнятися цією благородною справою. 
Повернемо імена безіменним, віддамо 
шану загиблим — завершимо ту дале-
ку війну... ■ 

ПАМ’ЯТЬ

Залишені 
на полі бою 
Повернути «загублені» імена на братські могили 
важливо навіть через роки
Борис ДУЧЕНКО, 
член Всеукраїнської громадської організації «Закінчимо війну»

Щоразу, коли починаю писати про воїнів Другої світової війни, схиляю голову і 
перед пам’яттю живих та полеглих воїнів сучасної війни на сході України. До всіх 
ставлюся з однаковою повагою, адже кров, яку вони проливали і продовжують 
проливати, однакового кольору й ціна її однаково висока. Однаково важко їм було 
покидати домівки, своїх рідних, йдучи на війну, не знаючи, чи вдасться поверну-
тися. А тому протиставлення чи виділення окремих категорій воїнів вважаю недо-
пустимим.
Чому так кажу, бо сьогодні, коли йде війна на сході України, пошукова робота часів 
Другої світової сприймається в нашому суспільстві неоднозначно. Все частіше мож-
на почути: «не на часі...», «кому це треба?..». Однак висловлю свою суб’єктивну 
думку: пошукова робота часів Другої світової є важливою з точки зору як збережен-
ня історичної пам’яті про війну, так і людської моралі, адже ще багато родичів по-
леглих воїнів шукають їхнi місця поховання та просять про гідне вшанування пам’яті 
своїх рідних. До того ж усім нам добре відомий вислів: «Війна не завершена, доки 
не поховано останнього солдата», і це не гучні слова, а істина в цивілізованому 
суспільстві.

■

Три солдати — брати Петро, Яків та Іван Грушки, імена яких було 
зазначено на надмогильній плиті, залишилися живими і після війни 
жили в сусідньому районі.

Військовий меморіал у Липовці. Тут знайшов останній спочинок брат народного артиста 
України Анатолія Паламаренка. 

❙
❙
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«З огляду на питання, на які не було дано відповіді ані Генпрокурором, ні іншими, 

хто радів поверненню «мільярдів Януковича», можна припустити, що головна суть 
цього шоу — в тому, щоб дати людям тему для розмов за шашликами».

Руслан Бортник
політолог

УКРАЇНА МОЛОДА

ФЕМІДА

Київ 
викликає 
Ростов
Оболонський суд Києва 
дозволив провести допит 
екс-президента України 
Віктора Януковича у справі 
про державну зраду в 
режимі відеоконференції
Наталія ЛЕБІДЬ

 Учора в Києві розпочався суд по давно анонсованій 
Генпрокуратурою справі — про державну зраду екс-гла-
ви держави Віктора Януковича. Судять останнього коле-
гія у складі головуючого судді Владислава Дев’ятка, а 
також суддів Дмитра Камбулова і Максима Титова. Всі 
троє — з Оболонського районного суду. 
 Як пам’ятає наш читач, історія із заочним засуджен-
ням Януковича стартувала наприкінці минулого року. А 
саме тоді, коли 28 листопада 2016 року Генпрокурор 
Юрій Луценко у Святошинському райсуді Києва зачи-
тав колишньому Президенту повідомлення про підоз-
ру у вчиненні державної зради, пособництві представ-
никам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою змі-
ни меж території та державного кордону України, тобто 
злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 
110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.
 Пізніше, 20 січня 2017 року, Печерський рай-
суд Києва дозволив Генпрокуратурі проводити заочне 
слідство у справі про держзраду Януковича. Але 14 
березня Луценко заявив, що Печерський райсуд Киє-
ва не може розглядати обвинувальний акт у державній 
зраді відносно Януковича, оскільки всі його судді бра-
ли участь у розгляді тих чи інших питань в рамках досу-
дового слідства у цій справі. Таким чином, місцем роз-
гляду справи став Оболонський суд.
 Зібравшись учора на своє перше засідання, суд ух-
валив провести допит Віктора Януковича у справі про 
державну зраду в режимі відеоконференції. На цьому, 
власне, наполягав захист підсудного. «ГПУ йде на явні 
порушення Європейської конвенції з прав людини, яка 
гарантує будь-якій особі право доступу до правосуддя 
у випадку, якщо її звинувачують у будь-яких злочинах», 
— заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк. 
 «Суд, порадившись на місці, ухвалив: клопотання 
сторони захисту задовольнити частково. Надати мож-
ливість стороні захисту забезпечити участь обвинуваче-
ного Януковича у підготовчому судовому засіданні шля-
хом відеоконференцзв’язку», — зачитав рішення суду 
головуючий Владислав Дев’ятко. Відтак очікується, що 
Віктор Янукович з’явиться у скайпі 18 травня — саме до 
цієї дати відтерміновані судові слухання. 
 А тим часом, як зазначає Генпрокуратура, сторо-
ну обвинувачення на цьому процесі представлятиме не 
лише держава Україна. Вона виступатиме від імені ти-
сяч убитих, десятків тисяч поранених, мільйонів біжен-
ців з українського Криму та Донбасу. «Це не буде про-
цесом помсти, бо ми потребуємо справедливості, і хай 
торжествує закон», — заявив очільник ГПУ Юрій Лу-
ценко.
 На жаль, говорячи про справедливість, Юрій Лу-
ценко не прокоментував велику ганьбу, яка днями спіт-
кала Україну. Йдеться про те, що Інтерпол припинив роз-
шук Віктора Януковича. Замість Луценка цієї ситуації 
торкнувся начальник Департаменту спеціальних розслі-
дувань ГПУ Сергій Горбатюк. Він пояснив, що рішення 
Інтерполу мотивоване наявними недоліками українсь-
кого законодавства щодо обрання запобіжного заходу 
стосовно розшукуваних осіб та статусу підозрюваного.
 Водночас він підкреслив, що «зняття з міжнародно-
го розшуку Януковича відбулося не з причин недоліків 
слідства чи допущених порушень слідчими органами». 
Він також повідомив, що відповідне рішення буде оскар-
жене. «Ми маємо зробити висновки, як діяти: оскаржу-
вати це рішення і вносити зміни до законодавства, до-
слухаючись до умов Інтерполу», — сказав Горбатюк. 
 І поки Україна коригуватиме закони і просити-
ме Інтерпол відновити пошуки Януковича, адвокати 
останнього готуватимуть свого підопічного до відео-
конференції. Що цікавого повідомить ростовський 
утікач українському слідству — дізнаємося вже за 
два тижні. ■

■

Наталія ЛЕБІДЬ

Перед вихідними керівна вер-
хівка України надумала поба-
лувати своїх підданих добрими 
новинами. Президент Украї-
ни, Генеральний прокурор та 
голова РНБО відзвітували про 
повернення 1,5 мільярда до-
ларів, котрі вилучені з активів 
Віктора Януковича згідно з 
рішенням суду. Про цей кон-
фіскат говорять iз 2014 року, 
але тільки 28 квітня 2017-го 
з рахунків «Ощадбанку» на 
адресу Держказначейства по-
чали надходити згадані вище 
кошти. Їхнє цільове призна-
чення — військові потреби 
та соціальні виплати, запев-
няє Петро Порошенко. І все 
було б чудово, якби не одне 
«але». Ці 1,5 мільярда... існу-
ють здебільшого в уявленні 
тих, хто трубить про чергову 
«перемогу». 

Звідки у грошей «ноги 
ростуть»
 У листопаді 2016-го голова 
правління «Ощадбанку» Анд-
рій Пишний дав інтерв’ю ви-
данню «Лівий берег». У ньому 
він говорив про те, що в його 
банку лежить більше 1,15 
млрд. доларів, пов’язаних з 
Януковичем. «Дуже значні 
суми. Більше 1 мільярда 150 
мільйонів доларів. Я не можу 
деякі речі коментувати через 
банківську таємницю. І про-
шу це врахувати. Це жорс-
тка вимога закону, а закон — 
перш за все. Деякі речі, мож-
ливо, і хотів би розповісти, але 
не можу. Загальна сума вже 
відома. Це і чистий «кеш» на 
рахунках, і активи в цінних 
паперах», — говорив Пиш-
ний минулої осені.
 Чому ж ці гроші, про іс-
нування яких було відомо 
давно, так довго не поверта-
ли до держказни — питання 
номер один. Питання номер 
два: чому рішення про кон-
фіскацію ухвалював Кра-
маторський міський суд До-
нецької області? За правила-
ми підсудності, цю справу не-
обхідно було розглядати або 
за місцем розташування ор-
гану досудового слідства, або 
за місцем скоєння злочину — 
в обох випадках йшлося про 
Київ, однак ухвалу прийма-
ли все-таки на Донеччині. 
Навіщо такі складності? На 
думку деяких експертів, для 
того, щоб полегшити процес 
оскарження прийнятого рі-
шення. 
 Нарешті, є й нюанс но-
мер три, який остаточно все 
заплутує. Як випливає з рі-
шення Краматорського суду, 
більшу частину «мільярдів 
Януковича» становлять облі-
гації внутрішньої позики на 
суму 40 млрд. грн. (у перера-
хунку на нинішній валютний 
курс). Вилучені вони були в 
якогось громадянина Аркадія 
Кашкіна, що був заарештова-
ний СБУ як член угрупован-
ня Сергія Курченка за підоз-
рою у спричиненні збитків бю-
джету в особливо великих роз-

мірах. Кашкін уклав угоду зі 
слідством і погодився на спів-
працю. Але до чого тут Януко-
вич? І активи Януковича, які, 
за словами Андрія Пишного, 
були не у Кашкіна, а в «Ощад-
банку»? 
 Усе це разом узяте вигля-
дає якоюсь суцільною маяч-
нею, в якої немає ані початку, 
ані кінця. Захист екс-Прези-
дента Віктора Януковича за-
певняє, що ніякого Кашкі-
на їхній клієнт не знає, і нія-
кого відношення до цих гро-
шей не має. Утiм в інтерв’ю 
ЗМІ адвокат Януковича Ві-
талій Сердюк зазначає, що 
ім’я Кашкіна йому відоме. 
«Я це прізвище пам’ятаю за 
справою «Брокбізнесбанку», 
я там захищав свого клієнта, і 
саме Кашкін там давав завідо-
мо неправдиві свідчення. Цьо-
го разу, мабуть, Кашкін не 
зовсім добровільно підписав 
угоду зі слідством. Ймовір-
но, колись він придбав ці об-
лігації державної позики, які 
насправді нікому не потріб-
ні. І тепер це його розплата за 
щось», — припускає Сердюк.
 А тим часом уже відомо, 
що Янукович та правники, 
які на нього працюють, готу-
ють позов до суду проти тих, 
хто озвучував інформацію 
про конфісковані мільярди. 
Серед потенційних відпові-
дачів — і Генпрокурор Юрій 
Луценко. «Підкреслюю: жод-
них 1,5 мільярда доларів не-
має. Я, його адвокат, кажу 
це з повною відповідальніс-
тю. У мене на руках є випис-
ки з банківських рахунків 
Віктора Януковича в «Ощад-

банку». За цими документа-
ми, на одному його рахунку 
— 28,78 млн. грн., а на іншо-
му — 2,26 млн. грн.», — ко-
ментує Віталій Сердюк для 
видання «Гордон».

Що далі?
 Брифінг, скликаний з при-
воду «мільярдів Януковича» 
Генпрокурором Луценком, не 
додав ясності у всю цю плута-
нину. Конфісковані кошти, 
зазначив очільник ГПУ, «на-
лежать не фізичній особі Вік-
тору Януковичу», вони «були 
незаконно акумульовані ним 
та іншими членами злочин-
ного угруповання, серед яких 
— бізнесмен Сергій Курченко, 
екс-міністр доходів і зборів 
Олександр Клименко, колиш-
ній перший віце-прем’єр Сер-
гій Арбузов та інші», — ска-
зав Луценко. 
 Ще один цікавий момент. 
Як уже вдалося державним 
органам вилучити мільяр-
ди «злочинного угрупован-
ня» — без закону про спец-
конфіскацію, чиє безуспіш-
не ухвалення у Верховній 
Раді вилилося в окремий сю-
жет та окрему драматичну 
епопею? Річ у тім, що гро-
ші Януковича конфіскували 
не в рамках закону про спец-
конфіскацію, а за рішенням 
суду. Саме тому голова РНБО 
Олександр Турчинов заявив, 
що у цьому є велика заслуга 
Генпрокуратури, яка змогла 
довести в суді необхідність 
перерахування грошей Яну-
ковича до бюджету.
 Однак усе-таки — що ж 
піде до бюджету? Облігації 

чи живий «кеш»? Чиновни-
ки вже зараз ділять поки що 
віртуальні кошти, і Прем’єр-
міністр Володимир Гройс-
ман зауважує на «Фейсбуці», 
що він хоча й згоден із пла-
ном Президента (відносно фі-
нансування військових та со-
ціальних потреб), але вважає, 
що цей конфіскат має покри-
ти також відновлення доріг, 
будівництво та ремонти шкіл 
і доріг, а також інші інфра-
структурні видатки. А нар-
деп від «Народного фронту» 
Антон Геращенко заявляє, що 
в травні парламент перегля-
не дохідну частину держбю-
джету на поточний рік, щоб 
перерозподілити конфіско-
вані кошти. 
 Проте чи не зарано ук-
раїнські депутати та урядов-
ці збираються шикувати? Як 
уже було сказано, значна час-
тина «мільярдів Януковича» 
— це облігації внутрішньої де-
ржпозики. Іншими словами, 
держава не отримує реальні 
гроші, а просто сама собі по-
гасить ці облігації. Напри-
клад, президент Українсько-
го аналітичного центру Олек-
сандр Охріменко вважає, що 
ці ресурси будуть повністю 
направлені на погашення де-
ржавного боргу, який уже ста-
новить 80% ВВП і на обслу-
говування якого витрачаєть-
ся 12% державного бюджету. 
«Вважайте, зараз 711 міль-
ярдів — держборг, потрібно 
від цієї суми відняти ту суму, 
в яку оцінюються ці обліга-
ції, і борг стане меншим. Але 
йдеться про те, що це прихо-
вана емісія», — говорить екс-
перт в інтерв’ю ЗМІ. 
 Аналогічної точки зору 
дотримується і політолог 
Руслан Бортник, який каже, 
що з 1,5 «мільярда Януко-
вича» тільки 50-70 млн. до-
ларів є «живими» грошима. 
Усе інше — папери внутріш-
ньої позики, які на жодні соц-
виплати не підуть. «Закін-
читься ця справа пшиком. 
Кашкін або ще хтось заявить, 
що угоду укладав під тиском 
абощо. Навіщо це потрібно 
було так голосно оголошува-
ти Генпрокурору? Це звичай-
ний піар перед довгими трав-
невими вихідними. Людям 
тепер буде про що поговори-
ти, що обговорити. І, можли-
во, потрібно піднімати рей-
тинги влади, тому що скоро 
можуть бути вибори. Так що 
це не гроші, це просто піар», 
— вважає Бортник. 
 А на думку політолога Ан-
дрія Золотарьова, тема повер-
нення «мільярдів Янукови-
ча» була для влади стратегіч-
но важливою через брак скіль-
ки-небудь вагомих «перемог». 
«За відсутності інших успіхів 
потрібно було показати, що 
влада не забула про «попере-
дників». Але коли виявило-
ся, що це не гроші Янукови-
ча і взагалі не гроші, а облі-
гації, то всім стало зрозумі-
ло, що всі розмови про те, що 
ці кошти підуть до бюджету — 
низькопробна, непрофесійна 
політична пропаганда, яка су-
перечить реаліям фінансово-
го ринку і взагалі всім зако-
нам логіки і здорового глуз-
ду». До сказаного й додати 
нічого, хіба що одне: невже 
вибори й дійсно на порозі? Бо 
чимось іншим таку політич-
ну еквілібристику пояснити 
важко. ■

ЦИТАТА

Микола ТОМЕНКО,
громадський та політичний діяч України, лідер Громадського 
руху «Рідна країна»:
 — Першим абсолютну цифру «української мрії» озвучив 30 квітня 2014 р. 
Генпрокурор Олег Махніцький на форумі у Лондоні, коли заявив, що Януко-
вичем «було вивезено з України більше 100 млрд. доларів, і лише готівкою у 
вантажівках він перевіз через кордон не менше 32 млрд. доларів».
 Днями наша «мрiя» почала ставати реальністю. Турчинов і Луценко 
просто «розірвали» інформаційний простір повідомленням про конфіскацію 
у найближчого оточення Януковича 1,5 млрд. доларів, які негайно посилять 
міць нашої армії та загалом так званого «силового блоку»!
 І от учора (у середу. — Ред) на сайті Президента читаємо вже уточнену 
цифру нашої трирічної мрії — 1,1 млрд. доларів, які зміцнять нашу фінан-
сово-банківську систему, а ще 199 млн. доларів у цінних паперах підуть на 
погашення державного боргу. Отже, велика «українська мрія» за три роки 
«схудла» у сто разів — iз 100 млрд. доларів до 1,1 млрд.!

■

ГУЧНА СПРАВА

Містичні мільярди
Що все-таки конфіскував суд у справі Януковича?

■

Які такі мільярди? Захист Януковича від усього відхрещується.❙



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 

ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Драма «Летять журавлі»

11.35, 1.25 Драма «Холодне 

літо 53-го»

13.35 Драма «Ати-бати, йшли 

солдати»

15.20 Х/ф «Повстання 
планети мавп»

17.30 Х/ф «В бій ідуть 
тільки «старики»

20.15 Д/ф «Діти Перемоги»

23.00 Х/ф «Місто 44»
04.50 «Ескімоска-2: пригоди в 

Арктиці»

ІНТЕР

05.30, 20.00, 1.35, 4.50 

«Подробиці»

06.00 М/ф «Легенда про 

старий маяк»

06.15 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.30 Х/ф «Балада про 
солдата»

09.20 Х/ф «Щит і меч»
16.00 «Жди мене»

18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

20.30 Т/с «Спокуса»

22.50 Т/с «Я повернуся»

02.05 Х/ф «Дот»
03.30 Х/ф «Жіночі радощі 

та печалі»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Події тижня з Олегом 

Панютою

07.50, 2.20 Зірковий шлях

08.50 Х/ф «Подружки»

10.45 Х/ф «Райський 

куточок»

12.40, 15.20 Т/с «Моє нове 

життя»

15.00, 19.00, 2.50 Сьогодні

16.40, 19.50, 3.30 Т/с 

«Незламна»

21.00 Т/с «Штрафник»

00.00 Х/ф «12 мавп»

ICTV

05.55 Служба розшуку дітей

06.00, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.50, 4.15 Факти

07.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

08.15 Антизомбі

09.10 Х/ф «Ворог біля 
воріт»

11.40 Х/ф «Врятування 
рядового Райана»

14.50 Х/ф «300 
спартанців»

16.50 Х/ф «300 спартанців-
2. Відродження 
імперії»

18.45 Факти. Вечір

20.10 Х/ф «Конвой»
23.50 Х/ф «Крейсер»
02.05 Небачене Євробачення

02.20 Х/ф «Відчайдушний»
04.45 Дивитись усім!

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

04.40 Абзац

05.35, 7.25 Kids Time

05.40 М/ф «Оз: Повернення в 

Смарагдове місто»

07.30 Х/ф «Місто Ембер»

09.20 Х/ф «Патріот»
12.30 Х/ф «Віднесені 

вітром»
17.00, 19.00 Ревізор Крамниці

21.00 Таємний агент

22.15 Таємний агент. Пост-

шоу

00.00 Суперінтуїція

01.35 Небачене Євробачення

01.50 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.25, 1.55 Огляд преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 23.00 

Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 

16.55, 0.20 Погода на 

курортах

07.35 Фінансовий тиждень

07.50 Афіша

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

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

10.55, 11.55, 17.55, 22.55 

Погода в світі

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.20 Т/с «Я — охоронець»

08.40, 19.30 Т/с «Кулагін та 

партнери»

10.45 Х/ф «Секретний 
фарватер»

16.00 «Апокаліпсис. Друга 

світова війна»

19.00, 2.30 «Свідок»

21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк-9»

23.10 Х/ф «Епоха героїв»
00.50 Т/с «Елементарно-2»

03.00 «Випадковий свідок»

03.15 «Речовий доказ»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Уроки Даниїла Лідера, 

ч. 2 

06.35 Дух села Криворівня

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45 Новини. Культура. 

Дайджест 

08.05 Києвотека. Київ у кіно. 

«Смеханічні пригоди 

Тарапуньки і Штепселя» 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20, 16.00 Актуально

09.25 Мовою мистецтва 

09.50 Сценограй 

10.20 Х/ф «Такі красиві 
люди» 

11.50 25-та церемонія 

вручення театральної 

премії «Київська 

пектораль» 

13.40 Д/ф «Формула життя. 

Олександр Палладін» 

14.00, 02.00 Х/ф «Райдуга» 
15.30, 03.30 Д/ф 

«Замовчаний генерал» 

16.05 Азбука ремесел 

16.25, 00.15 Уроки Даниїла 

Лідера, ч. 3

17.05, 00.55 Спогад про УПА 

«Проводжала мати 

сина», ф. 1 

18.05 Чернігів. Троїцько-

Іллінський монастир

18.15 Д/ф «Київ — місто-

герой, місто-

великомученик», ф. 8 

«Коли ж закінчиться 

війна!»

19.00, 00.00 Новини. Культура

19.20 Діалог Василь 

Герасим’юк—Софія 

Майданська

19.50 Володимир Білінський. 

Подільська земля

20.20 Вечірня казка

20.30 Т/с «Роксолана», с. 6

21.30 Читаючи Юрія Іллєнка, 

ч. 1

22.15 Д/ф «Війна і мир. 

1945», ф. 1

22.40 Д/ф «Жертви і кати. 

1946», ф. 2

23.10 Війни і мири Олега 

Бойка

04.00 Іван Кочерга «Свіччине 

весілля». Фільм-

вистава 

05.40 Замок Паланок

 

СТБ

06.40, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.40 «Все буде смачно!»

10.35, 18.30 «За живе!»

11.50 Х/ф «Молода 

дружина»
13.50 «Битва екстрасенсів 

13»

18.00, 22.00 «Вікна-Новини»

20.00, 22.35, 2.30 «Слідство 

ведуть екстрасенси»

00.35 «Давай поговоримо про 

секс-3»

ТОНІС

06.10 Х/ф «Мрія»
07.55, 13.45, 18.00, 21.15 

«Погода»

09.50 Життя в цифрі

10.45 Завтра-сьогодні

11.55 Євромакс

14.00 Дикі тварини

15.05, 21.20 Неприручена 

Амазонка

15.40 Х/ф «Місце під 
сонцем»

18.05 Концерт пам’яті Миколи 

Мозгового

21.55 «Жертви радянської 

естради. 1 ч. Вадим 

Мулерман»

23.00 «Жертви радянської 

естради. 2 ч. Валерій 

Ободзинський»

00.10 «Ніч чорних краваток»

02.05 «Життя на вершині»

03.05 «Вихідний, після 

опівночі»

04.05 «Світські хроніки»

04.30 «Кумири»

04.45 «Модні історії з 

Оксаною Новицькою»

05.05 «Цивілізація Incognita»

05.20 «Джаз-коло»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Спецкор»

08.30 «ДжеДАІ»

09.00 Д/п «Помста природи»

11.35 Д/п «Страшне завтра»

15.10 Х/ф «40 днів та 
ночей»

16.50 Х/ф «Дніпровський 
рубіж»

19.20, 20.10 Т/с «Схватка»

21.00 Х/ф «Справжнє 
правосуддя-2: 
Сховище»

22.50 Х/ф «Halo-4: Йдучи 
до світанку»

00.20 «Територія обману»

02.10 Х/ф «Вишневі ночі»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Малага» — «Сельта». 

ЧІ

07.45 Журнал Ліги Чемпіонів

08.15 «Шахтар» — «Зоря». 

ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Великий футбол»

12.00 «Арсенал» — «МЮ». ЧА

13.50 «Зірка» — «Дніпро». 

ЧУ

16.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру. Прем’єра

16.55 «Гранада» — «Реал». 

ЧІ

18.45 Топ-матч

18.55 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру. Прем’єра

19.50 «Барселона» — «МЮ». 

1/2 фіналу (2007 г. / 

2008 г.) Золота колекція 

Ліги Чемпіонів

21.40 «LIVE. «Леганес» 

— «Бетіс». ЧІ

23.40 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

00.35 «Сталь» — «Карпати». 

ЧУ

02.20 «Ліверпуль» — 

«Саутгемптон». ЧА

04.10 «Алавес» — «Атлетік». 

ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Зірка» — «Дніпро». 

ЧУ

08.10 «Гранада» — «Реал». 

ЧІ

10.00 «Сталь» — «Карпати». 

ЧУ

11.50, 5.20 Журнал Ліги 

Чемпіонів

12.20 «Барселона» — 

«Вільярреал». ЧІ

14.05 «Ліверпуль» — 

«Саутгемптон». ЧА

15.50 «Моя гра»

16.20 «Шахтар» — «Зоря». 

ЧУ

18.05, 1.50 «Великий футбол»

19.45 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

20.40 «Європейський 

WEEKEND»

21.55 LIVE. «Челсі» — 

«Мідлсбро». ЧА

00.00 «Барселона» — «МЮ». 

1/2 фіналу (2007 г. / 

2008 г.) Золота колекція 

Ліги Чемпіонів

03.30 «Олімпік» — 

«Чорноморець». ЧУ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Містична Україна

08.10 Вирішальні битви 2-ї 

Світової

10.20, 21.00 Мисливці на 

нацистів

12.50, 23.40 Анатомія бою

13.50 Загадки планети

14.50 Дивовижний Ізраїль

15.50 Дика Канада

17.30 Далеко і ще далі

19.10 Чорна піхота

20.10 Місто, яке зрадили

00.50 Легенди карного 

розшуку

К1

06.30 «TOP SHOP»

07.30 М/ф

09.20, 2.00 «Орел і решка»

22.00 Х/ф «Вік Аделайн»
00.00 Х/ф «Один день»
03.25 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні 

підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше-це твоє

06.50 Байдиківка

07.10, 11.10, 12.40, 14.10, 

15.50, 17.10 М/с «Лис 

Микита»

07.40 М/ф «Дівчинка та 

зайці»

08.00 Мультмікс

09.25 М/ф «Енеїда»

10.55 М/ф «Чарівний 

горох»

12.20, 13.55, 15.30, 17.00 М/с 

«Пригоди Котигорошка 

та його друзів»

18.20 М/ф «Нарешті 

вдома»

20.00 М/ф «Родина Крудс»

21.50 Х/ф «Пляж»
00.00 Х/ф «Білий птах з 

чорною ознакою»
01.55 Теорія зради

02.45 Країна У

04.25 Віталька

УТ-1

06.05, 8.05 АгроЕра

06.10, 8.45 Світ он лайн

06.25, 8.15, 23.35 Від першої 

особи

06.50, 7.45, 8.10 Смакота

07.05, 23.00 На слуху

08.35 Паспортний сервіс

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/ф «Дніпровська 

балада»

09.55, 12.01 Х/ф 
«Повернення»

12.00 ЗАГАЛЬНО-

НАЦІОНАЛЬНА 

ХВИЛИНА МОВЧАННЯ

14.00 День Пам’яті та 

Примирення. Офіційні 

заходи

14.35 Д/ф «Загальний 

зшиток»

15.35 Д/ф «Нульовий рубіж»

16.40 Д/ф «49»

17.50 Х/ф «Штиль»
19.40 Д/ф «Голод до правди»

21.00 Новини

21.45 Акція «Перша Хвилина 

Миру»

ТРК «ЕРА»
00.00 Концерт Міли Нітіч

01.20 Т/с «Час збирати 

каміння»

02.35 Д/ф «Київ. Початок 

війни»

03.30 Д/ф «Кузьма 

Дерев’янко. Генерал 

Перемоги»

04.20 Т/с «Травма»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН
06.45 Драма «Летять 

журавлі»
08.40 Драма «Ати-бати, йшли 

солдати»
10.25 Мелодрама «Велика 

різниця»
12.10 Мелодрама «Трава під 

снігом»
16.05 Х/ф «Дачна поїздка 

сержанта Цибулі»
17.40 Комедія «Джентльмени 

удачі»
20.15 Т/с «Родичі»
00.40 Х/ф «Місто 44»
04.40 «Ескімоска-2: пригоди в 

Арктиці»

ІНТЕР

05.20, 2.20 Х/ф «Доля людини»
07.00 Марафон «Наша 

Перемога»
13.00 Х/ф «В бій ідуть 

тільки «старики»
14.20 Т/с «Завдання 

особливої важливості. 
Операція «Тайфун»

17.10 Т/с «Танкіст»
20.00 «Подробиці»
20.30 Концерт «Перемога. 

Одна на всіх»
22.45 Док.проект «Люди 

перемоги. Будемо 
жити!». Прем’єра

23.30 Т/с «Я повернуся»
03.50 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.20, 15.00, 19.00, 1.40 

Сьогодні

07.00 Х/ф «Весна на 
Зарічній вулиці»

08.50, 15.20, 20.00 

Т/с «Офіцерські 

дружини»

21.00 Т/с «Штрафник»

00.00 Т/с «Закон і порядок: 

Злочинні наміри»

02.20 Х/ф «12 мавп»
04.20 Зірковий шлях

05.20 Агенти 

справедливості

ICTV

05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Х/ф «Крейсер»

12.45 Х/ф «Ворог біля 
воріт»

15.00 Х/ф «Конвой»
18.45 Факти. Вечір
20.10 Х/ф «Лють»
22.40 Д/ф «Вони закінчили 

війну»
00.30 Х/ф «Список 

Шиндлера»
03.30 Стоп-
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.30 Зона ночі
04.30 Абзац
05.25, 6.45 Kids Time
05.30 М/с «Сімейка Крудс»
06.50 М/с «Кухня»
17.00 Хто зверху?

22.50 Х/ф «Училка»
00.40 Х/ф «Коледж»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд 

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

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

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу
07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55, 

0.20 Погода на курортах
07.50 Будівельний стандарт
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні
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

10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі
19.30, 1.00 Час. Підсумки дня
22.15 Агрокраїна
22.30 Кордон держави
23.10 «За Чай.com»
00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

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

НТН

04.30, 3.00 «Легенди 
бандитської Одеси»

05.20, 3.25 «Правда життя. 
Професії»

06.20 Х/ф «Вони воювали 
за Батьківщину»

09.25, 19.30 Т/с «Кулагін та 
партнери»

11.20 Х/ф «Батальйони 
просять вогню»

16.20 «Апокаліпсис. Друга 
світова війна»

21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк-9»
23.00 Х/ф «Лейтенант 

Суворов»
00.45 Т/с «Елементарно-2»
02.25 «Випадковий свідок»
02.35 «Речовий доказ»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Д/ф «Київ — місто-герой, 

місто-великомученик», 
ф. 8 «Коли ж закінчиться 
війна!» 

06.50 Чернігів. Троїцько-
Іллінський монастир 

07.00 Ранок iз «Культурою»
07.45 Українське гончарство. 

Фляндрівка, ч. 1
08.20, 19.00, 00.00 Новини. 

Культура 
08.35 Ранок iз «Культурою»
09.20, 16.00 Актуально
09.25 Діалог Василь 

Герасим’юк—Софія 
Майданська 

09.50 Володимир Білінський. 
Подільська земля 

10.30 Т/с «Роксолана», с. 6 
11.30 Читаючи Юрія Іллєнка, 

ч. 1 
12.15 Д/ф «Війна і мир. 

1945», ф. 1 
12.40 Д/ф «Жертви і кати. 

1946», ф. 2 
13.10 Війни і мири Олега 

Бойка 
14.00, 02.00 Володимир 

Підпалий. Осяяний 
любов’ю 

15.05, 03.05 Дорогами 
війни. Спогади Бориса 
Малиновського 

16.05 Між Гітлером і Сталіним
17.00, 00.15 Спогад про УПА 

«Розрита могила», ф. 2
18.15 Д/ф «Київ — місто-герой, 

місто-великомученик», 
ф. 9, ч. 1 «Життя після 
перемоги»

19.15 Життя в гримі і 
без гриму. Аркадій 
Гашинський. Доля

20.00 Східний форпост Львова
20.20 Вечірня казка
20.30 Т/с «Роксолана», с. 7
21.30 Читаючи Юрія Іллєнка, 

ч. 2
22.10 Aufsteh, Maria. Вставай, 

Маріє
23.05 Від війни до милосердя
23.40 Д/ф «Чотириногі герої 

війни»
01.30 Незвідане Закарпаття. 

П’ять країн
04.00 Л. Малюгін 

«Насмішкувате моє 
щастя». Фільм-
вистава Національного 
академічного театру 
російської драми ім. 
Лесі Українки 

05.25 Євгенія Мірошниченко. 
Два вальси...

 
СТБ

06.55, 16.00 «Все буде добре!»
08.55, 18.30 «За живе!»
10.15 Х/ф «Рідна кров»
12.05 Х/ф «А зорі тут тихі»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
20.00, 22.45 «МастерШеф 

Діти-2»
23.25 Т/с «Коли ми вдома»
00.20 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

ТОНІС

07.55, 13.40, 16.55, 22.05 
«Погода»

09.55 «Будьте здорові!»
10.45 Teen-клуб
11.45 «Соціальний статус»
14.15 Неприручена Амазонка
15.00 Баскетбол. Суперліга. 

Фінал. «Будівельник» 
(Київ) — «Хімік» (Южне)

17.00 Концерт Віталія і 
Світлани Білоножків 
та відомих зарубіжних 
артистів

21.10 Михайло Поплавський 
«Українцям — 
українське»

22.10, 5.50 Х/ф «Людина, 
яка багато знала»

00.40 «Ніч чорних краваток»
01.50 «Життя на вершині»
02.55 «Вихідний, після 

опівночі»
03.55 «Світські хроніки»
04.20 «Кумири»
04.30 «Цивілізація Incognita»
04.45 «Модні історії з 

Оксаною Новицькою»
05.10 «Джаз-коло»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Д/п «Помста природи»
11.05 Х/ф «Дніпровський 

рубіж»
13.40 Т/с «Сліди апостолів»
17.40 Т/с «Гвардія»
21.00 Х/ф «Справжнє 

правосуддя-2: Один 
постріл — одне життя»

22.50 «Він, Вона і телевізор»
23.50, 0.40 Т/с «Інспектор 

Алекс»
01.30 «Шалений світ спорту»
02.00 Х/ф «Чотири листи 

фанери»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND»

07.20, 17.20 «Челсі» — 
«Мідлсбро». ЧА

09.05 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE

10.20 «Шахтар» — «Зоря». ЧУ
12.10 «Великий футбол»
13.50 «Гранада» — «Реал». ЧІ
19.10 «Монако» — «Ювентус. 

1/2 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

21.00, 23.40 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

21.35 LIVE. «Ювентус» 
— «Монако. 1/2 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

00.10 «Ман Сіті» — «Кристал 
Пелес». ЧА

02.00 «Атлетіко» — «Ейбар». 
ЧІ

03.50 Топ-матч
04.00 «Сталь» — «Карпати». 

ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 23.35, 1.40, 3.45 Топ-
матч

06.10 «Ман Сіті» — «Кристал 
Пелес». ЧА

08.00 «Леганес» — «Бетіс». ЧІ

09.50, 21.15 Журнал Ліги 
Чемпіонів

10.20 «Європейський 
WEEKEND»

11.40 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру

12.35 «Сталь» — «Карпати». 
ЧУ

14.20 «Моя гра»
14.50 «Арсенал» — «МЮ». ЧА
16.40 «Атлетіко» — «Ейбар». 

ЧІ
18.30 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру
19.25 «Ліверпуль» — 

«Саутгемптон». ЧА
21.45 «Гранада» — «Реал». 

ЧІ
23.50 «Шахтар» — «Зоря». ЧУ
01.55 «Челсі» — 

«Мідлсбро». ЧА
03.55 «Малага» — «Сельта». 

ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.20 Містична Україна
08.10 Повітряні воїни
09.20 Втеча з замку Колдіц

10.20, 21.00 Мисливці на 
нацистів

12.50, 23.40 Анатомія бою
13.50 Загадки планети
14.50 Дивовижний Ізраїль
17.30 Далеко і ще далі
19.10 Майор «Вихор»
20.10 Україна: забута історія
00.50 Наші
05.30 Бандитська Одеса

К1

05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.30 М/ф
09.30 «Розсміши коміка»
10.30 «Орел і решка. На краю 

світу»
14.20, 20.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»
15.20 «Орел і решка. 

Ювілейний-2»
16.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»
18.00 «Звана вечеря»
19.00 «Орел і решка. 

Курортний сезон»
21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

22.00 «КВН на БІС»
00.45 Т/с «Ти — моє життя»
02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

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

Вторгнення»
07.40 М/ф «Іванко та 

воронячий цар»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць»
11.00 Віталька. 10-й сезон
18.00 М/ф «Родина Крудс»
19.55 Готель Галіція
22.00 Одного разу в Одесі
00.00 Казки У Кіно
01.25 Шпілівілі
01.55 Теорія зради
02.45 Країна У
04.25 Віталька

УТ-1

06.05, 7.05, 8.05 Ера бізнесу
06.10 АгроЕра
06.15, 7.10, 8.15 День Янгола. 

Співоча Ескадрилья
06.50, 7.45, 8.10 Смакота
08.55 Паспорт.Ua

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/ф «Загальний 
зшиток»

10.00 Урочистості з нагоди 
річниці Перемоги над 
фашизмом у Європі

10.55 Акція «Перша Хвилина 
Миру»

12.15 Д/ф «Рустам Хамраєв»
13.10 Х/ф «Штиль»
15.05 Д/ф «Олександра 

Шулежко. Доля 
праведниці»

15.50 Д/ф «Легіон»
16.45 Д/ф «Срібна Земля»
18.15 Д/ф «Золотий 

вересень»
19.05 Х/ф «Жива»
21.00 Новини
21.30 За крок до Євробачення
22.00 Пісенний конкурс 

Євробачення 2017 г. 
Перший півфінал

ТРК «ЕРА»
00.10 Т/с «Роксолана»
00.40 Від першої особи
01.15 «UA:ПЕРШИЙ». НІЧНИЙ 

КАНАЛ
01.20 Т/с «Час збирати 

каміння»
03.45 Д/ф «Каїнова печать»
04.20 Т/с «Травма»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 5—6 ТРАВНЯ 2017
9 травня
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ПЕРЕДПЛАТА-2017■

Стабільна ціна
в нестабільному світі
Поспішіть передплатити 
«Україну молоду» на червень

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 
перед плати бере: на місяць — 95 
коп., на квартал — 2 грн. 15 коп., 
на півріччя — 2 грн. 60 коп., на 
рік — 4 грн. 00 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 В умовах постійного зростання цін на все і вся 
ми не тільки не підвищили, а навіть трохи змен-
шили передплатну вартість «України молодої» 
у  2017 році.  Якщо хто з вас, шановні читачі, не 
встиг передплатити газету на цей рік або не про-
довжив 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 отримувати-
мете «Україну молоду» з 1 червня.
 Оформити передплату можна у відділен-
нях поштового зв’язку, в операційних залах 
поштамтів, у пунктах приймання передплати, 
на сайті ДП «Преса» www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачує-
те «Україну молоду» — порадьте передплату i 
своїм родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 «Чотири весілля-3»

10.55 «Міняю жінку-11»

12.20, 20.15 Т/с «Родичі»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

22.20, 2.10 Х/ф «Операція 
«Валькірія»

00.40 Комедія «Джентльмени 

удачі»

ІНТЕР

05.30, 20.00, 2.10 

«Подробиці»

05.55 Мультфільм

06.20, 13.20 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 «Давай одружимося»

11.00, 12.25, 20.30 Т/с 

«Спокуса»

15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 4.45 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

23.20 Т/с «Я повернуся»

02.40 Х/ф «Балада про 
солдата»

04.05 «Готуємо разом»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 13.30, 15.30, 5.20 

Агенти справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.40 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 3.30 Зірковий шлях

11.30, 4.30 Реальна містика

16.10 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Штрафник»

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

Злочинні наміри»

ICTV

05.35, 10.00 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

11.00 Більше ніж правда

11.55, 13.20 Х/ф 
«Врятування 
рядового Райана»

12.45, 15.45 Факти. День

16.10 Х/ф «Лють»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

21.25 Т/с «Пес-2»

22.25 Х/ф «Викуп»
00.50 Т/с «Лас-Вегас»

02.15 Стоп

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Дивитись усім!

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.20, 18.00 Абзац

06.10, 8.05 Kids Time

06.15 М/с «Сімейка Крудс»

07.10 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.10 Т/с «Друзі»

12.10 Х/ф «Тварина»

13.50 Х/ф «Великий Стен»
16.00, 19.00 Від пацанки до 

панянки

21.00 Київ вдень та вночі

23.20 Х/ф «Відпадний 
препод»

01.30 Х/ф «Училка»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 23.00 

Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 

16.55, 0.20 Погода на 

курортах

07.50 Драйв

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

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

10.55, 11.55, 17.55 Погода в 

світі

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Особливий погляд

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.25 Х/ф «Сорок перший»
05.50 Х/ф «Сашка»
07.30, 19.30 Т/с «Кулагін та 

партнери»

09.40, 17.25 Т/с «Детективи»

11.10, 21.30 Т/с «CSI: Нью-

Йорк-9»

12.55, 15.05, 0.40 Т/с 

«Елементарно-2»

14.45, 19.00, 23.15, 2.20 

«Свідок»

15.35 Т/с «Батьківщина-2»

23.45 Т/с «Королі втечі»

02.50 «Випадковий свідок»

03.00 «Речовий доказ»

03.25 «Легенди бандитської 

Одеси»

03.45 «Правда життя. 

Професії»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Д/ф «Київ-місто герой, 

місто-великомученик», 

ф. 9, ч. 1 «Життя після 

перемоги» 

06.50 Територія творчості. 

Наталія Тарнай  

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45 Українське гончарство. 

Фляндрівка, ч. 2

08.20, 19.00, 00.00 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20, 16.00 Актуально

09.25 Прямостояння Аркадій 

Гашинський. Життя в 

гримі і без грима. Доля 

10.10 Східний форпост 

Львова 

10.30 Т/с «Роксолана», с. 7 

11.30 Читаючи Юрія Іллєнка, 

ч. 2 

12.10 Aufsteh, Maria. Вставай, 

Маріє 

13.05 Від війни до милосердя 

13.35 Д/ф «Чотириногі герої 

війни» 

14.00, 02.00 М. Старицький 

«Не судилось». Фільм-

вистава театру 

ім. І. Франка 

15.30, 03.30 Д/ф «Олександр 

Довженко. «Між 

кесарем та Богом»

16.05 Обереги. Від Говерли 

до Прута ч. 2

16.30 Д/ф «Світова марка 

патонівців»

17.00, 00.15 Симфонія дерева 

17.20, 00.35 Бібліотека 

Омеляна Пріцака, ч. 1

18.00, 01.15 Коли зацвітає 

сакура... 

18.20 Буша — заповідна 

земля

19.20 Педагогічний музей 

України

19.40 Православний календар 

19.50 Кінофестиваль. Світло. 

Анімація

20.20 Вечірня казка

20.30 Т/с «Роксолана», с. 8

21.30 Театральні силуети. 

Леонід Бакштаєв. 

Романтик театру і кіно 

22.35 Ювілей. Миколі 

Рушковському-90 

23.50 Православний календар 

01.35 Д/ф «Персона грата. 

Іван Фундуклей»

04.00 Павло Ар’є, «Сталкери». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру

СТБ

07.00, 16.00 «Все буде 

добре!»

09.00 «Все буде смачно!»

10.50, 18.30 «За живе!»

12.10 «МастерШеф-4»

18.00, 22.00 «Вікна-Новини»

20.00, 23.00 «МастерШеф 

Діти-2»

22.25 «Небачене 

Євробачення»

23.40 Т/с «Коли ми вдома»

00.50 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

ТОНІС

06.10, 14.00 «Формула 

Пруста. Олександр 

Злотник»

07.00, 18.00 «Алло, лікарю!»

07.55, 13.40, 18.55, 21.15 

«Погода»

09.50, 21.00, 4.15 «Цивілізація 

Incognita»

10.50, 4.30 «Модні історії з 

Оксаною Новицькою»

11.50 «Ландшафтні ігри»

12.00 «Зимою і літом 

мандруємо світом»

14.40 «П’ять доріг доктора 

Сивого»

15.30, 3.45 «Світські хроніки»

15.55 Rock Time з Петром 

Полтарєвим

16.55 Ювілейний концерт 

Оксани Білозір 

«Сповідь», 1 ч.

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона. Володимир 

Наумов, 1 ч.

20.00, 22.45 Повітряні воїни

21.30, 4.50 Глобал-

22.00, 5.20 DW-Візерунок дня

22.20 Неприручена Амазонка

23.50 «Натхнення»

00.00 «Ніч чорних краваток»

01.40 «Життя на вершині»

02.45 «Після опівночі»

05.30 «Джаз-коло»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 11.00 «Нове Шалене 

відео по-українськи»

09.00 «Територія обману»

15.55 Т/с «Загублений світ»

17.35 Т/с «Перевізник-2»

18.30 «Спецкор»

19.00 «ДжеДАІ»

19.20, 20.10 Т/с «Схватка»

21.05 Х/ф «Бермудські 
щупальця»

22.50 «Він, Вона і телевізор»

23.50 Т/с «Інспектор Алекс»

01.30 «Шалений світ спорту»

02.00 Х/ф «Дорога на Січ»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Гранада» — «Реал». 

ЧІ

07.45 «Моя гра»

08.15 «Зірка» — «Дніпро». 

ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Ліверпуль» — 

«Саутгемптон». ЧА

12.10, 1.10 Чемпіонат Іспанії. 

Огляд туру

13.05 «Олімпік» — 

«Чорноморець». ЧУ

14.55 Топ-матч

15.10 «Сіткорізи». Прем’єра

16.00, 18.25 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

16.35 «Ювентус» — 

«Монако. 1/2 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

19.00 «Шахтар» — «Зоря». 

ЧУ

20.45 «Барселона» — 

«Вільярреал». ЧІ

22.50 «Сіткорізи»

23.20 «Челсі» — 

«Мідлсбро». ЧА

02.05 «Малага» — «Сельта». 

ЧІ

03.55 «Ман Сіті» — «Кристал 

Пелес». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ліверпуль» — 

«Саутгемптон». ЧА

07.45, 10.10, 21.00, 23.40, 

2.00, 4.25 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

08.20, 2.35 «Ювентус» 

— «Монако». 1/2 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

10.40 «Барселона» — 

«Вільярреал». ЧІ

12.30 «Моя гра»

13.00 «Гранада» — «Реал». 

ЧІ

14.50 Топ-матч

15.00 «Зірка» — «Дніпро». 

ЧУ

16.50 «Арсенал» — «МЮ». 

ЧА

18.40 «Сіткорізи»

19.10 «Реал» — «Атлетіко». 

1/2 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

21.35 LIVE. «Атлетіко» 

— «Реал». 1/2 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

00.10 «Севілья» — 

«Сосьєдад». ЧІ

04.55 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Гордість України

08.10, 12.30 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.50, 16.50 Мисливець та 

жертва

11.40 Дивовижний Ізраїль

13.20 Містична Україна

14.10 Таємниці радянського 

дефіциту

15.00 Вирішальні битви 2-ї 

Світової

15.50, 20.50 Скарби зі сховищ

17.50, 22.40 Загадки планети

18.50 Легенди карного 

розшуку

19.50 Далеко і ще далі

23.40 Повітряні воїни

00.30 Скарб.ua

05.30 Бандитський Київ

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 «Орел і решка. Шопінг»

14.20, 20.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

15.20, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

16.20, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус»

18.00 «Звана вечеря»

19.00 «Орел і решка. 

Курортний сезон»

22.00 «КВН 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 «Як годували 

ведмедика»

08.00 Мультмікс

09.40 М/с «Дора-мандрівниця»

10.10 М/с «Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць»

11.00 Х/ф «Осляча шкура»
12.10, 18.50 Панянка-селянка

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

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00 

Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 0.25 Від першої особи

07.20, 23.25 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45 Світ он лайн

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Пісенний конкурс 

Євробачення 2017 г. 

Перший півфінал

11.10 Засідання Кабінету 

Міністрів України

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.30 Х/ф «Ціна солі»
15.30 Концерт «Героям 

слава!»

17.10, 2.30 Хокей. Чемпіонат 

світу 2017 г. (Швейцарія 

— Білорусь)

19.30 Обличчя війни

19.55 Слідство. Інфо

20.20 Д/ф «Межа туманів»

21.30 Д/ф «Ампутація»

22.45 Мегалот

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.00, 0.00, 1.00 Підсумки

23.10 Т/с «Роксолана»

01.15 «UA:ПЕРШИЙ». 

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Т/с «Час збирати 

каміння»

04.20 Т/с «Травма»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 5—6 ТРАВНЯ 2017
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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-3»

11.00 «Міняю жінку-11»

12.20, 20.15 Т/с «Родичі»

14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами-6»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

22.20, 2.10 Бойовик «РЕД 2»

0.45 Х/ф «Дачна поїздка 
сержанта Цибулі»

ІНТЕР

05.30, 20.00, 2.10 

«Подробиці»

06.00 Мультфільм

06.20, 14.15 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 «Давай одружимося»

11.00, 12.25, 20.30 Т/с 

«Спокуса»

15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 4.45 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

23.20 Т/с «Я повернуся»

02.40 Х/ф «В бій ідуть 
тільки «старики»

04.05 «Готуємо разом»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 13.30, 15.30, 5.20 

Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.40 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 3.30 Зірковий шлях

11.30, 4.30 Реальна містика

16.10 Історія одного 

злочину

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Штрафник»

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

Злочинні наміри»

ICTV

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.50 Секретний фронт

10.45, 13.15 Х/ф «Викуп»
12.45, 15.45 Факти. День

13.30, 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 «Орлиний зір (На 
ґачку)»

00.45 Т/с «Лас-Вегас»

02.10 Стоп-

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Дивитись усім!

НОВИЙ КАНАЛ

03.15, 2.20 Служба розшуку 

дітей

03.20, 2.25 Зона ночі

05.10, 18.00 Абзац

06.05, 7.55 Kids Time

06.10 М/с «Сімейка Крудс»

07.05 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.00 Т/с «Друзі»

09.00 Х/ф «Одинадцать 
друзів Оушена»

11.10 Х/ф «Дванадцять 
друзів Оушена»

13.45 Х/ф «Тринадцять 
друзів Оушена»

16.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Київ вдень та вночі

22.00 Х/ф «Чого хоче 
дівчина»

00.10 Х/ф «Відпадний 
препод»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 23.00 

Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 

16.55, 0.20 Погода на 

курортах

07.50 Мотор

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

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

10.55, 11.55, 17.55 Погода в 

світі

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.45 Х/ф «Найостанніший 
день»

06.15 Х/ф «В останню 
чергу»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

та партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.05, 21.30 Т/с «CSI: Нью-

Йорк-9»

13.45, 15.05, 0.45 Т/с 

«Елементарно-2»

14.45, 19.00, 23.15, 2.25 

«Свідок»

15.35 Т/с «Батьківщина-2»

23.45 Т/с «Королі втечі»

02.55 «Випадковий свідок»

03.10 «Речовий доказ»

03.35 «Легенди бандитської 

Одеси»

03.55 «Правда життя. 

Професії»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Обереги. Від Говерли 

до Прута ч. 2 

06.30 Д/ф «Світова марка 

патонівців» 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45 Буша — заповідна 

земля 

08.20, 19.00, 00.00 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20, 16.00 Актуально

09.25 Педагогічний музей 

України 

09.50 Кінофестиваль. Світло. 

Анімація 

10.20 Наодинці з музикою. 

Мелодії Карпат

10.30 Т/с «Роксолана», с. 8 

11.30 Театральні силуети. 

Леонід Бакштаєв. 

Романтик театру і кіно 

12.35 Ювілей. Миколі 

Рушковському-90 

14.00, 02.00 Х/ф «За ніччю 
день іде», ч. 1

15.05, 03.00 Гравці. Театр ХХІ 

ст. Театр, як стан душі. 

Раїса Недашківська, ч. 1

16.05 Невигадані історії. 

Родина Окуневських. 

Софія

16.30 Загублені в часі. 

Лисоня

16.45, 00.15 Світло 

17.20, 00.50 Бібліотека 

Омеляна Пріцака, ч. 2

17.50, 01.25 Ідеальне місто 

Жовква

18.20 Д/ф «Сміхотворець 

Павло Глазовий»

19.00 Новини. Культура

19.20 Дійові особи. Микола 

Рушковський 

20.20 Вечірня казка

20.30 Т/с «Роксолана», с. 9

21.30 Надія Птушкіна 

«Пізанська вежа». 

Вистава Київського 

академічного театру 

російської драми 

ім. Лесі Українки

23.00 Я розмалюю небо 

23.35 Д/ф «Ігор Шамо. Києве 

мій!»

00.00 Новини. Культура 

04.00 Х/ф «Марія» 
05.05 Головна роль. Тамара 

Яценко

СТБ

06.55, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.55 «Все буде смачно!»

10.50, 18.30 «За живе!»

12.05 «МастерШеф Діти»

18.00, 22.00 «Вікна-Новини»

20.00, 22.45 «Я соромлюсь 

свого тіла 4»

00.00 «Один за всіх»

01.10 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

ТОНІС

06.10, 14.05 «Формула 

Пруста. Іво Бобул»

06.50, 21.50, 5.05 DW-

Візерунок дня

07.00, 18.00 «Алло, лікарю!»

07.55, 10.05, 13.45, 18.55, 

21.05 «Погода»

09.50 «Цивілізація Incognita»

10.50, 4.15 «Модні історії з 

Оксаною Новицькою»

11.50 «Соціальний статус»

14.55, 3.45 «Світські хроніки»

15.30, 22.10 Неприручена 

Амазонка

15.55, 20.00, 23.05 Повітряні 

воїни

16.55 Ювілейний концерт 

Оксани Білозір 

«Сповідь», 2 ч.

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона. Володимир 

Наумов, 2 ч.

21.20, 4.35 «Відлуння»

00.05 «Ніч чорних краваток»

01.15 «Життя на вершині»

02.45 «Після опівночі»

05.15 «Джаз-коло»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 «Спецкор»

08.30, 19.00 «ДжеДАІ»

09.00, 23.55 «Територія 

обману»

11.00 «Відеобімба»

15.55 Т/с «Загублений світ»

17.35 Т/с «Перевізник-2»

19.20, 20.15 Т/с «Схватка»

21.10 Х/ф «Болотна акула»
22.55 «Він, Вона і телевізор»

01.40 «Шалений світ спорту»

02.10 Х/ф «Лісова пісня»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Барселона» — 

«Вільярреал». ЧІ

07.45 «Сіткорізи»

08.15 «Олімпік» — 

«Чорноморець». ЧУ

10.00, 15.40, 21.20 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20, 4.10 «Арсенал» 

— «МЮ». ЧА

12.10, 14.35, 16.00, 18.25 «Ніч 

Ліги Чемпіонів»

12.45, 0.40 «Ювентус» 

— «Монако». 1/2 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

15.10 «Моя гра»

16.35 «Атлетіко» — «Реал». 

1/2 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

19.00 Топ-матч

19.10 «Сельта» — «МЮ». 

1/2 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

21.00, 21.35, 0.00 «Шлях до 

Стокгольма»

21.55 LIVE. «МЮ» — 

«Сельта». 1/2 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

02.25 «Севілья» — 

«Сосьєдад». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Сталь» — «Карпати». 

ЧУ

07.50, 10.15, 2.20, 4.45 «Ніч 

Ліги Чемпіонів»

08.25, 2.55 «Атлетіко» 

— «Реал». 1/2 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

10.45 «Малага» — «Сельта». 

ЧІ

12.35, 19.20, 0.00 «Сіткорізи»

13.05 «Шахтар» — «Зоря». 

ЧУ

14.55, 21.40, 5.15 Топ-матч

15.10 «Челсі» — 

«Мідлсбро». ЧА

17.00 «Моя гра»

17.30 «Ювентус» — 

«Монако». 1/2 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

19.50 «Аякс» — «Ліон». 1/2 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

21.50 LIVE. «Ліон» 

— «Аякс». 1/2 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

00.30 «Барселона» — 

«Вільярреал». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Гордість України

08.10, 12.30 Правила життя

09.00, 0.30 Правда життя

10.00, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.50, 16.50 Мисливець та 

жертва

11.40 Дивовижний Ізраїль

13.20 Містична Україна

14.10 Таємниці радянського 

дефіциту

15.00 Вирішальні битви 2-ї 

Світової

15.50, 20.50 Скарби зі сховищ

17.50, 22.40 Загадки планети

18.50 Легенди карного 

розшуку

19.50 Далеко і ще далі

23.40 Повітряні воїни

К1

05.10 «Рецепти щастя. Нова 

історія»

06.00 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.30 М/ф

10.00 «Розсміши коміка»

11.00 «Файна Юкрайна»

12.25 «Орел і решка. Шопінг»

14.20, 20.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

15.20, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

16.20, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус»

18.00 «Звана вечеря»

19.00 «Орел і решка. 

Курортний сезон»

22.00 «КВН на БІС»

00.45 Т/с «Ти — моє життя»

02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше-це твоє

06.50 Байдиківка

07.10 М/с «Лис Микита»

07.25 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

07.40 М/ф «Як песик і кошеня 

мили підлогу»

08.00 Мультмікс

09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.10 М/с «Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць»

11.00 Х/ф «Кіт у чоботях»
12.10, 18.50 Панянка-селянка

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

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00 

Новини

06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу

06.15, 7.15, 8.15 Спорт

06.20, 8.20 АгроЕра

06.30, 0.50 Від першої особи

06.45, 7.45, 8.30 Смакота

07.25, 0.20 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45 Світ он лайн

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Х/ф «Одержимість»
11.00 Х/ф «Кохання. Це 

слово із семи букв»
12.30 Д/ф «Євробачення. 

Дихай глибше»

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.30 Х/ф «Ціна солі»
15.35 Надвечір’я. Долі

16.35 Д/ф «Межа туманів»

17.10, 2.30 Хокей. Чемпіонат 

світу 2017 г. 

19.30 Обличчя війни

19.55 «Схеми» з Наталією 

Седлецькою

20.20 Д/ф «Неоголошена 

війна. Поверни мені 

ім’я»

21.30 За крок до Євробачення

22.00 Пісенний конкурс 

Євробачення 2017 г. 

Другий півфінал

ТРК «ЕРА»
00.10 Підсумки

01.15 «UA:ПЕРШИЙ». 

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Т/с «Час збирати 

каміння»

04.20 Т/с «Травма»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 5—6 ТРАВНЯ 2017
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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-3»

10.55 «Міняю жінку-11»

12.20 Т/с «Родичі»

14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами-6»

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

20.15 «Розсміши коміка. 

 Діти-2»

22.00 «Вечірній квартал»

00.00 «Вечірній Київ»

03.00 Д/ф «Діти Перемоги»

ІНТЕР

05.30 «Подробиці»

06.00 Мультфільм

06.20, 14.15 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 «Давай одружимося»

11.00, 12.25 Т/с «Спокуса»

15.50, 16.45 «Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

20.00, 2.45 «Подробиці 

тижня»

22.00 Т/с «Завдання 

особливої важливості. 

Операція «Тайфун»

01.30 Х/ф «Місяць травень»
04.25 «Жди меня»

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 Зірковий шлях

11.30, 3.45 Реальна містика

16.10 Історія одного 

злочину

18.00 Т/с «Райське місце»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Штрафник»

23.20 Слідами «горіхової 

мафії». Спеціальний 

репортаж

00.00 Т/с «Закон і порядок: 

Злочинні наміри»

ICTV

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.50 Інсайдер

10.45, 13.15 Х/ф «Орлиний 
зір (На ґачку)»

12.45, 15.45 Факти. День

13.30, 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 «Мисливці на 
гангстерів»

01.40 Т/с «Лас-Вегас»

03.05 Стоп

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.15 Зона ночі

04.10 Т/с «Татусеві дочки»

05.10, 18.00 Абзац

05.55, 7.55 Kids Time

06.00 М/с «Сімейка Крудс»

07.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.00 Т/с «Друзі»

11.40, 20.45 Київ вдень та 

вночі

16.15, 19.00 Суперінтуїція

22.10 Х/ф «Однокласники-2»

00.10 Х/ф «Чого хоче 
дівчина»

02.10 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 23.00 

Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 

16.55, 0.20 Погода на 

курортах

07.50 Драйв

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

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

10.55, 11.55, 17.55, 22.50 

Погода в світі

18.15 Інтерв’ю з Андрієм 

Сусленком

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

03.35 В кабінетах

04.25, 5.25 Будемо жити

04.45 Невигадані історії

05.55 Рандеву

НТН

04.25 Х/ф «Приятель 
небіжчика»

06.10 Х/ф «Зупинився потяг»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

та партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00, 21.30 Т/с «CSI: Нью-

Йорк-9»

13.40, 15.05, 0.40 Т/с 

«Елементарно-2»

14.45, 19.00, 23.15, 2.20 

«Свідок»

15.35 Т/с «Батьківщина-2»

23.45 Т/с «Королі втечі»

02.50 «Випадковий свідок»

03.00 «Речовий доказ»

03.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Невигадані історії. 

Родина Окуневських. 

Софія 

06.30 Ідеальне місто Жовква 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45 Д/ф «Сміхотворець 

Павло Глазовий» 

08.20, 19.00, 00.00 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20, 16.00 Актуально

09.25 Дійові особи. Микола 

Рушковський 

10.30 Т/с «Роксолана», с. 9 

11.30 Надія Птушкіна 

«Пізанська вежа». 

Вистава Київського 

академічного театру 

російської драми 

ім. Лесі Українки 

13.00 Я розмалюю небо 

13.35 Д/ф «Ігор Шамо. Києве 

мій!» 

14.00, 02.00 Х/ф «За ніччю 
день іде», ч. 2

15.05, 03.05 Гравці. Театр ХХІ 

ст. Театр, як стан душі. 

Раїса Недашківська, ч. 2

16.05 Стежками Мауглі й 

Багіри 

16.20 Незвідане Закарпаття. 

Вбрання предків, ч. 2

16.45, 00.15 Скит Манявський

17.00, 00.30 Книга. ua

17.30, 00.55 Д/ф «Вперед! 

Вперед! Синголи!»

18.00 Чернігів. Скарби 

Борисоглібського 

собору

18.20, 01.25 Про Богдана 

Ступку і за його участю

19.20 Територія Кіно

19.50 Антракт 

20.20 Вечірня казка

20.30 Т/с «Роксолана», с. 10

21.35 Д/ф «Лариса 

Кадочнікова. 

Автопортрет»

22.45 Туристична Оксанівка

23.00 Все про оперету. 

Режисер Сергій Сміян

04.00 Іван Франко «Для 

домашнього вогнища» 

05.30 Д/ф «Сімдесятники. 

Леонід Биков»

СТБ

06.25 Х/ф «Мама 
мимоволі»

09.05 Х/ф «Вербна 
неділя»

18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»

18.30 Т/с «Коли ми вдома»

20.00, 23.00 «Холостяк-7»

22.25 «Небачене 

Євробачення»

01.20 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

ТОНІС

06.10, 13.45 «Формула 

Пруста. Володимир 

Дорош»

06.50, 22.00, 5.10 DW-

Візерунок дня

07.00, 18.00 «Алло, лікарю!»

07.55, 13.25, 21.50 «Погода»

10.35, 4.20 «Модні історії з 

Оксаною Новицькою»

11.00 «Будьте здорові!»

11.50 Teen-клуб

14.35, 4.10 «Кумири»

14.45 Неприручена Амазонка

15.50, 19.55 Повітряні воїни

16.50 Ювілейний концерт 

Оксани Білозір 

«Сповідь», 3 ч.

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона. Володимир 

Наумов, 3 ч.

20.55 «Цивілізація Incognita»

21.20, 4.40 «Відлуння»

22.10 Х/ф «Тридцять 
дев’ять сходинок»

00.00 «Ніч чорних краваток»

01.45 «Життя на вершині»

02.45 «Вихідний, після 

опівночі»

03.45 «Світські хроніки»

05.40 «Джаз-коло»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 «Спецкор»

08.30, 19.00 «ДжеДАІ»

09.00, 1.20 «Територія 

обману»

10.00 «Роби бізнес»

10.35 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

15.10 Т/с «Загублений світ»

16.50 Х/ф «Астероїд проти 
Землі»

19.20 Х/ф «Атака 
Юрського періоду»

21.00 Х/ф «Відплата»
23.00 «Змішані єдиноборства. 

UFC.»

02.20 Х/ф «Камінна душа»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Депортіво» — 

«Еспаньйол». ЧІ

07.45 «Сталь» — «Карпати». 

ЧУ

09.30 «Моя гра»

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Ювентус» — 

«Монако». 1/2 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

12.10, 0.40 «Сіткорізи»

12.40, 15.05 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

13.15 «Атлетіко» — «Реал». 

1/2 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.05, 20.25 «Шлях до 

Стокгольма»

16.45 «МЮ» — «Сельта». 

1/2 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

18.35 «Ліон» — «Аякс». 1/2 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

21.10, 3.00 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

21.40 Топ-матч

22.00, 5.20 Світ Прем’єр-Ліги

22.50 «Барселона» — 

«Вільярреал». ЧІ

01.10 «Олімпік» — 

«Чорноморець». ЧУ

03.30 «Леганес» — «Бетіс». 

ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Шахтар» — «Зоря». 

ЧУ

07.50, 12.10 «Шлях до 

Стокгольма»

08.30 «МЮ» — «Сельта». 

1/2 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

10.20 «Ліон» — «Аякс». 1/2 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

12.45 «Челсі» — 

«Мідлсбро». ЧА

14.30, 0.00 «Ювентус» 

— «Монако». 1/2 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

16.15 «Олімпік» — 

«Чорноморець». ЧУ

18.00 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

18.30, 20.55 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

19.05 «Атлетіко» — «Реал». 

1/2 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

21.25 Світ Прем’єр-Ліги. 

Прем’єра

21.55 LIVE. «Вест Бромвіч» 

— «Челсі». ЧА

01.45 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

02.15 «Алавес» — «Атлетік». 

ЧІ

04.00 «Зірка» — «Дніпро». 

ЧУ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Гордість України

08.10, 12.30 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.50, 16.50 Мисливець та 

жертва

11.40 У пошуках краси

13.20 Містична Україна

14.10 Таємниці радянського 

дефіциту

15.00 Втеча з замку Колдіц

15.50, 20.50 Скарби зі 

сховищ

17.50, 22.40 Загадки планети

18.50 Легенди карного 

розшуку

19.50 Далеко і ще далі

23.40 Повітряні воїни

00.30 Бандитський Київ

К1

05.10 «Рецепти щастя. Нова 

історія»

06.00 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.30 М/ф

10.00, 1.40 «Розсміши 

коміка»

11.00, 16.20 «Файна 

Юкрайна»

12.25, 2.25 «Орел і решка. 

Шопінг»

14.20, 20.00 «Орел і решка. 

Незвідана Європа»

15.20, 21.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

18.00 «Звана вечеря»

22.00 «КВН на БІС»

23.00 «КВН»

03.15 «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 «Котигорошко»

08.00 Мультмікс

09.45 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.15 М/с «Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць»

11.05 Х/ф «Історії нашого 
кохання»

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

18.50 Панянка-селянка

20.00 Х/ф «Сам удома-2»
22.10 Х/ф «Перлина Нілу»
00.10 Х/ф «Лимерівна»
01.55 Теорія зради

02.45 Країна У

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00 

Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25 Життєлюб

06.45, 7.45, 8.25 Смакота

07.20, 23.25 На слуху

08.35 Територія закону

08.40 Паспорт.Ua

08.45 Світ он лайн

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Пісенний конкурс 

Євробачення 2017 г. 

Другий півфінал

11.25 «Євробачення. 

Еволюція»

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.15, 15.20 Д/с «Мисливці на 

нацистів»

17.10, 2.30 Хокей. Чемпіонат 

світу 2017 г. 

19.40 Богатирські ігри

20.30 Обличчя війни

21.30 Д/ф «Вбивство Павла»

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.00 Телевистава «Сто 

тисяч»

00.00, 1.00 Підсумки

00.25 Від першої особи

01.15 «UA:ПЕРШИЙ». 

НІЧНИЙ КАНАЛ

01.20 Музичне турне

04.20 Т/с «Травма»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 5—6 ТРАВНЯ 2017
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КАНАЛ «1+1»

06.05, 19.30 ТСН

07.00, 23.10 «Світське життя»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 Мелодрама 

«Кардіограма кохання»

12.00 Мелодрама 

«Абонент тимчасово 

недоступний»

16.30, 21.15 «Вечірній 

квартал»

18.30 «Розсміши коміка 

2017»

20.15 «Українські сенсації»

00.10 «Ліга сміху»

04.25 «Вечірній київ»

ІНТЕР

06.10 Х/ф «Казка про 
загублений час»

07.50 Х/ф «Кохана жінка 
механіка Гаврилова»

09.30 «Україна вражає»
10.00 Т/с «Доярка із 

Хацапетівки»
13.40 Т/с «Доярка із 

Хацапетівки-2»
18.00 Док.проект 

«Лобановський 
назавжди». Прем’єра

20.00, 2.15 «Подробиці»
20.30 Концерт «Команда, без 

которой нам не жить»
23.20 Док.проект «Кращий 

футболіст Європи»
00.20 Х/ф «Така вона, гра»
02.45 Х/ф «Місяць травень»
03.50 Док. проект 

«Лобановський 

назавжди»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 1.10 

Сьогодні

07.15, 5.00 Зірковий шлях

08.40 Т/с «Штрафник»

15.20 Х/ф «Везуча»
17.15, 19.40 Т/с «Півкроку до 

сім’ї»

21.20 Х/ф «Доля Марії»
23.15 Х/ф «Весна на 

Зарічній вулиці»

02.00 Історія одного злочину

03.30 Реальна містика

ICTV

05.10, 4.15 Факти

05.30 Т/с «Відділ 44»

07.00 Дивитись усім!

07.55 М і Ж

08.55 Я зняв!

09.50 Дизель-шоу. Дайджест

10.55, 11.50 Відпустка за 

обміном

12.45 Факти. День

13.00 Т/с «На трьох»

13.10 Х/ф «Наскрізні 
поранення»

15.00 Х/ф «Мисливці на 
гангстерів»

17.00 Х/ф «Розбірки у 
Бронксі»

18.45 Факти. Вечір

19.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Шерлок Холмс»
22.30 Х/ф «Шерлок Холмс-2. 

Гра тіней»

00.50 Т/с «Лас-Вегас»

02.15 Х/ф «Принцеса на 
бобах»

04.40 Т/с «Слідчі»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.15 Зона ночі

05.00 Т/с «Татусеві дочки»

05.55, 8.10 Kids Time

06.00 М/с «Сімейка Крудс»

06.50 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.15 Ревізор Крамниці

10.10 Таємний агент

11.30 Таємний агент. Пост-

шоу

13.10 Від пацанки до панянки

15.10 Хто зверху?

17.10 М/ф «Рататуй»

19.10 М/ф «Микита 

Кожум’яка»

21.00 Х/ф «Відьмина гора»

23.00 Х/ф «Неймовірний 
блокбастер»

00.20 Х/ф «Місто Ембер»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.15, 20.10, 0.20, 5.15 Рандеву

06.55, 17.55 Погода в світі

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, 0.00 Час новин

07.10, 8.10, 9.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55 Погода на 

курортах

07.30, 14.10 Відкрита церква

07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час 

бізнесу

07.55, 12.55, 15.55, 18.50, 

23.50 Погода в Україні

08.20 Не перший погляд

09.15 Мотор

09.20 Автопілот-новини

09.30 Укравтоконтинент

10.10 Модне здоров’я

10.30 Історія успіху

10.40 Сучасний фермер

11.05 П’ятий поверх

11.30 Майстри ремонту

12.15 Сімейні зустрічі

12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

12.50 Legal Up LIFE

13.10, 3.20 Кіно з Я. Соколовою

13.30, 4.15 Феєрія мандрів

14.35 Навчайся з нами

15.15 Фінансовий тиждень

15.30 Особливий погляд

16.05 Полілог

17.10 «За Чай.com»

18.15, 2.35 Фактор безпеки

19.25, 23.25 Машина часу

21.00, 1.30 Велика політика

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.30 Д/ф «Відділ кадрів»

01.15, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15 В кабінетах

04.35 Час інтерв’ю

НТН

04.35 «Правда життя. 

Професії»

06.05 Х/ф «Інспектор Лосєв»
09.55 Х/ф «Прощальна 

гастроль «Артиста»
11.30, 4.10 «Речовий доказ»

13.50 «Склад злочину»

15.25 Т/с «Детективи»

19.00, 3.35 «Свідок»

19.30 Х/ф «Знову 
невловимі»

22.10 Х/ф «Онг Бак: 
тайський воїн»

00.10 Х/ф «Герой»
02.05 Х/ф «Укриття»
04.00 «Випадковий свідок»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Стежками Мауглі й Багіри 

06.20 Незвідане Закарпаття. 

Вбрання предків, ч. 2 

06.45 Скит Манявський 

07.00 Книга. ua 

07.25 Д/ф «Вперед! Вперед! 

Синголи!» 

07.55 Чернігів. Скарби 

Борисоглібського 

собору 

08.15 Про Богдана Ступку 

08.50 Туристична Оксанівка 

09.00 Новини. Культура 

09.20 Територія Кіно 

09.50 Антракт 

10.15 Вони прославили наш 

край. Іван Марчук

10.30 Т/с «Роксолана», с. 10 

11.30 Д/ф «Лариса 

Кадочнікова. 

Автопортрет» 

12.40 Класична косівська 

кераміка

13.00 Казки Лірника Сашка 

13.10 О. Генрі «Вождь 

червоношкірих». Вистава 

Київського академічного 

театру на Липках

14.40 Дитячі таємниці

15.20 Світ у прямокутнику. 

Антон Петрусь, ч. 2

15.50 Мистецтво в освіті

16.20, 01.15 Новели Василя 

Стефаника, ч. 1 

17.05 Портрет мамки 

17.50 Межиріч Острозький 

18.00 Д/ф «Лобановський, 

Блохін та інші» 

19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Дайджест

19.20 Позиція

19.50 Музика і музиканти

20.20 Сіверські клейноди

21.30 Місто біля Раю

22.10 «Мамина доля». 

Василь Фещенко 

22.50 Алла Кульбаба. 

Диригент — це жіноча 

професія 

23.25 Jazz Коло. Тамара 

Лукашева, ч. 1

00.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Віра 

Вовк, ч. 1, 2

02.00 Все про оперету. 

Режисер Сергій Сміян

03.00 Х/ф «Пристрасть» 
05.45 Так було. Дорогобуж

СТБ

05.45 «ВусоЛапоХвіст»

07.55 «Караоке на Майдан»

08.55 «Все буде смачно!»

09.50 «Холостяк-7»

13.20 «МастерШеф Діти-2»

19.00 «Україна має талант! 

Діти-2»

21.50 Т/с «Коли ми вдома»

22.50 «Україна має талант! 

Діти-2». Підсумки 

голосування

23.20 «Давай поговоримо про 

секс-3»

01.15 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

ТОНІС

06.10 Х/ф «Волга-Волга»
07.55, 10.25, 12.00, 16.05 

«Погода»

09.50 «Шеф-кухар країни» з 

Михайлом Поплавським

10.30 Життя в цифрі

11.30 Завтра-сьогодні

12.10, 4.50 «Ландшафтні 

ігри»

13.35 «Іпостасі спорту»

14.05, 19.20 Неприручена 

Амазонка

15.25 «Соціальний статус: 

ваша пенсія»

16.20 Х/ф «Тридцять 
дев’ять сходинок»

18.00 «Концерт Анатолія 

Матвійчука 

«Полустанок любові», 1 

ч.

20.00 Ювілейний концерт 

Андрія Демиденка «На 

відстані душі»

00.00 «Вихідний, після 

опівночі»

01.10 «Ніч чорних краваток»

02.15 «Життя на вершині»

03.45 «Світські хроніки»

04.10 «Кумири»

04.25 «Модні історії з 

Оксаною Новицькою»

05.00 «Цивілізація Incognita»

05.20 «Джаз-коло»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

09.00 «Бушидо»

11.00 «Зброя»

12.30, 2.30 «Цілком таємно»

13.00, 2.55 «Нишпорки»

13.30 «Люстратор 7,62. 

Прокляття системи»

14.05 «Секретні матеріали»

15.05 Х/ф «Астероїд проти 
Землі»

16.50 29-й тур ЧУ з 

футболу: «Зоря» 

— «Олександрія»

19.00 «Шалений світ спорту»

19.20 29-й тур ЧУ з футболу: 

«Чорноморець» 

— «Шахтар»

21.25 Х/ф «Невловимі»
23.10 Х/ф «Динокрок проти 

динозавра»
00.50 Х/ф «Месник»
03.20 Х/ф «Все перемагає 

любов»
04.30 «Облом.UA.»

05.00 Змішані єдиноборства. 

UFC. Пряма трансляція

ФУТБОЛ-1

06.00 «Реал» — «Атлетіко». 

1/2 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

07.45, 22.00, 1.10 Чемпіонат 

Іспанії. Передмова до 

туру

08.15 «Ман Сіті» — «Кристал 

Пелес». ЧА

10.00, 20.15, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20, 17.40 «МЮ» — 

«Сельта». 1/2 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

12.05, 1.40 «Вест Бромвіч» 

— «Челсі». ЧА

13.55 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру

14.25 LIVE. «Ман Сіті» 

— «Лестер». ЧА

16.30, 3.30 Світ Прем’єр-Ліги

17.00 «Шлях до Стокгольма»

19.25 LIVE. «Сток Сіті» 

— «Арсенал». ЧА

21.30 Топ-матч

22.50 «Моя гра»

23.20 «Іллічівець» — 

«Верес». ЧУ. Перша 

Ліга

04.00 «Олімпік» — 

«Динамо». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Вест Бромвіч» 

— «Челсі». ЧА

07.45 «Барселона» — 

«Вільярреал». ЧІ

09.30 Атлетіко» — «Реал». 

1/2 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

11.15 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

11.45, 3.05 «Ліон» — «Аякс». 

1/2 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

13.30 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

13.55 LIVE. «Іллічівець» 

— «Верес». ЧУ. Перша 

Ліга

15.55, 5.35 Топ-матч

16.10 Футбол NEWS. LIVE

16.30, 18.55 Тур ONLINE

16.55 LIVE. «Олімпік» 

— «Динамо». ЧУ

17.45 Футбол Tables

19.20 Світ Прем’єр-Ліги

19.50, 22.15 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

20.25 «Ювентус» — 

«Монако». 1/2 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

22.45 «Ман Сіті» — 

«Лестер». ЧА

00.35, 4.55 «Шлях до 

Стокгольма»

01.15 «МЮ» — «Сельта». 

1/2 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Містична Україна

08.10 Таємниці пірамід

09.10 Повітряні воїни

11.10, 21.00 Паранормальний 

світ

13.00 Скарби за копійки

13.50 Загадки планети

14.50 У пошуках краси

17.40 Далеко і ще далі

18.30 Навколо світу. Місця 

сили

19.20 Брама часу

23.40 Таємниці кримінального 

світу

К1

05.10 «Рецепти щастя. Нова 

історія»

06.00 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.30 М/ф

11.45 Т/с «H2O: Просто додай 

води»

13.10 Х/ф «Перший пес 
держави»

15.00, 19.00 «Орел і решка. 

На краю світу»

18.00 «Навколо М»

00.10 «КВН»

02.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше-це твоє

06.50 Байдиківка

07.10 М/с «Лис Микита»

07.25 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

07.40 М/ф «Колосок»

08.00 Мультмікс

09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.55 М/ф «Врятувати Землю»

12.25 Одного разу під Полтавою

13.30 Казки У Кіно

15.40 Х/ф «Перлина Нілу»
17.40 Х/ф «Сам удома 2»
19.50 Готель Галіція

22.00 Одного разу в Одесі

00.00 Т/с «Отже»

00.35 Х/ф «Історії нашого 
кохання»

02.35 Країна У

04.15 Віталька

УТ-1

06.00 У просторі буття

06.35 Підсумки

07.05 АгроЕра. Підсумки

07.20 Шеф-кухар країни

08.05 Смакота

08.30 Золотий гусак

08.45 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Книга джунглів»

09.55 Хто в домі хазяїн?

10.20 Хочу бути

11.00 Фольк-music. Діти

11.50 Благодійна акція 

«Незабутня Квітка». 

Телеверсія

14.25 Чоловічий клуб. 

Спорт

15.40 Чоловічий клуб

16.20 Богатирські ігри

17.10, 4.00 Хокей. Чемпіонат 

світу 2017 г. (Словенія 

— Білорусь)

19.40, 21.30 За крок до 

Євробачення

21.00 Новини

22.00 Пісенний конкурс 

Євробачення 2017 г. 

Фінал

ТРК «ЕРА»
01.30 Євробачення 2017 г. 

Післямова

02.00 Мегалот

02.15 Х/ф «Одержимість»
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КАНАЛ «1+1»

06.10 Мелодрама 
«Кардіограма кохання»

08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-

Забава»
09.40 М/ф «Маша і 

Ведмідь»
10.10 «Розсміши коміка 

2017»
11.05 «Розсміши коміка. 

Діти-2»
12.55, 14.00, 15.05, 16.05, 

17.10 «Світ навиворіт-2: 
Індія»

18.30 «Українські сенсації»
19.30, 5.15 «ТСН-тиждень»
21.00 Комедія «Службовий 

роман»
00.00 Концерт «I believe in U»
03.35 «Світське життя»

ІНТЕР

05.30, 20.00 «Подробиці»
06.00 М/ф «Незвичайний матч»
06.20 Х/ф «Кохана жінка 

механіка Гаврилова»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Рай і 

пекло»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
12.00, 4.05 Х/ф «Анонімні 

романтики»
13.20 Док.проект «Люди 

Перемоги. Будемо жити!»
14.15 Т/с «Танкіст»
17.40 Концерт «Перемога. 

Одна на всіх»
20.30 Х/ф «Я буду чекати 

тебе завжди»
00.00 Х/ф «Хрещений батько»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні
07.10 Зірковий шлях
08.00 Т/с «Штрафник»
14.15 Т/с «Півкроку до сім’ї»
17.50, 20.00 Т/с «Зведена 

сестра»
19.00, 5.50 Події тижня з 

Олегом Панютою
22.30 Х/ф «Везуча»

00.20 Реальна містика
03.30 Т/с «Райське місце»

ICTV

06.35 Т/с «Відділ 44»
10.10 Х/ф «Наскрізні 

поранення»
12.00, 13.00 Х/ф «Розбірки 

у Бронксі»

12.45 Факти. День
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс»
16.15 Х/ф «Шерлок 

Холмс-2. Гра тіней»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.30 Х/ф «Гладіатор»
23.40 Х/ф «Вікінги проти 

прибульців»

01.40 Т/с «Лас-Вегас»
03.05 Т/с «Слідчі»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.50 Зона ночі
05.00 Т/с «Татусеві дочки»
05.55, 9.45 Kids Time
06.00 М/с «Сімейка Крудс»
06.50 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
07.50 М/ф «Губка Боб. Життя 

на суші»
09.40 Х/ф «Коти проти 

собак»
11.10 М/ф «Рататуй»
13.15 М/ф «Микита 

Кожум’яка»
15.00 Х/ф «Відьмина гора»
17.00 Х/ф «Похмілля у 

Вегасі»

19.00 Х/ф «Похмілля у 
Вегасі: Із Вегаса в 
Банкок»

21.00 Х/ф «Похмілля у 
Вегасі 3»

23.00 Х/ф «Стерво»
01.00 Х/ф «Коледж»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку
06.20, 10.55 Погода в світі
06.25, 18.15 Велика політика
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 0.00 Час новин

07.10, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 
16.55, 17.55, 0.55 Погода 
на курортах

07.30 Відкрита церква
07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час 

бізнесу
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні

08.10 Гра інтересів
08.30, 3.15 Феєрія мандрів
09.20 Автопілот-тест
09.25 Технопарк
10.10 Кордон держави
10.25 Будемо жити
10.40 Драйв
11.10 Рандеву
12.15 Сімейні зустрічі
12.40 Прес-конференція щодо 

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

15.15 П’ятий поверх
16.05 В кабінетах
16.30 Акцент
17.10 «За Чай.com»
19.25, 0.20 Невигадані історії
20.05, 2.15, 5.15 Машина часу
21.00, 1.15 Час: підсумки 

тижня з В. Гайдукевичем
21.40, 3.00 Час-Time
22.30 Д/ф «Відділ кадрів»
23.30 Фінансовий тиждень
01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

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

НТН

04.35 «Легенди бандитської 
Одеси»

05.25 «Правда життя. 
Професії»

06.25 Х/ф «34-й швидкий»
08.00 Х/ф «Тривожна неділя»
09.35 Т/с «Черговий ангел-2»
12.50 Х/ф «Знову невловимі»
15.15 «Легенди карного 

розшуку»
17.30 «Склад злочину»
19.00 Т/с «Я — охоронець»
22.15 Х/ф «У полоні космосу»
23.55 Х/ф «Онг Бак: 

тайський воїн»
01.55 «Таємниці 

кримінального світу»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Новели Василя 

Стефаника, ч. 1 
06.50 Портрет мамки 
07.35 Православний календар
07.45 Дитячі таємниці 
08.20 Д/ф «Лобановський, 

Блохін та інші» 
09.20 Позиція 
09.50 Музика і музиканти 
10.20 Сіверські клейноди
11.30 Місто біля Раю 
12.10 «Мамина доля». Василь 

Фещенко 
12.50 Алла Кульбаба. Диригент 

— це жіноча професія 
13.25 Jazz Коло. Тамара 

Лукашева, ч. 1 
14.00, 02.00 Нам 35. 

Український академічний 
фольклорний ансамбль 
«Калина»

16.00 Д/ф «Добридень, зелені 
Карпати» 

16.20, 01.20 Новели Василя 
Стефаника, ч. 2 

17.00 Д/ф «Тарас Шевченко. 
Заповіт», с. 8 «Душа 
з призначенням 
прекрасним»

18.20 Києвотека. Київські 
імена. Валерія Заклунна

18.45 Поетична сторінка від 
Василя Герасим’юка

19.00, 00.00 Новини. Культура. 
Дайджест

19.20 Мовою мистецтва
19.40 Православний календар
19.50 Сценограй 
20.20 В. Гібсон «Мене прислав 

доктор Хоу». Вистава 
Київського академічного 
театру на Липках

22.00 Концерт «Петро 
Чайковський»

23.00 Д/ф «Я — мобер» 
00.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Віра 
Вовк, ч. 3, 4

04.00 Х/ф «Запорожець за 
Дунаєм» 

05.35 Виноградів. Старовинне 
місто

 
СТБ

05.50 «Все буде добре!»
07.45 «Холостяк-7»
09.00 «Все буде смачно!»
09.50 «Караоке на Майдані»
11.00 «Україна має талант! 

Діти-2»
14.15 Х/ф «Неймовірні 

пригоди італійців у 
Росії»

16.10, 23.25 «Я соромлюсь 
свого тіла-4»

18.05, 22.30, 0.35 «Слідство 
ведуть екстрасенси»

20.55 «Один за всіх»
22.00 «Небачене Євробачення»

ТОНІС

06.10 Х/ф «Цирк»
07.45 «Натхнення»
09.45, 11.50, 13.50, 21.05 

«Погода»
09.50, 16.00 Повітряні воїни
11.35 «Іпостасі спорту»
11.55, 18.15 Неприручена 

Амазонка
13.40 «Будьте здорові!»
14.05 Teen-клуб
15.25 «Соціальний статус: 

ваша пенсія»
17.00 «Концерт Анатолія 

Матвійчука «Полустанок 
любові», 2 ч.

18.50 Концерт «Мамо, вічна і 
кохана»

20.00 «Цивілізація Incognita»
20.20 «Кумири»
20.40, 3.55 «Світські хроніки»

21.10 «Шеф-кухар країни» з 
Михайлом Поплавським

21.45 «Концерт Валерія 
Маренича «Я повернувся»

22.55, 4.40 Х/ф «Секретний 
агент»

00.30 «Ніч чорних краваток»
01.50 «Життя на вершині»
02.50 «Вихідний, після 

опівночі»
04.20 «Модні історії з 

Оксаною Новицькою»

КАНАЛ «2+2»

06.00 Змішані єдиноборства. 
UFC. Пряма трансляція

08.30 «Роби бізнес»
09.00 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
09.50 «Він, Вона і телевізор»
13.50 Х/ф «Нижче нуля»
15.20 Х/ф «Невловимі»
17.05 Х/ф «Відплата»
19.20 29-й тур ЧУ з футболу: 

«Дніпро» — «Карпати»
21.25 ПРОФУТБОЛ
23.10 Змішані єдиноборства. 

UFC. Повтор трансляції
01.30 «Територія обману»
02.30 Х/ф «Богдан-Зиновій 

Хмельницький»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Сток Сіті» — 
«Арсенал». ЧА

07.45, 20.35 Світ Прем’єр-Ліги
08.15 «Депортіво» — 

«Еспаньйол». ЧІ
10.00, 16.15, 21.05 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20 «Моя гра». Прем’єра
10.50, 12.50, 17.05, 20.25, 5.30 

Топ-матч
11.00 «Ман Сіті» — 

«Лестер». ЧА
13.00 Журнал Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра
13.30, 15.55 Тур ONLINE
13.55 LIVE. «Ворскла» 

— «Зірка». ЧУ
16.35, 0.50 «Моя гра»
17.25 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру
17.55 LIVE. «Реал» — 

«Севілья». ЧІ
19.55, 3.10 Журнал Ліги 

Чемпіонів
21.20 «Великий футбол»

23.00 «Вільярреал» 
— «Депортіво». ЧІ. 
Прем’єра

01.20 «Вест Гем» — 
«Ліверпуль». ЧА

03.40 «Лас-Пальмас» 
— «Барселона». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.25 «Ніч Ліги Чемпіонів»
06.35 «Атлетіко» — «Реал». 

1/2 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

08.55, 0.10 Топ-матч
09.10 «Сток Сіті» — 

«Арсенал». ЧА
11.00 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру
11.30 «Олімпік» — 

«Динамо». ЧУ
13.20 «Моя гра»
13.50 «Вест Бромвіч» 

— «Челсі». ЧА
15.40 Журнал Ліги Чемпіонів
16.10 LIVE. «Вест Гем» 

— «Ліверпуль». ЧА
18.15 LIVE. «Тоттенгем» 

— «МЮ». ЧА
20.30 «Лас-Пальмас» 

— «Барселона». ЧІ. 
Прем’єра

22.20 «Бетіс» — «Атлетіко». 
ЧІ. Прем’єра

00.20 «Ворскла» — «Зірка». ЧУ
02.10 «Реал» — «Севілья». ЧІ
04.00 «Тоттенгем» — «МЮ». 

ЧА

МЕГА

06.00, 5.30 Бандитська Одеса
07.20 Містична Україна
08.10 Прокляття скіфських 

курганів
09.10 Повітряні воїни
11.10, 21.00 Паранормальний 

світ
13.00 Скарби за копійки
13.50 Загадки планети
14.50 У пошуках краси
17.40 Далеко і ще далі
18.30 Навколо світу. Місця сили
19.20 Брама часу
23.40 Шосте почуття
00.30 Секти
01.10 Полювання на НЛО
02.00 Зворотній бік Місяця
02.40 Академік Корольов
03.30 Дракула та інші
04.20 Хеллоуїн в кожному з нас

К1

05.15 «Рецепти щастя. Нова 
історія»

06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.30 М/ф

09.45 Т/с «H2O: Просто додай 
води»

11.10 Х/ф «Перший пес 
держави»

13.00 «Навколо М»
14.00 «Орел і решка. На краю 

світу»
22.00 Х/ф «Геймер»
23.45 Х/ф «2199: Космічна 

Одіссея»
02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

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

Вторгнення»
07.40 М/ф «Котик та півник»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»
10.55 М/ф «Ігор»
12.30, 0.35 Х/ф «Просто 

друзі»
14.05 Країна У
19.50 Готель Галіція
22.00 Одного разу в Одесі
00.00 Т/с «Отже»
02.10 Х/ф «Лимерівна»
03.40 Віталька

УТ-1

06.00 Світ православ’я
06.35 На слуху
07.05 Золотий гусак
07.25, 23.40 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Пісенний конкурс 
Євробачення 2017 г. 
Фінал

12.50 Євробачення. Післямова
13.20 Фольк-music. Діти
14.25 Фольк-music
15.50 Перший на селі
16.25 Д/с «Садові скарби»
17.10, 2.25 Хокей. Чемпіонат 

світу 2017 г. 
19.45, 5.15 Д/ф «Олександра 

Шулежко. Доля 
праведниці»

20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.30 Д/с «Традиційні свята 

Мацурі»
22.25 Д/с «Розповіді про 

Хансік»
ТРК «ЕРА»

23.00 Відеофільм-вистава 
«Ретро»

23.25 Територія закону
00.05 На слуху. Підсумки
00.40 Від першої особи. 

Підсумки
00.35 Д/ф «Павло Вірський. 

Такий, як є»
01.15 «UA:ПЕРШИЙ». НІЧНИЙ 

КАНАЛ
01.20 Музичне турне
04.15 Театральні сезони
04.45 Книга.ua
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Закінчення. Початок у попередньому 

номері «України молодої».

Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО
Герой України, заступник голови Спілки 
офіцерів України, кандидат юридичних наук

Підстави ліквідації Путіна
 Виникає запитання: чи є юридичні 
підстави, передбачені міжнародним пра-
вом і національним законодавством Ук-
раїни, для ліквідації Путіна, як бен Ла-
дена? Як правознавець стверджую — є! 
Їх більш ніж достатньо, і значно більше 
тих, які були підставою для знищення 
бен Ладена! 
 Вранці 24 серпня 2014 року за нака-
зом Путіна батальйонно-тактичні групи 
ЗС РФ разом з танками та при вогневій 
підтримці артилерії й системи «Град» 
вторглися в Україну. Сили вторгнення 
російських військ, які перетнули кор-
дон, складалися з дев’яти батальйонно-
тактичних груп, 3,5 тисячі чоловік осо-
бового складу, до 60 танків, 320 БМД, 60 
гармат, 45 тяжких мінометів, 5 ПТРК. 
На військовій техніці були зняті або за-
масковані російські розпізнавальні зна-
ки. З метою введення в оману і вбивства 
українських військовослужбовців на 
російську техніку були нанесені роз-
пізнавальні знаки українських підроз-
ділів, що прямо забороняється Женев-
ською конвенцією.
 Після надзвичайного засідання Ко-
місії Україна—НАТО наприкінці сер-
пня 2014 року у зв’язку з ескалацією 
 збройного нападу Росії на сході Украї-
ни Генеральний секретар НАТО Расмус-
сен кваліфікував вторгнення ЗС РФ че-
рез східний російсько-український де-
ржавний кордон як «серйозну ескалацію 
 збройної агресії Росії проти України».
 За висновками експертів, основною 
причиною, яка перебуває у причинно-
наслідковому зв’язку з Іловайською тра-
гедією наприкінці серпня 2014 року, є 
пряма військова агресія збройних сил 
РФ проти України та вторгнення росій-
ських військ в Україну. Під Іловайськом 
загинуло 366 українських військових, 
отримали поранення 249, потрапили у 
полон 128 і 158 осіб зникли безвісти.
 У січні 2015 року, відповідно до норм 
Статуту ООН та Резолюції Генеральної 
Асамблеї ООН 3314 «Визначення аг-
ресії» від 14 грудня 1974 року, Верховна 
Рада України визнала Російську Феде-
рацію «державою-агресором, що всебіч-
но підтримує тероризм».
 У червні 2015 року ПАРЄ прийняла 
резолюцію, у якій РФ визнана агресо-
ром і окупантом. У липні 2015 року ПА 
ОБСЄ прийняла резолюцію, в якій чітко 
визнала, що дії РФ у Криму й на Донбасі 
є «актами військової агресії» проти Ук-
раїни. У грудні 2016 року Генасамблея 
ООН ухвалила резолюцію, якою Росія 
визнана «державою-окупантом», а Крим 
і Севастополь — «тимчасово окупованою 
територією». 
 У листопаді 2016 року Міжнарод-
ний кримінальний суд визнав Росію де-
ржавою-агресором і встановив, що «аг-
ресія розпочалася не пізніше 26 лютого 
2014 року, коли Росія залучила особо-
вий склад своїх збройних сил для отри-
мання контролю над частиною території 
України без згоди уряду України».
 За повідомленням Державної прикор-
донної служби України, наприкінці лю-
того 2014 року з Росії в Крим було пере-
кинуто близько 30 тисяч російських вій-
ськовослужбовців спеціального призна-
чення. Озброєні військовослужбовці ЗС 
РФ захопили аеропорти Сімферополя, 
«Бельбек», закрили повітряний простір 
Криму і приймали літаки лише з Росії. 
На військовий аеродром «Бельбек» при-
землилися 6 транспортних літаків з де-
сантниками і понад 10 російських війсь-
кових вертольотів. До Сімферополя при-
була колона російських БТР з десантни-
ками і зайняла ключові позиції в місті.
 Генеральна прокуратура України, на 
підставі зібраних доказів, офіційно пові-
домила про підозру в розв’язанні агре-
сивної війни (ст. 437 КК), зміні меж те-
риторії і державного кордону (ст. 110 КК) 
міністру оборони РФ Шойгу С. К., трьом 
його заступникам (Булгакову Д. В., Пан-
кову М. О., Герасімову В. В.) та іншим 
воєначальникам ЗС Росії, усього понад 

двадцятьом особам. Усі підозрювані ого-
лошені в державний розшук. Суд надав 
дозвіл на їх затримання і доставку в суд 
для обрання їм міри запобіжного заходу 
— утримування під вартою.
 25 серпня 2016 року Президент Ук-
раїни Петро Порошенко у Маріуполі 
офіційно заявив, що «єдиною людиною, 
яка організувала агресію проти Украї-
ни, є Путін». 
 За три роки воєнної агресії Росії (ста-
ном на 14 квітня 2017 року) український 
народ втратив понад 10 тис. осіб убити-
ми (з них 2 652 військовослужбовців 
усіх силових відомств України і понад 
500 добровольців), 23 тис. пораненими 
(з них 9 578 військових), майже 2,5 млн. 
осіб стали вимушеними переселенцями. 
У полоні російських агресорів перебува-
ють 127 українців.
 За даними Союзу комітетів солдатсь-
ких матерів Росії, під час війни на Дон-
басі загинуло мінімум півтори тисячі 
російських військових і майже 5 тис. 
поранених. Повних даних про загиблих 
і поранених немає, за наказом Путіна 
вони засекречені.
 Російські війська і підконтрольні 
Кремлю найманці і бойовики захопили 
окремі території Донецької і Луганської 
областей площею 15,8 тис. кв. км. Унас-
лідок анексії Криму Україна втратила 
26,1 тис. кв. км.

«Миролюбна» Росія
 У віртуальності, яка зветься «русскій 
мір», є таке гасло-кричалка: «Россия ни-
когда ни на кого первая не нападала». А 
що ж насправді являє собою «миролюбна» 
Росія, яка вела винятково «оборонні вій-
ни»? Заради об’єктивності звернемося до 
російських істориків і воєначальників. 
 Відомий російський генерал Куро-
паткін у своєму меморандумі царю в 
1900 році писав, що «за попередні 200 
років Росія була в стані війні 128 років і 
мала 72 роки миру. Із 128 років війни — 
лише 5 років прийшлось на оборонні вій-
ни і 123 — на завойовницькі». 
 Російський письменник Іван Ільїн у 
книзі «Про Росію» пише, що «Російський 
історик, професор Сергій Соловйов нара-
хував із 1240 по 1462 рік (за 222 роки) — 
двісті воєн, які вела Росія. З XIV століття 
по XX (за 525 років) генерал царської ар-
мії, державний діяч Микола Сухотін на-
рахував 329 років війни. Росія провоюва-
ла дві третини свого життя».
 Найбільшу кількість воєн Росія 

розв’язала і вела в часи, коли стала імпе-
рією. В загальному підсумку Московське 
царство, Російська імперія, Радянський 
Союз і нинішня Російська Федерація, за 
підрахунками істориків, провели понад 
300 загарбницьких воєн, колонізувавши 
сотні народів і анексувавши їхні території. 
Серед цих воєн були і війни проти власних 
народів, які вели національно-визвольну 
боротьбу за свою незалежність.
 Російська імперія за 350 років в ре-
зультаті загарбницьких воєн збільшила 
свою територію у понад сім разів (!) — з 
3 млн. кв. км у 1547 році до 21,8 млн. 
кв. км у 1914 році і займала 1/6 сухо-
долу Землі. Після розпаду Радянського 
Союзу територія РФ складає «лише» 17 
млн. кв. км, і це, вочевидь, дуже засму-
чує Путіна та росіян. Адже перший шу-
кає будь-які спроби, щоб «мирно» при-
єднати собі ще хоча б клаптик землі, а 
другі гаряче його підтримують. 
 За всю свою історію Росія веде проти 
України уже 24-ту загарбницьку війну!

Знищення агресора — конституційний 
обов’язок
 Російська Федерація вчинила проти 
України п’ять видів агресії, передбаче-
них пунктами а,b,c,d,g ст. 3 Резолюції 
Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визна-
чення агресії» від 14 грудня 1974 року, а 
саме:

 1. Вторгнення або напад збройних 
сил однієї держави на територію іншої 
або будь-яка воєнна окупація, який би 
тимчасовий характер вона не носила, що 
є результатом такого вторгнення або на-
паду, або будь-яка анексія із застосуван-
ням сили території іншої держави або 
частини її.
 2. Бомбардування збройними сила-
ми держави території іншої держави або 
застосування будь-якої зброї державою 
проти території іншої держави.
 3. Блокада портів або берегів держа-
ви збройними силами іншої держави.
 4. Напад збройними силами держа-
ви на сухопутні, морські або повітряні 
сили, чи морські та повітряні флоти ін-
шої держави.
 5. Засилання державою або від імені 
держави озброєних банд, груп і регуляр-
них сил або найманців, які здійснюють 
акти застосування збройної сили про-
ти іншої держави, які носять настільки 
серйозний характер, що це рівнозначно 
перерахованим вище актам, або її знач-
на участь у них. 

  Згідно зі ст.17 Конституції України 
«Захист суверенітету і територіальної 
цілісності України є найважливішими 
функціями держави, справою всього ук-
раїнського народу». Захист Вітчизни, не-
залежності та територіальної цілісності 
України є конституційним обов’язком 
громадян України (ст. 65 Конституції).
 Відповідно до ст. 36 КК України «Не-
обхідною обороною визнаються дії, вчи-
нені з метою захисту охоронюваних за-
коном прав та інтересів особи, яка захи-
щається, або іншої особи, а також сус-
пільних інтересів та інтересів держави 
від суспільно небезпечного посягання 
шляхом заподіяння тому, хто посягає, 
шкоди, необхідної і достатньої в даній 
обстановці для негайного відвернення 
чи припинення посягання... Кожна осо-
ба має право на необхідну оборону не-
залежно від можливості уникнути сус-
пільно небезпечного посягання.
 Не є перевищенням меж необхідної 
оборони і не має наслідком криміналь-
ну відповідальність застосування зброї 
або будь-яких інших засобів чи пред-
метів для захисту від нападу озброєної 
особи або нападу групи осіб, незалежно 
від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, 
хто посягає».
 КК України передбачає також по-
няття «крайня необхідність», яке за-
ключається в тому, що «Не є злочином 
заподіяння шкоди правоохоронюваним 
інтересам у стані крайньої необхідності, 
тобто для усунення небезпеки, що безпо-
середньо загрожує особі чи охоронюва-
ним законом правам цієї людини або ін-
ших осіб, а також суспільним інтересам 
чи інтересам держави, якщо цю небезпе-
ку в даній обстановці не можна було усу-
нути іншими засобами...»
 Зауважу, що Усама бен Ладен, на від-
міну від Путіна, не був президентом де-
ржави і являв собою набагато меншу за-
грозу для світу, аніж Путін. 
 Формулу порятунку земної цивіліза-
ції виведено Майстрами Далекого Сходу: 
«Сьогодні уже не тисячі, а мільйони ка-
жуть: «Ні війні!». Людство усвідомило 
той факт, що ще одна велика битва буде 
рівнозначна його повному знищенню, і 
досить багато людей стверджують, що 
краще нехай зникне правитель і цілий 
народ, який оголосив війну, але цивілі-
зація уціліє».
 Викладені історичні факти і наукові 
висновки повинні обов’язково врахо-
вуватися у стосунках з Росією, яка має 
бути ізольована від цивілізованого сві-
ту (як Північна Корея), як душевно хво-
ра країна-агресор.
 Заради порятунку світу Путін і ство-
рений ним фашистський режим повин-
ні бути засуджені світовою спільнотою, 
а Путін — знищений, як бен Ладен, або у 
інший спосіб, що не загрожує життю не-
винним, якщо не припинить війну проти 
України, не звільнить окупований Дон-
бас і Крим і добровільно не здасться пра-
восуддю. 
 На думку більшості юристів, у ситу-
ації, яка склалася у зв’язку з воєнною 
агресією Росії проти України, відповід-
но до норм міжнародного права, законів 
війни та національного законодавства 
України, ліквідація Путіна буде визна-
на легітимною, правовою і законною, 
як вчинена у стані необхідної оборони 
і крайньої необхідності, за аналогією 
вбивства Усами бен Ладена (знищення 
якого, за твердженням Лаврова, виправ-
дано з точки зору міжнародного права і 
права на самооборону).
 Медведєв, будучи президентом Росії, 
одним із перших привітав президента 
США Обаму і розділив з ним радість зни-
щення «терориста номер один».
  На черзі — Путін, який на сьогодні 
замінив ліквідованого «терориста № 1».
 Думаю, що Медведєв і Путін розді-
лять радість, коли удвох будуть в одній 
камері в міжнародній в’язниці, а не на 
шибениці.
 Кожен громадянин України має 
не лише право, а й конституційний 
обов’язок знищити агресора, який по-
сягнув на Вітчизну, її незалежність і те-
риторіальну цілісність!
 Наші пращури — орії (руси) зали-
шили нам, українцям, своїм нащадкам, 
одну з головних заповідей: «Ворога Роду 
твого знищуй без пощади!». ■

ВІЙНА І ПРАВО

«Нехай зникне правитель, 
а цивілізація уціліє»
Ліквідація Путіна — легітимна, законна, справедлива

■

Тортури і страта Муаммара Каддафі 20 жовтня 2011 року.❙

Усама бен Ладен, на відміну від Путіна, не був президентом держави 
і являв собою набагато меншу загрозу для світу, аніж Путін.
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Приборкати 
ведмедя 
Директор ФБР назвав Росію 
найбільшою загрозою для 
Америки 

Ігор ВІТОВИЧ

 Директор ФБР Джеймс Комі у середу пiд 
час слухань у Сенаті заявив, що Росія продов-
жує втручатись у політичне життя США, та 
назвав її найбільшою загрозою Америці. «На 
мою думку, Росія становить найбільшу загро-
зу для США з-поміж усіх країн на планеті, бе-
ручи до уваги її наміри та ресурси», — зазна-
чив очільник ФБР. 
 Комі наголосив, що США мають змуси-
ти Росію припинити втручання у внутрішні 
справи Америки. І хоча він зазначив, що ФБР 
не отримало свідчень того, що Росія реально 
вплинула на результати підрахунку голосів на 
виборах президента США, Комі водночас пого-
дився, що Росія втручається у вибори в інших 
країнах світу і там чинить спроби вплинути на 
результати виборів. Очільник ФСБ погодився: 
якщо залишити втручання Росії у минулі ви-
бори президента США без відповіді, то в май-
бутньому Москва спробує вплинути на резуль-
тат підрахунку голосів.
 У середу Джеймс Комі давав свідчення пе-
ред юридичним комітетом Сенату і відповідав 
на запитання про свою роль у торішніх прези-
дентських виборах, зокрема про розслідуван-
ня справи ймовірного втручання Росії в аме-
риканські вибори, яке проводило його відомс-
тво.
 Президентські вибори у Сполучених Шта-
тах, які відбулися шість місяців тому, і далі 
перебувають у центрі суперечок між Хілларі 
Клінтон і Дональдом Трампом. У своєму пер-
шому розлогому інтерв’ю у вівторок Клінтон 
звинуватила директора ФБР у частковій від-
повідальності за свій програш на виборах. 
Вона сказала, що була на шляху до перемоги, 
коли за 11 днів до виборів відомство Комі ого-
лосило, що розпочинає слідство щодо того, чи 
правомірно Клінтон зберігала таємну пошту 
на приватному комп’ютерному сервері, коли 
обіймала посаду державного секретаря. Нага-
даємо, електронна пошта Клінтон була опри-
люднена через «Вікілікс», що завдало удару 
кампанії демократичного кандидата. 
    Під час слухань Джеймс Комі вчергове на-
голосив, що рішення про відновлення розслі-
дування щодо Хілларі Клінтон за два тижні до 
президентських виборів у справі про її елект-
ронну переписку і пов’язані з цим порушення 
було обґрунтованим. За його словами, перед 
ним стояла дилема: або притримати інформа-
цію до завершення виборів, або поінформува-
ти негайно парламентаріїв. Він обрав останнє, 
про що не шкодує. ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Сади замість пустелі 
й табуни туристів — таку 
давню ідею реанімувала 
екологічна фірма з Дубаю 
National Advisor Bureau 
Limited. Підприємці з 
Об’єднаних Арабських 
Еміратів хочуть створи-
ти оазис у пустелі завдяки 
айсбергу, який збирають-
ся прибуксирувати з Ан-
тарктики, повідомила міс-
цева газета «Гульф Ньюс». 
Представник фірми Абдул-
ла Мухаммед Сулейман 
Аль-Шехі повідомив ви-
данню, що програма транс-
портування айсберга з Ан-
тарктики до узбережжя 
емірату Ель-Фуджайра 
розпочнеться на початку 
2018 року, а буксируван-
ня льодової гори буде три-
вати 12 місяців. Він не по-
дав технічних подробиць 
цієї процедури, але пові-
домив, що за розрахунка-
ми до узбережжя Еміратів 
після всіх втрат по дорозі 
буде доставлено 80 млрд. 
літрів свіжої питної води, 
чого достатньо для задо-
волення потреб одного 
мільйона мешканців впро-
довж п’яти років (населен-
ня Еміратів — 9 мільйонів 
осіб). Води з айсберга та-
кож має вистачити для пе-
ретворення пустельного 
східного емірату Ель-Фуд-
жайра на квітучий сад. 
 Айсберг біля узбере-
жжя пустелі також має 
привабити туристів. На 
промо-ролику проекту на 
льодовій горі і поблизу неї 
навіть видно полярних вед-
медів та пінгвінів. Втрати 
льоду внаслідок транспор-
тування трасою завдовжки 

понад 12 тисяч кілометрів 
мають бути незначними, 
оскільки 80% айсберга пе-
ребуває під водою, а 20% 
надводної частини добре 
відбивають сонячне про-
міння. 
 Уряд ОАЕ наразі не 
коментує цей проект, бо 
ідея не нова. Раніше ця ж 
компанія планувала про-
вести водопровід  дном 
Перської затоки, по якому 
до Еміратів мала надходи-
ти вода з гірських рік Па-
кистану. Проект так і не ре-
алізували до цього часу. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Відносини між Туреччиною та 
Росією повністю відновилися, про це 
відрапортували президент Росії Воло-
димир Путін та турецький лідер Ред-
жеп Таїп Ердоган на спільній прес-
конференції в Сочі.
 Це перший закордонний візит для 
Ердогана після референдуму, який 
зміцнив його політичні позиції на бать-
ківщині, зазначає «Євроньюс». Путін 
та Ердоган розмовляли про економічну 
співпрацю і сирійський конфлікт. Не-
вдовзі Ердоган вирушає також до Спо-
лучених Штатів для зустрічі з прези-
дентом Дональдом Трампом. І в Росії, 
і в США одним із найважливіших пи-
тань на порядку денному залишається 
сирійський конфлікт та безпека в ре-
гіоні. Тому Путін також звернув особ-
ливу увагу на російсько-турецьку спів-
працю у питанні вирішення сирійської 
кризи.
 У свою чергу, президент Ердо-
ган запевнив, що його країна хоче 
зробити все заради зупинення крово-
пролиття у Сирії. Він вказав на не-
обхідність «посадити за один стіл во-
рогуючих сирійців» і знищити теро-
ристичні угруповання, що діють на 
Близькому Сході та в інших регіонах 
світу. Обидва президенти домовилися 
про створення в Сирії так званої «зони 
деескалації», яка на початковому ета-
пі повинна охоплювати провінцію Ід-
ліб. Ердоган висловив сподівання, що 
Ідліб і надалі залишатиметься зоною 

«без бойових дій» у Сирії. Подальше 
утворення таких зон обговорювати-
муть в Астані в ході чергового раунду 
мирних переговорів. Анкара планує і 
надалі вживати заходів проти загроз, 
що надходять iз південних кордонів, 
із Сирією та Іраком. 
 Стосовно економічної співпраці, 
то Путін наголосив, що Росія заці-
кавлена в першу чергу на продовжен-
ні стратегічних інвестицій, таких, як 
будівництво газопроводу по дну Чор-
ного моря й АЕС у Туреччині. Попри 
запевнення у нормалізації відносин, 
Путін повідомив, що обмеження на 
імпорт турецьких помідорів поки що 
залишатиметься чинним, як і візові 

обмеження. Однак президент Росії за-
явив, що Москва поступово знімати-
ме санкції з Анкари. На думку Путі-
на, про те, коли будуть повністю зняті 
всі обмеження, введені Росією щодо 
турецьких підприємців, вирішать дво-
сторонні переговори за участю про-
фільних міністрів.
 Не виключено, що Путін і Ердо-
ган, до яких як до авторитарних пра-
вителів iз пересторогою ставиться Єв-
ропа, обговорювали також створення 
якогось політичного союзу Москва—
Анкара, про який раніше згадував Ер-
доган. Але на заключній прес-конфе-
ренції цієї теми президенти не зачіпа-
ли... ■

Джеймс Комі не шкодує, що завдав удару 
по рейтингу Хілларі Клінтон. 

❙
❙

ДО РЕЧІ

 Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс 
Тіллерсон у виступі перед співробітниками свого відомства 
3 травня заявив, що між США та Росією «майже немає дові-
ри». І додав, що адміністрація президента Трампа працює 
над покроковим відновленням цієї довіри. Першою спробою 
в цьому напрямi він назвав співпрацю по Сирії, передає ін-
формаційна агенція «Ассошiейтед Пресс». У разі успіху Ва-
шингтон і Москва можуть перейти, зокрема, до українського 
питання, заявив він.

■

КОНТАКТИ 

А ще недавно апельсини чавили...
Зустріч Путіна й Ердогана: дружбу відновлено, але без турецьких 
помідорів і курортів 

■

«Скажу тобі як автократ автократу...»❙

ДИВА ТА Й ГОДІ

Льодовиковий період 
До Еміратів хочуть прибуксирувати... айсберг з Антарктики 

■

А ТИМ ЧАСОМ...

Льодова гора «сама прийшла»
 До узбережжя в канадській провінції Ньюфаундленд прибився айсберг, 
який спричинив масовий наплив туристів, повідомляє Бі-Бі-Сі. І «гість» -
-  великий, бо айсберг, об який розбився «Титанік», у порівнянні з ним, мов 
миша проти слона. На автошляху біля міста Ферріленд утворилися затори , 
бо фотографи - аматори і професіонали - зупиняли автівки, щоб сфотогра-
фувати крижану гору, яка нависла над сушею.
 Цей район біля узбережжя Ньюфаундленда і Лабрадора відомий як 
«айсбергова алея» завдяки великій кількості криги, що припливає кожної 
весни з Арктики. Ці айсберги часто закуті в морську кригу, яка може трима-
тися до початку літа. Основна маса айсбергів залишається під водою, тому 
багато з них біля узбережжя застрягають. Це дає можливість туристичним 
компаніям організовувати тури для охочих побачити айсберги зблизька, 
сказав директор місцевої турагенції. 

■

Айсберг, що прибився до берегів Канади. ❙
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«У кожному матчі я хочу показати, що гідний грати на такому рівні, 

незважаючи на вік. Я багато для цього працюю. 
Хочу, щоб люди сумували, коли я піду»

Джанлуїджі Буффон
воротар ФК «Ювентус» (Італія)

УКРАЇНА МОЛОДА

Віталій МОХНАЧ

 Навіть на другий після гри 
день, коли, за логікою, мав би 
активно обговорюватися інший 
— зіграний у середу — півфінал 
Ліги чемпіонів, у якому «Ювен-
тус» упевнено в гостях переграв 
«Монако», футбольна Європа 
продовжувала зосереджено го-
ворити про феномен зірки мад-
ридського «Реалу» Кріштіану 
Роналду. 
 Забивши в останніх трьох 
поєдинках Суперліги вісім 
м’ячів, три з яких — у першій 
частині півфінального про-
тистояння з «Атлетико», пор-
тугалець дуже близько піді-
йшов до здобуття рекордного — 
п’ятого поспіль — титулу кра-
щого снайпера Ліги чемпіонів. 
У поточному розіграші ЛЧ Ро-
налдо має десять точних ударів, 
що лише на один м’яч менше, 
ніж у лідера бомбардирських 
перегонів — аргентинця Ліоне-
ля Мессі з «Барселони», котра, 
нагадаємо, в чвертьфіналі при-
пинила боротьбу за Кубок чем-
піонів-2017. До того часу, як iз 
сезону-2012/2013 «К7» забро-
нював за собою статус кращого 
голеадора Суперліги, це зван-
ня чотири роки поспіль вигра-
вав Мессі. Клепаючи ж голи в 
нинішньому розіграші голо-
вного клубного турніру Євро-
пи, Роналду має підстави обій-
ти в принциповій суперечці 
затятого конкурента, що, без 
сумніву, надасть йому вагомі 
підстави претендувати на здо-
буття за підсумками поточного 
року загалом уже п’ятого «Золо-
того м’яча». Власне, саме стіль-
ки подібних трофеїв має арген-
тинський Малюк, котрий, пере-
буваючи на піку форми, змусив 
називати себе «Генієм», «кра-
щим футболістом усіх часів і на-
родів» тощо. 
 Без сумніву, подібні ремар-
ки, якими нагородили Мессі, 
не надто тішать самолюбство 
амбітного Роналду. Допомігши 

національній збірній виграти 
чемпіонат Європи-2016, став-
ши кращим бомбардиром мад-
ридського «Реалу» й нещодав-
но забивши за клуб 400-й м’яч, 

32-річний португальський фе-
номен, котрому, до слова, на 
батьківщині вже встановлю-
ють пам’ятники, також зробив 
вагомий внесок у футбольну іс-

торію. Однак, схоже, Кріштіа-
ну не заспокоїться, доки при-
наймні не наздожене за кількіс-
тю «Золотих м’ячів» конкурента 
Мессі, в якого подібних відзнак 
п’ять. Партнери й колеги Ронал-
ду по ремеслу визнають, що на 
відміну від Мессі, котрий є про-
довженням своєї геніальності, 
наявні в колекції португальсь-
кої зірки медалі та трофеї (зок-
рема й чотири Ballon d’Or) — ре-
зультат його наполегливої ти-
танічної роботи.
 Тож, з огляду на останні ста-
рання португальця, зовсім скоро 
буде у лідера «вершкових» мож-
ливість переписати ще один ре-
корд Ліги чемпіонів, ставши ра-
зом iз «Реалом» першим клубом, 
котрому вдасться захистити ти-
тул найкращого в Європі. Після 
переконливої перемоги над «Ат-
летико» з різницею в три м’ячі 
сумніватися, що саме «Реал», 
а не «матрацники», зіграють 3 
червня фінал ЛЧ у Кардіффі, не 
доводиться.
 Загалом, не так багато інт-
риги залишилося й в іншій пів-
фінальній парі. Як свідчить ста-
тистика УЄФА, ще жодній ко-
манді не вдавалося виходити до 
заключного етапу ЛЧ, програв-
ши з різницею в два м’ячі пер-
ший поєдинок півфіналу. Упев-
нений крок до фіналу ЛЧ-2017 
найтитулованіший клуб Італії 
зробив завдяки «дублю» арген-
тинця Гонсало Ігуаїна, який той 
оформив на стадіоні Луї II в Мо-
нако. При цьому в шостому мат-
чі турніру поспіль 39-річний 
голкіпер «Ювентуса» Джанлуї-
джі Буффон зберіг свої володін-
ня «на замку». Тож  саме про-
тистояння забивного Роналду 
та непробивного Буффона має 
стати головним лейт мотивом 
заключного поєдинку «лігочем-
піонського» сезону. По суті, від 
його підсумку й залежатиме: 
отримає Кріштіану  свій п’ятий 
«Золотий м’яч», чи його виграє 
— вперше в кар’єрі —  італійсь-
кий кіпер. ■

СУПЕРЛІГА

Непробивний проти 
забивного
До фіналу Ліги чемпіонів упевнено крокують команди з найкращою 
в турнірі обороною та нестримно-амбітним голеадором

■

У нинішньому розіграші ЛЧ голкіпер «Юве» Буффон пропустив наразі лише два м’ячі: останній — 
у п’ятому турі групового етапу від «Севільї».
Фото з сайта УЄФА.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Півфінал (перша 
гра). «Монако» (Франція) — «Ювен-
тус» (Італія) — 0:2 (Ігуаїн, 29, 59).

■

Григорій ХАТА

 Олімпійський турнір у Ріо-де-
Жанейро для українських майстрів 
вільної боротьби пройшов не най-
кращим чином — ні чоловічій, ні 
жіночій збірній не вдалося виграти 
бодай однієї нагороди. Своєрідною 
бразильською віддушиною для віт-
чизняної боротьби стало олімпій-
ське «срібло» представника греко-
римської боротьби Жана Беленю-
ка, але конкретно для самих «віль-
ників», то була слабка втіха.
 Не дивно, що на початку ново-
го олімпійського циклу наставни-
ки обох збірних — Руслан Савло-
хов та Володимир Євонов — надали 
шанс молоді. Генеральною репети-
цією для спортсменів був Київсь-
кий міжнародний турнір, за під-
сумками котрого головні тренери 
й сформували основну обойму збір-
них на чемпіонат Європи, що дня-
ми розпочався у сербському місті 
Нові-Сад.
 Першою, хто сповна виправдав 
довіру керманичів, стала 22-річна 
уродженка Ковеля Ілона Семків, 

котра на своєму дебютному дорос-
лому єврофорумі піднялася одра-
зу на другу сходинку п’єдесталу. 
Дивуватися, що в головному поє-
динку турніру вихованка трене-
ра Максима Кравченка поступи-
лася титулованій Марії Стадник з 
Азербайджану, котра, нагадаємо, 
раніше захищала синьо-жовті ко-
льори, думається, не варто. Досвід 
нашої колишньої співвітчизниці, 
в активі котрої три олімпійські на-
городи, а також титул переможни-
ці минулорічного ЧЄ, виявився по-
тужнішим аргументом у протисто-
янні з молодою та перспективною 
чемпіонкою Європи та віце-чем-
піонкою світу серед молоді.
 Водночас на шляху до конти-
нентального фіналу-2017 наша 
найлегша збірниця (вагова кате-
горія до 48 кг) долала суперниць, 
можна сказати, «однією лівою». 
Трьох опоненток — німкеню Ба-
умгартнер, шведку Петерссон та 
росіянку Дадашеву — Ілона пере-
могла достроково.
 Іще одну континентальну наго-
роду в перші змагальні дні в Нові-

Сад українській борцівській збір-
ній принесла знана львів’янка 
Юлія Ткач-Остапчук, яка завою-
вала «бронзу». Хоча, здається, в 
нашій омолодженій жіночій збір-
ній саме ця досвідчена й титуло-
вана борчиня виглядала основ-
ним претендентом на європейське 
«золото», утім її переможну ходу в 
чвертьфіналі обірвала не менш ко-
лоритна в медальному плані Тай-
не Мустафа Юсейн iз Болгарії. У 
втішному турнірі Ткач-Остапчук 
знову перемагала — причому на 
куражі. Спочатку менш ніж за 
хвилину Юлія розібралася з турке-
нею Хафізе Шахін, швидко дістав-
шись десятибального ліміту. Піс-

ля чого — у безпосередній битві за 
бронзову медаль — поклала на ло-
патки росіянку Інну Тражукову. 
Чемпіонкою ж у цій категорії (до 
63 кг) стала полька Михалик, яка 
у фіналі здолала кривдницю ук-
раїнської борчині Юсейн.
 У чоловіків-«вільників» у 
перший змагальний день кра-
щим був 19-річний Андрій Яце-
нко (до 57 кг). Після минулоріч-
ного «срібла» від талановитого 
борця з Київщини очікували схо-
жого виступу в Сербії, проте, опи-
нившись на туше у чвертьфіналі 
проти росіянина Угуєва, фінішу-
вати вище восьмого місця він не 
зміг. ■

Гандбол
 Чемпіонат Європи-
2018. Кваліфікація. Чо-
ловіки. Група 4. 3-й тур. 
Україна — Чехія — 26:23 
(14:12; Козакевич (7) — 
Хрстка (9)).
 Турнірне становище: 
Україна — 4, Ісландія, Ма-
кедонія — 2 (2 матчі), Чехія 
— 2.
 Знову зігравши в Су-
мах домашній матч відбору 
на Євро-2018 — цього разу 
проти команди Чехії, — ук-
раїнська збірна здобула 
другу перемогу в кваліфі-
каційному турнірі.

Визнання
 За підсумками квітня 
Національний олімпійсь-
кий комітет України виз-
нав олімпійського чемпіо-
на зі спортивної гімнасти-
ки, дворазового чемпіона 
Європи-2017 Олега Вер-
няєва найкращим спорт-
сменом місяця. Подібне 
звання спортсмен отримав 
удев’яте, зрівнявшись за 
цим показником із рекорд-
сменкою — шаблісткою 
Ольгою Харлан. Його на-
ставник — Геннадій Сар-
тинський — став кращим 
тренером минулого міся-
ця. ■

ХРОНІКА■

На чемпіонаті Європи-2017 титулована Юлія Ткач-Остапчук підтвердила свій клас.
Фото з сайта unian.net

❙
❙

БОРОТЬБА

Досвід та молодість
Борцівський чемпіонат Європи українські 
збірники розпочали з виграшу двох нагород

■
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 Дружина — чоловікові:
 — Раніше ти був щасливий, 
якщо бачив мене лише кілька хвилин 
на день!
 — І зараз теж, бурмоче чоловік.

* * *
 Чоловiк приїжджає з риболовлі 
тверезий  як скло, зате повний рюк-
зак риби. Дружина в шоці:
 — Оце улов!
 Чоловiк засмучено:
 — Кум, сволота, горілку вдома 
забув.

* * *
 «Береженого Бог береже», — 
подумав Петро, коли в нього закінчи-
лися чорнила в ручці під час реєст-
рації в РАЦСi.

* * *
 Ніколи не розповідайте новiй дів-
чинi про капості, які вам робили попе-
редницi. Не варто підкидати їй ідеї.

* * *
 — Чому в єврейського хлопчи-
ка бутерброд завжди падає маслом 
униз?
 — Тому що він намастив його 
маслом з обох бокiв.

* * *
 На заняттях за статутом каpауль-
ної служби:
 — Рядовий Петpов! Ви стоїте на 
посту і помічаєте, що до вас підпов-
зає людина. Вашi дії?
 — Відведу нашого комбата до-
дому.

По горизонталі:
 1. «Ой ти, дівчино, з горіха зерня. 
Чом твоє серденько — колюче тер-
ня? Чом твої вустонька — тиха молит-
ва, а твоє слово — гостре, мов брит-
ва?» (автор). 4. Український футболь-
ний клуб. 8. Хвороботворна бактерія. 
10. Сибірська річка, «донька» Байка-
лу. 11. Тітка, сестра матері або дру-
жина материного брата у Карпатах. 
12. Духовний сан мушкетера Араміса 
після завершення служби. 14. Тради-
ційна новорічна страва. 15. Лікар для 
тварин. 17. Порода службових собак-
рятівників, привчених шукати і витя-
гувати людей, що потрапили під ла-
вини. 20. Віслюк на Кавказі чи в Се-
редній Азії. 21. Давньогрецька богиня 
перемоги. 22. Зневажлива назва по-
пулярної музики чи масового мистец-
тва. 24. Найшвидша на землі твари-
на. 25. Дзвіночок, який вішають овеч-
кам на шию. 26. Застаріла назва щік 
27. Столиця Казахстану. 
По вертикалі:
 1. Ароматична смола для обку-
рювання, ладан. 2. Територія або час-
тина однієї держави, оточена з усіх 
сторін територією іншої держави. 3. 
«Як понесе з України у синєє море ... 
ворожу, отоді я і лани, і гори — все 
покину і полину до самого Бога мо-

литися» (Тарас Шевченко). 5. Ім’я го-
ловної героїні комедії Леоніда Гайдая 
«Кавказька полонянка». 6. Дуже да-
лекий предок. 7. Ім’я українського ху-
дожника-шістдесятника і дисиден-
та. 9. Хліб із маслом. 10. Антагоніст 
Бога, який має прийти перед кінцем 
світу. 13. Річка на Кавказі. 14. Зна-
хар і чаклун у деяких народів Півночі 
чи індіанських племен. 16. Синяк під 
оком. 17. Китайський плоскодонний 
човен, часто з навісом. 18. Амери-
канська співачка, що чекає двійню. 
19. Єврейське теософське вчення з 
вираженими елементами містики і 
магії. 22. Річка у Карпатах. 23 Дав-
ньогрецький бог війни. ■

Кросворд №52
від 28—29 квітня

У зв’язку зi святковими вихiдними та неробочими днями «Укрпошти» 
наступний номер «України молодої» вийде в четвер, 11 травня.

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00

Захід +4…+9

 +18…+23

 +7…+12

 +16…+21

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр +4…+9

 +19…+24

 +7…+12

 +19…+24

Північ +7…+12

 +19…+24

 +7…+12

 +19…+24

Схід +2…+7

 +17…+22

 +5…+10

 +17…+22

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00

Південь +7…+12

 +20…+24

 +7…+12

 +19…+24

з 8 до 14 травня
  Овен (21.03—20.04). Ви зустріне-
теся з фінансовими проблемами. Доведеть-
ся економно розпоряджатися грошима. Тому 
перш ніж витрачати великі суми, обміркуйте 
ще раз свої покупки.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.

 Телець (21.04—21.05). Ви будете готові 
попрощатися зі старими спогадами. З’явиться 
нав’язливе бажання весело провести час. Бун-
тарський настрій може стати причиною про-
блем з оточуючими.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 13.

 Близнюки (22.05—21). Чуттєвість 
може послужити імпульсом до появи інфан-
тильності. Задумайтесь над тим, як поверну-
ти в життя радість і насолоду, iнакше вам не 
уникнути депресії.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 14.

 Рак (22.06—23.07). Ваша чутливість до-
поможе ще більше зблизитися з людьми, яких 
ви любите. Вклавши у вiдносини серце і душу, 
ви поліпшите цим не тільки емоційний стан, а 
й здоров’я.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 10.

 Лев (24.07—23.08). Цей тиждень обіцяє 
багато цікавих подій. Удача світить тим, хто 
зайнятий інтелектуальною діяльністю. Успіх 
чекає творчих людей і працівників розумової 
праці.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 12.

 Діва (24.08—23.09). Тиждень принесе не-
сподівані сюрпризи. Поточні події в житті мо-
жуть змінитися кардинальним чином. Тут усе 
залежить від вашої поведінки. Вибравши пра-
вильну тактику, ви зможете досягти успіху.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13.

 Терези (24.09—23.10). Слід проявляти 
обережність у всіх справах. Тільки зважені рі-
шення приведуть до позитивних результатів. 
Свій фінансовий стан можна буде поліпши-
ти завдяки наполегливiй працi та продума-
ним діям.
 Дні: спр. — 14; неспр. — немає.

Скорпіон (24.10—22.11). Сприятливий 
перiод для тих, хто дотримується аскетично-
го способу життя. Це мінімум розваг, відсут-
ність предметів розкоші та ретельно обдуманi 
покупки.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 14.

 Стрілець (23.11—21.12). Економіка 
матиме нестабільний характер, тому вкрай 
не рекомендується намагатися отримати 
гроші обманним шляхом. Незважаючи на 
скрутнi часи, можна зайнятися благодiй-
нiстю.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 13.

 Козеріг (22.12—20.01). Бажання пра-
цювати та розвивати нові навички стануть пріо-
ритетними якостями. Дуже корисно зайняти-
ся самоосвітою. Підвищуйте свій рівень, за-
пишіться на курси, розширюйте кругозір.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 10.

 Водолій (21.01—19.02). Для 
тих, хто займається саморозвитком і 
творчістю,гарантовано успiх. Розвивайте ін-
туїцію та приховані таланти i невдовзi побачи-
те позитивні результати.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 13.

 Риби (20.02—20.03). Швидкоплинних 
бурхливих пригод бажано уникати. Тих, хто 
шукає легких розваг, чекають неприємні сюр-
призи. Чудовий перiод для створення міцної 
сім’ї.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 12.

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

6—7 травня сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер схiдний, 5-10 м/с. 
Температура вночi +7...+9, удень +21...+23. Пiслязавтра вночi 
+10...+12, удень +21...+23.

Миргород: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Уночi +5...+7; удень 
+21...+23.
Вiнниця: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Уночi +7...+9; удень 
+21...+23.
Одеса: мiсцями короткочасний дощ. Уночi +9...+11, удень 
+21...+23. 

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, невеликий дощ. Трус-
кавець: уночi +6...+8, удень +20...+22. Моршин: +5...+7, удень 
+18...+20.

Аліса КВАЧ

 Що б ви зробили, якби приїхали до Парижа й 
захотіли сфотографуватися на фоні Ейфелевої вежі, 
а за мить до зйомки у кадр в’їхав би на велосипеді 
якийсь дивак у камуфляжі, шортах та чорних окуля-
рах. «Що за ідіот», — роздратовано подумали б ви, 
намагаючись видалити «зіпсоване» фото.
 Принаймні так відреагувала на появу в кад-
рі незнайомця група тайських туристів, які приї-
хали до Парижа на екскурсію. Яким же було їхнє 
здивування, коли вони, придивившись уважні-
ше, пізнали в нахабі відомого актора і культурис-
та, екс-губернатора Каліфорнії Арнольда Шварце-
неггера. Аналогічний знімок опублікував у мережі 
Instagram і сам Залізний Арні, підписавши фото: 
«Дякую туристам біля Ейфелевої вежі, які дозво-
лили мені «влізти» у своє фото!».
 Як з’ясувалося, у Парижі Шварценеггер був не 
просто так, а у справах. У той день на нього чека-
ла аудієнція у президента Франції Франсуа Олан-
да, який вручив актору найпрестижнішу нагороду 
країни — орден Почесного легіону за екологічну 

діяльність. Як відомо, Шварценеггер є 
співзасновником міжнародної неко-
мерційної екологічної організа-
ції «R20 — 20 регіонів дій 
щодо змін клімату» і неаби-
якою мірою відомий завдя-
ки своїм ініціативам щодо 
розвитку «зелених» дже-
рел енергії, економії при-
родних ресурсів і збере-
ження екологічного балан-
су. Навіть свій автомобіль, 
позашляховик Mercedes-Benz 
G-Class, він кілька місяців тому пере-
робив на електрокар.
 Лишається гадати, що зроблять 
тайські туристи зі своїм «зіпсованим» 
фото. Можна було б спробувати виста-
вити на аукціон. Шкода, що без авто-
графа: у перші хвилини ніхто з туристів 
відомого актора не впізнав, а коли до 
них підбігли журналісти, Шварценеггер 
був уже далеко. ■

ЗНАЙОМІ ЛЮДИ!

Пранкер Арнольд
Відомий актор «зіпсував» у Парижі 
фотознімок тайським туристам

■

Керівник Центру дослідження Росії — 
про методи російської пропаганди i як їм протистояти

Денис Богуш: Без перемоги 
на інформаційному фронті 
виграти війну неможливо
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