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Вниз —
і без
України!
Падіння російського
рубля вперше в історії
не зачепило українську
гривню. Економіку РФ
затиснуто в лещата
санкцій, а місцеві олігархи
активно переводять свої
капітали... у нашу державу
» стор.
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❙ Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 25,92 грн
1 € = 32,11 грн
1 рос. руб. = 0,4 грн
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ІнФорУМ

«Найбільш популярними напрямками зовнішньої міграції є Польща та Росія, причому з 2014 року
спостерігається переорієнтація мігрантів iз Росії на Польщу. Кількість мігрантів, які виїжджали
на заробітки в західному напрямку, за 2014—2016 роки зросла втричі, якщо судити за даними
Євростату про кількість уперше виданих українцям дозволів на працевлаштування у країнах ЄС».

Ірина Піонтківська
старший економіст ЦЕС

■ ВИХІД Є

■ НА ФРОНТІ

Повернути українців додому

Вибухає земля
під колесами

Олег Ляшко знає, як зупинити трудову міграцію
Галина ПЕЧЕРИЦЯ
Відтік кваліфікованих кадрів триває: найкращі спеціалісти виїжджають за кордон, щоб
хоч якось прогодувати свої
сім’ї. Спроби уряду подолати
трудову міграцію без збільшення доходів громадян приречені
на провал, переконаний лідер
Радикальної партії.
«Уряд вирішив боротися з
трудовою міграцією шляхом
перекваліфікації робітників.
Але це абсолютно не вирішує
проблеми міграції. Ключове —
це радикальне збільшення зарплат! Коли в Польщі мінімальна зарплата 500 євро, а у нас
120 євро — ось головна причина
для міграції. Перекваліфікація
трудових кадрів за бюджетні
кошти без підвищення зарплат
— це викинуті на вітер гроші.
Будемо продовжувати спонсорувати економічний розвиток
інших держав замість того, щоб
відновлювати національну економіку», — обурився народний
депутат.
Радикальна партія має свій
план, як повернути заробітчан
iз-за кордону.
«План нашої команди включає низку конкретних кроків:
відновлення держфінансування профтехосвіти, дуже суттєве
підвищення зарплат для працівників, абсолютні обмеження на
торгівлю сировиною, стимули
для енергомодернізації та переоснащення виробничих потуж-

Уперше за тривалий час бойовики
використали танки та протитанковий
ракетний комплекс
Ірина ЛУГОВА
За добу 11 квітня російсько-окупаційні війська продовжили ігнорувати «великоднє перемир’я». Агресор здійснив 64
обстріли позицій українських захисників.
Неспокійно було на обох напрямках. На
Донеччині під вогонь із заборонених 120мiлiметрових мінометів потрапили наші
укріплення поблизу Бердянського, Лебединського, Широкиного, Водяного, Пісків,
Кам’янки, Авдіївки та шахти «Бутівка». Також поблизу Водяного, Пісків та Кам’янки
бойовики вели вогонь iз танків, а в районі
Талаківки, Лебединського та шахти «Бутівка» — з мінометів калібру 82 мм. Гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя «працювали»
по захисниках Старогнатівки, Талаківки,
Мар’їнки, Гнутового, Красногорівки, Опитного, Новотроїцького та Павлополя. Оборонців Пісків, Гнутового та Красногорівки
обстрілювали ще й з БМП, а поблизу Широкиного привели в дію протитанковий ракетний комплекс.
У ніч на 11 квітня бойовики також
здійснили обстріли житлових кварталів
старої Авдіївки. Про це на своїй сторінці у «Фейсбуцi» повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. За його словами,
стріляли по приватному сектору. Влучили
у будинок та сарай на вулиці Лермонтова.
«Як доповів мені Павло Малихін, голова
ВЦА Авдіївки, обстріл розпочався вночі,

❙ Олег Ляшко хоче, щоб українці не покидали свої сім’ї в пошуках
❙ кращого життя за кордоном.
ностей підприємств, зниження
облікової ставки Нацбанку для
здешевлення кредитів, програми забезпечення молодих сімей житлом і першим робочим
місцем. Це реальний план відновлення національної економіки і зупинення трудової міграції. Все інше — короткострокова туфта із наперед провальним результатом», — зазначив
Ляшко.
Політик наголосив на тому,
що потрібно збільшити державну підтримку села для припи-

■ ПРЕЦИДЕНТ

Помилувати,
довічно не
утримувати
У Качанівській колонії
22 жінки відбувають
довічне покарання
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Із Качанівської жіночої колонії
в Харківській області відпустили
львів’янку, яку першою в Україні було
засуджено до довічного ув’язнення. Любов Кушинська, засуджена за вбивство
двох чоловіків, була помилувана Президентом Петром Порошенком і вийшла на волю. Як повідомила прес-служба Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань, загалом за ґратами вона провела
27 років 9 місяців. Допоміг їй звільнитися народний депутат від БПП Олек-

нення трудової міграції.
«Українці купують землю в
Польщі, бо не бачать перспектив у рідній країні. Адже в Україні неможливо прогодувати
родину на мізерну зарплату, а
сільське господарство знищують на догоду іноземцям. Ми
вимагаємо від уряду підвищити
мінімальну зарплату і відмовитись від заборони на продаж домашнього м’яса та молока, щоб
дати людям можливість достойно жити», — підсумував Ляшко. ■

сандр Грановський, передавши правоохоронним органам, за його словами,
«тонну матеріалів нових експертних
висновків». Ті дані свідчать про те, що
судді, які виносили вирок, не мали на
руках стовідсоткових доказів вини Кушинської. Сама засуджена ніколи не
просила помилування, оскільки заперечувала свою причетність до інкримінованого їй злочину.
Трагічна історія трапилася у Львові
ще в липні 1997 року. Тоді безслідно
зникли 61-річний лікар Орест Цинівський та його 38-річний зять — бізнесмен
Ярослав Дроджаль. Їхні тіла знайшли
лише через півроку. В убивстві звинуватили Любов Кушинську та її спільника Андрія Манька, якого засудили до
15-річного терміну. Слідчі запевняли,
що жінка пішла на злочин iз корисних
мотивів, мріючи заволодіти квартирою
убитих. Сама ж вона запевняла: справу
проти неї повністю сфабрикували люди,
які не хотіли повертати їй великий фінансовий борг. Усі спроби оскаржити
вирок не увінчалися успіхом, і в 2005
році Верховний Суд залишив вирок без
змін.
Любов Кушинська стала першою
«довічницею», яка вийшла на волю завдяки помилуванню глави держави. Наразі в цьому виправному закладі відбувають аналогічне покарання 22 жінки. Ще
268 мають менш жорсткі терміни. ■

люди встигли сховатися в укриття й просиділи там до ранку. На щастя, ніхто не
постраждав», — зазначив Жебрівський.
На Луганському напрямку із 82-мiлiметрових мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів агресор обстрілював наші укріплення поблизу Новоолександрівки, а озброєння БМП — застосував у районі Луганського. Унаслідок
ворожого вогню поранень зазнали четверо українських воїнів. Один військовослужбовець отримав бойове травмування. Постраждалих госпіталізували.
Є жертви серед цивільного населення.
У Луганській області на лінії розмежування у селі Піщане Станично-Луганського району підірвався автомобіль із родиною. Люди зникли ще 7 квітня. Про це
в поліцію повідомили їхнi сусіди.
«Неподалік річки Сіверський Донець,
що безпосередньо розташована на лінії
розмежування, поліцейські виявили
пошкоджений автомобіль Shevrolet Niva.
Попередньо встановлено, що автомобіль
пошкоджено внаслідок спрацювання невідомого вибухового пристрою (за попередньою інформацією — протитанкова
міна), який здетонував унаслідок наїзду на нього автомобіля. Біля автомобіля виявлено чотири обвуглені трупи», —
повідомила прес-секретар Нацполіції Луганської області Тетяна Погукай. На місці
події працюють криміналісти, вибухотехніки та співробітники слідчо-оперативної
групи. ■

■ ЕХ, ДОРОГИ

Вулична «комісія»
Патрульні пильно дивляться під ноги
Світлана МИЧКО
Тернопіль
На Тернопільщині
розпочалася «ревізія»
доріг. А точніше — «весняний комісійний огляд
вулично-шляхової мережі», що його проводять працівники відділу
безпеки дорожнього руху
Управління патрульної
поліції в Тернопільській
області, і який триватиме аж до 11 травня.
Правоохоронці перевіряють, зокрема, стан
покриття проїзної частини, узбіч і тротуарів
щодо наявності там ям та
ямок, просідання асфальту, присутності та стану необхідної дорожньої
розмітки, технічних засобів організації дорож-

нього руху, забезпечення належної видимості й
освітлення в темну пору
доби тощо.
Особливу увагу, за
повідомленням
пресслужби Управління патрульної поліції в Тернопільській області, приділятимуть аварійно небезпечним
ділянкам
доріг i місцям концентрації ДТП. Також перевірятимуть і стан утримання
придорожніх територій.
Усі виявлені недоліки
поліцейські пообіцяли ретельно фіксувати в актах
для «подальшого вжиття
заходів і відповідного реагування», а про сам хід огляду інформувати громадськість i журналістів.
Хочеться вірити, що
така перевірка справ-

ді допоможе навести лад
на дорогах, тротуарах та
узбіччях. Однак наразі
ставлення жителів Тернополя та області до такої діяльності правоохоронців досить скептичне.
Про це свідчать емоційні
коментарі, розміщені під
повідомленнями про початок комісійного огляду вулично-шляхової мережі. Ось, для прикладу,
кілька типових: «Краще
їм по шуфлі видати і най
асфальт шуфлюють, більше користі буде», «Що
там перевіряти?! У нас
доріг тупо немає, про розмітку і стан об’їзної я взагалі мовчу», «Це рубрика «Гумор»? Це потрібно
було чекати весни, щоб
почати перевіряти? Клоунада...». ■

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

18 млрд.

доларів

116 тис.

100 тис.

дерев

78

тонн

60%

військових

треба зібрати уквисадять у
неякісних
продукпенсіонерів
київських лісах поблизу Кончі-Заспи, тів харчування доставили українській уже отримують збільшені перераховані пенсії, запевраїнській владі для розрахунків із зовнішнім і внут- боржників
рішнім держборгами — такими є оцінки Всесвіт- зі сплати аліментів обмежено виїзд за розповіли у «Київзеленбуді».
армії з початку 2018 року, повідомив нив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.
нього банку, які озвучив економіст Фарук Кхан.
кордон, повідомили у Мін’юсті України.
майор Олександр Цвіліховський.
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■ БЛАГОУСТРІЙ

■ МЕДИЦИНА

Вінок для екології

Збій
у лікуванні

Чиновники та копи полюють
на пластикові квіти
Людмила НІКІТЕНКО
В Україні набирає обертів боротьба з поминальними пластиковими квітами, які увійшли в моду в
останні роки і засмічують та отруюють довкілля. У Дніпрі, приміром,
після торішньої заборони на таку
поминальну атрибутику цієї весни організували спеціальні рейди стихійними базарами, де цього
добра — вагон і маленький візочок. У складі таких груп — міські
чиновники та копи.
За словами начальника міської інспекції з благоустрою Руслана
Мороза, всі ці різнокольорові синтетичні квіти виготовляють підпільно, на них немає жодних сертифікатів, незрозуміло, чим їх фарбують, і не виключено, що вони
токсичні. Тому й проводять такі
рейди, а на продавців-порушників
Тарас ЗДОРОВИЛО
Нарковійна між правоохоронцями й наркодилерами, на жаль, на теренах країни не припиняється ні на
день. Як з’ясували в поліції, двоє товаришів із Вишгорода Київської області створили власну нарколабораторію для виготовлення та подальшого збуту психотропної речовини
— амфетаміну. А прикривали свій
бізнес чималеньким наявним арсеналом зброї та набоїв напівкустарного виробництва. Поліцейські вилучили у підозрюваних наркотики
за цінами «чорного ринку» на понад 250 тисяч гривень.
Поліцейські перевіряють на
причетність до участі в збройних
конфліктах на сході України 32-річного чоловіка, в якого вилучили зброю та наркотичну речовину елітного сорту — канабіс. А в будинку
його 34-річного спільника ліквіду-

уже складено перші протоколи. Їм
виписують штрафи — від 300 до
1 тис.500 гривень.
Пішли в наступ на пластикові
квіти і на Черкащині. У Жашкові
першими в області заборонили нести пластикові квіти на кладовище.
Таке рішення прийняв виконавчий
комітет тамтешньої міської ради.
«Утримання місць поховання
не передбачає розміщення екологічно небезпечних штучних квітів,
вінків на могилах у зв’язку зi шкодою для навколишнього середовища. Заборонити використання
об’єктів благоустрою територіальної громади для реалізації штучних квітів, кошиків, вінків, виготовлених із пластика», — йдеться
на сайті міської ради Жашкова.
Оскільки, наголошують жашківчани, пластикова квітка чи вінок
не мають нічого спільного з виявом

Реформа відкладається
«з технічних причин»
Ірина КИРПА
Миколаївська область

❙ Штучні квіти — шкода екології.
❙ Фото з сайта inlviv.in.ua.
християнської віри. Окрім того, вже
за рік їх викидають на смітники або
спалюють, отруюючи довкілля.
Як повідомили «УМ» у Жашківській міській раді, порушення
містянами цієї заборони тягне за
собою штраф від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян. А суб’єктам підприємницької діяльності, які торгують
такими квітами, виписуватимуть
штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
«Звертаємося до людей iз

проханням відмовитися від пластикової поминальної атрибутики.
Бережіть здоров’я своє та оточуючих», — закликає міська рада
Жашкова.
А тим часом на базарах Черкас
біля торгових лотків iз пластиковими квітами вже немає звичних для
минулих років черг. Цієї весни токсичну атрибутику практично не купують. Люди кажуть: будемо поминати рідних, як це робили наші діди
та батьки — запалимо свічку, принесемо живі квіти, роздамо милостиню. ■

■ КРИМІНАЛ

Лабораторія дурману
На Київщині поліцейські затримали озброєних наркодилерів
вали нарколабораторію, вилучили
велику кількість спеціального обладнання та 700 г уже готового до
вживання амфетаміну.
Очільник поліції Київської області Дмитро Ценов повідомив, що
успішну спецоперацію з викриття та
затримання зловмисників провели
оперативники Управління протидії
наркозлочинності поліції Київщини
спільно з працівниками Головного
слідчого управління Нацполіції України. Загалом, у місцях проживання підозрюваних проведено чотири
санкціоновані обшуки.

Наразі вилучене направлено
на експертизу. Вирішується питання щодо обрання затриманим міри
запобіжного заходу. Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст.
309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання,
перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту),
ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин
або їх аналогів, чи заволодіння ним

шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші
незаконні дії з таким обладнанням)
та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами
або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Зауважимо, якби не було попиту на дурман, то не було б і наркоділків, тож не завадить проводити інтенсивну роз’яснювальну роботу серед молоді — перш за все у
школах, пояснюючи, до яких трагічних наслідків призводить вживання
наркотиків. ■

■ ЗАГРОЗА

Ірина КИРПА
Спущений iз повідка агресивний собака великої
породи мертвою хваткою вп’явся щелепами в маленького пуделя, якого вигулювала школярка. Відсутність
намордника дала можливість собаці бійцівської породи добряче попсувати свого менш габаритного одноплемінника. Дівчинка почала кричати та відчайдушно
захищати свого домашнього улюбленця, проте великий пес, відчуваючи свою безкарність, лише сильніше
впивався зубами у свою жертву.
На щастя, на допомогу прийшли небайдужі перехожі, які зуміли відтягнути чотириногого нападника від пуделя, який уже задихався, та викликати на
місце події поліцейський патруль.
Пораненому пуделю знадобилася термінова допомога ветеринарів, а здоров’ям школярки зайнялися психологи — у дитини шок та психологічна травма після пережитого жаху.
За статистикою, щорічно в Одеській області фіксують близько 30 тисяч нападів бродячих собак як
на людей, так i на домашніх вихованців. Відсутність
належного контролю за проблемою з боку відповідних міських служб підігріває активність одеських догхантерів. Так, у районі селища Котовський, що на Одещині, вже кілька домашніх собак загинули через отруєння щурячим ядом.
Соціальні мережі рясніють повідомленнями одеситів, чиї вихованці постраждали від рук догхантерів.
Люди розміщують інформацію застережливого ха-
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Обережно, злий пес
У центрі Одеси бійцівський собака довів дитину
до нервового шоку
рактеру та розповідають страшні історії про своїх
улюблених собак, які стали жертвами невідомих злочинців. Злободенна тема змушує власників тварин
об’єднуватися в групи та обмінюватися порадами, як
самостійно захистити домашніх улюбленців від «народних месників». Є також рекомендації щодо того,
яку першу медичну допомогу може надати господар,
який помітив у собаки ознаки отруєння.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, наприкінці березня в селищі Світле Лиманського району троє бродячих псів атакували шестирічну дівчинку. Дитина потрапила до реанімації та ледве вижила: рвані рани голови та лівої ноги довелося зашивати групі медиків.
— Служба вилову Одеси могла б легко вирішити цю проблему, а відловлених собак стерилізували б у німецькому притулку, — каже зоозахисник
Юлія Ігнатенко. — Небезпечних собак не випускають назад жити на вулиці, а тих псів, які поводять-

ся більш довірливо, охоче беруть в охорону місцеві
фермери.
За словами секретаря сільради Тетяни Ніколенко, після історії з нападом на дитину, яка шокувала всіх місцевих жителів, гроші під ці цілі знайдуть.
Поки що відпрацьовують механізм виділення необхідної суми з місцевого бюджету, а також складають
план заходів, які потрібно провести з метою вирішення «собачої проблеми».
За словами мешканців селища Світле, інцидент,
що трапився, не перший на їхнiй пам’яті. У лютому
2006 року зграя собак на смерть загризла 10-річного хлопчика. Пси перегризли дитині горло, і школяр
загинув ще до того, як на місце жахливої події прийшла підмога.
Люди говорять про те, що найчастіше проблема
виникає з вини власників собак, які або погано дресирують своїх вихованців, або зовсім кидають напризволяще при переїзді на нове місце проживання. ■

По всій країні з 2 квітня стартував перший
етап медреформи — українці мають укласти
договори з лікарями первинної ланки: сімейними, педіатрами, терапевтами. З проблемою
неможливості це зробити зіткнулися мешканці не одного міста. Причини «банальні»: брак
комп’ютерів, не готові до роботи з професійною комп’ютерною програмою лікарі, технічні складнощі у вигляді відсутності належної
кількості декларацій та довжелезні черги.
Так, чиновники Южноукраїнська виправдовуються, мовляв, досі не закупили
комп’ютери у належній кількості, а лікарі не
встигли освоїти тонкощі роботи у віртуальному режимі.
Мешканці міста не в захваті від такого запізнення реформи та нарікають, що часто змушені виїжджати до медичних установ Первомайська, Вознесенська, а то й до обласного центру, де лікарі викликають більше довіри.
Сама система первинного звернення до медика у центральній лікарні невеликого міста,
розташованого на Миколаївщині, створена
лише на початку нинішньої весни. Тепер головний лікар повинен укласти трудовий контракт
та зареєструвати у відповідних структурах комунальне некомерційне підприємство «Южноукраїнський міський центр первинної медикосанітарної допомоги». Лише після цього лікарня зможе підключитися до електронної системи охорони здоров’я eHealth.
— Мешканці Южноукраїнська зможуть обрати свого лікаря ближче до літа, — впевнена
заступник директора департаменту Олена Філонова. — З розвитком реформи у медичній галузі підуть у небуття незручні паперові картки, на зміну їм прийде електронна реєстрація.
Підписання угоди з обраним лікарем теж буде
відбуватися за допомогою комп’ютера.
Для «первинки» Южноукраїнська вже закупили десять комп’ютерів i планують придбати ще п’ять. Кожен пацієнт отримає індивідуальний електронний номер, прив’язаний до
його електронної карти.
Коли людина прийде до лікаря, на картці та
на сервері системи eHealth буде видно попередній діагноз, скарги, а також призначення лікаря. Центр первинної медико-санітарної допомоги займе частину приміщення будівлі дитячої поліклініки й у так званому акушерському
корпусі.
Прийом там будуть вести педіатри, сімейні
лікарі та терапевти. Реформа повинна зробити
більш комфортним відвідування лікарів: очікується, що під кабінетами не буде черг, адже
пацієнти зможуть записуватися у зручний для
себе час.
Перевірити нововведення на ефективність
можна буде не раніше, аніж за кілька місяців,
а поки що регулярно надходять повідомлення
про те, що в деяких регіонах України укладення декларацій із сімейними лікарями припиняють через відсутність iнтернет-з’єднання.
Нагадаємо, нинішня медична кампанія має
назву «Лiкар для кожної сім’ї». Як розповіла
в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун,
уже понад 150 тисяч українців знайшли «свого» лікаря, з яким i підписали договір. Станом
на 6 квітня поточного року більш як 64 відсотки комунальних установ, які надають людям первинну медичну допомогу, зуміли підключитися до електронної системи охорони
здоров’я eHealth. Із моменту запуску цієї програми українцями підписано понад 266 тис.
декларацій про вибір лікаря. ■

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

60-річний

34

30

4

2%

температурний рекорд
банки-банкрути
років
столиці:
— таким буде зростання української еко(у 24 градуси) побито
«позбулися» своїх активів четому Ігор Бєлокуров
Київ, Мінськ, Вільнюс і Ригу поєднає
в Києві 11 квітня, його зафіксували у Централь- рез Фонд гарантування вкладів фізичних потрапив у полон в Афганістані; наразі потяг, який запустить Україна, розповів заступ- номіки в цьому році, прогнозує економіст
ній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срез- осіб, повідомила прес-служба відомства. знайденого волинянина хочуть повер- ник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк. Олександр Охріменко.
невського.
нути в Україну.
Раніше планували, що цей потяг їхатиме ще й до
Таллінна.
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ЕКОНОМІКА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 13—14 КВІТНЯ 2018

■ РОСІЙСЬКИЙ СЛІД

Вниз — і без України!
Падіння російського рубля вперше в історії не зачепило
українську гривню. Економіку РФ затиснуто в лещата
санкцій, а місцеві олігархи активно переводять свої
капітали... у нашу державу
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Російська фінансова криза, що розгортається нині у сусідній державі, продемонструвала одну цікаву тенденцію: вона зовсім не зачепила Україну! Принаймні наразі.
Раніше будь-яке ослаблення рубля одразу ж спричиняло падіння гривні. Як і поведінка фондового ринку: якщо падали російські акції, вслід за ними валилися й
українські. Втім останній «чорний вівторок» у РФ показав, що фінансові системи
України та Росії перебувають на зовсім протилежних трендах: російська грошова
одиниця падає, наша ж, навпаки, — зростає. Економісти намагалися передбачити,
як розвиватимуться події далі.

Санкції: «Іскандери» веселяться,
рубль плаче
Черговий етап американських санкцій проти задерикуватої Росії показав:
«Іскандери» вже остаточно перестали
сміятися, а економіка, навіть у РФ, виявляється, працює не на «скрєпах», а
підкоряється цілком прагматичним законам. Які є навіть вищими за укази
президента Володимира Путіна.
Відтак санкції, ухвалені найкращим другом Росії Дональдом Трампом,
спочатку обвалили їхній фондовий ринок, а згодом взялися і за курс рубля.
Курс російської валюти побив власний
же антирекорд весни 2016 року: на момент підготовки до друку цього номера
за один долар давали майже 65 рублів,
а за одне євро — майже 80.
Центробанк цієї країни зайняв вичікувальну позицію, що тільки посилило
панічні настрої. Свіжообраний президент Володимир Путін та досвідчений
прем’єр–міністр цієї країни Дмитро
Медведєв, за інформацією ЗМІ, намагаються пом’якшити відчутний удар,
що його завдала девальвація російським багачам. Ті, за попередніми підрахунками, втратили 16 млрд. доларів. У
вигляді заходів порятунку розглядають
відкриття внутрішніх офшорів у Владивостоку та Калінінграді.
Надалі ж, як прогнозують експерти,
ситуація у нашого східного агресивного сусіда поліпшитися не мала би. Адже
міністерство фінансів США готує нові
заборони, спрямовані проти Російської
Федерації. Якщо документ буде підписано, американським банкам заборонять проводити будь-які операції з обслуговування російського державного
боргу.
До речі, нинішній курс рубля щодо
долара, за твердженням фінансових
аналітиків, наближається до критичного рівня для російської економіки.
Такий рівень, як вважає начальник управління операцій на російському фондовому ринку інвесткомпанії «Фрідом
Фінанс» Георгій Ващенко, становить
65—66 рублів. При його досягненні суттєво зросте волатильність, тобто стрибки курсу на валютному ринку, що може
мати непередбачувані наслідки.
За словами Ващенка, при зазначених курсових показниках російський
ринок можуть розпочати покидати керрі-трейдери, які раніше у вигляді фінансового інструменту використовували російські державні облігації, номіновані в рублях. «У цьому випадку пожежа на валютному ринку посилиться.
Передбачити, де буде пік, — неможливо», — резюмує аналітик.

Рубль падає, гривня зростає
Увага українських експертів у ці
дні прикута до вітчизняного валютного
ринку. Який, на відміну від попередніх
разів, не поспішає входити у круте піке
разом із російським. Понад це, гривня, на відміну від рубля, навпаки, укріплюється.
«Починаючи з минулої середи,
офіційний курс долара США, що його
встановлює Нацбанк України, знизив-

ся із 26,33 грн. до 25,98 грн. Що становить 1,3%. На міжбанку цей показник становить 1,2%. Купівля і продаж
готівкового долара подешевшали на
0,6%. При цьому спред, тобто різниця
між купівлею і продажем валюти, залишився на рівні 1,2%», — коментує
старший аналітик компанії «Альпарі»
Вадим Іосуб.
Іншими словами, російські проблеми насправді жодним чином не відгукнулися на курсі гривні. «Обвал на
російських фондовому і валютному
ринках жодним чином не відобразився
на українському ринку, — погоджується Іосуб. — Відчутні наслідки для української економіки могли б виникнути у випадку широкої взаємної торгівлі з Росією і якщо би в цій торгівлі активно використовувалися національні
валюти: гривня і рубль. У цьому випадку падіння рубля щодо гривні призвело би до подорожчання українських товарів у Росії і зниженню їх цінової конкурентоспроможності». Тож, на думку
експерта, можна було би очікувати зниження експорту до Росії з одночасним
зростанням імпорту з цієї країни.
«Проте у нинішніх реаліях взаємна
торгівля України з Росією стискається,
діє взаємне торговельне ембарго, а залишки зовнішньоторговельних потоків
обслуговуються переважно у світових
валютах — як з метою розрахунків, так
і для встановлення ціни. У такій ситуації коливання курсу рубля не мало
би вплинути на українську економіку і торговельний баланс», — резюмує
аналітик «Альпарі».
Фінансовий аналітик Віталій Шапран прогнозує, що через девальвацію
рубля український експорт до Росії подорожчає на 5–7%, проте це ніяк не відобразиться на торгівлі між двома країнами.
Наступного тижня Вадим Іосуб очікує продовження поміркованого зниження курсу долара щодо української
гривні. «Безготівковий долар через сім
днів торгуватиметься на рівні 25,8 грн.,
а готівковий долар у банках купуватимуть за 25,7 грн. і продаватимуть за 26
грн.», — зазначає експерт.

«Ми вперше пішли своїм шляхом!»
Український Національний банк
відреагував на падіння російського рубля, різко знизивши на вчорашній день
курс із 4,5 грн. за 10 рублів до 4,16 гривень. «Насправді історичний момент,
— прокоментував економіст В’ячеслав
Чечило. — Я вперше таке бачу. Схоже,
що українська економіка і справді пішла «особливим шляхом».
«Уперше за свою історію валютні
ринки України та Російської Федерації
показали різноспрямовану динаміку, —
погоджується із ним Віталій Шапран.
— Ревальвація гривні на тлі девальвації рубля свідчить про слабку експортну залежність України від Росії».
Утім у песимістів залишаються сумніви, чи не поміняється ситуація вже
завтра-післязавтра і чи не кинеться
гривня наздоганяти стагнуючий рубль.
«Думаю, такий варіант малоймовірний.

❙ Дорога гривня на тлі рубля та порівняно економічна стабільність приваблюють в Україну
❙ російських олігархів, що опинилися під санкціями США.
❙ Фото з сайта zagranitsa.com.
Що ж стосується валютного ринку, то
на ньому можливий хіба що короткочасний спекулятивний сплеск, — каже
експерт Олександр Охріменко. — Можливо, для когось буде вигідно зіграти на
крос-курсі «рубль—долар—гривня»,
проте це може тривати всього кілька
днів. Після чого ми знову спостерігатимемо ревальвацію гривні».
За його словами, ще один запобіжник, який має Україна щодо впливу російського фінансового ринку, —
це оплата контрактів у валюті. «Якщо
раніше українські компанії оплачували контракти в рублях, то тепер вони
перейшли на долари», — пояснює експерт. Як відомо, раніше підприємства Російської Федерації часто в односторонньому порядку вимагали оплату
в рублях, наприклад при експорті природного газу. Тепер такі контракти є
поза правовим полем.

Російські мільярди в українській
провінції, або Санкції проти війни
При цьому російські інвестори, як
вважають експерти, наразі не будуть
покидати Україну. Навіть навпаки:
міжнародні санкції проти Москви можуть підштовхнути власників великого
російського бізнесу активізувати свою
діяльність у нашій державі: під європейськими брендами.
«У даний момент російські інвестори проходять процес маскування, змінюючи назви своїх торговельних марок і перереєстровують свої бізнеси на
нідерландські та люксембурзькі компанії, — продовжує Охріменко. — Характерно, що одна мережа громадського харчування, яка належить російському олігарху, не лише не скоротила
кількість закладів в Україні, а й інтенсивно їх нарощує».
«Більша частина російських інвесторів заходить до України через офшорні країни, наприклад через Кіпр, — погоджується з ним фінансовий аналітик Віталій Шапран. — Санкції проти
російських олігархів змушуватимуть
їх ховати гроші в Україні, вкладаючи
у місцевий бізнес. До того ж ревальвація гривні робитиме такі інвестиції ще
вигіднішими».
Ще одне важливе для нас питання: чи
здатні американські санкції вирішити
дві найбільші проблеми України — окупацію Криму та війну на Донбасі. Висновок експертів для нас, на жаль, не втішний: економічні негаразди не змусять
Володимира Путіна припинити нищення нашої держави. Принаймні поки президентом залишається ВВП.

«Я би взагалі не очікував, що впродовж найближчих 5–10 років економічні
санкції можуть штовхнути режим Путіна
до якихось змін у зовнішній політиці. Великою мірою, основний удар із того, що
можна було зробити, вже було виконано
впродовж 2014–2015 років. Усе інше —
окрім хіба що відключення від SWIFT,
що є малоймовірним, — болісно тільки
для окремих компаній та окремих людей. Але Путіну на це плювати. Тому я би
взагалі не очікував змін у цьому плані»,
— каже економіст Дмитро Некрасов.
«Мають статися значно катастрофічніші проблеми в російській економіці,
аби в Кремлі почали хоча би щось думати», — такої ж думки російський економіст Владислав Іноземцев.

Прогноз — повільне помирання...
Очікувати швидкого колапсу нинішньої Росії внаслідок американських
санкцій, на жаль, не доводиться. «Санкції — річ неприємна, але не смертельна», — вважає інвестбанкір Сергій Фурса. «Від того, що якась кількість мільярдерів втратила свої гроші, причому
наразі не свої гроші, а те, що було у, певною мірою, віртуальній реальності, тобто вартість їхніх компаній, — від цього
у Росії нікому ні холодно і ні жарко», —
каже Владислав Іноземцев.
Рубль також не звалиться у тартарари, як валюта Венесуели. З одного боку, в
російського центробанку є певні ресурси
і вплив на ситуацію, з іншого — Кремль
отримав несподіваного союзника у боротьбі за свою валюту. Ним стала нафта,
що впродовж останнього часу повільно,
але стабільно дорожчає. «При нафті 70
доларів за барель, як ми маємо сьогодні,
серйозний рух рубля донизу неможливий», — вважає Дмитро Некрасов.
Зрештою, дальші перспективи
російської економіки райдужністю не
відзначаються. «Російська економіка
повільно помирає. На очах тануть резерви, можливості залучати капітал
наближуються до нуля. Найголовніше, що можна побачити, — США стараються забезпечити технологічну ізоляцію економіки РФ. Санкції пішли як
проти олігархів, які взяли на себе технологічний тягар, — наприклад «Сколково». Так і проти галузей, які би могли привести до росту технологій у Росії
— виробництво алюмінію. Це свідчить,
що Сполучені Штати готуються до тривалого протистояння», — зазначає Віталій Шапран.
А подібного тиску, на думку більшості експертів, сировинна Росія витримати не в змозі. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Цифра року — 18 мільярдів
Як повідомив провідний економіст представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові
Фарук Кхан, Україні на погашення боргів у 2019 році необхідно залучити 18 мільярдів доларів. Із
них 8 млрд. доларів треба буде отримати на зовнішніх ринках.
Кхан додав, що, на його думку, Україні важливо продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом для успішного залучення необхідного фінансування. «Співпраця з МВФ та іншими міжнародними кредиторами слугуватиме важливим сигналом міжнародних ринків капіталу», — вважає
представник банку.
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■ ЗАГОСТРЕННЯ

Війна на порозі
Сирія та Росія готуються до ракетних ударів США
Сирійський диктатор Башар Асад та його російські покровителі
готуються до ракетного удару США, наймасштабнішого за всі
сім років громадянської війни в Сирії. Світ перебуває у невизначеності, оскільки президент США в середу поширив три твіти, які суперечать один одному. У першому, найбільш войовничому, Дональд Трамп написав: «Росія каже про те, що вона
буде збивати над Сирією всі ракети. Приготуйся, Росіє, бо вони
прилетять, гарні, нові та розумні». І зазначив стосовно захисту
Асада Кремлем: «Ви не повинні бути партнером Тварини, Що
Вбиває Газом, котра вбиває своїх співгромадян і цим насолоджується», — додав Трамп (стиль Трампа з вживанням великих
літер збережено. — Ред.).
Ігор ВІТОВИЧ
Але вже у другому і третьому твітах за середу американський президент висловлює жаль з приводу того,
що нині взаємовідносини з
Росією є гіршими, ніж за часів
«холодної» війни. «Росія повинна допомогти своїй економіці, а всі держави повинні
співпрацювати. Ми повинні
затримати гонку озброєнь»,
— написав Трамп.
Після цих заяв речниця Білого дому Сара Сандерс була
змушена пояснити, що президент США ще не ухвалив остаточного рішення про військовий удар по Сирії, але він залишається одним із варіантів
дій Вашингтона та його союзників. Твіт Трампа, в якому американський лідер попереджає Росію про ракетні
удари, вона назвала одним із
варіантів.

Сандерс наголосила: США переконані, що війська Башара
Асада здійснили хімічну атаку в місті Дума. Також Вашингтон покладає відповідальність за цю атаку і на
Росію, яка обіцяла сприяти
знищенню сирійського хімічного арсеналу. Водночас, за її
словами, Трамп сподівається,
що ситуація зміниться і Росія
перейде до співпраці.
У Білому домі кажуть, що
Трамп веде консультації про
спільні дії з союзниками —
Великою Британією, Францією, Ізраїлем та кількома
арабськими країнами. Схоже, що після певних вагань
прем’єр-міністр Великої Британії остаточно визначилась з
підтримкою США у діях проти Сирії. І схоже, що Тереза
Мей готова приєднатися до
військових дій проти режиму
Асада у Сирії без згоди парламенту, повідомили поінфор-

мовані джерела Бі-Бі-Сі. За
їхньою інформацією, прем’єрміністр вважає, що реагувати
треба терміново. А британські парламентарії повернуться
з великодніх канікул лише в
понеділок, 16 квітня.
Газета «Дейлі Телеграф»
повідомила вчора, що удар
по Сирії може бути завданий
найближчим часом, можливо, навіть у четвер увечері.
До США та Британії мають
також приєднатися Франція,
Ізраїль та Саудівська Аравія.
Вчора здійснювалися останні
приготування до операції. Тереза Мей скликала засідання
уряду, щоб упевнитися у його
підтримці силових дій проти Сирії. У бойову готовність
були приведені британські
ВПС та ВМС, у тому числі й
підводні човни, які вже скеровані до сирійського узбережжя. Удари мають бути завдані з британської військової бази на Кіпрі.
Водночас уряд Башара Асада, який отримує рятівну для
нього військову підтримку з
боку Росії, заперечує хімічну
атаку, під час якої, за даними
джерел Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ),
загинули понад 70 людей, а
близько 500 постраждали. У
зв’язку з цим організація вимагає «безперешкодного доступу» до міста Дума, аби пе-

ревірити ці повідомлення.
Росіяни такого доступу не надають. Питання хімічної атаки в Сирії стало основним у
Радбезі ООН. США внесли проект резолюції, в якому запропонували провести міжнародне розслідування нападу. На
засіданні 10 квітня 12 країнчленів Ради Безпеки підтримали цей документ, проти
виступили Болівія й Росія.
Росія вшосте вдалася до свого
права вето у питанні сирійської хімічної зброї.
Компанія Image Satellite
International учора опублікувала супутникові фото, з яких
випливає, що більшість російських бойових кораблів залишили сирійський порт Тартус.
Якщо на попередніх знімках у
порту можна було бачити сім
кораблів, два протидиверсійні катери та два дизельні підводні човни, то вчора в порту
залишався лише один підводний човен, а решта вийшли
в Середземне море і зайняли
бойові позиції.
В останні години перед локальним воєнним конфліктом, який може легко перерости в глобальний, Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш та колишній президент
США Джиммі Картер застерегли щодо небезпеки втрати
контролю над війною в Сирії.
Пан Ґутерріш наголосив «на
необхідності уникнути ситуації, яка виходить з-під контролю». А Джиммі Картер в
інтерв’ю агенції «Ассошіейтед
Пресс» закликав Трампа «зберегти нашу країну у спокої, а
не перебільшувати чи загострювати виклики, які виникають із Північною Кореєю,
Росією чи Сирією». ■

5

■ НОВИНИ ПЛЮС
Авіакатастрофа в Алжирі
Жертвами аварії військово-транспортного літака Іл-76 міноборони Алжиру стали 257
осіб, повідомляє агенція «Рейтер». Літак упав
через кілька хвилин після злету між містами
Буфарік і Бліда. Загинули всі, хто перебував
на борту. Це найбільша за кількістю жертв
авіакатастрофа в історії Алжиру. Уряд країни оголосив триденну жалобу.

Алієв і семеро «гномів»
Чинний президент Азербайджану Ільхам Алієв перемагає на позачергових виборах глави держави, що відбулися 11 квітня.
Алієв набирає близько 85% голосів. Президент сам призначив дострокові вибори без
пояснення причин. Як і на недавніх виборах
президента Росії, Алієв мав семеро бутафорних конкурентів, жоден iз них не набрав більше 3%. Ільхам Алієв очолює Азербайджан iз
2003 року. Він переобирався главою держави
у 2008 та 2013 роках. Згідно з конституційними змінами 2016 року, які були зроблені під
Алієва, тепер термін його повноважень становитиме сім років. До Ільхама Алієва незмінним президентом Азербайджану після розпаду СРСР був його батько Гейдар Алієв.

Вірменія переймає досвід Росії
Правляча Республіканська партія Вірменії (РПВ) запропонувала кандидатуру свого лідера та екс-президента Сержа Саргсяна на пост прем’єр-міністра. Саргсян після 10
років перебування на посаді президента не міг
претендувати на третій термін, тому провів у
парламенті конституційні зміни, за якими Вірменія переходить до парламентської моделі
управління і глава уряду фактично стає главою держави. А на місце президента Саргсян
посадив свого ставленика. Тобто була проведена російська схема, за якою Путін тимчасово, на один термін, поступився президентством своєму ставленику Дмитру Медведєву.
Оскільки РПВ має у парламенті більшість, то
в результаті голосування за Саргсяна, вже як
за прем’єра, яке призначене на 17 квітня, сумнівів немає. ■

■ ВТРАЧЕНА ПОВАГА

Народ Киргизстану — колишньому
президенту: йдучи, йди!
Чому громадяни країни проти повернення
екс-глави держави у велику політику
Степан ПЕТРЕНКО
31 березня 2018 року відбувся
багатостраждальний з’їзд соціалдемократичної партії в Киргизстані. Незважаючи на те, що дата
часто переносилася — це сталося!
Порядок денний — визначення
політичної долі президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва.
У ході з’їзду делегати заслухали інформацію першого заступника голови СДПК Фаріда Ніязова про діяльність СДПК. Ніязов
ще в грудні минулого року повідомив новину про відновлення
Атамбаєва в якості голови партії
СДПК. Із його слів, «у СДПК немає інших кандидатів. Кількість
кандидатів не обмежена, але соціал-демократи єдині в думці —
це Алмазбек Атамбаєв». Саме він
очолював цей пост ще до інавгурації наприкінці 2011 року, і до
31 березня це місце залишалося
вакантним.
Після цього делегати з’їзду
одноголосно підтвердили повноваження Алмазбека Атамбаєва в якості голови партії СДПК.
До чого це призведе і як знову це
відіб’ється на народові Киргизстану — покаже час. Адже тільки
«сліпий» не бачить темних справ

колишнього глави держави.
Йдучи з поста президента, Атамбаєв заявив, що планує «займатися творчістю» і не
планує повертатися на державні посади. Хоча і не виключив,
що займеться оновленням партії і особисто буде відбирати кандидатів у депутати парламенту
від соціал-демократів. Але зараз
усе виглядає так, ніби екс-президент скорегував свої плани. Очевидно, що Атамбаєв, повернувшись у СДПК, розраховує відновити свій вплив не тільки в рамках партії, а й у цілому в країні.
СДПК — партія влади. Політичне об’єднання, яке перестало
бути опозицією в 2011 році, незмінно входить до складу правлячих коаліцій Жогорку Кенеша.
За останні вісім років двоє з чотирьох спікерів парламенту були
членами СДПК. Соціал-демократи найчастіше ставали прем’єрміністрами Киргизстану. Навряд чи Атамбаєв, повертаючи
собі пост глави партії, не розраховує на продовження політичних традицій. Навряд чи, використавши владу протягом усього
шести років, коли в інших країнах президентствують набагато
довше, він так просто відмовить-

ся від привабливої ідеї повернути все знову. Однозначно, Атамбаєв планує зміцнити свої політичні позиції і задовольнити свої
амбіції, повернувшись до влади.
Можна передбачити, які цілі
переслідує колишній глава держави. Як мінімум, Киргизстан
знову отримає клановий і «кишеньковий» парламент та олігархів у владі, а сам Атамбаєв стане
якщо не обраним, то негласним
лідером, таким собі сірим кардиналом, і знову керуватиме країною. І тільки волевиявленню киргизького народу під силу не дати
здійснитися задуманому.
Недарма в соціологічному опитуванні, яке провели кореспонденти інформаційного агентства
«Голос Бішкека» спільно з групою волонтерів на вулицях столиці, результати були передбачувані. Задавали запитання: «Як ви
ставитеся до повернення у велику
політику екс-президента Алмазбека Атамбаєва?». Із 1 тис. 500 опитаних осіб переважна більшість
— 73% — виступили категорично проти, 12% — налаштовані позитивно, решта не відповіли. Аналогічне опитування в січні цього року проводив інформаційний
портал «Кактус медіа». Його ре-

❙ У колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва
❙ є привід сумувати.
зультати були схожими. Ці соцопитування демонструють ставлення до Алмазбека Атамбаєва пересічних громадян, а не політичної
еліти, що залишилася при владі
після того, як він пішов із посади.
Народ Киргизстану не хоче
голосувати за колишнього президента, а отже, і повертатися до
колишнього стилю управління.
Адже йому від попереднього глави держави залишилися наслідки
його рішень, які дають відгомін і
сьогодні. Наприклад, проведена при ньому скандальна модернізація ТЕЦ, після якої бішкекчани ледь не замерзли цієї зими.
Або зіпсовані відносини майже з
усіма стратегічними партнерами,
через що Киргизстан несе не тільки іміджеві, а й фінансові втрати
до цих пір. А становище з еконо-

мікою країни, показником якого
є рекордний дефіцит державного
бюджету: з початку президентства Атамбаєва він виріс більш ніж
на 50%. А провалені ним реформи судової системи та правоохоронних органів, розгул криміналу, який отримала країна за час
правління Атамбаєва?!
Здавалося б, шість років правління, але як вони відбилися на ситуації в країні, вплинули на долю
цілого народу. Ось чому громадяни Киргизстану виступають проти
повернення Алмазбека Атамбаєва у велику політику. І коли знову
долю цього народу вирішує купка
політиків з їхнім псевдолідером,
який втратив повагу у своїй країні
та імідж на міжнародній арені, то
нічого хорошого від цього чекати
не варто. ■
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УТ-1
06.00, 15.45 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
21.00, 3.00 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30 Кліпи учасників
Євробачення-2018 р.
09.40 Д/ф «Спільноти
тварин»
10.35, 13.35, 16.40
Телепродаж (на
комерційних умовах)
11.00 Д/ф «Незвичайні
культури»
12.00, 2.05 Документальний
цикл. Смаки культур
13.00, 15.00 Новини (із
сурдоперекладом)
13.10, 14.30 РадіоДень
13.55 Перша шпальта
15.20, 3.45 Лайфхак
українською
15.30 М/с «Гон»
17.00, 1.10 Розсекречена
історія
18.00, 0.15 Інформаційна
година
19.00 #@)[]?$0 із Майклом
Щуром
19.40 До справи
20.15 Війна і мир
21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Окуповані»
23.30 Спецрепортаж
«Обличчя війни»
23.50 Незвичайні культури.
Документальний цикл
04.00 Д/ф «Мистецький пульс
Америки»
05.00 Д/ф «Орегонський
путівник»
НТН
05.25, 4.55 Т/с «Тиша»
06.35 Х/ф «Все можливо»
08.30 «Свідок. Агенти»
09.00 Х/ф «Казка про жінку
та чоловіка»
10.40 «Кримінальні справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.20
«Свідок»
12.50, 16.50 «Легенди карного
розшуку»
14.40 «Життя на грані»
19.30, 0.45 Т/с «Альпійський
патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Аннадетективъ»
02.50 «Випадковий свідок»
03.00 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя.
Професії»

06.00
06.00

06.30
07.00
07.25
07.40
08.00
08.15
08.45
09.05
09.15
09.30
10.20
11.10

ТБ-ПОНЕДІЛОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 13—14 КВІТНЯ 2018

UA.Культура
Гімн України
Документальний фільм
«Кардинал Мар’ян
Яворський», ч. 1
Мовою мистецтва.
Вишиванка
Казки Лiрника Сашка.
Славний богатир Хома
Школа Мері Поппінс
Хочу бути
Мистецькі історії.
Новини
Тема дня
UAмузика.кліп
Візитки Карпат.
Фольк-music
Фольк-music. Діти
Документальний фільм
«Сімдесятники. Сергій
Параджанов»

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 0.15,
5.00 ТСН
09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Одруження
наосліп»
12.40, 14.00, 15.15 «Міняю
жінку»
17.10 Драма «Мама»
20.30 «Секретні
матеріали»
21.00 Т/с «Прислуга»
22.00 «Гроші»
23.15, 0.25 «Голос
країни-8»
04.20 «Українські
сенсації»

16 квітня
ІНТЕР
06.05 «Мультфільм»
06.15, 22.30 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новини
07.10, 8.10, 9.15 «Ранок з
«Інтером»
10.10 Х/ф «Формула
кохання»
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Живіть у радості»
14.00 Х/ф «Так не буває»
16.00 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 4.10 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 2.15, 5.25 «Подробиці»
20.40 Т/с «Заради кохання я
все зможу!»
00.20 Т/с «СБУ.
Спецоперація»
02.55 «Орел і решка. Шопінг»
04.55 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 2.00 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий
сезон
10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика. Новий
сезон
13.30, 15.30, 4.45 Агенти
справедливості
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Обручка з рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Спадкоємиця
мимоволі»
23.30 Х/ф «Залізний кулак»
01.30 Телемагазин
02.50 Зоряний шлях
03.10 Реальна містика

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.30, 8.35 Огляд преси
06.50, 17.00 Час новин. Київ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
21.00, 23.00, 0.00, 1.00,
2.00, 3.00, 4.00, 5.00
Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.15
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум

07.15, 11.55, 12.25, 15.25,
18.25 Погода в Україні
07.30 Фінансовий тиждень
08.15 Про військо
08.50 Клуб LIFE
09.25, 17.45 Час громади
10.10 Час. Підсумки тижня з
Віталієм Гайдукевичем
11.10, 12.30, 13.15,
14.10, 15.30, 16.10
Інформаційний день
13.55, 14.55, 17.55, 0.20

Погода на курортах
17.10, 18.30 Інформаційний
вечір
22.00 «За Чай.com»
23.15 Акцент
23.35 Агрокраїна
00.25, 5.40 Хроніка дня
01.15, 4.35, 5.15 Машина часу
02.10 Нові герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

12.00 Біографії великих.
Ніл Армстронг. Один
маленький крок
13.10 Національна опера
України. «Майстер і
Маргарита»
14.30 РадіоДень
14.55 Лайфхак українською
15.10 РадіоДень «Життя+»
15.30 Хто в домі хазяїн?
15.50 Хочу бути.
16.10 РадіоДень. Освітні
програми. «Твій
час»/«Модуль знань»
16.50 Суспільний університет.
17.15 Двоколісні хроніки.
17.30 Документальний фільм
«ХХ сторіччя Кароля
Войтили», ф. 1
18.00 Інформаційна година
18.50 UAмузика. Відеокліп
18.55 Українська читанка
Юрій Вінничук
19.05 #ВУКРАЇНІ
«Бобринецькі ковбої»
19.50 #@)[]?$0 із Майклом
Щуром
20.25 UAмузика. Відеокліп
20.30 #МузLove з Любою
Морозовою
21.00 Документальний фільм
«Свій голос»
22.35 Лайфхак українською
22.50 Візитки Полтавщини.
23.00 РадіоДень. «Книжкова
лавка. ТОП 7»
00.00 Спецрепортаж
«Обличчя війни»
00.20 Розсекречена історія.
01.30 РадіоДень
01.50 Тема дня
02.10 Фольк-music.
03.10 Надвечір’я. Долі
04.10 Документальний фільм
«Вони боролись до
загину», ч. 1
04.35 Документальний фільм
«Вони боролись до
загину», ч. 2
05.05 Розсекречена історія

СТБ
06.55, 15.55 «Все буде
добре!»
08.45 «Світами за скарбами»
11.15 Х/ф «Не підганяй
кохання»
13.30 «Битва екстрасенсів18»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
19.55, 22.40 «Слідство ведуть
екстрасенси»
23.40 «Один за всіх»
02.55 «Найкраще на ТБ»

14.10 Х/ф «Робокоп»
16.00 Х/ф «Робокоп-2»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАІ»
19.25, 20.20 Т/с «Опер за
викликом-2»
21.20, 22.55 Т/с «Кістки-10»
00.40 Х/ф «Біжи не
озираючись»
03.30 «Облом.UA.»

ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15, 12.15
Ранок. «Ми всі...» з
Мариною Леончук і
Павлом Рольником
13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з
Василісою Фроловою і
Сергієм Дойком
16.15, 23.00 «Кримінал»
17.15 «Ситуація» з Тарасом
Березовцем
18.00, 19.00, 21.00 «Разом»
із Ганапольським,
Кисельовим,
Орловською, Ашіон
18.40, 20.20 «Територія
позитиву» зі Сніжаною
Єгоровою
19.20 «Нейтральна
територія» зі Світланою
Орловською
21.20 «Події» Вересня
22.00 «Підсумки» з Євгенієм
Кисельовим
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 2.40 «Нове Шалене
відео по-українськи»
10.25 Т/с «Команда»

ФУТБОЛ-1
06.00 «Севілья»
— «Вільярреал».
Чемпіонат Іспанії
07.45 Журнал Ліги Чемпіонів
08.15 «Шахтар» —
«Динамо». Чемпіонат
України
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 «Великий футбол»
12.05 «Малага» — «Реал».
Чемпіонат Іспанії
13.50 «Зірка» —
«Чорноморець».
Чемпіонат України
16.00 Чемпіонат Англії. Огляд
туру. Прем’єра
16.55 «Топ-матч
17.00 «Ювентус» — «Реал».
1/2 фіналу (2002 р.
/ 2003 р.). Золота
колекція Ліги чемпіонів.
Прем’єра
18.50 «Тоттенгем» — «Ман
Сіті». Чемпіонат Англії
20.40 «Барселона» —
«Валенсія». Чемпіонат
Іспанії
22.50 «LaLiga Files».
Чемпіонат Іспанії.
Прем’єра
23.30 «Маріуполь»
— «Верес». Чемпіонат
України
01.15 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
02.15 «Ліверпуль» —
«Борнмут». Чемпіонат
Англії

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

05.00 Служба розшуку дітей
05.05, 4.55 Т/с «Відділ 44»
05.50, 19.20 Надзвичайні
новини
06.35 Факти тижня. 100
хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.15 Спорт
09.20 Надзвичайні новини.
Підсумки
10.10 Антизомбі
11.05 Секретний фронт.
Дайджест
12.05, 13.20, 0.40
Х/ф «Вдруге не
посадять»
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.20 Х/ф «Мумія:
Гробниця імператора
драконів»
17.05 Х/ф «Цар
скорпіонів»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Пес-3»
22.30 Свобода слова
02.20 Небачене
Євробачення
02.35 Х/ф «Поїзд поза
розкладом»
04.20 Скарб нації
04.25 Еврика!
04.35 Факти

03.00, 1.55 Зона ночі
04.55 Абзац
06.49, 8.05 Kids Time
06.50 М/с «Луні Тюнз шоу»
08.10 Т/с «Бібліотекарі»
12.40 Х/ф «Затура»
14.40 Х/ф «Страшилки»
16.40 Х/ф «Принц Персії:
Піски часу»

04.05 «Атлетік» —
«Депортіво». Чемпіонат
Іспанії

13.10, 2.00 Прихована
реальність
14.10, 0.30 Речовий доказ
15.20, 21.40 Битва рибалок
16.10, 20.50 Шалена подорож
18.10 Скептик
19.00 Фантастичні історії
23.40 Повітряні воїни
05.30 Смарт-шоу

ФУТБОЛ-2
06.00 «Сталь» — «Карпати».
Чемпіонат України
07.45 «Тоттенгем» — «Ман
Сіті». Чемпіонат Англії
09.30, 15.45 «Моя гра»
Ю. Вірт
10.00 «Барселона» —
«Валенсія». Чемпіонат
Іспанії
11.45, 5.20 Журнал Ліги
Чемпіонів
12.15 «Олімпік»
— «Олександрія».
Чемпіонат України
14.00 «МЮ» — «Вест
Бромвіч». Чемпіонат
Англії
16.15 «Шахтар» —
«Динамо». Чемпіонат
України
18.00, 1.50 «Великий футбол»
19.40 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру. Прем’єра
20.40 «Європейський
WEEKEND»
21.55 LIVE. «Вест Гем» —
«Сток Сіті». Чемпіонат
Англії
00.00 «Ювентус» — «Реал».
1/2 фіналу (2002 р.
/ 2003 р.). Золота
колекція Ліги Чемпіонів
03.30 «Саутгемптон»
— «Челсі». Чемпіонат
Англії
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.00 Правда життя
09.00, 22.40 Мегазаводи
09.50, 17.10 Найдивовижніші
тварини
10.40 Дикі острови
11.40 Ілюзії сучасності
12.20, 1.20 Містична Україна

19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.10 Таємний агент. Постшоу
00.00 Х/ф «Піраньї 3DD»
01.35 Небачене
Євробачення
01.50 Служба розшуку дітей

К1
06.30 Top Shop
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Красуні»
09.00 «Карамболь»
10.00, 16.30 Т/с «БеверліГілз, 90210»
11.45 «Орел і решка. На краю
світу»
12.30 «Орел і решка»
18.10 «Орел і решка.
Незвідана Європа»
20.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
21.00 «Орел і решка. Рай та
пекло-2»
22.00 «Вірю не Вірю»
22.50 Х/ф «Простачка»
00.45 Х/ф «ТайМер»
02.20 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Джастін і лицарі
доблесті»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.00, 18.00, 23.00, 2.30
Панянка-селянка
13.00 Казки У Кіно
14.00 Одного разу в Одесі
15.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і Володька
19.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
20.00, 0.00 100 в 1
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки

ТБ-ВІВТОРОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 13—14 КВІТНЯ 2018

17 квітня
УТ-1
06.00, 15.45 М/с «Чорний Джек»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
22.20, 3.05 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30, 23.40 Кліпи учасників
Євробачення-2018 р.
09.40 Д/ф «Спільноти тварин»
10.35, 13.35, 16.40 Телепродаж
(на комерційних умовах)
11.00 Д/ф «Незвичайні культури»
11.25 «Гордість світу»
12.00 Документальний цикл
Смаки Культур
13.00, 15.00 Новини (із
сурдоперекладом)
13.10, 14.30 РадіоДень
13.55 Складна розмова
15.20, 3.45 Лайфхак українською
15.30 М/с «Гон»
17.00 Світло
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
19.25 Д/ф «Шукачі чудес»
19.50, 1.10 Чемпіонат світу з
хокею серед юніорів-2018 р.
Угорщина — Україна
22.45 Д/ф «Таємниці людського
мозку»
23.50 Незвичайні культури.
Документальний цикл
04.00 Д/ф «Мистецький пульс
Америки»
05.00 Д/ф «Орегонський
путівник»
НТН
06.05 Х/ф «Жіноча робота з
ризиком для життя»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Трембіта»
10.40 «Кримінальні справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30
«Свідок»
12.50, 16.50 «Легенди карного
розшуку»
14.40 «Життя на грані»
19.30, 0.45 Т/с «Альпійський
патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Анна-детективъ»
03.00 «Випадковий свідок»
03.15 «Речовий доказ»
04.15 «Правда життя. Професії»
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Документальний фільм
«Кардинал Мар’ян
Яворський», ч. 2
06.30 Музика і музиканти.
Валерій Івко
07.00 Казки Лiрника Сашка
07.25 Школа Мері Поппінс
07.40 Хочу бути. Ортопед
08.00 Мистецькі історії.
08.15 Новини
08.45 Тема дня
09.05 UAмузика. Кліп Vivienne
Mort «Ти забув про мене»
09.15 Візитки Карпат
09.30 Фольк-music
10.30 Документальний фільм
«Кардинал Мар’ян
Яворський», ч. 1
10.55 Документальний фільм
«Кардинал Мар’ян
Яворський», ч. 2
11.30 Документальний фільм
«Микола Руденко.
Формулу життя
знайдено» із циклу
«Дисиденти»
12.00 #@)[]?$0 із Майклом
Щуром
12.35 Діалог. Василь Герасим’юк
— Композитор
Володимир Зубицький
13.10 Національна опера України.
«Майстер і Маргарита».
14.30 РадіоДень
14.55 Лайфхак українською
15.10 РадіоДень «Життя+»
15.30 Хто в домі хазяїн?
15.50 Хочу бути.
16.10 РадіоДень. Освітні
програми. «Твій
час»/«Модуль знань»
16.50 Суспільний університет.
17.15 Двоколісні хроніки.

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок
з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 0.15, 5.20 ТСН
09.30 «Чотири весілля»
11.00, 12.20 «Одруження
наосліп»
12.45, 14.05, 15.25 «Міняю
жінку»
17.10 Драма «Мама»
20.30, 5.00 «Секретні
матеріали»
21.00 Т/с «Прислуга»
22.00 «Поверніть мені
красу-3»
23.20, 0.25 Комедія
«Службовий роман. Наші
часи»
01.20 Драма «Марта, Марсі
Мей, Марлен»

ІНТЕР
06.05 «Мультфільм»
06.20, 22.30 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.15, 12.25, 20.40 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
12.00 «Новини»
12.50 Т/с «Східні солодощі»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 2.10, 5.20 «Подробиці»
00.20 Т/с «СБУ. Спецоперація»
02.50 «Орел і решка. Шопінг»
03.30 «Орел і решка. Шопінг2014»
04.50 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 2.00 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий
сезон
10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика. Новий
сезон
13.30, 15.30, 4.45 Агенти
справедливості
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Обручка з рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Спадкоємиця
мимоволі»
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»
01.30 Телемагазин
02.50 Зоряний шлях
03.10 Реальна містика

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.30 Огляд преси
06.50, 17.00 Час новин. Київ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 18.00, 21.00, 0.00,
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00
Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.15
Актуально: Економіка.

5 канал
Політика. Соціум
07.15, 12.25, 15.25, 18.25, 23.55
Погода в Україні
07.25 Топ дня
08.25 Агрокраїна
08.45 Клуб LIFE
08.55, 13.55, 14.55, 17.55, 0.20
Погода на курортах
09.25, 17.45 Час громади
10.10 Велика політика

11.10, 12.30, 13.15, 14.10, 15.30,
16.10 Інформаційний день
17.10, 18.30 Інформаційний
вечір
22.00, 23.00 «За Чай.com»
00.25, 5.40 Хроніка дня
01.15, 4.35, 5.15 Машина часу
02.10 Нові герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

17.30 Документальний фільм
«ХХ сторіччя Кароля
Войтили», ч. 2
18.00 Інформаційна година
18.50 КЛІП учасника
Євробачення-2018
18.55 Українська читанка.
Софія Андрухович
19.05 Світло
19.55 Діалог. Василь
Герасим’юк —
Композитор Володимир
Зубицький
20.25 КЛІП учасника
Євробачення-2018
20.30 #KіноWALL з Сергієм
Тримбачем
20.55 UAмузика. Відеокліп
21.00 Київський академічний
Молодий театр.
Володимир Глейзер «Сім
бажань Зербіно»
22.00 Документальний
фільм «Після прем’єри
— розстріл», ф 1.
22.30 КЛІП учасника
Євробачення-2018
22.35 Лайфхак українською
22.50 Візитки Полтавщини.
23.00 Новини
23.30 Тема дня
23.50 Документальний фільм
«ХХ сторіччя Кароля
Войтили», ф. 1
00.20 Розсекречена історія.
01.30 РадіоДень
01.50 Тема дня
02.10 Фольк-music.
03.10 Надвечір’я. Долі
04.10 Документальний фільм
«Волинянин», ч. 1
04.35 Документальний фільм
«Волинянин», ч. 2
05.05 Розсекречена історія
СТБ
06.15, 15.55 «Все буде добре!»
07.50 «Все буде смачно!»
10.00 «МастерШеф-7»
13.20 «Хата на тата»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
19.55 «Слідство ведуть
екстрасенси»
22.45 «Давай поговоримо про
секс»
00.40 «Один за всіх»
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 Ранок. «Новий
день» з Анатолієм
Анатолічем та Юлією
Шпачинською
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00 «Репортер».
Новини
09.15, 10.15, 11.15, 12.15 Ранок.
«Ми всі...» з Мариною
Леончук і Павлом
Рольником
13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з
Василісою Фроловою і
Сергієм Дойком
16.15, 23.00 «Кримінал»
17.15 «Ситуація» з Тарасом
Березовцем
18.00, 19.00, 21.00 «Разом»
із Ганапольським,
Кисельовим, Орловською,
Ашіон
18.40, 20.20 «Територія
позитиву» зі Сніжаною
Єгоровою
19.20 «Нейтральна територія»
зі Світланою Орловською
21.20 «Події» Вересня
22.00 «Підсумки» з Євгенієм
Кисельовим
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 3.20 «Облом.UA.»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений світ»
12.55, 2.05 «Нове Шалене відео
по-українськи»
14.30 «102. Поліція»
15.20 Х/ф «Робокоп-3»
19.25, 20.20 Т/с «Опер за
викликом-2»
21.20, 22.55 Т/с «Кістки-10»
00.40 Х/ф «9 місяців
суворого режиму»
ФУТБОЛ-1
06.00, 16.00 «Європейський
WEEKEND»
07.15, 17.15 «Вест Гем»
— «Сток Сіті». Чемпіонат
Англії
09.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд туру
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 «Сталь» — «Карпати».
Чемпіонат України
12.10 «Великий футбол»
13.55 «Барселона» —
«Валенсія». Чемпіонат
Іспанії
19.00 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру
19.30 «Шахтар» — «Динамо».
Чемпіонат України
21.15 Журнал Ліги чемпіонів
21.40 LIVE. «Брайтон» —
«Тоттенгем». Чемпіонат
Англії
23.45 «Депортіво» —
«Севілья». Чемпіонат
Іспанії. Прем’єра

01.35 LaLiga Files. Чемпіонат
Іспанії
02.15 «Олімпік»
— «Олександрія».
Чемпіонат України
04.05 «Ньюкасл» —
«Арсенал». Чемпіонат
Англії
ФУТБОЛ-2
06.00 «Олімпік»
— «Олександрія».
Чемпіонат України
07.50, 23.55, 2.00 Топ-матч
08.00 «Малага» — «Реал».
Чемпіонат Іспанії
09.50 Журнал Ліги чемпіонів
10.20 «Європейський
WEEKEND»
11.35 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру.
Прем’єра
12.05, 0.10 «Шахтар»
— «Динамо». Чемпіонат
України
13.50 «Моя гра» Ю. Вірт
14.20 «Ньюкасл» —
«Арсенал». Чемпіонат
Англії
16.05 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
17.00 «Севілья» —
«Вільярреал». Чемпіонат
Іспанії
18.45 Чемпіонат Англії. Огляд
туру

ICTV
05.40, 20.20 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45, 4.30 Факти. Ранок
09.20, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Більше ніж правда
11.00, 17.35, 21.25 Т/с «Пес-3»
12.00, 13.20 Т/с «У полі зору»
12.45, 15.45 Факти. День
15.05, 16.20 «На трьох»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.25 Т/с «Копи на роботі»
23.30 Х/ф «Повітря»

01.10 Т/с «Морська поліція.
Новий Орлеан»
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Т/с «Відділ 44»
19.40 «Тоттенгем» — «Ман
Сіті». Чемпіонат Англії
21.25 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру
21.55 LIVE. «Сельта» —
«Барселона». Чемпіонат
Іспанії
02.10 «Вест Гем» — «Сток
Сіті». Чемпіонат Англії
04.00 «Ейбар» — «Алавес».
Чемпіонат Іспанії
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.00 Правда життя
09.00, 22.40 Мегазаводи
09.50, 17.10 Найдивовижніші
тварини
10.40 Дикі острови
11.40 Ілюзії сучасності
12.20 Містична Україна
13.10 Прихована реальність
14.10 Речовий доказ
15.20, 21.40 Битва рибалок
16.10, 20.50 Шалена подорож
18.10 Скептик
19.00 Фантастичні історії
23.40 Повітряні воїни
00.30 Сперма: секрет життя
01.20 Скарб.UA
05.40 Бандитська Одеса
К1
06.30 «Top Shop
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Красуні»
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НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.10 Зона ночі
03.45 Абзац
05.40 М/с «Лунтик і його
друзі»

06.29, 7.49 Kids Time
06.30 М/с «Луні Тюнз шоу»
07.50 Т/с «Шлях чарівника»
09.40 Т/с «Друзі»
12.30 Т/с «Статус відносин
— все складно»
17.00, 19.00 Заробітчани
21.00 Аферисти в мережах
22.10 Від пацанки до панянки
09.00 «Карамболь»
10.00, 16.30 Т/с «Беверлі-Гілз,
90210»
11.45, 23.50 «Орел і решка. На
краю світу»
12.45 «Орел і решка»
18.10 «Орел і решка. Незвідана
Європа»
20.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
21.00 «Орел і решка. Рай та
пекло-2»
22.00 «Вірю не вірю»
00.45 Т/с «Секс у великому
місті»
02.40 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Золота гуска»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.00, 18.00, 23.00, 2.30
Панянка-селянка
13.00 Казки У Кіно
14.00 Одного разу в Одесі
15.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і Володька
19.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
20.00, 0.00 100 в 1
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки

■ ПЕРЕДПЛАТА-2018

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на травень
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колегижурналiсти оцiнюють як головну нацiональну
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i
вашої уваги, шановнi читачi.
Хто з вас, шановнi читачi, не встиг передплатити «Україну молоду» на 2018 рiк, це можна зробити по всій Україні до 18 квітня, i ви отримуватимете газету з травня.
Оформити передплату можна у відділеннях
поштового
зв’язку,
в
операційних залах поштамтів, у пунктах приймання передплати, на сайті УДППЗ
«Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2018 рiк:
на місяць — 55 грн. 51 коп.,
на два місяці — 111 грн. 02 коп.,
до кінця року — 444 грн. 08 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 75 грн. 51 коп.,
на два місяці — 151 грн. 02 коп.,
до кінця року — 604 грн. 08 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 20 грн. 13 коп.,
на два місяці — 40 грн. 26 коп.,
до кінця року — 161 грн. 04 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково за
саму процедуру оформлення
передплати бере: на місяць
— 2 грн. 00 коп., на квартал —
4 грн. 60 коп., на півроку —
5 грн. 60 коп., на рік — 8 грн.
60 коп.

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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УТ-1
06.00, 15.45 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
22.20, 3.05 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30, 23.40 Кліпи учасників
Євробачення-2018 р.
09.40 Д/ф «Спільноти
тварин»
10.35, 13.35, 16.40 Телепродаж
(на комерційних умовах)
11.00 «Гордість світу»
12.00 Документальний цикл.
Смаки культур
13.00, 15.00 Новини (із
сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.20, 3.40 Лайфхак
українською
15.30 М/с «Гон»
17.00 Війна і мир
17.45 ТАКАШОТАМ
18.00, 0.15 Інформаційна
година
19.00 Перша шпальта
19.25 Д/ф «Шукачі чудес»
19.50, 1.10 Чемпіонат
світу з хокею серед
юніорів-2018 р. Італія
— Україна
22.45 Д/ф «Таємниці
людського мозку»
23.50 Незвичайні культури.
Документальний цикл
04.00 Д/ф «Мистецький пульс
Америки»
05.00 Д/ф «Орегонський
путівник»
НТН
05.45 Т/с «Тиша»
06.55 Х/ф «Золота баба»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Одруження
Бальзамінова»
10.40 «Кримінальні справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25
«Свідок»
12.50, 16.50 «Легенди карного
розшуку»
14.40 «Життя на грані»
19.30, 0.45 Т/с «Альпійський
патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Аннадетективъ»
02.55 «Випадковий свідок»
03.00 «Речовий доказ»
04.30 «Правда життя. Професії»
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Документальний фільм
«Персона грата. Іван
Фундуклей»
06.30 Діалог. Василь
Герасим’юк —
композитор Володимир
Зубицький
07.00 Казки Лiрника Сашка.
07.25 Школа Мері Поппінс
07.40 Хочу бути.
08.00 Мистецькі історії.
08.15 Новини
08.45 Тема дня
09.05 UAмузика. відеокліп
09.15 Візитки Карпат.
09.30 Фольк-music.
10.30 Документальний фільм
«Трипілля. Забута
цивілізація Старої
Європи»

КАНАЛ «1+1»

18 квітня

06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 0.15, 5.20 ТСН
09.30 «Чотири весілля»
10.50, 12.20 «Одруження
наосліп»
12.40, 14.00, 15.20 «Міняю
жінку»
17.10 Драма «Мама»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Прислуга»
22.00 «Одруження
наосліп-4»
23.30, 0.25 Драма «Винні
зірки»
02.20 «Гроші»

ІНТЕР
06.00 Мультфільм
06.20, 22.30 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.15, 12.25, 20.40 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
12.50 Т/с «Східні солодощі»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 2.10, 5.20 «Подробиці»
00.20 Т/с «СБУ. Спецоперація»
02.50 «Орел і решка. Шопінг2014»
04.50 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 2.00 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий
сезон
10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика. Новий
сезон
13.30, 15.30, 4.45 Агенти
справедливості
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Обручка з рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Спадкоємиця
мимоволі»
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»
01.30 Телемагазин
02.50 Зоряний шлях
03.10 Реальна містика

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.30, 8.35 Огляд преси
06.45, 17.00 Час новин. Київ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
21.00, 0.00, 1.00, 2.00,
3.00, 4.00, 5.00 Час
новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.10
Актуально: Економіка.

Політика. Соціум
07.15, 12.25, 15.25, 18.25,
23.55 Погода в Україні
07.25 Драйв
07.30 Медекспертиза
08.15 Топ дня
08.45 Клуб LIFE
08.55, 13.55, 17.55, 0.45
Погода на курортах
09.25, 17.45 Час громади
10.10 Особливий погляд

11.10, 12.30, 13.10,
14.10, 15.30, 16.10
Інформаційний день
17.10, 18.30 Інформаційний
вечір
22.00, 23.00 «За Чай.com»
00.20, 5.40 Хроніка дня
01.15, 4.35, 5.15 Машина часу
02.10 Нові герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

11.30 Документальний фільм
«Олесь Шевченко. Як
на сповіді» із циклу
«Дисиденти»
12.00 Світло
13.00 Київський академічний
Молодий театр.
Володимир Глейзер
«Сім бажань Зербіно»
14.00 Документальний фільм
«Персона грата. Іван
Фундуклей»
14.30 52 вікенди
14.55 Лайфхак українською
15.10 РадіоДень «Життя+»
15.30 Хто в домі хазяїн?
15.50 Хочу бути.
16.10 РадіоДень. Освітні
програми. «Твій
час»/«Модуль знань»
16.50 Суспільний університет.
В’язь.
17.15 Документальний фільм
«Іван Боберський. Де
сила, там воля витає»
18.00 Інформаційна година
18.50 КЛІП учасника
Євробачення-2018
18.55 Українська читанка.
Павло Коробчук
19.05 Розсекречена історія
20.00 Документальний цикл
«Пліч-о-пліч»
20.25 КЛІП учасника
Євробачення-2018
20.30 #БібліоFUN з
Ростиславом Семківим
20.55 UAмузика. Відеокліп
21.00 Київський академічний
Молодий театр. Ремі Де
Вос — «Поки мама не
прийшла»
22.00 Документальний
фільм «Після прем’єри
— розстріл», ф. 2
22.30 КЛІП учасника
Євробачення-2018
22.35 Лайфхак українською
22.50 Візитки Полтавщини.
23.00 Новини
23.30 Тема дня
23.50 Документальний фільм
«ХХ сторіччя Кароля
Войтили», ч. 2

00.20
01.30
01.50
02.10
03.10
04.00

22.00 «Підсумки» з Євгенієм
Кисельовим

ICTV
05.40, 10.10 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.20, 19.20 Надзвичайні
новини
11.00, 17.35, 21.25 Т/с «Пес-3»
12.05, 13.20 Т/с «У полі зору»
12.45, 15.45 Факти. День
15.10, 16.20 «На трьох»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.25 Т/с «Копи на роботі»
23.30 Х/ф «Мій хлопець
— кілер»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.00 Зона ночі
03.50 Абзац
05.40 М/с «Лунтик і його
друзі»
06.29, 7.44 Kids Time
06.30 М/с «Луні Тюнз шоу»
07.45 Т/с «Шлях чарівника»
09.35 Т/с «Друзі»
12.00 Т/с «Статус відносин
— все складно»
16.50, 19.00 Від пацанки до
панянки

5 канал

Розсекречена історія.
РадіоДень
Тема дня
Фольк-music.
Надвечір’я. Долі
Документальний
фільм «Світло хреста
митрополита Андрея
Шептицького»
05.10 Розсекречена історія
СТБ
06.55, 15.55 «Все буде
добре!»
08.15 «МастерШеф-7»
11.50 «Хата на тата»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
20.00, 22.40 «МастерШеф.
Кулінарний випускний»
00.10 «Один за всіх»

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 2.10 «Нове Шалене
відео по-українськи»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений
світ»
12.55 «Помста природи»
14.15 «102. Поліція»
15.05 Х/ф «Петля часу»
18.55 Кубок України з
футболу. Півфінал.
«Дніпро-1» —
«Динамо»
21.00, 22.50 Т/с «Кістки-10»
00.35 Х/ф «Бойовий гіпноз
проти кіз»
03.25 «Облом.UA.»

ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 Ранок.
«Новий день» з
Анатолієм Анатолічем
та Юлією Шпачинською
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15, 12.15
Ранок. «Ми всі...» з
Мариною Леончук і
Павлом Рольником
13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з
Василісою Фроловою і
Сергієм Дойком
16.15, 23.00 «Кримінал»
17.15 «Ситуація» з Тарасом
Березовцем
18.00, 19.00, 21.00 «Разом»
із Ганапольским,
Кисельовим,
Орловською, Ашіон
18.40, 20.20 «Територія
позитиву» зі Сніжаною
Єгоровою
19.20 «Нейтральна
територія» зі Світланою
Орловською
21.20 «Події» Вересня

ФУТБОЛ-1
06.00 «Малага» — «Реал».
Чемпіонат Іспанії
07.45 «Моя гра» Ю. Вірт
08.15 «Зірка» —
«Чорноморець».
Чемпіонат України
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 «МЮ» — «Вест
Бромвіч». Чемпіонат
Англії
12.10 «Маріуполь»
— «Верес». Чемпіонат
України
13.55, 0.15 «Сельта»
— «Барселона».
Чемпіонат Іспанії
16.00 «Сіткорізи».
Прем’єра
16.30 «Брайтон» —
«Тоттенгем». Чемпіонат
Англії
18.20 «LaLiga Files».
Чемпіонат Іспанії
19.00, 21.25 «Студія LIVE»
19.25 LIVE. «Шахтар»
— «Маріуполь».
1/2 фіналу. Кубок
України

01.05 Х/ф «Повітря»
02.35 Т/с «Морська поліція.
Новий Орлеан»
04.15 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.30 Студія Вашингтон
04.35 Факти
04.55 Т/с «Відділ 44»
21.50 LIVE. «Борнмут»
— «МЮ». Чемпіонат
Англії
23.45 Журнал Ліги Чемпіонів
02.00 «Сіткорізи»
02.30 «Сталь» — «Карпати».
Чемпіонат України
04.15 «Саутгемптон»
— «Челсі». Чемпіонат
Англії
ФУТБОЛ-2
06.00 «Маріуполь»
— «Верес». Чемпіонат
України
07.50, 13.55 Топ-матч
08.00 «Ліверпуль» —
«Борнмут». Чемпіонат
Англії
09.50 «Депортиво» —
«Севілья». Чемпіонат
Іспанії
11.35 «Моя гра» Ю. Вірт
12.05, 2.10 «Брайтон»
— «Тоттенгем».
Чемпіонат Англії
14.00 «Шахтар» — «Динамо».
Чемпіонат України
15.45 «Малага» — «Реал».
Чемпіонат Іспанії
17.30 LaLiga Files. Чемпіонат
Іспанії
18.10 «МЮ» — «Вест
Бромвіч». Чемпіонат
Англії
19.55 «Сіткорізи»
20.25 LIVE. «Валенсія» —
«Хетафе». Чемпіонат
Іспанії
22.25 LIVE. «Реал» —
«Атлетік». Чемпіонат
Іспанії
00.25 «Шахтар»
— «Маріуполь». 1/2
фіналу. Кубок України
04.00 «Сельта»
— «Барселона».
Чемпіонат Іспанії
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.00, 2.10 Правда життя
09.00, 22.40 Мегазаводи

21.00 Аферисти в мережах
22.00 Суперінтуїція
01.55 Служба розшуку дітей
09.50, 17.10 Найдивовижніші
тварини
10.40 Дикі острови
11.40 Там, де наc нема
12.20, 1.20 Містична Україна
13.10 Прихована реальність
14.10, 0.30 Речовий доказ
15.20, 21.40 Битва рибалок
16.10, 20.50 Шалена подорож
18.10 Скептик
19.00 Фантастичні історії
23.40 Повітряні воїни
К1
06.30 Top Shop
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Красуні»
09.00 «Карамболь»
10.00, 16.30 Т/с «БеверліГілз, 90210»
11.45, 23.50 «Орел і решка.
На краю світу»
12.35 «Орел і решка»
18.10 «Орел і решка.
Незвідана Європа»
20.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
21.00 «Орел і решка. Рай та
пекло-2»
22.00 «Вірю не Вірю»
00.45 Т/с «Секс у великому
місті»
02.40 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Красуня й
чудовисько»
11.00 Т/с «Усі жінки — відьми»
12.00, 18.00, 23.00, 2.30
Панянка-селянка
13.00 Казки У Кіно
14.00 Одного разу в Одесі
15.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і Володька
19.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
20.00, 0.00 100 в 1
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки
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19 квітня
УТ-1
06.00, 15.45 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
21.00, 3.00 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30, 23.40 Кліпи учасників
Євробачення-2018 р.
09.40 Д/ф «Спільноти
тварин»
10.35, 13.35, 16.40
Телепродаж (на
комерційних умовах)
11.00 «Гордість світу»
12.00 Документальний цикл
Смачні історії
13.00, 15.00 Новини (із
сурдоперекладом)
13.10, 14.30 РадіоДень
13.55 До справи
15.20, 3.50 Лайфхак
українською
15.30 М/с «Гон»
17.00, 19.00 #ВУКРАЇНІ
18.00, 0.15 Інформаційна
година
19.25 Д/ф «Пригоди Остіна
Стівенса»
20.25 Схеми. Корупція в
деталях
21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Д/ф «93: Бій за
Україну»
22.50 Д/ф «Таємниці
людського мозку»
23.50 Незвичайні культури.
Документальний цикл
01.10 Війна і мир
01.50 ТАКАШОТАМ
02.05 Документальний цикл
Смаки Культур
04.00 Д/ф «Мистецький пульс
Америки»
05.00 Д/ф «Орегонський
путівник»
НТН
05.30 Т/с «Тиша»
06.50 Х/ф «Декілька
любовних історій»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.05 Х/ф «Бажаю
здоров’я!»
10.40 «Кримінальні справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25
«Свідок»
12.50, 16.50 «Легенди карного
розшуку»
14.40 «Життя на грані»
19.30, 0.45 Т/с «Альпійський
патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Аннадетективъ»
02.55 «Випадковий свідок»
03.00 «Речовий доказ»
04.20 «Правда життя.
Професії»

06.00
06.00

06.30

07.00
07.25
07.40
08.00
08.15
08.45
09.05

UA.Культура
Гімн України
Документальний фільм
«Дворянин Микола
Лисенко»
Мовою мистецтва.
Скульптор і дизайнер
Костянтин Скритуцький
Казки Лiрника Сашка
Школа Мері Поппінс
Хочу бути.
Мистецькі історії.
Новини
Тема дня
UAмузика. Відеокліп

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 0.40, 5.20
ТСН
09.30 «Чотири весілля»
10.50, 12.20 «Одруження
наосліп»
12.45, 14.05, 15.25 «Міняю
жінку»
17.10 Драма «Мама»
20.30, 4.50 «Секретні
матеріали»
21.00 Т/с «Прислуга»
22.00 «Міняю жінку -13»
23.00 «Право на
владу-2018»
00.45 Драма «На гребені»

ІНТЕР
06.00 Мультфільм
06.20, 22.35 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.15, 12.25, 20.40 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
12.50 Т/с «Східні солодощі»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 4.10 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 2.20, 5.25 «Подробиці»
00.20 Т/с «СБУ.
Спецоперація»
03.00 «Орел і решка. Шопінг2014»
04.55 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 2.20 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий
сезон
10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика. Новий
сезон
13.30, 15.30, 4.45 Агенти
справедливості
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Обручка з рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Спадкоємиця
мимоволі»
23.20 Контролер
00.00 Т/с «CSI. Місце злочину»
01.50 Телемагазин
03.10 Реальна містика

ICTV
05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.20, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Секретний фронт
11.05, 17.45, 21.25
Т/с «Пес-3»
12.05, 13.20 Т/с «У полі зору»
12.45, 15.45 Факти. День
15.15, 16.20 «На трьох»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.25 Т/с «Копи на роботі»
23.30 Х/ф «Місто гріхів»

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.30, 8.35 Огляд преси
06.45, 17.00 Час новин. Київ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 18.00, 21.00, 0.00,
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00
Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.15
Актуально: Економіка.

Політика. Соціум
07.15, 12.25, 15.25, 18.25,
23.55 Погода в Україні
07.25, 8.15 Топ дня
08.45 Клуб LIFE
08.55, 13.55, 17.55, 0.50
Погода на курортах
09.25, 17.45 Час громади
10.10 Стоп корупції!
11.10, 12.30, 13.15,

14.10, 15.30, 16.10
Інформаційний день
17.10, 18.30 Інформаційний
вечір
22.00, 23.00 «За Чай.com»
00.25, 5.40 Хроніка дня
01.15, 4.35, 5.15 Машина часу
02.10 Нові Герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

01.40 Х/ф «Мій хлопець
— кілер»
03.05 Т/с «Морська поліція.
Новий Орлеан»
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»

09.15 Візитки Карпат.
09.30 Фольк-music
10.30 Документальний фільм
«93. Бій за Україну».
11.30 Документальний фільм
«Левко Лук’яненко. Йти
за совістю» із циклу
«Дисиденти»
12.00 Розсекречена історія
13.00 Київський академічний
Молодий театр. Ремі Де
Вос — «Поки мама не
прийшла»
14.00 Незвідане Закарпаття.
Сонячний годинник
14.30 РадіоДень
14.55 Лайфхак українською
15.10 РадіоДень «Життя+»
15.30 Хто в домі хазяїн?
15.50 Хочу бути.
16.10 РадіоДень. Освітні
програми. «Твій
час»/«Модуль знань»
16.50 Суспільний університет.
17.15 Документальний фільм
«Данило Галицький.
Таємниці однієї
перемоги»
18.00 Інформаційна година
18.50 КЛІП учасника
Євробачення-2018
18.55 Українська читанка.
Лариса Денисенко
19.05 Війна і мир
20.00 Книга UA
20.25 КЛІП учасника
Євробачення-2018
20.30 #NeoСцена з Олегом
Вергелісом
20.55 UAмузика. Відеокліп
21.00 Київський академічний
театр «Колесо» Мольєр
«Уявно хворий».
22.50 Візитки Карпат.
23.00 Новини
23.30 Тема дня
23.50 Документальний фільм
«Данило Галицький.
Таємниці однієї
перемоги»
00.20 Розсекречена історія.

01.30
01.50
02.10
03.15
04.10

21.20 «Події» Вересня
22.00 «Підсумки» з Євгенієм
Кисельовим

02.00 «Зірка» —
«Чорноморець».
Чемпіонат України
04.00 «Брайтон» —
«Тоттенгем». Чемпіонат
Англії
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НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.15 Зона ночі
03.55 Абзац
05.50 М/с «Лунтик і його
друзі»
06.34, 7.54 Kids Time
06.35 М/с «Луні Тюнз шоу»
07.55 Т/с «Шлях чарівника»
09.45 Т/с «Друзі»
12.35 Т/с «Діагноз: Майже не
закохані»
17.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Аферисти в мережах
22.15 Варьяти

5 канал

РадіоДень
Тема дня
Фольк-music.
Надвечір’я. Долі
Документальний фільм
«Трипілля. Забута
цивілізація Старої
Європи»
05.05 Розсекречена історія
СТБ
06.35, 15.55 «Все буде
добре!»
07.55 «Все буде смачно!»
09.00 «МастерШеф-7»
11.50 «Хата на тата»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
20.00, 22.40, 23.00 «Я соромлюсь
свого тіла-5»
00.00 «Один за всіх»
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 Ранок.
«Новий день» з
Анатолієм Анатолічем
та Юлією Шпачинською
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15, 12.15
Ранок. «Ми всі...» з
Мариною Леончук і
Павлом Рольником
13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з
Василісою Фроловою і
Сергієм Дойком
16.15, 23.00 «Кримінал»
17.15 «Ситуація» з Тарасом
Березовцем
18.00, 19.00, 21.00 «Разом»
із Ганапольським,
Кисельовим,
Орловською, Ашіон
18.40, 20.20 «Територія
позитиву» зі Сніжаною
Єгоровою
19.20 «Нейтральна територія»
зі Світланою Орловською

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 12.20, 3.20 «Облом.UA.»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.20, 17.15 «Загублений світ»
14.45 «102. Поліція»
15.35 Х/ф «Бойовий гіпноз
проти кіз»
18.50 «ДжеДАІ»
19.25, 20.20 «Опер за
викликом-2»
21.20, 22.55 Т/с «Кістки-10»
00.40 Х/ф «День мумії»
02.05 «Нове Шалене відео
по-українськи»
ФУТБОЛ-1
06.00, 0.00 «Валенсія» —
«Хетафе». Чемпіонат
Іспанії
07.45, 18.20 «Сіткорізи»
08.15 «Олімпік»
— «Олександрія».
Чемпіонат України
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 «Борнмут» — «МЮ».
Чемпіонат Англії
12.10 «Шахтар»
— «Маріуполь». 1/2
фіналу. Кубок України
13.55 «Реал» — «Атлетік».
Чемпіонат Іспанії
16.00 «Моя гра» Ю. Вірт
16.30 «Ньюкасл» —
«Арсенал». Чемпіонат
Англії
18.50 «Депортіво» —
«Севілья». Чемпіонат
Іспанії
20.40 LaLiga Files. Чемпіонат
Іспанії
21.25, 23.45, 1.50, 3.50 «Топматч
21.40 LIVE. «Бернлі»
— «Челсі». Чемпіонат
Англії

ФУТБОЛ-2
06.00 «Зірка» —
«Чорноморець».
Чемпіонат України
07.50 Топ-матч
08.00 «Вест Гем» — «Сток
Сіті». Чемпіонат Англії
09.50 «Валенсія» —
«Хетафе». Чемпіонат
Іспанії
11.40 «Сіткорізи»
12.10 «Сталь» — «Карпати».
Чемпіонат України
13.55, 2.10 «Борнмут»
— «МЮ». Чемпіонат
Англії
15.45 «Сельта»
— «Барселона».
Чемпіонат Іспанії
17.30 «Моя гра» Ю. Вірт
18.05 «Шахтар»
— «Маріуполь». 1/2
фіналу. Кубок України
19.55 Журнал Ліги чемпіонів
20.25 LIVE. «Сосьєдад» —
«Атлетіко». Чемпіонат
Іспанії
22.25 LIVE. «Бетіс» — «ЛасПальмас». Чемпіонат
Іспанії
00.25 «Олімпік»
— «Олександрія».
Чемпіонат України
04.00 «Реал» — «Атлетік».
Чемпіонат Іспанії
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.00 Правда життя
09.00, 22.40 Мегазаводи
09.50, 17.10 Найдивовижніші
тварини
10.40 Дикі острови
11.40 Там, де наc нема

02.10 Служба розшуку дітей
12.20, 1.20 Містична Україна
13.10 Прихована реальність
14.10, 0.30 Речовий доказ
15.20, 21.40 Битва рибалок
16.10, 20.50 Шалена подорож
18.10 Скептик
19.00 Фантастичні історії
23.40 Повітряні воїни
02.00 Володимир Івасюк
02.50 Великі українці
05.40 Бандитська Одеса
К1
06.30 Top Shop
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Красуні»
09.00 «Карамболь»
10.00, 16.30 Т/с «БеверліГілз, 90210»
11.45, 23.50 «Орел і решка.
На краю світу»
12.40 «Орел і решка»
18.10 «Орел і решка.
Незвідана Європа»
20.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
21.00 «Орел і решка. Рай та
пекло-2»
22.00 «Вірю не вірю»
00.45 Т/с «Секс у великому
місті»
02.40 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Стоптані
туфельки»
11.00 Т/с «Усі жінки — відьми»
12.00, 18.00, 23.00, 2.30
Панянка-селянка
13.00 Казки У Кіно
14.00 Одного разу в Одесі
15.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і Володька
19.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
20.00, 0.00 100 в 1
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки
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УТ-1
06.00, 15.30 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
22.20, 3.05 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30 Кліпи учасників
Євробачення-2018 р.
09.40 Д/ф «Спільноти
тварин»
10.35, 13.35, 16.25
Телепродаж (на
комерційних умовах)
11.00 «Гордість світу»
12.00 Документальний цикл
Смачні історії
13.00, 15.00 Новини (із
сурдоперекладом)
13.10, 14.30 РадіоДень
13.55 Схеми. Корупція в
деталях
15.20, 3.40 Лайфхак
українською
16.50 Фольк-music
18.00, 0.15 Інформаційна
година
19.00 Культурна афіша
здорової людини
19.25 Д/ф «Шукачі чудес»
19.50, 1.10 Чемпіонат світу з
хокею серед юніорів2018 р. Україна
— Румунія
22.50 Концерт симфонічного
оркестру K&K
Philharmoniker.
Kendlinger dirigent
Straub
04.00 Д/ф «Мистецький пульс
Америки»
05.00 Д/ф «Орегонський
путівник»
НТН
05.20, 4.45 Т/с «Тиша»
06.35 Х/ф «Викрадений
поїзд»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Чужі тут не
ходять»
10.40 «Кримінальні справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25
«Свідок»
12.50, 16.50 «Легенди карного
розшуку»
14.40 «Життя на грані»
19.30, 0.45 Т/с «Альпійський
патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Аннадетективъ»
02.55 «Випадковий свідок»
03.15 «Легенди бандитської
Одеси»
03.45 «Правда життя.
Професії»

06.00
06.00

06.30
07.00
07.25
07.40
08.00
08.15
08.45
09.05
09.15

ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 13—14 КВІТНЯ 2018

UA.Культура
Гімн України
Документальний фільм
«Августин Волошин.
Метеорит незалежності
— над Срібною
землею» (ф. 1)
Джерела з минулого.
Архітектор простору, ч. 2
Казки Лiрника Сашка
Школа Мері Поппінс
Хочу бути.
Мистецькі історії.
Новини
Тема дня
UAмузика. Відеокліп
Візитки Карпат.

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30 ТСН
09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Одруження
наосліп»
13.05, 14.35, 15.45 «Міняю
жінку»
17.10 Драма «Мама»
20.15 «Ліга сміху-2018»
22.20 «Ігри приколів-2018»
23.20, 0.15, 5.05 «Розсміши
коміка»
01.10 «Вечірній київ»

20 квітня
ІНТЕР
06.05 Мультфільм
06.20 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.15, 12.25 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
12.50 Т/с «Східні солодощі»
14.50, 15.45, 16.45, 2.15
«Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
22.00 Т/с «Молодий Папа»
04.20 «Стосується кожного»
05.05 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.15 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий
сезон
11.20, 4.00 Реальна містика
13.20, 15.30 Т/с «Дружина з
того світу»
18.00 Т/с «Обручка з рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00, 0.00 Т/с «Обираючи долю»
23.20 По слідах
02.00 Телемагазин
02.30 Т/с «CSI. Місце злочину»
05.40 Зоряний шлях

ICTV
05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.05 Інсайдер
11.00, 17.45 Т/с «Пес-3»
11.55, 13.20 Т/с «У полі зору»
12.45, 15.45 Факти. День
15.00, 16.20 «На трьох»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.50 Х/ф «Ніндзя-вбивця»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.20 Зона ночі
03.45 Абзац
05.35 М/с «Лунтик і його
друзі»
06.24, 8.04 Kids Time
06.25 М/с «Луні Тюнз шоу»
08.05 Т/с «Шлях чарівника»
10.00 Т/с «Друзі»
12.35 Т/с «Діагноз: Майже не
закохані»
17.00, 19.00 Суперінтуїція
21.00 Аферисти в мережах

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.30, 8.35 Огляд преси
06.45, 17.00 Час новин. Київ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 18.00, 21.00, 0.00,
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00
Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.15
Актуально: Економіка.

Політика. Соціум
07.15, 12.25, 15.25, 18.25,
23.55 Погода в Україні
07.25, 8.15 Топ дня
08.45 Клуб LIFE
08.55, 13.55, 17.55, 0.50
Погода на курортах
09.25, 17.45 Час громади
10.10 Акцент
11.10, 12.30, 13.15,

14.10, 15.30, 16.10
Інформаційний день
17.10, 18.30 Інформаційний
вечір
22.00, 23.00 «За Чай.com»
00.25, 5.40 Хроніка дня
01.15, 4.35, 5.15 Машина часу
02.10 Нові герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

09.30 Фольк-music
10.30 Документальний фільм
«Богдан Гаврилишин.
Місія-Свобода»
11.30 Документальний фільм
«Василь Симоненко.
Тиша і грім»
12.00 Війна і мир
12.40 Київський академічний
театр «Колесо» Мольєр
«Уявно хворий».
14.30 РадіоДень
14.55 Лайфхак українською
15.10 РадіоДень
15.35 Хто в домі хазяїн?
16.10 РадіоДень. Освітні
програми. «Твій
час»/«Модуль знань»
16.50 Суспільний університет.
17.15 Документальний
фільм «Галицька весна
української ідеї»
18.00 Інформаційна година
18.50 КЛІП учасника
Євробачення-2018
19.00 Біографії великих. Чари
Мерілін Монро
20.00 Культурна Афіша
здорової Людини
20.25 КЛІП учасника
Євробачення-2018
20.30 Як дивитися кіно.
20.55 UAмузика. Відеокліп
Гапочка Зникаю
21.00 Концерт симфонічного
оркестру K&K
Philharmoniker (Австрія).
Kendlinger dirigent
Straub (cимфонічний
оркестр та балет)
22.40 Лайфхак українською
22.50 Візитки Полтавщини.
23.00 Новини
23.30 Тема дня
23.50 Докуменальний фільм
«Галицька весна
української ідеї»
00.20 Розсекречена історія.
01.30 РадіоДень
01.50 Тема дня
02.10 Фольк-music.
03.10 Надвечір’я. Долі
05.05 Розсекречена історія

СТБ
06.40 «Моя правда. Орнелла
Муті. Приборкання
норовливої»
08.30 Х/ф «Знак долі»
10.40 Х/ф «Закоханi жiнки»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
20.00, 23.05 «Холостяк-8»
22.40 «Небачене
Євробачення-2018»
00.05 «Як вийти заміж»

15.00 «102. Поліція»
15.50 Х/ф «Сім хвилин»
19.25 Х/ф «Таємний план»
21.10 Х/ф «Миротворець»
23.00 «Змішані єдиноборства.
UFC on Fox 14»
01.20 «Нове Шалене відео
по-українськи»
03.25 «Облом.UA.»

ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 Ранок.
«Новий день» з
Анатолієм Анатолічем
та Юлією Шпачинською
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15, 12.15
Ранок. «Ми всі...» з
Мариною Леончук і
Павлом Рольником
13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»
з Василісою Фроловою
і Сергієм Дойком
16.15, 23.00 «Кримінал»
17.15 «Ситуація» з Тарасом
Березовцем
18.00, 19.00, 21.00 «Разом»
із Ганапольським,
Кисельовим,
Орловською, Ашіон
18.40, 20.20 «Територія
позитиву» зі Сніжаною
Єгоровою
19.20 «Нейтральна
територія» зі Світланою
Орловською
21.20 «Події» Вересня
22.00 «Підсумки» з Євгенієм
Кисельовим
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 12.55 «Відеобімба»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений світ»

ФУТБОЛ-1
06.00 «Бетіс» — «ЛасПальмас». Чемпіонат
Іспанії
07.45 «Сталь» — «Карпати».
Чемпіонат України
09.30 «Моя гра» Ю. Вірт
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 «Бернлі» — «Челсі».
Чемпіонат Англії
12.10 «Олімпік»
— «Олександрія».
Чемпіонат України
13.55 «Сосьєдад» —
«Атлетіко». Чемпіонат
Іспанії
16.00 Передмова до 1/2
фіналу. Кубок Англії.
Прем’єра
16.30 «Борнмут» — «МЮ».
Чемпіонат Англії
18.20 «Реал» — «Атлетік».
Чемпіонат Іспанії
20.10 Світ Прем’єр-Ліги.
Прем’єра
20.40 «Шахтар»
— «Маріуполь». 1/2
фіналу. Кубок України
22.50 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру.
Прем’єра
23.20 «Брайтон» —
«Тоттенгем». Чемпіонат
Англії
01.10 Передмова до 1/2
фіналу. Кубок Англії
01.40 «Шахтар» — «Динамо».
Чемпіонат України
03.30 Світ Прем’єр-Ліги
04.00 «Леганес» —
«Депортіво». Чемпіонат
Іспанії

01.30 Факти
01.50 Х/ф «Місто гріхів»
03.45 Т/с «Морська поліція.
Новий Орлеан»
ФУТБОЛ-2
06.00 «Ньюкасл» —
«Арсенал». Чемпіонат
Англії
07.50, 15.55, 19.55 «Топ-матч
08.00 «Шахтар»
— «Маріуполь». 1/2
фіналу. Кубок України
09.45 «Сіткорізи»
10.15 «Сосьєдад» —
«Атлетіко». Чемпіонат
Іспанії
12.05 «Зірка» —
«Чорноморець».
Чемпіонат України
13.55 LIVE. «Челсі» —
«Порту». 1/2 фіналу.
Юнацька Ліга УЄФА
16.05 «Депортіво» —
«Севілья». Чемпіонат
Іспанії
17.55 LIVE. «Ман Сіті»
— «Барселона». 1/2
фіналу. Юнацька Ліга
УЄФА
20.05 «Бернлі» — «Челсі».
Чемпіонат Англії
21.55 LIVE. «Леганес»
— «Депортіво».
Чемпіонат Іспанії
23.55 Футбол Tables
00.00 «Борнмут» — «МЮ».
Чемпіонат Англії
01.50 «Валенсія» —
«Хетафе». Чемпіонат
Іспанії
03.40 Передмова до 1/2
фіналу. Кубок Англії
04.10 «Челсі» — «Порту».
1/2 фіналу. Юнацька
Ліга УЄФА
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.00 Правда життя
09.00, 22.40 Мегазаводи
09.50, 17.10 Найдивовижніші
тварини
10.40 Дикі острови
11.40 Там, де на нема
12.20 Містична Україна
13.10 Прихована реальність
14.10, 0.30 Речовий доказ

22.00 Хто зверху?
02.15 Служба розшуку дітей
15.20, 21.40 Битва рибалок
16.10, 20.50 Шалена подорож
18.10 Скептик
19.00 Фантастичні історії
23.40 Повітряні воїни
01.20 Таємниці кримінального
світу
К1
06.30 Top Shop
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Красуні»
09.00 «Карамболь»
10.00, 16.30 Т/с «БеверліГілз, 90210»
11.45 «Орел і решка. На краю
світу»
12.40 «Орел і решка»
18.10 «Орел і решка.
Незвідана Європа»
20.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
21.00 «Орел і решка. Рай та
пекло-2»
22.00 «Вірю не вірю»
23.50 «Їже, я люблю тебе!»
01.45 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Снігова
королева»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.00, 18.00, 2.45 Панянкаселянка
13.00 Казки У Кіно
14.00 Одного разу в Одесі
15.00, 3.35 Віталька
16.00 Країна У
17.00 Танька і Володька
19.00 Одного разу під
Полтавою
20.00, 0.45 100 в 1
21.00 Х/ф «Фантастична
четвірка»
23.00 Х/ф «Фантастична
четвірка-2.
Вторгнення Срібного
Серфера»
01.45 Теорія зради
05.40 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 13—14 КВІТНЯ 2018

21 квітня
УТ-1
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.15
Новини
09.35 М/с «Гон»
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.30 Лайфхак
10.45, 13.40, 15.25
Телепродаж (на
комерційних умовах)
11.00 Д/с «Незвідані шляхи»
12.00 Х/ф «Клара і
Франциск»
14.00, 4.00 Концерт
симфонічного оркестру
K&K Philharmoniker.
Kendlinger dirigent
Straub
15.40 Д/с «Африка.
Небезпечна реальність»
16.35 Д/ф «Спільноти
тварин»
17.05 Т/с «Іспанська легенда»
20.00 Розсекречена історія
21.35 Як дивитися кіно
22.00 Х/ф «Я, Деніел
Блейк»
23.45 Незвичайні культури.
Документальний цикл
00.40 Культурна афіша
здорової людини
01.10 XVI Міжнародний турнір
зі спортивної гімнастики
Ukraine International
cup-2018
05.30 Д/ф «Орегонський
путівник»
НТН
05.35 Х/ф «Суто англійське
вбивство»
08.40 Х/ф «Дорога в
пекло»
12.00 «Свідок. Агенти»
12.35, 3.35 «Речовий доказ»
15.10 «Тренер»
15.45 «Бокс. Найкращі бої
братів Кличків»
17.10 «Круті 90-ті»
18.05 «Переломні 80-ті»
19.00, 2.20 «Свідок»
19.30 Х/ф «П’ять хвилин
страху»
21.15 Х/ф «Ганмен»
23.30 Х/ф «Братство
вовка-2: повернення
перевертня»
01.25 «Таємниці
кримінального світу»
03.00 «Випадковий свідок»
04.35 «Легенди бандитської
Одеси»

06.00
06.00

06.30

07.00
07.30
08.00
08.20
08.45
09.10
09.15
09.30
10.30
10.50

11.55

UA.Культура
Гімн України
Докуменальний фільм
«Августин Волошин.
Метеорит незалежності
— над Срібною
землею» (ф. 2)
Територія Кіно. Київ.
Від Сирця до Будинку
кіно
Новини
Тема дня
Казки Лiрника Сашка
Хочу бути
Хто в домі хазяїн?
UAмузика. Відеокліп
Мистецькі історії.
Фольк-music. Діти
52 уїк-енди
Докуменальний фільм
«Наївне малярство
Михайла Онацька»
Лекції Громадського.
Євгеній Стасіневич
«Східноєвропейський

КАНАЛ «1+1»
06.00, 19.30 ТСН
06.45 «Гроші-2018»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00, 23.10 «Світське
життя-2018»
11.05 «Голос країни-8»
14.05 «Ліга сміху-2018»
16.30, 21.15 «Вечірній
квартал»

18.30 «Розсміши коміка.
Діти-2018»
20.15 «Українські сенсації»
00.10, 3.55 «Вечірній київ»
05.35 «Розсміши коміка»

ІНТЕР
05.35 Док.проект «Брати
Меладзе. «Вопреки»
06.15 «Україна вражає»
06.50 «Мультфільм»
07.30 «Чекай мене»
09.00 Х/ф «За сірниками»
11.00 Х/ф «Сім старих і
одна дівчина»
12.30 Х/ф «Невиправний
брехун»
14.00 Х/ф «Танго кохання»
16.00, 20.30 Т/с «Східні
солодощі»
20.00, 1.45, 5.30 «Подробиці»
22.30 Т/с «Молодий Папа»
02.15 Д/п «Клара Лучко. Три
зустрічі»
03.00 Подробиці
03.30 Х/ф «Лісова пісня»
05.00 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
07.00, 15.00, 19.00, 2.00
Сьогодні
07.15, 5.40 Зоряний шлях
09.50, 15.20 Т/с «Спадкоємиця
мимоволі»
17.20, 19.40 Т/с «Настане
світанок»
22.00 Т/с «Точка кипіння»
01.30 Телемагазин
02.40 Реальна містика
04.15 Т/с «CSI. Місце
злочину»

ICTV
05.40, 4.50 Скарб нації
05.50 Еврика!
05.55 Факти
06.15 Більше ніж правда
08.00 Я зняв!
09.45 Дизель-шоу
10.55, 11.50 Особливості
національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Копи на роботі»
16.45 Х/ф «Термінатор»

11

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.35 Зона ночі
05.05, 7.59 Kids Time
05.10 М/с «Лунтик і його
друзі»
06.20 М/с «Луні Тюнз шоу»
08.00 Ревізор. Крамниці
10.00 Таємний агент
11.15 Таємний агент.
Пост-шоу
13.00 Т/с «Бібліотекарі»
17.30 М/ф «Мадагаскар»
19.00 Х/ф «Після заходу»
21.00 Х/ф «Маска»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 0.00, 1.00,
2.00, 4.00, 5.00 Час новин
06.30 Акцент
07.15, 11.30 Феєрія мандрів
07.55, 8.55, 22.00, 0.10
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
08.15 Нові герої Донбасу
08.35 Сімейний лікар
09.15 Автопілот-новини
09.20 Укравтоконтинент

09.40 Натхнення
10.10 Історія Успіху
10.25 П’ятий поверх
10.55, 11.55, 16.55, 0.50
Погода на курортах
11.10 Майстри ремонту
12.20 Невигадані історії
12.35 Прес-конференція щодо
ситуації у зоні АТО
13.10, 4.30 Відкрита церква
13.35 Сучасний фермер
14.10, 1.10 Машина часу
15.15 Сімейні зустрічі
15.55, 18.55, 23.55 Погода в

Україні
16.05 ЕнергоНезалежність
16.25 Фактор безпеки
17.10 Стоп корупції!
18.00, 0.15 Велика політика
18.40 Про військо
19.25 Особливий погляд
20.00, 2.10, 5.15 Рандеву
21.40, 3.00 Вікно в Америку
22.10 Справжній детектив
23.15 Фінансовий тиждень
23.40 Кордон держави
03.20 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Діалоги з Патріархом

роман. Німецькомовні
письменники»
Лекції Громадського.
Ольга Балашова
«Кубофутуризм.
Футуризм динамічний і
кінетичний»
Концерт симфонічного
оркестру K&K
Philharmoniker (Австрія).
Kendlinger dirigent
Straub (cимфонічний
оркестр та балет)
Лекції «Громадського».
Жадан про новий роман
«Інтернат», війну, мир
та мову
Як це?
Хто в домі хазяїн?
РадіоДень. «Книжкова
лавка. ТОП 7»
Посттравматичний
синдром
Двоколісні хроніки.
Випуск №11
КЛІП учасника
Євробачення-2018
Документальний фільм
«Свій голос»
КЛІП учасника
Євробачення-2018
#NeoСцена з
Олегом Вергелісом.
ВінаДельмар —
«Поступися місцем»,
ч. 1, 2
Лайфхак українською
Візитки Полтавщини.
Ювілейний вечір
народної артистки
України Ніни Матвієнко
Національна опера
України. «Майстер і
Маргарита»
Фольк-music
Надвечір’я. Долі
Лекції громадського.
Люди і апарати.
становлення
українського кіно
Концерт Supernation
гурту «Друга ріка»

СТБ
06.00 «Караоке на Майдані»
07.00, 19.00 «Хата на тата»
09.00 «Все буде смачно!»
10.10 «МастерШеф.
Кулінарний випускний»
13.50 «Холостяк-8»
16.55 Х/ф «Діамантова
рука»
21.30 «Вечір із Наталею
Гаріповою. Оля
Полякова»
22.55 «Світами за скарбами»
01.20 «Давай поговоримо про
секс»

20.50 Х/ф «Кікбоксер-3:
Мистецтво війни»
22.40 Т/с «Зустрічна смуга»
00.30 «Нове Шалене відео
по-українськи»
03.25 «Облом.UA.»
05.00 «Змішані єдиноборства.
UFC Atlantic City».
Едсон Барбоза vs Кевін
Лі. Пряма трансляція зі
США

12.30

13.00

14.40

15.25
15.45
16.10
17.05
18.00
18.50
19.00
20.25
20.30

22.35
22.50
23.00

00.05

02.20
03.10
04.10

05.15

ПРЯМИЙ
09.00, 11.00, 12.00, 16.00,
17.00 «Репортер».
Новини
09.20 «Золотий гусак.» NEW
10.00, 15.00 Концерт
11.15, 12.15, 16.15 «Територія
позитиву» зі Сніжаною
Єгоровою
13.00 Прямий ефір із
Наталкою Фіцич
14.00 Споживач
17.15 «Культурна
дипломатія» з Юлією
Гершун
18.00, 21.00 THE WEEK
Міжнародний огляд
тижня з Тарасом
Березовцем і Пітером
Залмаєвим
19.00 Політична кухня
20.00 «Світські хроніки»
22.00 «Закрита зона» з
Володимиром Арьєвим
23.00 «Кримінал»
КАНАЛ «2+2»
М/ф
«Цілком таємно»
«102. Поліція»
Т/с «Безсмертний»
Т/с «Опер за викликом2»
17.15 Х/ф «Кікбоксер»
19.05 Х/ф «Кікбоксер-2:
Дорога назад»
06.00
08.00
11.00
12.50
14.30

ФУТБОЛ-1
06.00 «Бернлі» — «Челсі».
Чемпіонат Англії
07.45 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру
08.15 «Ман Сіті»
— «Барселона». 1/2
фіналу. Юнацька Ліга
УЄФА
10.00, 20.00, 22.30 Футбол
NEWS
10.25 «Шахтар»
— «Маріуполь». 1/2
фіналу. Кубок України
12.10 «Реал» — «Атлетік».
Чемпіонат Іспанії
13.55 Чемпіонат Англії.
Передмова до туру
14.25 LIVE. «Ман Сіті»
— «Свонсі». Чемпіонат
Англії
15.25, 18.10 Футбол Tables
16.30 Передмова до 1/2
фіналу. Кубок Англії
17.00, 0.40 Топ-матч
17.10 LIVE. «Сельта» —
«Валенсія». Чемпіонат
Іспанії
19.10 LIVE. «МЮ»
— «Тоттенгем». 1/2
фіналу. Кубок Англії
21.15, 2.45 Світ Прем’єр-Ліги
21.45, 5.05 LaLiga Files.
Чемпіонат Іспанії
22.50 «Сталь» — «Зірка».
Чемпіонат України
00.55 «Сосьєдад» —
«Атлетіко». Чемпіонат
Іспанії
03.15 «Шахтар» —

18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини.
Підсумки
20.05 Х/ф «Термінатор-2:
Судний день»
22.50 Х/ф «Ніндзя-вбивця»
00.35 Т/с «Морська поліція.
Новий Орлеан»
02.40 Провокатор
«Ворскла». Чемпіонат
України
ФУТБОЛ-2
06.00 «Сосьєдад» —
«Атлетіко». Чемпіонат
Іспанії
07.45 «Брайтон» —
«Тоттенгем». Чемпіонат
Англії
09.30 «Сельта»
— «Барселона».
Чемпіонат Іспанії
11.15 Чемпіонат Англії.
Передмова до туру.
Прем’єра
11.45 «Борнмут» — «МЮ».
Чемпіонат Англії
13.30, 15.55, 16.35, 18.55 «Тур
ONLINE»
13.55 LIVE. «Сталь»
— «Зірка». Чемпіонат
України
14.45, 17.45 Футбол Tables
16.15 Футбол NEWS
16.55 LIVE. «Шахтар» —
«Ворскла». Чемпіонат
України
19.25 «Реал» — «Атлетік».
Чемпіонат Іспанії
21.15, 1.35 Топ-матч
21.25 «Ман Сіті» —
«Свонсі». Чемпіонат
Англії
23.15 Світ Прем’єр-Ліги
23.45 «Сельта» —
«Валенсія». Чемпіонат
Іспанії
01.50 «МЮ» — «Тоттенгем».
1/2 фіналу. Кубок Англії
03.40 Журнал Ліги чемпіонів
04.10 «Ман Сіті»
— «Барселона». 1/2
фіналу. Юнацька Ліга
УЄФА
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.20 Містична Україна
09.10, 20.10 У пошуках істини
10.50 Повітряні воїни
12.30, 22.00 Наслідки

23.00 Х/ф «Дуже страшне
кіно-2»
00.25 Х/ф «Битва року»
14.30 Чужинці всередині нас
15.30, 5.10 Дикі острови
17.30 Шалена подорож
18.20 Таємний код зламаний
21.00 Прокляття двійників
Титаніка
23.40 Полювання на НЛО
00.40 Прокляття скіфських
курганів
01.20 Таємниці пірамід
02.10 Запрограмовані долі
02.50 Шосте відчуття. Дар чи
прокляття?
03.30 Там, де наc нема
К1
06.30
07.40
08.20
09.00
11.20
13.10
14.10

Top Shop
«Чи знаєте ви, що...»
Мультфільми
«Ух ти show»
М/ф «Союз звірів»
«Орел і решка. Шопінг»
«Орел і решка.
Навколосвітня
подорож»
22.00 «Бєдняков+1»
23.00 Х/ф «Прикинься моїм
чоловіком»
00.50 «Їже, я люблю тебе!»
01.45 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
10.15 М/ф «Барбі. Магія
дельфінів»
11.15 М/ф «Король
Сафарі»
13.00, 22.45, 2.15 Панянкаселянка
15.00 Казки У Кіно
18.00 Х/ф «Фантастична
четвірка»
20.00, 23.45 100 в 1
21.00 Х/ф «Фантастична
четвірка-2.
Вторгнення Срібного
Серфера»
00.45 Теорія зради
01.45 БарДак
03.05 Віталька
05.40 Корисні підказки

12

УТ-1
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новини
09.30 Х/ф «Клара і
Франциск»
11.10, 14.05, 16.00 Телепродаж
(на комерційних умовах)
11.40 Д/ф «Двоколісні
хроніки»
12.10 Перший на селі
12.40 Незвичайні культури.
Документальний цикл
14.20 Фольк-music
15.30, 3.35 Д/ф «Спадок на
кінчиках пальців»
16.15 Д/с «Щоденники комах»
16.35 Д/ф «Спільноти тварин»
17.05 Т/с «Іспанська легенда»
19.50 Д/ф «Імперія»
21.35 #@)[]?$0 із Майклом
Щуром
22.15, 4.05 Д/ф «Весняний
фестиваль»
23.10 Д/ф «Шукачі чудес»
23.40 Кліпи учасників
Євробачення-2018 р.
23.55 Д/ф «Жива природа»
00.15 Новини (повтор від 21.00)
00.40 «Гордість світу»
01.10 Війна і мир
01.50 Світло
02.45 Д/ф «Уламки спогадів»
05.00 Д/ф «Орегонський
путівник»
НТН
05.15 «Правда життя. Професії»
06.25 Х/ф «Де ви, лицарі?»
07.40 Т/с «Нероби»
11.20 Х/ф «Кухарка»
12.40 Х/ф «Тридцять три»
14.00 Х/ф «Гуру»
16.50 Х/ф «Ганмен»
19.00 Х/ф «Міміно»
20.50 Х/ф «Зайчик»
22.30 Х/ф «Вій»
01.00 Х/ф «Братство
вовка-2: повернення
перевертня»
02.40 «Речовий доказ»

06.00
06.00
06.40

06.50

07.00
08.00
08.20
08.45
09.05
09.15
09.30
10.30
11.00

13.00
13.30
13.45
14.15

14.40
15.25
16.00
16.20
16.40
17.10

ТБ-НЕДІЛЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 13—14 КВІТНЯ 2018

UA.Культура
Гімн України
Докуменальний фільм
«Гуцулка Ксеня»
Поетична сторінка від
Василя Герасим’юка.
Борис Руденко
Поетична сторінка від
Василя Герасим’юка.
Дмитро Павличко
Концертна програма
«Відкривай Україну»
Казки Лiрника Сашка.
Хочу бути.
Хто в домі хазяїн?
UAмузика. відеокліп
Мистецькі історії.
Фольк-music. Діти
Суспільний університет.
Київський академічний
Молодий театр. Б. Стельмах
«Примхливе кохання
Дроздоборода»
#ВУКРАЇНІ «Бобринецькі
ковбої»
Мистецькі історії.
Дитячі таємниці.
Докуменальний фільм
«Всеволод Нестайко.
Родом з дитинства»
Фольк-music. Діти
Докуменальний фільм
«Казка для дорослих»
Хто в домі хазяїн?
Хочу бути.
Суспільний університет.
Гала-концерт
Міжнародного
фестивалю класичної
музики LvivMozArt, ч. 1

22 квітня

КАНАЛ «1+1»
06.10 ТСН
07.05 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 Лотерея
«Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і
Ведмідь»
10.10 «Поверніть мені
красу-3»
11.30, 12.55 «Світ
навиворіт-8»
14.00 Т/с «Прислуга»
17.50 Комедія «Кохання у
великому місті-3»
19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»
21.00 «Голос країни-8»
00.10 «Ігри приколів-2018»
01.05 Трилер «Екстрасенс»

ІНТЕР
06.00 Мультфільм
06.40 Х/ф «Невиправний
брехун»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Морський
сезон»
11.00 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
12.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
12.50 Х/ф «Людина-оркестр»
14.30 Х/ф «Попелюшка «80»
18.00 «Крутіше всіх. Новий
сезон»
20.00, 2.05 «Подробиці»
20.30 Т/с «Східні солодощі»
22.30 Т/с «Молодий Папа»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.50 Сьогодні
07.45, 3.40 Зоряний шлях

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 0.00, 1.00,
2.00, 4.00, 5.00 Час новин
06.30 Невигадані історії
07.15, 4.20 Феєрія мандрів
07.55, 8.50, 22.00, 0.10
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
08.15 Нові Герої Донбасу
08.40 Натхнення
09.15 Автопілот-Тест
09.20 Технопарк
09.25 Драйв

09.30 Вікно в Америку
10.10 Сімейні зустрічі
10.30, 3.20 Кіно з Я. Соколовою
11.10 Кордон держави
11.25 Будемо жити
11.35 Гра інтересів
12.20, 23.15
ЕнергоНезалежність
12.40 Прес-конференція щодо
ситуації у зоні АТО
13.05 Медекспертиза
13.25 Діалоги з Патріархом
13.55, 16.55, 0.45 Погода на
курортах
14.10, 20.00, 1.10, 4.40, 5.15

Машина часу
15.15 П’ятий поверх
15.55, 18.55, 23.50 Погода в
Україні
16.10 Агрокраїна
16.20 Фінансовий тиждень
17.10 Особливий погляд
17.30 Акцент
18.00, 2.10 Час. Підсумки тижня
з Віталієм Гайдукевичем
19.25 Стоп корупції!
21.40, 3.00 Час-Time
22.10 Справжній детектив
23.40 Про військо
02.55 Огляд преси

18.00 Гала-концерт
Міжнародного
фестивалю класичної
музики LvivMozArt, ч. 2
18.50 Поетична сторінка від
Василя Герасим’юка.
Марія Влад
19.00 Концерт Павла Табакова
«Мій світ»
20.00 Як дивитися кіно
20.30 Кінокласика кіностудії
ім. О. Довженка
Х/ф «Гетьманські
клейноди»
22.05 Докуменальний фільм
«Юрій Рибчинський.
Музика слів»
22.50 Візитки Карпат,
23.00 Територія Кіно. Київ. Від
Сирця до Будинку кіно
23.30 RadioSymphony_UA
01.10 Авторський проект
«Ledy Opera» концерт
Ольги Чубаревої «Сни
Роксолани»
03.10 Надвечір’я. Долі
05.30 Докуменальний фільм
«Пісня Всесвіту. Їхав
козак за Дунай»

«Територія позитиву» зі
Сніжаною Єгоровою
12.15 Споживач
13.15 Прямий ефір із Наталкою
Фіцич
14.15 «Віч на віч» із Поліною
Головановою
20.00, 23.00 «Кисельов.
Авторське»
21.00 «Дорослі ігри» з
Андрієм Пальчевським

16.55 LIVE. «Челсі»
— «Саутгемптон». 1/2
фіналу. Кубок Англії
19.00, 0.50 Журнал Ліги
Чемпіонів
19.25 LIVE. «Лас-Пальмас»
— «Алавес». Чемпіонат
Іспанії
21.20 «Великий футбол»
23.00 «Арсенал» — «Вест
Гем». Чемпіонат Англії
01.20 «Жирона» —
«Еспаньйол». Чемпіонат
Іспанії
03.25 «Вест Бромвіч» —
«Ліверпуль». Чемпіонат
Англії

09.00 Т/с «Настане світанок»
12.50 Т/с «Обираючи долю»
17.00, 21.00 Т/с «Інше я»
19.00, 2.40 Події тижня з
Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.00, 2.00 Т/с «Точка кипіння»
01.30 Телемагазин
04.00 Історія одного злочину

ICTV
05.00 Еврика!
05.05 Факти
05.35 Інсайдер
07.15 Т/с «Код Костянтина»
9.05 Т/с «Відділ 44»
11.50, 13.00 «На трьох»
12.45 Факти. День
14.00 Х/ф «Термінатор»
15.55 Х/ф «Термінатор-2:
Судний день»
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.30 Х/ф «Термінатор-3:
Повстання машин»
22.35 Х/ф «Лічені секунди»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.05 Зона ночі
05.30 Стендап-Шоу
06.29, 7.44 Kids Time
06.30 М/с «Луні Тюнз шоу»
07.45 Х/ф «Бумеранг»
10.00 М/ф «Мадагаскар»
11.45 Х/ф «Після заходу»
13.45 Х/ф «Ейс Вентура:
Детектив із розшуку
домашніх тварин»

5 канал

СТБ
«Хата на тата»
«Як вийти заміж»
«Все буде смачно!»
«Караоке на Майдані»
Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
13.45 «Вечір із Наталею
Гаріповою. Оля
Полякова»
15.00 Х/ф «Діамантова рука»
17.00, 23.30, 23.50 «Я
соромлюсь свого тіла-5»
19.00 «Битва екстрасенсів-18»
21.20 «Один за всіх»
22.35 «Слідство ведуть
екстрасенси»
05.30
07.35
08.50
09.55
10.55

ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15, 15.15, 16.15,
17.15, 18.15, 19.15, 22.00

КАНАЛ «2+2»
06.00 «Змішані єдиноборства.
UFC Atlantic City». Едсон
Барбоза vs Кевін Лі.
Пряма трансляція зі
США
08.00 «Бушидо»
10.00 «Він, вона та телевізор»
12.05 Т/с «Безсмертний»
13.50 28-й тур ЧУ з футболу
«Зоря» — «Маріуполь»
16.00 Х/ф «Таємний план»
17.50 Х/ф «Миротворець»
19.40 Х/ф «Той, що біжить
лабіринтом»
21.45 «ПРОФУТБОЛ»
23.20 «Змішані єдиноборства.
UFC Atlantic City». Едсон
Барбоза vs Кевін Лі.
Трансляція з США
01.45 «Нове Шалене відео
по-українськи»
03.25 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Ман Сіті» — «Свонсі».
Чемпіонат Англії
07.45, 5.15 Світ Прем’єр-Ліги
08.15 «Челсі» — «Порту». 1/2
фіналу. Юнацька Ліга
УЄФА
10.00, 16.20, 20.15 Футбол
NEWS
10.25 «Халатний футбол»
11.15 «Моя гра». Прем’єра
11.45 «МЮ» — «Тоттенгем».
1/2 фіналу. Кубок Англії
13.30, 15.55 «Тур ONLINE»
13.55 LIVE. «Олімпік»
— «Карпати». Чемпіонат
України
14.45, 17.55 Футбол Tables
16.40, 3.10 Топ-матч

ФУТБОЛ-2
06.00 «Сталь» — «Зірка».
Чемпіонат України
07.50, 3.50 Топ-матч
08.05 «Бернлі» — «Челсі».
Чемпіонат Англії
09.55, 21.00 «LaLiga Files».
Чемпіонат Іспанії
10.35 «Шахтар» — «Ворскла».
Чемпіонат України
12.25, 18.00 «Моя гра»
12.55 LIVE. «Жирона» —
«Еспаньйол». Чемпіонат
Іспанії

00.20 Т/с «Морська поліція.
Новий Орлеан»
02.25 Провокатор
13.45, 16.25, 19.25, 22.30
Футбол Tables
14.55 Журнал Ліги Чемпіонів.
Прем’єра
15.25 LIVE. «Арсенал» —
«Вест Гем». Чемпіонат
Англії
17.30 Світ Прем’єр-Ліги
18.25 LIVE. «Вест Бромвіч»
— «Ліверпуль».
Чемпіонат Англії
20.30, 23.40 Журнал Ліги
Чемпіонів
21.40 LIVE. «Атлетіко»
— «Бетіс». Чемпіонат
Іспанії
00.10 «Челсі» —
«Саутгемптон». 1/2
фіналу. Кубок Англії
02.00 «Олімпік» — «Карпати».
Чемпіонат України
04.00 «Лас-Пальмас»
— «Алавес». Чемпіонат
Іспанії
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.20 Містична Україна
09.10 Таємний код зламаний
10.50 Повітряні воїни
12.30, 22.00 Наслідки
14.30 Проклін двійників
Титаніка

15.15 Х/ф «Ейс Вентура:
Поклик природи»
17.00 Х/ф «Маска»
19.00 Х/ф «Син Маски»
21.00 Х/ф «Пікселі»
23.00 Х/ф «Дуже страшне
кіно-3»
00.25 Х/ф «Дуже страшне
кіно-2»
15.30, 5.10 Дикі острови
17.30 Шалена подорож
18.20 У пошуках істини
21.00 Чужинці всередині нас
23.40 Теорія змови
04.10 Наші
К1
Top Shop
«Чи знаєте ви, що...»
Мультфільми
«Ух ти show»
М/ф «Союз звірів»
«Орел і решка. Шопінг»
«Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
22.00 «Бєдняков+1»
23.50 Х/ф «Побачення
наосліп»
01.40 «Нічне життя»
06.30
07.40
08.20
09.00
10.25
12.10
13.10

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
10.15 М/ф «Король Сафарі»
11.30 Х/ф «Зоряні таляри»
13.00, 23.30 Панянка-селянка
15.00, 0.30 100 вип.
21.00 Х/ф «Винні зірки»
01.30 Теорія зради
02.30 Х/ф «Геть сором!»
04.00 Віталька
05.40 Корисні підказки
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■ РЕЙДИ

Рибі — нерест, браконьєрам — патрулі
Рибоохоронні служби виявили майже вісім тисяч порушень на воді
Оксана СОВА
Держрибагентство підбило підсумки
рибоохоронної діяльності за перші три місяці року. Рибоохоронні патрулі та органи рибоохорони за цей час провели майже п’ять тисяч рибоохоронних рейдів. Виявлено 7 тисяч 991 порушення. Чверть iз
них були грубими: збитки, завдані рибному господарству України внаслідок цих
правопорушень, склали більше чотирьох
мільйонів гривень. У рамках рейдів патрульні вилучили 27 тонн біоресурсів: 3,4
тонни — у рибалок-промисловиків, 11,9
тонни — під час незаконного придбання
чи збуту та 6,2 тонни — за актами вилучення майна без господаря. Затримано
101 транспортний засіб.
Із січня по березень складено та направлено в суди для притягнення порушників до відповідальності 2784 справи. Найбільше порушень було виявлено
в Київській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській
області та Азовському басейновому управлінні. «З першого квітня в більшості
областей України розпочалась нерестова
заборона на вилов біоресурсів. Рибоохоронні патрульні в посиленому режимі

слідкують за дотриманням рибалками
правил», — нагадує голова Держрибагентства Ярослав Бєлов. У цей період
дозволений вилов лише з берега і тільки
в межах населеного пункту однією вудкою, донкою чи спінінгом. Здійснювати лов можна винятково на один гачок.
Добова норма вилову для рибалки — до
трьох кілограмів риби.
Станом на початок квітня по Україні
запущено 24 управління рибоохоронного патруля, де працює 443 патрульних.
Вони проводять рибоохоронні рейди на водоймах і перевіряють законність продажу
риби та інших водних біоресурсів у точках
продажу, слідкують за дотриманням режимів промислового рибальства підприємцями галузі, співпрацюють iз громадськістю та пояснюють правила рибальства.
Держрибагентство продовжує створювати
нові підрозділи. Триває донабір до Одеського рибоохоронного патруля. Документи
можна подавати до 23 квітня.
Повідомити про правопорушення
чи отримати додаткову інформацію про
нерестову заборону можна за телефоном «гарячої лінії» Держрибагентства:
0-800-50-52-50. В кожному територіальному правлінні Держрибагентства діють

❙ Рибоохоронний патруль попереджає: з першого квітня риба йде на нерест, а браконьєри — подалі.
❙ Фото з сайта prozoro.info.
також місцеві «гарячі лінії».
Рибоохоронний патруль на сьогодні запущено в Івано-Франківській, Вінницькій, Миколаївській, Рівненській,
Тернопільській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Київській,
Закарпатській, Чернівецькій, Черкаській, Луганській, Полтавській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській,

Житомирській, Львівській, Донецькій,
Волинській області. Також запрацювали Азовське та Чорноморське басейнові
управління рибоохоронного патруля та
Управління оперативного реагування
«Рибоохоронний патруль». Ще три управління розпочнуть роботу цього року
в Хмельницькій, Херсонській та Кіровоградській областях. ■

■ ХРОНІКА ПОСІВНОЇ

■ НОВИНИ ПЛЮС

Пора буряків

Оливкова олія
теж смакує

Сіль видобувають
і експортують

Відносна географічна близькість України та Йорданії, зручність
морського та повітряного сполучення,
взаємодоповнюючий характер національних економік сприяють взаємовигідній диверсифікації товарообігу
між нашими країнами. Окрім того, королівство розглядається своєрідними
воротами для просування української
продукції на ринки інших арабських
країн. Найвищий рівень двостороннього зовнішньоторговельного обороту товарів та послуг склав понад мiльярд доларiв у далекому 2008 році.
Впродовж останніх двох років вдалося відновити динаміку. За даними
Державної служби статистики України, у 2017 році обсяг зовнішньоторговельного обороту товарів і послуг між
Україною та Йорданією склав 174,07
мільйона доларів, підрісши на 4,4 відсотка. Загальне сальдо зовнішньої
торгівлі з Йорданією є позитивним
для України і становить 153,29 млн.
доларiв. Експортовано товарів та послуг на 153,83 мільйона доларів. Із них
велику частку становлять саме аграрні товари: зернові культури (39,8 млн.
дол.), жири та олії тваринного або рослинного походження (22,9 млн. дол.),
живі тварини (6,5 млн. дол.), м’ясо та
їстівні субпродукти (5,4 мільйона доларів). У свою чергу, добре закуповують у Йорданії оливкову олію, фініки
та мінеральні добрива.

За підсумками першого кварталу ДП «Артемсіль» виконало план
з виробництва солі на 112,3 відсотка, видобувши 502 тисячі тонн солі.
Цей показник на 13,4 відсотка вищий, ніж минулорічний. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року на чверть збільшився
випуск солі без упаковки. З початку року «Артемсіль» активно збільшує й обсяги поставок солі на зовнішні ринки. Так, європейським споживачам відвантажено 223,7 тисячі
тонн продукції, що на 9,4 відсотка
більше, ніж торік. Значно зріс експорт в Угорщину, Польщу, Сербію.
Крім того, на 15,6 відсотка збільшилися відвантаження на внутрішній ринок.

Дві області фінішували
з підживленням озимих
Олена ЯРОШЕНКО
Станом на 11 квітня
у семи областях України
розпочали посів цукрових буряків. Ними вже
засіяно більше 13 тисяч
гектарів із прогнозованих 302 тисяч. У двадцяти областях тим часом
продовжують сіяти ранні ярі зернові та зернобобові. Ними вже зайнято понад 550 тисяч гектарів, або 23 відсотки від
запланованого.
У розрізі культур
на початок нинішнього тижня вже посіяли:
ярого ячменю — 362 тисяч гектарів (23%); вів-

са — 21 тисячу гектарів
(10%); пшениці — 27 тисяч гектарів (15%); гороху — 142 тисяч гектарів
(34%).
Підживлення озимих
культур на зерно проведено на площі 5,5 мільйона гектарів (75 відсотків
від прогнозу), а озимого
ріпаку — на площі 844
тисячі гектарів (84 відсотки). У Хмельницькій
та Волинській областях
підживлення озимих
зернових завершили.
За оперативними даними з областей, очікувана забезпеченість насінням ярих культур
складає 638 тисячі тонн,

❙ Ярі зернові і буряк уже сіють. На черзі кукурудза і соняшник.
❙ Фото з сайта agronews.ua.
повністю перекриваючи
потреби. За даними Мінагрополітики, з урахуванням перехідних залишків у сільськогосподарських підприємств у
наявності мільйон тонн
поживних речовин мінеральних добрив (101%
відсоток від заявки).

Для захисту рослин
від бур’янів, хвороб та
шкідників сільськогосподарських культур товаровиробники вже придбали 28,9 тисячі тонн
засобів захисту рослин,
у тому числі 19,1 тисячі
тонн гербіцидів. Це 96
відсотків від потреби. ■

■ ПЕРСПЕКТИВИ

Японці запрошують харчовиків
Візьміть участь у виставці продуктів харчування FOODEX Japan 2019
Оксана СИДОРЕНКО
На цьогорічній міжнародній
виставці FOODEX у Токіо на стенді компанії COIN вперше представили 15 українських компаній-виробників продуктів харчування.
Консалтингово-дослідницька компанія Consulting Integrated (COIN)
у партнерстві з українською Радою з питань експорту продовольства організувала пілотну презентацію у рамках проекту підтримки експорту українських продуктів харчування та напоїв до Японії
«Відкриваємо ринок країни, де сходить сонце». Зокрема, були представлені українські кондитерські
вироби, снеки, молочні продукти,

мед, натуральні олії та вино. Окрім цього, ще шість виробників від
України взяли участь у виставці з
власними стендами.
Українські компанії у рамках
виставки провели понад 250 переговорів з місцевими імпортерами продуктів харчування, про
частину з яких домовлялися заздалегідь. Саме такі зустрічі в
результаті виявилися найбільш
ефективними для налагодження
подальшої співпраці. А на зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Японії Ігорем Харченком наші підприємці обговорили найближчі спільні кроки, які посприяють виходу
вітчизняних компаній на ринок

Японії. Також учасники відвідали торгові мережі Токіо, аби вивчити тенденції тамтешньої роздрібної торгівлі, асортименту та
гастрономічних уподобань населення Японії. На наступний рік
заплановано участь українських
підприємців на FOODEX 2019 у
складі окремого національного стенду. Для детального інформування наших виробників про
специфіку далекосхідного ринку і подальші плани запланована
зустріч з ними у другій половині
травня 2018 року. Як повідомила
прес-служба Мінагрополітики,
зацікавлені компанії можуть вже
звертатись по консультації за телефоном: +38-067-433-00-42. ■

Триста мільйонів на сад
Рада Асоціації «Укрсадпром» визнала діяльність уряду та Міністерства
аграрної політики та продовольства України такою, що відповідає інтересам
галузі садівництва. Схвалено прийняті
в Мінагрополітики рішення щодо розвитку галузі у 2018 році: відновлення
державної підтримки та спрощення
процедур її отримання. Зокрема, уряд
надасть садівникам 80-відсоткову компенсацію за саджанці як української,
так і іноземної селекції. Під компенсацію потрапляють витрати з придбання
садивного матеріалу плодово-ягідних
культур, винограду та хмелю. Загальне фінансування складе 300 мільйонів
гривень. Завдяки цим коштам до кінця року планується висадити понад
три тисячі гектарів нових садів та виноградників.

Горілка в опалі
Український ринок нелегального
алкоголю оцінюють як найбільший
у Європі: він досягає всередині країни 60 відсотків і забирає з бюджету близько 360 мільйонів євро. Побоюються, що найближчим часом він
вийде «з берегів», перетнувши межі
західного кордону. Європейська Комісія запросила профільну асоціацію «Укргорілка» і вітчизняні компанії-виробники алкоголю висловити
свої зауваження щодо запланованого
«Контрольного списку підроблених і
піратських товарів» з України. Європейська ініціатива спрямована на
виявлення онлайн і приватних майданчиків, які дозволяють виробляти
і реалізовувати контрафактні і контрабандні товари в країнах, що не входять у Європейський союз. Планується офіційно опублікувати список виробників і продавців контрафакту
вже в цьому році та регулярно його
оновлювати, щоб відстежити роботу
контролюючих органів та зменшити
рівень корупції на місцях. За даними
розслідування української Антикорупційної правозахисної організації,
половина державних спиртозаводів
виробляє нелегальний спирт, а 10
із 30 лікеро-горілчаних заводів займаються виробництвом контрафактної горілки. Нелегальний ринок перешкоджає інвестиціям і зайнятості
в секторах, пов’язаних із виробництвом алкоголю. ■
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■ ПОСТАТЬ

Незрівнянна Ада і її провини
«Прості речі» акторки з життєвим багажем у 80 літ: Глухів, Київ,
два Кості, донька Катерина, ролі у театрі і кіно та хлопчики з АТО
Валентина САМЧЕНКО

Коли актриса Ада Миколаївна Роговцева погоджувалася записати
для книжки «Прості речі» серію інтерв’ю, поставила єдину умову:
«Ви маєте запитати мене, як народна артистка Радянського Союзу
стала українською націоналісткою». Й автори її виконали.
Книжка «Прості речі», яку записали журналістка Тетяна Терен і театрознавець Анна Липківська з літа 2016-го до весни 2017 року,
вже третя прозова для Ади Роговцевої — після «Мій Костя» про
чоловіка Костянтина Степанкова та мемуарів «Свідоцтво про життя». Мудрих розлого-філософських розмов вісім, із чітко окресленими темами: коріння, любов, діти, кіно-театр, майстерність,
люди, світогляд і позиція. А ще — розповіді про акторку у розділі
під назвою «Коло Ади».

Зірки, чиє сяйво ніхто не має
права обмежувати
«Я нітрохи не сумніваюся,
що на Землю її послано як зірку: хтось на небі засіває такими
людьми... — висловлює у книжці своє переконання актриса Театру драми і комедії на Лівому
березі Світлана Орліченко, яка
знає Аду Роговцеву два десятки років, блискуче грає з нею
у виставах «Схоже на щастя»,
«Вася повинен зателефонувати» й інших. — Хто міг узагалі
уявити, що бозна-звідки в Києві
з’явиться залишений матір’ю
красень Костянтин Степанков,
який житиме в хаті Амбросія
Бучми, а потім зустріне в інституті студентку, котра стане коханням усього його життя? Такі
люди потрапляють на Землю з
якоюсь метою — щоб біля них
купкувалися залюблені в красу
і мистецтво, щоб навколо них
виникали театри, але самі вони
ніколи не стануть чиновниками. Це інші люди — зірки, чиє
сяйво ніхто не має права обмежувати».
Рік народження актриси Ади
Роговцевої — 1937-й. Її мала
батьківщина — Глухів Сумської області (раніше це була
Чернігівщина). Після окупації
сім’я переїхала в Київ, згодом
три роки жили в Полтаві. «Від
кожного з рідних у мене є те,
від чого треба ховатися, і те, що
може знадобитися в житті», —
відверто каже Ада Миколаївна.
І розповідає про «Білу» (прожила 90 літ) і «Червону» (відміряно їй було 70 років) бабусь; батька, який певний час працював
у Міністерстві державної безпеки; маму, яку в 49 паралізувало...
Радянський час переплів поміж рідними людьми Ади Роговцевої різну історію. Батька
Костя Степанкова свого часу
репресували, а мати, Євгенія
Василівна, змушена була залишити сина і з донькою тимчасово виїхати в Узбекистан. Коли
згодом спілкувалися батько
Вікторія КОТЕНОК
У Києві з 16 по 22 квітня —
свято для поціновувачів сучасного танцю, фестиваль Zelyonka Fest.
Загалом це міжнародна платформа для розвитку і популяризації
театру сучасного танцю в Україні.
Основні її цілі: організація перформативних та освітніх проектів,
розвиток і зміцнення зв’язків між
хореографами й артистами інших
видів мистецтва в країні та за кордоном, активна комунікація з глядачами.
Це вже восьмий Zelyonka Fest.
Його програма складається з майже двох десятків вистав сучасного

Ади й мати Костя Петровича,
«це було непросте спілкування
— жертва і кадебіст! — констатує у книзі акторка. — Ні, вони
не спілкувалися, вони шипіли
одне на одного. Але обоє мене
любили і поважали, тому при
мені «про політику» старалися не говорити. Вони добре трималися на людях, але, як тільки я виходила з хати, тут починалося щось страшне — то було
дійство зведення історичних рахунків. Найчастіше свідком їхніх розмов ставав Костик. «Попадя!» — кричав мій батько. «А
чаю тобі хто подасть?» — відповідала Костина мама, оскільки батько вже тоді був без ноги.
У нього був дуже важкий характер: за знаком зодіаку Козеріг,
він завжди намагався завдати
удару у відповідь. Натомість
Євгенія Василівна трималася
з дуже великою гідністю і смиренністю. Єдине, в чому вони
сходилися, як рідні люди, — це
спів. У нашому архіві збереглося багато світлин, на яких вони
сидять за одним столом і співають українські народні пісні —
«палач» і «ворог народу».
Одна з бід, яка тривалий час
переслідувала родину, — алкоголізм. «Батько не п’є — щастя
в хаті: весело, смішно, радісно
— і так триває тиждень. А потім
настає тиждень пекла — всіх ненавидить, на всіх кричить...» —
згадує Ада Миколаївна, це почалося вже після війни. А перед тим зауважує: «Алкоголізм
буде і в Костя Петровича, але не
в такій страшній формі».
Усі розмови акторки — з
ненав’язливими словами про провини і гріхи перед найближчими:
колись батька п’яним не впустила
у квартиру, а підлітком дорікнула
мамі, що та не має 5 копійок, щоб
дати їй на метро — а вона справді не мала. Перед братами завинила, вважає, бо мало їм допомагала. Провиною вважає й те, зокрема, що не вберегла сина Костика від Чорнобиля — у дні трагедії
1986 року він і оператор Сергій

❙ Фото з сайта pabulum.com.ua.
Борбенюк були в армії, звідки їх
направили знімати секретне кіно:
відомі всьому світу кадри реактора, знятого згори, — це відео Кості й Сергія...
Аді Роговцевій довелося пережити немало горя: «Коли помер мій чоловік, у мене було враження, що мене розпанахали
на дві частини. Як жити, коли
тебе половина і тече кров? Тоді
мої діти, Катя і Костик, стали
по обидва боки і міцно мене стулили. І тому я вижила. А потім
помер Костик, син. І померла я.
Почала писати, щоб запам’ятати
всіх, хто мені дорогий, кого я
любила. Я подумала, що треба
про всіх розповісти — про батьків, бабусь, дідусів, тіток, дядьків, родичів... Бо хто про них
знатиме, якщо ми, ті, що ще
пам’ятають, не опишуть, не передадуть далі? Уявіть собі, жила
людина, вмерла — і ніхто ніколи
про неї більше не знатиме!..»

Грати, спілкуватися і дарувати
людям тепло
«Сьогодні Ада їде на схід зі
своїми виставами й творчими вечорами, бо це єдине, чим вона
може допомогти. Якби Роговцева була царицею, вона би виколупувала камінці зі своєї діадеми
або віддавала б півпалацу під госпіталь, а оскільки жодних статків у неї немає, все, що вона може
робити в цих страшних обставинах, — це грати, спілкуватися і
дарувати людям тепло. Своїми
виступами у прифронтових містах Ада показує людям, що не
можна просто так сидіти і чекати», — розповідає у «Простих речах» Світлана Орліченко.
«Я їжджу на схід, до наших
хлопчиків, розмовляю з ними,

❙ Ада Роговцева з Неонілою Белецькою у виставі «Вася має подзвонити».
❙ Фото Театру драми і комедії на Лівому березі.
розповідаю. Нам усім треба говорити одне з одним. Розмови
дуже часто допомагають. Не
бійтеся розмовляти, — звертається до всіх акторка Ада Роговцева.— Там, на сході, ми в
2014 році закладали капсулу
на місці, де мав бути зведений
пам’ятник нашим загиблим у
цій війні, а в 2015 році я приїхала на відкриття. І там стояли
жінки. Матері загиблих хлопчиків із портретами своїх хлопчиків. Ми плакали, говорили, а осторонь одиноко стояла
жінка. Теж із портретом свого
хлопчика. І до нас вона не підходила. Як скам’яніла. Я питаю, а чому вона не підходить?
Здвигають усі плечима. Я теж
не наважилась. А коли все вже
скінчилося, підійшла. Щось
питаю, а вона мовчить. Я тоді
взяла її під руку, стала поруч.
Вона мовчить. Постояла я, почала руку витягувати тихенько, а вона раптом стисла мою
руку міцно-міцно і каже мені:
«Стій, Адо, стій!». І я залишилась стояти поруч. Люди нас
оминали, а ми стояли... Іноді
треба, щоб поруч із тобою хтось
просто стояв...»
На презентації книжки
інтерв’ю видавництва «Пабулум» у столичному Будинку кіно Ада Роговцева ще констатувала: «Я 60 років пропрацювала в Росії. Я ту Росію
об’їздила вздовж і впоперек.
Воронеж, Сибір, Ростов, Моск-

■ ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Сучасні па
Восьмий Zelyonka Fest стартує у Києві
танцю. Виступатимуть колективи з
України, Естонії, Польщі, Австрії та
Бельгії.
Окрім того, заплановано шість танцювальних воркшопів від дев’яти українських
та зарубіжних викладачів. Вони
розраховані на різні рівні підготовки і можуть бути корисни-

ми як для професіоналів, так і
для початківців. Хедлайнером є
чотириденний воркшоп для танцівників і професійних хореографів від бельгійської компанії
Ultima VEZ, яка вже понад 20
років гастролює світом, але ще
ніколи не була в Україні.
Фестиваль завершиться фо-

❙ Свою виставу представить «Театр на Жуках» із Харкова.
❙ Фото з сайта zelyonka-fest.org.

ва... Напам’ять усе знаю. І тепер, раптом я надумаю перетнути кордон, мене ув’язнять
на три роки. За що? За те, що
я разом із країною, що допомагаю нашим хлопчикам. Я їм,
росіянам, кажу: ось кордон,
покажіть мені, де ми, українці, хоч на один міліметр його
порушили? Де? А чому ж ви до
нас лізете?»
Тим, хто ніяк не осилить українську мову, варто знати про
таке: «Я народилась у Глухові
на Сумщині, Росія поруч, містечко російськомовне, родина російськомовна, школу закінчувала російськомовну, 35
років грала в Театрі російської
драми, — розповіла зі сцени
Ада Миколаївна. — Але я знаю
і люблю українську мову.
Мої діти закінчили українські школи, коли це було не в тренді. А зараз ми маємо допомогти мові. Час такий. Це — наш
обов’язок. Мені кажуть — то
що, тепер Чехова українською
мовою грати? Так, українською.
Коли Богдан Ступка у Москву
возив і грав Чехова українською
мовою, там стояли черги і був аншлаг на всіх спектаклях».
У «Простих речах» ще багато ексклюзивної щирої і відвертої інформації: про акторів Івана Миколайчука, Богдана Ступку, режисера Романа Віктюка,
доньку Катерину Степанкову,
невістку, зятів, онуків, ролі,
вистави... ■
румом для професійної танцювальної спільноти Forum For#1
і перформативною дискотекою
Lego is Ego.
Ініціатором фестивалю є хореограф Антон Овчинніков. До
команди організаторів входять
Олена Лобова, Людмила Шиліна, Тетяна Левченко, Олександр
Маншилін, а також група волонтерів. Наразі Zelyonka Fest поки
єдиний в Україні міжнародний фестиваль сучасного танцю. Цьогоріч він проходитиме
у Києві на сценах: НЦТМ імені
Леся Курбаса, МКЦ імені Івана
Козловського, ЦСМ «Дах» і Малої опери. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 13—14 КВІТНЯ 2018

СПОРТ
Андрій Романович

«Усе пройшло за планом. Так мало бути. І ніяк інакше. Ми зробили свою
справу й зробили її якісно красиво».

головний тренер ВК «Хімік» (Южний)
Григорій ХАТА
Колективів, які в поточному розіграші Ліги чемпіонів
рухаються дорогою до Києва,
стало вдвічі менше. Після перших чвертьфінальних поєдинків виглядало все так, що до
наступного кола з найбільшою
ймовірністю пройдуть «Реал»,
«Ліверпуль», «Баварія» та
«Барселона». Утім футбольна
доля розпорядилася дещо поіншому. Поза півфіналом Суперліги-2017/2018, попри наявність хорошого «гандикапу», залишився каталонський
клуб, хоча після розгромної
домашньої перемоги над «Ромою» (4:1) відсутність «гранатово-синіх» у «топ-4» турніру виглядала мало реальним
фактом. Водночас римляни довели, що в футболі нічого неможливого не буває й відіграти
фору в три м’ячі — не проблема, навіть якщо на протилежному боці грає футбольний геній
сучасності — Ліонель Мессі.
Щоправда, у двох поєдинках
проти «вовків» аргентинський
лідер каталонців не забив жодного голу. У Римі «Барселона»
взагалі не відзначилася.
Після провалу в столиці
Італії каталонські футболісти розкритикували свого наставника Ернесто Вальверде, котрий, за їхніми словами,
нав’язав команді занадто захисну модель гри. При цьому
вдалий виступ в чемпіонаті Іспанії, де «гранатово-сині» лідирують iз відчутною перевагою,
як вважає дехто з гравців «Барси», лише маскував погану гру
їхньої команди.
«Суперник увесь матч високо пресингував, і це не дозволило нам показати свою гру. Ми
так і не впоралися з цим натиском. Вони підбирали всі відскоки, забивали в потрібний час.
Це був поганий день для нас.
«Рома» дуже класно зіграла, а
ми — ні», — резюмував Вальверде. На хвилі ейфорії президент
«Роми» Джеймс Палотта разом
з уболівальниками занурився в
один із римських фонтанів, за
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■ ФУТБОЛ

І три голи — не гарантія
Іменита «Барселона» залишилася за межами півфінального квартету Суперліги;
її чинний переможець лише дивом уник аналогічної ролі
■ ТАБЛО
Ліга чемпіонів. Чвертьфінали.
Матчі-відповіді. «Реал» (Іспанія)
— «Ювентус» — 1:3 (К. Роналду,
90+8 (пен.) — Манджукич, 2, 37; Матюїді, 61; вилучення: Буффон, 90+3
(«Ю»); перша гра — 3:0). «Баварія»
(Німеччина) — «Севілья» (Іспанія)
— 0:0 (вилучення: Корреа, 90+2; 2:1).
«Манчестер Сіті» (Англія) — «Ліверпуль» (Англія) — 1:2 (Жезус,
2 — Салах, 56; Фірміно, 77; 0:3).
«Рома» (Італія) — «Барселона» (Іспанія) — 3:0 (Джеко, 6; Де Россі, 58
(пен.); Манолас, 82, 1:4)

❙ Реалізувавши пенальті, Кріштіану Роналду вивів «Реал» до восьмого поспіль півфіналу Ліги чемпіонів.
❙ Фото з сайта www.uefa.com
що, в підсумку, мусив вибачатися та сплачувати штраф у розмірі 450 євро. До того ж Палотта пообіцяв профінансувати ремонт фонтана перед Пантеоном
на суму 250 тисяч євро.
За мить до схожого «камбеку» — можливості відіграти три м’ячі — перебувала й
ще одна італійська команда.
Проте, як різко висловився в
«Твіттері» легендарний чилійський воротар Хосе Луїс Чилаверт, «футбольна мафія завади-

ла «Ювентусу» вийти до півфіналу». Коли на третій доданій
до основного часу хвилині англійський арбітр Майкл Олівер призначив у ворота «Старої
синьйори» пенальті та вилучив
з поля за емоційну поведінку її
голкіпера Джанлуїджі Буффона, у двоматчевому протистоянні «Юве» та «Реалу» був паритет
(3:3). Практично вже всі готувалися до додаткового часу, коли
захисник туринців Мехді Бенетіа у воротарському майдан-

чику штовхнув у спину гравця
«королівського» клубу. Під час
виконання суддівського вердикту зірка «Реалу» Кріштіану Роналду діяв холоднокровно. Подовживши свою голеву серію в
Суперлізі до 11 матчів, португалець оформив для «Реала» восьмий «лігочемпіонський» півфінал поспіль. «Суддя вкрав у нас
мрію», — обурювався після поєдинку 40-річний Буффон, який,
до слова, вперше в кар’єрі отримав червону картку в матчі чем-

піонської Ліги.
Так само без згадування представника суддівського цеху не
обійшлося й у матчі між «Манчестер Сіті» та «Ліверпулем», де
рефері не зарахував м’яч, забитий «блакитними». Після першого чвертьфіналу команді Хосепа Гвардіоли, як і «Ювентусу», потрібно було відігравати
три м’ячі, і якби не сумнівне рішення іспанця Антоніо Матео
Лаоса наприкінці першого тайму, шансів виправити скрутне
становище у «МС» було б значно більше. Утім гра пішла за
геть іншим сценарієм, в якому
переможцем став «Ліверпуль».
По суті, єдиним прогнозованим чвертьфіналом виявилося протистояння «Баварії»
та «Севільї». Після мінімальної гостьової перемоги мюнхенці вдома розписали скромну «суху» нічию, ставши на
крок ближче до повторення переможного фіналу ЛЧ-2013. До
речі, як і п’ять років тому, мюнхенський суперклуб знову очолює Юпп Хайнкес... ■.

■ ВОЛЕЙБОЛ

Суперників не помітили
Южненський «Хімік» увосьме поспіль став найсильнішою
командою жіночої волейбольної суперліги
Григорій ХАТА
«Усе пройшло за планом.
Так мало бути. І ніяк інакше.
Ми зробили свою справу й зробили її якісно красиво», — такими словами головний тренер
«Хіміка» Андрій Романович
описав здобутий южненськими
волейболістками восьмий поспіль титул чемпіонів України.
Національне «золото» підопічні
Романовича здобули достроково. Як і в регулярному чемпіонаті, у так званому медальному
«плей-оф» «Хімік» продемонстрував високий клас, не програвши до завершального дня
жодного матчу.
Загалом, у безапеляційно
виграній «регулярці» волейболістки з Южного віддали суперницям лише шість партій.
На стадії «плей-оф» команда Романовича діяла ще переконливi-

ше. І перший невдало проведений сет припав на передостанній
матч турніру, на який, до слова,
«Хімік» вийшов у статусі восьмиразового чемпіона країни.
Навряд чи «Галичанка»
серйозно зіпсувала настрій головному фавориту українського
жіночого волейболу, проте саме
її гравці першими в «плей-оф»
провели проти флагмана чотири партії.
Ігровий запал i бажання тернопільських волейболісток зрозуміти можна, адже всіма силами вони прагнули наздогнати в
турнірній таблиці конкуренток
iз «Волині». Попри те, що «Галичанка» достроково гарантувала собі місце на подіумі, для
команди Віктора Туркули, очевидно, принципово обійти у
віце-чемпіонській гонці підопічних Богуслава Галицького.
Зрештою, доля «срібла» визна-

чалася в четвер, коли «Галичанка» зустрічалася із запорізькою
«Орбітою», котра до останнього
матчу «плей-оф» не здобула на
заключній стадії турніру жодного очка, а «Хімік» — у статусі восьмиразового чемпіона
— екзаменував «Волинь». Невдача команди з Луцька та успіх тернополянок виводив саме
останніх на підсумкову другу позицію в протоколі. Зауважимо, що регулярний чемпіонат другою завершила команда
з Луцька. А от за підсумками
«плей-оф» друга та третя команди «регулярки» могли помінятися місцями.
Без сумніву, бажанням повернути боржок своєму головному конкуренту живуть і волейболісти «Барком-Кажани».
Торік львівська команда в статусі першого сіяного розпочала
«плей-оф», проте підтвердити

❙ Волейболістки «Хіміка» не дали шансів своїм опонентам у чемпіонській гонці.
❙ Фото з сайта vc.khimik.com.ua.
його на ділі й виграти чоловічу
суперлігу «кажани» не змогли,
програвши «золоту» серію харківському «Локомотиву».
У поточному розіграші ЧУ
львівський i харківський колективи знову гратимуть у фіналі «плей-оф», щоправда, цього разу перевагою домашнього
майданчика володітимуть «залізничники». На відміну від
жіночої суперліги, де в «плей-

оф» грають з’їзні тури, чоловічі
баталії за медалі точаться «на
виліт». І «Локо», й «кажани»
на шляху до фіналу суперників,
так би мовити, не помітили, не
програвши опонентам у чвертьфіналі та півфіналі жодного матчу. Водночас у «золотій» серії
гри в одні ворота навряд чи варто очікувати. Додамо, що в серії
за «бронзу» змагатимуться «Новатор» i «Серце Поділля». ■

Читайте
в наступному
номері:
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«Не влада ідеї освічувала
шлях Леніна, а ідея влади»

На совісті Ілліча — мільйони знищених людей
упродовж усього існування радянської влади

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 13—14 КВІТНЯ 2018

■ НА КОНВЕЄРІ

Стати принцесою.
Недорого
Запущено в масове виробництво шлюбну сукню
герцогині Кембриджської
«Я платье одолжила в Нади. Я буду нынче как
Марина Влади» — так коротко та іронічно Володимир Висоцький описав у своїй пісні мрію кожної жінки хоч на якусь мить наблизитись до кумирів із телеекрана чи глянцевих журналів. То чому
б не піти назустріч дівочим мріям, вирішили дизайнери відомої у всьому світі шведської фірми з
випуску дешевого, але якісного одягу H&M.
Цього місяця фірма випустила на ринок точну копію весільної сукні, у якій Кейт Міддлтон, а
після весілля — герцогиня Кембриджська, вінчалася 2011 року зі спадкоємцем британського трону принцом Вільямом. Про це повідомляє американський тижневик жіночої моди та стилю «Харперс базар». Звичайно, що копія не рівня оригіналу, але в ній збережені всі лінії, шви та деталі до
останнього рюшика. Хіба що якість тканини інша
та додаткових оздоб менше.
Тож і ціна «сукні принцеси» цілком прийнятна. Вартість оригінального вбрання Кейт Міддл-

тон, розробленого британськими дизайнерами
Александром Макквіном та Сарою Бертон, оцінюється в 434 тисячі доларів, а копія від H&M
надійшла на американський ринок за ціною
299 доларів, а на британський — 150
фунтів стерлінгів. Це в межах пересічної ціни красивої, але не ексклюзивної шлюбної сукні на
ринках цих країн (130-350
доларів). H&M подбала і про супровідні
аксесуари до
сукні, передусім взуття.
Наречена може обрати хоч туфельки без підборів на
зразок пуантів балерини, хоч
туфлі з підборами висотою до
шести сантиметрів. І взуття «принцеси» також пропонується за цілком демократичною ціною — 25 доларів. ■
Сукня, як у Кейт.

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №41

❙

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 16 до 22 квiтня
Овен (21.03—20.04). Гарантією того, що
ви зможете досягти певних висот, стане націленість на успіх. Найближчим часом ви зможете покращити своє фінансове становище, відновивши статус кво.
Дні: спр. — 19; неспр. — 21.
Телець (21.04—21.05). Нарештi вам
удасться налагодити сiмейнi стосунки. Вам захочеться зізнатися коханій людині у гріхах, намагаючись домогтися прозорості відносин.
Дні: спр. — 20; неспр. — 22.
Близнюки (22.05—21.06). Вашi статки
значно покращилися. Бізнес може досить тривалий час обходитися без значних вливань, приносячи, як і раніше, прибутки.
Дні: спр. — 16; неспр. — 18.
Рак (22.06—23.07). Ви позичатимете гроші друзям, надаватимете спонсорську підтримку тим, хто її потребує. А нове призначення лише
зміцнить ваше матеріальне становище.
Дні: спр. — 17; неспр. — 19.
Лев (24.07—23.08). Ви невпинно працю-

ватимете над собою. До недоліків близьких поставитеся з гумором, який допомагає вам сприймати життя як свято. Ви вiдчуєте, що народилися під щасливою зiркою.
Дні: спр. — 18; неспр. — 21.
Діва (24.08—23.09). Вам удасться здійснити поїздку в країну, про яку давно мріяли,
і, можливо, оновити дизайн квартири. А допомога та слушні поради друзів виявляться доречними.
Дні: спр. — 20; неспр. — 21.
Терези (24.09—23.10). Ви не витрачаєте
сили, намагаючись повернути минуле. Не виключено, що майбутнє виявиться ще кращим. Позитивна енергія та впевненість у собі — і компенсація за працю не примусить себе довго чекати.
Дні: спр. — 16; неспр. — 17.
Скорпіон (24.10—22.11). У якийсь момент на шальках терезів з’являться ваше бажання безкорисливо допомогти і пов’язані з цим
власні незручності. І все ж прийняте рішення
повністю відповідатиме вашим намірам.
Дні: спр. — 18; неспр. — 21.

Стрілець
(23.11—21.12).
Зусилля таємних недоброзичливців пройдуть
повз ціль, дуже скоро вони зрозуміють усю марність своїх підступів. А ваша великодушність
стане для них найкращим покаранням.
Дні: спр. — 19; неспр. — 20.
Козеріг (22.12—20.01). Вам треба думати і діяти швидше. Зараз удача грає з вами в
хованки, але незабаром опиниться попереду.
Ловіть її, адже ви — справжній спортсмен.
Дні: спр. — 16; неспр. — 17.
Водолій (21.01—19.02). Доведеться почекати з азартними іграми і розвагами — фортуна не на вашому боцi. На роботі намагайтеся
все тримати під контролем, щоб не виникли непорозуміння.
Дні: спр. — 20; неспр. — 22.
Риби (20.02—20.03). Уміння вести бесіду з важливими партнерами забезпечить значну частину успіху. Вчасно сказаний жарт розрядить атмосферу, а дорогий коньяк і хороші сигари забезпечать ділове зближення.
Дні: спр. — 22; неспр. — немає. ■

■ ПОГОДА
14—15 квiтня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний,
3-8 м/с. Температура вночi +4...+6, удень +18...+20. Пiслязавтмінлива
ра температура вночi +8...+10, удень +18...+20.

хмарність

Миргород: без опадiв. Уночi +4...+6, удень +16...+18.
Вiнниця: мiсцями невеликий дощ. Уночi +8...+10, удень
+21...+23.
Одеса: без опадiв. Уночi +8...+10, удень +15...+17.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, невеликий дощ. Трускавець: уночi +9...+11, удень +20...+22. Моршин: +9...+11, удень
+21...+23.

хмарно

Північ
Захід

00…00
+7…+12
+19…+24
00…00
+7…+12
+19…+24

Схід
Центр

дощ
сніг
дощ,
гроза

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

00…00
+3…+8
00…00
+16…+21
+6…+11
+16…+21

00…00
+3…+8
00…00
+16…+21
+5…+10
+16…+21

00…00
+1…+6
+13…+18
00…00
+1…+6
+13…+18

Південь +4…+9
00…00
Інформація
+15…+20
00…00
надана
+4…+9
Гідрометцентром
+15…+20
України.
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По горизонталі:
1. Ім’я священика, головного героя роману Віктора Гюго «Собор паризької Богоматері». 3. Російський
кінофестиваль. 7. «Тепле» місце в
державній структурі. 8. Верховний
правитель у Древньому Єгипті. 9.
Удар долонею по щоці. 12. Жінка зі
скоромовки, звинувачена у крадіжці
кларнета. 13. Кораловий острів. 14.
Язичницький жрець і відун. 16. Сирійське місто, яке постраждало від
газової атаки. 18. Послід тварин, з
якого в степових районах зводили
оселі і топили в печі. 21. Спортивний снаряд, яким грають у хокей.
24. Розмінна монета Франції. 25.
Арійський сакральний символ Вічного Руху і Життя, частий елемент
українських вишивок та писанкових
знаків. 26. Чоловічий аксесуар до
гарної сорочки. 27. Ім’я матері Андрія Малишка.
По вертикалі:
1. Невеличкий ставок. 2. Кохана Яреми, головного героя поеми
Тараса Шевченка «Гайдамаки». 3.
Дещо зневажлива назва красуні. 4.
Масляниста рідина, яка перетворила Борислав на Львівщині на потужний промисловий центр. 5. Частина музичного твору, що виконуєть-

ся повільно. 6. Найвідоміша площа
у Львові. 9. Грузинський хліб. 10.
Український фізик, першовідкривач рентгенівського проміння. 11.
Українська поетка, директор «Видавництва Старого Лева». 15. Пряма або фігурна дужка, яка з ‘єднує
дві або більше ноти у фортепіанних
п’єсах. 17. Африканська країна. 19.
Місто на Тернопільщині, біля якого
в серпні 1649 року відбулася битва
Богдана Хмельницького з поляками
на чолі з королем Яном II Казимиром. 20. Ґрунт у пустелі. 22. Поширене на Сході чоловіче ім’я. 23. Головний порт Іраку. ■
Кросворд №39
від 6—7квітня

■ ПРИКОЛИ
Сусід — сусідові:
— Якщо ви цілими днями пілікатимете на скрипці, я кину у ваше
вікно камiнь!
— Ну й чого ви досягнете? Тоді
ви чутимете мене ще краще.
***
На численні прохання населення в нашому районі відкрито службу одного вікна. Тепер не треба йти
в префектуру, податкову, вишi, школи, ДАІ, лікарнi та інші установи. Хабарі в усі відомства почали приймати в одному місці.
***
Пізно вночі у квартиру, де лунає гучна музика і чути танці, стукає
сусід:
— Іване Петровичу, ви мені магнітофон не позичите?
— Ви що, теж хочете потанцю-

вати?
— Ні, я хочу поспати.
***
— Офіціанте, ваш шніцель на
смак нагадує старi домашнi капцi,
натертi цибулею!
— Боже, що вам доводилося
їсти у вашому житті.
***
— Чоловiче, в банк не можна
заходити оголеним!
— Так я тільки за іпотеку заплатити.
***
Фотограф — фотографу:
— У тебе на знімках немає жодної людини iз заплющеними очима.
Як тобі таке вдається?
— Коли я наставляю на клієнтів
об’єктив, то несподiвано викрикую:
«Кожен знімок коштує сто баксів!»
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