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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,14 грн 

1 € = 32,39 грн

1 рос. руб. = 0,42 грн

Група екс-бійців з елітних військ 

уже кілька років не може 

добитися законних виплат 
стор.4»

«Нас хотіли 
помножити «на 

нуль»

«..Усе пройди 
і винести зумій»

Окупаційна влада 

Криму передала 

під будівництво 

Керченського моста 

частину острова Тузла

стор. 3»

Міст у нікуди 

стор. 15»

Вінниччина, Донецьк 

і Київ сформували 

незламний дух 

Василя Стуса 

стор. 13»

Після невдалого старту в домашньому «мундіалі» у дивізіоні ІВ юні українські хокеїсти набрали переможний хід й наблизились до виграшу змагань.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
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За крок 
до виграшу
Українська хокейна юніорська збірна близька до перемоги в домашньому «мундіалі»
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«Міст через Керченську протоку поступово перетворюється на дамбу, 
що розділяє Азовське та Чорне моря. Це тягне за собою зміну не лише 
мінералогічного режиму, а й клімату». 

Михайло Яцюк
заступник директора Інституту водних проблем

 та меліорації України

УКРАЇНА МОЛОДА

Ірина ЛУГОВА

 Великоднього перемир’я 
не було, воно залишилося 
лише на словах. Із 30 берез-
ня по 16 квітня 2018 року в 
зоні АТО зафіксовано одне 
бойове зіткнення та 720 об-
стрілів iз боку НЗФ ОРДЛО, 
685 із них були прицільні. 
Такі цифри озвучили на 
черговій зустрічі в Мінську 
18 квітня. Про це повідоми-
ла прес-секретар члена ТКГ 
Леоніда Кучми Дарка Олі-
фер.
 «Кількість обстрілів 
збільшилася в рази, не за-
безпечено жодного дня тиші, 
серед українських військо-
вих є загиблі та поранені. 
Викликає обурення черго-
ва провокація стосовно пер-
соналу Донецької фільтру-
вальної станції, внаслідок 
якої поранено співробіт-
ників станції», — зазначи-
ла Оліфер. За її словами, на 
зустрічі українська сторо-

на знову заявила про готов-
ність передати РФ більше 20 
її громадян, які перебувають 
у закладах української пе-
нітенціарної системи за зло-
чини проти територіальної 
цілісності і суверенітету Ук-
раїни, в обмін на звільнення 
політв’язнів, яких утриму-
ють на території Росії.
 За інформацією члена 
ТКГ Ірини Геращенко, Ук-
раїна готова передати 23 гро-
мадян РФ, хоча наразі пере-
говори щодо обміну зайшли в 
глухий кут. «Ми наполягає-
мо на негайному допуску до 
тюрем на окупованих тери-
торіях Міжнародного Комі-
тету Червоного Хреста, і сьо-
годні я неодноразово пору-
шувала це питання. МКЧХ 
має сприяти в пошуку зник-
лих, у пошуку інформації 
про незаконно утримува-
них, у моніторингу ситуації 
в тюрмах. До української пе-
нітенціарної системи МКЧХ 
має повний доступ, нато-

мість, за роки війни МКЧХ 
жодного разу не були допу-
щені до українських в’язнів 
у РФ і на окупованих тери-
торіях», — зазначила Гера-
щенко. Вона також повідо-
мила, що сторони просуну-
лися в питанні реконструкції 
вщент зруйнованого мосту в 
Станиці Луганській, до ре-
монту якого готовий підклю-
читися МКЧХ.
 Тим часом за дві доби, 
17-18 квітня, російсько-
окупаційні війська здійс-
нили 95 обстрілів українсь-
ких позицій. Про це пові-
домляють у прес-службі 
Штабу АТО. При цьому во-
рог застосовував забороне-
не Мінськими угодами оз-
броєння. 17 квітня внаслі-
док ворожого вогню один 
український воїн загинув. 
За два дні четверо захисни-
ків зазнали поранень. Один 
отримав бойове травмуван-
ня. Їм надали медичну допо-
могу. ■

Ірина КИРПА

 Незаконне рішення на користь «Рос-
автодору» ухвалила 17 квітня 2018 року 
так звана Рада міністрів Криму, підкон-
трольна Кремлю. Право на користуван-
ня ділянкою віддали замовнику «будів-
ництва століття», управлінню федераль-
них автомобільних доріг «Тамань».
 Вкрадені, в України території феде-
ральна влада Росії планує використа-
ти під будівництво Керченського моста, 
який повинен з’єднати Крим із Красно-
дарським краєм.
 Ще в 2003 році острів Тузла став 
об’єктом територіальних суперечок 
між Україною та Росією. У ті роки кон-
флікт спалахнув після того, як російські 
робітники почали будувати там дамбу, 
але скандал удалося загасити диплома-
тичним шляхом. А ось навесні 2014 року 
острів таки забрали після повної анексії 
Криму.
 Керченський міст повинен стати най-
довшим у Росії, його протяжність стано-
витиме не менше 19 кілометрів. Із феде-
рального бюджету РФ під реалізацію цьо-
го проекту виділено майже чотири мільяр-

ди доларів (близько двохсот тисяч доларів 
на кожен метр моста). Подібну дорожнечу 
пояснюють тим, що будівництво триває в 
цілковито не придатній для цього місце-
вості, а крім того, параноїдальні настрої 
російських чиновників змусили проекту-
вальників витратити майже третину від 
загальної вартості моста на закупівлю ві-
деокамер спостережень.
 На даний час спорудження вже при-
красили залізною аркою, планується, 
що до кінця 2018 року відкриється ав-
томобільний рух між Кримом та Крас-
нодарським краєм, а рівно через рік по 
новій гілці пустять потяги.
 Будівництво ведуть iз порушенням 

всіх норм Міжнародного права та без 
урахування думки екологів, які ствер-
джують, що транспортний перехід руй-
нує екосистему, зокрема, природний во-
дообмін між Азовським i Чорним моря-
ми.
 — Міст через Керченську протоку 
поступово перетворюється на дамбу, що 
розділяє Азовське та Чорне море, — по-
яснює заступник директора Інститу-
ту водних проблем та меліорації Украї-
ни Михайло Яцюк. — Це тягне за собою 
зміну не лише мінералогічного режиму, 
а й клімату. Влітку вода буде прогрівати-
ся сильніше, а взимку занадто промерза-
ти. Крім того, там зараз ведуть поглиб-

лювальні роботи, які піднімають увесь 
бруд із дна та забруднюють акваторію. 
Не знаю, чи проводив хтось iз російсь-
кої сторони моделювання, але через змі-
ну течій усе узбережжя Східного Криму 
опиниться під загрозою розмивання. Ми 
знаємо це завдяки даним моніторингу 
НАСА. Ну і насамкінець, Керченська 
протока — це сейсмічно активна зона, 
тому міст може швидко зруйнуватися. 
Це теж потенційна екологічна катастро-
фа. Україна повинна домагатися припи-
нення робіт та компенсації у міжнарод-
них інстанціях.
 За словами заступника директора 
з науки Українського наукового цент-
ру екології моря Євгена Дикого, через 
будівництво Керченського моста пос-
траждав рибний видобуток сусід ньої 
Грузії. За фактом порушення Росією 
конвенції про транскордонний вплив 
на навколишнє середовище він готовий 
виступити як експерт у будь-якому між-
народному суді.
 Усі ці факти дали підстави фахівцям 
Мінінфраструктури України підготува-
ти позовну заяву до суду проти Росій-
ської Федерації з вимогою відшкодува-
ти збитки, які несуть українські пор-
ти в Азовському морі через будівниц-
тво Керченського моста. Однак до цього 
часу жодної компенсації за завдану шко-
ду країна-агресор так і не заплатила. 
 Наприкінці 2017 року Генеральна 
прокуратура України заявила, що про-
водить своє розслідування щодо вияв-
лення та запобігання екологічній катас-
трофі в районі Керченської протоки.
 Серйозний тиск із боку світової гро-
мадськості окупаційна влада Криму 
поки що ігнорує. Зате підводні роботи в 
районі Керченського мосту відтепер про-
ходять під охороною бригад з автомата-
ми, а також за участю військових спец-
частин Чорноморського флоту. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Хорошою новиною стала ініціа-
тива, згідно з якою Департамент 
будівництва та житлового забезпе-
чення Київської міської держад-
міністрації розширив співфінансу-
вання житла для киян, що перебу-
вають на квартирному обліку, оп-
цією 50/50 для ветеранів АТО, а 
також для сімей загиблих добро-
вольців і військовослужбовців. 
Адже до цього часу фінансування 
купівлі житла з міського бюджету 
для осіб, що перебувають на квар-
тирному обліку в Києві, становило 
лише 30%, а решту 70% — мали 
виплатити самі громадяни.
 Згідно з документом, опцією 
50-відсоткового фінансування жит-
ла зі столичного бюджету зможуть 
скористатися учасники та добро-
вольці АТО, особи, що отримали 
інвалідність унаслідок подій під 
час Революції гідності (окрім пра-
воохоронців), а також сім’ї добро-

вольців і військовослужбовців, що 
загинули в зоні АТО. 
 Більше того, до честі столично-
го департаменту варто також до-
дати й те, що він змінив вартість 
одного квадратного метра житла, 
яке співфінансує місто, з 7,9 тис. 
гривень на більш лояльну, визна-
чену Міністерством регіональної 
політики, будівництва і ЖКГ. Від-
повідний наказ, підписаний дирек-
тором департаменту Костянтином 
Федотовим,  набув чинності з 18 
квітня.
 Як розповіла «УМ» заступник 
начальника Управління житло-
вого забезпечення КМДА, началь-
ник відділу обліку та розподілу 
житлової площі Євгенія Заєць, на-
разі у столиці на квартирному об-
ліку перебуває більше 2,5 тисячі 
ветеранів АТО, бійців-інвалідів та 
членів родин загиблих воїнів. Усім 
цим категоріям ордери на кварти-
ри видають у районних державних 
адміністраціях міста Києва. ■

гривень
потрібно уряду до 

кінця року, аби підвищити «мінімалку» до 4 тис. 
200 грн., констатував заступник міністра фінансів 
Сергій Марченко.

30 млрд. гривень
залучило до 

державного бюджету Міністерство фінансів Ук-
раїни у квітні за допомогою дорозміщення облі-
гацій внутрішніх державних позик, повідомляєть-
ся на сайті відомства.

гривень
інвестувала 

компанія Nestle в проекти енергоефек-
тивності в Україні, розповів директор 
Nestlе в Україні і Молдові Ансгар Бор-
неманн.

українців
наразі мешкає, 

працює й навчається в Польщі, опри-
люднив цифри польський посол в Ук-
раїні Ян Пєклю.

мільйонерів
із початку декла-

раційної кампанії подали декларації в Ук-
раїні, інформують у прес-службі Держав-
ної фіскальної служби. 

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

945,8 млн. 2 млн. 1  30910 млн.

«КРИМНАШ»

Міст у нікуди 
Окупаційна влада 
півострова передала під 
будівництво Керченського 
моста частину острова 
Тузла

■

НА ФРОНТІ

Зірване перемир’я
У СММ ОБСЄ говорять про ризик подальшої ескалації 
ситуації на Донбасі

■ПІЛЬГИ

Бонус на новосілля
У столиці для ветеранів АТО і членів родин 
загиблих на сході українських бійців 
впроваджують поліпшену житлову програму

■

Керченський мiст становить загрозу через змiну течiй для всього узбережжя Схiдного Криму.
Фото з сайта inforesist.org.

❙
❙
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осіб
скоротилося 

населення України  за перші два місяці поточ-
ного року, підрахували у Державній службі ста-
тистики.

На 40 тис.  військовим 
пенсіонерам

перерахували пенсії, звітує віце-прем’єр-
міністр України Павло Розенко.

нагород
завоювали українські спортсме-

ни в Німеччині на змаганнях третього етапу 
Кубка світу з підводного плавання, радіють у 
Міністерстві молоді й спорту України.

учасників АТО
відбули на медико-психоло-

гічну реабілітацію в Грузію, за даними 
Мін оборони України.

врожай 
зернових

може збільшитися у майбутньому сезоні, 
прогнозує «АПК-Інформ».

90% 36 15 На 6%
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ЦЕРКВА

Єдина 
автокефальна
Депутати підтримали постанову 
про унезалежнення від Москви
Євдокія ФЕЩЕНКО

 Депутати Верховної Ради 19 квітня проголо-
сували за постанову щодо звернення Президен-
та до Вселенського патріарха Варфоломія про 
надання Томосу про автокефалію Православної 
церкви в Україні. За рішення проголосувало 268 
народних обранців.
 Перед депутатами Петро Порошенко висту-
пив з промовою, в якій  акцентував на тому, що 
розглядає власну церкву як необхідний атрибут 
незалежної держави. Петро Порошенко наголо-
сив, що Росія використовує церкву у своїх інте-
ресах. Зміцнення єдності необхідне для бороть-
би з агресором, сказав він.
 За словами глави держави, поява Єдиної пра-
вославної церкви не порушуватиме право на сво-
боду віросповідання. Також він підкреслив, що 
«автокефалія» не повинна розбурхати міжкон-
фесійний конфлікт. «Я вірю в українську авто-
кефалію, бо вірю, що на це є воля Божа», — ска-
зав Президент України перед голосуванням де-
путатів.
 Нагадаємо, Петро Порошенко спочатку про-
вів зустріч iз предстоятелями православних цер-
ков України та офіційно прийняв звернення для 
передачі Вселенському патріарху Варфоломію 
про надання українській церкві Томосу про авто-
кефалію з підписами всіх архієреїв, які підтри-
мали це рішення.
 Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-
України Філарет офіційно передав Президенту 
Звернення до Вселенського патріарха Варфоло-
мія про надання українській церкві Томосу про 
автокефалію, підписане всіма архієреями УПЦ 
КП.
 Глава держави також провів зустріч iз мит-
рополитом Київським і всієї України Макарієм, 
предстоятелем Української автокефальної пра-
вославної церкви та офіційно прийняв звернен-
ня до Вселенського патріарха Варфоломія про 
надання українській церкві Томосу про автоке-
фалію з підписами усіх архієреїв УАПЦ.
 Була і зустріч i з предстоятелем Української 
православної церкви Московського Патріархату 
митрополитом Київським і всієї України Онуф-
рієм. Вони «обмінялися думками щодо активіза-
ції міжконфесійного діалогу в Україні», про та-
кий підсумок зустрічі повідомила прес-служба 
Президента. 
 Коли перед голосуванням у Верховній Раді 
почалися виступи від фракцій, до трибуни підій-
шов Юрій Бойко, який заявив, що у фракції 
«Опозиційний блок» інше бачення події, що по-
чалася президентська кампанія з найбільш чут-
ливої теми — релігії. Нардеп зазначив, що не тре-
ба втручатися у питання релігії, і додав, що його 
фракція голосуватиме проти постанови. Після 
цього «опоблоківці» заблокували трибуну.
 Фракцію «Опозиційний блок» підтримав і 
представник від групи «Воля народу» Андрій 
Шипко, який зазначив, що буде кожну неділю 
ходити у свою церкву Московського патріар-
хату «навіть, якщо вона залишиться одна». За 
його словами, держава не має права втручатися у 
релігійні справи, і якщо вже пішла мова про єди-
ну церкву, то треба звернутися не до Ворфоло-
мія, а до голів церков і провести... референдум.
 Всі інші фракції ВР виступили на підтримку 
цього звернення.
 Спочатку гучна заява Президента Петра По-
рошенка про те, що Україна як ніколи близька до 
створення Помісної православної церкви, а тепер 
і голосування за відповідну постанову у ВР на-
дихнула багатьох українців. Чи не буде чергово-
го розчарування? Розмови ж бо про автокефалію 
виникають уже більше 10 років, однак перспек-
тиви все ще оманливі. ■

■Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Три дні блокування трибуни дали 
результат: парламент погодився роз-
глянути законопроект про віднов-
лення державних гарантій учасни-
кам ліквідації аварії на ЧАЕС. Од-
разу після ухвалення цього рішення 
Олег Ляшко спустився до чорнобиль-
ців, які мітингували під Верховною 
Радою. 
 «Дякуємо за ваш подвиг 32 роки 
тому. Сьогодні наше завдання — за-
безпечити вас усім необхідним», — 
наголосив лідер Радикальної пар-
тії, звертаючись до чорнобильців. У 
відповідь люди тисли руку, вислов-
лювали щиру вдячність політику та 
вигукували «Ляшко — наш Прези-
дент!».
 Команда Олега Ляшка з вівтор-
ка блокувала парламентську три-
буну з вимогою поставити на голо-
сування документ про відновлення 
пільг учасникам ліквідації аварії на 
ЧАЕС і змусила їх почути. Законо-
проект внесли до порядку денного.
 Незадовго до оголошення рішен-
ня спікера ВР лідер РПЛ укотре за-
кликав депутатів відновити держав-
ні гарантії та соціальні права чорно-
бильців. «Ці державні гарантії були 
скасовані рішенням уряду Азаро-
ва у 2011 році. До сьогодні дію зако-
ну не відновлено і будь-які уряди в 
ручному режимі регулюють випла-
ти чорнобильцям. Ми вважаємо це 
нечесним і неправильним. Є два рі-
шення Конституційного Суду, які 
зобов’язують уряд передбачити в де-
ржавному бюджеті видатки на чорно-
бильців. Ми наполягаємо на розгляді 
цього законопроекту, щоб герої-чор-
нобильці не побиралися, коли треба 
купити ліки чи продукти харчуван-
ня. На жаль, чорнобильців в Україні 
залишилось не так багато. Більшість 
iз них голодує біля Міністерства со-
ціальної політики. Вони вимагають, 
щоб влада їх почула», — наголосив 
лідер РПЛ.

 Олег Ляшко розповів, де взя-
ти кошти на підвищення пенсій i 
відновлення пільг чорнобильцям. 
«Влада розказує, що для відновлен-
ня державних гарантій для чорно-
бильців немає коштів. Красти мен-
ше треба! Прикрийте контрабанду 
на митниці — i мінімум 5 мільярдів 
доларів отримаємо додатково до дер-
жавного бюджету. Проведіть пов-
торний чесний конкурс на продаж 
4-G частот — і мінімум мільярд до-

ларів буде в казні. Припиніть зай-
матися корупцією в нафтогазовому 
секторі й у нарахуванні комуналь-
них тарифів — і мінімум 5 мільяр-
дів доларів отримає держбюджет 
додатково. Поверніть гроші з оф-
шорів, куди вивели сотні мільйонів 
доларів — ось вам кошти на чорно-
бильців, а також на підвищення 
соціальних стандартів, зарплат і 
пенсій усіх українців», — звернув-
ся до влади Ляшко. ■

Команда Ляшка вимагає ухвалити законопроект 
про соцзахист чорнобильців.

❙
❙

Лариса САЛІМОНОВИЧ

            Українська інвес-
тиційна група UFuture 
Investment Group (UIG) 
презентувала у стінах Хар-
ківського «політеху» освіт-
ній проект, який допоможе 
студентам і підприємцям 
швидко оволодіти сучасни-
ми комп’ютерними техно-
логіями та прогресивними 
методами ведення бізнесу. 
Для цього до кінця року на 
території навчального за-
кладу збудують інновацій-
ний кампус, пристосова-
ний для самостійного про-
ходження освітніх курсів. 
Тут не буде вчителів і звич-
них дзвінків на пари. Моло-
дим людям достатньо вчи-
тися за новітньої програ-
мою і вчасно здавати під-
сумкові тести. Час і спосіб 
навчання вони обирати-
муть самі. Вартість проек-
ту — 60 мільйонів гривень. 
Перші 300 студентів будуть 
відібрані впродовж місяця. 
 За словами засновника 
UIG, голови наглядової ради 
ХПІ Василя Хмельницько-
го, основне завдання нового 
проекту — допомогти віт-
чизняним фахівцям реалі-
зуватися і досягнути успіху 
в Україні. «Наша програ-
ма унікальна тим, що не пе-

редбачає традиційної участі 
учителів.  — Усі студенти од-
разу працюють, вирішуючи 
конкретні завдання. Вони 
отримують досвід, допома-
гають і перевіряють один од-
ного. Йдеться про створен-
ня нових продуктів, старта-
пів, нових бізнесів. Наше за-

вдання влаштувати все так, 
аби проект був максимально 
успішним». 
 UFuture вже управляє 
двома схожими інновацій-
ними парками — київсь-
ким UNIT.City і львівським 
Lvivtech.City. Тут самотуж-
ки опановують ІТ-техноло-

гії понад 1 тис. молодих лю-
дей.  «Це розумно — створю-
вати умови для талановитої 
молоді, яка зробила вибір у 
цьому напрямку, — каже 
представник  UFuture Ва-
лерія Заболотна, — і готова 
працювати на користь на-
шої держави». ■

ОСВІТА

Навчання без викладання
На базі Харківського національного технічного 
університету побудують інноваційний кампус, 
де можна буде самостійно освоїти сучасні ІТ-технології

■

ВІДДАТИ НАЛЕЖНЕ

Ляшко вибиває пільги 
для чорнобильців
Під стінами парламенту люди зустрічали лідера 
Радикальної партії як президента

■

Сам вчу, сам складаю.❙
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Дехто із ССОшників займався 
контрабандою золота...
 ■ А що конкретно у вашому, Сергію, 
з побратимами випадку «не так»?
 — Усе «смішно» аж до сліз: нам не 
платять 20 місяців зарплату (ніякого 
грошового забезпечення), потім швид-
ко переводять з однієї частини в іншу 
й... моментально виганяють з армії. 
 Запитую: «А як же законність цих дій? 
Адже повинні прийти переведення з доку-
ментами. Я повинен стати на облік, офор-
митися, отримати всі виплати, звільни-
тися. Це ж все — певна процедура!» Ну 
не може людина в один і той самий день 
бути прийнятою в іншу частину й зразу ж 
викинутою «на вулицю». Мені навіть не 
дали припис, що є грубим порушенням. 
 Проблеми, які існують у командуван-
ні ССО, зашкалюють. Зокрема, йде уста-
новка: максимально «тупо» не платити 
гроші. І якщо нинішнє командування 
ССО систематично допускає такі пору-
шення, то може бути лише два варіанти, 
які це пояснюють: або вони самі «пиля-
ють» (розкрадають гроші. — Авт.), або 
ж це злочинна халатність і бездіяльний, 
твердолобий бюрократизм у кращих сов-
кових традиціях. 
 Наприклад, я і мої побратими добро-
вольцями воювали з 2014-го до березня 
2016 року. І ось, уже перебуваючи в ССО, 
ми «знайшли» людей, яких цілком усві-
домлено почали підозрювати у... причет-
ності до контрабанди золота з окупованої 
Горлівки на підконтрольну Україні тери-
торию. Про це ми доповіли своєму, тоді 
вже сформованому, командуванню. І ось 
після цього почалася наша епопея... 
 Проблеми почалися, коли нас вивели у 
березні 2016 року з зони АТО в пункт пос-
тійної дислокації (у 73-й морський центр 
спецоперацій у місті Очакові, що на Ми-
колаївщині) й там штучно створювали не-
стерпні умови несення служби. Коли ми 
прибули у ППД, то навздогін, як згодом 
дізналися, надійшла вказівка «зверху» 
нашу «групу правдолюбів» знищити, де-
моралізувавши. І хоч нам тоді створили 
нестерпні побутові умови, але не це було 
головним. Розуміючи, що з таким уперед-
женим до нас ставленням командування 
не можемо продовжувати службу, ми до-
мовились між собою: переводимося в ін-
ший підрозділ іншого роду військ. Поін-
формували про це начальство. 
 Але й після цього морально-психоло-
гічний тиск лише наростав... Нас прово-
кували на конфлікти, причому щоб це 
призвело до рукоприкладства, а в армії 
це грубе порушення (тим паче при свід-
ках). Ми стримувалися, як могли, де-
кілька місяців. 
 У результаті під час переведення з од-
нієї частини до іншої (в Очакові ми були 
до початку липня 2016 року) в процесі 
оформлення у нас були претензії до фі-
нансової служби щодо грошового утри-
мання, яке нам не доплатили (так звану 
винагороду за участь у бойових діях). Та-
кож була інша проблема: з Очакова нас 
уже відправляли «по-поганому» — групі 
не повністю видали документи. Але це 
поширена в армії практика: швидше їдь 
на нове місце, а потім дошлемо навздо-
гін нестачу «папірців». Ми саме в тако-

му режимі й поїхали, попередньо здав-
ши зброю й боєприпаси. 
 Тобто нас «перевели» з грубими по-
рушеннями і щодо недоплати грошово-
го забезпечення, і щодо видачі неповно-
го пакета документів. Адже є закони, 
устави, положення, статути про несен-
ня внутрішньої служби, де чітко пропи-
сано порядок переведення. Цей поря-
док був порушений командуванням час-
тини — командиром центру (про це вже 
є офіційний висновок ВСП). 
 У пік конфлікту останній місяць-пів-
тора ми, будучи мобілізованими, перебу-
ваючи в спецназі ВМФ, жили за межа-
ми(!) території частини 73-го центру (це 
кричуще порушення з боку керівниц-
тва частини) й винаймали за свої гроші 
помешкання. Один із побратимів виму-
шений був навіть продати ноутбук, щоб 
було де переночувати. А вдень ми несли 
службу на території частини. А 2 лип-
ня 2016 року нас просто не пустили до 
частини (ми запросили ЗМІ, є фото-, ві-
део фіксація «непускання»). Ми були 
виключені зі списків частини й зали-
шилися на вулиці без документів. І коли 
приїхали в 72-бригаду, нас там не змог-
ли прийняти, бо ж немає документів... 
 ■ Якась патова ситуація — глухий 
кут...
 — Безумовно. Довелося одразу їха-

ти в Київ і ставати на облік у ВСП (вій-
ськова служба правопорядку. — Авт.). 
Крім того, зразу ж подали рапорти ко-
мандуючому ССО генерал-лейтенанту 
Ігорю Луньову в частину, розташовану 
поблизу столиці (в Броварах), й проси-
ли розібратися з ситуацією. Час іде, а ре-
акції «нуль». Тому нам довелося офіцій-
но звернутися у військову прокуратуру, 
а згодом — до уповноваженого з прав 
людини, до начальника Генштабу Му-
женка, до міністра оборони Полторака, 
в СБУ тощо. Але всі ці заяви-скарги пе-
реправлялися... в «нашу» частину або 
у ВСП. Оскільки ми були виключені зі 
списків частини й відповідних докумен-
тів нам не дали, то «зависли» в повітрі — 
відбувся юридичний казус через безтол-
кову армійську бюрократію. 

«В армії існує юридична 
неграмотність»
 В армії ще одна величезна проблема: 
немає вивчення законодавства військо-
вослужбовцями, які перебувають на те-
риторії своїх частин. Із бійцями ніхто 
навіть статути не вивчає, бо якби люди 
їх знали, то було б менше проблем в ар-
мії (злочинів або правопорушень). Я був 
вражений, коли ми почали своїм «бать-
кам-командирам» говорити: «Нам пот-
рібен статут — дайте, бо трапилася кон-
фліктна ситуація!» Але виявилося, що 
на території частини в Очакові був єди-
ний екземпляр статуту десь схований у 
сейфі! За чотири місяці нашого перебу-

вання в 73-му центрі не було проведено 
жодного офіційного заняття. 
 Згодом ми почали подавати в суди, бо 
ж ніякої реакції з боку командування не 
було. Влаштували дві прес-конференції, 
було знято декілька сюжетів. Єдине, що 
ми постійно просили у начальства, — да-
вайте розберемося щодо нашої ситуації в 
юридичному, законодавчому полі і якщо 
хтось винен — карайте або ж виплатіть 
гроші й дайте нам змогу далі служити! 
 ■ Чи не пов’язуєте всі ваші митарства 
з тим, що доповіли про контрабанду на 
передовій начальству? 
 — Мабуть... Коли ми приїхали в 
Очаків і невдовзі був призначений новий 
командир частини, то під час однієї із роз-
мов він сказав: «Піка (начальник управ-
ління ССО полковник Пікулін. — Авт.) 
сказав помножити вас на «нуль...».
 ■ А що це означає?
 — На передовій — фізичне знищен-
ня, а в тилу — максимальна демораліза-
ція групи, розхитування нервового стану, 
постійний психологічний пресинг, а кін-
цева мета — подрібнення групи й переве-
дення в різні місця подальшої служби... 
 ■ Ви невдовзі наважилися на ради-
кальніші кроки?
 — Так, адже продовжували перебу-
вати в якомусь юридичному колапсі: на 
роботу ніде влаштуватися не можемо, бо 

ми не звільнені з армії. Тому після безко-
нечних у 2016-2017 роках судів (які досі 
тривають), звернень до високих чинів та 
ЗМІ ми, зрозумівши, що реакції началь-
ства немає і нас далі ігнорують, зважи-
лись на крайній крок. У кінці липня 
2017 року прикувалися до паркану поб-
лизу Міністерства оборони України й уп-
родовж п’яти днів там голодували.
 ■ А скільки вас з усієї «бунтівної гру-
пи» лишилося?
 — На момент цієї акції — із 15 лише 
4. Чотирьох грузинів-добровольців виг-
нали фактично одразу, ще в квітні 2016 
року (і про це неподобство — скрізь за-
мовчується, хоча є повний пакет доку-
ментів, що вони були офіційно офор-
млені й воювали в зоні АТО); Павло з 
Дніпра списався влітку 2016 року за 
станом здоров’я (мав важкі поранення 
й контузію після Іловайська); західня-
ки поїхали в Тернопіль, стали на облік у 
ВСП, подали в суди й... повигравали їх.

«Солдатський склад, то взагалі «духи 
без плоті»
 ■ Був якийсь позитивний результат 
після вашого публічного приковування?
 — Так. Принаймі ми отримали пос-
відчення УБДшників. Було скасовано 
наказ про наше переведення з однієї час-
тини в іншу й нас направили на ВЛК. У 
серпні 2017-го пройшли цю військово-лі-
карняну комісію у військовому госпіталі 
і нас визнали непридатними для подаль-
шої служби. Після цього нас звільнили 

зі ЗСУ й виключили зі списків частини. 
На той момент командувач ССО Луньов 
особистим розпорядженням мене пере-
водить у 99-й батальйон, що у складі 
ССО, в Бровари. Із військового госпіта-
ля їду туди, але буквально за один день 
мене у 99-го батальйону... звільняють і 
знову ніяких виплат. Ніяких печаток не 
поставили, що я свого часу вибув із 73-го 
очаківського центру. 
 Тому, як і раніше, вимагаємо з хлоп-
цями (і це вже йдеться не лише конк-
ретно про нас) законного проходження 
військової служби. У нас же не серед-
ньовіччя, не панщина! Але в армії біль-
шість офіцерів, котрі вище майора, чи-
нять усе, що хочуть! Просто якась кас-
та недоторканних військовослужбовців, 
для яких закони — не указ! 
 Причому офіцери — від майора до мо-
лодшого лейтенанта — це своєрідна кас-
та, яка «лише іноді буває винною», а всі, 
хто нижче, — солдатський склад, то вза-
галі «духи без плоті» і вони нікого не ці-
кавлять. І оцей потворний феномен, ця 
градація в нашій армії у багатьох части-
нах і підрозділах є нормою! Це страшні 
уламки радянської армії! 

«Зустрічі з високими чинами 
виявилися безрезультатними»
 ■ Розкажіть про епопею спілкування 
з високими військовими чинами?
 — У грудні 2017 року ми знову пода-
ли заявку на проведення масової акції для 
привернення уваги до існуючої проб леми 
й небажання її вирішувати. У керівництві 
ССО нам говорили: «Так, ми винні, що 20 
місяців не платили вам гроші. Подавайте 
на суд!..» На першій зустрічі з нашою гру-
пою у грудні 2017 року був навіть міністр 
оборони Степан Полторак і тоді було на-
працьовано чіткий алгоритм, як наше пи-
тання вирішуватиметься. Згодом нас дов-
генько «мурижили», мотивуючи це тим, 
що має військова прокуратура розібрати-
ся з нашими кримінальними справами. 
 ■ Так ви ще й «кримінальники»?
 — (Сміється) Справи було відкри-
то після того, як ми поїхали з 73-го 
очаківського центру. Командир центру 
подав на нас рапорт і було відкрито пер-
шу справу «по непокорі», а в грудні 2016 
року командуючий ССО Луньов подав у 
прокуратуру скаргу про «неприбуття» в 
99-ту частину. Та нас жодного разу в про-
куратуру не викликали: підозр не вруча-
ли, слідчі дії не проводили. Після зуст-
річі з міністром Полтораком військова 
прокуратура провела перевірку й 1 лю-
того 2018 року закрила всі кримінальні 
провадження у зв’язку... «з відсутністю 
складу злочину» в наших діях. Після мі-
сяця роботи юридичний департамент дав 
висновок, що нам можна й потрібно роби-
ти виплати (у тому числі і за форму). 
 Але нічого не мінялося, тому ми доби-
лися в лютому цього року другої зустрічі, 
на якій були державний секретар Міно-
борони генерал-полковник Дублян і чи-
мало інших високопоставлених офіцерів. 
Нам тоді сказали: «Ви ж знаєте, хто пе-
регнув — командир центру. Є директива, 
що все має вирішуватися в суді...» Я за-
питав: «Шановні, якщо ви нічого не мо-
жете вдіяти, то навіщо ви «тут» потрібні? 
Ви можете не платити військовослужбов-
цю, вигнати його, а потім визнати свою 
вину й відправити бідолаху до суду...».
 Я одразу зателефонував Полтора-
ку й сказав, що проблема так і не вирі-
шена... У середині березня Степан Ти-
мофійович прийняв нас і щиро сказав: 
«Хлопці, як міністр оборони я зробив 
багато для вирішення цієї ситуації. Але 
юридично не можу дати наказ щодо тих 
же виплат...». Як ми зрозуміли, остаточ-
но на це все може вплинути або ж Прези-
дент (як Головнокомандувач), або ж на-
чальник Генштабу Муженко... 
 Вважаю за обов’зок для себе щось змі-
нити в цій ситуації, бо інакше виходить, 
що всі пацани, які загинули на війні, пок-
лали свої життя задарма, якщо ми тут про-
довжуватимемо жити як раби... Систему 
потрібно ламати, аби вона почала «пра-
вильно» працювати, й маємо бодай ма-
ленькими кроками робити це!
 P.S. Із повідомлень у ЗМІ: «Відбула-
ся зустріч командуючого ССО США з на-
чальником Генштабу ЗСУ. Оцінка роз-
витку українських ССО західними фа-
хівцями — незадовільна»... ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

Мій співрозмовник пройшов пекло Дебальцівської операції, воював на Савур-мо-
гилі, безкомпромісний патріот-правдолюб, котрий, маючи дві освіти (юридичну й 
екологічну) і безліч можливостей для безбідного життя, переїхав із Криму на мате-
рикову Україну й восени 2014 року добровольцем пішов на війну. Невдовзі, з 2015-
го, потрапив до новоствореної еліти української армії — ССО (сил спецоперацій) і... 
зіштовхнувся з глухою стіною: армійським покриванням беззаконня в офіцерському 
середовищі. І якщо це відбувається навіть у елітних військах, то що можна говорити 
про інші підрозділи? Тому проблеми, які виникли із Сергієм Ульяновим (позивний 
«Карат») та його побратимами, «чіпляють» проблематику й інших військовослуж-
бовців (знайомі бійці з інших підрозділів жалілися на невиплати після  закінчення 
трирічної контрактної служби) — і це вже комплекс проблем ЗСУ! Виникає питання, 
як таке може бути? 

Ульянов Сергій (колишній 
військовослужбовець ССО).
Фото Софії РОЗУМЕНКО.

❙
❙
❙

ДОПЕКЛО

«Нас хотіли помножити «на нуль»
Група екс-бійців з елітних військ уже кілька років 
не може добитися законних виплат

■

Оскільки ми були виключені зі списків частини й відповідних 
документів нам не дали, то «зависли» в повітрі — відбувся 
юридичний казус через безтолкову армійську бюрократію. 
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Попередження з Боснії
 За словами Еміра Суляґі-
ча, група експертів написала 
аналіз ситуації в Боснії і Герце-
говині, щоб привернути увагу 
лідерів країн Заходу до небез-
печного розвитку подій на За-
хідних Балканах. У своєму звіті 
аналітики перелічують факти, 
які мали б занепокоїти Євро-
пейський Союз і США. Згідно 
з їхніми даними, в країні, яка 
у 1992–1995 роках пережила 
війну та етнічні чистки, знову 
може дійти до збройного кон-
флікту. Як наголошується у 
звіті, російський президент Во-
лодимир Путін надає політич-
ну та фінансову допомогу серб-
ським сепаратистам, аби таким 
чином заблокувати зближен-
ня Боснії і Герцеговини із Захо-
дом. За висновками експертів, 
ця стратегія нагадує застосова-
ну Кремлем щодо України.
 Аналітики наголошують, 
що активізація Росії на Бал-
канах супроводжується поси-
леним озброєнням Республі-
ки Сербської. Поліцейських та 
учасників парамілітарних фор-
мувань із цієї автономної час-
тини Боснії і Герцеговини нав-
чають російські військові, зок-
рема на території Росії. «Відбу-
вається інтенсивне озброєння 
поліційних формувань мініс-
терства внутрішніх справ Рес-
публіки Сербської. Впродовж 
кількох останніх років вони 
придбали чотири тисячі авто-
матичних гвинтівок. У звіті 
ми використали інформацію з 
двох дуже авторитетних дже-
рел про те, що вони купують ра-
кети проти авіаційних засобів 
ураження, які можна монту-
вати на гелікоптерах», — каже 
Суляґіч. Він вважає, що таким 
чином мілітаризована сербсь-
ка поліція перетворюється в 
армію.
 Аналітик звертає увагу на 
те, що лідер боснійських сер-
бів Мілорад Додік заявляє про 
необхідність проведення рефе-
рендуму щодо виходу Респуб-
ліки Сербської зі складу Бос-
нії і Герцеговини. Ну думку Су-
ляґіча, досить промовистий той 
факт, що Додік регулярно спіл-
кується з Путіним. «Додік зус-
трічається з Путіним частіше, 
ніж будь-який інший лідер єв-
ропейської держави, частіше, 
ніж президенти країн-учасни-
ків Мінського процесу. Тобто 
він із Путіним бачиться часті-
ше, ніж президенти Німеччини 
чи Франції», — зазначає він.
 Суляґіч припускає, що рі-
шення Республіки Сербської 
про вихід із Боснії і Герцего-
вини супроводжувалося б хви-
лею насилля. Мовляв, сербсь-
кі сепаратисти встановлювали 
б свої кордони безпосередньо на 
околицях Сараєва, тобто там, де 
впродовж 1992–1995 років була 
лінія фронту. А на це боснійсь-
ке населення країни ніколи не 
погодиться. «Додік однозначно 
готується до насилля у великих 

масштабах, і не потрібно бути 
якимось винятковим аналіти-
ком, щоб це побачити. Треба 
просто хотіти це бачити», — го-
ворить Суляґіч.
 Під час війни у 1990-х Євро-
па заплатила високу ціну   за со-
тні тисяч біженців, які залиши-
ли Боснію і Герцеговину. Цього 
разу наслідки можуть бути ще 
гіршими. На жаль, каже аналі-
тик, євробюрократи не мають 
політичного плану щодо за-
побігання ескалації конфлікту 
на Балканах. На його думку, ЄС 
реалізує надто м’якотілу полі-
тику щодо проросійського Мі-
лорада Додіка та його оточення. 
Це може закінчитися катастро-
фою, вважає Суляґіч.
 Такій агресії, яку Росія здій-
снила в Україні, не можна про-
тиставляти бюрократію, му-
сить бути чітка політика. Він 
переконаний, що для запобіган-
ня новому конфлікту на Балка-
нах потрібні швидкі й рішучі 
дії — санкції ЄС проти Мілора-
да Додіка та його команди. У 
Європі гора «мегафонів Путі-
на» — від Земана до Марін Ле-
пен. Це люди, які повторюють 
російську пропаганду. Суляґіч 
порівнює неповороткість євро-
пейських держав щодо ситуа-
ції в його державі з нерішучіс-
тю Євросоюзу щодо подій 2013-
2014 року в Україні.
 «Російський план полягає в 
тому, щоб спричинити тут нову 
пожежу й підпалити Європу з 
південного флангу. Росії потрі-
бен новий конфлікт, який три-
вав би якомога довше. Можли-
во, що мета Мілорада Додіка — 
незалежність Республіки Серб-
ської, але мета росіян — почати 
тут багаторічний конфлікт, пов-
торити сценарій, випробуваний 
в Україні чи Придністров’ї, а 
може, й у Сирії, щоб вони мали 
ще одну козирну карту, коли 
сидітимуть за столом перего-

ворів iз лідерами ЄС і США», — 
твердить аналітик.
 За даними Еміра Суляґіча, 
щонайменше декілька сотень 
добровольців із Сербії та Рес-
публіки Сербської на сьогод-
ні воюють на Донбасі проти ук-
раїнської держави. «З яким до-
свідом і якими планами ці люди 
повертаються на Балкани?» 
— риторично запитує аналі-
тик. Він зауважує, що деякі з 
росіян, задіяних у конфлікті на 
Донбасі, свого часу воювали в 
Боснії на боці сербів, де вбива-
ли місцеве мусульманське насе-
лення. Одним із таких «добро-
вольців» був сумнозвісний Ігор 
Гіркін (російський полковник. 
— Ред.), відомий під псевдоні-
мом Стрєлков.
 «Неподалік Сараєва у горах 
є великий цвинтар російських 
бойовиків, а на цвинтарі у місті 
Вишеград є навіть пам’ятник, 
який убитим у Боснії воякам із 
Росії поставила тамтешня серб-
ська влада. Росія має тут вели-
ку історію насилля, спрямо-
ваного проти боснійських му-
сульман», — розповідає Су-
ляґіч. 
 Нагадаємо, що під час обло-
ги Сараєва, яка тривала 1425 
днів, що втричі довше облоги 
Сталінграда та на рік довше бло-
кади Ленінграда у Другій сві-
товій війні, російські снайпери 
методично винищували цивіль-
не населення міста, втрати се-
ред якого обраховуються циф-
рою до шести тисяч осіб. 
 На думку Суляґіча, Росія не 
має жодних підстав для того, 
аби якось виправдати свої дії в 
Україні навесні 2014-го. Полі-
толог зазначає: «На місці ук-
раїнців я не мав би ніяких ди-
лем щодо того, що відбулося 
тоді в Україні, бо навіть із Бос-
нії видно, що сталося і на чиє-
му боці правда». Суляґіч зі 
смутком каже, що європейці не 
зробили висновків із того, що 
трапилося в першій половині 
1990-х у його країні. Якби такі 
висновки були, вважає аналі-
тик, то не було б жахіття війни 
у Сирії.

Попередження зi США
 Стаття на сайті «Радіо Свобо-
да» лише остання з низки інших, 
в яких попереджається про те, 
що Росія прагне дестабілізувати 
Балкани та Європу через ініцію-
вання нового конфлікту в Боснії і 
Герцеговині. Згаданий вище звіт 
дослідницького інституту Foreign 
Policy Research Institute «Боснія 
на російській обробній дошці» 
проаналізував ще 19 березня аме-
риканський тижневик «Ньсвік». 
Видання також звертає увагу на 
значне нарощування збройних 
сил у Боснії і Герцеговині. І за-
значається, що російський пре-
зидент Путін підтримує етніч-
них сербських сепаратистів, а 
це може спричинити конфлікт 
у центрі Європи за сценарієм, 
подібним до українського.
 «Для Москви (Республіка 
Сербська) є дуже зручним факто-
ром, який вони можуть викорис-
товувати для дестабілізації Євро-
пи, коли захочуть», — зазначив 
Майкл Карпентер, колишній ви-
сокопосадовець Пентагону. Рес-

публіка Сербська значно збільши-
ла витрати на зброю. Президент 
Республіки Сербської Мілорад 
Додік також будує нове схови-
ще біля регіонального аеропор-
ту, а колишні бараки югославсь-
кої армії переробляють на «нав-
чальні центри поліції», повідом-
ляє місцева преса. Нова дорога, 
що пов’язує навчальний центр 
зі сховищем, дозволяє поліції 
діяти як справжня армія. «Для 
будівництва цієї дороги немає 
причин, — наголошує Річард 
Креймер, один із головних авто-
рів звіту, — дорога йде через по-
кинуті села і не має жодної цілі, 
крім прихованого переміщення 
зброї та військових».
 Дослідники виявили щонай-
менше 78 таких формувань, які 
можуть відіграти ключову роль у 
просуванні інтересів Росії в Бос-
нії і Герцеговині та на Балканах 
узагалі. «Росія може вдатися до 
конфронтації iз Заходом на ще 
одному фронті», — попереджає 
балканський аналітик Дімітар 
Бечев. ■

ЗАГРОЗА

Балканська шахівниця 
Росія планує знову розпалити конфлікт на Балканах. 
Роль бочки з порохом має відіграти Боснія і Герцеговина

■

Пам’ятник росіянам, якi воювали на боці сербів у Боснії в 1992-1995 роках, на цвинтарі в місті  Вишеград.❙

ДО РЕЧІ

 І перші чорні круки...
 Через три дні після публікації у 
«Ньюсвік», про перших ластівок, чи 
то пак круків-передвісників конфлік-
ту в Боснії, повідомив «Голос Амери-
ки». Майже два десятки членів про-
кремлівського байкерського руху 
«Нічні вовки» відвідали 21 берез-
ня Баня-Луку, адміністративний центр 
Республіки Сербської, регіону Боснії з 
переважно сербським населенням, у 
рамках туру, який вони назвали «Росій-
ськими Балканами».
 Раніше стало відомо, що лідерам 
«Нічних вовків» заборонили в’їзд у 
Боснію і Герцеговину. Проти «Нічних 
вовків» і їхнього лідера Олександра 
Залдостанова на прізвисько «Хірург» 
діють санкції Заходу через підтримку 
проросійських бойовиків на сході Ук-
раїни. Дії учасників клубу, які регуляр-
но намагаються здійснювати мотопро-
біги по Європі, сприймаються як про-
вокаційні і політично мотивовані. Вони 
з’явилися в Криму перед анексією пі-
вострова, яку ретельно готували за 
підтримки кремлівської влади.

■

Ердоган поспішає стати султаном
 Туреччина проведе позачергові президентські та парламентські вибори 24 червня 
цього року. Про таке рішення оголосив президент цієї країни Реджеп Таїп Ердоган. Він 
перебуває при владі з 2003 року та прагне залишатися на найвищій посаді ще п’ять років, 
закріпивши майже султанські повноваження для президента, які схвалили на референ-
думі минулого року. В телезверненні президент Туреччини повідомив, що країні потріб-
ні нові вибори, аби позбавити її «хвороб старої системи».

Парламент Киргизстану не довіряє уряду
 На засіданні парламенту Киргизстану в четвер, 19 квітня, депутати 101 голосом під-
тримали висловлення недовіри уряду прем’єра Сапара Ісакова, призначеного наприкін-
ці серпня 2017 року, повідомляє агенція «Інтерфакс». Утім, висловлення недовіри не 
означає автоматичної відставки уряду — її має схвалити президент країни Сооронбай 
Жеенбеков. В опозиційній фракції «Онугуу-Прогрес» вважають, що президент Киргиз-
стану підпише указ про відставку уряду найближчим часом. 

Завершення ери Кастро
 Кубинський парламент офіційно висунув на посаду президента Мігеля Діаса-Кане-
ля. Він єдиний претендент на цю посаду. Вперше за майже 60 років країну очолить осо-
ба, яка не носитиме прізвище Кастро. Офіційно ім’я нового глави держави, за даними 
кубинських ЗМІ, має бути оголошене 19 квітня. Наразі він є першим заступником голо-
ви Держради, членом політбюро Комуністичної партії Куби. 57-річний Мігель Діас-Ка-
нель змінить чинного голову Державної ради Куби (найвища посада в країні) Рауля Кас-
тро. Згідно з Конституцією, його повноваження закінчилися ще два місяці тому. Але він 
залишить свою посаду лише зараз через «екстрені обставини», у зв’язку з наслідками 
урагану «Ірма» на острові у вересні 2017 року. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Підготував Ігор ВІТОВИЧ

Кремль хоче розпочати конфлікт «в українському стилі» у Боснії 
та Герцеговині, йдеться у розміщеному на сайті «Радіо Свобода» 
аналітичному матеріалі. Поліцейські та парамілітарні формування 
з автономної сербської частини цієї держави проходять військову 
підготовку в Росії й накопичують зброю. Про це свідчить звіт аме-
риканського аналітичного центру Foreign Policy Research Institute 
під назвою «Боснія на російській обробній дошці: загроза насиль-
ства та як цьому запобігти». «Радіо «Свобода» поспілкувалося з 
одним зi співавторів цього звіту, політологом із Сараєва Еміром 
Суляґічем, колишнім віце-міністром оборони Боснії і Герцеговини. 
Цей аналітик — один із небагатьох боснійських чоловіків, яким у 
липні 1995 року вдалося врятуватися під час геноциду, вчиненого 
військовими Ратка Младича у місті Сребрениця. Про пережите у 
Сребрениці Суляґіч написав біографічну книжку «Поштівка з мо-
гили». Він каже, що хоча війна в його країні закінчилася 23 роки 
тому, вона дотепер сильно впливає на тих, хто її пережив, а також 
на членів їхніх сімей.



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, 5.35 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.55, 12.20 Одруження 

наосліп

12.40, 13.55, 15.20 Міняю 

жінку

17.10 Мелодрама «Кохання 

Мер’єм»

20.15, 21.15 Драма «Кохана 

вчителька»

22.15 Гроші 2018

23.35, 0.25 Голос країни-8

04.40 Українські сенсації

ІНТЕР

05.45 М/ф

06.10, 22.35 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 Х/ф «Танго кохання»
12.00 Новини

12.25 Х/ф «Попелюшка 
«80»

16.10 Чекай на мене

18.00, 19.00, 3.50 Стосується 

кожного

20.00, 4.35 Подробиці

20.40 Т/с «Заради кохання я 

все зможу!»

00.25 Х/ф «Як же бути 
серцю»

02.25 Орел і решка. Шопінг

05.15 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, 2.10 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 Говорить Україна

21.00 Т/с «Доглядальниця»

23.30 Х/ф «Напад на 13-й 
відділок»

01.40 Телемагазин

03.00 Реальна містика

ICTV

05.00 Служба розшуку дітей

05.05, 4.50 Т/с «Відділ 44»

05.50, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.40 Факти тижня. 100 

хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.15 Спорт

09.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.10 Антизомбі

11.05, 13.20 Секретний фронт. 

Дайджест

12.45, 15.45 Факти. День

14.20, 16.20 Х/ф «Інтереси 
держави»

16.45 Х/ф «Термінатор-3: 
повстання машин»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.20 Т/с «Пес-3»

22.30 Свобода слова

00.40 Х/ф «Лічені секунди»
02.10 Небачене 

«Євробачення»

02.25 Т/с «Морська поліція. 

Новий Орлеан»

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.25 Зона ночі

04.10 Абзац

05.59, 7.19 Kids Time

06.00 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»

07.20 Т/с «Бібліотекарі»

11.40 Х/ф «Ейс Вентура: 
детектив з розшуку 
домашніх тварин»

13.10 Х/ф «Ейс Вентура: 
поклик природи»

15.00 Х/ф «Син Маски»
17.00 Х/ф «Пікселі»
19.00 Ревізор. Крамниці

21.00 Таємний агент

22.10 Таємний агент. Пост-

шоу

00.00 Х/ф «Мільйонер 
мимоволі»

02.00 Небачене 

«Євробачення»

02.20 Служба розшуку дітей

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, 00.00, 

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.30 Фінансовий тиждень

08.15 Про військо

08.50 Клуб LIFE

09.25, 17.45 Час громади

10.10 Час. Підсумки тижня 

11.10, 12.30, 13.15, 

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

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

НТН

06.00 Х/ф «Ігри дорослих 
дівчат»

08.30 Свідок. Агенти

09.00 Х/ф «Сказання 
про двох братів-
близнюків»

10.30 Кримінальні справи

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

12.50, 16.50 Легенди карного 

розшуку

14.40 Життя на межі

19.30, 0.45 Т/с «Альпійський 

патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Анна-

детектив»

02.55 Випадковий свідок

03.00 Речовий доказ

04.25 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Документальний фільм 

«Кібервійни» (ф. 1) 

06.30 Мовою мистецтва. 

Скульптор і дизайнер 

Костянтин Скритуцький

07.00 Казки Лiрника Сашка. 

07.25 Школа Мері Поппінс

07.40 Хочу бути 

08.00 Мистецькі історії 

08.15 Фольк-music. Діти 

09.05 UAмузика. відеокліп 

09.15 Візитки Карпат 

09.30 Фольк-music

10.30 Фольк-music. Діти 

11.15 Документальний фільм 

«Юрій Рибчинський. 

Музика слів»

12.00 Біографії великих. Чари 

Мерилін Монро. 

12.55 Київський академічний 

Молодий театр. Трейсі 

Леттс «Серпень. 

графство Осейдж», ч. 1

14.30 Радіо. День

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 

17.20 Українська читанка. 

Юрій Вінничук

17.30 Як дивитися кіно

18.00 Інформаційна година

18.50 UAмузика. Відеокліп 

18.55 Українська читанка. 

Сергій Жадан 

19.05 #ВУКРАЇНІ «Сваловичі 

- село вдів» 

19.40 UAмузика. Відеокліп 

19.50 #@)[]?$0 із Майклом 

Щуром

20.25 UAмузика. Відеокліп 

20.30 #МузLove із Любою 

Морозовою

22.25 Лайфхак українською 

22.35 Візитки Полтавщини. 

22.45 Відеокліп учасників 

Євробачення-2018 

23.00 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП 7»

23.50 Документальний фільм 

«Левко Лук’яненко. Йти 

за совістю» із циклу 

«Дисиденти»

00.20 Розсекречена історія. 

Сандармох

01.20 Українська читанка. 

Сергій Жадан 

01.30 РадіоДень

01.50 Тема дня 

02.15 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. 

Декомунізація. якого 

минулого потребує 

майбутнє

 

СТБ

06.20, 15.55 Все буде добре!

07.50 Все буде смачно!

08.50 Світами за скарбами

11.15 Х/ф «Знак долі»
13.30 Битва екстрасенсів

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 22.40 Слідство ведуть 

екстрасенси

23.35 Один за всіх

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...» 

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 Територія 

позитиву

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Він, вона та телевізор

10.15 Х/ф «Сім хвилин»
11.50, 19.25, 20.25 Т/с «Опер 

за викликом-2»

14.45 Х/ф «Кікбоксер»
16.30 Х/ф «Кікбоксер-2: 

дорога назад»
18.15 Спецкор

18.50 ДжеДАІ

21.30, 23.05 Т/с «Кістки-10»

00.50 Х/ф «Агент»
02.20 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

03.10 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Сельта» — 

«Валенсія». ЧІ

07.45, 18.50, 5.25 Журнал ЛЧ

08.15 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 Великий футбол

12.05 «Атлетіко» — «Бетіс». 

ЧІ

13.55 «Ман Сіті» 

— «Барселона». 1/2 

фіналу. Юнацька Ліга 

УЄФА

16.00 ЧА. Огляд туру

16.55, 21.40 Топ-матч

17.00 «Баварія» — «Реал». 

1/4 фіналу (2001/2002 

рр.) 

19.20 «Ман Сіті» — 

«Свонсі». ЧА

21.10 Журнал ЛЄ

21.55 «Атлетік» — 

«Леванте». ЧІ

23.55 ЧІ. Огляд туру. 

Прем’єра

00.55 «Олімпік» — 

«Карпати». ЧУ

02.40 ЧА. Огляд туру

03.35 «Челсі» — 

«Саутгемптон». 1/2 

фіналу. Кубок Англії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Сталь» — «Зірка». 

ЧУ

07.45 «Жирона» — 

«Еспаньйол». ЧІ

09.30 Моя гра

10.00 «Челсі» — «Порту». 

1/2 фіналу. Юнацька 

Ліга УЄФА

11.45, 20.10 Журнал ЛЧ

12.15 «Вест Бромвіч» 

— «Ліверпуль». ЧА

14.00 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ

15.40, 1.45 Великий футбол

17.20 Журнал ЛЄ

17.50 Фінал. Юнацька ліга 

УЄФА

20.40 Європейський 

WEEKEND

21.55 «Евертон» — 

«Ньюкасл». ЧА

00.00 «Баварія» — «Реал». 

1/4 фіналу (2001/2002 

рр.) 

03.30 «Атлетіко» — «Бетіс». 

ЧІ

05.20 Журнал ЛЄ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.40, 13.10 Правда життя

08.40, 22.30 Цікаво.com

09.30, 17.10 Найдивовижніші 

тварини

10.20 Дикі острови

11.20 Там, де нас нема

12.20 Прихована реальність

14.10, 0.10 Речовий доказ

15.20, 21.40 Битва рибалок

16.10, 20.50 Шалена подорож

18.10 Скептик

19.00 Фантастичні історії

23.20 Повітряні воїни

01.40 Містична Україна

03.20 Брама часу

К1

06.30 Top Shop

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.20 Красуні

09.00 Карамболь

10.00, 16.30 Т/с «Беверлі-

Гіллз, 90210»

11.45, 12.35, 18.10, 14.30, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

22.00 Вірю не вірю

23.00 Х/ф «Прикинься моїм 
чоловіком»

00.50 Х/ф «Побачення 
наосліп»

02.30 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, 2.30 Панянка-селянка

13.00 Казки У Кіно

14.00 Одного разу в Одесі

15.00, 3.20 Віталька

16.00, 23.00 Країна У

17.00, 20.00 Танька і Володька

18.00 Готель «Галіція»

19.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00, 1.00 100 в 1

00.00 Теорія зради

02.00 БарДак

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 16.10 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, 0.00 Кліпи учасників 

«Євробачення-2018»

09.40 Д/ф «Спільноти 

тварин»

10.35, 13.35, 16.40 

Телепродаж (комерційні 

умови)

11.00 Д/ф «Гордість світу»

12.00 Смачні історії

13.00, 15.00 Новини 

(сурдопереклад)

13.10, 14.30 РадіоДень

13.55 Перша шпальта

15.20 Лайфхак українською

15.30 М/с «Гон»

17.00 Розсекречена історія

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

19.00 #@)[]?$0 із Майклом 

Щуром

19.40 До справи

20.15, 1.15 Війна і мир

21.30, 3.25 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Іспанська легенда»

23.10 Д/ф «Земні 

катаклізми»

01.55 ТАКАШОТАМ

02.05 Смаки культур

04.00 Д/ф «Мистецький пульс 

Америки»

05.00 Д/ф «Орегонський 

путівник»
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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, 5.35 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.55, 12.20 Одруження 

наосліп

12.40, 13.55, 15.20 Міняю 

жінку

17.10 Мелодрама «Кохання 

Мер’єм»

20.15, 21.15 Драма «Кохана 

вчителька»

22.15 Поверніть мені красу-3

23.40, 0.25, 2.00 Комедія 

«Рубі Спаркс»

ІНТЕР

05.45 М/ф

06.10, 22.35 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.20, 12.25, 20.40 Т/с 

«Заради кохання я все 

зможу!»

12.00 Новини

13.00 Х/ф «Дайте книгу 
скарг»

14.50, 15.45, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 3.45 Стосується 

кожного

20.00, 4.30 Подробиці

00.25 Х/ф «Як же 
бути серцю. 
Продовження»

02.20 Орел і решка. Шопінг

05.10 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 Говорить Україна

21.00 Т/с «Доглядальниця»

23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.30 Телемагазин

02.50 Зоряний шлях

03.10 Реальна містика

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

10.05 Більше ніж правда

11.00, 17.35, 21.20 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»

16.40, 22.25 Т/с «Копи на 

роботі»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

23.30 Х/ф «Інтереси 
держави»

01.20 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»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00,2.10 Зона ночі

04.00 Абзац

05.59, 7.49 Kids Time

06.00 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»

07.50 Т/с «Шлях чарівника»

09.30 Т/с «Друзі»

12.00 Т/с «Діагноз: майже не 

закохані»

16.50, 19.00 Заробітчани

21.00 Аферисти в мережах

22.10 Від пацанки до панянки

5 канал

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, 00.00, 1.00, 2.00, 
3.00, 4.00, 5.00 Час 
новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.25 Топ дня

08.25 Агрокраїна

08.45 Клуб LIFE

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

НТН

05.55 Х/ф «Людина у 
прохідному дворі»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Полювання на 

єдинорога»
10.35 Кримінальні справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок
12.50, 16.50 Легенди карного 

розшуку
14.40 Життя на межі
19.30, 0.45 Т/с «Альпійський 

патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Анна-

детектив»
02.55 Випадковий свідок
03.30 Речовий доказ
04.30 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Гімн України
06.00 Документальний фільм 

«Кібервійни», ф. 2 
06.30 Музика і музиканти. 

Про майбутнє
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.кліп. 

Відеокліп 
09.10 Візитки Карпат 
09.30 Фольк-music 
10.30 Документальний фільм 

«Раїса Кириченко. 
Діагноз — народна» 

11.25 Документальний серіал 
«Музична одіссея 
Арірант. Оповідь» 

12.00 #@)[]?$0 із Майклом 
Щуром

12.40 Діалог. Василь 
Герасим’юк - Юлія 
Бережко-Камінська

13.10 Київський академічний 
Молодий театр. Трейсі 
Леттс «Серпень. 
графство Осейдж», ч. 2

14.30 Радіо. День
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 
17.20 Українська читанка. 

Софія Андрухович
17.30 #МузLove з Любою 

Морозовою
18.00 Інформаційна година
18.50 UAмузика. Відеокліп 
18.55 Українська читанка. 

Артем Чапай
19.00 Світло
19.55 Діалог. Василь 

Герасим’юк - Юлія 
Бережко-Камінська

20.25 UAмузика. Відеокліп 
20.30 #KіноWALL із Сергієм 

Тримбачем
21.00 Національна опера 

України Ю. Шевченко 
«За двома зайцями»

22.25 Лайфхак українською 
22.35 Візитки Полтавщини. 
22.45 КЛІП учасників 

Євробачення-2018 
23.00 Новини 
23.30 Тема дня 
23.50 Документальний фільм 

«ХХ сторіччя Кароля 
Войтили», ф. 1 (повтор)

00.20 Розсекречена історія. 
Декомунізація. якого 
минулого потребує 
майбутнє 

01.20 Українська читанка. 
Артем Чапай

01.30 РадіоДень 
01.50 Тема дня 
02.15 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. 
Сандармох

 
СТБ

06.10, 15.55 Все буде добре!
07.45, 8.45 Все буде смачно!
09.50 МастерШеф 
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»

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...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі
16.15, 23.00 Кримінал
17.15 Ситуація
18.00, 19.00, 21.00 Разом
18.40, 20.20 Територія 

позитиву
19.20 Нейтральна територія
21.20 Події
22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Він, вона та телевізор
09.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАІ
10.55, 17.20 Загублений світ
12.55, 2.20 Нове «Шалене 

відео по-українськи»
13.25 ДжеДАІ. Дайджест
14.30 102. Поліція
15.20 Х/ф «Кікбоксер-3: 

мистецтво війни»
19.25, 20.25 Т/с «Опер за 

викликом-2»
21.30, 23.05 Т/с «Кістки-10»
00.50 Х/ф «Кунг-фу Джо»
03.10 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.05 Європейський 
WEEKEND

07.15, 17.20 «Евертон» 
— «Ньюкасл». ЧА

09.00 ЧІ. Огляд туру
10.00, 15.40, 20.50, 22.30 

Футбол NEWS
10.25 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ
12.10 Великий футбол
13.55 «Арсенал» — «Вест 

Гем». ЧА
19.05 «Вест Бромвіч» 

— «Ліверпуль». ЧА
21.00, 23.40 Ніч ЛЧ
21.35 «Ліверпуль» — «Рома». 

1/2 фіналу. ЛЧ УЄФА
00.05 «МЮ» — «Тоттенгем». 

1/2 фіналу. Кубок Англії

01.55 Фінал. Юнацька Ліга 
УЄФА

04.00 «Атлетік» — 
«Леванте». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 21.30 «Шахтар» 
— «Ворскла». ЧУ

07.50 Фінал. Юнацька Ліга 
УЄФА

09.50, 21.00 Журнал ЛЧ
10.20 Європейський 

WEEKEND
11.35, 23.20 ЧА. Огляд туру
12.30 «МЮ» — «Тоттенгем». 

1/2 фіналу. Кубок Англії
14.15 Моя гра
14.45 «Атлетік» — 

«Леванте». ЧІ
16.30 ЧІ. Огляд туру
17.30 «Сталь» — «Зірка». 

ЧУ
19.15 «Челсі» — 

«Саутгемптон». 1/2 
фіналу. Кубок Англії

00.10 «Сельта» — 
«Валенсія». ЧІ

02.00 «Ліверпуль» — «Рома». 

1/2 фіналу. ЛЧ УЄФА
03.50 Топ-матч
04.00 «Арсенал» — «Вест 

Гем». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.40, 13.10 Правда життя
08.40, 22.30 Цікаво.com
09.30, 17.10 Найдивовижніші 

тварини
10.20 Дикі острови
11.20 Там, де нас нема
12.20 Прихована реальність
14.10, 0.10 Речовий доказ
15.20, 21.40 Битва рибалок
16.10, 20.50 Шалена подорож
18.10 Скептик
19.00 Фантастичні історії
23.20 Повітряні воїни
01.40 Україна: забута історія

К1

06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.20 Красуні
09.00 Карамболь
10.00, 16.30 Т/с «Беверлі-

Гіллз, 90210»
11.45, 12.40, 18.10, 20.10, 

21.00, 00.00 Орел і 
решка

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 «Попелюшка»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
12.00, 2.30 Панянка-селянка
13.00 Казки У Кіно
14.00 Одного разу в Одесі
15.00, 3.20 Віталька
16.00, 23.00 Країна У
17.00, 20.00 Танька і Володька
18.00 Готель «Галіція»
19.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
22.00, 1.00 100 в 1
00.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 16.10 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, 0.00 Кліпи учасників 
«Євробачення-2018»

9.40 Д/ф «Спільноти 
тварин»

10.35, 13.35, 16.40 
Телепродаж (комерційні 
умови)

11.00 Д/ф «Гордість світу»
12.00 Смачні історії
13.00, 15.00 Новини 

(сурдопереклад)
13.10, 14.30 РадіоДень
13.55 Складна розмова
15.20 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 «Війна на 

нульовому кілометрі»
20.25 Наші гроші
21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Іспанська легенда»
23.10 Д/ф «Земні 

катаклізми»
01.10 Розсекречена історія
02.05 Смаки культур
04.00 Д/ф «Мистецький пульс 

Америки»
05.00 Д/ф «Орегонський 

путівник»
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на червень

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2018 рiк:

на місяць — 55 грн. 51 коп.,

на два місяці — 111 грн. 02 коп.,

до кінця року — 388 грн. 57 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 75 грн. 51 коп.,

на два місяці — 151 грн. 02 коп.,
до кінця року — 528 грн. 57 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 20 грн. 13 коп.,

на два місяці — 40 грн. 26 коп.,

до кінця року — 140 грн. 91 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати 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» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 Хто з вас, шановнi читачi, не встиг передпла-
тити «Україну молоду» на 2018 рiк, це можна зро-
бити по всій Україні до 18 травня, i ви отримува-
тимете газету з червня.
 Оформити передплату можна у від-
діленнях поштового зв’язку, в опера-
ційних залах поштамтів, у пунктах при-
ймання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» 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. 

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

09.30 Чотири весілля

11.00, 12.20 Одруження 

наосліп

12.40, 13.55, 15.20 Міняю 

жінку

17.10 Мелодрама «Кохання 

Мер’єм»

20.15, 21.15 Драма «Кохана 

вчителька»

22.15 Одруження наосліп-4

00.05, 0.25 Драма «Лінкольн»

04.55 Секретні матеріали

ІНТЕР

05.40 Мф

06.10, 22.35 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.20, 12.25, 20.40 Т/с 

«Заради кохання я все 

зможу!»

13.00 Х/ф «Ідучи — іди»
14.50, 15.45, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 3.45 Стосується 

кожного

20.00, 4.30 Подробиці

00.25 Х/ф «Загублене 
місто»

02.25 Орел і решка. Шопінг

05.10 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 Говорить Україна
21.00 Т/с «Доглядальниця»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.30 Телемагазин
02.50 Зоряний шлях
03.10 Реальна містика

ICTV

05.40, 10.05 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.00, 17.40, 21.20 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»

16.40, 22.25 Т/с «Копи на 

роботі»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

23.25 Х/ф «Принц»
01.10 Т/с «Морська поліція. 

Новий Орлеан»

02.30 Д/ф «Чорнобиль та 

Фукусіма: уроки»

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

03.50 Абзац

05.39, 7.59 Kids Time

05.40 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»

08.00 Т/с «Шлях чарівника»

09.40 Т/с «Друзі»

11.40 Т/с «Діагноз: майже не 

закохані»

17.00, 19.00 Від пацанки до 

панянки

21.00 Аферисти в мережах

22.00 Суперінтуїція

23.50 Х/ф «Непереможний»

01.55 Служба розшуку дітей

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, 00.00, 1.00, 2.00, 
3.00, 4.00, 5.00 Час 
новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.10 

Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.25 Драйв
07.30 Медекспертиза
08.15 Топ дня
08.45 Клуб LIFE
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

НТН

05.55 Х/ф «Людина у 
прохідному дворі»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Перстень з 
Амстердама»

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 межі

19.30, 0.45 Т/с «Альпійський 

патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Анна-

детектив»

02.55 Випадковий свідок

03.15 Речовий доказ

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Документальний фільм 

«Левко Лук’яненко. Йти 

за совістю» з циклу 

«Дисиденти» 

06.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Юлія 

Бережко-Камінська

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 

«Сімдесятники. Сергій 

Параджанов»

11.25 Документальний серіал 

«Музична одіссея 

Арірант. Оповідь», с. 2 

12.00 Світло 

13.00 Національна опера 

України Ю. Шевченко 

«За двома зайцями»

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 

17.20 Українська читанка. 

Павло Коробчук

17.30 #KіноWALL із Сергієм 

Тримбачем

18.00 Інформаційна година

18.50 UAмузика. Відеокліп 

18.55 Українська читанка. 

Тарас Прохасько

19.05 Розсекречена історія. 

Товариш Щербицький. 

васал Москви чи князь 

Київський? 

20.00 Документальний цикл 

«Пліч-о-пліч» 

20.25 UAмузика. Відеокліп 

20.30 #БібліоFUN із 

Ростиславом Семківим

21.00 Київський академічний 

театр «Колесо». Степан 

Васильченко «Ніч 

кохання»

22.25 Лайфхак українською 

22.35 Візитки Карпат 

22.45 Відеокліпи учасників 

Євробачення-2018 

23.00 Новини 

23.30 Тема дня 

23.50 Документальний фільм 

«ХХ сторіччя Кароля 

Войтили «, ч. 2

00.20 Розсекречена історія. 

Розсекречена 

історія Убивство на 

Верецькому перевалі 

01.20 Українська читанка. 

Оксана Забужко

01.30 РадіоДень 

01.50 Тема дня 

02.15 Документальний фільм 

«Трипілля. Забута 

цивілізація Старої 

Європи»

03.15 Надвечір’я. Долі 

04.10 Документальний фільм 

«Чесно жити і чесно 

померти. Ігуменя 

Йосифа Вітер» 

05.05 Розсекречена історія. 

Таємниці Чорнобиля

 

СТБ

06.00, 15.55 Все буде добре!

07.25 МастерШеф 

11.40 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

00.15 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» 

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...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 Територія 

позитиву

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Він, вона та телевізор

09.35, 18.15 Спецкор

10.15 ДжеДАІ

10.55, 17.15 Загублений світ

13.05 ДжеДАІ. Дайджест

14.05 102. Поліція

15.00 Х/ф «Той, що біжить 
лабіринтом»

19.25, 20.25 Т/с «Опер за 

викликом-2»

21.30 Т/с «Кістки-11»

23.05 Т/с «Кістки-10»

00.50 Х/ф «Загін 
спеціального 
призначення»

02.40 Помста природи

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ман Сіті» — 

«Свонсі». ЧА

07.45 Моя гра

08.15 «Олімпік» — 

«Карпати». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 «Футбол 

NEWS

10.25 «Арсенал» — «Вест 

Гем». ЧА

12.10 «Сталь» — «Зірка». 

ЧУ

13.55 «Сельта» — 

«Валенсія». ЧІ

16.05, 18.30 Ніч ЛЧ

16.40 «Ліверпуль» — 

«Рома». 1/2 фіналу. ЛЧ 

УЄФА

18.55 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ

20.40 «МЮ» — «Тоттенгем». 

1/2 фіналу. Кубок Англії

22.50, 3.30 Журнал ЛЄ

23.20 «Атлетіко» — «Бетіс». 

ЧІ

01.10 Сіткорізи

01.40 «Евертон» — 

«Ньюкасл». ЧА

04.00 «Баварія» — «Реал». 

1/2 фіналу. ЛЧ УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ

07.50, 3.45 Топ-матч

08.00, 10.25, 21.00, 23.40 Ніч 

ЛЧ

08.35, 0.05 «Ліверпуль» 

— «Рома». 1/2 фіналу. 

ЛЧ УЄФА

10.50 «Атлетіко» — «Бетіс». 

ЧІ

12.35 «Евертон» — 

«Ньюкасл». ЧА

14.20 Фінал. Юнацька ліга 

УЄФА

16.15 Сіткорізи

16.45 «Ман Сіті» — 

«Свонсі». ЧА

18.30 Моя гра

19.00 «Баварія» — «Реал». 

1/4 фіналу (2001/2002 

рр.)

20.50 Футбол NEWS

21.35 «Баварія» — «Реал». 

1/2 фіналу. ЛЧ УЄФА

01.55 «Атлетік» — 

«Леванте». ЧІ

04.00 «Челсі» — 

«Саутгемптон». 1/2 

фіналу. Кубок Англії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.40, 13.10 Правда життя

08.40, 22.30 Цікаво.com

09.30, 17.10 Найдивовижніші 

тварини

10.20 Дикі острови

11.20 Там, де нас нема

12.20 Прихована реальність

14.10, 0.10 Речовий доказ

15.20, 21.40 Битва рибалок

16.10, 20.50 Шалена подорож

18.10 Скептик

19.00 Фантастичні історії

23.20 Повітряні воїни

01.40 Містична Україна

03.20 Бандитський Київ

К1

06.30 Top Shop

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.20 Красуні

09.00 Карамболь

10.00, 16.30 Т/с «Беверлі-

Гіллз, 90210»

11.45, 12.35, 18.10, 20.10, 

21.00, 00.00 Орел і 

решка

22.00 Вірю не вірю

00.50 Х/ф «Остання любов 
на Землі»

02.20 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Зоряні таляри»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»

12.00 Панянка-селянка

13.00 Казки У Кіно

14.00 Одного разу в Одесі

15.00 Віталька

16.00, 23.00 Країна У

17.00, 20.00 Танька і Володька

18.00 Готель «Галіція»

19.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 100 в 1

00.00 Щоденники Темного

01.00 Х/ф «Чорна рада»
03.30 Х/ф «Тримайся, 

козаче!»
04.30 М/ф «Енеїда»

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 16.10 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»

09.40 Д/ф «Спільноти 
тварин»

10.35, 13.35, 16.40 
Телепродаж (комерційні 
умови)

11.00 Д/ф «Гордість світу»
12.00 Смачні історії
13.00, 15.00 Новини 

(сурдопереклад)
13.10 РадіоДень
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.20 Лайфхак українською
15.30 М/с «Гон»
17.00 Війна і мир
17.45 ТАКАШОТАМ
18.00, 0.15 Інформаційна 

година
19.00 Д/ф «Двоколісні 

хроніки»
19.25 Д/ф «Велике 

фотополювання Дага 
Гарднера»

20.25 Складна розмова
21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Іспанська легенда»
23.15 Д/ф «Земні 

катаклізми»
01.10, 4.10 Розсекречена 

історія
02.05 Смаки Культур
03.40 Д/ф «Як це було? 

Відлуння Чорнобиля. 
Південний схід»

05.00 Д/ф «Орегонський 
путівник»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 20—21 КВТНЯ 2018
25 квітня
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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, 1.05, 5.35 ТСН

09.30, 10.55, 12.20 Одруження 

наосліп

12.55, 14.10, 15.30 Міняю 

жінку

17.10 Мелодрама «Кохання 

Мер’єм»

20.15, 21.15 Драма «Кохана 

вчителька»

22.15 Міняю жінку-13

23.15 Право на владу-2018

01.10 Драма «Ілюзіоніст»

05.00 Секретні матеріали

ІНТЕР

05.40 М/ф

06.10, 22.35 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.10, 12.25, 20.40 Т/с 

«Заради кохання я все 

зможу!»

12.45 Х/ф «Білоруський 
вокзал»

14.50, 15.45, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 3.45 Стосується 

кожного

20.00, 4.30 Подробиці

00.25 Х/ф «Якби я тебе 
кохав...»

02.30 Орел і решка. Шопінг

05.10 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 Говорить Україна
21.00 Т/с «Доглядальниця»
23.20 Контролер
00.00 Д/ф «Блакитний пил»
01.30 Телемагазин
02.50 Зоряний шлях
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

10.05 Секретний фронт

11.00, 17.40, 21.20 Т/с «Пес-3»

12.00 Т/с «У полі зору»

12.45, 15.45 Факти. День

13.25, 16.20 Т/с «Полювання 

на Вервольфа»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

23.25 Д/ф «Чорнобиль та 

Фукусіма: уроки»

00.30 Х/ф «Принц»

02.00 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»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.05 Зона ночі

03.40 Абзац

05.30 М/с «Лунтик і його 

друзі»

06.40 Т/с «Шлях чарівника»

08.30 Т/с «Секретні 

матеріали»

13.45 Х/ф «Район 9»
16.00 Х/ф «Стартрек»

18.20 Х/ф «Стартрек: 
відплата»

21.00 Аферисти в мережах

22.00 Від пацанки до панянки

02.00 Служба розшуку дітей

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, 00.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.25, 8.15 Топ дня

08.45 Клуб LIFE

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

НТН

05.10 Х/ф «Таємниця 
записної книжки»

06.40 Х/ф «Розпад»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Загублене 
місто»

10.50 Про що мовчать міста-

привиди

11.40 Кримінальні справи

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15 

Свідок

12.50, 16.50 Легенди карного 

розшуку

14.40 Життя на межі

19.30 Т/с «Альпійський 

патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Анна-

детектив»

00.45 Х/ф «Заборонена 
зона»

02.45 Випадковий свідок

02.50 Речовий доказ

03.50 Правда життя. Професії

04.50 Х/ф «З пекла у 
пекло»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Документальний фільм 

«Микола Руденко. 

Формулу життя 

знайдено» з циклу 

«Дисиденти» 

06.30 Мовою мистецтва. 

Перлина Гуцульщини 

- Криворівня

07.00 Казки Лiрника Сашка. 

07.25 Школа Мері Поппінс

07.40 Хочу бути 

08.15 Новини

08.45 Тема дня 

09.15 Візитки Карпат 

09.30 Документальний фільм 

«Європа і Чорнобиль» 

10.25 Документальний фільм 

«93. Бій за Україну»

11.20 Територія кіно. 

Чорнобиль у 

художньому кіно. 

11.45 Фільм-пост-симфонія 

«Арка»

12.00 Загальнонаціональна 
хвилина мовчання. 
пам’яті жертв 

Чорнобильської трагедії

12.00 Розсекречена історія. 

Таємниці Чорнобиля

12.50 Документальний фільм 

«Битва за Чорнобиль»

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 Графіті Софії Київської

17.10 Документальний фільм 

«Чесно жити і чесно 

померти. Ігуменя 

Йосифа Вітер» 

18.00 Інформаційна година 

18.55 Українська читанка. 

Оксана Забужко

19.05 Війна і мир 

20.00 Книга UA

20.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

21.00 Київський академічний 

Молодий театр. І. Мерес 

«Попіл», дія 1

21.55 Київський академічний 

Молодий театр. І. Мерес 

«Попіл», дія 2

23.00 Новини 

23.30 Тема дня 

23.50 Документальний фільм 

«Данило Галицький. 

Таємниці однієї 

перемоги» 

00.20 Розсекречена історія. 

Таємниці Чорнобиля

01.20 Українська читанка. 

Тарас Прохасько

01.30 РадіоДень 

01.50 Тема дня 

02.15 Фольк-music. 

03.15 Надвечір’я. Долі 

04.05 Документальний фільм 

«Герої України. Крути. 

Перша Незалежність»

05.05 Розсекречена історія. 

Бандера та Петлюра. Не 

ті герої

СТБ

06.55, 15.55 Все буде добре!

08.25 Все буде смачно!

09.15 МастерШеф 

13.15 Х/ф «Знахар»
17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.00, 22.40, 23.00 Я 

соромлюсь свого тіла

00.00 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

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...» 

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 Територія 

позитиву

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Помста природи

09.35, 18.15 Спецкор

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.55, 17.20 Загублений світ

13.10 ДжеДАІ. Дайджест

14.10 102. Поліція

15.05 Х/ф «Загін 
спеціального 
призначення»

19.25, 20.25 Т/с «Опер за 

викликом-2»

21.30 Т/с «Кістки-11»

23.05 Т/с «Кістки-10»

00.50 Х/ф «Ідеальні 
канікули»

02.20 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

03.10 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Арсенал» — «Вест 

Гем». ЧА

07.45 Журнал ЛЄ

08.15 «Сталь» — «Зірка». 

ЧУ

10.00, 15.40, 21.20 Футбол 

NEWS

10.25 «Челсі» — 

«Саутгемптон». 1/2 

фіналу. Кубок Англії

12.10 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ

13.55 «Атлетіко» — «Бетіс». 

ЧІ

16.05, 18.30 Ніч ЛЧ

16.40, 0.30 «Баварія» 

— «Реал». 1/2 фіналу. 

ЛЧ УЄФА

18.55 «Ліверпуль» — 

«Рома». 1/2 фіналу. ЛЧ 

УЄФА

20.45 Топ-матч

21.00, 21.40, 00.00 Шлях до 

Ліона

21.55 «Арсенал» — 

«Атлетіко». 1/2 фіналу. 

ЛЄ УЄФА

02.15 «Ман Сіті» — 

«Свонсі». ЧА

04.00 «Марсель» 

— «Зальцбург». 1/2 

фіналу. ЛЄ УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Атлетіко» — «Бетіс». 

ЧІ

07.50 Топ-матч

08.00, 10.25 Ніч ЛЧ

08.35 «Баварія» — «Реал». 

1/2 фіналу. ЛЧ УЄФА

10.50 «Ман Сіті» — 

«Свонсі». ЧА

12.40, 21.20 Журнал ЛЄ

13.10 «Ліверпуль» — 

«Рома». 1/2 фіналу. ЛЧ 

УЄФА

15.00 «МЮ» — «Тоттенгем». 

1/2 фіналу. Кубок Англії

16.50, 1.50 «LaLiga 

Chronicles». ЧІ

17.10 «Сельта» — 

«Валенсія». ЧІ

19.00 Сіткорізи

19.30 «Арсенал» — «Вест 

Гем». ЧА

21.55 «Марсель» 

— «Зальцбург». 1/2 

фіналу. ЛЄ УЄФА

00.00 «Евертон» — 

«Ньюкасл». ЧА

02.10 «Арсенал» — 

«Атлетіко». 1/2 фіналу. 

ЛЄ УЄФА

04.00 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.40, 13.10 Правда життя

08.40, 22.30 Цікаво.com

09.30, 17.10 Найдивовижніші 

тварини

10.20 Дикі острови

11.20 Там, де нас нема

12.20 Брама часу

14.10, 0.10 Речовий доказ

15.20, 21.40 Битва рибалок

16.10, 20.50 Шалена подорож

18.10 Скептик

19.00 Фантастичні історії

23.20 Повітряні воїни

01.40 Гордість України

К1

06.30 Top Shop

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.20 М/ф

09.00, 11.40, 12.35, 13.30, 

15.30, 18.10, 20.10, 

21.00, 22.00, 00.00 Орел 

і решка

10.00, 16.30 Т/с «Беверлі-

Гіллз, 90210»

01.00 Т/с «Секс у великому 

місті»

02.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Біла змія»
11.30 Т/с «Усі жінки - відьми»

14.30 Х/ф «Фантастична 
четвірка»

16.30 Х/ф «Фантастична 
четвірка-2. 
Вторгнення Срібного 
серфера»

18.15 М/ф «Турбо»

20.00 Х/ф «Ерагон»
22.00, 0.45 100 в 1

23.00 Х/ф «Загублене 
місто»

02.45 Панянка-селянка

03.35 Віталька

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 5.00 Д/ф «Орегонський 

путівник»

06.30, 9.30, 11.45, 15.10, 

16.40, 17.35, 21.50, 

23.55 Фільм-пост-

симфонія «Арка»

06.40, 22.00 Д/ф «Битва за 

Чорнобиль»

08.30, 16.50 Д/ф «Європа і 

Чорнобиль»

09.40 Д/ф «Спільноти 

тварин»

10.35, 13.35, 15.25 

Телепродаж (комерційні 

умови)

10.50 Д/ф «Гордість світу»

12.00 Загальнонаціональна 

хвилина мовчання: 

пам’яті жертв 

Чорнобильської трагедії

12.01 Д/ф «Зона відчуження 

Донбас»

13.00, 15.00 Новини 

(сурдопереклад)

13.10, 14.30 РадіоДень 

13.55 До справи

15.40, 16.10 #ВУКРАЇНІ

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

19.00 Д/ф «Російський 

дятел»

20.25 Схеми. Корупція в 

деталях

21.00, 3.00 Новини

21.30, 3.25 Новини. Спорт

01.10 Світло

02.10 Смаки культур

04.00 Д/ф «Мистецький пульс 

Америки»
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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

13.00, 14.10, 15.30 Міняю 

жінку

17.10 Мелодрама «Кохання 

Мер’єм»

20.15, 23.00 Ліга сміху

22.22 Гуднайтшоу Валерія 

Жидкова

01.25 Розсміши коміка

04.10 Вечірній Київ

ІНТЕР

05.40 М/ф

06.10, 22.00 Слідство вели...

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!»

13.00 Х/ф «Мільйон у 
шлюбному кошику»

14.50, 15.45, 16.45, 1.50 

Речдок

18.00, 3.15 Стосується 

кожного

20.00 Подробиці тижня

23.50 Х/ф «Райський 
проект»

04.00 Д/ф «Прокляття 

Скіфських курганів»

04.45 Top Shop

05.15 Удачний проект

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 Агенти 

справедливості

15.50 Х/ф «Доктор щастя»
18.00 Т/с «Обручка з 

рубіном»

19.45 Говорить Україна

21.00, 0.00 Т/с 

«Відчайдушний 

домогосподар»

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

10.00 Інсайдер

10.55, 16.45 Т/с «Пес-3»

11.55, 13.20 Т/с «У полі зору»

12.45, 15.45 Факти. День

15.05, 16.20 «На трьох»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.20 Дизель-шоу

23.50 Х/ф «Анаконда»

01.25 Факти

01.45 Т/с «Морська поліція. 

Новий Орлеан»

03.10 Труба містера Сосиски

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.10 Зона ночі

03.40 Абзац

05.39, 8.09 Kids Time

05.40 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»

08.10 Т/с «Шлях чарівника»

10.00 Т/с «Друзі»

11.50 Т/с «Діагноз: майже не 

закохані»

17.00, 19.00 Суперінтуїція

20.50 Аферисти в мережах

22.00 Хто зверху

02.05 Служба розшуку дітей

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, 23.00, 00.00, 

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.25, 8.15 Топ дня

08.45 Клуб LIFE

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 «За Чай.com»

23.10 Винна карта

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

НТН

06.40 Х/ф «Чорна долина»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Скринька Марії 
Медічи»

10.45 Кримінальні справи

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

12.50, 16.50 Легенди карного 

розшуку

14.40 Життя на межі

19.30, 0.45 Т/с «Альпійський 

патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Анна-

детектив»

02.55 Випадковий свідок

03.25 Речовий доказ

03.55 Легенди бандитської 

Одеси

04.15 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Документальний фільм 

«Олесь Шевченко. Як 

на сповіді» із циклу 

«Дисиденти»

06.30 Джерела з минулого. 

Музей історії Головної 

астрономічної 

обсерваторії НАНУ

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 

09.10 Візитки Карпат 

09.30 Фольк-music 

10.30 Документальний фільм 

«Фатальна жінка Марко 

Вовчок». 

11.25 Документальний серіал 

«Музична одісея 

Арірант. Оповідь», с. 3 

12.00 Війна і мир 

12.40 Київський академічний 

Молодий театр. І. Мерес 

«Попіл» 

14.30 Радіо. День

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 

17.20 Українська читанка. 

Лариса Денисенко

17.30 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

18.00 Інформаційна година

18.50 UAмузика. Відеокліп 

18.50 Українська читанка. 

Юрій Андрухович 

19.05 Документальна 

програма 

біографії великих. 

«Просвітлений. 

Біографія Далай Лами»

20.00 Культурна Афіша 

здорової Людини

20.25 UAмузика. Відеокліп 

20.30 Як дивитися кіно

21.00 RadioSymphony_UA

22.35 Візитки Полтавщини. 

22.45 Відеокліп учасників 

Євробачення-2018 

23.00 Новини 

23.30 Тема дня 

23.50 Документальний 

фільм «Галицька весна 

української ідеї» 

00.20 Розсекречена історія. 

Бандера та Петлюра. Не 

ті герої

01.15 Українська читанка. 

Юрій Андрухович 

01.30 РадіоДень 

01.50 Тема дня 

02.15 Фольк-music 

03.15 Надвечір’я. Долі 

04.10 Документальний фільм 

«Фатальна жінка Марко 

Вовчок». 

05.05 Розсекречена історія. 

Розсекречена 

історія Убивство на 

Верецькому перевалі 

СТБ

06.50, 7.45 Моя правда

08.45 Х/ф «Тато напрокат»
10.45 Т/с «Коли його зовсім 

не чекаєш»

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 23.05 Холостяк 

22.40 Небачене 

«Євробачення-2018»

00.15 Як вийти заміж

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

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...» 

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 Територія 

позитиву

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Він, вона та телевізор

09.35, 18.15 Спецкор

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.55, 17.20 Загублений світ

12.55 Відеобімба

13.50 ДжеДАІ. Дайджест

14.50 102. Поліція

15.40 Х/ф «Потоп»
19.25 Х/ф «Самоволка-72»
21.00 Х/ф «Мічений»
23.00 Змішані єдиноборства. 

Нові зірки UFC 2017

01.20 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

03.25 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 Фінал. Юнацька Ліга 

УЄФА

07.55, 21.40, 1.10 «LaLiga 

Chronicles». ЧІ

08.15 «МЮ» — «Тоттенгем». 

1/2 фіналу. Кубок Англії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 «Баварія» — «Реал». 

1/2 фіналу. ЛЧ УЄФА

12.15, 19.20 Моя гра

12.45 Сіткорізи

13.15, 3.55 «Арсенал» 

— «Атлетіко». 1/2 

фіналу. ЛЄ УЄФА

15.05 Шлях до Ліона

16.00 ЧІ. Передмова до туру

16.30, 18.55 Тур ONLINE

16.55 «Маріуполь» — 

«Шахтар». ЧУ

17.45 Футбол Tables

19.50 «Марсель» 

— «Зальцбург». 1/2 

фіналу. ЛЄ УЄФА

22.00, 3.25 Світ Прем’єр-ліги

22.50 ЧІ. Передмова до туру

23.20 «Ліверпуль» — 

«Рома». 1/2 фіналу. ЛЧ 

УЄФА

01.35 «Сталь» — «Зірка». 

ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Атлетік» — 

«Леванте». ЧІ

07.50, 12.10 Шлях до Ліона

08.30, 19.35 «Арсенал» 

— «Атлетіко». 1/2 

фіналу. ЛЄ УЄФА

10.20 «Марсель» 

— «Зальцбург». 1/2 

фіналу. ЛЄ УЄФА

12.45 «Олімпік» — 

«Карпати». ЧУ

14.35 Сіткорізи

15.05 «Ліверпуль» — 

«Рома». 1/2 фіналу. ЛЧ 

УЄФА

16.55, 3.35 Світ Прем’єр-ліги

17.25, 1.45 «Баварія» 

— «Реал». 1/2 фіналу. 

ЛЧ УЄФА

19.15 «LaLiga Chronicles». ЧІ

21.25 ЧІ. Передмова до туру

21.55 «Леванте» — 

«Севілья». ЧІ

23.55 «Маріуполь» — 

«Шахтар». ЧУ

04.05 «Евертон» — 

«Ньюкасл». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.40, 13.10 Правда життя

08.40, 22.30 Цікаво.com

09.30, 17.10 Найдивовижніші 

тварини

10.20 Дикі острови

11.20 Там, де нас нема

12.20 Брама часу

14.10 Речовий доказ

15.20, 21.40 Битва рибалок

16.10, 20.50 Шалена подорож

18.10 Чорна піхота

19.00 Фантастичні історії

23.20 Мисливці на нацистів

01.10 Скептик

К1

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.20 Красуні

09.00 Карамболь

10.00, 16.30 Т/с «Беверлі-

Гіллз, 90210»

11.45, 12.35, 18.10, 20.00, 

21.00 Орел і решка

22.00 Вірю не вірю

00.00 Їже, я люблю тебе!

01.50 Х/ф «Остання любов 
на Землі»

03.20 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.30 М/ф «Турбо»

11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»

12.00, 2.45 Панянка-селянка

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

18.00 Готель «Галіція»

20.00 Х/ф «Блондинка в 
законі»

22.00, 0.45 100 в 1

23.00 Х/ф «Блондинка в 
законі-2. Червоне, 
біле і блондинка»

01.45 Теорія зради

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 16.05 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, 0.00 Кліпи учасників 

«Євробачення-2018»

09.40 Д/ф «Спільноти 

тварин»

10.10, 19.25 Д/ф «Велике 

фотополювання Дага 

Гарднера»

10.35, 13.35, 16.30 

Телепродаж (комерційні 

умови)

11.00, 22.40 Д/ф «Гордість 

світу»

12.00 Смачні історії

13.00, 15.00 Новини 

(сурдопереклад)

13.10, 14.30 РадіоДень

13.55 Схеми. Корупція в 

деталях

15.10 Лайфхак українською

15.20 М/с «Гон»

16.50 Фольк-music

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

18.50 VoxCheck

19.00 Культурна афіша 

здорової людини

20.25 Перша шпальта

21.30, 3.25 Новини. Спорт

21.50 Концерт Арсена 

Мірзояна

23.10 Д/ф «Земні 

катаклізми»

01.10 Складна розмова

01.35 Д/ф «Українська 

рапсодія»

02.05 Смаки Культур

04.00 Д/ф «Мистецький пульс 

Америки»

05.00 Д/ф «Орегонський 

путівник»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.45 Гроші 2018

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00 Світське життя-2018

11.00 Голос країни-8

14.05, 2.10 Ліга сміху

16.30, 21.15 Вечірній квартал

18.30 Розсміши коміка. Діти-

2018

20.15 Українські сенсації

23.20 Світське життя

00.20 Вечірній Київ

ІНТЕР

06.00 М/ф
06.25 Чекай на мене
08.00, 3.45 Х/ф «Людина 

нізвідки»
09.40, 5.30 Д/ф «Юрій 

Яковлев. Смішний. 
Серйозний. Справжній»

10.25 Х/ф «Ідеальний 
чоловік»

12.15 Х/ф «Гусарська 
балада»

14.15 Х/ф «Іван 
Васильович змінює 
професію»

16.10, 20.30 Т/с «Східні 
солодощі»

20.00, 2.30 Подробиці
22.30 Х/ф «Кохання з 

перешкодами»
00.40 Х/ф «Як вкрасти 

діамант»
03.00 Стосується кожного
05.00 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 2.00 Сьогодні

07.15, 5.50 Зоряний шлях

09.20, 15.20 Т/с 

«Доглядальниця»

17.15, 19.40 Т/с «Чорна 

квітка»

22.00 Т/с «Білий налив»

01.30 Телемагазин

02.40 Реальна містика

04.15 Х/ф «Дідусь легкої 

поведінки»

ICTV

05.30, 4.45 Скарб нації

05.35, 4.55 Еврика!

05.45 Факти

06.10 Більше ніж правда

07.45 Я зняв!

09.30 Дизель-шоу

10.50, 11.50 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 Т/с «Копи на роботі»

17.00 Х/ф «Патруль-
привид»

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Термінатор-4: 
 нехай прийде 

спаситель»
22.05 Х/ф «Термінатор-5: 

Ґенеза»
00.20 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

01.50 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.50 Зона ночі

05.14, 7.50 Kids Time

05.15 М/с «Лунтик і його 

друзі»

07.00 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»

08.00 Ревізор. Крамниці

09.50 Таємний агент

11.10 Таємний агент. Пост-

шоу

13.00 Т/с «Бібліотекарі»

17.20 М/ф «Мадагаскар-2»

19.00 Х/ф «Черепашки 

ніндзя»

21.00 Х/ф «Трансформери»

00.00 Х/ф «Монстри»

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, 00.00, 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
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

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

НТН

05.15 Х/ф «Будинок на 
дюнах»

06.25 Х/ф «Вантаж без 
маркування»

08.05 Х/ф «Чорний 
трикутник»

12.00 Свідок. Агенти

12.35, 3.40 Речовий доказ

15.05 Брати Клички. Історія 

повернення

15.40 Бокс. Найкращі бої 

братів Кличків

17.10 Переломні 80-ті

19.00, 2.35 Свідок

19.30 Х/ф «Два капітани»
00.05 Х/ф «Арес»
01.35 Таємниці кримінального 

світу

03.05 Випадковий свідок

04.40 Легенди бандитської 

Одеси

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Документальний фільм 

«Дворянин Микола 

Лисенко» 

06.30 Територія Кіно. Раїса 

Недашківська

07.00 Новини 

07.30 Тема дня 

08.00 Казки Лiрника Сашка

08.25 Хочу бути 

08.45 Хто в домі хазяїн? 

09.10 UAмузика. Відеокліп 

09.15 Мистецькі історії 

09.30 Фольк-music. Діти 

10.15 Мистецькі історії 

10.30 52 вікенди 

11.00 Документальний фільм 

«Трипілля. Забута 

цивілізація Старої 

Європи»

12.00 Ф. Шиллер. Вистава 

«Підступність і 

кохання» 

14.30 Лекції «Громадського». 

Зоя Звиняцьківська 

«Соня Делоне. У 

пошуках універсального 

дизайну» 

14.55 Лекції «Громадського». 

Ольга Балашова 

«Кубофутуризм. 

Футуризм динамічний і 

кінетичний»

15.25 Як це? 

15.45 Хто в домі хазяїн? 

16.10 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП 7»

17.05 Документальний фільм 

«ХХ сторіччя Кароля 

Войтили», ф. 1 

17.30 Документальний фільм 

«ХХ сторіччя Кароля 

Войтили», ч. 2

18.00 Двоколісні хроніки. 

Випуск №14

18.45 Документальний фільм 

«Битва за Чорнобиль»

20.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом. Освальд 

Заградник, «Соло для 

годинника з боєм» 

22.35 Лайфхак українською 

22.45 Відеокліп учасників 

Євробачення-2018 

23.00 Київський академічний 

Молодий театр. Трейсі 

Леттс «Серпень. 

графство Осейдж»

01.45 Документальний фільм 

«Пісня Всесвіту. Їхав 

козак за Дунай»

02.15 Jazz Step Show in 

Ukraine

03.15 Надвечір’я. Долі 

04.10 Київський академічний 

Молодий театр. 

Освальд Заградник, 

«Соло для годинника з 

боєм»

СТБ

05.20 Караоке на майдані

06.20, 19.00 Хата на тата

09.00 Все буде смачно!

10.30 МастерШеф. 

Кулінарний випускний

14.05 Холостяк 

17.10 Х/ф «Джентльмени 
удачі»

21.55 Вечір з Наталею 

Гаріповою

23.10 Світами за скарбами

02.10 Давай поговоримо про 

секс

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

13.00 Прямий ефір

14.00 Споживач

17.15 Культурна дипломатія

18.00, 21.00 THE WEEK 

Міжнародний огляд 

тижня 

19.00 Політична кухня

20.00 Світські хроніки

22.00 Закрита зона

23.00 Кримінал

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Цілком таємно

09.30 Загублений світ

12.25 Т/с «Опер за викликом-2»

16.35 Х/ф «Той, що біжить 
лабіринтом»

18.45 Х/ф «Конан-
руйнівник»

20.45 Х/ф «Стукач»
22.50 Х/ф «Фейкові копи»
00.45 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

03.15 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Челсі» — 

«Саутгемптон». 1/2 

фіналу. Кубок Англії

07.45 ЧІ. Передмова до туру

08.15 «Леванте» — 

«Севілья». ЧІ

10.00, 22.30 Футбол NEWS

10.25 «Маріуполь» — 

«Шахтар». ЧУ

12.10 «Баварія» — «Реал». 

1/2 фіналу. ЛЧ УЄФА

13.55 ЧА. Передмова до туру

14.25 «Ліверпуль» — «Сток 

Сіті». ЧА

15.25, 18.10 Футбол Tables

16.30 Світ Прем’єр-ліги

17.00, 19.10, 21.25, 23.40, 

1.40, 3.40 Топ-матч

17.10 «Сосьєдад» — 

«Атлетік». ЧІ

19.25 «Реал» — «Леганес». 

ЧІ

21.40 «Вільярреал» — 

«Сельта». ЧІ

23.50 «Зірка» — «Олімпік». 

ЧУ

01.50 «Свонсі» — «Челсі». 

ЧА

03.55 «Сталь» — 

«Чорноморець». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 13.00 ЧІ. Передмова 

до туру

06.30 «Ліверпуль» — 

«Рома». 1/2 фіналу. ЛЧ 

УЄФА

08.20, 21.30 Світ Прем’єр-ліги

08.50, 4.00 «Марсель» 

— «Зальцбург». 1/2 

фіналу. ЛЄ УЄФА

10.40 ЧА. Передмова до туру

11.10, 00.00 «Арсенал» 

— «Атлетіко». 1/2 

фіналу. ЛЄ УЄФА

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 Тур 

ONLINE

13.55 «Зірка» — «Олімпік». 

ЧУ

14.45, 17.45 Футбол Tables

16.15, 20.15 Футбол NEWS

16.55 «Сталь» — 

«Чорноморець». ЧУ

19.20 «Свонсі» — «Челсі». 

ЧА

22.00 «Ліверпуль» — «Сток 

Сіті». ЧА

23.50, 1.50, 3.50 Топ-матч

02.00 «Реал» — «Леганес». 

ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Містична Україна

09.10, 18.20 У пошуках істини

10.50 Мисливці на нацистів

11.40 Повітряні воїни

12.30 Код неандертальця

14.30 Найбільша печера 

Землі

15.30 Дикі острови

16.30 Дика природа Африки

17.30 Шалена подорож

21.00 Фантастичні історії

21.40 Подорож на край 

всесвіту

23.40 За межами Землі

00.40 Код доступу

К1

06.30 Top Shop

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.20, 11.10 М/ф

09.00 «Ух ти show»

12.50 Орел і решка

22.00 Бєдняков+1

23.00 Х/ф «Заміж на два 
дні»

01.00 Х/ф «Маліса в країні 
чудес»

02.20 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

10.45 Х/ф «Гіббі»
12.30 Готель «Галіція»

16.30 Х/ф «Ерагон»
18.30 Одного разу під 

Полтавою

22.00, 1.00 100 в 1

23.00 Країна У

00.00 Теорія зради

02.00 БарДак

02.30 Панянка-селянка

03.20 Віталька

05.40 Корисні підказки

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 господар?

10.30 Лайфхак

10.45, 13.50, 15.55 

Телепродаж (комерційні 

умови)

11.05 Д/ф «Незвідані шляхи»

12.00 Х/ф «Клара і 
Франциск»

14.10 Концерт Арсена 

Мірзояна

15.05 Д/ф «Вагасі — 

японські смаколики»

16.15 Д/ф «Щоденники 

комах»

16.30 Д/ф «Спільноти 

тварин»

17.05 Т/с «Іспанська легенда»

20.00 Розсекречена історія

21.35 Як дивитися кіно

22.00 Х/ф «Неоновий 
демон»

00.05 ТАКАШОТАМ

00.40 Незвичайні культури

01.10 Д/ф «Музична одіссея 

Аріран. Шоу»

02.05 Смаки Культур

03.00 Новини (повтор)

03.30 Д/ф «Жінки в 

литовській історії»

04.00 Д/ф «Мистецький пульс 

Америки»

05.00 Д/ф «Орегонський 

путівник»
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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»

09.50 Поверніть мені красу

11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 

15.30, 16.40 Світ 

навиворіт-8

17.45 Комедія «Вісім перших 

побачень»

19.30, 5.00 ТСН-тиждень

21.00 Голос країни-8

00.15 Фантастика «Хроніка»

01.55 Світське життя

ІНТЕР

06.00 М/ф
06.40 Великий бокс
08.00 Удачний проект
09.00 Готуємо разом
10.00 Орел і решка. Морський 

сезон
11.00 Орел і решка. 

Перезавантаження
12.10 Х/ф «Неуважний»
13.50 Х/ф «Близнюк»
16.00 Х/ф «Іван 

Васильович змінює 
професію»

18.00 Крутіше за всіх. Новий 
сезон

20.00, 2.35 Подробиці
20.30 Т/с «Східні солодощі»
22.35 Х/ф «Татусі без 

шкідливих звичок»
00.35 Х/ф «Кохання — це 

для двох»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні

07.45, 5.00 Зоряний шлях

08.50 Т/с «Інше я»

12.50 Т/с «Відчайдушний 

домогосподар»

17.00, 21.00 Т/с «Замкнуте 

коло»

19.00, 2.40 Події тижня

20.00 Головна тема

23.00, 2.00 Т/с 

«Найщасливіша»

01.30 Телемагазин

03.30 Історія одного злочину

ICTV

05.05 Факти

05.30 Інсайдер

07.15 Т/с «Код Костянтина»

09.05 Т/с «Відділ 44»

12.45 Факти. День

13.00 Х/ф «Анаконда»
14.20 Х/ф «Термінатор-4: 

нехай прийде 
спаситель»

16.20 Х/ф «Термінатор-5: 
Ґенеза»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.30 Х/ф «Патруль-
привид»

22.15 Х/ф «Призначення»
00.05 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

01.35 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.00 Стендап-шоу

05.49, 7.09 Kids Time

05.50 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»

07.10 М/ф «Мадагаскар-2»

08.50 Х/ф «Стартрек»

11.10 Х/ф «Стартрек: 

відплата»

14.00 Х/ф «Черепашки 

ніндзя»

16.00 Х/ф «Автомонстри»

18.00 Х/ф «Трансформери»

21.00 Х/ф «Трансформери: 

помста занепалих»

00.00 Х/ф «Чужі на районі»

01.50 Х/ф «Монстри»

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, 00.00, 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
14.10, 20.00, 1.10, 4.40, 5.15 

Машина часу
15.15 П’ятий поверх
16.10 Агрокраїна
16.20 Фінансовий тиждень
17.10 Особливий погляд
17.30 Акцент
18.00, 2.10 Час. Підсумки 

тижня 
19.25 Стоп корупції!
21.40, 3.00 Час-Time
22.10 Справжній детектив
23.40 Про військо
02.55 Огляд преси

НТН

05.45 Правда життя. Професії

06.55 Т/с «Нероби»

11.30 Х/ф «Розслідування»
12.50 Х/ф «Прощальна 

гастроль «Артиста»
14.25 Х/ф «Сангам»
17.00 Х/ф «Бомж»
19.00 Х/ф «Два капітани»
23.00 Х/ф «Друге кохання»
00.55 Х/ф «Арес»
02.30 Речовий доказ

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Документальний фільм 

«Сімдесятники. Леонід 

Осика» 

06.40 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Володимир 

Забаштанський

06.45 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Петро Скунць

07.00 Концертна програма 

«Відкривай Україну» 

08.00 Казки Лiрника Сашка. 

08.25 Хочу бути 

08.45 Хто в домі хазяїн? 

09.05 UAмузика. Відеокліп 

09.10 Мистецькі історії 

09.30 Фольк-music. Діти 

10.15 Мистецькі історії 

10.30 Суспільний університет 

11.00 Національна опера 

України. А. Адан. 

«Жизель» 

13.00 #ВУКРАЇНІ «Сваловичі 

- село вдів» 

13.30 Мистецькі історії 

13.45 Дитячі таємниці. 

14.20 Документальний фільм 

«Гармонія протиріч 

Тетяни Яблонської» 

14.50 Фольк-music. Діти 

15.55 Хто в домі хазяїн? 

16.15 Хочу бути 

16.35 Суспільний університет 

17.05 Гала-концерт 

Національного 

проекту «Три С». 

Скорик - Станкович 

- Сильвестров

18.50 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Василь Осадчий

19.00 Концертна програма 

Марії Бурмаки & Gypsy 

lyre 

20.00 Як дивитися кіно

20.30 Кінокласика кіностудії 

ім. О. Довженка. 

22.00 Документальний фільм 

«Уламки спогадів»

22.45 Лайфхак українською 

23.00 Територія Кіно. Раїса 

Недашківська

23.30 Ф. Шиллер. Вистава 

«Підступність і 

кохання» 

01.50 Концерт Supernation 

гурту «Друга ріка»

02.30 Документальний фільм 

«Юрій Рибчинський. 

Музика слів»

03.10 Надвечір’я. Долі 

04.10 Документальний 

фільм « Місцями Леся 

Курбаса в Харкові» 

04.30 Авторський проект 

О. Чубарєвой «Lady 

OPERA та світові зірки» 

у концерті «EUROPA»

 

СТБ

05.50 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

07.50 Як вийти заміж

09.00 Все буде смачно!

10.15 Караоке на майдані

11.20 Хата на тата

15.10 Х/ф «Джентльмени 
удачі»

17.00, 23.35, 23.50 Я 

соромлюсь свого тіла

19.00 Битва екстрасенсів

21.20 Один за всіх

22.35 Слідство ведуть 

екстрасенси

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 Територія 

позитиву

12.15 Споживач

13.15 Прямий ефір 

14.15 Віч на віч

20.00 Дорослі ігри

21.00 THE WEEK Міжнародний 

огляд тижня 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Бушидо

10.00 Він, вона та телевізор

12.10 Х/ф «Самоволка-72»
13.50 29 тур ЧУ з футболу 

«Зоря» — «Верес»

16.00 Х/ф «Мічений»
18.00 Х/ф «Останній бій»
19.45 Х/ф «На межі»
21.45 ПРОфутбол

23.20 Змішані єдиноборства. 

Нові зірки UFC 2017

01.45 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

03.25 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ліверпуль» — «Сток 

Сіті». ЧА

07.45, 5.15 Світ Прем’єр-ліги

08.15 «Вільярреал» — 

«Сельта». ЧІ

10.00, 15.40, 20.15 Футбол 

NEWS

10.25 Халатний футбол

11.15, 16.05 Моя гра

11.45 «Реал» — «Леганес». 

ЧІ

13.35, 16.35, 19.10, 3.10 Топ-

матч

13.50 «Сталь» — 

«Чорноморець». ЧУ

16.40, 0.50 Журнал ЛЧ

17.10 «Алавес» — 

«Атлетіко». ЧІ

18.10 Футбол Tables

19.15 «Ворскла» — 

«Динамо». ЧУ

21.20 Великий футбол

23.00 «Вест Гем» — «Ман 

Сіті». ЧА

01.20 «Хетафе» — 

«Жирона». ЧІ

03.25 «МЮ» — «Арсенал». 

ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 15.25, 21.00, 23.40 
Топ-матч

06.10 «Сосьєдад» — 
«Атлетік». ЧІ

08.15 «Зірка» — «Олімпік». 
ЧУ

10.05 Світ Прем’єр-ліги
10.35 «Свонсі» — «Челсі». 

ЧА
12.25 Моя гра
12.55 «Хетафе» — 

«Жирона». ЧІ
13.45, 17.10, 19.25, 22.30 

Футбол Tables
14.55 Журнал ЛЧ
15.35 «Вест Гем» — «Ман 

Сіті» 1995/1996 рр. 
Класичні матчі АПЛ

16.05 «Вест Гем» — «Ман 
Сіті». ЧА

18.15 «МЮ» — «Арсенал». 
ЧА

20.30 «МЮ» — «Арсенал 
2000/2001 рр. Класичні 
матчі АПЛ

21.10, 3.30 Журнал ЛЧ
21.40 «Депортіво» — 

«Барселона». ЧІ
23.50 «Ворскла» — 

«Динамо». ЧУ
01.40 «Ліверпуль» — «Сток 

Сіті». ЧА
04.00 «Алавес» — 

«Атлетіко». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Містична Україна

09.10, 18.20 У пошуках істини

10.50 Мисливці на нацистів

11.40 Повітряні воїни

12.30 Дослідження часу

14.30 Долоня: код 

майбутнього

15.30 Дикі острови

16.30 Дика природа Африки

17.30 Шалена подорож

21.00 Фантастичні історії

21.40 Небезпечна планета

23.40 Знамення у небі

00.40 Підроблена історія

К1

06.30 Top Shop

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.20, 10.10 М/ф

09.00 «Ух ти show»

11.50 Орел і решка

22.00 Бєдняков+1

23.50 Х/ф «Ім’я»
01.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

10.30 М/ф «Йосип: володар 

снів»

11.50 Х/ф «Попелюшка»
13.00, 22.00, 1.00 100 в 1

18.00 Х/ф «Блондинка в 
законі»

20.00 Х/ф «Блондинка в 
законі-2. Червоне, 
біле і блондинка»

23.00 Країна У

00.00 Теорія зради

02.00 БарДак

02.30 Панянка-селянка

03.20 Віталька

05.40 Корисні підказки

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, 

3.00 Новини
09.30 Х/ф «Клара і 

Франциск»
11.25, 13.50, 15.50 

Телепродаж (комерційні 
умови)

11.40 Д/ф «Двоколісні 
хроніки»

12.10 Перший на селі
12.40 Енеїда
13.10 Країна на смак
14.20 Фольк-music
15.20, 3.35 Д/ф «Спадок на 

кінчиках пальців»
16.15 Д/ф «Щоденники 

комах»
16.30 Д/ф «Неповторна 

природа»
17.05 Т/с «Іспанська легенда»
20.00 Д/ф «Як працюють 

міста»
21.35 #@)[]?$0 із Майклом 

Щуром
22.15 Букоголіки
22.45 Д/с «Вагасі — японські 

смаколики»
23.30 Д/ф «Шукачі чудес»
00.00 Кліпи учасників 

«Євробачення-2018»
00.40 Незвичайні культури
01.10 Д/ф «Музична одіссея 

Аріран. Шоу»
02.05 Смаки культур
04.00 Д/ф «Мистецький пульс 

Америки»
05.00 Д/ф «Орегонський 

путівник»
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Українці у Сталіно
 «Перші уроки поезії — мамині». Так 
писав Василь Стус iще наприкінці 60-х, 
зауважуючи, що ненька знала багато пі-
сень і вміла «дуже інтимно їх співати». 
Найбільший слід на душі лишила колис-
кова «Ой, люлі-люлі, моя дитина» і туж-
не: «Іди ти, сину, на Україну, нас клену-
чи».
 Нагадаємо, народився Василь Стус 
четвертою дитиною у селянській сім’ї 
6 січня 1938 року в Рахнівці Гайсинсь-
кого району Вінницької області. (День 
народження за паспортом — 8 січня, бо 
мати — Їлина Яківна Стус — вирішила 
не дратувати владу збігом дня народжен-
ня з днем великого релігійного свята). 
Ті роки і на Поділлі — примусові колек-
тивізація і продрозверстка, спустошені 
Голодомором села. Уже 1939-го Стуси 
переселилися в місто Сталіно (нині До-
нецьк), батько завербувався працювати 
на хімічний завод. Ще через рік батьки 
забрали до себе своїх дітей.
 Мати Василя, Їлина Стус — дочка за-
можного селянина, який довго не бажав 
«добровільно» вступати до колгоспу, 
вважаючи за краще платити здирницькі 
податки. Увесь свій статок родина оста-
точно втратила в 1931—1933 роках. Пе-
реїзд до міста став можливістю позбути-
ся принизливого, по-суті, рабського у ті 
роки становища українського селянина, 
який працював за трудодні і не мав пас-
порта, що позбавляло його права вільно 
переміщатися.
 «Шевченко над колискою — це не 
забувається», — згадував Василь Стус. 
Сім’я, в якій він ріс, була навіть піс-
ля переселення традиційною українсь-
кою родиною, набожною. «Пам’ятаю, 
як сміялися жінки донецького бараку, 
що я хвалився, ходячи в довгій соро-
чечці: «цю сорочку мені бабуня пошила 
з кишенькою» — казав я, їм було чогось 
відрадно».
 Сестра Василя — Палажка — помер-
ла від менінгіту напередодні вступу ні-
мецьких військ у Сталіно. 1944 року на 
міні підірвався 15-річний брат Іван. Во-
сени того року пішла до школи сестра 
Марія. За нею — і шестирічний Василь.
 Від школярського життя Василь 
Стус був не у захваті: «Шкільне навчан-
ня — вадило. Одне — чужоземне, а друге 
— дурне. Чим швидше забудеш школу, 
тим краще». Хоча це не означає, що по-
гано вчився. Згадував: «Коли мені було 
9 літ, ми будували хату. І помирав тато 
— з голоду опухлий. А ми пхали тачку, 
місили глину, робили саман, виводили 
стіни. Голодний я був, як пес. Пам’ятаю 
коржі зі жмиху, які пекла мама, а мені 
від них геть боліла голова. То був мій 3-
4 клас. Тоді, на тій біді, я став добре вчи-
тися. Вже 4-й клас скінчив на «відмін-
но» — і до кінця школи мав похвальні 
грамоти, де в овалах були портрети Лені-
на і Сталіна. Десь у 4—6-му класі я май-
же весь «Кобзар» знав напам’ять». Шко-
лу закінчив зi срібною медаллю».
 Про післявоєнні роки згадував і таке: 
«Пам’ятаю, як 1951 року я їздив у село 
до бабуні. Збирав колосся по стерні. За 
мною гнався об’їждчик — я втікав, але 
він — верхи на коні — наздогнав мене, 
почав видирати торбинку, а я кусав його 
за його гидкі червоні руки. І таку злість 
мав, що одібрав торбу».
 Василь після школи хотів вступити 
на факультет журналістики Київського 
державного університету. Проте в нього 
навіть не взяли документи, бо не виста-

чило одного року, бо ж раніше одноліт-
ків пішов до школи. У Сталіно юнак без 
складання іспитів став студентом місце-
вого педінституту, до обраного філоло-
гічного факультету через рік приєдна-
ли історичний. Відвідував і літературну 
студію, якою керував Тимофій Духов-
ний. Тоді Василь Стус познайомився із 
забороненими ранньою творчістю Пав-
ла Тичини і Максима Рильського, тво-
рами Михайля Семенка та Миколи Зеро-
ва, Тодося Осьмачки та Михайла Драй-
Хмари, Миколи Хвильового, Валер’яна 
Підмогильного, Володимира Винничен-
ка, Миколи Куліша. Як таке могло бути 
у ті часи? — запитаєте. Напевно, русифі-
кований індустріальний Донецьк «орга-
ни» вважали благонадійним. 
 Особливим можна вважати для Ва-
силя Стуса 1959 рік: закінчив інститут 
iз червоним дипломом; у «Літературній 
Україні» опублікував свої перші вірші 
з напутнім словом Андрія Малишка. 
Лише три місяці працював учителем 
української мови й літератури в селі Та-
ужне на Кіровоградщині, після чого два 
роки служив в армії на Уралі. Почав пи-
сати вірші. Перекладав німецьких по-
етів Ґете і Рільке, загалом близько сотні 
віршів (ці переклади було згодом кон-
фісковано і втрачено). 
 На початку 1960-х ще викладав ук-
раїнську мову та літературу в середній 
школі № 23 Горлівки. Був підземним 
плитовим на шахті «Октябрьська» в До-
нецьку. Потім — літературний редактор 
газети «Соціалістичний Донбас», пра-
цював в україномовному відділі, сім мі-
сяців — доки не вступив в аспірантуру 
Інституту літератури АН України імені 
Тараса Шевченка у Києві. Тема його ди-
сертації — «Джерела емоційності ху-
дожнього твору (на матеріалі сучасної 
прози)». 

«Та гетьте, да досить, ви ж люди!»
 Бог створив красу в усіх планах, — 
каже про Василя Стуса журналістка 
Маргарита Довгань, яка знала його з 
1960-х років і донині підтримує зв’язки з 
його дружиною Валентиною. Згадує, як 
її чоловік запримітив високого ще тоді 
незнайомця у черзі по квитки на поїзд 
у Києві. Хтось сварився, хтось хотів 
підійти до віконечка без черги, було га-
мірно. І посеред цього раптом: «Та геть-
те, да досить, ви ж люди!» — ці слова ка-
зав, як згодом дізнався Дмитро Довгань, 
Василь Стус. Із ним Маргарита Довгань 
познайомилася, коли — звільнена з ре-
дакції газети «Друг читача» за організа-
цію у 1965-му вечора поезії Василя Си-
моненка, де був дисидент Іван Дзюба, 
— прийшла працювати у відділ інфор-
мації Міністерства промисловості буді-
вельних матеріалів, де тоді вже працю-
вав Василь Стус, після виключення з ас-
пірантури. Зійшлися спочатку на лю-
бові до класичної музики, ходили разом 
у філармонію...
 «Літературне середовище Украї-
ни 60-х років, попри всю ліберальність 
хрущовської відлиги, не надто гостин-
но приймало впертого, безкомпромісно-
го, молодого донбаського поета, — згаду-
вав Юрій Покальчук, письменник і това-
риш Василя Стуса. — Може, трохи за-
пізно потрапив він у Київ, ... бо ті, хто 
стали «шістдесятниками», проскочили 
вже три-чотири роки тому в шерег виб-
раних, далі двері зачинилися й на Украї-

ну повзли важкі часи».
 1965 рік. Із 24 серпня до перших чи-
сел вересня у Києві, Львові, Одесі, Івано-
Франківську, Тернополі, Луцьку, Фео-
досії кадебісти заарештували понад 20 
представників української інтелігенції. 
Більшість із них згодом були засуджені 
за «антирадянську пропаганду та агіта-
цію»: Михайло Горинь, Іван Гель, Ми-
хайло Осадчий, Євгенія (Ївга) Савчук-
Кузнєцова, інші. А 4 вересня на прем’єрі 
фільму Сергія Параджанова «Тіні за-
бутих предків» у київському кінотеат-
рі «Україна» Василь Стус з іншими од-
нодумцями публічно протестує проти 
арештів. «Василь піднявся...крикнув, 
що всі, хто протестує проти арештів, 
встаньте. Кілька спочатку людей під-
нялися, потім більше, потім більше. 
Але не всі...», — так згадував той день 
Іван Дзюба. Уже 20 вересня 1965 року 
Василя Стуса відрахували з аспіранту-

ри за «систематичне порушення норм 
поведінки аспірантів та співробітників 
наукового закладу». Після цього у ви-
давництві «Молодь» розсипали набра-
ну збірку «Круговерть» — першу, руко-
пис якої попереднього року прийняли. І 
лише одна радість кінця року — у груд-
ні він одружується з Валентиною Попе-
люх. 

Стусове коло
 Після виключення з аспірантури 
Василь Стус працював, де вдавалося 
влаштуватися: спочатку молодшим, а 
потім старшим науковим співробітни-
ком Центрального державного історич-
ного архіву УРСР; старшим інженером 
відділу технічної інформації проектно-
конструкторського бюро Міністерства 
промисловості будівельних матеріалів; 
старшим інженером проектно-техноло-
гічного об’єднання.
 Видавництву «Радянський пись-
менник» рукопис другої поетичної збір-
ки «Зимові дерева» запропонував уже 
у 1968-му, але, зрозуміло, отримав від-
мову. Серед літературної молоді, однак, 
з’явилася, на машинописних сторінках. 
Василь Стус прийняв рішення про пере-
дачу збірки для друку за кордоном, її ви-
дали у Брюсселі у 1970 році. І це дуже 
обурюватиме суддів на процесі 1972 
року.
 Ще у 1963-му, коли став аспіронтом 
Інституту літератури, Василь Стус поз-
найомився з подружжям художників 

Віктора Зарецького й Алли Горської. 
Всі троє були активними учасниками 
зібрань у Клубі творчої молоді «Сучас-
ник», який діяв у колишньому Жов-
тневому палаці з 1960 року. «Взаєми-
ни Василя Стуса з родиною Зарецько-
го — Горської були теплими. Художни-
ки відвідували поета в Донецьку, коли 
працювали над мозаїками. В 1966 році 
вони разом підписали спільне клопотан-
ня на захист репресованого художника 
Опанаса Заливахи. У 1968 році підписа-
ли «Лист 139-ти» до Генсекретаря ЦК 
КПРС Леоніда Брежнєва, протестую-
чи проти арештів молодої інтелігенції в 
Україні та Москві», — констатує Наталя 
Кучер, старший науковий співробітник 
Національного музею літератури Украї-
ни.
 До речі, у Донецьк Василь Стус по-
вертався у найкритичніші моменті своєї 
трагічної біографії. Про це розповідав, 
зокрема, один зi старійшин тамтешньо-
го письменницького цеху Петро Бондар-
чук, який входив до легендарного «Сту-
сового кола». Цей термін увів до обігу 
один зі студентських друзів Василя — 
Микола Колісник, який став згодом за-
ступником редактора газети «Вечірній 
Донець». Пан Микола не раз наголошу-
вав: із близького оточення поета в роки, 
проведені на Донеччині, вийшло аж три, 
не рахуючи самого Стуса, лауреати Шев-
ченківської премії в галузі літератури 
— Василь Голобородько (чию творчість 
дуже цінував і Василь Стус), Василь За-
харченко та Леонід Талалай. 
 А у листопаді 1970 року приголомши-
ла всіх трагічна загибель Алли Горської. 
На її похороні, який перетворився на мі-
тинг протесту, незважаючи на кордони 
службістів, Василь Стус ніс портрет ху-
дожниці. А потім над могилою прочитав 
поезію, «Ярій, душе. Ярій, а не ридай», 
в якій пророкував: «Усім нам смерть су-
дилася зарання...»

Незламний
 Перший раз Василя Стуса арештува-
ли у 1972 році. Засудили до п’яти років 
таборів і трьох років заслання. У 1976 
році він написав відмову від радянсь-
кого громадянства: «...Бути радянсь-
ким громадянином — значить бути ра-
бом...» Перебуваючи в ув’язненні в Мор-
довії, продовжував творити поезію, пи-
сав заяви-протести проти переслідувань 
інакодумців в СРСР. У 1979 повернувся 
до Києва, але через 8 місяців його зно-
ву було заарештовано й засуджено на 15 
років позбавлення волі.
 10 січня 1983 року Василя Стуса по-
карано роком камери-одиночки зі зни-
женням норми харчування за те, що в 
«Самвидаві» вийшли його нотатки «З 
таборового зошита».
 Наприкінці серпня 1985 року в та-
борі біля села Кучино Пермського краю 
Василя Стуса покарали карцером за те, 
що він, читаючи книгу в камері, обпер-
ся рукою об нари. На знак протесту він 
оголосив сухе голодування. А в ніч із 
3 на 4 вересня його не стало, можли-
во, помер від переохолодження. Дру-
жині заборонили похоронити Стуса в 
Україні. 
 У листопаді 1989 року, завдяки кло-
потанням рідних і однодумців, Васи-
ля Стуса разом із побратимами Юрієм 
Литвином й Олексою Тихим, яким так 
само став смертною катівнею табір ВС-
389/36 селища Кучино, перепохова-
ли у Києві на Байковому кладовищі. У 
1990-му тодішній прокурор УРСР опро-
тестував вирок судової колегії в кримі-
нальних справах Київського обласного 
суду від 7 вересня 1972 року і вирок су-
дової колегії в кримінальних справах 
Київського обласного суду від 2 жовт-
ня 1980 року. Після чого Постановою 
Пленуму Верховного Суду УРСР й Ух-
валою судової колегії по кримінальних 
справах Верховного Суду УРСР Василь 
Стус був посмертно реабілітований.
 «Його голос був — як грім!» — зга-
дує політв’язень Василь Овсієнко.
 Гартують слова Василя Стуса незлам-
ність, патріотизм і почуття гордощів за 
Українську державу і сьогодні. Навіть 
у підвалах терористичних «ДНР» та 
«ЛНР» незаконно схоплені й ув’язнені 
українці декламують Стусове: «Тепри, 
терпи — терпець тебе шліфує!». ■

СИЛА ДУХУ

«..Усе пройди 
і винести зумій»
Вінниччина, Донецьк і Київ сформували незламний 
дух Василя Стуса

■Валентина САМЧЕНКО

«Людина ця — оголене сумління», так 
характеризувала Василя Стуса активна 
учасниця руху шістдесятників, літера-
турознавець Михайлина Коцюбинська. 
У рік 80-річчя поета-дисидента, дух ук-
раїнства якого не скорила радянська 
влада, варто згадати, якого він роду і що 
змогло сформувати справжнього пат-
ріота. Місце народження — Вінниччина; 
дитинства і школярських, студентських 
років — Донецьк (тоді Сталіно); періоду 
громадянського становлення й антира-
дянської діяльності — значною мірою 
Київ. Вони виплекали таке коріння, що 
тримало стержень, який не зламали Ма-
гадан, виправний табір у Кучино Перм-
ської області й одиночна камера.

Ілюстрація з сайта zik.ua.❙

«...Бути радянським громадянином — значить бути рабом...»
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Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 Київський академічний 
театр «Колесо» подарував 
своїм прихильникам чергову 
прем’єру — DoubleDouble. 
 Основою вистави є сучасний 
романтичний трилер «Англій-
ська рулетка, або ... Мільйон 
за контрактом» («Пастка для 
двійника»), яку написали 
Ерік Еліс і Роджер Рііс. Ця 
п’єса підкорила не одну сце-
ну, з успіхом йшла в театрах 
Америки, Європи і навіть Аф-
рики. Перекладена на 16 мов. 
Прем’єра п’єси відбулася у те-
атрі Palace міста Уотфорд ще у 
1986 році. Тоді один з авторів 
— Роджер Рііс — зіграв роль 
Данкен Мак Фі. Уже наступно-
го року у театрі Fortune поста-

новку побачив Лондон. З того 
часу п’єса була в афіші бага-
тьох репертуарних театрів Ве-
ликобританії. 
 — Якось наша заслужена 
артистка Валентина Бойко роз-
повіла мені про цю п’єсу й ска-
зала, що непогано було б її пос-
тавити на сцені нашого театру, 
— розповідає Ірина Кліщевсь-
ка, директор-художній керів-
ник київського театру «Коле-
со». — Вона вже навіть зна-
ла, з ким у парі зіграє. Росій-
ський переклад нас не зовсім 
влаштовував. Звернулися до 
оригіналу. З Англії нам при-
слали книжку. Ми зробили пе-
реклад. Актори швидко, з ен-
тузіазмом розпочали репети-
ції. До сьогодні такого жанру 
в нас ще не було. Досить див-

ний і цікавий сюжет. Виріши-
ли, що це справді зацікавить 
глядача».
 І справді, з прем’єрної 
вистави театрали вийшли 
приємно здивовані. Вистава 
DoubleDouble з перших хви-
лин захоплює глядача й не 

дає йому розслабитися до ос-
таннього слова. Задіяні двоє 
акторів — заслужена артист-
ка України Валентина Бойко 
(Філіппа Джеймс) і відомий 
актор Сергій Ладесов (Данкен 
Мак Фі). В афіші зумисне не 
згадується серед персонажів 

ім’я третьої дійової особи — 
Річарда Джеймса. Його грає 
теж Сергій Ладесов. 
 У виставі є такі непередба-
чувані моменти й повороти, 
на які не розраховуєш. Гля-
дач у постійній напрузі: що 
буде далі. Двоє героїв зійшли-
ся в психологічному поєдинку, 
щоб розповісти нам із гумором 
та пристрастю про ... Про те, 
як заробити мільйон за конт-
рактом? Ні, переповідати сю-
жет не буду. Цю виставу треба 
просто йти і дивитися. 
 Важливо думати над кож-
ною дією, вчинком, бо ми так 
часто в житті багато припус-
каємося помилок, потрапляє-
мо в непередбачувані ситуа-
ції... А ця вистава вчить, як 
не потрапити в халепу. Деякі 
сцени дають розслабитися й 
насміятися удосталь.
 У виставі звучить чудова 
музика композитора Володи-
мира Дадикіна. Над пласти-
кою працювала Ганна Лисен-
ко. Режисер-постановник — 
народна артистка України Іри-
на Кліщевська.■

Керівник радив писати художні твори
 ■ Пані Олено, колись ви залишили 
комфортний кабінет у Верховній Раді 
заради творчості, але творчості — особ-
ливої. Не шкодуєте?
 — Будь-яка творчість особлива. Я 
змінила комфортний кабінет на цілий 
світ. І це зовсім не означає, що одного 
дня я раптом потрапила в казку. Такий 
мій вибір приніс паралельно з казкою ба-
гато розчарувань, сліз та важкої праці. 
Але я в жодному разі не шкодую. 
 Настав своєрідний момент істини, і 
мій вибір дав мені можливість дихати 
на повну. Це пояснити неможливо. Весь 
час писала, й одного разу зрозуміла, що 
потрібна реалізація. Навіть готуючи звіт 
про офіційну зустріч, я часто додавала 
метафору, художньо оформлювала дум-
ки керівника, на що він відповідав, що 
такого не казав і радив мені писати ху-
дожні твори! Так одного разу зрозуміла, 
що час щось змінювати. І тепер найбіль-
ша для мене нагорода, якщо бодай одна 
дитина прочитала мої твори і щось ціка-
ве з них для себе взяла. 
 ■ Але ж у вас і особлива аудиторія. 
Чому обрали саме тематику інклюзив-
ної літератури? Адже це зовсім нелегка 
ніша…
 — Зараз наше суспільство намагаєть-
ся виробити якесь спільне бачення термі-
нології, ми поступово відходимо від виз-
начень «людина з особливими потребами» 
або «особлива». Хоча і сьогодні, коли до 
мене звертаються батьки дітей з інвалід-
ністю, вони зазвичай представляються 
батьками особливої дитинки. Як на мене, 
то запропоноване нашим проектом виз-
начення «інклюзивна література» саме і 
є найбільш повним і комфортним для лі-
тератури про людей з інвалідністю або про 
особисту різноманітність. 
 Моя аудиторія — це кожен, кому ці-
каво стати моєю аудиторією. А тематику 
я не обирала спеціально, просто в моєму 
світі поруч зі мною живуть різні люди: 
з інвалідністю, без інвалідності, просто 

дивні, смішні або сумні. І кожен із них 
заслуговує на те, щоб потрапити в ціка-
ву книжкову історію. 
 Першою моєю виданою казкою ста-
ла історія, головна ідея якої в тому, що 
не потрібно намагатися врятувати цілий 
світ, треба просто допомогти тому, хто 
поруч. Із нею я пішла до дітей. А ніша 
інклюзивної літератури зараз є справді 
нелегкою. Як і, між іншим, увесь видав-
ничий процес. Багатьом людям простіше 
не помічати людей, які істотно відрізня-
ються від них самих. Таке є, на жаль, у 
нашому суспільстві. 
 У всьому цивілізованому світі інклю-
зивна тема звучить, а ми в цьому плані 
відстали на кілька десятків років. Скажі-
мо, у Швейцарії є спеціальна рада (IBBY), 
окремим напрямом діяльності якої є саме 
інклюзивні книжки. Є цікаві британські 
та американські книжкові проекти, які 
просувають інклюзивну літературу. Тому 
це питання я порушую якомога більше й 
акцентую увагу на необхідності популя-
ризації і розвитку інклюзивної тематики 
у літературі та книговиданні.

Інклюзивні книжки приходять якось 
природно
 ■ Саме тому і створили власний «Ви-
давничий центр «12»?

 — «Видавничий центр «12» наро-
дився для того, щоб видавати цікаві іс-
торії, а інклюзивні книжки приходять 
до мене якось природно. Нещодавно 
вийшла друком книга, написана прак-
тикуючим психологом, письменницею 
Вікторією Надикто. Прототипом казки 
стала дівчинка Даша, яка живе в Києві. 
У реальному житті дівчинка змушена 
щодня приймати ліки, бо бореться з не-
дугою зі складною назвою — муковісци-
доз. У казці ж одинадцятирічна сусід-
ка Вікторії Даша та її улюблена собач-
ка Емілія стають головними героями ви-
гаданих історій. Читаючи казку, можна 
разом із героїнею і посумувати, і посмія-
тися. Зауважу: із кожної реалізованої 
книжки 10 грн. йтиме на допомогу про-
тотипу головної героїні книжки — дів-
чинці Даші. Придбати її легко через сайт 
osmolovska.com.
 ■ Тобто ви ще й матеріально підтри-
муєте дітей з інвалідністю?..
 — Я пишу та видаю книжки, а ма-
теріально підтримати дівчинку Дашу 
може кожен, просто купивши та прочи-
тавши захоплюючу історію. Таким чи-
ном ми реалізовуємо принцип читати = 
допомагати. Така книжка може стати 
інструментом для проведення книжко-
вих благодійних зустрічей у школах та 

різних дитячих колективах.
 ■ Ви «лікуєте» дитячі душі казкотера-
пією. А як народжуються ваші казки? 
 — Напевно, в першу чергу, я так лі-
кую власну душу. А казки народжують-
ся несподівано. Наприклад, інклюзив-
на казка «Сонце в озері твоєму», головні 
герої якої — дівчинка з синдромом Да-
уна та хлопчик з аутизмом, народжува-
лася довго, а була записана мною у Хре-
щенську ніч. Це інновація на книжко-
вому ринку України, тому що вперше 
казка була ілюстрована авторськими 
ляльками. Їх створила київська дизай-
нерка Ольга Бутковська. 
 Інша інклюзивна книжка-гра «Квіт-
ті» народилася за порадою моїх донечок, 
які дуже люблять вигадувати власні каз-
кові історії, дивлячись на картинки. Я 
сформулювала ідею, а молода таланови-
та художниця Христина Маканик її на-
малювала. Так і з’явилася книжка май-
же без тексту, завдяки якій кожного дня 
можна вигадувати нові казки.
 ■ З якого віку, на вашу думку, варто до-
носити до дитини інклюзивну тематику? 
 — Я вважаю — змалечку: як тіль-
ки дитина починає розуміти, сприйма-
ти цей світ, потрібно формувати відчут-
тя толерантності, людського ставлення 
до всіх навколо. Це питання не має віку. 
Такі істини слід пояснювати з дитячого 
садочку. 
 І ще одне: дітей неможливо навчити, 
якщо вони цього не хочуть. Тому потріб-
но подати тему цікаво. У жодному разі 
не насильницьким чином. І саме таку 
мету має інклюзивна література, через 
такі книжки можна цікаво подавати 
важливі теми. 
 А взагалі, спочатку потрібно працю-
вати з батьками. На жаль, в Україні сьо-
годні є випадки, коли батьки, викорис-
товуючи професійну лексику, нормоти-
пових діток виступають проти створення 
інклюзивних класів. І це відбувається 
саме через несприйняття та брак інфор-
мації. Свою відповідальність у цьому 
процесі я бачу саме в літературі та кни-
говиданні.
 ■ Ви ще викладаєте у Київському уні-
верситеті імені Бориса Грінченка. Чи 
там також є інклюзивна тематика?
 — Письменник має бути постійно в 
русі, спілкуватися з читачами, нади-
хатися молоддю. Для мене можливість 
професійної комунікації зі студентами 
— це своєрідна синергія, енергетичний 
обмін інформацією, ідеями, можливос-
тями. Я намагаюсь не вчити студентів, 
а просто ділюся з ними тим, що знаю та 
вмію. Кому потрібно, той цю інформа-
цію візьме та понесе далі. Так, до речі, 
відбувається і з інклюзивною темати-
кою. Я дуже рада та вдячна універси-
тету, що мої інклюзивні проекти та до-
слідження підтримуються та поступово 
створюється наукове підґрунтя інклю-
зивного напряму української видавни-
чої справи. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Писати — читати — допомагати
Казкарка Олена Осмоловська придумує історії про особливих героїв, 
щоб підтримати дітей з особливими потребами

■

Наталка КАПУСТЯНСЬКА

Письменниця Олена Осмоловська — 
людина, яка змінює світ. А коли зміни-
ти його не вдається, то створює новий. 
І в цьому її світі кожна людина — на-
віть якщо має вроджені чи набуті вади 
здоров’я — має право побачити себе в 
книжці. Її інклюзивна література робить 
цей світ багатшим і добрішим. 

Олена Осмоловська з юними читачами.
Фото з власного архіву.
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DoubleDouble: Філіппа Джеймс — Валентина Бойко 
і Данкен Мак Фі — Сергій Ладесов.
Фото театру «Колесо»

❙
❙
❙

ПРЕМ’ЄРА

Як заробити мільйон
Театр «Колесо» інсценізує англійський гумор

■



Григорій ХАТА

 Улітку минулого року влас-
ник «Донбасу» та один із най-
більших хокейних ідеологів 
країни Борис Колесников, пояс-
нюючи необхідність встановлен-
ня вікового ліміту для учасників 
чемпіонату України, заявив, що 
подібний крок є життєво необхід-
ним для збереження вітчизняно-
го хокею. «Таким чином молодь 
зможе побачити орієнтири. Вихо-
ванці шкіл — і муніципальних, і 
приватних — будуть бачити, куди 
вони завтра прийдуть працевла-
штовуватися», — наголосив пре-
зидент хокейного «Донбасу».
 Прикинути свої майбутні 
кар’єрні перспективи юні хокеїс-
ти також можуть і дивлячись на 
нинішній, суттєво омолоджений, 
склад національної збірної Украї-
ни, де сьогодні не останні ролі гра-
ють учорашні юніори — Віктор 
Захаров та Всеволод Толстоуш-
ко — до слова, переможці чем-
піонату світу-2011 до 18 років у 
дивізіоні ІВ. Днями форвард ук-
раїнської національної збірної 
Захаров активно коментував ге-
роїчний «камбек» своєї команди 
в товариському матчі проти Угор-
щини, в якому «синьо-жовтим» 
удалося відіграти чотири шайби.
 Майже в той же час українсь-
ка юніорська збірна мала так 
само вельми непростий поєди-
нок з угорцями на домашньому 
чемпіонаті світу в дивізіоні ІВ, 
котрий завершується в Києві. В 
якійсь мірі саме ця гра, котра за-
вершилася мінімальною перемо-
гою «синьо-жовтих», стала до-
леносною для колективу Олега 
Ігнатьєва, адже, умовно кажучи, 
змогла виявити по-максимуму всі 
його найкращі сторони й відкри-
ти перед командою непогані тур-
нірні перспективи.
 Загалом, у протистоянні з 

Угорщиною наші юніори проде-
монстрували зовсім недитячий 
командний дух та характер. По 
ходу гри важких травм зазнали 
та вибули до кінця турніру двоє 
лідерів команди — форвард Гліб 
Кривошапкин та воротар Артур 

Оганджанян. Утім, попри не-
сприятливі обставини, «синьо-
жовті» досягли позитивного ре-
зультату, який допоміг їм від-
найти в собі сили для великих 
звершень. 
 Звісно, виступаючи в ролі гос-

подарів турніру, від приймаючої 
сторони апріорі чекають макси-
мальних здобутків. Проте після 
стартової поразки збірній Японії 
турнірне майбутнє команди 
Ігнатьєва виглядало неоднознач-
ним. Зрештою, «застрільницька» 

перемога над австріяками, вольо-
ва «звитяга» над угорцями, «ок-
риляюча» «вікторія» над італій-
цями — й юніорська збірна Украї-
ни, очоливши турнірну таблицю, 
опинилася за крок до виграшу 
домашнього «мундіалю».
 Вирішальним для розподі-
лу турнірних позицій на чем-
піонаті світу-2018 в дивізіоні ІВ 
в Києві вочевидь стане заключ-
ний тур, в якому українським 
хокеїстам протистоятимуть ру-
мунські однолітки. Загалом, на 
льоду столичного Палацу спорту 
юніорська збірна Румунії не виг-
рала жодного матчу, пропустив-
ши від опонентів, 24 шайби. Як 
видно, майбутнє команди Олега 
Ігнатьєва — в її власних руках, і 
лише відверта недооцінка супер-
ника може не дозволити їй пере-
можно завершити домашній тур-
нір. ■

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 20—21 КВІТНЯ 2018 15СПОРТ

«Очікуємо, що 9 травня буде видатний фінал Кубка України».Беньямін Вербич
півзахисник ФК «Динамо» (Київ) та збірної Словенії

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Цілком закономірно, що два най-
сильніші клуби країни — «Шахтар» 
та «Динамо» — домінують не тільки в 
чемпіонаті країни. Їхнє безапеляцій-
не лідерство за кількістю здобутих на-
ціональних Кубків — також беззапере-
чне. Щоправда, на відміну від ЧУ, де віт-
чизняні флагмани (у парі) лише одного 
разу дозволили суперникам виграти на-
ціональне «золото» (нагадаємо, що пер-
ший чемпіонат незалежної України виг-
рала сімферопольська «Таврія), в кубко-
вих баталіях одразу в чотирьох розігра-
шах перемогу святкували ні «Динамо», 
ні «Шахтар». Водночас у нинішньому 
сезоні фінал КУ без їхньої участі не обій-
деться. І, що важливо, після завершення 
турніру один iз його фіналістів вийти в 
одноосібні лідери за кількістю здобутих 
Кубків, котрих наразі в «біло-синіх» та 
«гірників» по 11.
 «Очікуємо, що 9 травня буде видат-
ний фінал Кубка України», — наголосив 
словенський новачок «Динамо» Бенья-
мін Вербич. Його гол став заключним у 
протистоянні динамівців та сенсаційно-
го півфіналіста Кубка країни-2017/2018 
— друголігового «Дніпра-1», в якому, 
доволі очікувано, перемога — легка й 
невимушена — дісталася беззаперечно-
му фавориту пари.

 Дарма, що в поточного лідера другої 
ліги — максимальні амбіції. Створений 
у минулому році чи то на противагу, чи 
то на заміну «Дніпру», котрий через за-
гадкову фінансову діяльність свого влас-
ника Ігоря Коломойського випав iз ко-
горти елітних колективів країни, «Дніп-
ро-1» ще не наростив потрібних для вда-
лого протистояння з флагманом м’язів.
 Наставник iз досвідом роботи в 
прем’єр-лізі, кілька футболістів з ана-
логічним багажем, стадіон, на якому 
гриміли баталії на найвищому рівні, а 
також суттєва глядацька підтримка на 
«Дніпро-арені», зрештою, не допомог-
ли молодій і, загалом, малодосвідченій 
команді Дмитра Михайленка уникнути 
розгрому — 1:4.
 Основну справу, пов’язану з виходом 
до фіналу КУ-2018, динамівці зробили в 
першому таймі, коли тричі відзначилися 
у воротах «Дніпра-1». «Найскладніши-
ми для нас були стартові хвилини поє-
динку, коли рахунок був 0:0. Для супер-

ника це була можливість зберегти його. 
Але згодом господарі почали помиляти-
ся й значно полегшили для нас гру», — 
прокоментував хід виграного поєдинку 
динамівський півзахисник Вербич.
 Якщо на гру проти значно сильнішо-
го опонента очільник «Дніпра-1» Дмит-
ро Михайленко обрав відверто захисну 
модель гри, то головний тренер «Маріу-
поля» Олександр Бабич у кубковому пів-
фіналі проти «Шахтаря» пішов, як наго-
лосив один з його підопічних Максим Бі-
лий, на експеримент і зіграв у три захис-
ники. Думається, зайве говорити, що, 
отримавши широке поле для своїх креа-
тивних дій у нападі, південноамерикан-
ці донецького клубу рознесли в друзки 
своїх сусідів по регіону — 5:1. «Хочеться 
якнайшвидше забути цей шах», — конс-
татував очільник приазовців.
 Героєм же другого півфіналу КУ, що 

проходив у Харкові, став нещодавно на-
туралізований Україною бразильський 
«гірник» Марлос. Вийшовши на поле 
на 34-й хвилині після травми Дентіньйо 
«гравець з іншої планети» — а саме так 
охрестили маріупольці натхненника їх-
нього розгрому — своїми результативни-
ми діями відправив у «нокаут» п’яту ко-
манду прем’єр-ліги. ■

ФУТБОЛ

Кубкова «класика»
У фіналі національного Кубка 9 травня 
на «Дніпро-арені» зіграють «Шахтар» та «Динамо»

■

Бразильський українець Марлос зробив вихід «Шахтаря» до фіналу Кубка країни легким 
і безпроблемним.
Фото з сайта shakhtar.com.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Кубок України. Півфінали. «Дніпро-1» — 
«Динамо» — 1:4 (Когут, 58 — Циганков, 28 (пен.); 
Шепелєв, 38; Бесєдін, 44; Вербич, 66). «Шахтар» 
— «Маріуполь» — 5:1 (Тайсон, 8, 45; Марлос, 38; 
Кайоде, 74; Петряк, 81 — Тищенко, 22).

■

ХОКЕЙ

За крок до виграшу
Українська хокейна юніорська збірна близька до перемоги в домашньому «мундіалі»

■

ТАБЛО

 Чемпіонат світу в дивізіоні ІВ 
(до 18 років). 2-й тур. Австрія — Ук-
раїна — 3:5, Японія — Румунія — 
5:3, Угорщина — Італія — 4:0. 3-
й тур. Румунія — Італія — 1:7, Авс-
трія — Японія — 4:0, Угорщина 
— Україна — 3:4. 4-й тур. Австрія — 
Румунія — 7:1, Японія — Угорщина 
— 3:2, Італія — Україна — 1:3.
 Турнірне становище: Україна, 
Австрія — 9, Японія — 8, Угорщина 
— 7, Італія — 3, Румунія — 0.

■

Поєдинок українських юніорів у домашньому «мундіалі» вийшов переломним.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

Баскетбол
 Чемпіонат України. Чоловіки. Суперлі-
га. «Плей-оф». Півфінал (серія до 3-х перемог). 
«Хімік» — «Дніпро» — 69:75. Рахунок у серії — 
1:3.
 У фіналі зіграють «Черкаські мавпи» проти 
«Дніпра». За бронзові нагороди посперечаються 
«Хімік» та «Миколаїв». ■

ХРОНІКА■
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Коліївщина — перша національна революція в Європі 
Директор центру «Українські студії стратегічних досліджень» розповідає про українців, 
які повстали 250 років том
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 Благополучний шлюб — це коли 
є можливість завести коханку, а ба-
жання немає.

* * *
 — Як тобі вдається знайомити-
ся з такою кількістю жінок?
 — Потрібно вміти створювати 
ситуацію, коли вони поступливiшi.
 — І як ти це робиш?
 — Я знімаю в готелі кімнату і зовні 
на дверях прикріплюю табличку «Ж».

* * *
 На курсах зi зваблювання чо-
ловіків:
 — Сьогодні ми поговоримо про 
мереживну білизну.
 — А якщо немає грошей на ме-
реживну?

 — Тоді беремо звичайні труси, 
складаємо вп’ятеро, беремо ножи-
ці, а потiм згадуємо, як робили в ди-
тинстві сніжинки з паперу.

* * *
 Петька повертається в полк. Ча-
паєв його запитує:
 — Петько, ти чого такий пону-
рий?
 — Так ось у військову академію 
вступав і на іспиті провалився.
 — Чому це?
 — Запитали мене, хто такий Це-
зар, а я сказав, що це кінь iз п’ятого 
ескадрону.
 — Це моя вина. Поки тебе не 
було, я Цезаря в сьомий ескадрон 
перевів.

По горизонталі:
 3. Трагедія Софокла. 7. Той, хто 
розливає напої в барі. 8. В окультиз-
мі: особливий стан заглиблення у 
себе, за якого духовна сутність лю-
дини переміщується за межі навко-
лоземного простору. 10. Післямо-
ва до роману чи фільму. 11. Фран-
цузький порт, найближчий до Анг-
лії. 12. Ім’я знаменитої французької 
співачки, яку називали Горобчиком. 
14. Один з 12 малих біблійних про-
років Старого Заповіту. 17. Один із 
головних бульварів Лос-Анджелеса, 
що є синонімом розкоші та гламуру 
голлівудських зірок. 18. Вулканічне 
скло із застиглими всередині грану-
лами твердих порід, використовуєть-
ся при виготовленні пам’ятників. 20. 
Головний розпорядник поміщицько-
го маєтку. 23. Знаменитий паризь-
кий музей, колишня резиденція ко-
ролів. 24. Рік, місяць і число. 26. 
Представник командного складу ар-
мії. 27. Зачіска панків епохи 80-х. 
28. Поема Гомера. 29. Міфічна коза, 
яка вигодувала своїм молоком Зев-
са.
По вертикалі:
 1. Початок пісні чи думи. 2. 
Те, що залишається від шматка 
мила після активного використан-
ня. 3. Фаза активного росту волос-
ся. 4. Комп’ютерна гра, яка поля-
гає в умінні складати фігури в одну 

лінію, яка при цьому щезає. 5. Пе-
релітний птах, який одним із перших 
повертається з вирію. 6. Хімічна 
назва срібла. 9. Синтетичне волок-
но, отримане з продуктів переробки 
нафти. 13. Бойова машина. 14. Бо-
гиня, якій Паріс віддав яблуко роз-
брату. 15. Набір однорідних пред-
метів різних сортів. 16. Князівське 
володіння в давній Русі. 19. Голу-
бина пісня. 20. Руйнування поверх-
ні під впливом зовнішніх чинників. 
21. Один із головних богів, хазяїн за-
гробного світу в єгипетській міфоло-
гії, бог відродження.  22. Тимчасо-
ве володіння майном за відповідну 
плату. 25. Озеро-море, на берегах 
якого відбував заслання Тарас Шев-
ченко. ■

Кросворд №41
від 12—13 квітня
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Славко ФЕРТ

 Як і все в житті, слава має темний і світлий бік ме-
далі. Mинулої суботи поліція Беверлі Хіллз, передмістя 
Лос-Анджелеса, де мешкають переважно голлівудські 
зірки, заарештувала поблизу будинку популярної співач-
ки Тейлор Свіфт чоловіка у масці та гумових рукавицях. 
При ньому були ніж, мотузка та амуніція до вогнепаль-
ної зброї. Самої співачки на момент арешту «навіженого 
шанувальника» в будинку не було. Затриманим виявив-
ся   38-річний Джуліус Сендрок із міста Брумфілд, штат 
Колорадо, повідомляє «Ассошіейтед Пресс». 
 Він зізнався, що прагнув побачитися з співачкою, але 
так і не зумів розтлумачити, чому саме з таким дивним 
спорядженням. Поліція встановила, що Сендрок володіє 
загалом трьома одиницями зброї і вже раз отримував 
попередження про її незаконне використання. До речі, 
поліція трохи раніше, 8 квітня, заарештувала за спробу 
проникнення до будинку Свіфт у Беверлі Хіллз іншого чо-

ловіка. Тейлор тоді теж не було вдома.
 Паралельно з цією детективною іс-
торією 17 квітня було оголошено номі-
нантів на музичні нагороди часопису 
«Біллборд» (Billboard Music Awards). 
Звичайно, що за значимістю вони пос-
тупаються «Греммі», але також мають 
свою вагу в американському шоу-біз-
несі. Тижневик «Біллборд» є провід-
ним спеціалізованим виданням аме-
риканської та світової музичної індуст-
рії. Щотижня він укладає чарти пісень 
та альбомів як загалом, так і в окре-
мих музичних жанрах. Цьогоріч ви-
повнюється 60 років відтоді, як часо-
пис уклав свої перші чарти, тому цьо-
горічна церемонія вручення нагород 
20 травня буде особливо яскравою і 
вперше транслюватиметься з концер-
тної зали MGM Grand Garden Arena у 
Лас-Вегасі телемережею Ен-Бі-Сі на 
США та решту світу. Нагороди вру-
чатимуться у семи категоріях. У 
двох головних із них, серед п’яти 
претендентів у кожній, значиться 
прізвище Тейлор Свіфт. Співачка, на-
гадаємо, вже отримувала нагороди 
«Біллборд» у попередні роки. ■

з 23 до 29 квiтня

 Овен (21.03—20.04). Хіба ви не може-
те довести рідним, що ваші вимоги заслуженi? 
Швидше за все, вас правильно зрозуміють і 
підуть назустріч. Але й ви не повинні залиша-
тися в боргу.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 26.

 Телець (21.04—21.05). Якщо в очах коханої 
людини з’явилася нудьга, постарайтеся вiдтворити 
атмосферу перших зустрічей, поверніть яскравість 
і новизну стосункам. А головне — будьте готовi на 
все заради вашого щастя і спокою.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 25.

 Близнюки (22.05—21.06). Цілком мож-
ливо, що тиждень ознаменується кар’єрним 
злетом. Допоможе зустріч зі старим прияте-
лем. Він щиро здивується, що ваші здібності 
досi не оцінені по достоїнству.
  Дні: спр. — 26; неспр. — 28.

 Рак (22.06—23.07). Щоб бути зрозумі-
лим, iнодi досить одного вчасно сказаного 
слова. Тоді авангардні рішення будуть прий-
няті «на ура». Це стосується не тільки діло-
вих, а й особистих стосункiв.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 29.

 Лев (24.07—23.08). Звичайно, вірити в 
казку іноді корисно, але орієнтацiя на реальне 
життя та земні проблеми зараз важливі для 
вас, як ніколи. Скільки завгодно мрійте про жу-
равля в небі, але не забувайте зігрівати в до-
лонях синицю.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

 Діва (24.08—23.09). Компенсацією за 
наполегливу роботу навесні стане дуже вигід-
на пропозиція. Від неї залежить ваша подаль-
ша кар’єра. Потрібно тільки пустити в хід усі 
свої знання і бути більш рішучим.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 24.

 Терези (24.09—23.10). Цей перiод для 
головного стратегічного ривка. Після такої пра-
цi не гріх відпочити. Коли підніметеся на схо-
динку, що веде до ще більших досягнень, не 
забувайте про тих, хто першим простягнув руку 
допомоги у важкі дні.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27.

 Скорпіон (24.10—22.11). Життя скла-
дається не тільки з роботи  і стосункiв iз колек-
тивом. Якщо друзі запропонують відпочити, роз-
слабтеся у приємній компанії. Не забудьте про 
батьків — вони будуть раді будь-якiй увазi.

 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.
 Стрілець (23.11—21.12). У вас будуть 

несподiванi прибутки. Не варто витрачати їх на 
дрібницi, оскiльки є велика ймовірність значно 
важливiших і водночас приємнiших витрат.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 26.

 Козеріг (22.12—20.01). Жага при-
год може привести до того, що ви станете 
об’єктом підвищеної уваги. Вважатися дон-
жуаном і бути ним — це різні речі. Так що 
краще не афішувати свої перемоги на любов-
ному фронті.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27.

 Водолій (21.01—19.02). Перша поло-
вина тижня пройде в старанній роботі. Але ви 
знайдете час для зустрічей iз друзями, походів 
у театр і на виставки. Вам доведеться прийня-
ти важливе рішення.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 29.

 Риби (20.02—20.03). Порадьтеся з до-
свiдченими людьми. Не радимо вкладати гро-
ші в довгострокові проекти, вони не гаранту-
ють прибутку. Попереду час здійснення ба-
жань, неможливе стане можливим.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 26. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

ЦІНА СЛАВИ

Полювання на Тейлор Свіфт

■

Популярна співачка 
здобула номінації 
на престижну нагороду і 
навіженого шанувальника

Тейлор
Свіфт.

❙
❙

21—22 квiтня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер захiдний, 7-12 м/с. 
Температура вночi +6...+8, удень +21...+23. Пiслязавтра тем-
пература вночi +8...+10, удень +16...+18.

Миргород: без опадiв. Уночi +5...+7, удень +19...+21.
Вiнниця: без iстотних опадiв. Уночi +5...+7, удень +22...+24.
Одеса: без iстотних опадiв. Уночi +8...+10, удень +18...+20.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Труска-
вець: уночi +1...+3, удень +20...+22. Моршин: +4...+6, удень 
+23...+25.
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