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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,219 грн 

1 € = 31,121 грн

1 рос. руб. = 0,416 грн

Активісти розгромили 

офіс проросійської 

організації і повалили 

пам’ятник маршалу Жукову 

«Якою б Україна не була, а ми 
верталися до неї»

Подальші пригоди слона 
в порцеляновій 

крамниці Василь Ломаченко готується 

стати чемпіоном світу вже 

в третій для себе ваговій 

категорії

Пару зайвих кілограмів — 
не проблема

Дональд Трамп оголосив 

про вихід США з ядерної 

угоди з Іраном
стор. 2» стор. 5» стор. 15»

стор. 15»

У футболці дискваліфікованого за застосування допінгу Даріо Срни нинішній капітан «Шахтаря» Тайсон святкує 12-ту перемогу «гірників» у національному Кубку.
Фото УНІАН.

❙
❙

Гарнi хлопцi 
i команда-машина
Перемігши свого найпринциповішого конкурента, «Шахтар» вийшов в одноосібні 
лідери за кількістю виграних Кубків країни
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«Те, що російські окупанти щодня скоюють злочини проти кримськотатарського 
народу — очевидний факт для всієї світової громадськості. Лукавство чинуш добре 
проявляється в їхнiх спробах лити крокодилячі сльози про загиблих у той час, коли 
десятки ще живих представників нашого народу мучаться у таборах та в’язницях».

Рефат Чубаров
лідер Меджлісу кримськотатарсько-

го народу

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
— такою є 

заборгованість із виплати зарплати на дер-
жавних шахтах, констатував  голова Неза-
лежної профспілки гірників України Михай-
ло Волинець.

740 млн. доларів
запропонував на-

дати Україні в 2019 році на оборону Комітет з пи-
тань збройних сил Палати представників Конгресу 
США, повідомило посольство України в США.

проваджень
про примусове стяг-

нення аліментів перебуває у Державній виконавчій 
службі, заявила заступник міністра юстиції України 
Світлана Глущенко.

братських могил
в Україні залишила Друга світова 
війна, заявив Президент держави 
Петро Порошенко.

українськi військовики
загинули з початку російської агресії на 
Донбасі, повідомив міністр оборони Ук-
раїни Степан Полторак.
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25 млн. 28 тис. 3 тис. 332207 тис.

ВШАНУВАННЯ

Не вирвати 
коріння
Кримські татари 
гуртуватимуться у 54-ту 
річницю депортації
Ірина КИРПА

 Мешканці Криму приєднаються 
до хвилини мовчання у День пам’яті 
жертв депортації кримськотатарсько-
го народу 18 травня, про це заявив лі-
дер Меджлісу Рефат Чубаров.
 Жалобні заходи, присвячені трагіч-
ній даті, пройдуть у багатьох містах Ук-
раїни. Найбільш активно проти краї-
ни-окупанта люди виступлять на пів-
дні країни: в Херсоні, Генічеську, Но-
воолексіївці, а також у Львові. У Дніпрі  
заплановано захід і в Музеї Голокосту.
 Лідер Меджлісу Рефат Чубаров за-
кликав усіх кримських татар в окупо-
ваному Росією Криму 18 травня, у День 
пам’яті жертв депортації, вшанувати 
пам’ять загиблих молитвою та хвили-
ною мовчання.
 «Те, що російські окупанти щод-
ня скоюють злочини проти кримсько-
татарського народу — очевидний факт 
для всієї світової громадськості, — за-
явив Рефат Чубаров. — Лукавство чи-
нуш добре проявляється в їхнiх спробах 
лити крокодилячі сльози про загиблих 
у той час, коли десятки ще живих пред-
ставників нашого народу мучаться у та-
борах та в’язницях».
 На думку глави Меджлісу, люди по-
винні виявити рішучий протест офіцій-
ній політиці окупантів у Криму та ор-
ганізовано вийти до пам’ятників, які 
активісти кримськотатарського наро-
ду встигли встановити за роки сучас-
ної окупації. На переконання Чубаро-
ва, сам факт того, що мешканці Кри-
му приєднаються до цієї акції, стане 
красномовною демонстрацією непоко-
ри владі російських окупантів.
 День пам’яті жертв депортації крим-
ськотатарського народу під патронатом 
офіційної української влади  проходи-
тиме в нашій країні вже четвертий рік 
поспіль. У нинішньому травні ці захо-
ди будуть ще більш багатолюдними та 
інтернаціональними. 
 Нагадаємо, 18 травня 1944 року з те-
риторії півострова Крим бійці радянсь-
кої армії відправили до Середньої Азії 
перший ешелон кримських татар. Усьо-
го було депортовано понад 180 тисяч 
осіб, багатьом з яких уже не судилося 
повернутися на Батьківщину.
 Під тиском російських спецслужб 
та пропагандистів Кремля, кримсько-
татарський народ витісняють iз тери-
торії анексованого Росією Криму. За 
словами активіста Меджлісу кримсько-
татарського народу Риза Шевкієва, по-
над 10 відсотків корінного народу прос-
то вигнали під надуманими приводами 
з території півострова. 
 За чотири роки окупації до різних 
міст материкової частини України виї-
хало понад 20 тисяч кримських татар. 
Ця «м’яка» форма депортації, за сло-
вами Шевкіева, лише початок опера-
ції з повного знищення малого народу 
та його культури. ■

■ Іван БОЙКО

 На Донбасі ворог не вгамовувався на-
віть у День Перемоги, 9 травня, адже це 
свято є сакральним для ідеології «рус-
ского міра». Як повідомляє прес-центр 
операції Об’єднаних сил, упродовж ми-
нулої середи на всій лінії зіткнення в 
зоні проведення ООС тривали інтенсив-
ні бойові дії, окупанти застосовували ар-
тилерію та міномети.
 При цьому активна оборона позицій 
підрозділами Об’єднаних сил не дозво-
лила противнику покращити тактичне 
положення. Найбільш напруженою об-
становка залишалася в районі населених 
пунктів Авдіївка, Піски, Широкине.
 За даними ЗСУ, російсько-окупацій-
ні війська 20 разів застосовували арти-
лерію та міномети, 53 рази вдавалися 
до прицільного вогню по українських 
позиціях із застосуванням стрілецької 
зброї, гранатометів, озброєння БМП. На 
деяких напрямках — до активних штур-
мових дій.
 Повідомляється, що підрозділи 
Об’єднаних сил вели інтенсивні бойові 
дії в районі Авдіївської промзони, насе-
леного пункту Піски, давали адекват-
ну відповідь i знищували вогневі засоби 
противника. За даними розвідки, тіль-
ки на Авдіївському напрямку загинуло 
п’ять бойовиків i сiм поранено.
 Уже в ніч на четвер снайпери бойо-
виків обстріляли контрольний пункт 
в’їзду-виїзду «Майорське», що на лінії 

розмежування в районі проведення опе-
рації Об’єднаних сил. Постраждалих не-
має. 
 «Постріли здійснювали зі стрілець-
кої зброї (СВД) iз боку н. п. Горлівка в 
напрямку КПВВ та контрольного поста 
«Майорське», де несуть службу прикор-
донники разом iз військовослужбовця-
ми Збройних сил», — йдеться в повідом-
ленні Держприкордонслужби України.
 Водночас захисники України приві-
тали ворога з Днем Перемоги не лише 
вогнем: зокрема, до окупованої Горлів-
ки вже традиційно відправили прапор 
України на повітряних кульках. Тим 
самим бійці ЗСУ, а також мешканці та 
школярі Світлодарська ще й підтрима-
ли патріотів, які перебувають на оку-
пованій території. «Національний ук-
раїнський стяг розміром 10х6 метрів за-
пустили над територією окупованої Гор-
лівки волонтери, військовослужбовці 
Об’єднаних сил, мешканці та школярі 
Світлодарська», — йдеться у повідом-
ленні ООС. ■

НА ФРОНТІ

Синьо-жовтий над Горлівкою
Ворог на Донбасі святкував iз вогнем, а захисники 
України — з державною символікою

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що 
ініціюватиме розслідування та відповідне запровад-
ження санкцій щодо українських електронних ЗМІ, 
які вели пряму трансляцію «військового параду» з 
окупованого Донецька під заголовком «Трансляція 
з «ДНР» у середу, 9 травня.
 За словами пана Турчинова, з відповідним 
листом він уже звернувся до СБУ: «Звернувся з 
офіційним листом до СБУ щодо розслідування 
цього правопорушення та внесення електронних 
ЗМІ, які забезпечували пряму трансляцію «свят-
кування» окупаційних військ Росії в Донецьку, до 
санкційного списку». І додає, що в даному випад-
ку можна говорити «про цілком конкретний злочин 
— популяризацію терористичної організації».
 «Адекватна протидія інформаційній агресії 
— необхідний i важливий елемент захисту нашої 
країни. У цьому випадку не йдеться про свободу 
слова. Співпраця з терористами, співучасть у те-
рористичній діяльності, популяризація терорис-
тичних структур є злочином у будь-якій цивілізо-
ваній країні», — зауважив секретар РНБО.

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Офіс громадської організації «Трудова Харків-
щина», члени якої брали активну участь у проросій-
ських акціях кілька років тому, залишився без порт-
ретів вождів світового пролетаріату. «Декомунізува-
тися» зсередини їм допомогли активісти «Національ-
ного корпусу Харків», проникнувши до приміщення, 
коли там нікого не було. Про це в заяві до поліції пові-
домив незмінний лідер «трудовиків» Павло Тищенко. 
За його словами, нападників устигли побачити люди 
з сусідніх кабінетів, а також безпосередньо два чле-
ни самої ГО. Оглянувши «зачищену» від портретів 
Леніна, Сталіна і Маркса територію, правоохоронці 
відкрили кримінальне провадження. До списку до-
казів вини патріотів потрапили й порвані ними чер-
воні плакати, що опинилися на смітнику. 
 Ввечері того ж дня на сторінці «Національного 
корпусу» в соціальних мережах було розміщено відео-
заяву організатора акції Костянтина Немичева, де він 
підтвердив візит до приміщення своїх політичних опо-
нентів. «Національний корпус спільно з Національни-
ми дружинами відвідали офіс цієї організації та вилу-

чили всю комуністичну атрибутику й агітацію, — ска-
зав він. — У зв’язку з бездіяльністю правоохоронних 
органів українським громадянам доводиться самим 
припиняти прояви сепаратизму та боротися за ук-
раїнський порядок».
 А днем раніше група молодих людей iз прикрити-
ми обличчями повалила на проспекті Петра Григоренка 
пам’ятник маршалу Жукову. На цей інцидент миттєво 
відреагував мер Геннадій Кернес. «Сьогодні вночі до-

морощені декомунізатори знову спробували плюнути 
в пам’ять про своїх дідів i прадідів, які пройшли Другу 
світову війну», — сказав він. Пошкоджений пам’ятник 
відразу поновили.
 Персону радянського маршала харкiв’яни сприй-
мають неоднозначно. Офіційні заяви з проханням де-
монтувати цей пам’ятний знак мерія отримувала рані-
ше, але депутати міськради дали згоду лише на зміну 
назви станції метро, що теж носила його ім’я. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Низку санкціонованих обшуків 
провели працівники СБУ у Києві (у 
тому числі й у приміщенні КПУ) та об-
ласті напередодні 9 травня. Зокрема, 
завітали у місця проживання керівни-
ків компартії за підозрою у державній 
зраді та спробах захопити державну 
владу. «У ході розслідування право-
охоронці встановили механізм органі-
зації за дорученням російських кура-
торів проплачених акцій протесту для 
дестабілізації суспільно-політичної 
ситуації в Україні, спрямованих на на-
сильницьку зміну й повалення конс-
титуційного ладу або захоплення де-
ржавної влади», — зазначили у прес-
службі СБУ.
 «Уловом» спецпризначенців ви-
явилися агітаційні матеріали із за-
бороненою символікою, які планува-
лося публічного поширювати під час 

масових заходів 9 травня, що, без-
сумнівно, спровокувало б сутички 
між активістами з різних ідеологіч-
них таборів. 
 Особливо відзначився лідер ко-
муністів-маргіналів Петро Симонен-
ко, в якого слідчі СБУ також провели 
обшуки в рамках кримінального про-
вадження за ознаками злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 109 і ч. 1 ст. 111 
Кримінального кодексу України — 
у нього, крім агіток, спрямованих 
на насильницьку зміну і повалення 
конституційного ладу або захоплен-

ня державної влади, також вилуче-
но предмети, схожі на пістолет АПС 
iз глушником i 120 патронів до ньо-
го. Кого збирався «мочити» товариш 
Симоненко — з’ясовуватиме досудо-
ве слідство, яке наразі триває.
 Голова СБУ Василь Грицак іроніч-
но заявив: «Кремлівський вірус про-
плачених «держпереворотів» в Ук-
раїні знайшов черговий «організм». 
Але, на відміну від попередників, 
московські куратори гранатомет Си-
моненку вже не довірили, адже самі 
усвідомлюють бутафорність черго-

вого претендента на роль російської 
«Аврори» у Києві».
 У КПУ обшуки назвали провока-
цією з метою «зірвати урочисті захо-
ди, не допустити масової участi ук-
раїнців у пам’ятних ходах i покладан-
ні квітів радянським воїнам-визволи-
телям».
 Нагадаємо, що в липні 2014 року 
Міністерство юстиції подало судовий 
позов про заборону КПУ, а в грудні 
2015 року Окружний адмінсуд Києва 
задовольнив цей позов i заборонив 
Компартію на теренах України. ■

ПРОТИ «ВАТИ»

Битва ідей 
Активісти розгромили офіс 
проросійської організації 
і повалили пам’ятник 
маршалу Жукову

■

ОБШУКИ

Петрові іграшки
Пістолет із глушником і 120 патронів — справжні

■

Цей  пам’ятник включено в реєстр 
монументального мистецтва і він не 
підпадає під дію закону про декомунізацію.
Фото з сайта wz.lviv.ua.

❙
❙
❙
❙
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конституційних скарг
надійшло до Конституційного суду України, за-
явив голова КСУ Станіслав Шевчук.

Понад 600 суддів
рекомендує призначити 

безстроково Вища кваліфікаційна комісія 
суддів, зазначають у прес-службі ВККСУ.

сучасних сховищ
для боєприпасів та ракет на 

трьох військових арсеналах цьогоріч планується 
збудувати в Україні, повідомив Степан Полторак, 
міністр оборони України.

видавництв
iз Росії можуть по-

трапити під санкції в Україні, про це 
поінформував у Twitter віце-прем’єр 
В’ячеслав Кириленко.

років
виповнилося наймолодшому 

українському мільйонеру, з’ясувалося за 
підсумками деклараційної кампанії,  роз-
повіли у прес-службі ДФС.
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Людмила НІКІТЕНКО

 Хороші новини з Черкас. Учнів 3-
7 класів міської школи №8, які пе-
ребували в реанімації обласної ди-
тячої лікарні після отруєння невідо-
мою речовиною, вже перевели у зви-
чайні палати.
 Загалом у лікувальному закладі 
у четвер перебували 53 учні цієї чер-
каської школи, разом iз ними лiкува-
лися і 4 вчителі.
 За словами головного освітяни-
на Черкас Сергія Воронова, на щас-
тя, спостерігається позитивна тен-
денція, дітей iз реанімації перевели у 
загальні відділення, звідки під роз-
писку їх навіть передали батькам. У 
четвер усі постраждалі повторно зда-
ли аналізи для перевірки їхнього ста-
ну здоров’я. Результат: показники у 
нормі.
 Нагадаємо, що 8 травня у чер-
каській школі №8 проходила урочис-
та лінійка, присвячена Дню пам’яті і 
примирення. Участь у ній брали 424 
учні. Раптом 17 дітей втратили сві-
домість. Інші поскаржилися на ну-
доту, запаморочення, головний біль. 
Відразу 42 школярів госпіталізува-
ли, а загалом до медиків звернулося 
майже 100 постраждалих.
 «Мені на роботу зi школи подзво-
нила 13-річна донька і сказала, що їх 
відпустили додому і я маю приїхати 
її забрати», — говорить «Україні мо-
лодій» жителька Черкас Олена Попо-
виченко. Жінка каже, доки вона зби-
рала речі, їй зателефонували лікарі 
з карети «швидкої» і повідомили, що 
дитину везуть у дитячу обласну лі-
карню. 
 У навчальному закладі зауважу-
ють, що ніякого смердючого запа-
ху на лінійці не було чутно. Втім у 
соціальних мережах черкащани пи-
сали, що перед масовим отруєнням 
школярів у повітрі стояв неабиякий 
сморід.
 Як повідомив «УМ» речник Чер-
каського обласного управління ДСНС 
Костянтин Проценко, на місце події 
терміново прибула оперативно-мо-
більна група управління ДСНС а та-
кож відділення хімічного, радіоло-
гічного та бактеріологічного захисту 
аварійно-рятувального загону спе-
ціального призначення управління 
ДСНС, служби екстреного виклику 
міста, фахівці санітарно-епідеміо-
логічної служби, Служби безпеки Ук-
раїни, керівництво місцевих органів 
влади. 
 Експрес-аналізом повітря на на-
явність сірководню, аміаку, хлору, а 
також горючих газів, отруйних речо-
вин на місці події виявлено не було. 
Згодом задіяли методики, що дозво-
ляють зробити дослідження території 
та приміщень школи щодо небезпеч-

них речовин більш широкого спектра 
дії. Також лабораторія Держпродспо-
живслужби міста взяла проби води з 
системи централізовано водопоста-
чання школи та бутильованої питної 
води для дослідження на вміст не-
безпечних речовин
 Як наголошує начальник чер-
каського міського департаменту ос-
віти Сергій Воронов, поки немає нія-
ких рішень міської та обласної ко-
місій iз надзвичайних ситуацій, 
дотепер не відомо, що ж стало дже-
релом отруєння. Тож він наполегли-
во рекомендував директору школи 
№8 не проводити навчальний про-
цес у школі до моменту отримання 
офіційних висновків від фахівців. 
 «Ризикувати здоров’ям дітей 
ніхто не буде», — підсумовує Сергій 
Воронов. Тож нині навчання в міській 
школі №8 призупинено до понеділ-
ка.
 Тим часом у ДСНС Черкаської 
області кажуть, що, ураження шко-
лярів відбулося повітряно-крапель-
ним шляхом. Розпилення шкідли-
вої речовини носило локальний ха-
рактер, адже, окрім цієї школи, пос-
траждалих у Черкасах немає.
 «Всі діти на сьогодні перебу-
вають у задовільному стані. Тож до 
кінця тижня школярі, які ще перебу-
вають у лікарні, повернуться додо-
му. Хворих із середньою та важкою 
тяжкістю — немає», — повідомляє 
черкаський міський голова Анатолій 
Бондаренко. І додає, що у зв’язку з 
цією ситуацією він доручив профіль-
ному департаменту розробити низку 
комплексних заходів безпеки в шко-
лах Черкас і просить дописувачів со-
ціальних мереж не розповсюджувати 
чутки, не нагнітати паніку.
 «Розумію, що багатьох цікавить, 
що ж трапилося насправді й чим от-
руїлися діти. Утім відповідь на це 
зможуть дати лише компетентні орга-
ни, тож дочекаймося їхніх висновків. 
У лікарні вже працює прокуратура», 
— зазначає Анатолій Бондаренко.
 За вказаним фактом відкрито 
кримінальне провадження за части-
ною 1 статті 325 (Порушення санітар-
них правил і норм щодо запобігання 
інфекційним захворюванням та ма-
совим отруєнням) Кримінального ко-
дексу України. 
 Тим часом схоже отруєння дітей 
сталося і в Новомосковську Дніп-
ропетровської області. Там теж на 
шкільній лінійці 8 травня дітям ма-
сово стало зле. Втім Прем’є-міністр 
України Володимир Гройсман, який 
разом iз міністром охорони здоров’я 
Уляною Супрун відвідав госпіталізо-
ваних дітей у черкаській обласній лі-
карні, не пов’язує черкаський випа-
док із випадком на Дніпропетров-
щині. ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Як це зробити — розповів 
Олег Ляшко під час візиту на сі-
мейну ферму в селі Мар’ївка За-
порізької області. Політик під-
креслив, що ця ферма відобра-
жає реальний стан сільського 
господарства в Україні.
 «Колись тут було 2 тис. 500 
корів, а сьогодні 103. Через від-
сутність державної підтримки 
завтра може не бути жодної. Пра-
цювали тут раніше 250 чоловік, а 
зараз 15. Як ці звільнені люди го-
дують свої сім’ї і ставлять своїх 
дітей на ноги — всім байдуже. А 
мені — ні! Я хочу, щоб тут пра-
цювали 200 людей і господарство 
розвивалося. Бо це робочі місця і 
нормальні зарплати та пенсії. А 
головне — це розвиток українсь-
кої економіки. Буде корова в селі 
— буде сильна Україна!» — наго-
лосив Ляшко.
 Щоб тримати корів стало 
вигідно — мають бути дотації, 
переконаний лідер РПЛ.
 «Ми добиваємося, як міні-
мум, 5 тис. гривень дотації на 
одну корову, а також компенса-
ції вартості кредитів на техніку 
та розвиток ферм. Щоб держава 
компенсувала, як мінімум, 50%, 
коли фермер бере кредит. Ми 
проти використання пальмової 
олії у молочній продукції. Коли 
замість реального якісного мо-
лока бодяжать пальмову олію — 
фермери втрачають можливість 
реалізувати молоко за нормаль-

ною ціною. І внаслідок цього 
люди втрачають у селі роботу», 
— пояснив народний депутат.
 Крім того, депутати від Ра-
дикальної партії виступають ка-
тегорично проти продажу зем-
лі. Тому ініціюють ухвалення у 
парламенті змін до Конституції, 
які навічно закріплюють землю 
за українськими селянами.
 «Продаж землі призведе до 
знищення тваринництва як кла-
су. А без корів просто не буде ук-
раїнського села. Транснаціональ-
ним корпораціям і латифундис-
там, які хочуть купити українську 
землю, потрібен швидкий заробі-
ток. Його дають технічні культу-
ри — соя, рапс, соняшник. Посія-
ли, зібрали, вивезли за кордон і мі-
льярди там залишили. А українсь-
кі селяни як були батраками, так 
і залишаться!» — застерігає лідер 
Радикальної партії.
 Під час розмови з Олегом 
Ляшком працівниці ферми пос-
каржилися йому на низькі пенсії 
та зарплати. Політик запевнив, 

що добиватиметься достойної оп-
лати їхньої праці.
 «За порепані руки завідую-
ча ферми отримує 1 тис. 500 гри-
вень пенсії. Це несправедливо. 
Тому ми добиваємося перерахун-
ку пенсій колишнім колгоспни-
кам, а також врахування умов 
праці при цьому перерахунку. 
Щоб доярки мали можливість 
виходити на пенсію не в 70 років, 
а раніше. Бо хай хтось спробує в 
цьому віці корів подоїти чи по-
поратися на фермі», — обурився 
Ляшко.
 Політик обійшов господарс-
тво, окремо зупинився, щоб пог-
ладити телят.
 «Коли буде державна під-
тримка села і нормальна ціна 
на молоко — таких телят, як на 
фермерському господарстві у 
селі Мар’ївка Запорізької облас-
ті, будуть мільйони по всій Ук-
раїні. Це означає, що в селян буде 
робота і заробіток. Це і є політи-
ка Радикальної партії», — наго-
лосив Ляшко. ■

Катерина ЛАЗАНЮК

 Директору дитячого оздоровчого та-
бору «Вікторія» та його заступнику пові-
домили про підозру в заволодінні кошта-
ми співробітників табору. Про це повідо-
мили в прес-службі Прокуратури Одесь-
кої області. Про підозру в заволодінні 
чужим майном, зловживаючи службо-
вим становищем, та внесенні до офіцій-
них документів завідомо неправдивих ві-
домостей (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ) 
Петросу Саркісяну оголосили 8 травня.
 «Під час слідства встановлено, що 
двоє посадовців позашкільного дитячо-
го закладу з січня по серпень 2017 року 
шляхом внесення недостовірних відомос-
тей до табелів обліку робочого часу щодо 

працевлаштування та відпрацьованих го-
дин 6 співробітників заволоділи коштами 
з місцевого бюджету», — зазначають у 
прокуратурі.
 Слідство з’ясувало, що «мертві 
душі» не працювали в таборі, а існува-
ли лише на папері. За це отримували зар-
плату. Гроші знімалися з одного банко-
мату, розташованого на території Київсь-
кого району Одеси.
 Правоохоронці провели економіч-
ну експертизу і встановили, що посадов-
ці завдали на120 тис. грн. матеріального 
збитку державі. Поки що досудове роз-
слідування в цьому кримінальному про-
вадженні триває.
 Крім того, Петрос Саркісян — голов-
ний обвинувачений у справі про пожежу в 

дитячому таборі. Його звинувачують у по-
рушенні встановлених законодавством ви-
мог пожежної безпеки, що спричинило за-
гибель людей та майнову шкоду в особли-
во великому розмірі (ч. 2 ст. 270 ККУ). 4 
травня йому продовжили запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою.
 Нагадаємо, в ніч на 16 вересня 2017-го 
в дерев’яному корпусі №5 КПНЗ Одесь-
кого міського дитячого оздоровчо-спор-
тивного комплексу «Вікторія» через по-
рушення правил пожежної безпеки стала-
ся пожежа, яка призвела до загибелі трь-
ох дітей.
 Наразі на лаві підсудних, крім Саркі-
сяна, перебувають екс-заступниця одесь-
кого міського голови Зінаїда Цвірінько, 
колишній керівник Київського відділу 
ГУ ДСНС в Одеській області Валерій Дя-
ченко та інспектор ДСНС Леонід Бондар. 
По справі винесено лише один вирок — 
старшій виховательці Наталії Цокур (ді-
воче прізвище Янчик. — Ред.),  яка де-
юре відповідала за пожежну безпеку. 
Вона співпрацювала зі слідством, пов-
ністю визнала свою провину, тож суд за-
судив її на умовний термін — 3 роки по-
збавлення волі. Потерпіла сторона пре-
тензій до Янчик не має. ■

Коли на фермі буде більше корів — у селян буде робота, а українці 
споживатимуть якісну продукцію, наголошує Олег Ляшко.

❙
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ГАЛУЗЬ

Ляшко: За порепані руки доярки 
1500 грн. пенсії — мало!
Щоб відродити 
українське село, 
потрібно спочатку 
відродити 
тваринництво

■

ВІДЛУННЯ

Подвійна бухгалтерія
Директору  «Вікторії» оголосили ще одну 
підозру

■

ВИДУЖУЙТЕ!

Лінійка 
запаморочення
Школярів перевели з реанімації у звичайні 
палати

■

ОГОЛОШЕННЯ

 Втрачений студентський квиток, виданий Київським 
економiчним унiверситетом iменi Вадима Гетьмана на 
iм’я Московченка Дмитра Олександровича, вважати не-
дiйсним.

■
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«Вікторе Андрійовичу, дякую за позицію та внесок, який ви зробили для 
отримання автокефалії. Єдність, ось у чому наша сила. Лише разом, лише 
до перемоги».

Петро Порошенко
Президент України 

(коментар у «Фейсбуці»)

УКРАЇНА МОЛОДА

НОВИНИ ПЛЮС

Гаазький суд зобов’язав РФ 
заплатити за анексію Криму
 Третейський суд у Гаазі постановив, 
що Російська Федерація має відшкодува-
ти низці українських компаній збитки за 
анексію Криму. Раніше повідомлялося, що 
в цій справі йдеться про суму 159 мільйонів 
доларів. Як зазначено в ухвалі суду, Росія 
відповідальна за порушення прав українсь-
ких інвесторів, починаючи з 21 березня 
2014 року, коли Володимир Путін підпи-
сав указ про анексію Криму. Таке рішення 
суду стало першим в історії, за яким Росія 
змушена виплатити компенсацію внаслідок 
анексії. Позов проти РФ подавали 18 ук-
раїнських компаній, а також одна фізична 
особа.

Канзас назвав Голодомор 
геноцидом 
 Американський штат Канзас визнав 
Голодомор геноцидом українського наро-
ду, повідомляє посольство України в США. 
«Прокламацію, яка проголошує 2018 рік 
роком пам’яті жертв цієї трагедії в Кан-
засі, підписав губернатор штату Джефф 
Ко льєр», — наголошують дипломати. Кан-
зас став десятим штатом у США, де визна-
ли, що Голодомор був спрямований на зни-
щення українців. 

Гроші на правду  
 Австралійський уряд упродовж чоти-
рьох років виділить понад 50 мільйонів 
доларів на розслідування і притягнен-
ня до відповідальності винних у катаст-
рофі малайзійського Боїнга рейсу MH-17 
на Донбасі. Частина суми вже передбаче-
на в бюджеті на 2018 рік, повідомляє  МЗС 
Австралії. Гроші, зокрема, виділятимуть-
ся і на те, щоб родичі загиблих могли бра-
ти участь у судових засіданнях. Нагадає-
мо, в катастрофі літака, збитого російсь-
кими бойо виками, загинули 298 осіб, з них 
27 були громадянами Австралії. ■

■

ПОЛІТПАРНАС

Сирена

Олександр МИХАЙЛЮТА

Бульвар Шевченка... 
Тиснява автівок, —

І «майбахи», і «лінкольни»,
й «Jeep»

Ось — мільярдер, повія ось 
без брівок

І в голубе одягнений нардеп.

Злодійське кодло суне пити-їсти
У ресторани, в заміські дома...
В Гостомелі — вантажі 

з грифом «триста»,
Але «швидких» нема, нема й нема!

Кричить сирена посеред столиці,
На це крутелик жоден не зважа.
Як не зважають випещені лиця,
«Швидка» їм, бачте, їхать заважа.

Поранені в боях за Україну
Згасають, не діждавшись лікарів...
Дорогу ж бо, як мову солов’їну,
Затисли дружно сучі лихварі!!!

■

Ліна ТЕСЛЕНКО

Сьогодні як ніколи ми близькі до здій-
снення давньої української мрії — мати 
єдину Помісну православну церкву. Тому 
маємо об’єднатися і підтримати зусилля 
Президента Петра Порошенка та парла-
менту щодо надання Томосу про автоке-
фалію УПЦ. На цьому наголошували на 
спільній прес-конференції три українські 
президенти — Леонід Кравчук, Леонід 
Кучма та Віктор Ющенко. Вони підписа-
ли й оприлюднили спільне звернення до 
українського народу, в якому пояснюють 
важливість та необхідність цього істо-
ричного моменту. 

«Із 15 православних держав 
тільки в Україні та Білорусі немає 
автокефальної церкви»
 «Ми вважаємо, що надання автоке-
фалії Константинопольською Матір’ю 
Церквою відіграє важливу роль у зміцнен-
ні незалежності України, духовної та на-
ціональної єдності нашого народу, розвит-
ку релігійної свободи в Україні, сприятиме 
плідному міжконфесійному діалогу в на-
шій країні, — йдеться у зверненні трьох 
президентів. — Ми переконані, що єдність 
українського народу, великою силою зміц-
нення якого буде автокефальна Православ-
на помісна церква, стане непереборною ду-
ховною фортецею в боротьбі з російською 
агресією проти України. Тому ми підтри-
муємо зусилля Президента України Петра 
Порошенка з цих надзвичайно важливих 
для України питань та звертаємося до всіх 
громадян, усіх відповідальних політиків 
та громадських діячів об’єднатись навко-
ло цієї великої мети і спільно активно пра-
цювати для створення автокефальної Пра-
вославної церкви в Україні. Зі свого боку 
ми використаємо весь наш досвід, щоб до-
помогти створити в Україні Помісну пра-
вославну церкву. Поза сумнівом, це ста-
не довгоочікуваною, справді історичною 
подією для всього українського суспільс-
тва». 
 Усі три екс-очільники нашої держа-
ви згадують, що під час свого президент-
ства неодноразово зверталися до питання 
створення помісної церкви. У 2008 році на 
запрошення Президента Віктора Ющен-
ка Київ навіть відвідав Вселенський Пат-
ріарх Варфоломій. Однак шалений спро-
тив із боку Російської православної церк-
ви так і не дозволив здобути духовну неза-
лежність. 
 «Формування Помісної первоапостоль-
ної правосланої церкви — це, безумовно, 
один із опорних каркасів формування ціль-
ної інтегрованої нації, — наголошує Віктор 
Ющенко. — Православ’я будується за на-
ціональною ознакою, тут зовсім інший прин-
цип, ніж у католицькій церкві, де є намісник 
Бога на землі Папа Римській, а всі церкви — 
філії. У православ’ї всі церкви — рівні. І от 
на церковній мапі ви бачите Болгарську пра-
вославну церкву, Грецьку, Російську, Гру-
зинську, Вірменську... А коли доходить до 
України, виникає питання: чому в нас не-
має єдиної Помісної первоапостольної пра-
вославної церкви? Історія знана для тих, 
хто бажає це знати. Без єдиної Помісної цер-
кви марно шукати порозуміння в бага тьох 
інших питаннях. Бо якщо нас не об’єднує 
дух, якщо нас не об’єднує церква, то що нас 
може об’єднувати? А віра кріпить дух. Якби 
45 мільйонів українців навчилися говори-
ти одним голосом, нас жодна армія світу не 
здолала б! Візьміть в’єтнамський приклад, 
коли маленька нація воює з найбільшою ар-
мією світу і перемагає не силою зброї, а си-
лою духу...». 

 «У нас 15 держав православних і тіль-
ки в України та Білорусі немає автоке-
фальної церкви, — додає Леонід Кучма. — 
Якщо з Білоруссю все зрозуміло, то що не 
так з Україною, самостійною державою? 
Та сам Бог велів нам мати автокефальну 
церкву. Якщо ми сьогодні це з вами не 
зробимо, то ще довго будемо тупцяти на 
місці. Я особисто іноді заздрив Польщі, де 
ніколи не було протиріч у релігійному пи-
танні. А коли немає духовних протиріч, 
то немає й стратегічних. Там не виника-
ло суперечок — йти в Європейський Союз 
чи в НАТО. І поляки вже там! А ми з вами 
де?.. Я особисто в 2000 році писав до пат-
ріарха Алексія і президента Путіна листи: 
«Дайте нам волю!». Відповідь була перед-
бачувана. Коли я їздив із візитом до Ту-
реччини і зустрічався з Варфоломієм, це 
питання теж було на порядку денному, 
але тоді, напевно, ще не настав час. Нині 
ж ситуація в Україні й довкола така, що 
дає нам повні підстави ставити це питан-
ня руба». 

«Московська церква 141 рік була 
невизнана»
 Нагадаємо, що в 1991 році, коли була 
проголошена незалежність України, пос-
тало питання й створення Помісної цер-
кви. В листопаді того ж року було зібра-
но цілком законний Помісний собор, на 
якому українське духовенство, очолюва-
не предстоятелем УПЦ Філаретом, ухва-
лило рішення звернутися до московсько-
го патріарха і до єпископату Російської 
церкви про погодження на повну автоке-
фалію УПЦ. Україна духовна вислизала з 
рук Москви, хіба ж та могла на це погоди-
тися? Адже через церкву так зручно про-
мивати людям мізки, що «старший брат» 
успішно й до сьогодні робить. Тому з по-
рушенням усіх канонів за підтримки КДБ 
було хутко зібрано так званий Харківсь-
кий собор, де й відбувся той самий розкол. 
От тільки «розкольниками» чомусь стали 
священики й віряни Київського патріар-
хату.
 «Православна церква КП — це 12 
мільйонів вірян. І ці 12 мільйонів мо-
ляться не в тій церкві з точки зору Росій-
ської церкви, — каже Леонід Кравчук. 
— Хто це вирішив? Там? (Показує вгору. 
— Авт.). Ні. Це вирішили тут, на землі, 
священики конкретної церкви. До речі, 
московська православна церква 141 рік 
не мала автокефалії та була невизнана, й 
тільки запросивши до себе Вселенського 
Патріарха, силою заставили його підпи-

сати документ». Леонід Макарович навів 
показовий приклад з історії самої РПЦ. 
Варто додати, що Болгарську патріархію 
не визнавали 75 років, Грузинську — 25, 
наголошують президенти. І якби не спро-
тив РПЦ, то автокефалію Українська цер-
ква давно мала б. 
 Звісно, президенти припускають, 
що й цього разу не все піде мов по мас-
лу. Вже зараз, за словами Леоніда Крав-
чука, «Константинополь засипають лис-
тами віруючі і Української православної 
церкви, і Російської, одні просять нада-
ти автокефалію, а інші — ні». «Ми знає-
мо про це. І готові до цього, — каже Ле-
онід Макарович. — Але маємо запусти-
ти процес, щоб здобути цю велику пере-
могу». 
 «Остаточний результат залежить від 
того, наскільки консолідовані, послідовні 
й рішучі будемо ми, — наголошує Віктор 
Ющенко. — Зараз — найбільша консолі-
дація навколо теми Української автоке-
фальної церкви, ніж це було п’ять чи де-
сять років тому. І ми мудріші, і церков-
на спільнота ближче стоїть до розуміння 
цільної помісної церкви, і геополітич-
на ситуація змінилася... Та й після Все-
ленського собору в нас з’явилося більше 
прихильників. І ця ситуація зараз є до-
сить вигідною, такої в нас не було ніко-
ли. Можливо, це і є той найкращий час, 
коли, згуртувавшись, ми можемо спону-
кати Вселенського Патріарха до рішучих 
кроків». ■

ПІДТРИМКА

«Помісна церква має стати нашою 
духовною фортецею»
Президенти Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко закликають усіх 
небайдужих консолідувати зусилля довкола надання автокефалії УПЦ

■

Президенти Кучма, Кравчук, Ющенко: «Згуртувавшись, ми можемо спонукати 
Вселенського Патріарха до рішучих кроків».

❙
❙

ДУМКА З ПРИВОДУ

 Релігійне питання завжди було дражливе. І 
зараз, в умовах війни, дехто намагається пере-
конати суспільство, що це питання не на часі, що 
воно може спричинити черговий виток протисто-
яння в країні, тепер уже на релігійному ґрунті. Чи 
так це? — цікавилися в президентів журналіс-
ти. «Коли люди не хочуть чогось робити, то ка-
жуть, що це питання не на часі, — слушно заува-
жує Леонід Кравчук. — Пригадую, як ми приї-
хали в 1991 році у Біловезьку пущу, щоб підпи-
сати документ про припинення існування СРСР. 
Що тоді тільки не говорили! Що не на часі, люди 
не готові, люди не зрозуміють... Якби ми чека-
ли «саме того часу», то могли б його ніколи не 
дочекатися. А тема автокефальної церкви завж-
ди була на часі для віруючої людини. Треба ро-
зуміти стан її душі, коли їй постійно кажуть, що 
ти молишся не в тій церкві. І сьогодні це питан-
ня підійшло до тієї межі, коли далі вже чекати не 
можна». 

■
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«Так, я все ще 
живий»
Малайзію очолить 
найстаріший лідер у світі 
– 92-річний Махатхір 
Мохамад
Олег БОРОВСЬКИЙ

 У жорсткій боротьбі на парламентсь-
ких виборах 9 травня очолювана 92-річний 
Махатхіром Мохамадом коаліція «Альянс 
надії» перемогла правлячий «Національ-
ний фронт», який безперервно керував Ма-
лайзією з 1957 року, повідомляє Бі-Бі-Сі. 
Відтак пан Мохамад стане найстарішим лі-
дером у світі. «Так, так, я все ще живий», 
— жартома заявив політичний аксакал на 
вчорашній прес-конференції, коли вияви-
лося, що очолювана ним коаліція отримала 
більшість у парламенті — щонайменше 113 
місць iз 222 (для обрання прем’єром потріб-
но мінімум 112 мандатів). Він сказав, що 
його коаліція не буде нікому мстити, але 
«поверне верховенство права», а передачу 
повноважень голови уряду очікує вже 10 
травня.
 Махатхір Мохамад вже обіймав поса-
ду прем’єра Малайзії впродовж 22 років — 
з 1981 по 2003 рік. Під його керівництвом 
Малайзія стала одним з «азійських тигрів» 
— країн, які розвивалися надзвичайними 
темпами до кризи 1997—1998 років. І Ма-
хатхіру Мохамаду вдалося досить швидко 
вивести країну з тієї кризи.
 Проте він був авторитарним політиком, 
який використовував суперечливі закони 
про безпеку для протидії своїм опонентам. 
Свого заступника Анвара Ібрагіма, який за-
кликав до політичних та економічних ре-
форм, він звільнив. Пізніше Анвара Ібра-
гіма звинуватили в корупції та гомосексу-
алізмі.
 Суперником Мохамада на виборах був 
його колишній протеже Наджиб Разак, 
який очолює уряд Малайзії з 2008 року. 
Його політична сила здобула 79 парламент-
ських мандатів. Він уже заявив, що «при-
ймає вердикт народу». Наджиб Разак бага-
то років був міністром оборони та освіти в 
урядах Махатхіра Мохамада. У 2008 році 
пан Мохамад навіть змусив тодішнього 
прем’єра Абдуллу Бадаві піти у відставку, 
аби пан Разак отримав посаду голови уря-
ду. Проте в останні роки Махатхір Мохамад 
та Наджиб Разак стали опонентами.
 Зростання вартості життя та звинува-
чення Наджиба Разака у корупції призве-
ли до падіння популярності його уряду. Ра-
зака, зокрема, звинуватили у привласненні 
700 млн. доларів iз державного інвестфон-
ду 1Malaysian Development Berhad, який 
він створив. Він категорично заперечував 
усі звинувачення, проте діяльність фонду 
розслідує кілька інших країн. Окрім того, 
пана Разака звинуватили в спробі зірвати 
розслідування шляхом звільнення кількох 
посадовців. У 2016 році Махатхір Мохамад 
вийшов iз правлячої партії, наголосивши, 
що не хоче асоціюватися «з партією, яка 
розглядається як така, що підтримує ко-
рупцію», і розпочав боротьбу проти колиш-
нього протеже. 
 Натовпи прихильників пана Мохамада 
гучно відзначили його перемогу в столи-
ці країни Куала-Лумпурі. На прес-конфе-
ренції переможець виборів Махатхір Мо-
хамад оголосив, що країну очікує дводен-
не свято, але додав: «Проте для перемож-
ців не буде свята», — натякаючи що на 
нього чекає робота, тож відпочивати ні-
коли.
 Малайзія нараховує понад 31 мільйон 
мешканців, більшість з яких становлять 
мусульмани. Законодавча влада належить 
двопалатному парламенту (Сенат і Пала-
та депутатів). Виконавчу владу здійснює 
уряд. Прем’єра призначає на підставі ре-
зультатів виборів глава країни. Король 
Малайзії відіграє переважно ритуальну 
роль, основні функції управління вико-
нує парламент і прем’єр-міністр. ■

■Ігор ВІТОВИЧ

Президент Сполучених Штатів Дональд 
Трамп 8 травня оголосив про вихід 
США з угоди щодо ядерної програми 
Ірану. Угоду, відому як Спільний все-
осяжний план дій, уклали в 2015 році 
за попередньої адміністрації Барака 
Обами. Крім Ірану та США, її підписали 
Велика Британія, Франція, Німеччина, 
ЄС, Росія і Китай. Підписанню переду-
вали три роки копітких переговорів.

Тому що «гнила»
 Під час виступу в Білому домі пре-
зидент Трамп назвав угоду «гнилою», 
нездатною запобігти появі ядерної 
зброї в Ірану в недалекому майбутньо-
му і пообіцяв відновити жорсткі сан-
кції, які впливають на ядерну діяль-
ність Тегерана. «Будь-яка країна, яка 
допомагає Ірану в його прагненні здо-
бути ядерну зброю, також може потра-
пити під жорсткі санкції Сполучених 
Штатів», — додав Трамп.
 Раніше лідери Великої Британії, 
Франції та Німеччини підтримали чин-
ну ядерну угоду з Іраном і заявили, що 
це найкращий спосіб зупинити наро-
щення зброї в цій країні. Пан Макрон 
та пані Меркель намагалися переко-
нати Трампа не відмовлятися від уго-
ди під час візитів до Вашингтона ми-
нулого місяця. Це ж робила британсь-
кий прем’єр Тереза Мей у телефонній 
розмові з володарем Білого дому. Але 
президент США надав перевагу пора-
дам прем’єр-міністра Ізраїлю Бенья-
міна Нетаньяху, проігнорувавши при 
цьому консолідовану думку об’єднаної 
Європи. 
 Трамп iще 2015 року дуже крити-
кував цю міжнародну угоду як «одну 
з найгірших, які він бачив». Провід-
ні європейські країни називають уго-
ду з Іраном важливим фактором між-
народної безпеки. МАГАТЕ стверд-
жує, що Іран не порушив закладених 
в угоді принципів. Але керівництво 
США та Ізраїлю вважає, що досягнута 
угода не дає твердих гарантій відмови 
Ірану від розробки ядерної зброї. На-
прикінці квітня Ізраїль представив, 
як стверджує прем’єр країни Бінья-
мін Нетаньяху, докази існування ти-
сяч секретних документів, які показу-
ють, що Іран брехав про свої наміри у 
сфері ядерних технологій перед підпи-
санням договору в 2015 році. Іран на-
звав Нетаньяху брехуном і заявив, що 
його ядерна програма має суто мирний 
характер.
 Водночас лідери трьох західноєв-
ропейських країн, які також підпи-
сали Спільний всеосяжний план дій, 
заявили про намір добиватися вико-
нання цієї угоди навіть після того, 
як iз неї вийшли Сполучені Шта-
ти. Це публічно підтвердили канц-
лер ФРН Ангела Меркель, президент 
Франції Еммануель Макрон та бри-
танський прем’єр Тереза Мей. «Ми 
робимо все можливе для того, щоб і 
Іран продовжував виконувати взяті 
зобов’язання», — висловила спільну 
думку трьох провідних європейських 
лідерів Ангела Меркель. 

До наслідків приготуватися...
 Рішення Вашингтона про вихід 
з «ядерної домовленості» негатив-
но вплине на економіку європейських 
країн і самого Ірану. Вже сама заява про 

«вихід» спричинила стрибок світових 
цін на нафту. А подорожчання пально-
го негативно позначиться на економіці, 
спричинить подорожчання споживчих 
товарів, зокрема й в Україні. 
 У самому Ірані наступного дня 
після заяви Трампа курс іранського 
ріала різко впав щодо американсь-
кого долара. Загалом упродовж ос-
танніх шести місяців невизначенос-
ті стосовно угоди іранська валюта на 
вільних торгах втратила майже по-
ловину своєї вартості. Рівень інфля-
ції наприкінці минулого року сягнув 
позначки в 10,5%. Тепер ситуація по-
гіршиться ще більше, оскільки Трамп 
дав імпортерам іранської нафти пів-
року, щоб згорнути свою діяльність. 
А Іран є третім в ОПЕК виробником 
нафти. Головними покупцями ірансь-
кого «чорного золота» є країни Азії, 
Туреччина та Європа. А США нічого 
не втрачають. 
 Відразу після заяви Трампа щодо 
Ірану посол США у Німеччині Рі-
чар Гренелл закликав німецькі під-
приємства «терміново» припинити 
ділові справи з Іраном. Промислові 
об’єднання ФРН різко розкритику-
вали цю заяву та закликали німець-
кий уряд та ЄС надати їм захист і 
підтримку у ділових справах з Іра-
ном. Умови збереження угоди найб-
лижчого понеділка, 14 травня, обго-
ворять глави МЗС Франції, Німеччи-
ни та Великої Британії під час спе-
ціальної зустрічі з представниками 
Ірану. З Вашингтона, натомість, пог-
рожують, що санкції стосуватимуть-
ся і тих країн, які не відмовляться 
від бізнесу з Іраном упродовж на-
ступних 3-6 місяців. Компанії, які 
працюють з Іраном, будуть позбав-
лені доступу до американського рин-
ку. 

 У Сирії вже існує опосередкова-
ний воєнний конфлікт між Іраном та 
Ізраїлем, а на тлі останнього рішення 
Трампа він може загостритися. Неві-
домо, чи прийдуть США на допомогу 
європейським партнерам у разі яко-
гось конфлікту, але допомогу Ізраї-
лю нададуть неодмінно. А далі кра-
ще вимкнути уяву. 
 Вихід США з угоди може призвести 
не лише до «ескалації напруженості» в 
світі, а й до велетенських втрат для єв-
ропейських компаній у цілому і фран-
цузьких зокрема, наголосили в Єли-
сейському палаці. Втрати французь-
кого бізнесу обраховуються у десятки 
мільярдів євро. Контракти з іранськи-
ми чиновниками підписали глави ба-
гатьох найбільших компаній: «Аеро-
бус» на поставку 114 літаків (старто-
ва вартість контракту 20 млрд. євро з 
можливістю його розширення до 400 
літаків), Bouygues на будівництво но-
вого терміналу тегеранського аеропор-
ту, концерт «Пежо— Сітроен» — про 
повернення на іранський ринок, де він 
багато років був монополістом, «Рено-
Ніссан» — про будівництво в Ірані ав-
томобільного заводу, який буде випус-
кати 300 тис. автомобілів на рік і бага-
то інших мільярдних контрактів. 
 А що вже говорити про Європу, 
якщо від співпраці з Іраном з огля-
ду на американські санкції відмо-
вляється навіть його близький союз-
ник Росія. Компанія сина генераль-
ного прокурора Росії Ігоря Чайки 
відмовилася від будівництва станції 
опріснення води в Ірані через санк-
ції США. Про це повідомила 10 трав-
ня російська служба «Радіо Свобо-
да». Іран входить до двадцятки країн 
із найсухішим кліматом у світі, і брак 
питної води є для країни серйозною 
проблемою. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Вірменський парла-
мент обрав нового прем’єра. 
Ним став лідер опозиції Ні-
кол Пашинян. Таким чином 
було виконано одну з вимог 

вірменів, які протестува-
ли кілька тижнів. Але «сізі-
фової праці» у нового глави 
уряду — непочатий край, 
бо соціальне напруження у 
країні надзвичайно високе, 
зазначає «Німецька хви-

ля». 29 відсотків громадян 
Вірменії, фактично кожен 
третій, живуть за межею 
бідності. 18 відсотків без-
робітні, вказує статистика 
Світового банку. На заробіт-
ки до Росії та Європи виїха-
ли мільйони людей. Тож очі-
кування вірмен дуже високі. 
Але ніхто, навіть Пашинян, 
не в змозі змінити ситуацію 
швидко. Дотепер він був лю-
диною протесту, а тепер має 
керувати країною. 
 Новий очільник хоче 
сформувати уряд, в яко-
му б були представлені всі 
партії. І це мудро з його 

боку. Бо попередній уряд 
не може бути звільненим 
від своїх обов’язків. До 
того ж у нового прем’єра 
немає більшості у парла-
менті. Тож пошук комп-
ромісів ризикує бути дуже 
виснажливим. Пашинян 
лишатиметься на гребені 
хвилі лише доти, доки її 
спричиняє народ. І якщо 
йому заважатимуть рес-
публіканці, вірменам до-
ведеться знову вийти на 
вулиці. Революція продов-
житься, зазначає у своєму 
коментарі «Німецька хви-
ля». ■

КОНФЛІКТ

Подальші пригоди слона
в порцеляновій крамниці
Дональд Трамп оголосив про вихід США з ядерної 
угоди з Іраном

■

Рубати з плеча — цілком у стилі Трампа. ❙

ЗМІНА ВАРТИ

Працюй, Пашинян! 
Вірменія: революцію зроблено, час 
ставити країну на ноги

■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 7.45, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.15, 5.35 

ТСН

09.30 «Чотири весілля»

10.50 «Одруження наосліп»

12.20, 13.55, 15.15 «Міняю 

жінку»

17.10 Мелодрама «Кохання 

Мер’єм»

20.15 «Секретні матеріали»

20.30, 21.30 Т/с «Хороший 

хлопець»

22.30 «Гроші-2018»

23.45, 0.25 Комедія 

«Інструкції не 

додаються»

04.15 Драма «Зелені Гори»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.10, 23.55 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 Х/ф «Солодка жінка»
12.00 «Новини»

12.25 Т/с «Жереб долі»

16.00 «Чекай на мене»

18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 5.15 «Подробиці»

20.40 Т/с «Заради кохання я 

все зможу!»

01.40 Х/ф «День перший, 
день останній»

02.50 «Орел і решка. Шопінг»

04.00 «Стосується кожного»

04.45 «Top Shop»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.20 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Місія: краса

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-4»

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Кільце з рубіном»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Подорож до центру 

душі»

23.30 Х/ф «Код доступу 
«Кейптаун»

01.50 Телемагазин

03.10 Реальна містика

ICTV

05.45, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.35 Факти тижня. 100 
хвилин

08.45 Факти. Ранок
09.15 Спорт
09.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10.10 Антизомбі
12.10, 13.20 Секретний фронт. 

Дайджест
12.45, 15.45 Факти. День
14.35, 16.20 Х/ф «Таксі-3»
16.55 Х/ф «Таксі-4»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Пес-3»
22.40 Свобода слова
00.50 Х/ф «Політ золотої 

мушки»

02.35 Небачене Євробачення
02.50 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»
04.15 Скарб нації
04.25 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.30 Зона ночі
04.55 Абзац
06.49, 9.14 Kids Time
06.50 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»
07.45 М/ф «Вартовий 

Місяця»
09.15 Т/с «Бібліотекарі»
13.00 Х/ф «Розплата»
15.00 Х/ф «Круті заходи»
16.55 Х/ф «Коломбіана»

19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.10 Таємний агент. Пост-

шоу
00.00 Х/ф «Поїздка в 

Америку»
02.10 Небачене Євробачення
02.25 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, 
19.00, 21.00, 23.00, 
0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 
4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 
Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.15, 11.55, 12.25, 15.25, 
18.25 Погода в Україні

07.30 Фінансовий тиждень
08.15 Про військо
08.50 Клуб LIFE
09.25, 17.45 Час громади
10.10 Час. Підсумки тижня з 

Віталієм Гайдукевичем
11.10, 12.30, 13.15, 

14.10, 15.30, 16.10 
Інформаційний день

13.55, 14.55, 17.55, 0.20 

Погода на курортах

17.10, 18.30, 19.20 

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

06.50 Х/ф «Стамбульський 

транзит»

08.30 «Свідок. Агенти»

09.00 Х/ф «Перевертень у 

погонах»

10.35 «Кримінальні справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»

12.50 «Школа доктора 

Комаровського»

14.30, 16.50 «Легенди карного 

розшуку»

19.30, 0.55 Т/с «Альпійський 

патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Спадщина»

03.00 «Випадковий свідок»

03.15 «Речовий доказ»

05.15 «Легенди бандитської 

Одеси»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.00 Документальна 

програма «Музична 

одісея Арірант. 

Оповідь», с. 7

06.30 Музика і музиканти. 

Олександр Цимбалюк

07.00 Казки Лiрника Сашка 

07.25 Школа Мері Поппінс. 

07.40 Хочу бути 

08.00 Фольк-music. Діти 

08.50 Документальний фільм 

«Всеволод Нестайко. 

Родом з дитинства»

09.15 Українська читанка 

09.30 Фольк-music

10.30 Документальний фільм 

«Василь Стус. Феномен 

суток» 

11.35 Лайфхак українською 

11.50 Документальна 

програма біографії 

великих. Залізна леді 

Британії

12.45 Вистава «Украдене 

щастя»

14.30 РадіоДень. 

14.55 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень. «Життя+» 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет 

17.15 Українська читанка 

17.30 Як дивитися кіно 

18.00 Інформаційна година

18.50 Двоколісні хроніки. 

Малайзія. Змії, 

каучсьорфінг і підсумки 

про країну 

19.05 #ВУКРАЇНІ «Кінбурська 

коса» 

19.50 #@)[]?$0 із Майклом 

Щуром 

20.30 #МузLove з Любою 

Морозовою

21.00 Валентин Сильвестров. 

Симфонія №8 

21.40 Київський академічний 

театр «Колесо». 

«Пристрасті дому 

пана Г.-П. «Водевіль-

модерн за п’єсою Олени 

Пчілки «Сужена — не 

огужена»

22.55 Історії «Громадського». 

Історія акторки. Як 

живе переселений 

Луганський театр

23.00 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП-7»

00.00 Розсекречена історія 

00.55 Документальний фільм 

«Хроніка Української 

повстанської армії. 

1942—1954», ч. 1

02.00 Документальний фільм 

«Дві столиці»

03.10 Фольк-music. 

04.10 RadioChoir_UA

05.10 Розсекречена історія 

 

СТБ

07.25, 15.55 «Все буде 

добре!»

08.50 Х/ф «Поділись щастям 

своїм»

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

23.40 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» з 

Анатолієм Анатолічем 

та Юлією Шпачинською

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...» з 

Мариною Леончук і 

Павлом Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» 

з Василісою Фроловою 

і Сергієм Дойком

16.15, 23.00 «Кримінал»

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

із Ганапольським, 

Орловською, Ашіон

18.40, 20.20 «Територія 

позитиву» зі Сніжаною 

Єгоровою

19.20 «Нейтральна 

територія» зі Світланою 

Орловською

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 1.40 «Нове Шалене 

відео по-українськи»

10.00, 18.15 «Спецкор»

10.40, 18.50 «ДжеДАІ»

11.15 Т/с «Стоматолог»

15.00 Х/ф «Геокатастрофа»

16.40 Х/ф «День, коли Земля 

зупинилась»

19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Одеса»

20.30, 22.05 Т/с «Кістки-11»

23.50 Х/ф «Джек Гантер. 

В пошуках скарбів 

Угаріта»

02.30 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Бетіс» — «Севілья». 
Чемпіонат Іспанії

07.45 Журнал Ліги Чемпіонів
08.15 «Шахтар» — «Верес». 

Чемпіонат України
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS
10.20 «Великий футбол»
12.05 «Леванте» 

— «Барселона». 
Чемпіонат Іспанії

13.55 «Маріуполь» — 
«Ворскла». Чемпіонат 
України

16.00 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру. Прем’єра

16.55, 3.45 Топ-матч
17.00 «Реал» — «Ліверпуль. 

1/8 фіналу (2008 р. 
/ 2009 р.). Золота 
колекція Ліги чемпіонів. 
Прем’єра

18.50 «Ньюкасл» — «Челсі». 
Чемпіонат Англії

20.40 «Реал» — «Сельта». 
Чемпіонат Іспанії

22.50 Енріке Гонсалес «Кіні». 
Чемпіонат Іспанії. 
Прем’єра

23.35 «Олімпік» 
— «Чорноморець». 
Чемпіонат України

01.25 Журнал Ліги Європи
01.55 «МЮ» — «Вотфорд». 

Чемпіонат Англії
03.55 «Хетафе» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 
Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Сталь» 
— «Олександрія». 

Чемпіонат України
07.45 «МЮ» — «Вотфорд». 

Чемпіонат Англії
09.30 «Моя гра» С. Болбат
10.00 «Хетафе» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 
Іспанії

11.45, 5.05 Журнал Ліги 
Чемпіонів

12.15 «Зірка» — «Карпати». 
Чемпіонат України

14.00 «Свонсі» — «Сток 
Сіті». Чемпіонат Англії. 
Прем’єра

15.45 Журнал Ліги Європи. 
Прем’єра

16.15 «Шахтар» — «Верес». 
Чемпіонат України

18.00, 0.45 «Великий футбол»
19.40 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру. Прем’єра
20.40 «Європейський 

WEEKEND»
22.00 «Реал» — 

«Ліверпуль». 1/8 
фіналу (2008 р. / 2009 
р.). Золота колекція 
Ліги чемпіонів

23.50 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру

02.30 Енріке Гонсалес «Кіні». 
Чемпіонат Іспанії

03.15 «Тоттенгем» — 
«Лестер». Чемпіонат 
Англії

05.35 Топ-матч

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.40, 13.10 Правда життя

08.40, 22.30 Диво-винаходи

09.30, 17.10 Вуличні мавпи

10.20 Африканські річки: 

дари дощів

11.20 Місця сили

12.20 Брама часу

14.10, 0.20 Речовий доказ

15.20, 21.40 Відчайдушні 

рибалки

16.20, 20.50 Мистецтво 

виживання

18.10 Код доступу

19.00 Фантастичні історії

19.50 Секретні території

23.20 Любов, ненависть і 

пропаганда

01.50 Чорна піхота

02.40 Майор «Вихор»

03.30 1377 спалених заживо

04.20 Містична Україна

К1

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Карамболь»

10.10 Т/с «Дикий ангел»

12.00, 20.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

13.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

14.00 «Орел і решка. 

Ювілейний-2»

21.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло-2»

22.00 «Вірю не вірю»

23.00 Х/ф «Дівчина мого 

найкращого друга»

00.50 Х/ф «100 мільйонів 

євро»

02.25 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Про рибалку та 

його дружину»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Чотири весілля

13.00 Казки У Кіно

14.00 Рятівники

15.00, 3.20 Віталька

16.00, 23.00 Країна У

17.00, 2.30 Панянка-селянка

18.00 Одного разу в Одесі

19.00 Одного разу під 

Полтавою

20.30 Танька і Володька

22.00 Знай наших!

00.00 Теорія зради

01.00 17+

02.00 БарДак

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 16.00 М/с «Чорний 
Джек»

06.27, 6.30, 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 Щоденник Євробачення 
2018 р.

09.40 Д/ф «Велике 
фотополювання Дага 
Гарднера»

10.10 Д/ф «Шамварі: 
територія диких тварин»

10.40 Телепродаж (на 
комерційних умовах)

11.00 Д/ф «Столика Японія»
11.40 Д/ф «Двоколісні 

хроніки»
12.00 Смачні історії
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55 Перша шпальта
14.30 РадіоДень
15.15 М/с «Гон»
16.30 Документальний цикл
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»
23.15 Д/ф «Дивовижні міста 

світу»
01.55 ТАКАШОТАМ 

СУСПІЛЬНЕ
02.05 Д/ф «Смачні історії»
03.40 Складна розмова
04.05 «Августин 

Волошин. Метеорит 
незалежності» — «над 
Срібною землею»

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»

10.45 «Одруження наосліп»

12.20, 13.45, 15.05 «Міняю 

жінку»

17.10 Мелодрама «Кохання 

Мер’єм»

20.15 «Секретні матеріали»

20.30, 21.30 Т/с «Хороший 

хлопець»

22.30 «Поверніть мені красу-

3»

23.50, 0.25, 2.00 Комедія 

«Любов з ризиком для 

життя»

ІНТЕР

05.55 М/ф

06.15, 23.50 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.20, 12.25, 20.40 Т/с 

«Заради кохання я все 

зможу!»

13.00 Х/ф «Гайворони»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 5.15 «Подробиці»

01.40 Х/ф «Про нього»
02.45 «Орел і решка. Шопінг»

04.45 «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 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 
сезон

10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика. Новий 

сезон
13.30, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-4»
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Кільце з рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Подорож до центру 

душі»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.30 Телемагазин
02.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
03.30 Реальна містика

ICTV

05.35, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45, 4.30 Факти. Ранок

09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Більше ніж правда

11.10, 17.30, 21.25 Т/с «Пес-3»

12.10, 13.20 Х/ф «Епоха 
героїв»

12.45, 15.45 Факти. День

14.45, 16.20 «На трьох»

16.30, 22.40 Т/с «Копи на 

роботі»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

23.45 Х/ф «Максимальний 
ризик»

01.40 Х/ф «Політ золотої 
мушки»

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, 1.45 Зона ночі

04.50 Абзац

06.49, 8.04 Kids Time

06.50 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»

08.05 Т/с «Меліса та Джой»

12.45 Х/ф «Тисяча слів»

14.40 Х/ф «Поїздка в 

Америку»

17.00, 19.00 Заробітчани

21.00 Аферисти в мережах

21.45 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, 

19.00, 21.00, 0.00, 1.00, 

2.00, 3.00, 4.00, 5.00 

Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20 Будівельний стандарт

07.30 Код успіху

07.55, 12.25, 15.25, 18.25, 

23.55 Погода в Україні

08.25 Агрокраїна

08.45 Клуб LIFE

08.55, 13.55, 14.55, 17.55, 0.20 

Погода на курортах

09.25, 17.45 Час громади

10.10 Велика політика

11.10, 12.30, 13.15, 

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.30, 19.20 

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

06.40 Х/ф «Дурні помирають по 
п’ятницях»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Зникнення»
10.45 «Кримінальні справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»
12.50 «Школа доктора 

Комаровського»
14.35, 16.50 «Легенди карного 

розшуку»
19.30, 0.55 Т/с «Альпійський 

патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Спадщина»
03.00 «Випадковий свідок»
03.15 «Речовий доказ»
05.15 «Правда життя. Професії»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 
06.00 Документальна програма 

«Музична одіссея Арірант. 
Оповідь», с. 8

06.30 Ефемероїди. Плакат ХХ 
століття

07.00 Казки Лiрника Сашка
07.25 Школа Мері Поппінс
07.45 Хочу бути 
08.15 Новини 
08.45 Тема дня 
09.15 Українська читанка 
09.30 Фольк-music 
10.30 Документальний фільм 

«Трипілля. Забута 
цивілізація Старої 
Європи»

11.35 Лайфхак українською 
11.50 #@)[]?$0 із Майклом 

Щуром 
12.40 Діалог. Василь Герасим’юк 

— Валерій Корнєєв. 
Пізній дебют 

13.15 Київський академічний 
театр «Колесо». 
«Пристрасті дому пана 
Г.-П. «Водевіль-модерн 
за п’єсою Олени Пчілки 
«Сужена — не огужена»

14.30 РадіоДень. 
14.55 Лайфхак українською 
15.10 РадіоДень «Життя+» 
15.30 Хто в домі хазяїн? 
15.50 Хочу бути 
16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 
час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет 
17.15 Українська читанка 
17.30 #МузLove з Любою 

Морозовою 
18.00 Інформаційна година

18.50 Двоколісні хроніки. 
Таїланд. Тато, мама і дитя 
докрутили педалі до нової 
країни!» 

19.05 Світло 
20.00 Діалог. Василь Герасим’юк 

— Валерій Корнєєв. 
Пізній дебют 

20.30 #KіноWALL з Сергієм 
Тримбачем

21.00 Київський академічний 
Молодий театр. 
О. Грибоєдов «Горе 
з розуму» 1 дія

22.50 Лайфхак українською 
23.00 Новини 
23.30 Тема дня 
23.50 UAмузика. Відеокліп 
00.00 Розсекречена історія 
00.55 Документальний фільм 

«Хроніка Української 
повстанської армії. 1942—
1954 «, ч. 2

02.00 Документальний фільм 
«Федір Стригун. Абриси 
долі» 

03.10 Фольк-music. 
04.15 Світло 
05.10 Розсекречена історія 
 

СТБ

06.30, 15.55 «Все буде добре!»
07.50 Х/ф «Суєта суєт»
09.30 МастерШеф
13.00 Хата на тата
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»
19.55 ЕксперименТИ
22.45 Давай поговоримо про 

секс
00.35 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. «Новий 
день» з Анатолієм 
Анатолічем та Юлією 
Шпачинською

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 «Репортер». 
Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 Ранок. 
«Ми всі...» з Мариною 
Леончук і Павлом 
Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з 
Василісою Фроловою і 
Сергієм Дойком

16.15, 23.00 «Кримінал»
17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 
із Ганапольським, 
Орловською, Ашіон

18.40, 20.20 «Територія 
позитиву» зі Сніжаною 
Єгоровою

19.20 «Нейтральна територія» зі 
Світланою Орловською

21.20 «Події» Вересня
22.00 «Підсумки»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00, 2.45 «Облом.UA.»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.25 Загублений світ
12.55, 1.30 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
15.20 Х/ф «Джек Гантер. 

Прокляття гробниці 
Ехнатона»

19.25 Т/с «Ментівські війни. 
Одеса»

20.30 Т/с «Кістки-12»
22.05 Т/с «Кістки-11»
23.50 Х/ф «Кур’єр»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND»

07.20 «Ліверпуль» — 
«Брайтон». Чемпіонат 
Англії

09.05, 21.30 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 «Шахтар» — «Верес». 

Чемпіонат України
12.05 «Великий футбол»
13.55 «Бетіс» — «Севілья». 

Чемпіонат Іспанії
17.20 «Тоттенгем» — «Лестер». 

Чемпіонат Англії
19.10 Журнал Ліги Європи
19.40 «Леванте» — 

«Барселона». Чемпіонат 
Іспанії

22.50 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру

23.45 «Сталь» — 
«Олександрія». Чемпіонат 
України

01.35 Журнал Ліги чемпіонів
02.05 «Свонсі» — «Сток Сіті». 

Чемпіонат Англії
03.55 «Жирона» — «Валенсія». 

Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Олімпік» 
— «Чорноморець». 
Чемпіонат України

07.50 Топ-матч

08.00 «Леванте» — 
«Барселона». Чемпіонат 
Іспанії

09.50 Журнал Ліги чемпіонів
10.20 «Європейський 

WEEKEND»
11.35 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру
12.30 «Сталь» — 

«Олександрія». Чемпіонат 
України

14.15 «Моя гра» С. Болбат
14.45 «Ньюкасл» — «Челсі». 

Чемпіонат Англії
16.35 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру
17.35 «Реал» — «Сельта». 

Чемпіонат Іспанії
19.20 Енріке Гонсалес «Кіні». 

Чемпіонат Іспанії
20.05 «Шахтар» — «Верес». 

Чемпіонат України
21.55 Журнал Ліги Європи
22.25 «Ліверпуль» — 

«Брайтон». Чемпіонат 
Англії

00.15 «Хетафе» — «Атлетіко». 
Чемпіонат Іспанії

02.05 «Маріуполь» — 
«Ворскла». Чемпіонат 
України

03.55 «МЮ» — «Вотфорд». 
Чемпіонат Англії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.40, 13.10 Правда життя
08.40, 22.30 Диво-винаходи
09.30, 17.10 Вуличні мавпи
10.20 Африканські річки: дари 

дощів
11.20 Місця сили
12.20, 3.30 Брама часу
14.10, 0.20 Речовий доказ
15.20, 21.40 Відчайдушні рибалки
16.20, 20.50 Мистецтво 

виживання
18.10 Код доступу
19.00 Секретні території
23.20 Любов, ненависть і 

пропаганда
01.50 Містична Україна

К1

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Карамболь»

10.10 Т/с «Дикий ангел»

12.00, 20.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

13.00, 21.00 «Орел і решка. Рай 
та пекло-2»

14.00 «Орел і решка. Ювілейний -2»
19.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»
22.00 «Вірю не вірю»
00.00 «Орел і решка»
01.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Дівчинка з 

сірниками»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
12.00 Чотири весілля
13.00 Казки У Кіно
14.00 Рятівники
15.00, 3.20 Віталька
16.00, 23.00 Країна У
17.00, 2.30 Панянка-селянка
18.00 Одного разу в Одесі
19.00 Одного разу під Полтавою
20.30 Танька і Володька
22.00 Знай наших!
00.00 Теорія зради
01.00 17+

02.00 БарДак

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 16.00 М/с «Чорний 
Джек»

06.27, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 
9.25, 21.00, 3.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.40, 19.25 Д/ф «Шамварі: 
територія диких тварин»

10.35 Телепродаж (на 
комерційних умовах)

11.00 Д/ф «Столика Японія»
11.40 Д/ф «Двоколісні 

хроніки»
12.00 Д/ф «Смак Дзяннаня»
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55, 3.40 Складна розмова
14.30 РадіоДень
15.15 М/с «Гон»
16.30 Документальний цикл
17.00 Світло
18.00, 0.15 Інформаційна 

година
19.00 Перший на селі
20.25 Наші гроші
21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Іспанська легенда»
23.10 Д/ф «Дивовижні міста 

світу»
01.09, 1.10, 4.05 Розсекречена 

історія
02.05 Д/ф «Смачні історії»
05.00 Д/ф «Орегонський 

путівник»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 11—12 ТРАВНЯ 2018
15 травня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

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»

10.45 «Одруження наосліп»

12.20, 13.45, 15.05 «Міняю 

жінку»

17.10 Мелодрама «Кохання 

Мер’єм»

20.15 «Секретні матеріали»

20.30, 21.30 Т/с «Хороший 

хлопець»

22.30 «Одруження наосліп-4»

00.25, 4.15 Мелодрама 

«Ідеальні незнайомці»

ІНТЕР

05.55 М/ф
06.15, 22.40 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
«Інтером»

10.15, 12.25, 20.40 Т/с 
«Заради кохання я все 
зможу!»

13.00 Х/ф «Інспектор 
карного розшуку»

14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 5.15 «Подробиці»
00.30 Х/ф «Убити гінця»
02.45 «Орел і решка. Шопінг»
04.45 «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 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 
сезон

10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика. Новий 

сезон
13.30, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-4»
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Кільце з рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Подорож до центру 

душі»
23.30, 2.00 Т/с «CSI: Нью-

Йорк»
01.30 Телемагазин
03.30 Реальна містика

ICTV

05.35, 10.10 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.10, 17.30, 21.25 Т/с «Пес-

3»
12.05, 13.20 Х/ф 

«Максимальний 
ризик»

12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.20 «На трьох»
16.30, 22.40 Т/с «Копи на 

роботі»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.45 Х/ф «Сліпа лють»

01.25 Т/с «Морська поліція. 
Спецвідділ»

04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.55 Зона ночі
05.05 Абзац
06.59, 8.19 Kids Time
07.00 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»
08.20 Т/с «Меліса та Джой»
13.00 Х/ф «Бізнес заради 

кохання»
14.50 Х/ф «Перша донька»

17.00, 19.00 Від пацанки до 
панянки

21.00 Аферисти в мережах

22.00 Суперінтуїція

01.50 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, 
19.00, 21.00, 0.00, 1.00, 
2.00, 3.00, 4.00, 5.00 
Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.10 
Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум
07.15, 12.25, 15.25, 18.25, 

23.55 Погода в Україні
07.25 Драйв
07.30 Медекспертиза
08.15 Топ дня
08.45 Клуб LIFE
08.55, 13.55, 17.55, 0.45 

Погода на курортах
09.25, 17.45 Час громади
10.10 Особливий погляд

11.10, 12.30, 13.10, 
14.10, 15.30, 16.10 
Інформаційний день

17.10, 18.30, 19.20 
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

07.05 Х/ф «У пошуках 

мільйонерки»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Ідеальний 

чоловік»

10.45 «Кримінальні справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»

12.50 «Школа доктора 

Комаровського»

14.35, 16.50 «Легенди карного 

розшуку»

19.30, 0.55 Т/с «Альпійський 

патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Спадщина»

03.00 «Випадковий свідок»

03.20 «Речовий доказ»

05.20 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.00 Документальний 

фільм «Після прем’єри 

- розстріл», ф. 1

06.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Валерій 

Корнєєв. Пізній дебют 

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.25 Школа Мері Поппінс

07.45 Хочу бути 

08.15 Новини 

08.45 Тема дня 

09.15 Українська читанка 

09.30 Фольк-music 

10.30 Документальний фільм 

«Фатальна жінка Марко 

Вовчок». 

11.20 Документальний цикл 

«Музична одісея 

Арірант. Шоу», с. 1 

11.50 Світло 

12.45 Національний 

академічний 

український 

драматичний театр 

ім. М. Заньковецької. 

«Катерина» (за твором 

Т. Г. Шевченка)

14.30 52 вікенди 

14.55 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень «Життя+» 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути. Ортопед

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет 

17.15 Українська читанка 

17.30 #KіноWALL із Сергієм 

Тримбачем 

18.00 Інформаційна година

18.50 Двоколісні хроніки. 

Таїланд. Остров Булоне. 

між цивілізацією та 

раєм 

19.05 Розсекречена історія 

20.00 Документальний фільм 

«Генічеськ»

20.30 #БібліоFUN із 

Ростиславом Семківим

21.00 Київський академічний 

Молодий театр. 

О. Грибоєдов «Горе з 

розуму», 2 дія

22.50 Лайфхак українською 

23.00 Новини 

23.30 Тема дня 

00.00 Розсекречена історія 

00.55 Документальний фільм 

«Срібна земля. Хроніка 

Карпатської України»

02.10 Документальний фільм 

«Наївне малярство 

Михайла Онацька»

03.10 Фольк-music. 

04.15 Розсекречена історія 

 

СТБ

07.00, 15.55 «Все буде 

добре!»

08.30 Все буде смачно!

09.30 МастерШеф

12.20 Хата на тата

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 22.40 МастерШеф. 

Кулінарний випускний

23.55 Один за всіх

00.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» з 

Анатолієм Анатолічем 

та Юлією Шпачинською

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...» з 

Мариною Леончук і 

Павлом Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з 

Василісою Фроловою і 

Сергієм Дойком

16.15, 23.00 «Кримінал»

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

із Ганапольським, 

Орловською, Ашіон

18.40, 20.20 «Територія 

позитиву» зі Сніжаною 

Єгоровою

19.20 «Нейтральна 

територія» зі Світланою 

Орловською

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 1.35 «Нове Шалене 

відео по-українськи»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55 Загублений світ

12.55 Відеобімба

15.15 Х/ф «Джек Гантер. 

Небесна зірка»

17.20 «Загублений світ»

19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Одеса»

20.30 Т/с «Кістки-12»

22.05 Т/с «Кістки-11»

23.50 Х/ф «Старі дні»

02.50 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Тоттенгем» — 

«Лестер». Чемпіонат 

Англії

07.45, 16.00 Журнал Ліги 

Європи

08.15 «Маріуполь» — 

«Ворскла». Чемпіонат 

України

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «МЮ» — «Вотфорд». 

Чемпіонат Англії

12.10 «Хетафе» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

13.55 «Олімпік» 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України

16.30 «Ньюкасл» — «Челсі». 

Чемпіонат Англії

18.20 «Моя гра» С. Болбат

18.50 «Реал» — «Сельта». 

Чемпіонат Іспанії

20.40 «Ліверпуль» — 

«Брайтон». Чемпіонат 

Англії

22.50 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

23.45 «Шахтар» — «Верес». 

Чемпіонат України

01.30 «Сіткорізи»

02.00 «Марсель» — 

«Атлетіко. Фінал. Ліга 

Європи УЄФА

04.10 «Леванте» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Атлетіко» — 

«Копенгаген». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА. Прем’єра

07.50, 0.45, 5.40 Топ-матч

08.00 «Зальцбург» 

— «Боруссія» (Д). 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

09.50, 20.00 Журнал Ліги 

Європи

10.20 «Спортінг» — 

«Атлетіко». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

12.10 «Моя гра» С. Болбат

12.40 «Марсель» — 

«Лейпциг». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

14.25, 2.50 Чемпіонат Іспанії. 

Огляд туру

15.25 «Атлетіко» — 

«Арсенал». 1/2 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

17.10 «Сіткорізи». Прем’єра

17.40 «Зальцбург» — 

«Марсель». 1/2 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

20.30, 0.00 «Шлях до Ліона»

21.30 LIVE. «Марсель» 

— «Атлетіко». Фінал. 

Ліга Європи УЄФА

01.00 «Реал» — «Сельта». 

Чемпіонат Іспанії

03.50 «Ньюкасл» — «Челсі». 

Чемпіонат Англії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.40, 13.10, 3.30 Правда 

життя

08.40, 22.30 Диво-винаходи

09.30, 17.10 Вуличні мавпи

10.20 Африканські річки: 

дари дощів

11.20 Місця сили

12.20 Брама часу

14.10, 0.20 Речовий доказ

15.20, 21.40 Відчайдушні 

рибалки

16.20, 20.50 Мистецтво 

виживання

18.10 Код доступу

19.00 Секретні території

23.20 Любов, ненависть і 

пропаганда

01.50 Містична Україна

К1

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Карамболь»

10.10 Т/с «Дикий ангел»

12.00, 20.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

13.00, 21.00 «Орел і решка. 

Рай та пекло-2»

14.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

22.00 «Вірю не вірю»

00.00 «Орел і решка»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Русалонька»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Чотири весілля

13.00 Казки У Кіно

14.00 Рятівники

15.00, 3.20 Віталька

16.00, 23.00 Країна У

17.00, 2.30 Панянка-селянка

18.00 Одного разу в Одесі

19.00 Одного разу під 

Полтавою

20.30 Танька і Володька

22.00 Знай наших!

00.00 Теорія зради

01.00 17+

02.00 БарДак

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 16.00 М/с «Чорний 
Джек»

06.27, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 
9.25, 21.00, 3.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.40, 19.25 Д/ф «Шамварі: 
територія диких тварин»

10.35 Телепродаж (на 
комерційних умовах)

11.00 Д/ф «Столика Японія»
11.40 Д/ф «Двоколісні 

хроніки»
12.00 Д/ф «Смак Дзяннаня»
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.15 М/с «Гон»
16.30 Документальний цикл
17.00 Війна і мир
17.40 ТАКАШОТАМ 

СУСПІЛЬНЕ
18.00, 0.15 Інформаційна 

година
19.00 Д/ф «Дешевий 

відпочинок»
20.25, 3.40 Складна розмова
21.30 Щоденник 

Євробачення- 2018 р.
21.50 Т/с «Іспанська легенда»
23.15 Д/ф «Дивовижні міста 

світу»
01.09, 1.10 Світло
02.05 Д/ф «Смачні історії»
03.30 ТАКАШОТАМ
04.10 Розсекречена історія
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»

10.50 «Одруження наосліп»

12.20, 13.45, 15.05 «Міняю 

жінку»

17.10 Мелодрама «Кохання 

Мер’єм»

20.15 «Секретні матеріали»

20.30, 21.30 Т/с «Хороший 

хлопець»

22.30 «Право на владу-2018»

00.25, 4.15 Трилер «Реквієм 

за вбивцею»

ІНТЕР

05.55 М/ф

06.15, 22.40 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.15, 12.25, 20.40 Т/с 

«Заради кохання я все 

зможу!»

13.00 Х/ф «Нічна подія»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 5.20 «Подробиці»

00.25 Х/ф «Французький 
транзит»

02.55 «Орел і решка. Шопінг»

04.50 «Top Shop»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 
Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 3.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 
сезон

10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика. Новий 

сезон
13.30, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-4»
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Кільце з рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Подорож до центру 

душі»
23.20 Контролер
00.00 Д/ф «Дім «Слово»
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
03.45 Реальна містика

ICTV

05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Секретний фронт
11.10, 17.30, 21.25 Т/с «Пес-

3»
12.10, 13.20 Х/ф «Сліпа 

лють»
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.20 «На трьох»
16.30, 22.40 Т/с «Копи на 

роботі»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.45 Х/ф «Чорна книга»

02.15 Т/с «Морська поліція. 
Спецвідділ»

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, 2.50 Зона ночі

05.05 Абзац

06.59, 8.15 Kids Time

07.00 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»

08.20 Т/с «Меліса та Джой»

11.00 Х/ф «Вибух із 
минулого»

13.10 Х/ф «Джордж із 
джунглів»

15.00 Суперінтуїція

17.00, 19.00 Хто зверху

21.00 Аферисти в мережах

22.00 Вар’яти

00.00 Х/ф «Номер 44»
02.45 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, 

19.00, 21.00, 0.00, 1.00, 

2.00, 3.00, 4.00, 5.00 

Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.25, 18.25, 

23.55 Погода в Україні

07.35 Компанія героїв

08.15 Топ дня

08.45 Клуб LIFE

08.55, 13.55, 17.55, 0.50 

Погода на курортах

09.25, 17.45 Час громади

10.10 Стоп корупції!

11.10, 12.30, 13.15, 

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.30, 19.20 

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

06.50 Х/ф «Алмази для 

Марії»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.05 Х/ф «Прорив»

10.40 «Кримінальні справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.20 

«Свідок»

12.50 «Школа доктора 

Комаровського»

14.30, 16.50 «Легенди карного 

розшуку»

19.30, 0.45 Т/с «Альпійський 

патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Темні 

лабіринти минулого»

02.50 «Випадковий свідок»

03.20 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.00 Документальний 

фільм «Після прем’єри 

- розстріл», ф. 2

06.30 Кобзарська родина 

Яницьких

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.25 Школа Мері Поппінс

07.45 Хочу бути 

08.15 Новини 

08.45 Тема дня 

09.15 Українська читанка 

09.30 Фольк-music 

10.30 Документальний фільм 

«Дві столиці»

11.20 Документальний цикл 

«Музична одісея 

Арірант. Шоу», с. 2 

11.50 Документальний фільм 

«Генічеськ» 

12.20 Київський академічний 

Молодий театр. 

О. Грибоєдов «Горе з 

розуму» 1, 2 дія

14.30 РадіоДень. 

14.55 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень «Життя+» 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет 

17.15 Українська читанка 

17.30 #БібліоFUN із 

Ростиславом Семківим 

18.00 Інформаційна година

18.50 Двоколісні хроніки. 

Таїланд. Дресировані 

мавпи і перший зуб в 

кокосовому раю 

19.05 Війна і мир 

20.00 Букоголіки 

20.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

21.00 Київський академічний 

Молодий театр. 

А. Курейчик «Людина і 

вічність», д. 1, 2

22.50 Українська читанка 

23.00 Новини 

23.30 Тема дня 

00.00 Розсекречена історія 

00.55 Документальний фільм 

«Генічеськ» 

01.25 Документальний фільм 

Війни миру. Рустам 

Хамраєв 

02.00 Документальний 

фільм «Після прем’єри 

— розстріл» 

03.10 Фольк-music. 

04.15 Документальний фільм 

«Чесно жити і чесно 

померти. Ігуменя 

Йосифа Вітер»

05.10 Розсекречена історія

 

СТБ

06.55, 15.55 «Все буде 

добре!»

08.15 Все буде смачно!

09.15 МастерШеф

12.30 Хата на тата

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 22.40, 22.55 Я 

соромлюсь свого тіла

00.00 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» з 

Анатолієм Анатолічем 

та Юлією Шпачинською

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...» з 

Мариною Леончук і 

Павлом Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» 

з Василісою Фроловою 

і Сергієм Дойком

16.15, 23.00 «Кримінал»

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

із Ганапольським, 

Орловською, Ашіон

18.40, 20.20 «Територія 

позитиву» зі Сніжаною 

Єгоровою

19.20 «Нейтральна 

територія» зі Світланою 

Орловською

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Відеобімба

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.25 Загублений світ

12.55 «Він, Вона і телевізор»

15.20 Х/ф «Горець: Джерело»

19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Одеса»

20.30 Т/с «Кістки-12»

22.05 Т/с «Кістки-11»

23.50 «Помста природи»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Свонсі» — «Сток 

Сіті». Чемпіонат Англії

07.45 «Моя гра» С. Болбат

08.15 «Олімпік» 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Бетіс» — «Севілья». 

Чемпіонат Іспанії

12.05 «Тоттенгем» — 

«Лестер». Чемпіонат 

Англії

13.55 «Сталь» 

— «Олександрія». 

Чемпіонат України

16.00, 19.20 «Шлях до Ліона»

17.05 «Марсель» — 

«Атлетіко. Фінал. Ліга 

Європи УЄФА

20.05 Топ-матч

20.10, 3.35 «Сіткорізи»

20.40 «МЮ» — «Вотфорд». 

Чемпіонат Англії

22.50 «LaLiga Chronicles». 

Чемпіонат Іспанії

23.15 «Маріуполь» — 

«Ворскла». Чемпіонат 

України

01.05 Енріке Гонсалес «Кіні». 

Чемпіонат Іспанії

01.50 «Жирона» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

04.05 «Ліверпуль» — 

«Брайтон». Чемпіонат 

Англії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Маріуполь» — 

«Ворскла». Чемпіонат 

України

07.50, 23.55, 5.25 Топ-матч

08.00, 11.20, 0.00, 3.20 «Шлях 

до Ліона»

09.05, 1.05 «Марсель» 

— «Атлетіко»». Фінал. 

Ліга Європи УЄФА

12.05 «Сіткорізи»

12.35 «Олімпік» 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України

14.25 Енріке Гонсалес «Кіні». 

Чемпіонат Іспанії

15.10 «Ліверпуль» — 

«Брайтон». Чемпіонат 

Англії

17.00 «LaLiga Chronicles». 

Чемпіонат Іспанії. 

Прем’єра

17.25 «Бетіс» — «Севілья». 

Чемпіонат Іспанії

19.15 «Моя гра» С. Болбат

19.45 «Свонсі» — «Сток 

Сіті». Чемпіонат Англії

21.35 Журнал Ліги чемпіонів

22.05 «Шахтар» — «Верес». 

Чемпіонат України

04.05 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру

05.00 «LaLiga Chronicles». 

Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.40, 13.10 Правда життя

08.40, 22.30 Диво-винаходи

09.30, 17.10 Вуличні мавпи

10.20 Африканські річки: 

дари дощів

11.20 Місця сили

12.20 Брама часу

14.10, 0.20 Речовий доказ

15.20, 21.40 Річкові монстри

16.20, 20.50 Мистецтво 

виживання

18.10 Код доступу

19.00 Секретні території

23.20 Любов, ненависть і 

пропаганда

01.50 Містична Україна

02.40 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 «TOP SHOP»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Карамболь»

10.10 Т/с «Дикий ангел»

12.00, 20.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

13.00, 21.00 «Орел і решка. 

Рай та пекло-2»

14.00, 0.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

22.00 «Вірю не вірю»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Диявол с трьома 

золотими волосинами»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Чотири весілля

13.00 Казки У Кіно

14.00 Рятівники

15.00 Віталька

16.00, 23.00 Країна У

17.00 Панянка-селянка

18.00 Одного разу в Одесі

19.00 Одного разу під 

Полтавою

20.30 Танька і Володька

22.00 Знай наших!

00.00 Щоденники Темного

01.00 Х/ф «Сон»

02.45 Х/ф «Гетьманські 

клейноди»

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 16.00 М/с «Чорний 

Джек»

06.27, 6.30, 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 Щоденник 

Євробачення- 2018 р.

09.40, 19.25 Д/ф «Шамварі: 

територія диких тварин»

10.40 Телепродаж (на 

комерційних умовах)

11.00 Д/ф «Столика Японія»

11.40 Д/ф «Двоколісні 

хроніки»

12.00 Д/ф «Смак Дзяннаня»

13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10 РадіоДень

13.40 Лайфхак українською

13.55 До справи

14.30 Радіо.День

15.15 М/с «Гон»

16.30 Документальний цикл

17.00, 19.00 #ВУКРАЇНІ

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

20.25 Схеми. Корупція в 

деталях

21.30, 3.25 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Іспанська легенда»

23.15 Д/ф «Дивовижні міста 

світу»

01.09, 1.10, 4.10 Розсекречена 

історія

01.55, 5.00 «Кримські татари: 

«Крим» — «наш!»

02.50 Перформанс «Devam-

Продовження»

03.40 «Есе про Крим»
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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, 10.45, 12.20 

«Одруження наосліп»

12.55, 14.20, 15.40 «Міняю 

жінку»

17.10 Мелодрама «Кохання 

Мер’єм»

20.15 Драма «Чужа молитва»

22.10 Трилер «Експедиція 

«Ноїв ковчег»

00.50, 1.45, 4.30 «Розсміши 

коміка»

05.15 «Маша і Ведмідь»

ІНТЕР

06.00 М/ф
06.15, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
«Інтером»

10.10, 12.25 Т/с «Заради 
кохання я все зможу!»

12.50 Х/ф «Холодне літо 
53-го»

14.50, 15.45, 16.45, 2.05 
«Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00 «Подробиці тижня»
23.45 Х/ф «Сліпий обрій»
01.40 «Скептик-3»
04.10 Д/п «Хроніка 

пограбувань»
04.50 «Top Shop»
05.20 Д/п «Олег Янковський. 

Я, собі на лихо, 
безсмертний»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.25 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30, 4.35 Реальна містика

13.30, 15.30 Т/с «Відкрите 

вікно»

18.00 Т/с «Кільце з рубіном»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00, 0.00 Т/с «Музика для 

двох»

23.20 По слідах

01.55 Телемагазин

03.10 Т/с «CSI: Нью-Йорк»

05.20 Зоряний шлях

ICTV

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Інсайдер

11.30, 16.30 Т/с «Пес-3»

12.45, 15.45 Факти. День

13.25, 16.20 Х/ф «Чорна 
книга»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Х/ф «Той, хто біжить 
по лезу» — «2049»

00.35 Х/ф «Нічне 
чергування»

02.25 Факти

02.45 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.05 Абзац

06.59, 8.44 Kids Time

07.00 М/ф «Вартовий 

Місяця»

08.45 Х/ф «Лабіринт»

12.40 Х/ф «День 

Триффидів»

16.40, 1.00 Х/ф «Космос 

між нами»

19.00 Х/ф «Час»

21.10 Х/ф «Джампер»

23.00 Х/ф «Вторгнення: 

Битва за рай»

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, 

19.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.25, 18.25, 

23.55 Погода в Україні

07.25, 8.15 Топ дня

08.45 Клуб LIFE

08.55, 13.55, 17.55, 0.50 

Погода на курортах

09.25, 17.45 Час громади

10.10 Акцент

11.10, 12.30, 13.15, 

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.30, 19.20 

Інформаційний вечір

22.00 «За Чай.com»

23.20 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

06.25 Х/ф «Вірний Руслан»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Ті, що зійшли з 

небес»

10.35 «Кримінальні справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.20 

«Свідок»

12.50 «Школа доктора 

Комаровського»

14.35, 16.50 «Легенди карного 

розшуку»

19.30, 0.45 Т/с «Альпійський 

патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Темні 

лабіринти минулого»

02.50 «Випадковий свідок»

03.05 «Речовий доказ»

03.35 «Легенди бандитської 

Одеси»

04.00 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 ГІМН УКРАЇНИ 

06.00 Документальний фільм 

Войни миру. Рустам 

Хамраєв 

06.30 Центральний 

державний 

кінофотофоноархів ім. 

Г. Пшеничного

07.00 Документальний фільм 

«Есе про Крим» 

07.20 Розсекречена історія . 

 08.15 Новини 

08.45 Тема дня 

09.05 Розсекречена історія . 

10.00 Документальний фільм 

«Христина. Кримське 

соло» 

10.30 Документальний фільм 

«Кримські татари. 

«Крим — наш!» 

11.30 Документальний фільм 

«Есе про Крим» 

11.58 ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА 

ХВИЛИНА МОВЧАННЯ. 

ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ 

ГЕНОЦИДУ 

КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО 

НАРОДУ

12.00 Розсекречена історія 

12.50 Документальний фільм 

«Олександра Шулежко. 

Доля праведниці» 

13.30 Документальний фільм 

«Богдан Гаврилишин. 

Місія-Свобода» 

14.30 РадіоДень. 

14.55 Перфоманс «Devam-

Продовження»

15.10 РадіоДень 

15.35 Документальний фільм 

«Крим. Спротив» 

16.00 Документальний фільм 

«Межа очікування» 

16.50 Суспільний університет 

Людина в окупації. 

універсальність зигзагу

17.20 Перфоманс «Devam-

Продовження»

17.30 Документальний фільм 

«Генічеськ» 

18.00 Інформаційна година

18.50 Двоколісні хроніки. 

Таїланд. 9 днів на 

Самуї, або Чим цікава 

тутешня туристична 

мекка 

19.05 Документальна 

програма «Біографії 

великих. Діана. 

Незабутня»

20.30 Як дивитися кіно

21.00 Київський академічний 

Молодий театр. 

«Інкрустації». Поетична 

вистава за віршами 

Ліни Костенко

22.05 Документальний фільм 

«93. Бій за Україну»

23.00 Новини 

23.30 Тема дня 

00.00 Розсекречена історія 

00.55 Документальний фільм 

«Українська Гельсінська 

спілка-вектор 

визначено» 

02.00 Документальний фільм 

«Олександра Шулежко. 

Доля праведниці» 

03.10 Документальний 

фільм «Світло хреста 

митрополита Андрея 

Шептицького»

04.20 Війна і мир 

05.10 Розсекречена історія

 

СТБ

05.35 Моя правда. Альона 

Курилова. Місія 

здійсненна

06.35 Моя правда. Хаял 

Алекперов. Кавказький 

полонений

07.25 Х/ф «Таємниця 

«Чорних дроздів»

09.25 Х/ф «Спокута»

11.15 Х/ф «Червонi 

браслети»

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.00, 22.40 Холостяк

23.35 Як вийти заміж

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» з 

Анатолієм Анатолічем 

та Юлією Шпачинською

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...» з 

Мариною Леончук і 

Павлом Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» 

з Василісою Фроловою 

і Сергієм Дойком

16.15, 23.00 «Кримінал»

17.15 «Ситуація» з Тарасом 

Березовцем

18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

із Ганапольським, 

Орловською, Ашіон

18.40, 20.20 «Територія 

позитиву» зі Сніжаною 

Єгоровою

19.20 «Нейтральна 

територія» зі Світланою 

Орловською

21.20 «Події» Вересня

22.00 «Підсумки»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 12.55 «Помста 

природи»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.20 Загублений світ

14.50 Х/ф «Солдат Джейн»

19.25 Х/ф «Бета-тест»

21.05 Х/ф «І гримнув грім»

22.55 «Змішані єдиноборства. 

UFC»

01.30 «102. Поліція»

03.00 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 4.00 «Реал» — 
«Сельта». Чемпіонат 
Іспанії

07.45 «Марсель» — 
«Атлетіко. Фінал. Ліга 
Європи УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.20 «Ньюкасл» — «Челсі». 
Чемпіонат Англії

12.10 «Шахтар» — «Верес». 
Чемпіонат України

13.55 «Леванте» 
— «Барселона». 
Чемпіонат Іспанії

16.00 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру. 
Прем’єра

16.30 «Зірка» — «Карпати». 
Чемпіонат України

18.20 «Ліверпуль» — 
«Брайтон». Чемпіонат 
Англії

20.10 Передмова до фіналу. 
Кубок Англії. Прем’єра

20.40 «Бетіс» — «Севілья». 
Чемпіонат Іспанії

22.50 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру

23.20 «Свонсі» — «Сток 
Сіті». Чемпіонат Англії

01.10 Світ Прем’єр-Ліги
01.40 «Сталь» 

— «Олександрія». 
Чемпіонат України

03.30 Передмова до фіналу. 
Кубок Англії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Шахтар» — «Верес». 
Чемпіонат України

07.50, 2.05, 5.35 Топ-матч
08.00 «Ліверпуль» — 

«Брайтон». Чемпіонат 
Англії

09.50 Енріке Гонсалес «Кіні». 
Чемпіонат Іспанії

10.35 «Олімпік» 
— «Чорноморець». 
Чемпіонат України

12.25 «LaLiga Chronicles». 
Чемпіонат Іспанії

12.50 «МЮ» — «Вотфорд». 
Чемпіонат Англії

14.40, 5.05 «Сіткорізи»
15.10 «Реал» — «Сельта». 

Чемпіонат Іспанії
17.00 Світ Прем’єр-Ліги. 

Прем’єра
17.30, 20.40 «Шлях до Ліона»
18.35 «Марсель» — 

«Атлетіко»». Фінал. 
Ліга Європи УЄФА

21.25 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру. 
Прем’єра

21.55 «Леванте» 
— «Барселона». 
Чемпіонат Іспанії

23.45 Передмова до фіналу. 
Кубок Англії

00.15 «Маріуполь» — 
«Ворскла». Чемпіонат 
України

02.15 «Бетіс» — «Севілья». 
Чемпіонат Іспанії

04.05 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.40, 13.10 Правда життя

08.40, 22.30 Диво-винаходи

09.30, 17.10 Вуличні мавпи

10.20 Африканські річки: 

дари дощів

11.20 Місця сили

12.20 Брама часу

14.10, 0.20 Речовий доказ

15.20, 21.40 Річкові монстри

16.20, 20.50 Мистецтво 

виживання

18.10, 1.50 Містична Україна

19.00 Секретні території

23.20 Любов, ненависть і 

пропаганда

03.30 Там, де нас нема

05.20 Код доступу

К1

06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 Мультфільми
09.10 «Орел і решка»
12.00, 23.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 
подорож»

21.00 «Орел і решка. Рай та 
пекло-2»

00.00 Х/ф «Ціна пристрасті»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.15 Х/ф «Том Сойєр»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.30 Т/с «Зачароване 

королівство»

18.30 М/ф «Замбезія»

20.00 Х/ф «Великий дружній 

велетень»

22.15 Х/ф «Земля в облозі»

00.00 Теорія зради

01.00 17+

02.00 БарДак

02.30 Панянка-селянка

03.20 Віталька

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 15.20 «Христина. 
Кримське соло»

06.27, 6.30, 7.00, 8.00, 9.25, 
21.00, 3.00 Новини

07.05, 8.05 День пам’яті 
жертв геноциду 
кримськотатарського 
народу та День 
боротьби за права 
кримськотатарського 
народу. Спецпланування

09.00 «Крим. Нескорений»
09.40 «Межа очікування»
10.35 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
11.00 Д/ф «Гордість світу»
12.00 Перформанс «Devam-

Продовження»
12.05 Незвичайні культури. 

Документальний цикл
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55 Схеми. Корупція в 

деталях
14.30 РадіоДень
17.00 «Генічеськ»
17.30 «Крим. Спротив»
18.00, 0.15 Інформаційна 

година
18.50 VoxCheck
19.00 День пам’яті 

жертв геноциду 
кримськотатарського 
народу та День 
боротьби за права 
кримськотатарського 
народу. Спецпроект

19.25, 21.50, 4.15 
Розсекречена історія

20.25 Перша шпальта
21.30, 3.25 Новини. Спорт
23.20 Д/ф «Дивовижні міста 

світу»
01.09, 1.10 Складна розмова
01.35 До справи
02.00 «Українська Гельсінська 

спілка — вектор 
визначено»

03.40 «Українська рапсодія»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.45 «Гроші-2018»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Життя без обману»

11.10, 23.20 «Світське життя-

2018»

12.10 Т/с «Хороший хлопець»

16.20, 21.15 «Вечірній 

квартал-2018»

18.30 «Розсміши коміка. 

Діти-2018»

20.15 «Українські сенсації»

00.00 Драма «Чужа молитва»

01.55 Трилер «Експедиція 

«Ноїв ковчег»

ІНТЕР

06.00 М/ф
06.30 «Чекай на мене»
08.00 Х/ф «Убити дракона»
10.30 Х/ф «Мій лагідний і 

ніжний звір»
12.40 Х/ф «Закоханий за 

власним бажанням»
14.30 Т/с «Нехай говорять»
18.10, 20.30 Т/с «Друге 

життя»
20.00, 2.45 «Подробиці»
23.00 Х/ф «Арифметика 

підлості»
00.55 Х/ф «Наречена на 

замовлення»
03.15 Ток-шоу «Стосується 

кожного»
04.45 «Top Shop»
05.15 Д/п «Наталя Гундарєва. 

Запам’ятайте мене 
такою»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 4.00 

Сьогодні

07.15, 4.40 Зоряний шлях

09.20, 15.20 Т/с «Подорож до 

центру душі»

17.40, 19.40 Т/с «Лист 

помилково»

22.00 Х/ф «З чистого 

аркуша»

00.10 Т/с «CSI: Нью-Йорк»

01.50 Телемагазин

02.20 Реальна містика

ICTV

05.05 Скарб нації

05.15 Еврика!

05.25 Факти

05.45 Більше ніж правда

07.35 Я зняв!

09.25 Дизель-шоу

10.50, 11.45 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 «На трьох»

13.30 Х/ф «Той, хто біжить 
по лезу» — «2049»

16.30 Х/ф «Місія 
нездійсненна»

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Місія 
нездійсненна-4: 
Протокол Фантом»

22.45 Х/ф «Місія 
нездійсненна-3»

01.00 Х/ф «Червоний»
02.55 Х/ф «Секретний 

ешелон»

НОВИЙ КАНАЛ

03.15 Служба розшуку дітей

03.20, 2.25 Зона ночі

05.55 М/с «Лунтик і його 

друзі»

06.39, 7.59 Kids Time

06.40 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»

08.00 Ревізор. Крамниці

10.00 Таємний агент

11.15 Таємний агент. Пост-

шоу

13.00 Т/с «Бібліотекарі»

16.40 М/ф «Відважна»

18.30 Х/ф «Реальна сталь»

21.00 Х/ф «Інтерстеллар»

00.25 Х/ф «Епідемія»

5 канал

06.00 Час-Time
06.15, 20.00, 2.10, 5.15 Рандеву
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 
0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 
5.00 Час новин

07.10, 10.55, 13.55, 16.55, 0.50 
Погода на курортах

07.15, 12.15 Невигадані історії
07.50, 8.55, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.55, 14.05, 15.55, 18.55, 
23.55 Погода в Україні

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 ремонтуі11.30 

Феєрія мандрів

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

14.30 Олімпійські історії

15.10 Код успіху

15.30 Сімейні зустрічі

16.05 ЕнергоНезалежність

16.25 Фактор безпеки

17.10 Стоп корупції!

18.00 Велика політика

18.40 Про військо

19.25 Особливий погляд

21.40, 3.00 Вікно в Америку

22.10 Справжній детектив

23.15 Фінансовий тиждень

23.40 Кордон держави

00.20 Винна карта

03.20 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Діалоги з Патріархом

НТН

04.35 Х/ф «Найостанніший 

день»

06.15 Х/ф «Зворотного шляху 

немає»

10.10 Х/ф «Товариш генерал»

12.00 «Свідок. Агенти»

12.35, 2.55 «Речовий доказ»

15.30 «Склад злочину»

17.05 «Переломні 80-ті»

19.00, 2.10 «Свідок»

19.30 Х/ф «Солдат Іван 

Бровкін»

21.20 Х/ф «Іван Бровкін на 

цілині»

23.15 Х/ф «Замкнутий 

ланцюг»

01.05 «Таємниці 

кримінального світу»

02.40 «Випадковий свідок»

03.55 «Легенди бандитської 

Одеси»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Територія Кіно. Леонід 

Грабовський

07.00 Новини 

07.30 Тема дня 

07.50 Документальний фільм 

«Левко Лук’яненко. Йти 

за совістю» із циклу 

«Дисиденти»

08.25 Документальний 

фільм «Після прем’єри 

— розстріл» 

09.30 Фольк-music

10.30 52 вікенди 

11.00 Документальна 

програма «Біографії 

великих. Діана. 

Незабутня»

12.00 Освальд Заградник — 

«Соло для годинника з 

боєм» 

13.40 Авторський проект О. 

Чубарєвої «Lady OPERA 

та світові зірки» у 

концерті EUROPA 

15.10 Як це? 

15.35 Хто в домі хазяїн? 

16.10 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП 7»

17.05 Концертна програма 

«Відкривай Україну» 

18.00 Двоколісні хроніки. 

18.50 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

19.05 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 

терція» 

20.00 #ВУКРАЇНІ «Кінбурська 

коса» 

20.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом. 

20.40 Національний 

академічний 

український 

драматичний театр 

ім. М. Заньковецької. 

«Посланіє»

22.10 Документальний фільм 

«Дві столиці»

23.00 Територія Кіно. Леонід 

Грабовський

23.50 Ф. Шиллер. Вистава 

«Підступність і 

кохання» 

02.05 Українська читанка 

Артем Чапай

02.15 Національна опера 

України Арам Хачатурян 

«Спартак»

04.30 Документальний фільм 

«Левко Лук’яненко. Йти 

за совістю» з циклу 

Дисиденти 

05.10 Розсекречена історія

 

СТБ

06.05 Караоке на Майдані

07.05, 19.00 Хата на тата

09.00 Все буде смачно!

10.30 МастерШеф. 

Кулінарний випускний

13.35 Холостяк

16.20 Х/ф «Екіпаж»

21.55 Вечір з Наталею 

Гаріповою. Настя 

Каменських

23.05 Світами за скарбами

ПРЯМИЙ

09.00, 11.00, 12.00, 

16.00, 18.00, 19.00 

«Репортер». Новини

09.20 «Золотий гусак.» NEW

10.00, 15.00 Концерт

11.15, 12.15, 16.15, 19.15 

«Територія позитиву» зі 

Сніжаною Єгоровою

13.00 Прямий ефір із 

Наталкою Фіцич

14.00 «Споживач» із 

Максимом Несміяновим

17.00 «Політична кухня» з 

Кароліною Ашіон

18.15 « Культурна 

дипломатія» з Юлією 

Гершун

20.00 «Світські хроніки»

21.00 THE WEEK Міжнародний 

огляд тижня з Тарасом 

Березовцем та Пітером 

Залмаєвим

22.00 «Закрита зона» з 

Володимиром Ар’євим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.10 Загублений світ

10.05 Х/ф «Бета-тест»

11.35 Т/с «Стоматолог»

15.20 Х/ф «Мабуть, боги 

з’їхали з глузду»

17.25 Х/ф «Кришталеві 

черепи»

19.15 32-й тур ЧУ з футболу 

«Динамо» - «Шахтар»

21.25 «ПРОФУТБОЛ»

23.20 «Помста природи»

ФУТБОЛ-1

06.00 «МЮ» — «Вотфорд». 

Чемпіонат Англії

07.45, 16.40 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

08.15 «Зірка» — «Карпати». 

Чемпіонат України

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20, 13.40 «Шлях до Ліона»

11.25 «Марсель» — 

«Атлетіко. Фінал. Ліга 

Європи УЄФА

14.25 «Моя гра» С. Болбат

14.55 Енріке Гонсалес «Кіні». 

Чемпіонат Іспанії

16.00 Передмова до фіналу. 

Кубок Англії

16.30, 19.10, 21.25, 23.40, 1.40 

Топ-матч

17.10, 19.25, 21.40 LIVE. 

Чемпіонат Іспанії

23.50 «Тоттенгем» — 

«Лестер». Чемпіонат 

Англії

01.45 «Челсі» — «МЮ. 

Фінал. Кубок Англії

03.55 «Маріуполь» — 

«Ворскла». Чемпіонат 

України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Челсі» — «Халл Сіті. 

Кубок Англії

07.45, 12.55, 18.40 Передмова 

до фіналу. Кубок Англії

08.15 «Гаддерсфілд» 

— «МЮ. Кубок Англії

10.00 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

10.30 «Лестер» — «Челсі». 

1/4 фіналу. Кубок Англії

13.25 «МЮ» — «Брайтон». 

1/4 фіналу. Кубок Англії

15.10 «Челсі» — 

«Саутгемптон». 1/2 

фіналу. Кубок Англії

16.55 «МЮ» — «Тоттенгем». 

1/2 фіналу. Кубок Англії

19.10 LIVE. «Челсі» — 

«МЮ»». Фінал. Кубок 

Англії

20.00 Футбол NEWS

21.45, 2.05 Топ-матч

21.55, 2.15 Чемпіонат Іспанії

23.45 Світ Прем’єр-Ліги

00.15 «Зірка» — «Карпати». 

Чемпіонат України

04.05 «Свонсі» — «Сток 

Сіті». Чемпіонат Англії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.40 Прихована реальність

09.10, 18.30 У пошуках істини

11.00 Любов, ненависть і 

пропаганда

12.30 Наука проти містики

15.30 Африканські річки: 

дари дощів

17.30, 23.50 Річкові монстри

21.00 Зброя, мікроби та сталь

00.40 Містична Україна

02.20 Бандитська Одеса

К1

06.30 «Top Shop»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 Мультфільми

09.00 «Ух ти show»

11.10 Х/ф «Книга джунглів»

13.15 «Орел і решка. На краю 

світу»

22.00 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

23.00 Х/ф «Будинок 

проклятих»

01.10 Х/ф «Ціна пристрасті»

02.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

10.45 М/ф «Принцеса 

Лілліфі»

12.00 Х/ф «Король повітря: 

Ліга чемпіонів»

13.30 Х/ф «Русалонька»

14.30 Рятівники

20.00 Танька і Володька

22.00 Країна У

00.00 Щоденники Темного

01.00 Х/ф «Богдан-Зиновій 

Хмельницький»

03.10 Х/ф «Чорна рада»

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Чорний Джек»

06.27, 6.30, 7.05, 8.05, 9.05 

Доброго ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.15 

Новини

09.35 М/с «Гон»

10.05 Хто в домі хазяїн?

10.30 Лайфхак українською

11.05 Д/ф «Незвідані шляхи»

12.00 Х/ф «Обітниця 

любові»

13.35 Концертна програма

14.30 Незвичайні культури. 

Документальний цикл

15.25 Д/ф «Вагасі» — 

«японські смаколики»

16.15 Телепродаж (на 

комерційних умовах)

16.35 Д/ф «Неповторна 

природа»

17.05 Т/с «Іспанська легенда»

20.00, 1.10, 4.15 Розсекречена 

історія

21.30 Як дивитися кіно

21.55 Х/ф «Франц»

00.40 «Левко Лук’яненко. Йти 

за совістю»

02.05 «Чесно жити і чесно 

померти. Ігуменя 

Йосифа Вітер»

02.50 «Кенгір. Сорок днів 

свободи»

05.05 «Олесь Шевченко. Як 

на сповіді»

05.30 «Микола Руденко. 

Формулу життя 

знайдено»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 11—12 ТРАВНЯ 2018

УКРАЇНА МОЛОДА

19 травня

ТБ-СУБОТА 11



КАНАЛ «1+1»

06.10 ТСН

07.05 «Українські сенсації»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 М/ф «Маша і Ведмідь»

10.15 «Поверніть мені красу-3»

11.45 «Світ навиворіт-9»

13.05, 14.05 «Світ навиворіт: 

Камбоджа»

15.05 Т/с «Хороший хлопець»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 Мелодрама «Дівчина з 

персиками»

00.40 Триллер «Пришестя 

диявола»

02.20 «Світське життя-2018»

ІНТЕР

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Бережи мене, 

мій талісмане»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

12.10 Х/ф «Шок»
14.10 Х/ф 

«Неприборканий»
16.40, 20.30 Т/с «Друге 

життя»
20.00, 1.30 «Подробиці»
23.20 Х/ф «Мінливості 

долі»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні

07.45 Зоряний шлях

09.20 Т/с «Лист помилково»

13.00 Т/с «Музика для двох»

17.00, 21.00 Т/с «Серце 

слідчого»

19.00, 2.40 Події тижня з 

Олегом Панютою

20.00 Головна тема

23.00 Т/с «Час любити»

03.30 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

05.00 Профілактика 

передавального 

устаткування

ICTV

05.05 Скарб нації
05.10 Еврика!
05.25 Факти
05.50 Інсайдер
06.40 Т/с «Ніконов і К°»
08.45 Т/с «Відділ 44»
11.20, 13.00 Х/ф «Місія 

нездійсненна»
12.45 Факти. День
13.45 Х/ф «Місія 

нездійсненна-3»
16.05 Х/ф «Місія 

нездійсненна-4. 
Протокол Фантом»

18.45 Факти тижня. 100 
хвилин

20.35 Х/ф «Місія 
нездійсненна-5. 
Нація ізгоїв»

23.10 Х/ф «Місія 
нездійсненна-2»

01.40 Х/ф «Нічне 
чергування»

03.15 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.15 Стендап-шоу

06.04, 7.24 Kids Time

06.05 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»

07.25 М/ф «Відважна»

09.15 Х/ф «Джампер»

11.00 Х/ф «Час»
13.15 Х/ф «Реальна сталь»
16.00 Х/ф «Інтерстеллар»
19.20 Х/ф «Примарний 

вершник»
22.00 Х/ф «Скажені 

перегони»
00.00 Х/ф «Плетена 

людина»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 
4.00, 5.00 Час новин

06.30 Невигадані історії
07.10, 8.10, 9.55, 13.55, 17.55, 

0.45 Погода на курортах
07.15, 4.20 Феєрія мандрів
07.50, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.55, 12.55, 15.55, 18.50, 
23.55 Погода в Україні

08.40 Натхнення

09.10 Мотор_ТВ
09.15 Автопілот-Тест
09.20 Драйв
09.30 Вікно в Америку
10.05 Сімейні зустрічі
10.25, 3.20 Кіно з 

Я. Соколовою
11.05 Кордон держави
11.20 Будемо жити
11.30 Гра інтересів
12.15, 23.10 

ЕнергоНезалежність
12.35 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

17.05 Особливий погляд

17.25 Компанія героїв

18.00, 2.10 Час. Підсумки 

тижня з Віталієм 

Гайдукевичем

19.25 Стоп корупції!

21.40, 3.00 Час-Time

22.10 Справжній детектив

23.30 Про військо

02.55 Огляд преси

НТН

05.15 Х/ф «Вінчання зі 

смертю»

06.35 «Страх у твоєму домі»

10.20 Х/ф «Пацани»

12.05 Х/ф «Табір іде в небо»

14.00 Х/ф «Ще один зв’язок»

16.35 Х/ф «Смерть 

негідника»

19.00 Х/ф «Справа 

Румянцева»

20.55 Х/ф «Під прицілом 

кохання»

23.00 Х/ф «Охоронниця»

00.45 Х/ф «Замкнутий 

ланцюг»

02.30 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Документальний фільм 

«Гуцулка Ксеня»

06.35 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

07.00 День пам’яті жертв 

політичних репресій

10.00 Розсекречена історія 

11.00 Документальний фільм 

«Кенгір. Сорок днів 

свободи» 

12.30 Документальний фільм 

«Абетка життя Григорія 

Епіка» 

13.00 #ВУКРАЇНІ «Кінбурська 

коса» 

13.45 Дитячі таємниці. 

14.15 Документальний фільм 

«Христина. Кримське 

соло» 

14.55 Документальний фільм 

«Олесь Шевченко. Як 

на сповіді» із циклу 

«Дисиденти»

15.25 Документальний 

фільм «Василь Макух. 

Смолоскип»

16.10 Лекції «Громадського». 

Іван Козленко «Люди і 

апарати. Становлення 

українського кіно»

17.15 Документальний фільм 

«Богдан Гаврилишин. 

Місія-Свобода» 

18.10 Розсекречена історія 

19.05 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП 7» 

20.00 Як дивитися кіно 

20.30 Кінокласика кіностудії 

ім. О. Довженка 

Х/ф «Криниця для 

спраглих» 

21.40 Територія Кіно. Леонід 

Грабовський

22.50 Українська читанка 

Тарас Прохасько 

23.00 Київський академічний 

Молодий театр. 

К. Школьнікова 

«Шепіт вбивці» 

01.00 Букоголіки 

01.30 Історії «Громадського». 

Кобзар, репер і Жадан

01.40 Лекції «Громадського». 

Іван Марчук. «Темпера, 

сніги та неповторні 

випадковості»

01.50 Українська читанка 

02.05 Авторський проект О. 

Чубарєвої «Lady OPERA 

та світові зірки» у 

концерті EUROPA 

03.30 Документальний фільм 

«Геній в обставинах»

04.30 Документальний фільм 

«Олесь Шевченко. Як 

на сповіді» з циклу 

«Дисиденти»

05.10 Розсекречена історія

 

СТБ

06.45 Х/ф «Таємниця 

«Чорних дроздів»

08.10 Як вийти заміж

09.15 Все буде смачно!

11.15 Караоке на Майдані

12.15 ЕксперименТИ

14.15 Х/ф «Екіпаж»

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 «Територія 

позитиву» зі Сніжаною 

Єгоровою

12.15 Споживач

13.15 Прямий ефір із 

Наталкою Фіцич

14.15 «Віч-на-віч» із Поліною 

Головановою

20.00 «Дорослі ігри» з 

Андрієм Пальчевським

21.00 THE WEEK Міжнародний 

огляд тижня з Тарасом 

Березовцем та Пітером 

Залмаєвим

22.00 «Політична кухня» з 

Кароліною Ашіон

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Бушидо»

09.00 «Помста природи»

12.10 Загублений світ

16.10 Х/ф «Вуличний боєць»

19.00 Х/ф «Інферно»

20.45 Х/ф «Солдат Джейн»

23.00 Змішані єдиноборства. 

UFC

01.30 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

02.45 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ліверпуль» — 
«Брайтон». Чемпіонат 
Англії

07.45 Світ Прем’єр-Ліги
08.15, 23.00, 3.10 Чемпіонат 

Іспанії
10.00, 15.40, 20.15 Футбол 

NEWS
10.25 «Халатний футбол»

11.15 «Моя гра». Прем’єра
11.45 «Челсі» — «МЮ. 

Фінал. Кубок Англії
13.50 «Шахтар» — «Верес». 

Чемпіонат України
16.00 «Моя гра»
16.30, 18.55 «Тур ONLINE»
16.55 LIVE. «Ворскла» 

— «Зоря». Чемпіонат 
України

19.25 LIVE. «Олександрія» — 
«Олімпік». Чемпіонат 
України

21.20 «Великий футбол»
00.50 Журнал Ліги Чемпіонів
01.20 «Ньюкасл» — «Челсі». 

Чемпіонат Англії
05.00 Профілактика

ФУТБОЛ-2

06.00, 10.45 Чемпіонат Іспанії
07.45, 23.40 Енріке Гонсалес 

«Кіні». Чемпіонат 
Іспанії

08.30 «Тоттенгем» — 
«Лестер». Чемпіонат 
Англії

10.15, 2.15 Світ Прем’єр-Ліги
12.30 «Моя гра»
13.00 «Маріуполь» — 

«Ворскла». Чемпіонат 
України

14.45 Журнал Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра
15.15 «Челсі» — «МЮ». 

Фінал. Кубок Англії
17.10, 19.25, 21.40 LIVE». 

Чемпіонат Іспанії
19.10, 21.25 Топ-матч
22.30 Футбол Tables
00.25 «Ворскла» — «Зоря». 

Чемпіонат України
02.45 «Олександрія» — 

«Олімпік». Чемпіонат 
України

04.30 Журнал Ліги чемпіонів
05.00 Профілактика

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.40 Прихована реальність

09.10, 18.30 У пошуках істини

11.00 Любов, ненависть і 

пропаганда

12.30 Зброя, мікроби та сталь

15.30 Дивовижний Гібралтар

16.30 Природа сьогодення

17.30, 23.50 Річкові монстри

21.00 Наука проти містики

00.40 Гордість України

К1

06.30 Top Shop

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 Мультфільми

10.00 Х/ф «Книга джунглів»

12.10 «Орел і решка»

14.55 «Орел і решка. На краю 

світу»

23.30 Х/ф «Місяць 2112»

01.15 «Бійцівський клуб»

02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

10.30 Х/ф «Том Сойєр»

12.15 Х/ф «Земля в облозі»

14.00 Х/ф «Дівчинка з 

сірниками»

15.00 Х/ф «Про рибалку та 

його дружину»

16.00 М/ф «Замбезія»

17.30 Х/ф «Великий дружній 

велетень»

19.30 Т/с «Зачароване 

королівство»

00.30, 2.00 БарДак

01.00 17+

02.30 Панянка-селянка

03.20 Віталька

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00 «Левко Лук’яненко. Йти 

за совістю»

06.30 День пам’яті жертв 

політичних репресій. 

Спецпланування

09.30 Х/ф «Обітниця 
любові»

12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ: 

ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ 

ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ

12.10 Перший на селі

12.40 Х/ф «Йосип 
прекрасний. Намісник 
фараона»

15.50 Телепродаж (на 

комерційних умовах)

16.10, 23.30 Д/ф «Неповторна 

природа»

17.05 Т/с «Іспанська легенда»

19.50 Д/ф «Як працюють 

міста»

21.00, 0.15 Новини

21.35 «Таємний ізолятор 

СБУ»

22.15, 1.30 Букоголіки

22.40 Д/ф «Вагасі» — 

«японські смаколики»

00.45, 1.09, 1.10 Д/ф 

«Спільноти тварин»

02.00 ПРОФІЛАКТИКА 

КАНАЛУ
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Прогрес стрімко змінює наше життя. Діти 
з пелюшок знайомляться з гаджетами. 
Стає іншою і школа. На зміну класичним 
дошкам для крейди, приходять інтерак-
тивні панелі з цифровою навчальною про-
грамою. Міносвіти підтримує інновації і 
виділяє гроші на їх придбання. Але чомусь 
у фаворитах — угорські розробки. Нез-
важаючи навіть на те, що саме Угорщина 
влаштувала Україні проблеми через новий 
Закон «Про освіту».

Довга дорога до нових технологій
 Далеко не всі українські батьки уяв-
ляють собі, що таке інтерактивні панелі 
для шкіл. У західноєвропейських краї-
нах їх використовують майже в кожно-
му навчальному закладі. А в нас подібні 
технологічні новинки рідкість. Головним 
чином, через їх високу вартість. Інтерак-
тивна панель, що представляє собою вели-
кий планшет із програмним забезпечен-
ням, коштує близько 5 тис. доларів.
 В останні роки шкільні тач-панелі ви-
користовують технічні можливості, які 
ще недавно здавалися фантастичними. На 
великому екрані учні можуть спостеріга-
ти фізичні процеси, роботу органів тіла, 
«ходити» по вулицях середньовічного міс-
та, за допомогою дотиків самостійно руха-
ти тривимірні зображення. Тач-панель — 
усього лише інструмент. А якою буде від-
дача від неї, залежить від програмного 
забезпечення та змісту навчального кон-
тенту, електронних підручників, заванта-
жених у планшет.
 Але не всі рішення настільки дорогі, 
хоч за функціоналом вони не поступають-
ся інтерактивним тач-панелям. Напри-
клад, інтерактивні дошки з мультимедій-
ним проектором або магнітно-маркерні 
дошки з білим покриттям із інтерактив-
ними проекторами. Інтерактивні дошки 
можуть бути сенсорними, електромагніт-
ними (де в якості передавача використо-
вується електронний олівець), і навіть ін-
фрачервоними. Але вибір правильної ін-
терактивної дошки — це півсправи, адже 
велику роль відіграє саме навчальний кон-
тент, електронні підручники тощо.
 Стандартні вимоги до комплектів 
мультимедійного обладнання для шкіл, 
у тому числі — до інтерактивної дошки, 
— встановлені наказом Міністерства ос-
віти України №704 від 22.06.2016 «Про 
затвердження Типового переліку засобів 
навчання та обладнання навчального і за-
гального призначення для кабінетів при-
родничо-математичних предметів загаль-
ноосвітніх навчальних закладів» (зі змі-
нами та доповненнями в наказі № 1036 від 
14.07 2017). 
 Програмне забезпечення, у тому числі 
електронні підручники, повинно отримати 
гриф МОН України про можливість вико-
ристання в навчальних закладах. Іншими 
словами — офіційне визнання їх відповід-
ності всім санітарним вимогам, держстан-
дартам, нормам законодавства тощо.

На тендері – всі свої
 Міносвіти майже кожного місяця ви-
дає нормативні документи, які мають 
вимоги до того чи іншого обладнання чи 
програмного забезпечення, якими будуть 
забезпечені українські заклади серед ньої 
освіти, аби кошти витрачалися «правиль-
но». Наприклад, 23 березня 2018 року 
Міносвіти видало наказ № 284 «Про за-
твердження Методичних рекомендацій 
щодо використання у 2018 році коштів 
освітньої субвенції для придбання за-
собів навчання та навчального обладнан-
ня для кабінетів української мови в за-
кладах загальної середньої освіти з нав-
чанням мовами національних меншин» і 
в тексті Додатку до наказу вже міститься 
вимога до програмного забезпечення, яка 
повторює буква в букву вимоги до нього 
в іншому наказі МОН України, згідно з 
яким воно готове витратити винятково на 
інтерактивні панелі майже 31 млн. грн. 
Цифра міститься в новому окремому на-
казі №391 від 18 квітня 2018 року «Щодо 
обладнання інноваційних навчально-
тренінгових класів», який регулює спе-
цифікацію із закупівлі. 
 Першою про відповідність своєї про-
дукції вказаним параметрам повідоми-
ла на своєму сайті львівська фірма ТОВ 
«ЕДПРО Дистрибюшн». Співвласниками 

цієї фірми і ще цілого ряду комерційних 
структур є сім’я Табачіних: Андрій Таба-
чін, його дружина Наталя, брати Юрій та 
Сергій, а також батько Мирослав Богдано-
вич. Юрій, до речі, в 2012-2014 рр. був по-
мічником нардепа Степана Кубіва (ниніш-
нього першого віце-прем’єр-міністра).
 «ЕДПРО Дистрибюшн» завантажує у 
власні інтерактивні дошки, випуск яких 
вона налагодила в Китаї, угорські елект-
ронні підручники та програмне забезпе-
чення MozaBook від угорської компанії 
«Mozaik». У своєму інтерв’ю Андрій Та-
бачін розповів, як від програмування ігор 
для недорогих телефонів перейшов у сфе-
ру інновацій для освіти.
 Два роки тому львівські школи отри-
мали від міста бюджет (державні кошти) 
на оновлення «предметних» класів фі-
зики. Пан Табачін узявся створити для 
них універсальний конструктор для вирі-
шення фізичних завдань і проведення до-
слідів. Для цього поїхав у Китай.
 Поки конструктор, вибачте за калам-
бур, конструювали, Львів оголосив про за-
купівлю великої партії інтерактивних па-
нелей для шкіл. І Андрій Мирославович, 
за його словами, в тому ж Китаї знайшов 
фабрику, де вирішив замовляти готовий 
продукт під брендом своєї фірми – EdPro 
Touch. А «начинку» для панелей — інтер-
активний програмний комплекс MozaBook 
— «ЕДПРО» Дистрибюшн» ексклюзивно 
закупила в Угорщині у компанії Mozaik.
 У листопаді 2017 року Міносвіти ви-
дало на цю програму гриф. Після чого 
«ЕДПРО» Дистрибюшн» стала активно 
брати участь у держзакупівлях, і за корот-
кий період пройшла 12 тендерів, переміг-
ши в п’яти з них на суму 2,8 млн. грн.
 Переважно перемоги були здобуті на 
«своїй» території. Дві закупівлі зробило 
управління освіти Львівської міськра-
ди; по одній дитяча школа мистецтв №10 
Львова та відділ освіти Радехівської рай-
держадміністрації Львівської області. 
Одну панель купила Херсонська держав-
на морська академія.
 При цьому конкурентів на тендерах у 
«ЕДПРО» Дистрибюшн» було небагато. 
Три рази фірма перетиналася з ТОВ «Ле-
окомп», ще тричі із ТОВ «Технології для 
бізнесу».
 Львівська фірма «Технології для біз-
несу» відома тим, що в квітні 2017 року її 
намагався оштрафувати Антимонополь-
ний комітет — за змову на торгах з ТОВ 
«Квадрокомп». Але фірми успішно від-
били це рішення в суді, заявивши, що од-
накові адреси не є доказом змови (прос-

то офіси опинилися в одному бізнес-цент-
рі). А те, що їхні документи були в одному 
приміщенні, теж можна пояснити: кімна-
та була «переговорною» офісного центру.

Зміст — не головне, сенс у прибутку!
 За твердженням сайта «Наші гроші», 
ціна деяких товарів, які влітку 2017 року 
«Львівобленерго» закупило в «Техноло-
гії для бізнесу», виявилася значно ви-
щою за ринкову. Так, наприклад, план-
шет «Sigma X-Style TABa102» продали 
за 5900 гривень, тоді як його середня ціна 
становить усього 3400 грн.
 «ЕДПРО» Дистрибюшн», як ствер-
джують розслідувальники, заходить у 
школи не тільки через змагання на де-
ржавних тендерах із перерахованими 
вище фірмами, а й на звичайній комер-
ційній основі. Тендери в даному випадку 
лише додатковий аргумент, який пови-
нен розвіяти сумніви в абсолютній адап-
тованості угорської MozaBook до наших 
шкільних програм.
 І хоча Андрій Табачін говорить у своє-
му інтерв’ю, що перекладати і перевіряти 
контент матеріалів Mozaik допомагають 
десятки викладачів Львова і що відео або 
тексти з конкретних предметів переклада-
ють тільки викладачі цих предметів (фізи-
ку — фізик, хімію — хімік, історію — іс-
торик), проблеми все одно виникають.
 Скажімо, за словами директора «Кре-
ативної міжнародної дитячої школи» зі 
Львова Маріанни Дмитрів, яка пережила 
перше «вау!» — ефект від нових можливос-
тей, педагоги зіткнулися з невідповідністю 
контенту українській програмі освіти.
 «Ми вже аналізували змістовне на-
повнення програми і бачимо, що з хімії, 
наприклад, є багато матеріалу для вико-
ристання в 9-11 класах, а теми, які вивча-
ють у 7-8-му — не представлені зовсім або 
дуже вибірково», — зазначає Дмитрів.
 Компанія «ЕДПРО «Дистрибюшн» за-
певняє, що відкрита для діалогу з учите-
лями, батьками, структурами Міносвіти, 
місцевими владними структурами і всіма 
причетними до цього питання. І в цьому 
немає сумнівів. Бо не розповіси (в сучас-
них умовах — НЕ презентуєш красиво) 
— не продаси. А будь-який бізнес, у тому 
числі і на навчанні, перш за все, націле-
ний на прибуток. Тому до фірми питань 
немає.

Як українські чиновники вболівають 
за угорські громади
 Питання є до Міністерства освіти. Ви-
разно пояснити свою любов до не зов сім 

адаптованого до української освітньої про-
грами, як ми бачимо, угорського навчаль-
ного контенту вони не можуть. 
 Заступник міністра освіти Павло Хоб-
зей прокоментував нам ситуацію так: 
«Продукт хороший. Працює нормаль-
но. Люди вибирають, ми гроші скидає-
мо вниз. Він відрізняється на порядок за 
якістю, на мою думку. Це продукт не ук-
раїнський, але адаптований для Украї-
ни. Він використовується у Львові. Мер 
Садовий закупив ці панелі, комп’ютери 
для міських шкіл досить успішно. Єдина 
проблема, що продукт дорогий. Коли ти 
дивишся ціна-якість, то ти починаєш за-
мислюватися. Люди будуть думати, бра-
ти їхні продукт або брати інший».
 А продукт дійсно дорогий. Наприклад, 
компанія «ЕДПРО Дистрибюшн», від-
чувши кров і солодкість українських гро-
шей за угорський продукт, уже дала свою 
пропозицію для закупівлі їх програм-
них рішень в усі школи України, а не для 
шкіл, де навчаються національні менши-
ни (угорці), як говорила Лілія Гриневич. 
Адже, подейкують, на виставці «Новий 
освітній простір» на початку квітня Лілія 
Гриневич сказала Прем’єр-міністру Ук-
раїни Володимиру Гройсману, що рішен-
ня на основі MozaBook — це рішення… для 
нацменшин. 
 Але повернемося до вартості. Виходя-
чи з листа-відповіді компанії «ЕДПРО» 
Дистрибюшн» № T27 / 04 / 2018-01 від 
27.04.2018 року, випливає, що воно є від-
повіддю на запит МОН України 1 / 11-4285 
від 20.04.2018 про надання цінових пропо-
зицій електронних підручників. І дивним 
чином запит до виробників та авторів під-
ручників електронного освітнього контен-
ту із проханням надати цінові пропози-
ції для вивчення ринку мав перелік про-
грамного забезпечення, яке вже розробле-
не Mozabook та його єдиним українським 
партнером «ЕДПРО» Дистрибюшн. 
 Відразу питання — а хто ще отримав 
подібний запит? Були в іменах одержува-
чів компанії, які розробляють українсь-
кий контент? Або «трава зеленіша у сусі-
да на лузі»? Так ось про вартість, наведе-
мо голі цифри:
 Забезпечення експерименту на пер-
ший рік — 5 849 600 грн.
 Цінова пропозиція щодо користуван-
ня  MozaBook Education для 34000 класів 
при 80% знижці — 122 400 000 грн.
 Ці цифри наведені з урахуванням того, 
що вартість одного євро до гривні не змі-
ниться і становитиме 32 грн.
 Непогана цифра винятково на про-
грамне забезпечення, яке не повною мірою 
відповідає українській освітній програмі, 
чи не так?

Міносвіти: «А давайте підставимо 
ще й ліву щоку!»
 Фактично міністерство виявило-
ся в двозначній ситуації. З одного боку, 
міністр Лілія Гриневич невпинно повто-
рює, що Угорщина політизує ситуацію 
навколо мовної статті закону «Про освіту» 
та перекручує її зміст. З іншого — легко 
і невимушено дається гриф на всю ліній-
ку угорської продукції MozaBook, яка вже 
розроблена або буде розроблена в період дії 
документа.
 І це незважаючи на те, що високопо-
ставлені державні діячі Угорщини регу-
лярно накидаються на Україну з груби-
ми нападками, звинуваченнями, вимо-
гами автономії для своєї нацменшини і 
введення постійної місії ОБСЄ на Закар-
патті. Крім того, Будапешт пообіцяв за-
важати будь-якому зближенню України 
з ЄС і НАТО. І свою обіцянку виконує: 27 
квітня засідання Комісії Україна—НАТО 
не відбулося, тому що Угорщина заблоку-
вала його втретє.
 ...Ніхто не сперечається, що MozaBook 
— відмінний продукт, за яким уже кіль-
ка років учаться угорські школярі з 1 по 
13 (!) клас. Але важко уявити, щоб після 
роз дмухування скандалу навколо претен-
зій до мовної статті нашого нового закону 
«Про освіту» Угорщина раптом почала 
закуповувати для своїх шкіл за державні 
гроші українські освітні продукти.
 Тоді чому Міносвіти, скаржачись на 
поведінку угорської сторони щодо нашої 
країни, практично «дарує» їм українсь-
кий ринок цифрового навчального кон-
тенту? Питання і справді «на мільйон». І 
не на один... ■

Навчальні панелі для українських школярів, виготовлені в Угорщині, — це масштабна 
корупція на тлі шкідливого ідеологічного впливу.

❙
❙

НЕ-ЗВИЧАЙНА КОРУПЦІЯ

Мільйони для Будапешта
Україна — всупереч логіці та здоровому глузду — 
підтримує угорські технології в освітній сфері, 
незважаючи на відверто недружню позицію 
східноєвропейської сусідки щодо української освіти 
і навіть нашої держави загалом

■
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Тарас ЗДОРОВИЛО

Нещодавно в Києві  презен-
тували українську політичну 
мелодраму — фільм «Зрад-
ник».  У ній — 1970-ті  роки 
радянської  України.  Полі-
тична задуха на кіностуді ї . 
Куратор від КДБ дає наказ 
перемонтувати щойно за-
кінчений фільм знаного ре-
жисера,  що висвітлив поді ї 
української  «громадянської 
в ійни» з правдивого ракур-
су,  а  це суперечить політиці 
парті ї .  Перемонтаж доруча-
ють режисеру-стажерці ,  яка 
щойно закінчила кіноінсти-
тут.  Дівчина розуміє,  що по-
винна захистити авторське 
бачення та історичну прав-
ду.
Стрічка зроблена в копро-
дукці ї  України та Литви, 
за підтримки Державного 
агентства України з питань 
кіно.  Ї ї  присвятили пам’яті 
видатних українських кі-
норежисерів:  Олександра 
Довженка,  Сергія Параджа-
нова,  Юрія Іллєнка.
Шлях стрічки до глядачів 
був надзвичайно складний. 
Адже підготовчий етап роз-
почався ще в 2013 році . 
Спочатку задумувалася го-
стросюжетна історична кар-
тина,  яка мала розповісти 
про боротьбу в 1919—1922 
роках повстанців Холодно-
ярської  республіки з біль-
шовиками. Але. . .  У процесі 
зйомок було змінено трьох 
режисерів.

Cюжет змістився 
у 1970-ті роки
 Спершу режисеркою 
мала стати Ганна Гресь 
(адже за основу було взя-
то кінороман Марка Греся 
«Варіант Марконі»), проте 
знімати фільм із первинною 
назвою «Окупація» розпо-
чав у червні 2014 року ре-
жисер Валеріу Жерегі з 
Молдови. Відзнявши до-
сить велику частину стріч-
ки про повстання у Холод-
ному Ярі, після конфлікту 
в 2015 році Жерегі та про-
дюсерів картини (були різні 
бачення, як потрібно роби-
ти фільм далі — кожен ке-
рувався своїми мотивація-
ми), Валеріу залишив про-
ект... 
 Трохи згодом новим ре-
жисером картини став аме-
риканський — Марк Хам-
монд. У серпні 2016 року 
в Одесі почались дозйом-
ки фільму — вже з новими 
назвою та сюжетом. Розпо-
чавши керувати процесом, 
Марк Хаммонд усе карди-
нально змінив: основні події 
фільму відтепер відбувають-
ся у 1970-х роках. 
 На нещодавній прес-кон-
ференції у столичному кі-
нотеатрі «Жовтень» твор-
ча група картини розпові-
ла про перипетії, які суп-
роводжували їх у процесі 
зйомок.
 Один із продюсерів філь-
му Володимир Філіпов ска-
зав, що хоч Революція гід-
ності й послужила хорошим 
кроком до реалізації про-
екту, але невдовзі відбув-
ся обвал гривні, і це катаст-
рофічно вплинуло на зйом-
ки: за тиждень лютого 2014 
року фактично «згоріло» 
2/3 грошей, які було виді-
лено на фільм. Зйомки дове-
лося зупинити майже на... 
три роки. Дозняти картину 
у запланованому обсязі так 
і не вдалося. 

Американський слід
 «Коли ми запросили до 
зйомок фільму Марка Хам-
монда (американського ре-
жисера, який народився в 
Чехословаччині й свого часу 
устиг добре відчути тиск 
тоталітарного режиму), — 
пригадує Філіпов, — ним 
було знайдено дуже незви-
чайний поворот подій. 
 Концепцію фільму було 
змінено, бо дозняти в тій 
манері, в якій він був заду-
маний, не було можливості. 
Ми згадали про важливий 
етап в історії українського 
кіно початку 1970-х років. 
Чому саме цей етап дуже 
важливий? Бо після Хру-
щовської «відлиги» 1960-х
років і створення декіль-
кох шедеврів світового кіно 
(«Кам’яний хрест», «Тіні 
забутих предків», «Білий 
птах із чорною ознакою») 
— все це невдовзі було за-
боронено після циркулярів 
КДБ від 1971 року. І ми зга-
дали, що наш фільм у тому 
стані, в якому він опинив-
ся у 2015 році, — добре ві-
дображає саме цю позицію: 
його ніхто не забороняв, але 
він «завис»...
 Довелося пройти іще раз 
пітчинг, представити нову 
концепцію й запропонувати 
нового режисера — Дер ж    кіно 
й комісія нас підтримали. 
Тож продовжували зйом-
ки на Одеській кіностудії», 
— констатував Володимир 
Філіпов. 
 Інший продюсер фільму 
— Андрій Суярко — додає, 
що під час доопрацювання 
проекту до нього приєдна-
лася литовська компанія 
«Арт-бокс», завдяки чому в 
процес увійшов литовський 
оператор Лейбус: «Тож кар-
тинка, яку ми отримали, — 
європейського рівня. Крім 
того, в нас був режисер із 
особливим поглядом, який 
відчував ситуацію «холод-
ної війни», дивлячись на це 
з «того» боку «залізної за-
віси». І саме він запропону-
вав ідею концепції фільму, з 
яким і вийшов на широкий 
загал».
 Марк Хаммонд — амери-
канський режисер, продю-
сер та сценарист. Понад 30 
років знімає художні та до-
кументальні фільми в Азії, 
Америці та Європі. Коло 
його інтересів перетинає 
кордони і жанри — від доку-
ментальних фільмів-розслі-
дувань про торгівлю фаль-
сифікованими лікарськи-
ми засобами до політичних 
трилерів і арт-хаусу. На да-
ний час Марк Хаммонд пра-
цює над проектом «Анато-
мія революції» — політич-
ною драмою про ненасиль-
ницькі революції
 Досвідчений режисер 
на київській презентації 

«Зрадника» емоційно ска-
зав, що йому довелося ство-
рити історію з тих скла-
дових, які були на той мо-
мент у його розпорядженні. 
«Адже до мене було відзня-
то вже багато матеріалу, та 
найсуттєвішими у цій іс-
торії для мене були такі по-
няття, як свобода, свобода 
слова».
 Кошторис фільму (який 
формувався в 2012 році, 
коли долар коштував 8 
грн. — Авт.) — 24 мільйо-
ни гривень, із яких Держкі-
но виділило п’ятдесят від-
сотків. Тому спершу фільм 
було відзнято лише част-
ково (десь на 20 %), після 
чого зйомки припинилися 
у зв’язку з відсутністю фі-
нансування, адже почала-
ся війна на сході й було не 
до кіновиробництва. (Крім 
того, один з іноземних ак-
торів українського похо-
дження не приїхав на зйом-
ки).
 «Усі українські фільми, 
які створювали у той склад-
ний період (зокрема, «Гніз-
до горлиці», «Моя бабуся 
Фані Каплан»), — нагадав 
голова Держкіно Пилип Іл-
лєнко, — були на межі ви-
живання, ставилося питан-
ня, чи доцільно завершувати 

їх зйомки... Дер жкіно вда-
лося поступово відновити їх 
фінансування (як і фільму 
«Зрадник», який пройшов 
дуже важкий шлях) лише 
протягом 2015 року». 

Страшний молох поїдав 
митців
 Автор сценарію «Зрад-
ника» Заза Буадзе — гру-
зинський кінорежисер, сце-
нарист, який має грузинсь-
ке громадянство, але з 2008 
постійно проживає та пра-
цює в Україні, — журналіс-
там уточнив, що ідея напи-
сання сценарію була не його. 
У роботі над сценарієм йому 
допомагав Марк Хаммонд — 
ідея фільму Зазі сподобала-
ся, а згодом — і сама робота 
над картиною. 
 «Спершу постійно запи-
тував себе: «Ну що сподоба-
лося в цій ідеї фільму аме-
риканцю? Він же не повинен 
був розуміти всю суть того, 
що тоді в Союзі відбувало-
ся, зокрема в 1970-ті роки. 
Думав, що Марка приваби-
ла тодішня своєрідна «ек-
зотика», яку він і витяга-
тиме, — сміючись каже Бу-
адзе. — Але потім був зди-
вований, наскільки реально 
йому близькі і ця тема, і 
ця історія, бо, як виявило-

ся, це було певним чином 
пов’язано з історією його 
сім’ї...»
 «Тема несвободи-свобо-
ди творчості, конфлікт між 
системою й художником-ре-
жисером будуть присутні за-
вжди, — констатує Заза Бу-
адзе. — Мабуть, будь-яка 
система хотіла б тримати ху-
дожника в узді. 
 Зараз, після стількох 
років, радянська тоталітар-
на система може здаватися 
молоді не такою й страшною. 
Але то був страшний молох, 
котрий поїдав, і було чимало 
обірваних не лише творчих 
доль, а й навіть життів!..» 
 Тоді у Союзі питання сто-
яло руба: хочеш вижити — 
будь холуєм та лизоблюдом 
і забудь про творчість, про 
правду. Чимало творчих лю-
дей або спивалися, або йшли 
з професії, дехто закінчу-
вав життя самогубством. А 
хтось і вижив, і «творив», 
щоправда, за рахунок чого, 
— це вже інше питання... 
 «Тож ця тема важлива: 
вона не вмерла й, мабуть, не 
вмре ніколи. І якщо тоді була 
політична цензура, то зараз 
— цензура ринку: хоча тебе 
й не посадять, але часто до-
водиться наступати собі ж на 
горло, на свою пісню. Проте 
знаходити розумний компро-
міс — це теж мистецтво!» — 
резюмував Заза Буадзе 
 У фільмі «Зрадник» зі-
грали Олег Мельничук, 
Станіслав Щокін, Михай-
ло Грицкан, Зоя Барановсь-
ка, Ольга Карпова і багато ін-
ших. Не будемо переповідати 
детально сюжет, а лише до-
дамо, що кінцівка фільму — 
не така, як задумувалася ав-
торами й до якої глядача під-
водить логіка сюжету. Не-
сподівано й неочікувано усе 
в головних героїв, які, хоч і 
не підкорилися системі й не 
втратили гідності — скла-
дається добре!.. ■

ТАКЕ КІНО

Заза Буадзе: Мабуть, 
будь-яка система хотіла 
б тримати художника в узді 
Політична задуха на кіностудії у фільмі «Зрадник»

■

Картинки з 1970-х. 
Фото з сайта kinoafisha.ua.

❙
❙

Кадри «Зрадника».❙
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«Наша команда виграє Кубок третій рік поспіль і дванадцятий раз у своїй 

історії. Завоювати трофей дуже важко, але утримувати його декілька 
сезонів — набагато складніше. Таке досягнення заслуговує найгучніших 

оплесків!»
Рінат Ахметов
президент ФК «Шахтар» (Донецьк)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Із недавнього часу великий 
футбол у Дніпрі — нечастий 
гість. Попри наявність у місті 
одразу двох футбольних команд 
практично з ідентичною назвою, 
звиклі до поєдинків екстра-кла-
су вболівальники своєю присут-
ністю матчі «Дніпра» та «Дніп-
ра-1» в другій лізі не балували. 
Певне пожвавлення на головній 
арені міста спостерігалося під час 
поєдинку Кубка країни, в якому 
«Дніпро-1» змагався зі столич-
ним «Динамо» за право зіграти 
в фіналі турніру. І хоча за бра-
ком майстерності та класу до ви-
рішальної стадії національного 
Кубку «дніпряни» не пробилися, 
проведення на «Дніпрі-арені» фі-
налу КУ-2017/2018 викликало у 
місцевих уболівальників макси-
мальний інтерес.
 Не в останню чергу цьому по-
сприяв статус фіналістів КУ — 
«Шахтаря» та «Динамо», котрі в 
умовах аншлагу провели чергове 
українське «класико». Принци-
повості й так мегапринципово-
му поєдинку додавав факт того, 
що перед його початком на ра-
хунку обох вітчизняних грандів 
було по 11 виграних національ-
них кубків. Що ж до локальної 
мотивації, не обтяженої історич-
ними фактами, то виграти фінал 
динамівців підштовхувало праг-
нення не завершити сезон з по-
рожніми руками. «Гірники» ж, 
без однієї хвилини чемпіони, без 
сумніву, хочуть зробити «золо-
тий дубль». 

 У трьох раніше зіграних у се-
зоні-2017/2018 років поєдинках 
«гірники» не забили динамівцям 
жодного гола, зазнавши при цьо-
му поразок у двох матчах. Вихо-
дило так, що складнощів із вибо-
ром переможної тактики на при-
нципову гру в Олександра Хацке-
вича не було. Інша справа — вибір 
виконавців, і тут, як показала 
гра, в білоруського наставника 

«Динамо» є складнощі.
 Не секрет, що на тренерську 
долю Хацкевича випало непро-
сте завдання, пов’язане з мас-
штабним переформатуванням 
першої динамівської команди. 
Як наголосив динамівський на-
ставник, у фіналі Кубка про-
ти «Шахтаря» грала команда, 
котрій усього лише три місяці. 
Значна ж частина нових вико-

навців — молодь. «У нас хоро-
ші молоді хлопці, але їм ще пра-
цювати й працювати», — визнав 
Олександр Хацкевич.
 У підсумку, велика кількість 
браку та невимушених помилок 
відіграли свою роль — супер-
ник у помаранчево-чорній фор-
мі двічі покарав за прорахунки 
свого конкурента, оформивши 
таким чином перемогу в 12-му 

за ліком розіграші національ-
ного Кубка.
 «За помилки карають», — 
наголосив головний тренер 
«біло-синіх». Після пропуще-
ного на початку другого тайму 
першого від «гірників» гола, 
забитого за класичним для до-
нецького клубу «флангово-про-
стрільним» сценарієм, незаба-
ром динамівці отримали від 
суперника й другий гол, який 
став наслідком невпевнених дій 
їхнього голкіпера Дениса Бой-
ка під час далекого пострілу зі 
«стандарту» Ярослава Ракиць-
кого.
 «Воротар з таким досвідом не 
повинен пропускати такі голи», 
— констатував Хацкевич. Про-
те, за словами динамівського 
«коуча», на полі грає команда, а 
в кубковому фіналі-2018 столич-
ний колектив не знайшов, що 
протиставити своєму найбільш 
принциповому конкуренту. При 
цьому португальський настав-
ник «Шахтаря» Паулу Фонсека 
констатував: «Перемогла краща 
команда. Ми домінували, конт-
ролювали гру, продемонструва-
ли терпіння й забили в правиль-
ні моменти». ■

Григорій ХАТА

 Усі ознаки свідчать про те, що Василь 
Ломаченко успішно набирає вагу у світі 
професіонального боксу. І мова не тіль-
ки про те, що за неповні п’ять років він 
доріс до чемпіонського поєдинку в уже 
третьому ваговому дивізіоні. Небезпід-
ставні розмови про можливий бій з ле-
гендарним філіппінцем Менні Пак’яо, 
остаточний переїзд для проведення своїх 
боїв із західного на східне узбережжя 
США — до Нью-Йорку, де б’ється серце 
професіонального боксу — яскраві озна-
ки того, що Василь Ломаченко набуває 
ознак справжньої зірки профі-боксу.
 У суботу в нью-йоркському «Медісон 
Сквер Гарден» наш іменитий співвітчиз-
ник спробує встановити ще один рекорд і 
найшвидше з усіх боксерів стати чемпіо-
ном світу в трьох вагових категоріях. «Я 
це зроблю», — пообіцяв Ломаченко. 
 Для цього Василю — володарю чем-
піонського пояса WBO в другій напів-
легкій вазі (до 58,9 кг) — потрібно буде 
в своєму 12-му за ліком поєдинку на про-
фі-ринзі побити 32-річного венесуельця 
Хорхе Лінареса, котрому належить ти-
тул чемпіона світу за версією WBA в лег-
кій ваговій категорії.
 «Зараз я хочу зрозуміти, що відчував 
мій попередній суперник — Гільєрме Рі-
гондо, коли виходив проти мене, важчо-
го за нього, на бій. Нині ситуація вигля-
дає протилежною, адже я менше Лінаре-
са. Утім я прагну показати глядачам, що 
це не така вже й проблема, й пара-трійка 
кілограмів ролі не грають», — відзначив 
український боксер, першим чемпіонсь-
ким титулом якого, нагадаємо, був пояс 
WBO у напівлегкій вазі (до 57,1 кг).

 Орієнтири Ломаченка зрозумілі 
— підкорити якомога більше вагових 
дивізіонів, набувши таким чином слави 
легендарних мультичемпіонів Пак’яо, 
Оскара де Ла Хої, Шейна Мослі тощо.
 Щоправда, згідно з правилами про-
фі-боксу, в разі виграшу чемпіоном сві-
ту іншого пояса в «не рідному» для себе 
дивізіоні, триматися в один і той же 
час на різних висотах не можна. Тож, 
як свідчить промоутер Ломаченка Боб 
Арум, у разі перемоги над Лінаресом 
Василь майже гарантовано забажає про-
вести об’єднавчий бій iз кимось із «лег-
ких» чемпіонів (вагова категорія до 61,2 
кг) — володарем пояса WBO Раймундо 
Бельтраном або чемпіоном світу WBC 
Майкі Гарсією. Щоправда, сам Лома-
ченко досі не вирішив, у якому вагово-
му дивізіоні він залишиться після субот-
нього поєдинку. «Рішення буду прийма-
ти після бою з Лінаресом», — наголосив 
українець.
 Щодо майбутнього поєдинку, в яко-
му, на думку букмекерів, саме Василю 
Ломаченку належатиме статус фавори-

та, то головна його інтрига полягає в 
тому, як довго протриматися в ринзі змо-
же Лінарес. Основною фішкою поперед-
ніх суперників Ломаченка була їхня від-
мова від подальшого продовження поє-
динку з українським боксером. Лінарес 

пообіцяв без бою білий прапор не вики-
дати. «Я — неординарний боєць. Поба-
чимо, з якого тіста зроблений Ломачен-
ко», — заявив венесуелець, який, до сло-
ва, також по-чемпіонськи піднімався з 
нижчих вагових категорій. ■ 

ФУТБОЛ

Гарнi хлопцi i команда-машина
Перемігши свого найпринциповішого конкурента, «Шахтар» вийшов в одноосібні 
лідери за кількістю виграних Кубків країни

■

Молодій динамівській команді забракло майстерності, аби виграти у «Шахтаря» Кубок України.
Фото УНІАН.

❙
❙

ТАБЛО

 Кубок України. Фінал. «Динамо» 
— «Шахтар» — 0:2 (Феррейра, 47; Ра-
кицький, 61; «Д»: Бойко, Кендеза, Бур-
да, Кадар, Пиварич, Шепелєв, Гар-
маш, Циганков, Шапаренко (Мбокані, 
66), Вербич (Цитаїшвілі, 86), Бесєдін; 
«Ш»: П’ятов, Бутко (Хочолава, 90), Ра-
кицький, Кривцов, Ісмаїлі, Степаненко, 
Фред, Марлос, Патрік (Коваленко, 65), 
Тайсон, Феррейра (Кайоде, 75)).

■

БОКС

Пару зайвих кілограмів — не проблема
Василь Ломаченко готується 
стати чемпіоном світу вже 
в третій для себе ваговій 
категорії

■

Василь Ломаченко — на відкритому тренуванні в Нью-Йорку перед боєм iз Хорхе Лінаресом.
Фото з сайта boxingscene.com.

❙
❙
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КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №50■

ПОГОДА■

Кінорежисерка Марина Ковалевська отримала 
диплом переможця за короткометражний фільм 
про час «15 хвилин» у Лос-Анджелесі
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 У ресторані одного відвідувача 
обслуговує дуже гарненька офіціан-
тка. Пообідавши, він просить при-
нести рахунок, платить і каже:
 — Але ж існують такі три слова, 
які вам було б дуже приємно почути, 
чи не так?
 — Правда!
 — А хочете, я вгадаю, що це за 
слова?
 — Ну спробуйте!
 — Я вас кохаю!
 — Ні, «Здачі не треба».

* * *
 — Слухайте, — говорить шеф 
співробітнику, — ви кажете, що у вас є 
п’ятирічний стаж роботи, а насправді ви-
являється, що ви ніде не працювали.
 — А хiба ви не казали, що вам 

потрібні працівники з уявленням?

* * *
 Зустрiчаються два підприємці.
 — Як справи, як бізнес?
 — Що тобi сказати? Не так доб-
ре, як мені хочеться, але й не так уже 
й погано, як хотілося б тобі.

* * *
 — Любий, я купила кілограм 
м’яса. Тобi пельменi за яким рецеп-
том приготувати: за маминим, як у 
нашiй кулінарії чи як у магазині?
 — А в чому різниця?
 — Якщо готувати за маминим 
рецептом — вийде півтора кілогра-
ма пельменів, за рецептом кулінарії 
— 20 кілограмів, а якщо як у мага-
зинi, то цього кусня м’яса на все жит-
тя вистачить.

По горизонталі:
 3. Михайло Дорошенко в «Ук-
раїні молодій». 7. Столиця Колумбії. 
8. Одне з найбільших листяних дерев 
планети, яке на Сході називають чина-
рою. 10. Ім’я головного героя одной-
менної сатиричної п’єси Миколи Кулі-
ша. 11. Стара назва Республіки Кон-
го. 12. Дитячий табір, який переїхав із 
Криму до Буковелю. 14. Ранкова зір-
ка. 16. Містечко на Львівщині, де роз-
ташований військовий полігон. 17. 
Церковнослов’янське чоловіче ім’я. 19. 
Собача кличка, що часто зустрічається 
в літературних творах ХІХ століття. 21. 
Знаменита московська вулиця. 22. 
Довга вузька частина струнних інстру-
ментів, вздовж якої натягнуті струни. 
24. Розчин дубильної речовини для 
вичинювання шкур. 25. Сталевий бру-
сок із насічкою, вид напилка. 26. Зга-
дувана в шумерських документах краї-
на, яку ототожнюють з Україною. 27. 
Правитель держави тюрків, «кульга-
вий завойовник», що підкорив Азію, 
Північний Кавказ та Індію.
По вертикалі:
 1. Частина будинку між дахом і 
стелею. 2. «Не ..., не .., не ... моска-
леві й ляхові служить. Довершилась 
України кривда стара, нам ... для Ук-
раїни жить». (Іван Франко) 3. Зброя 
мушкетера і сучасна гармата. 4. Нау-
кова назва «швидкої Насті». 5. Мар-

ка українських вантажівок. 6. Порода 
мисливського пса. 9. Мусульманське 
свято весни й Нового року. 12. Цирко-
вий майданчик. 13. У картярській грі 
— чотири карти однакової масті, які 
йдуть одна за одною. 14. Французь-
кий салат, який традиційно готують 
у піст. 15. Самоцвіт і хвороба нирок. 
18. Осадова гірська порода, різновид 
кремнезему або інфузорна земля. 19. 
Набридливий «сусід», переважно у 
міських квартирах. 20. Один із ос-
новних типів зображення Божої Ма-
тері — з піднятими в молитві руками. 
23. Покійний генерал МВС, якого пі-
дозрюють у причетності до вбивства 
Георгія Гонгадзе. 24. «..., мій рідний 
..., пісенний ... завзяття і труда» (Ми-
кола Мозговий).■

Кросворд №48
від 4—5 травня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00

Захід +5…+10

 +19…+24

 +5…+10

 +14…+19

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр +5…+10

 +14…+19

 +5…+10

 +14…+19

Північ +5…+10

 +17…+22

 +5…+10

 +13…+18

Схід +5…+10

 +12…+17

 +5…+10

 +16…+21

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00

Південь +6…+11

 +15…+20

 +6…+11

 +15…+20

з 14 до 20 травня

 Овен (21.03—20.04). Вам 
іще не набридло постійне нагаду-
вання про те, звідки у вас ростуть 
руки? Якщо набридло, час закін-
чувати ремонт і нарешті показати, 
хто в домі господар.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 
18.

 Телець (21.04—21.05). Ви-
падково побачена передача нага-
дає про давно забуте хобі. І вам 
так захочеться повернутися в 
юність і знову випробувати азарт 
збирача. Домашні залюбки під-
тримають вашу iдею.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 
19.

 Близнюки (22.05—21.06). 
Святковий настрій вирішив затри-
матися у вашому домі. Тiльки не 
злякайте це чудове відчуття під-
несеного стану. Ви вмієте цінува-
ти справжню дружбу i не ховаєте-
ся вiд чужих проблем.
  Дні: спр. — 14; неспр. — 
15.

 Рак (22.06—23.07). Не вар-
то вiдмовлятися від раптово за-
пропонованого відрядження — 
на вас чекає непередбачуване 
знайомство з цiкавою людиною. 
Начальство нарештi помiтило вас, 
тож фiнансова винагорода не при-
мусить себе чекати.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Лев (24.07—23.08). Не гні-
вайтесь, якщо хтось із друзiв, по-
заздривши вашому успіху, глузу-
ватиме з вас. Будьте поблажливі 
до слабкостей. Про домашні проб-
леми допоможуть забути спортив-
ні зали, а вже звідти легкою хо-
дою вирушайте на пошуки нових 
пригод.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 18.

 Діва (24.08—23.09). Прислу-
хайтеся до музики рідного міста, 
адже ви так давно нею не насолод-
жувалися! Постарайтеся направити 
свою енергію в мирне русло, ви пок-
ликані сприяти миру, а не розбрату 
серед найближчих родичів.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 19.

 Терези (24.09—23.10). Хтось, 
дивлячись на вас, крутить пальцем 
біля скроні. Але ваші божевіль-
ні вчинки — не що інше, як спосіб 
піднятися над суворою дійсністю. А 
iнодi чудернацькi вчинки  можуть 
принести дуже відчутну користь.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 
17.

 Скорпіон (24.10—22.11). 
Ви завоювали на роботі настіль-
ки високий авторитет, що кожну 
вашу задумку підтримує керiв-
ництво. Стільки нових ідей хо-
четься втілити в життя, що, навіть 
збираючись на відпочинок, ви бе-
рете купу книжок.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Стрілець (23.11—21.12). По-
переду приємний сюрприз, а це, 
швидше за все, нове захоплення. 
Смуга везіння, причому широка, 
розстеляється перед вами, як по-
дарунок долi. Сміливо торуйте собi 
шлях. Несподівана зустріч зі старим 
приятелем змінить ваші плани.
 Дні: спр. — 20; неспр. — немає.

 Козеріг (22.12—20.01). 
Ви навіть не могли припустити, 
що легкий флiрт переросте у ве-
лике почуття. Від сильних емоцій 
ви вiдчуєте втому, але вона буде 
приємною. Будьте щирі, уважні, і 
кохана людина відповість тим са-
мим.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

 Водолій (21.01—19.02). 
Перш ніж виносити на суд суворо-
го начальства свій новий проект, 
зробіть так, щоб воно прихиль-
нiше ставилося до вас. Проявіть 
лояльність, і невдовзi ви зможе-
те вити з шефа мотузки.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 
20.

 Риби (20.02—20.03). Ви за-
надто вимогливі до коханої люди-
ни. Минулі образи дають про себе 
знати. Вам треба вiдверто погово-
рити, так легше буде знайти від-
повідь на запитання, якi не зали-
шають вас у спокої.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17. 
■

Адреналіна ШУГАЙ

 Австралійська супер-
модель Міранда Керр та її 
чоловік, творець мессенд-
жера Snapchat Еван Шпі-
гель стали батьками. Їхня 
перша спільна дитина 
з’явилася на світ 7 травня у 
лос-анджелеському медич-
ному центрі Cedars-Sinai. 
Хлопчика назвали Харт на 
честь прадіда по татковій 
лінії, котрий був відомим 
юристом. Нагадаємо, що в 
35-річної Міранди це вже 
друга дитина. Модель та-
кож має семирічного сина 
Флінна від шлюбу з акто-
ром Орландо Блумом. А от 
27-річний мільярдер Шпі-

гель уперше відчує радість 
батьківства. 
 Тим часом ще в одній 
зірковій родині сталося по-
повнення. Первістка своє-
му чоловікові Джессі Пле-
монсу народила актриса 
Кірстен Данст. Ім’я свого 
синочка щасливі батьки 
поки що не розголошують. 
Як відомо, 35-річна Кірс-
тен і 30-річний Джессі ста-
ли парою в 2016 році. Ак-
тори зустрілися за знімаль-
ному майданчику друго-
го сезону серіалу «Фарґо», 
де грали подружжя. У січ-
ні 2017-го стало відомо, 
що зірки заручилися, а че-
рез рік уже чекали на ле-
леку. Цю щасливу новину 

шанувальни-
ки пари дізна-
лися просто зі 
сторінок глян-
цю, де Данст за-
мість формаль-
ного оголошен-
ня про вагіт-
ність одразу 
п р о д е м о н с -
трувала чи-
маленький 
животик. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

БЕБІ-БУМ

Зоряні хлопчики 
Міранда Керр та Кірстен Данст народили 
синочків

■

Міранда
Керр уже
двічі
мама. 

❙
❙
❙
❙

12—13 травня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий дощ, мiсцями грози. Вi-
тер пiвнiчний, 5-10 м/с. Температура вночi +7...+9, удень +19...+21. 
Пiслязавтра температура вночi +7...+9, удень +15...+17.

Миргород: короткочасний дощ. Уночi +7...+9, удень +14...+16.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +5...+7, удень +19...+21.
Одеса: невеликий дощ. Уночi +10...+12, удень +18...+20.

10 травня температура води на узбережжi Чорного та 
Азовського морiв становила 17-20 градусiв, у Днiпрi бiля 
Києва — 20.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: 
уночi +3...+5, удень +19...+21. Моршин: уночi +6...+8, удень 
+19...+21.

Наші в Америці
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