«У Генпрокурори я б пішов»

Ера самогубців

Усе більше підлеглих
Луценка критикують
його, сподіваючись
на крісло
керманича ГПУ

Шокуючий
звіт ООН:
людина знищує
планету досі
небаченими
темпами

» стор. 2

» стор. 13

Мадлен Бонгард: Ваша мова дуже
мелодійна, тому для своєї
компанії я обрала
українську назву

Середа, 8 травня 2019 року

Після Києва і Львова швейцарська акторка
презентувала моновиставу в Маріуполі

» стор. 14
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,495 грн
1 € = 29,672 грн
1 рос. руб. = 0,405 грн

Два місяці босоніж
101-річний ветеран Другої світової з Київщини пригадує,
як воювали голими руками під прицілом НКВСників

❙ Захарій Безверхий, ветеран Другої світової, завжди радий гостям. А гості завжди розчулені теплом і гостинністю його дружної родини.
❙ Фото з архіву родини.

» стор.
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ІнФорУМ

«Новопризначений командувач ООС Олександр Сирський — досвідчений,
командував деякий час антитерористичною операцією. До 2014 року займався
координацією зі співпраці з НАТО. Тобто це не совєтський генерал, він
розбирається в тому, як сучасна армія воює».

■ СИЛОВИКИ

Мирослав Гай
заступник голови Ради резервістів ЗСУ

■ НА ФРОНТІ

«У Генпрокурори Обстрілюють мирні села
я б пішов»
Бойовики знову взялися розбурхувати цивільних
Усе більше підлеглих Луценка
критикують його, сподіваючись
на крісло керманича ГПУ
Іван БОЙКО
У перехідний період так званого вакууму влади
усе більшим стає коло претендентів на найвищі державні посади, які вони воліли б посісти після інавгурації новообраного Президента України Володимира
Зеленського. Не винятком є й посада Генпрокурора,
адже у Зе-команді неодноразово заявляли, що чинний керманич ГПУ Юрій Луценко повинен залишити свій пост.
Той факт, що Генпрокурора можна змінити достроково лише у випадку висловлення йому недовіри більшістю голосів Верховної Ради, в команді переможця особливо до уваги не беруть. А тим часом про
власні амбіції щодо головного крісла на Різницькій
висловлюють окремі підлеглі Юрія Віталійовича.
Окрім скандально відомого прокурора Костянтина
Кулика (обвинувачуваного у незаконному збагаченні),
який відверто виступив на боці Зеленського під час перегонів, мріє про посаду Генпрокурора і керівник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, який за п’ять років так і не довів до логічного завершення більшість проваджень щодо кривавих злочинів режиму Януковича на Євромайдані.
Днями він укотре підтвердив свої амбіції: в ефірі
програми «Політичний маринад» на телеканалі Еспресо пан Горбатюк заявив, що готовий обійняти пост
Генпрокурора при Президенті Володимирі Зеленському.
«Необхідні зміни в Генеральній прокуратурі.
Тому що є велика кількість порушень закону, яка в
першу чергу йде від самого Генерального прокурора.
Це, зокрема, втручання в розслідування кримінальних проваджень нашого управління. З урахуванням
практики відстоювання закону в справах, які розслідуються нашим управлінням, я відповів, що хотів би,
щоб ці принципи сповідувалися і в ГПУ, і у всіх прокуратурах України, і якщо буде довіра, буде рішення
Верховної Ради та Президента, я готовий цим зайнятися», — сказав Сергій Горбатюк.
Як приклад впливу політики на роботу ГПУ під
керівництвом Юрія Луценка начальник управління спецрозслідувань ГПУ назвав провадження про
розтрату коштів, у якому фігурувала екс-міністр юстиції, «регіоналка» Олена Лукаш. Горбатюк стверджує, що таких випадків тільки щодо його управління було понад 50.
За його словами, Луценко «прийшов до ГПУ не
як працівник прокуратури, не як юрист, а як представник політичних сил». Мовляв, «найголовнішим
його завданням мало бути звільнення прокуратури
від будь-якого зовнішнього впливу».
«Якби він це зробив, то, попри відсутність юридичних знань, це була б його велика заслуга. Але він,
на мою думку, не тільки цього не зробив, а й примножив такий вплив», — сказав Горбатюк.
На уточнювальне запитання, чи не надходили
йому пропозиції зі штабу Зеленського, Горбатюк відповів негативно: «Від жодної політичної сили за час
моєї роботи пропозицій не було». ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що не вбачає підстав писати
заяву про відставку: «На даний момент я не бачу ані юридичних, ані
моральних підстав писати заяву про відставку, а закон про прокуратуру передбачає зміну прокурора тільки у двох випадках: коли він
сам хоче піти або коли парламент хоче, щоб він пішов».
При цьому очільник ГПУ зазначив журналістам, що готовий до
ймовірної відставки, якщо Верховна Рада висловить йому недовіру:
«Якщо парламент висловить мені недовіру, я це сприйму абсолютно нормально... Але ми обрали Президента, якого я по-людськи поважаю і буду допомагати. Ми не обрали царя, який може всіх, кого
хоче, знімати, призначати — так буває тільки в серіалах, у житті все
має бути за законами».
Серед іншого, пан Луценко додав, що готовий поділитися з новообраним Президентом України Володимиром Зеленським своїм
баченням у питаннях боротьби з корупцією, у подоланні монополізму та щодо інших питань. Але зазначив, що наразі ні новообраний
Президент, ні його представники не зверталися до нього для проведення зустрічі.

мешканців Донбасу
Оксана СИДОРЕНКО
У ніч на 7 травня український
військовий зазнав поранення на
Донбасі, повідомив штаб української воєнної Операції Об’єднаних
сил. У прес-центрі ООС розповіли,
що підтримувані Росією бойовики 6 травня дванадцять разів порушили режим припинення вогню й
уже у першій половині доби 7 травня – уже чотири рази. В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі села Пікузи, заявляючи про п’ять обстрілів. Хоч
насправді самі з мінометів обстріляли село Троїцьке у Попаснянському районі. Зазначається, що збройні формування Російської Федерації тричі застосували заборонені
Мінськими угодами 120 мм мінометів. «Ворог також обстрілював
наших захисників з озброєння бойоДмитро СЕМЕНОВ
Токсичні викиди з
заводу «Титан», розташованого у північному Криму, завдали
серйозної шкоди економіці України.
Іноземні інвестори
відмовляються співпрацювати з сільськогосподарськими регіонами, розташованими
у прикордонній зоні,
через ризик зараження продукції отруйними речовинами.
Однією з останніх найбільших втрат
стала відмова компанії Agrofusion від
будівництва на Херсонщині заводу з переробки томатів та виготовлення з них томатної пасти. Планувалося, що побудований у
Чаплинському районі
завод забезпечить роботою як мінімум тисячу осіб. Потужність
цього підприємства
була б на рівні від 180
до 250 тисяч тонн томатів на рік. Вартість
інвестиційного проекту, за даними Херсонської ОДА, на середину 2018 року становила 2 мільярди гривень.
Для виготовлення
томатної пасти планувалося використовувати томати, вирощені у Херсонській
області. Під майбутній завод вже закупили дороге та високопродуктивне обладнання італійського виробництва. Та згодом
з’ясувалося, що усі ці
надії марні, бо одразу
після того, як сталося
екологічне лихо на заводі «Титан», найбільший виробник томатної пасти в Україні та
потужний експортер
до країн ЄС відмовився від співпраці.

вих машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», — уточнили в прес-центрі. При цьому двічі
велися обстріли саме по Троїцькому. Жертв серед мирного населення вдалось уникнути.
Також противник обстріляв позиції Об’єднаних сил біля населених пунктів Талаківка, Павлопіль,
Лебединське, Мар’їнка, Гранітне,
Новозванівка. «Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил
немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь.
За даними розвідки Об’єднаних
сил, 6 травня п’ятьох окупантів
було знищено», — зазначили в
ООС.
Від початку доби вівторка, 7
травня, ворог кілька разів обстріляв позиції ООС біля Авдіївки, Гнутового та Богданівки.

■ АГРЕСІЯ

❙ Російські найманці знов активізували
❙ стрільбу по будинках мирних
❙ мешканців Донбасу.
Нагадаємо, чинний Президент Петро Порошенко призначив нового командувача операцією
Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі.
Ним став Олександр Сирський.
До цього було звільнено Сергія
Наєва. ■

■ П’ЯТА КОЛОНА

Токсичний Крим Війна ідей
Окупанти українського
півострова відлякують
потенційних інвесторів
Після шокуючих
подій 24 серпня 2018
року, як тільки з території анексованого Росією півострова
Крим подув токсичний вітер, уся сільськогосподарська продукція на полях вкрилася чорним жирним
нальотом. Не кращим
чином позначилося на
настроях інвесторів і
поява військових, які
взялися в екстреному
порядку очищати дороги та будівлі у прикордонній із Кримом
зоні від отруйних викидів із заводу «Титан».
— На момент екологічної катастрофи у
Криму Херсонська область на 99 відсотків
була готова почати реалізацію перспективного інвестиційного
проекту з будівництва заводу з переробки томатів у Чаплинці, — каже екс-голова
Херсонської обласної
державної адміністрації Андрій Гордєєв.
— Завод повинні були
звести за декілька кілометрів від українсько-російського кордону, поруч з окупованим Кримом. Але
як тільки безвідповідальна адміністрація
заводу «Титан» вчинила нам хімічну атаку, інвестори повтікали. Бо з’ясувалося,
що отруйні викиди
можуть вплинути на

якість продукції, яка
повинна була експортуватися до Європи...
Нагадаємо,
через аварію на заводі
«Титан» в Армянську в аграріїв північного Криму, а також
двох прикордонних
регіонів Херсонщини
(Чаплинка та Каланчак) загинула велика
частина врожаю наприкінці серпня та на
початку вересня 2018
року.
На відпочинок та
оздоровлення з населених пунктів Каланчацького та Чаплинського районів,
розташованих у зоні
ураження кримського «Титану», виїхало
тоді майже 530 дітей
та дорослих. У пресслужбі Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби
України розповіли,
що, незважаючи на всі
вжиті заходи, токсичні викиди з «Кримського Титану» періодично фіксують і по
сьогодні.
Однак окупаційна влада півострова
відмовляється визнавати свою провину в
екологічній катастрофі, мотивуючи це
сильною посухою на
півострові у літній період через перекриття
владою України Північно-Кримського каналу. ■

Вандали розбили
пам’ятний знак,
встановлений на честь
проголошення суверенітету
України
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків
Проросійські активісти розтрощили
легендарний пам’ятний знак, який встановили харків’яни через місяць після проголошення українського суверенітету —
16 липня 1990 року. Тобто ця подія сталася за рік до того, як Україна стала незалежною, зібравши тоді біля входу до саду
Шевченка сотні патріотів міста.
Відтоді навколо пам’ятника не раз ламалися ідеологічні списи. У 2013-му, скажімо, невідомі зловмисники поцупили
тризубець, що був невід’ємною частиною
загальної композиції. А перед цим камінь
замалим не зник через рішення мерії збудувати на його місці 20-метрову стелу на честь
державного прапора. Ситуацію врятував
75-річний рухівець Володимир Пасічник,
який на знак протесту прикував себе до загорожі й не зрушив з місця, допоки чиновники не відмінили блюзнірське рішення.
Цікаво, що п’ять років тому, коли в
місті бушувала «руская вєсна» й неподалік від цього пам’ятного знака проводили гучні мітинги гастролери з Бєлгорода
та Курська, він залишився неушкодженим. А ось після виборів, коли активність
проросійських симпатиків спалахнула з
новою силою, камінь знищили остаточно. З такою ж ненавистю сплюндрували кілька тижнів тому і пам’ятний знак
УПА у Молодіжному парку, який ідейні
вандали засипали горою сміття.
Харківська поліція внесла свідчення
про вандалізм до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею «знищення та пошкодження об’єктів культурної
спадщини». А ось чи з’явиться у місті
оновлений пам’ятник знак, наразі сказати складно. Останнім часом просто на
очах знецінюються державні ідеологічні
принципи, які до виборів здавалися непорушними. ■
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■ ПАМ’ЯТЬ

■ ПОГОДА

Два місяці босоніж

Травневий сніг

101-річний ветеран Другої світової
з Київщини пригадує, як воювали голими
руками під прицілом НКВСників

Посеред весняного цвітіння-колосіння Карпати знову засипало снігом. Зокрема, він учора щедро випав у Верховинському районі на Прикарпатті. У регіоні навіть оголосили штормове попередження.
Укргідрометцентр попереджав, що 7 травня в Івано-Франківській області очікується значний дощ, у горах — із мокрим
снігом та посилиться північно-західний вітер — до 15—20 метрів за секунду.
Безпосередньо в Карпатах синоптики прогнозують на ці дні
сильні заморозки у повітрі — до -3 градусів — та ожеледь на
дорогах. Від сильних поривів вітру можливе падіння дерев та
електроопор на проїжджі частини. ■

Оксана СОВА

В Обухові на Київщині живе унікальна людина — довгожитель і ветеран Другої світової Захарій Безверхий. Йому вже 101 рік і у червні
дідусь відзначатиме черговий день народження. Це справжній ветеран, що відслужив майже поспіль цілих 8 років. Скромний і дуже
зворушливий дідусь, якого двадцяте століття не пожаліло. Має 56
років трудового стажу, повні коробки нагород та відзнак, десять
правнуків та одну праправнучку, душевну родину. А більше нічого.
Місцева влада, за словами дочки Катерини Захарівни, зайвий раз
привітаннями дідусеві не набридає. Пенсію ще при СРСР отримував
57 рублів, а хату мав під солом’яним дахом. «20 років стояв дідусь
у черзі на «Жигуль», та й того не дочекався — рядовий! Спочатку
офіцери отримували», — розповідає зять ветерана.
Захарію Кириловичу ні виплат, ні машин сьогодні вже не треба. А
от уваги і шани забагато не буває. Далеко ветеран вже сам не ходить — по хаті тупає, у дворі проходжується. А гостям завжди радий
і довгенько відвідини ще згадує. Втираючи хусточкою очі час від
часу, він розповідає про далеке дитинство. Скаржиться, що багато
чого позабував уже, та описує картини з юності так яскраво, ніби
вчора те було. «Якби ж усе згадать та розказати, то довга книжка
вийшла б», — посміхається.

Від Голодомору
до «3-ї категорії»
«Зараз ви вже не знайдете нікого з мого покоління — 17, 18, 20-го
року народження, між іншим»,—
каже Захарій Кирилович. І не
дивно — покоління «революції»
пізнало лиха через край. Коли в
Україні почався голод, Безверхому було всього 14. «У моєму селі (а
я з Ємчихи Миронівського району)
комуністи вигрібали врожаї ще задовго до колгоспів, — пригадує. —
В 1928-1929 роках, пам’ятаю, привезеш iз поля, обмолотиш — вони
поважать, і мусиш тримати в коморі, поки не заберуть. А їсти свій
хліб — зась». А потім настали зовсім чорні роки. Мати зібрала дітей
— Захарія і сестричок — і рушила до Воронежа. В потяг буквально пробивалися — бажаючих виїхати повно, залізничники відганяють. «А як нас виженеш? Людина
зайшла у вагон і впала — хтозна,
чи жива, чи мертва, — згадує Захарій Кирилович. — Повнісінькі,
забиті вагони у Росію йшли. Ще й
на даху мостилися люди». З його
села Воронежа дісталися цілі три
родини. Бідували — не описати
словами, але хоч iз голоду не пухли. Вчитися Захарію Кириловичу так і не довелося — в 15 пішов
заробляти. На причепі, а далі й на
тракторі. До 1938-го, коли повернувся в Україну, вже мав за плечима цінні навики, та довелося йти
не на роботу, а в армію. «Служив
у 42-му гірськово-стрілецькому
полку на Кавказі, — пригадує ветеран. — Була у нас 72-міліметрова гармата, а ствол до неї — 76 кг.
Нав’ючимо коней, і тягнуть те залізо вузькими гірськими стежинами». Безверхого, як тракториста і слюсаря, відправили на курси гарматно-збройних (орудийнооружейных) майстрів, зброярем і
служив до 1940-го.
Демобілізувався, повернувся в
своє село — там уже чекала молода дружина. «Прийшов у формі 3-ї
категорії: латка на плечі, латка на
штанях, — розповідає Безверхий,
що врізалося в пам’ять. — Це тоді
указ такий вийшов Тимошенка
(маршала Семена Тимошенка. —
Ред.), щоб додому відпускали тільки в дранті, ще й те у три дні мусів
здати державі, ставши на облік».
Інакше — під суд! Хоч голим iди.
З одягом у ті часи сутужно було,
так-сяк сестри допомогли на костюм стягтися. Не встиг обжитися
— на перепідготовку забрали. А
там і війна.

Голі, босі й на машині
Захарій Кирилович війну зустрів на самому кордоні України, у
Львові. Вже знали, що відступати
доведеться, два тижні, каже, одягнені і взуті спали, щоб «німець нас
хоч сонними не захопив». Не відступали, говорить, а тікали. Стояла поблизу них танкова частина
— навіть «коней» своїх покидала.
А полк Безверхого відступав, маючи одну гвинтівку-трьохлінійку на
трьох. «Біжимо по чистому полю,
а за нами німці на танках, — згадує, зітхаючи, ветеран. — Зупинимося, відстріляємося і знову в
путь». Спали, де доведеться. Їли,
що вдавалося дістати в селах по дорозі. «Як дасть дядько шмат хліба, то їси, а як ні — значить, нема і
в них», — розповідає Захарій Кирилович. Шукали на полях сякітакі овочі, копали. Польову кухню тягли підводою просто так —
нічим нагодувати вона не могла.
А головне, ззаду — загін НКВС
— «щоб ми не розбіглися», пояснює дідусь. Ситі, в теплому новому
одязі, з автоматами — для них усе
це добро знайшлося. Командують
— в атаку! А самі автоматну чергу
по землі дають — щоб швидше ворушилися...
Одного разу Захарію Кириловичу з товаришами таки пощастило. Знайшли на дорозі покинуте
авто — ключі в салоні, пальне є, а
Безверхий — водій. То вже хлопці
відвели душу. «Сіли і їхали, поки
в баку пальне було, — пригадує,
сміючись, дідусь. — Скінчилося
— покинули і далі пішки».

На обороні Києва і в морозах
Караганди
Страшно уявити — війська, знесилені двомісячним походом без харчів та відпочинку,
захищали Київ голими руками.
Щоправда, кулеметів підкинули,
хоч і не дуже справних. «Народу
загинуло дуже багато. Дехто і повтікав — у тій мішанині вбитих-поранених не дуже рахували, — розповідає Захарій Кирилович. — А
мені втікати було нікуди (село і родина в окупації вже були), йшов з
усіма — що бог дасть, те й буде». В
Голосіївському лісі стояли, поки
бої за Київ не почалися. Але ніякий штаб так і не спромігся забезпечити солдат необхідним. «Поповнення приходить, хлопцям
кажуть — йди гвинтівку собі шукай. А шукати де — на полі вбитих
повно лежить, яку знайдеш, та й
твоя...» — пригадує дідусь.

❙ Захарій Безверхий.
Втрати були величезними, без
сліз говорити про те він не може.
Сам поранення отримав — уламок міни сухожилля роздробив,
досі під коліном сидить — дістати неможливо. Пощастило — в
міську лікарню забрали. «А через днів три, чую по радіо, вже й
здали Київ, — розповідає Захарій
Кирилович. — Нас, так розумію,
останніми встигли евакуювати.
Кілька годин в ешелоні чекали,
поки колію розбомблену підлатають, і — через Каспій у Баку».
На лікуванні солдат провів півроку, а потім рік і два місяці на реабілітацію дістав. Йди, куди хочеш — відпустили. То згадав, що
сестра з чоловіком у Караганді,
туди й поїхав. Знав, що працювали в якомусь таборі — він охоронцем, вона в лазареті. «Та Караганда була — одні табори і зеки,
— пригадує дідусь. — Пам’ятаю,
вийшов на станції Ковбасна. Тільки надумав підобідати (з Києва
пайок віз, ще й чарчина була), як
перевірка документів». Ні поїсти
не дали, каже, ні погрітися — вивели на лютий мороз у тонкій шинельці...

Мирні часи без парадів
«Усе пережили, навіть і те, чого
б не треба», — зітхає дідусь. Після війни, каже, ні на паради не
ходив, ні у ветеранських організаціях участі не брав. Хлопців, з
якими служив і воював, розпорошило. «У нас у частині половина
українців була, половина таджиків і узбеків. Де їх знайдеш?» —
пояснює. Після реабілітації ще
кілька років служив на туркменському кордоні — солдатів з
інвалідністю на фронт, що відсунувся далеко на Захід, вже не відправляли. До 1946 року охороняв кордони на далекій гірській
заставі, поки відпустили. А тоді,
пригадує, вгору ніколи було глянути — тяжка робота без вихідних. Не захотів у колгосп вступати — город по саму хату відрізали. Живи з двома дітьми, як
знаєш.
Захарій Кирилович — ніби
втілення долі простого українця, якого XX століття мало не
змололо. Він розповідає про бідність, про голод, про те, як на
війні «все страшно», без пафосу і бравад. Все відшуміло. Та
Захарій Кирилович тримається
«на п’ять». Читає газети без окулярів, дивиться новини, футбол і
вболіває «за наших, київських».
На президентських виборах голосував — каже, за Україну. Фотографіями внуків-правнуків усі
стіни обвішані, на свята родичів
— повна хата. «Як показують
по телевізору радянські фільми
про війну, лиш рукою махає. Не
дивіться того, каже, то все брехня», — роповідає донька ветерана Катерина Захарівна, справжнього бойового ветерана, який
iще добре пам’ятає правду. ■

❙ Верховинський район. Наші дні.
■ РАРИТЕТ

Мелодія «Червоного
Мендельсона»
Вперше в Україні зазвучить легендарна
скрипка Антоніо Страдіварі, створена
майже три століття тому
Лариса САЛІМОНОВИЧ
За кілька днів у Харкові виступить відома американська
скрипачка Елізабет Піткерн у супроводі Молодіжного академічного симфонічного оркестру «Слобожанський». Родзинка концерту класичної музики в тім, що в нашій країні вперше зазвучить одна з найкращих скрипок Антоніо Страдіварі,
відома під назвою «Червоний Мендельсон».
Цей дивовижний інструмент, виготовлений ще у 1720 році,
отримав численні нагороди у галузі мистецтва, бо вважається
одним із кращих витворів італійського майстра. Цікаво, що
одразу після створення скрипка кудись безслідно зникла, загубившись на добрих 200 років. Лише в першій половині минулого століття вона несподівано з’явилася у Берліні, а пізніше потрапила до США завдяки родині Елізабет Піткерн.
У 1990 році дідусь скрипачки викупив «Червоний Мендельсон» на лондонському аукціоні Christie’s, щоб подарувати до
16-річчя улюбленої онучки. З цим інструментом вона виступала на кращих сценах США, Італії, Великобританії, Франції,
Німеччини, Австрії та багатьох інших країн.
Візит скрипачки до України став можливий завдяки братам — музикантам Сергію та Олександру Дворниченкам,
один з яких наразі проживає на батьківщині Елізабет, а інший працює заступником директора МАСО «Слобожанський». «Ідея організувати спільний виступ виникла під час
благодійного концерту «Класична феєрія» у грудні минулого року, — каже Олександр Дворниченко. — Пані Піткерн відома у США не лише як талановитий музикант, а й меценат.
Вона очолює фонд Red Violin, який надає стипендії музикантам-початківцям, а також є президентом та художнім керівником дитячого табору Luzerne Music Center у штаті НьюЙорк. Там отримують музичну освіту обдаровані діти віком
від 9 до 18 років».
У Харкові знаменита гостя не лише виконає концерт для
скрипки з оркестром Бетховена та Симфонію №4 Брамса, а
й візьме участь у роботі благодійного конкурсу-фестивалю
«Музична майстерня» як член журі. Переможця нагородять
безкоштовною поїздкою до американського Luzerne Music
Center, вартість якої 4 тисячі 865 доларів. ■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ
Київ — Херсон — Чонгар — Київ

Стара, не до кінця залатана асфальтівка довго, майже три
години, тягнеться з обласного
центру на південний схід, —
попри степ, зрошувальні канали,
приземисті, але ошатні південноукраїнські хатинки. У салоні
шалено трясе на ямах, але при
цьому — мінімум зустрічного
транспорту. Разюча відмінність
із довоєнними часами, відколи
міждержавна траса до кримських пляжів за короткий час перетворилася на суто внутрішню,
навіть тупикову магістраль. Де
знаменитий Чонгар — це вже
не «ворота до Криму», а всього
лише перший населений пункт, у
який у 2014 потрапляли біженці
з окупованого півострова...

■ ПРАКТИКА ЗМІН

Реформи на межі...
Створення об’єднаних територіальних громад в Україні натикається на спротив місцевих
еліт, «дірки» у законодавстві й небажання районної влади віддавати свої повноваження

На лінії окупації
Уже п’ятий рік тут — початок вільної української території, яка перебуває під контролем нашої влади. Біженці у
Чонгарі не зупинялися, хіба що
транзитом і то ненадовго, — переважно вони йшли далі, шукаючи нову тимчасову батьківщину в Києві чи навіть у Львові.
Змілів транспортний потік, також «транзитом», попри Чонгар, iшли й інвестиції. У сухому
залишку тут і навколишніх семи
населених пунктах залишається
близько 3 тисяч осіб. Які вчаться долати свої економічні та соціальні проблеми за допомогою
нових інструментів, що їх пропонує нова державна стратегія
— децентралізація.
...Елемент, який одразу домінує над центром села — синьо–жовтий прапор на високій
щоглі на будівлі сільради. Прапор видно здалеку — якщо не
від самого контрольно–пропускного пункту, то від траси точно!
Прапор тут і досі має трохи глибше значення, ніж точно такий
же символ незалежності на адміністративних будівлях решти
території України, віддалених
від місць драматичних подій.
— Ось тут, на вузькому перешийку, стояв наш намет, — розповідає Анжела Литвиненко, волонтер, заступниця голови правління Херсонського обласного
центру «Успішна жінка». — А в
ньому — ми, дві жінки, які ночували і були готові не пропустити ворога.
Перешийок і справді стратегічний: вузька дорога, обмежена з одного боку водами лиману,
з іншого — яри, посічений природою ландшафт, яким не змогла би пересуватися жодна військова техніка. Іншими словами,
вузька горлянка пляшки, яка
вела з автономної республіки
на територію решти України. І
якщо тут поставити загорожу!..
Безумовно, вже тоді вони
розуміли, наскільки наївними
є їхні старання, — з огляду на,
м’яко кажучи, нерівність сил
тих, хто обороняється, і тих,
хто міг наступати. Але міркували тоді по–іншому, користуючись не завжди матеріальними критеріями. І дуже часто такий підхід приносив результат:
ініціатива, підкріплена лише
великим бажанням, дозволяла
зупинити вороже налаштовану
силу. Адже та сила, стикаючись
із незрозумілим алгоритмом, автоматично капітулювала.
— Важко сказати, на що ми
тоді сподівалися, — продовжує
Литвиненко. — Але ідея захищати Чонгар виникла в Криму.
Я сиділа у тоді ще неокупованому Сімферополі, у якому вже почалися руйнівні для нас події,
під будівлею їхньої Верховної
Ради. Розклала прапори... І по-

❙ Дорога до села Чонгар проходить через укріплення, які в 2014-му прикривали Україну від окупаційних військ.
❙ Фото автора.
чула: «А ви можете принести їх
більше? Я сьогодні ввечері поїду
на Чонгар, перешийок зовсім не
укріплений»... Ось там ми і провели кілька ночей. Аж поки не
отримали підмогу.
Сьогодні в цьому місці — стаціонарний контрольний пункт,
у якому несуть службу українські десантники. Пункт, щоправда, виглядає неактивним, закинутим. Утім, як виявилося, візуальний контроль над перешийком не припиняється ні на мить.
«Вибачте, але жодних деталей!

засадах співфінансування, —
продовжує Лілія Безсонова. —
Відтак демографічна ситуація
у Чонгарі останнім часом почала поліпшуватися. Кілька років
тому ми мали спад, а зараз спостерігаємо відновлення.
Серед соціальних програм,
започаткованих сільською радою, — муніципальна няня, допомагає також урядова програма, за якою багатодітні сім’ї отримують за третю, четверту дитину по 1700 гривень щомісяця.
У доволі небагатому регіоні сте-

Більшість головних дійових осіб у таких районах і
на нинішній стадії реформування, як і до початку
територіальних перетворень, перебувають на лінії
«кум-брат-сват», а тому доволі швидко знаходять
ефективну протидію реформам.
— заявив керівник КПП. — І
жодних інтерв’ю без узгодження з командуванням!».
Військові — ще один новий
«атрибут» місцевого життя:
серйозні, україномовні і дуже
скупі на слова. Особливо — у
розмові з журналістами. І навіть на святі на їхню честь, під
час Дня прикордонника. «Вибачайте, служба», — звернувся до
нас керівник прикордонного загону, що дислокується поряд із
селом, одразу попросивши не називати ні його прізвище, ні посаду, ні військове звання. І, звичайно ж, не фотографувати.

Коли у районі не хочуть...
Стан доріг, якість ремонту у
приміщенні сільської ради — ці
самі елементи, які одразу, навіть на перший погляд, вимагають покращення. Місцева влада
в особі секретаря сільської ради
Лілії Безсонової, що в ці дні виконувала обов’язки голови, сподівається на створення об’єднаної
територіальної громади.
Наразі ж фінансовим донором Чонгару та інших семи сіл,
що входять до території сільської ради, є два агропідприємства.
Точніше, навіть одне, — адже
друга аграрна структура переживає непрості фінансові часи.
— При цьому свої комунальні заклади, сферу охорони
здоров’я ми утримуємо самі, на

пової Херсонщини це — доволі
непоганий фінансовий аргумент.
— Нещодавно провели тендер на будівництво нової амбулаторії, — продовжує Безсонова.
— До нового року об’єкт мають
здати в експлуатацію. Передбачається впровадити телемедицину, адже особливість села у тому,
що ми розташованi досить далеко від районного центру Генічеська — 45 кілометрів, і не кожен пацієнт, особливо літнього
віку, може приїхати на прийом
до сімейного лікаря.
Тому тут вирішили розвивати сільську медицину самотужки — зуміли зацікавити лікарку, місцеву уродженку, і вмовити її переїхати у Чонгар. Раніше
у цих краях власного лікаря не
було. За кошти громади купили їй новий автомобіль «Рено» і
житловий будинок. «Щоправда,
не новий, але невеликого косметичного ремонту для комфортного проживання у ньому буде
цілком достатньо», — каже секретар сільради.
Щоби розвиватися динамічніше, чонгарці сподіваються таки ввійти на прийнятних
для себе умовах в новостворену
об’єднану територіальну громаду. Створити власну, на жаль, не
вийде: законодавство передбачає, що для цього необхідно щонайменше п’ять тисяч мешкан-

ців. А на території Чонгарської
сільради проживає близько трьох тисяч.
— Наразі ми вивчаємо пропозиції сусідів — Новоолексіївки і
Новодмитрівки, — каже Безсонова. — Позиція ж районного
керівництва дещо інша, виражена у гаслі «Один район — одна
громада!».
Така позиція викликає певний спротив. «Це ні що інше, як
небажання районного керівництва віддати владу», — каже громадський активіст із села Чаплинка Петро Лелеко. Він — із
числа тих, хто виявляв свою
громадянську позицію не лише
в 2014 р., а й пізніше: разом з іншими небайдужими «протискав» не завжди однозначні, але
напрочуд ефективні рішення,
спрямовані проти держави-агресора.
На кшталт припинення електропостачання до окупованого
Криму, призупинення Північно–Кримського каналу. Передача більших повноважень, на
його думку, має не менше значення для утвердження самостійності і добробуту цього віддаленого шматка української
території, яка несподівано для
себе отримала «прикордонний»
статус — поблизу адміністративного кордону з тимчасово окупованим Кримом. Причому віддаленого не лише від Києва чи обласного центру, але навіть і від
районного керівництва.

Подолати брата/кума/свата
«Найбільша проблема адміністративної реформи в Українi, і ми бачимо це на прикладі
нашої області, що об’єднання в
територіальну громаду — це, по
суті, консенсус місцевих еліт»,
— каже економіст, провідний
експерт Причорноморського
центру політичних та соціальних досліджень Володимир Молчанов.
Ставка у цій грі доволі висока — 60% прибуткового податку з громадян, які отримає
об’єднаний бюджет. Таким чином отримуємо цікавий варіант
не лише у потенційно заможних
регіонах iз добре розвинутою
промисловістю чи об’єктами
інфраструктури, а й у степовій
Херсонщині із її ризикованою
зоною землеробства.

Друга проблема, як її оцінює експерт, — не всі територіальні громади, навіть успішно об’єднавшись, виявилися готовими до того, що на їхнi плечі
повісять не лише прибутки, а й
видатки. «Скажімо, до половини всіх витрат ОТГ Херсонщини — це потреби освіти, — каже
Молчанов. — А сума ця є доволі
значною: у середньому в області вона становить 39 тис. грн. на
одну дитину за рік. Нормальною є ситуація, коли у містах
ця цифра є суттєво меншою, але,
на жаль, так виходить не всюди.
Скажімо, у Херсоні вона становить 18,6 тис. грн., але в області є населені пункти, де вона сягає 50 тис. грн. А на Дніпропетровщині, за нашими даними, у
деяких населених пунктах вона
наближається до показника 100
тис. грн... Відтак коштів на інфраструктурні об’єкти, цілком
очевидно, у громади вже не залишається».
Мова насамперед — про стан
місцевих доріг. На Херсонщині
вони — суто суб’єктивно — чи не
найгірші в Україні. «На думку
місцевих мешканців, дороги —
завжди погані», — погоджується експерт.
Ще одна відчутна зона ризику для громад — боржники.
Адже не всі структури вчасно
і в повному обсязі платять податки. «І в нашій ситуації ніхто не має на них впливу, — констатує Молчанов. — Податкова, відповідно до чинного законодавства, має право вживати
відповідних заходів, але не є
зобов’язана вчиняти відповідні
дії. Особливо ж важко стає у ситуації, коли існує конфлікт між
громадою і владою району». Чи,
наприклад, відсутність того ж
самого консенсусу між елітами,
— чи, навпаки, «надмірність»
такого консенсусу, коли господарські суб’єкти змовляються
поміж собою поза спиною громади, а податкові структури
перебувають у зоні впливу тих
самих еліт. Ситуація у регіонах
— передусім невеличких і віддалених — більше, ніж реальна. Більшість головних дійових
осіб у таких районах і на нинішній стадії реформування, як і до
початку територіальних перетворень, перебувають на лінії
«кум-брат-сват», а тому доволі
швидко знаходять ефективну
протидію реформам.
— Або, візьмемо, наприклад, таку шпаринку в чинному законодавстві, яка теоретично і практично може слугувати важелем впливу на громаду:
інвестор може зареєструватися на території громади, але не
зобов’язаний це робити, — каже
Володимир Молчанов. — А тому
сьогодні вже можна констатувати: існують громади, які не зрозуміли, що в їхньому житті щось
змінилося. Був сільський голова, став староста, — і це єдина
зміна, що порушила чинний уклад їхнього життя. ■
Матеріал було підготовлено за результатами інформаційного семінару в рамках проекту «МедіаПроРеформа» за
підтримки посольства США в
Україні.

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 8 ТРАВНЯ 2019

Я ВАМ ПИШУ...
Станіслав ОЛІЙНИК
с. Михнівці, Лубенський район,
Полтавська область
Це що — знову рветься до влади
братва, у якої не те що ідеології, елементарної моралі нема за душею?
Певно, це почалося відтоді, коли
замість того, аби зібрати підписи на
підтримку кандидата, стало достатнім внести грошову заставу. Наче на
звільнення затриманого! Хіба це не
спроба підмінити політичний курс
комерційним проектом? Отож і посунув до державного керма, даруйте, всілякий набрід.
І що нам за напасть така, щоб комедіанта з манерами Мефістофеля
та обрати главою держави? Не інакше, як наслано. Свят,свят, свят...
Кому-кому, а винуватцям цієї халепи справді не завадило б пройти
психіатричну експертизу, а не патякати про адмінресурс. То що нам
тепер робити, людоньки? Сконфузилися — далі нікуди! Ой, боюся,
можемо занапастити неньку Україну. Буде каяття, та не буде вороття. Знемагатимемо в неволі, гірки-

■ ВІДЛУННЯ

■ ГЛАС НАРОДУ

Фауст чи Мефістофель?

Чи не заважка
шапка
Мономаха для
кОмікадзе?

Блюзнірство без режисури
ми сльозами вмиватимемося.
Нічого страшного, кажете.
Прагнули ж уздріти нові обличчя. Навіть такі примарні й бліді?
Як могло статися, що телевізійники, нерідко вірні слуги олігархів, підсунули нам таке інкогніто
і просто-таки кота в мішку? Ми ж,
розвісивши вуха, легко піддалися
зомбуванню та маніпуляціям нашою свідомістю. Здавалося б, законне право обирати кращу долю
посіяло розбрат, сум’яття в наших
душах. Йдеться ж бо не стільки про
комунальні тарифи, корупційну пошесть чи навіть припинення воєнних дій. На кону — саме існування
України як суверенної держави.
Словом, на радість ворогам обрали чи не найсумнівніший варіант.

Таке, наче зовсім перевелися істинні українці, яскраві особистості, для яких національна ідея
— справа честі. Взяти хоча б Кошулинського, Безсмертного — чом не
достойні кандидати? Так ні! Не помічаємо.
Ой, недобре це все. Ми на межі
національної катастрофи, петля
накинута, а натягнути зашморг
— справа техніки. Та все ж важко
повірити, що пересічний обиватель
проміняв досвідченого дипломата
на лицедія.
Воістину, щоб зберегти національну єдність і врятувати державу, пам’ятаймо пророчі слова славетного Кобзаря:
«Обніміться ж, брати мої,
молю вас, благаю». ■

■ ПОЛІТПАРНАС

■ ПОСТВИБОРЧЕ

Відсіч
фантому

Тунель пройшли...

Владислав СТОЛЬНИКОВ

Артур ПАВЛИК,
член Народного руху України з 1989 р.,
найстарший депутат органів місцевого
самоврядування, викладач, юрист-практик
Болехів,
Івано-Франківська область

Вкраїно, видибай з лихого шоу,
що вводить злидарів у згубний транс,
а лицедій несе в байках мажорних
свій балаганний зрадницький пасьянс.
Тож годі осіняти шоумена
сліпим довір’ям навіть жартома,
бо страдних українців поіменно
пильнують вічні світло і пітьма.
Єднаймося для відсічі фантому
паяца як суспільної біди,
згуртовані у виборі святому
єдиної воскреслої ходи. ■
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А чи побачимо світло в його кінці?

Перед виборами у другому турі редакція «УМ» збільшила до трьох сторінок критику кандидатів у президенти. Я
не підтримував жодного з кандидатів, що
пройшли до фінального туру. Але як свідомий українець, будучи відповідальною
людиною, хочу голосувати на виборах,
довіряючи не словам, а ділам. Новообраний Президент має сформувати умови для
процвітання нації, самодостатніх, самозабезпечених, самоврядних та самозахищених громад. Незалежні українці вимагають гідності і добробуту в своїй державі.
Красиві обіцянки Президента Поро-

шенка (зняття недоторканності, подання
нового виборчого закону, ліквідація управлінської вертикалі, припинення війни на Донбасі, покращення соціального
захисту простих українців тощо) перед виборами змінилися новим гаслом «Армія,
віра, мова». І як воно втілилося в життя?
Щодо одержання Томосу і створення
єдиної помісної автокефальної церкви в
Україні — цю діяльність Президента вважаю позитивною. Я вірю в те, що через
певний період в Україні буде дійсно єдина церква.
У «Сюжетах з натури» Аркадій Музичук написав правдиві слова про минулі вибори:
Тунель пройшли, ну щонайменше тричі,
Вже свічечка ледь жевріє в кінці.
З тіні виходять ті ж самі обличчя,
Людських сердець і душ людських ловці. ■

Ще донедавна
квітучими сакурами
славилося наше
Закарпаття, куди
з’їжджалися туристи
помилуватися
цією красою.
Потім естафету
підхопив Київ,
започаткувавши
і свою алею в
парку Кіото. Цьоріч
таку прекрасну
ідею підхопили
одночасно Черкаси
і Камя’нець-Подільський. Так,
за сприяння
посольства Японії в
Україні в Черкасах,
у Долині троянд,
було висаджено 25
молодих деревець
сакур (на фото).
На цю подію до
міста прибув
другий секретар
посольства Хошіно
Юічі, продовжуючи
заходи, заплановані
в рамках Року
Японії в Україні.

Президент України
має бути
україноцентричним
Олексій ПЕРЕДЕРІЙ
с. Мала Білозерка, Василівський район,
Запорізька область
Шановні молодоукраїнці! Читаю ваші
щемні часом публікації, поділяю погляди.
До того ж як давній тусовець виступаю проти пресової «всеїдності» — давайте тяжіти
до духовного гурманства.
Останні політичні події, правда, вишуканістю не тішать. Тож констатація така:
одному з кандидатів на президентське крісло звалилася така «шапка Мономаха», що
той не знає, що з нею робити. І віднині він
не комік, а кОмікадзе. На жаль, не проглядається лик автохтона біля національного стерна. Хто виконає заповідь блаженнішої пам’яті Левка Лук’яненка про
україноцентричність керманича, відповідної національності, переконань тощо? Хоч
української «квоти» проси у нинішніх володарів «кілець» на представництво. А що,
ми ж толерантні!
Загалом же маємо контрацептиви проти узурпації влади, як-то Революції, Майдани, у корабельних радистів SOS, говорю
як колишній радист. Тож спаси і порятуй,
Господи!
А нині, вибачте, прошу допомогти знайти триколісний велосипед для дорослого.
Як для інваліда ІІ групи — це все: і пошта,
і бібліотека, і церква, і крамниця. Куплю
велосипед, оплату гарантую. Тел. 068-48121-00. ■

■ ОБІЦЯНКА-ЦЯЦЯНКА

Казав Ляшко:
допомогу
дам...
Та слово його пустопорожнє
Ольга СУХАН
С. Володимирівка, Совхоз-2, Софіївський район,
Дніпропетровська область
Шановна редакціє! Наша сім’я давно
передплачує вашу газету, з радістю читаємо її. У минулому році ви друкували матеріали про Ляшка, який за гроші перся в
Президенти. Він розрекламував, як нам,
сільським трудівникам, допоможе держава і виплатить допомогу на вирощування
телят. Я повірила і зайнялась оформленням. Це забрало в мене багато часу, а ще
більше — грошей, оскільки витратила на
оформлення, поїздки тощо близько 2 тис.
грн., а від держави не отримала ні копійки. Гроші отримали «бідні» косюки, а
ми не одержали нічого. Так я хочу через
вашу газету «подякувати» Ляшку за його
піар: тепер у мене залишились карточки,
на які ніхто нічого не перерахував і вже,
я впевнена, нічого не перерахує, тож не
знаю, що з ними робити. У нас у селі одна
я спокусилася на цю обіцянку. Більше
ніхто телят не оформляв. ■
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UA: Перший

06.00 М/с «Гон»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.20, 2.30, 5.00
Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!

13 травня
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, 5.20 ТСН
09.30 «Одруження наосліп»
11.10, 12.20 «Міняю жінку»

09.30 Т/с «Еліза»

13.30 «Сімейні мелодрами»

11.25 Д/ф «Браво, шеф!»

14.25 Т/с «Величне століття.

12.30 Д/ф «Тайська кухня»
13.20 По обіді шоу
14.25 Д/ф «Кухня По»
15.15 Д/ф «Морська кухня»
17.30 Перша шпальта

Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
20.45, 21.45 Мелодрама
«Школа»

18.20, 3.05 Тема дня

22.45 «Гроші-2019»

19.30 Разом

00.00 Мелодрама «Полюби

19.55 Д/ф «Дикі тварини»
21.25, 2.55 UA:Спорт
21.45 «Особливий загін»
22.45 Д/ф «Світ дикої

мене такою»
01.00 Комедія «Я знову тебе
кохаю»

ІНТЕР
01.30 «Речдок»
03.05, 2.50 «Орел і решка.
Шопінг»
04.15 М/ф «Казка про царя
Салтана»
05.10, 4.55 Top Shop
05.40, 22.00 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
09.50, 18.00, 2.05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
11.35, 12.25 Х/ф «Як
одружитися і
залишитися
холостяком»
12.00 «Новини»
14.00 Х/ф «Шалене
весіллля»
15.50 «Жди мене». Україна»
20.00, 4.10 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. По той бік
фронту»
23.50 Х/ф «Лінкольн для
адвоката»

природи»
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Схеми. Корупція в
деталях
04.00 Складна розмова
04.25 Спільно
05.35 Телепродаж
НТН
06.10 Х/ф «Слідопит»
08.00 Х/ф «Слухати у
відсіках»
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30
«Свідок»
12.50 «Таємниці світу»
13.25, 3.30 «Речовий доказ»
14.45, 16.50, 21.20 Т/с
«Криміналіст»
17.10 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Свідок. Агенти»
23.45 Т/с «Закон і порядок»
01.40 Т/с «Швидка»
03.00 «Випадковий свідок»
04.30 «Професії»

06.00
06.00
06.30
07.00
07.00
07.40
08.00
08.05
09.00
09.05
10.10
11.10

12.00
12.30
13.00
13.30

14.30

15.00

UA.Культура
Гімн України
Орегонський путівник
Цікаво. com
Новини
Дуда і Дада.
Мультфільм
UA.МУЗИКА. Кліпи
Новини
Пізній ранок шоу
Новини
Пізній ранок шоу
Еліза. Телевізійний
серіал, 12+
Тайська вулична їжа з
Девідом Томпсоном.
Документальний цикл
Китайський живопис.
Документальний цикл
Орегонський путівник
Неповторна природа.
Документальний цикл
Фатальна жінка Марко
Вовчок. Документальна
програма
Docudays UA 2019.
DOCU/Культура з
Надією Парфан
Мистецький пульс
Америки

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.20, 2.20 Невигадані історії
07.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 18.00, 19.00,
21.00, 23.00, 00.00,
1.00, 2.00, 3.00, 4.00,
5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.20, 12.25, 15.25, 18.15
Погода в Україні
07.25, 8.35, 0.55 Огляд преси
07.30 Кордон держави
07.55, 9.40, 10.55, 13.55,

15.30 Пізній Ранок шоу.
Найкраще
16.10 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
16.55 Ігри імператорів.
Документальний цикл
17.50 Погода
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.20 Щоденне ток-шоу
«Тема дня»
19.25 Вікно в Америку
19.50 Аромати Африки.
Документальний цикл
20.15 Столика Японія.
Документальний серіал
21.00 Новини
21.25 Міжнародний День
Джазу у Будинку
звукозапису
Українського Радіо.
Yulia Roma
22.25 Koktebel jazz festival на
UA.Культура. Kyiv All
Stars
23.00 Українська література
в іменах. Олександр
Довженко
23.05 #БібліоFUN з
Ростиславом Семківим
23.40 Теа Дорн. Marleni.
Пруські діви, волоссям
білі, мов сталь.
Національний центр
театрального мистецтва
ім. Леся Курбаса
01.10 Погода
01.15 Новини
01.40 Щоденне ток-шоу
«Тема дня»
02.30 РадіоДень
02.55 Гаетано Доніцетті.
Любовний напій.
Національна опера
України ім Тараса
Шевченка
05.05 РадіоДень. Книжкова
лавка. ТОП 7

СТБ
05.35 Моя правда. Анна
Гальєрс. Чужа серед
своїх
06.30 Моя Правда. Яків
Шнеєрсон. Зраджений
син
07.25, 20.00, 20.35, 20.55,
21.30, 21.55, 22.35 Т/с
«Доньки-матері»
09.20 Т/с «Повернення в
Едем»
14.10 Хата на тата
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
22.55 Х/ф «Не підганяй
кохання»
01.10 Один за всіх
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий
день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.45 «Репортер».
Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.10, 13.10, 14.10, 15.10,
16.10 «Кримінал»
12.20, 13.20, 14.20, 15.20
«Деталі»
16.20 «Вибори-2019»
17.00 «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 «Помста природи»
10.10, 18.15 «Спецкор»
10.45, 18.50 «ДжеДАІ»
11.15 Т/с «Звонар»
15.00 Х/ф «Гарячі голови»
16.25 Х/ф «Великий
переполох в малому
Китаї»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

01.30 Телемагазин

01.10 Служба розшуку дітей

ICTV
04.35 Скарб нації
04.45 Еврика!
04.55 Служба розшуку дітей
05.00 Т/с «Відділ 44»
05.45 Громадянська оборона
06.35 Факти тижня. 100
хвилин з Оксаною
Соколовою
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
10.05 Антизомбі. Дайджест
11.05, 13.20 Секретний фронт.
Дайджест
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.20 Х/ф «Погоня
за ураганом»
16.40 Х/ф «Розлом СанАндреас»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Більше ніж правда
Прем’єра
21.25 Т/с «Кіборги»
22.20 Свобода слова
23.55 Х/ф «Місто 44»
02.15 Т/с «Володимирська,
15»

5 канал
14.55, 16.55, 23.55, 1.10
Погода на курортах
08.25 Про військо
09.25, 17.40 Час громади
10.00, 13.05 Час. Підсумки
тижня
11.10, 20.00, 1.15 Машина
часу

12.30 Брифінг речника
Міністерства оборони
12.45 Будемо жити
14.10, 5.15 Кендзьор
15.30, 16.10 Інформаційний
день
17.00 Час новин. Київ

17.10, 18.20, 19.30
Інформаційний вечір
22.00 БлогПост
23.10 «За Чай.com»
00.20 Діалоги з Патріархом
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 2.50 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий
сезон
11.20, 3.40 Реальна містика
13.30, 15.30, 4.45 Агенти
справедливості
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Біле-чорне»
23.30, 2.00 Т/с «CSI. Місце
злочину»

19.25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
021.30, 23.00 Т/с «Кістки-11»
00.40 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Ліверпуль» —
«Вулвергемптон». ЧА
07.45 Журнал Ліги Чемпіонів
08.15 «Шахтар» —
«Олександрія». ЧУ
10.00 «Великий футбол»
11.50, 20.50 Переможний
фінал
12.00 «Рома» — «Ювентус».
ЧІ
13.50 «МЮ» — «Кардіфф».
ЧА. Прем’єра
15.40, 22.30 Футбол NEWS
16.05, 20.45, 22.55 Battle
Cyber Коментаторів. 1
епізод
16.15 «Передмова до «МЮ»
— «Мілан» (2006 р.
/07). Прем’єра
16.20 «МЮ» — «Мілан». 1/2
фіналу (2006 р. /07).
Золота колекція Ліги
Чемпіонів. Прем’єра
18.05 «Мілан» — «МЮ». 1/2
фіналу (2006 р. /07).
Золота колекція Ліги
Чемпіонів. Прем’єра
19.50 «Післямова до «Мілан»
— «МЮ» (2006 р. /07).
Прем.єра
19.55 LIVE. «Болонья»
— «Парма». ЧІ
21.55 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА
23.00 «Брайтон» — «Ман
Сіті». ЧА
00.45 «Арсенал-Київ»
— «Чорноморець». ЧУ
02.25 «Кальярі» — «Лаціо».
ЧІ
04.10 «Лестер» — «Челсі».
ЧА

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 1.15 Зона ночі
03.50 Абзац
05.35, 6.45 Kids Time
05.40 М/с «Хай живе король
Джуліан»
06.50 Х/ф «Артур і війна
двох світів»
08.50 Х/ф «Повстання
планети мавп»
10.50 Х/ф «Планета мавп:
Революція»
13.10 Х/ф «Війна за
планету мавп»
16.00 Х/ф «Логан:
Росомаха»
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.00 Таємний агент. Постшоу
23.40 Х/ф «Піраньї 3ДД»

ФУТБОЛ-2
06.00 «Брюгге» — «Генк».
ЧБ
07.50, 3.00, 5.30 Топ-матч
07.55 «Тоттенгем» —
«Евертон». ЧА
09.45, 21.30, 5.00 Журнал
Ліги Чемпіонів
10.15 «Десна» — «Олімпік».
ЧУ
12.05, 14.20 «Check-in»
12.30 «Брайтон» — «Ман
Сіті». ЧА
14.50, 3.10 «Ворскла»
— «Карпати». ЧУ
16.40, 0.50 «Великий футбол»
17.55, 22.50 Переможний
фінал
18.00 «Ліверпуль» —
«Вулвергемптон». ЧА
19.45 ЧА. Огляд туру
20.40 «Європейський
WEEKEND»
21.55 LIVE. «Інтер» —
«К’єво». ЧІ
22.45 Battle Cyber
Коментаторів. 1 епізод
23.55 ЧІ. Огляд туру. Прем.
єра
02.30 «Журнал Ліги Європи
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.30, 13.45 Правда життя
09.00, 18.05 Найдивовижніші
тварини світу
09.55 Земля: код знищення
10.55 Брама часу
11.45 Прихована реальність
12.35, 0.20 Речовий доказ
15.25 Невада: ядерна
таємниця
16.20, 21.45 Відчайдушні
рибалки
17.15, 22.35 Планета Земля
19.00, 20.45 Фантастичні
історії
19.55 Скарб.UA

23.30 Заборонена історія
01.25 Містична Україна
02.10 Таємниці кримінального
світу
К1
06.30
07.50
08.10
08.20

Top Shop
М/с «Гарфілд Шоу»
«Ух ти show»
Т/с «Мисливці за
реліквіями»
10.15 Х/ф «Синій тигр»
12.00, 0.50 «Бєдняков+1»
12.50 «Вірю не вірю»
14.50 «Орел і решка. Навколо
світу»
15.40 «Орел і решка.
Морський сезон»
16.40 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
17.40 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
23.00 Х/ф «Раптово
вагітна»
01.40 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Софія Перша.
Жила собі принцеса»
11.00, 17.00 Т/с «Рання
пташка»
12.00 Вечірка
13.00, 14.00, 20.00 Одного
разу під Полтавою
13.30, 14.30, 21.00 Танька і
Володька
15.00, 1.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Країна У
0.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки
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14 травня
UA: Перший
06.00 М/с «Гон»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 2.30, 5.00 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30 Т/с «Еліза»
11.25 Д/ф «Браво, шеф!»
12.30 Д/ф «Тайська кухня»
13.20 Про що співає Європа
15.15 По обіді шоу
16.15 Д/ф «Морська кухня»
17.30 Разом
18.20, 3.05 Тема дня
19.30 #ВУКРАЇНІ
19.55 Д/ф «Дикі тварини»
20.30 Наші гроші
21.25, 2.55 UA:Спорт
22.00 Пісенний конкурс
Євробачення 2019 г.
Перший півфінал
00.20 Телепродаж Тюсо
04.00 Перша шпальта
04.25 Спільно
05.35 Телепродаж

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, 5.20 ТСН
09.30 «Одруження наосліп»
10.55, 12.20 «Міняю жінку»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.25 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
20.45, 21.45 Мелодрама
«Школа»
22.45 Мелодрама «Полюби
мене такою»
01.30 Комедія «Я знову тебе
кохаю»

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.15, 0.50 Огляд преси
07.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 1.00, 2.00, 3.00,
4.00, 5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.20, 12.25, 15.25, 18.15,
23.55 Погода в Україні
07.30 Код успіху
07.45 Будівельний стандарт
07.55, 8.55, 9.40, 11.55, 13.55,
14.55, 16.55, 17.55,

НТН
05.00, 4.50 Top Shop
06.45 Х/ф «Кому вгору,
кому вниз»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «У квадраті 45»
10.25, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30
«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
13.25, 3.20 «Речовий доказ»
14.45, 16.50, 21.20 Т/с
«Криміналіст»
17.05 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Будьте здоровi»
23.45 Т/с «Закон і порядок»
01.40 Т/с «Швидка»
03.00 «Випадковий свідок»
04.20 «Професії»

19.25 Час поезії. Микола
Бажан
19.50 Аромати Африки.
Документальний цикл
20.15 Столика Японія.
Документальний серіал
21.00 Новини
21.30 Мистецький пульс
Америки
22.00 Пісенний конкурс
Євробачення 2019.
Перший півфінал
00.00 Сучасна музика на
UA.КУЛЬТУРА.
01.10 Погода
01.15 Новини
01.40 Щоденне ток-шоу
«Тема дня»
02.30 РадіоДень
02.55 Джакомо Пуччіні.
«Тоска». Національна
опера України ім Тараса
Шевченка
05.15 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань

06.00
06.00
06.30
07.00
07.00
07.40
08.00
08.05
09.00
09.05
10.10
11.10
13.00
13.30

14.30
15.00
15.30
16.10
16.55
17.50
18.00
18.20

UA.Культура
Гімн України
Орегонський путівник
Елементи
Новини
Дуда і Дада.
Мультфільм
UA.МУЗИКА. Кліпи
Новини
Пізній ранок шоу
Новини
Пізній ранок шоу
Еліза. Телевізійний
серіал 12+
Про що співає Європа
Неповторна природа.
Документальний цикл
Україна 1917-2017.
Архівний проект
Юрія Шаповала. Світ
Максима
Час поезії. Євген
Маланюк
Мистецький пульс
Америки
Пізній Ранок шоу.
Найкраще
РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
Ігри імператорів.
Документальний цикл
Погода
Новини (із
сурдоперекладом)
Щоденне ток-шоу
«Тема дня»

СТБ
05.15 Моя правда. Олена
Стеценко. У шлюбі з
садистом
06.10, 20.00, 20.35, 20.55,
21.30 Т/с «Донькиматері»
09.00 МастерШеф
13.30 Хата на тата
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
22.00 Євробачення 2019 р.
1-й півфінал
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.45 «Репортер».
Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.10, 13.10, 14.10, 15.10,
16.10 «Кримінал»
12.20, 13.20, 14.20, 15.20
«Деталі»
16.20 «Вибори-2019»
17.00 «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»

ІНТЕР
КАНАЛ
«УКРАЇНА»
05.25, 22.00 «Слідство
вели... з Леонідом
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Каневським»
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 17.40
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
23.00 Сьогодні
«Інтером»
09.30 Зоряний шлях. Новий
10.00 Т/с «Султан мого
сезон
серця»
11.20, 3.45 Реальна містика
11.00 Т/с «Попелюшка ‘80»
12.00 «Новини»
13.30, 15.30, 4.45 Агенти
12.25 Х/ф «Борсаліно»
справедливості
14.45 «Правила виживання»
16.00 Історія одного злочину
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Т/с «Таємниці»
18.00, 19.00, 2.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19.50 Ток-шоу «Говорить
20.00, 4.05 «Подробиці»
Україна»
21.00 «Речдок. Особливий
21.00
Т/с «Біле-чорне»
випадок. По той бік
23.20 Без паніки
фронту»
23.50 Х/ф «Вбити
00.00, 2.15 Т/с «CSI. Місце
посланця»
злочину»
02.45 «Орел і решка. Шопінг»
01.45
Телемагазин
04.55 Top Shop
5 канал
22.55, 0.20 Погода на
12.30 Брифінг речника
курортах
Міністерства оборони
08.00, 17.00 Час новин. Київ
13.10 БлогПост
08.20 Про військо
08.40 ID JOURNAL
14.10 Невигадані історії
09.20, 17.45 Час громади
14.35 Будемо жити
10.10 Кендзьор
15.30, 16.10 Інформаційний
11.10, 20.00, 1.15, 2.15, 5.15
Машина часу
день
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Моссад-2»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.50 «Решала-2»
11.45 «Помста природи»
12.00 Х/ф «Гарячі голови-2»
13.30 Х/ф «Політ Фенікса»
15.25 Х/ф «Збиток»
17.20 «Загублений світ»
19.25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
21.30, 23.00 Т/с «Кістки-11»
00.40 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00, 16.10 «Європейський
WEEKEND»
06.50, 21.05 Журнал Ліги
Чемпіонів
07.20, 21.35 ЧА. Огляд туру
08.15 «Рома» — «Ювентус». ЧІ
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.25, 16.05 Переможний
фінал
10.30 «Ворскла» —
«Карпати». ЧУ
12.10 «Великий футбол»
13.55 «Тоттенгем» —
«Евертон». ЧА
17.00 «Брайтон» — «Ман
Сіті». ЧА
18.45 «Бомбардир» А. Лунін
19.20 «Шахтар» —
«Олександрія». ЧУ
22.25 «Battle Cyber
Коментаторів. 1-й
епізод
23.00 «Фіорентина»
— «Мілан». ЧІ
00.45 «Маріуполь» —
«Львів». ЧУ
02.25 «МЮ» — «Кардіфф
Чемпіонат Англії
04.10 «Стандард» — «Гент».
ЧБ
ФУТБОЛ-2
06.00, 8.10 «Check-in»
06.25 «Брайтон» — «Ман
Сіті». ЧА
08.35 «Маріуполь» —
«Львів». ЧУ
10.20 «Європейський
WEEKEND»
11.05 «Лестер» — «Челсі». ЧА

12.50 ЧА. Огляд туру
13.45 «Шахтар» —
«Олександрія». ЧУ
14.35, 18.40 Переможний
фінал
15.30 Журнал Ліги Чемпіонів
16.00 Передмова до «МЮ»
— «Мілан» (2006 р. /07)
16.05 «МЮ» — «Мілан». 1/2
фіналу (2006 р. /07).
Золота колекція Ліги
Чемпіонів
17.50 «Мілан» — «МЮ». 1/2
фіналу (2006 р. /07).
Золота колекція Ліги
Чемпіонів
19.40 Післямова до «Мілан»
— «МЮ» (2006 р. /07)
19.45 «Рома» — «Ювентус».
ЧІ
20.35 Battle Cyber
Коментаторів. 1-й
епізод
21.35 ЧІ. Огляд туру
22.30 «Тоттенгем» —
«Евертон». ЧА
00.20 «Болонья» —
«Парма». ЧІ
02.10 «Арсенал-Київ»
— «Чорноморець». ЧУ
04.10 «Ліверпуль» —
«Вулвергемптон». ЧА

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 1.50 Зона ночі
03.50 Абзац
05.35, 7.00 Kids Time
05.40 М/с «Хай живе король
Джуліан»
07.05 Т/с «Шлях чарівника»
10.20 Х/ф «Втікач»
13.00 Екси
17.00, 19.00 Заробітчани
21.00 Х/ф «Таксі»
22.50 Т/с «Сирена»
17.10, 18.20, 19.30
Інформаційний вечір
22.00 Лінійка документальних
проектів
23.10 «За Чай.com»
00.30 Кордон держави
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів
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ICTV
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
10.10 Більше ніж правда
12.00, 13.20 Антизомбі.
Дайджест
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 Х/ф «Підривник»
15.05, 16.20 Т/с «Один у полі
воїн»
17.50, 21.25 Т/с «Кіборги»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона.
Прем’єра
22.15 Т/с «Конвой»
00.05 Х/ф «Місія
порятунку»
01.50 Т/с «Володимирська,
15»
15.40, 0.00 «Орел і решка.
Морський сезон»
16.40 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
17.40 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
23.00 «Орел і решка. Рай та
пекло»
01.50 «Нічне життя»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.25, 14.15 Правда життя
09.30, 18.00 Найдивовижніші
тварини світу
10.25 Чужинці всередині нас
11.25 Брама часу
12.15, 2.20 Прихована
реальність
13.05, 0.20 Речовий доказ
15.25, 23.30 Заборонена
історія
16.15, 21.45 Відчайдушні
рибалки
17.10, 22.35 Планета Земля
18.55 Фантастичні історії.
Піраміди
19.50 Скарб.UA
20.45 Фантастичні історії
01.30 Містична Україна
К1
06.30 Top Shop
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.15 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
10.10 Х/ф «Одружись зі
мною, чувак»
12.00, 1.00 «Бєдняков+1»
12.50 «Вірю не Вірю»
14.50 «Орел і решка. Навколо
світу»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Хоробрий
кравчик»
11.00, 17.00 Т/с «Рання
пташка»
12.00 Вечірка
13.00, 14.00, 20.00 Одного
разу під Полтавою
13.30, 14.30, 21.00 Танька і
Володька
15.00, 1.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

■ ПЕРЕДПЛАТА-2019

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на червень
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi —
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну газету держави.
Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути
гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
Нині триває передплата на «Україну молоду»
на червень і наступні місяці 2019 року як за електронною версією Каталогу видань України «Преса
поштою», так і за друкованим Каталогом видань
України «Преса поштою».
Оформити передплату на червень можна
до 18 травня у відділеннях поштового зв’язку,
в операційних залах поштамтів, у пунктах
приймання передплати, на сайті УДППЗ
«Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2019 рiк:
на місяць — 62 грн. 62 коп.,
на чотири місяці — 250 грн. 48 коп.,
до кінця року — 438 грн. 34 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 82 грн. 62 коп.,
на чотири місяці — 330 грн. 48 коп.,
до кінця року — 578 грн. 34 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на чотири місяці— 92 грн. 44 коп.,
до кінця року — 161 грн. 77 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково
за саму процедуру оформлення передплати бере: на
місяць — 2 грн. 90 коп., на
квартал — 6 грн. 70 коп., на
півроку — 8 грн. 15 коп., до
кінця року — 12 грн. 50 коп.

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

8

ТБ-СЕРЕДА

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 8 ТРАВНЯ 2019
UA: Перший

06.00 М/с «Гон»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.20, 2.30, 5.00
Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30 Т/с «Еліза»
11.25 Д/ф «Браво, шеф!»
12.30 Д/ф «Тайська кухня»
13.20 Енеїда

15 травня
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, 5.20 ТСН
09.30 «Одруження наосліп»
11.00, 12.20 «Міняю жінку»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.25 Т/с «Величне століття.
Роксолана»

14.25 Д/ф «Кухня По»

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

15.15 Д/ф «Аромати Греції»

20.45, 21.45 Мелодрама

15.45 Пісенний конкурс
Євробачення 2019 р.
Перший півфінал

«Школа»
22.40 Комедія «Великий»

18.20, 3.05 Тема дня

00.40 Драма «Винні зірки»

19.30, 4.25 Спільно

02.40 Комедія «Я знову тебе

19.55 Д/ф «Дикі тварини»

кохаю»

21.25, 2.55 UA:Спорт
21.45 «Особливий загін»
22.45 Д/ф «Світ дикої
природи»
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Наші гроші
04.00 Схеми. Корупція в
деталях
05.35 Телепродаж
НТН
06.00 Х/ф «Екстрасенс»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Розслідування»
10.30, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.20
«Свідок»
12.50 «Будьте здоровi»
13.25, 3.35 «Речовий доказ»
14.45, 16.50, 21.20 Т/с
«Криміналіст»
17.05 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Вартість життя»
23.45 Т/с «Закон і порядок»
01.30 Т/с «Швидка»
02.50 «Випадковий свідок»
04.05 «Професії»

06.00
06.00
06.30
07.00
07.00
07.40
08.00
08.05
09.00
09.05
10.10
11.00

13.00
13.30

14.30

UA.Культура
Гімн України
Орегонський путівник
Подорож відкритим
космосом
Новини
Дуда і Дада.
Мультфільм
UA.МУЗИКА. Кліпи
Новини
Пізній ранок шоу
Новини
Пізній ранок шоу
Еліза. Телевізійний
серіал 12+
Пісенний конкурс
Євробачення 2019.
Перший півфінал.
Повтор
Неповторна природа.
Документальний цикл
Україна 1917-2017.
Архівний проект Юрія
Шаповала. Версія 2.
Борис АнтоненкоДавидович
Документальна
програма

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.20 Кордон держави
06.35 Про військо
06.45, 8.00, 17.00 Час новин.
Київ
07.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00,
15.00 Мистецький пульс
Америки
15.30 Пізній Ранок шоу.
Найкраще
16.10 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
16.55 Концертна програма
«Арсен Мірзоян. Київ»
17.50 Погода
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.20 Щоденне ток-шоу
«Тема дня»
19.25 Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо.
21.00 Новини
21.25 Міжнародний День
Джазу в Будинку
звукозапису
Українського Радіо.
Брати Радзецькі
22.15 Koktebel jazz festival на
UA.Культура. Ревенко
23.00 Українська література в
іменах. Павло Тичина
23.10 #БібліоFUN з
Ростиславом Семківим
23.40 Ярослав Стельмах. Гра
на клавесині. Київський
театр «Колесо»
01.10 Погода
01.15 Новини
01.40 Щоденне ток-шоу
«Тема дня»
02.30 РадіоДень
02.55 Семен ГулакАртемовський.
Запорожець за Дунаєм.
Національна опера
України ім Тараса
Шевченка
05.15 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань

ІНТЕР
05.25, 22.00 «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 Т/с «Султан мого
серця»
11.00 Т/с «Попелюшка ‘80»
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Операція
«Тушонка»
14.45 «Правила виживання»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 1.55 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 4.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. По той бік
фронту»
23.50 Х/ф «Ворон»
02.40 «Орел і решка. Шопінг»
04.55 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.30, 2.50 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий
сезон
11.20, 3.40 Реальна містика
13.30, 15.30, 4.45 Агенти
справедливості
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
20.55 Футбол. Фінал Кубка
України. «Шахтар»
— «Інгулець»
23.50 Гучна справа
00.20, 2.00 Т/с «CSI. Місце
злочину»
01.30 Телемагазин

5 канал
00.00, 1.00, 2.00, 3.00,
07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55,
16.55, 17.55, 22.55,
4.00, 5.00 Час новин
0.35, 1.10 Погода на
07.10, 8.10, 21.25, 0.15
курортах
Актуально: Економіка.
08.20, 11.10, 14.10 Полігон
Політика. Соціум
09.25, 17.45 Час громади
07.15, 12.20, 15.25, 18.15,
10.10, 20.00, 1.15, 2.10, 5.15
23.55 Погода в Україні
Машина часу
07.20, 0.45 Огляд преси
12.30 Брифінг речника
Міністерства оборони
07.40 Драйв
СТБ
06.00 Моя правда. Альона
Курилова. Місія
здійсненна
06.55 Моя правда. Арман та
Рубіна Цибульські
07.50 Містичні історії з
Павлом Костіциним
08.40, 20.00, 20.35, 20.55,
21.30, 21.55, 22.30 Т/с
«Доньки-матері»
10.35 МастерШеф
13.45 Хата на тата
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий
день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.45 «Репортер».
Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.10, 13.10, 14.10, 15.10,
16.10 «Кримінал»
12.20, 13.20, 14.20, 15.20
«Деталі»
16.20 «Вибори-2019»
17.00 «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Моссад-2»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.50 «Решала-2»
11.45, 17.20 «Загублений
світ»
13.40 «Помста природи»
14.00 Х/ф «Озеро акул»

15.30 Х/ф
«Куленепробивний
чернець»
19.25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
21.30, 23.00 Т/с «Кістки-11»
00.40 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00, 7.50, 5.35 Топ-матч
08.00 «Брайтон» — «Ман
Сіті». ЧА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 Battle Cyber
Коментаторів. 2-й
епізод. Прем’єра
10.25, 16.05, 22.55
Переможний фінал
10.30 «Шахтар» —
«Олександрія». ЧУ
12.10 «Ліверпуль» —
«Вулвергемптон». ЧА
13.55 «Брюгге» — «Генк».
ЧБ
16.10 «Сіткорізи». Прем’єра
16.40 «Лестер» — «Челсі».
ЧА
18.25 «Ворскла» —
«Карпати». ЧУ
20.05 Журнал Ліги Чемпіонів
20.35 «Рома» — «Ювентус».
ЧІ
21.30, 22.25 Battle Cyber
Коментаторів. 2-й епізод
23.00 «Тоттенгем» —
«Евертон». ЧА
00.50 «Інтер» — «К’єво». ЧІ
02.40 «Шахтар» —
«Інгулець. Фінал. Кубок
України
04.50 «Студія LIVE»
ФУТБОЛ-2
06.00, 17.05 Журнал Ліги
Чемпіонів

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 1.45 Зона ночі
03.50 Абзац
05.35, 7.45 Kids Time
05.40 М/с «Хай живе король
Джуліан»
07.30 М/с «Том і Джеррі
шоу»
07.50 Т/с «Шлях чарівника»
11.20 Х/ф «Норбіт»
13.20 Кохання на виживання
17.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Таксі 2»
22.40 Т/с «Сирена»
01.40 Служба розшуку дітей
13.10 Невигадані історії
15.30, 16.10 Інформаційний
день
17.10, 18.20, 19.30
Інформаційний вечір
22.00 БлогПост
23.10 «За Чай.com»
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів
06.30 «Інтер» — «К’єво». ЧІ
08.20, 13.15, 2.00 Топ-матч
08.35 «Ворскла» —
«Карпати». ЧУ
10.30 ЧІ. Огляд туру
11.25 «МЮ» — «Кардіфф».
ЧА
13.30 «Фіорентина»
— «Мілан». ЧІ
15.20 «Брайтон» — «Ман
Сіті». ЧА
17.35 «Шахтар» —
«Олександрія». ЧУ
19.20 «Сіткорізи»
19.50 Battle Cyber
Коментаторів. 2-й епізод
19.55, 21.45, 21.50, 0.00
Переможний фінал
20.00, 23.15 «Студія LIVE»
20.55 LIVE. «Шахтар»
— «Інгулець». Фінал.
Кубок України
00.10 «Лестер» — «Челсі».
ЧА
02.10 «Десна» — «Олімпік».
ЧУ
04.10 «Аталанта» —
«Дженоа». ЧІ

ICTV
04.05 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.30 Студія Вашинґтон
04.35 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.40, 10.05 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
11.00 Х/ф «Підривник»
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Конго»
15.20 Х/ф «Один у полі
воїн»
16.20 Т/с «Один у полі воїн»
17.50, 21.25 Т/с «Кіборги»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
Прем’єра
22.25 Т/с «Конвой»
00.20 Х/ф «Місія
порятунку 2: Точка
удару»
02.00 Т/с «Володимирська, 15»
01.30 Містична Україна
04.30 Історія українських
земель. Одеса
К1
06.30
07.50
08.10
08.20

Top Shop
М/с «Гарфілд Шоу»
«Ух ти show»
Т/с «Мисливці за
реліквіями»
10.15 Х/ф «Легкі гроші»
12.00, 0.50 «Бєдняков+1»
12.50 «Вірю не Вірю»
14.50 «Орел і решка. Навколо
світу»
15.40, 0.00 «Орел і решка.
Морський сезон»
16.40 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
17.40 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
23.00 «Орел і решка. Рай та
пекло»
01.45 «Нічне життя»
ТЕТ

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.05, 14.20 Правда життя
09.35, 18.00 Найдивовижніші
тварини світу
10.30 Цікаво.com
11.30, 2.15 Брама часу
12.20 Прихована реальність
13.10, 0.20 Речовий доказ
15.25, 23.30 Заборонена
історія
16.15, 21.45 Відчайдушні
рибалки
17.10, 22.35 Планета Земля
18.55, 20.50 Фантастичні
історії
19.55 Скарб.UA

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Шість лебедів»
11.00, 17.00 Т/с «Рання
пташка»
12.00 Вечірка
13.00, 14.00, 20.00 Одного
разу під Полтавою
13.30, 14.30, 21.00 Танька і
Володька
15.00, 1.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 8 ТРАВНЯ 2019

16 травня
UA: Перший
06.00 М/с «Гон»

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.00,

«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,

21.00, 2.30, 5.00 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!

19.30, 5.25 ТСН
09.30 «Одруження наосліп»
10.55, 12.20 «Міняю жінку»

09.30 Т/с «Еліза»

13.30 «Сімейні мелодрами»

11.25 Д/ф «Браво, шеф!»

14.25 Т/с «Величне століття.

12.30 Д/ф «Тайська кухня»

Роксолана»

13.20 Про що співає Європа

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

15.15 Енеїда

20.35 «Чистоnews-2019»

16.15 Д/ф «Морська кухня»

20.45, 21.45 Мелодрама

17.30 #ВУКРАЇНІ

«Школа»

18.20, 3.05 Тема дня

22.30 «Право на владу-2019»

19.30 Перший на селі

00.45 Комедія «Великий»

19.55 Д/ф «Боротьба за

03.40 Комедія «Я знову тебе

виживання»

кохаю»

20.30 Схеми. Корупція в
деталях
21.25, 2.55 UA:Спорт
22.00 Пісенний конкурс
Євробачення 2019 р.
Другий півфінал
00.20 Телепродаж Тюсо
04.00 Разом
04.25 Спільно
05.35 Телепродаж

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.15, 7.20, 0.55 Огляд преси
06.20, 2.15, 5.35 Діалоги з
Патріархом
06.45, 8.00, 17.00 Час новин.
Київ
07.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00,

НТН
05.00 Top Shop
06.40 Х/ф «Такі красиві
люди»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Ті, що зійшли з
небес»
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15
«Свідок»
12.50 «Вартість життя»
13.25, 3.30 «Речовий доказ»
14.45, 16.50, 21.25 Т/с
«Криміналіст»
17.05 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Правда життя»
23.45 Т/с «Закон і порядок»
01.30 Т/с «Швидка»
02.45 «Випадковий свідок»
04.00 «Професії»
UA.Культура
06.00
06.00
06.30
07.00
07.00
07.40
08.00
08.05
09.00
09.05
10.10
11.10
13.00
13.30

14.30

Гімн України
Орегонський путівник
Погляд зсередини
Новини
Дуда і Дада.
Мультфільм
UA.МУЗИКА. Кліпи
Новини
Пізній ранок шоу
Новини
Пізній ранок шоу
Еліза. Телевізійний
серіал, 12+
Про що співає Європа
Неповторна природа.
Документальний цикл
Уламки спогадів.
Документальна
програма
Микола Руденко.
Формулу життя
знайдено.

15.00
15.30
16.10

16.55

17.50
18.00
18.20
19.25

19.50
20.15
21.00
21.30
22.00

00.00
01.10
01.15
01.40
02.30
02.55

05.15

Документальний цикл
«Дисиденти»
Мистецький пульс
Америки
Пізній Ранок шоу.
Найкраще
РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
Концерт Марії Бурмаки
та Gypsy Lyre «Нове та
улюблене»
Погода
Новини (із
сурдоперекладом)
Щоденне ток-шоу
«Тема дня»
Юрій Костенко.
Документальний цикл
«Напам’ять»
Аромати Африки.
Документальний цикл
Столика Японія.
Документальний серіал
Новини
Мистецький пульс
Америки
Пісенний конкурс
Євробачення 2019.
Другий півфінал
Сучасна музика на
UA.КУЛЬТУРА.
Погода
Новини
Щоденне ток-шоу
«Тема дня»
РадіоДень
Арам Хачатурян.
Спартак. Національна
опера України ім Тараса
Шевченка
РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань

ІНТЕР
КАНАЛ
«УКРАЇНА»
05.25, 22.00 «Слідство
вели... з Леонідом
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Каневським»
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 17.40
Новини
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
23.00 Сьогодні
«Інтером»
10.00 Т/с «Султан мого
09.45 Зоряний шлях. Новий
серця»
сезон
11.00 Т/с «Попелюшка ‘80»
12.00 «Новини»
11.20, 3.45 Реальна містика
12.25 Х/ф «Попелюшка
13.30, 15.30, 4.45 Агенти
‘80»
справедливості
12.35 Х/ф «Осінь у НьюЙорку»
16.00 Історія одного злочину
14.45 «Правила виживання»
18.00 Т/с «Таємниці»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 1.55 Ток-шоу
19.50 Ток-шоу «Говорить
«Стосується кожного»
Україна»
20.00, 4.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
21.00 Т/с «Біле-чорне»
випадок. По той бік
23.20 Контролер
фронту»
00.00, 2.15 Т/с «CSI. Місце
23.50 Х/ф «Побічний
ефект»
злочину»
2.40 «Орел і решка. Шопінг»
01.45 Телемагазин
04.55 Top Shop
5 канал
00.00, 1.00, 2.00, 3.00,
4.00, 5.00 Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.15
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.15, 12.25, 15.25, 18.15,
23.55 Погода в Україні
07.25 MEDекспертиза
07.55, 8.55, 9.40, 14.55, 16.55,
СТБ
07.00 Моя правда. Урі Геллер.
Звичайне диво
07.55, 20.00, 20.35, 20.55,
21.35 Т/с «Донькиматері»
10.50 МастерШеф
13.05 Хата на тата
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
22.00 Євробачення 2019 р.
2-й півфінал
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий
день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.45 «Репортер».
Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.10, 13.10, 14.10, 15.10,
16.10 «Кримінал»
12.20, 13.20, 14.20, 15.20
«Деталі»
16.20 «Вибори-2019»
17.00 «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Моссад-2»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.50 «Решала-2»
11.45, 17.20 «Загублений
світ»
13.40 «Помста природи»
13.50 Х/ф «Життя на межі»
15.25 Х/ф «Пекло»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.40 Зона ночі

05.05, 7.00 Kids Time
05.10 М/с «Хай живе король

07.05 Т/с «Шлях чарівника»
10.40 Х/ф «Метро»

04.50 Т/с «Відділ 44»
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини з Костянтином

13.00 Хто проти блондинок
17.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Таксі-3»

Стогнієм
10.05 Секретний фронт.
Дайджест
11.00 Х/ф «Місія спасіння»

22.40 Т/с «Сирена»

12.45, 15.45 Факти. День

02.35 Служба розшуку дітей

13.20 Х/ф «Місія
порятунку 2: Точка

12.20, 21.20, 22.20
Переможний фінал
12.25, 22.15, 23.25 Battle
Cyber Коментаторів. 2
епізод
12.35 «Тоттенгем» —
«Евертон». ЧА
14.55 «Арсенал-Київ»
— «Чорноморець». ЧУ
16.45 ЧІ. Огляд туру
17.40 «Брюгге» — «Генк».
ЧБ
19.30 «Ліверпуль» —
«Вулвергемптон». ЧА
21.25 LIVE. «Антверпен»
— «Гент». ЧБ
23.45 «Рома» — «Ювентус».
ЧІ
01.35 Журнал Ліги Чемпіонів
02.05 «Брайтон» — «Ман
Сіті». ЧА
03.55 «Андерлехт» —
«Генк». ЧБ

06.00, 14.25 «Сіткорізи»
06.30 «Маріуполь» —
«Львів». ЧУ
08.20, 23.30 Топ-матч
08.30, 11.35 «Студія LIVE»
09.25 «Шахтар» —
«Інгулець». Фінал.
Кубок України

04.30 Факти
05.35 Громадянська оборона

Джуліан»

19.25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
21.30, 23.00 Т/с «Кістки-11»
00.40 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-2

04.10 Скарб нації
04.25 Студія Вашингтон

13.05 БлогПост
15.30, 16.10 Інформаційний
день
17.10, 18.20, 19.30
Інформаційний вечір
22.00 Лінійка документальних
проектів
23.10 «За Чай.com»
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

06.00 «Брайтон» — «Ман
Сіті». ЧА
07.45, 23.25 «Сіткорізи»
08.15 «Фіорнетина»
— «Мілан». ЧІ
10.00, 15.40, 22.15 Футбол
NEWS
10.25, 16.05, 19.55
Переможний фінал
10.30 «МЮ» — «Кардіфф».
ЧА
12.15 «Маріуполь» —
«Львів». ЧУ
13.50 «Рома» — «Ювентус».
ЧІ
15.35, 21.20 Battle Cyber
Коментаторів. 2 епізод
16.10, 19.05 «Студія LIVE»
16.55 «Шахтар» —
«Інгулець». Фінал.
Кубок України
20.00 ЧІ. Огляд туру
20.45 «Бомбардир» А. Лунін
21.25 LIVE. «Андерлехт»
— «Генк». ЧБ
23.55 «Ліверпуль» —
«Вулвергемптон». ЧА
01.45, 3.50 Топ-матч
04.00 «Тоттенгем» —
«Евертон». ЧА

ICTV

04.15 Еврика!
03.15 Абзац

17.55, 22.55, 0.30
Погода на курортах
08.20 Невигадані історії
09.25, 17.45 Час громади
10.10, 20.00, 1.15 Машина
часу
11.10, 14.10, 5.15 Полігон
12.30 Брифінг речника
Міністерства оборони
12.40 Будемо жити

ФУТБОЛ-1

9

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.00, 14.05 Правда життя
09.25 Мисливці за торнадо
10.25, 16.05, 21.45
Відчайдушні рибалки
11.15 Брама часу
12.05 Прихована реальність
12.55, 0.20 Речовий доказ
15.15, 23.30 Заборонена
історія
17.00, 22.35 Планета Земля
17.55 Найдивовижніші
тварини світу
18.55, 20.40 Фантастичні
історії
19.50 Скарб.UA
01.20 Містична Україна
02.05 Код доступу
04.35 Історія українських
земель. Львів
05.15 Історія Києва

удару»
14.55, 16.20 Т/с «Танк»
17.45, 21.25 Т/с «Кіборги»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі Прем’єра
22.15 Х/ф «Червоний»
00.30 Д/ф «Міф»
01.40 Т/с «Володимирська, 15»
К1
06.30
07.50
08.10
08.20

Top Shop
М/с «Гарфілд Шоу»
«Ух ти show»
Т/с «Мисливці за
реліквіями»
10.15 Х/ф «Бути Астрід
Ліндгрен»
12.40 «Вірю не вірю»
14.45 «Орел і решка. Навколо
світу»
15.40, 0.00 «Орел і решка.
Морський сезон»
16.40 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
17.40 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
23.00 «Орел і решка. Рай та
пекло»
01.00 «Бєдняков+1»
01.50 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Король
Дроздобород»
11.00, 17.00 Т/с «Рання
пташка»
12.00 Вечірка
13.00, 14.00, 20.00 Одного
разу під Полтавою
13.30, 14.30, 21.00 Танька і
Володька
15.00, 1.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

10

UA: Перший
06.00 М/с «Гон»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 0.40, 5.00 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30 Т/с «Еліза»
11.25 Д/ф «Браво, шеф!»
12.30 Д/ф «Тайська кухня»
13.20 Сильна доля
14.25 Д/ф «Кухня По»
15.15 Д/ф «Аромати Греції»
15.40 Пісенний конкурс
Євробачення 2019 р.
Другий півфінал
18.20, 1.30 Тема дня
19.30, 2.20, 4.05 Розсекречена
історія
20.30, 3.15 Спільно
21.25, 1.05 UA:Спорт
22.00 Перша шпальта
22.35 Як дивитися кіно
23.00 Х/ф «На межі»
03.40 Складна розмова
05.20 Свідки геноциду
1944-го
05.25 Д/ф
НТН
05.00 Top Shop
07.05 Х/ф «Тихе слідство»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Круглянський
міст»
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.00
«Свідок»
12.50 «Правда життя»
13.25, 3.05 «Речовий доказ»
14.45, 16.50, 21.20 Т/с
«Криміналіст»
17.05 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Таємниці світу»
23.45 Х/ф «Штольня»
01.25 «Хвороби-вбивці»
02.30 «Випадковий свідок»
04.00 «Легенди бандитського
Києва»
UA.Культура
06.00
06.00
06.30
07.00
07.00
07.40
08.00
08.05
09.00
09.05
10.00
11.00

13.00
13.30

ТБ-П’ЯТНИЦЯ
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Гімн України
Орегонський путівник
Як це працює?
Новини
Дуда і Дада.
Мультфільм
UA.МУЗИКА. Кліпи
Новини
Пізній ранок шоу
Новини
Пізній ранок шоу
Еліза. Телевізійний
серіал 12+
Пісенний конкурс
Євробачення 2019.
Другий півфінал
Неповторна природа.
Документальний цикл
Августин Волошин.
Метеорит незалежності
— над Срібною
землею. Документальна
програма

17 травня
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 «Одруження наосліп»
10.55, 12.20 «Міняю жінку»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.25 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
20.25 «Чистоnews-2019»
20.35 «Ліга сміху-2019»
22.35 Х/ф «Віктор
Франкенштейн»
00.35 Драма «Будинок з
башточкою»
02.10 Драма «Винні зірки»
05.30 М/ф
06.00, 9.45, 21.40, 3.00 ЧасTime
06.15, 8.25 Огляд преси
06.25 Акцент
07.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 0.00,
01.00, 2.00, 4.00, 5.00
Час новин
14.30 Валентина Чорновіл.
Документальний цикл
«Напам’ять»
15.00 Мистецький пульс
Америки
15.30 Пізній Ранок шоу.
Найкраще
16.10 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
16.55 Мій світ. Концертна
програма Павла
Табакова
17.50 Погода
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.20 Щоденне ток-шоу
«Тема дня»
19.25 Docudays UA 2019.
DOCU/Культура з
Надією Парфан
19.50 Аромати Греції/
Документальний цикл
20.15 Столика Японія.
Документальний серіал
21.00 Новини
21.25 Міжнародний День
Джазу в Будинку
звукозапису
Українського Радіо.
Квартет Олександра
Боголюбова
22.25 Koktebel jazz festival на
UA.Культура. Yuko
23.00 Українська література
в іменах. Пантелеймон
Куліш
23.05 #БібліоFUN з
Ростиславом Семківим
23.40 Тарас Шевченко.
Катерина. Національний
академічний
український
драматичний театр ім.
М. Заньковецької
01.10 Погода
01.15 Новини
01.40 Щоденне ток-шоу
«Тема дня»

ІНТЕР
05.25, 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»
10.00 Т/с «Султан мого
серця»
11.00, 12.25 Т/с «Попелюшка
‘80»
12.35 Х/ф «Фатальна
красуня»
14.45 «Правила виживання»
15.50, 16.45, 23.50 «Речдок»
18.00, 1.40 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
03.10 «Орел і решка»
04.25 «Школа доктора
Комаровського.
Невідкладна допомога»
04.45 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV
04.00 Скарб нації

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.05 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий
сезон
11.20, 3.55 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «Солона
карамель»
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Біле-чорне»
23.20 По слідах
00.00, 2.15 Т/с «CSI. Місце
злочину»
01.45 Телемагазин
05.35 Зоряний шлях
5 канал
07.10, 8.15, 21.25, 0.15
08.30, 10.10, 20.00, 1.15
Актуально: Економіка.
Машина часу
Політика. Соціум
09.25, 16.45 Час громади
07.15, 12.25, 15.25, 18.10
11.10, 13.15 Полігон
Погода в Україні
12.30 Брифінг речника
07.25 Драйв
Міністерства оборони
07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 16.55,
14.10 Невигадані історії
17.55, 0.20 Погода на
15.30, 16.10 Інформаційний
курортах
день
08.00, 17.00 Час новин. Київ
17.10, 2.15 Кендзьор

03.00 Зона ночі

18.15, 19.30 Інформаційний
вечір
22.00 БлогПост HATE FRIDAY
NIGHT
23.40 ID JOURNAL
00.25 Винна карта
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.15 Феєрія мандрів
05.15 Рандеву

17.45 Т/с «Кіборги»

02.30 РадіоДень
02.55 Джузеппе Верді.
Набукко. Національна
опера України ім Тараса
Шевченка
05.15 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань

08.35 «Болонья» —
«Парма». ЧІ
10.25 Журнал Ліги Чемпіонів
10.55 «Ворскла» —
«Карпати». ЧУ
11.45, 20.25, 21.45
Переможний фінал
12.55 «Ліверпуль» —
«Вулвергемптон». ЧА
13.45, 18.05, 22.45 Battle
Cyber Коментаторів. 2
епізод
14.55 «Інтер» — «К’єво». ЧІ
16.45 Світ Прем’єр-Ліги.
Прем.єра
17.15 «Тоттенгем» —
«Евертон». ЧА
19.05, 1.35 ЧІ. Передмова до
туру
19.35 «Шахтар» —
«Інгулець». Фінал.
Кубок України
21.55 «МЮ» — «Кардіфф».
ЧА
23.45 «Кальярі» — «Лаціо».
ЧІ
02.05 «Маріуполь» —
«Львів». ЧУ
04.10 «Брайтон» — «Ман
Сіті». ЧА

19.55 Скарб.UA
01.20 Містична Україна
02.05 Бандитський Київ

СТБ
06.55, 17.55 Хата на тата
10.15, 20.00 Холостяк
13.10, 23.55 Х/ф «Дорогий
Джон»
15.35 Х/ф «Найкраще в
мені»
22.40 Холостяк. Як вийти заміж
23.40 Небачене Євробачення
2019 р.
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.10, 13.10, 14.10, 15.10,
16.10 «Кримінал»
12.20, 13.20, 14.20, 15.20
«Деталі»
16.20 «Вибори-2019»
17.00 «Ситуація»
19.00 «Ехо України»
22.30 «Поярков. NEWS»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Х/ф «Батальйон»
09.50, 18.15 «Спецкор»
10.25, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55 «Решала-2»
11.50, 17.20 «Загублений
світ»
13.50, 2.15 «Помста природи»
14.10, 0.50 Х/ф
«Віддалений схил»
15.50 Х/ф «Катаклізми»

19.25 Х/ф «Кров
тамплієрів»
23.10 Х/ф «Мобі Дік:
Полювання на
монстра»
04.20 «Цілком таємно-2017»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Антверпен» —
«Гент». ЧБ
07.45 «МЮ» — «Кардіфф».
ЧА
09.30, 13.35, 3.30 «Сіткорізи»
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.25 Топ-матч
10.30 «Лестер» — «Челсі».
ЧА
11.10, 16.05, 19.10,
22.55 Battle Cyber
Коментаторів. 2-й епізод
13.05, 15.30, 22.25
Переможний фінал
13.10 «Шахтар» —
«Інгулець». Фінал.
Кубок України
16.10 ЧІ. Передмова до туру.
Прем.єра
16.40 «Андерлехт» —
«Генк». ЧБ
18.25 «Рома» — «Ювентус».
ЧІ
20.15, 1.15 Світ Прем’єр-Ліги
20.45 «Брайтон» — «Ман
Сіті». ЧА
23.00 ЧІ. Передмова до туру
23.30 «Десна» — «Олімпік».
ЧУ
01.45 «Фіорнетина»
— «Мілан». ЧІ
04.00 «Ліверпуль» —
«Вулвергемптон». ЧА
ФУТБОЛ-2
06.00, 8.20, 12.45, 14.45 Топматч
06.30 «Лестер» — «Челсі».
ЧА

04.10 Еврика!

03.50 Абзац
05.25, 6.45 Kids Time
05.30 М/с «Хай живе король
Джуліан»

04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»

06.50 Т/с «Шлях чарівника»

05.35 Громадянська оборона

10.10 Пацанки. Нове життя

06.30 Ранок у великому місті

15.20 Х/ф «Таксі»

08.45 Факти. Ранок

17.10 Х/ф «Таксі 2»

09.15, 19.25 Надзвичайні
новини з Костянтином

19.00 Х/ф «Таксі 3»

Стогнієм

20.50 Х/ф «Команда А»

10.10 Антизомбі. Дайджест

23.00 Х/ф «Стільниковий»

11.05, 13.20, 22.50 «На трьох»

01.00 Х/ф «Непереможний»

12.45, 15.45 Факти. День
15.15, 16.20 Т/с «Танк»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.10, 13.50 Правда життя
09.10 Найдивовижніші
тварини світу
10.05, 16.20, 21.45
Відчайдушні рибалки
11.00 Брама часу
11.50 Прихована реальність
12.40, 0.20 Речовий доказ
15.30, 23.30 Заборонена
історія
17.10, 22.35 Планета Земля
18.00 Мисливці за торнадо
19.00, 20.45 Фантастичні
історії

18.45, 1.40 Факти. Вечір
20.10 Дизель шоу Прем’єра
21.35 Дизель шоу
23.50 Х/ф «Місіонер»
02.05 Т/с «Володимирська,
15»

К1
06.30
07.50
08.10
08.45

Top Shop
М/с «Гарфілд Шоу»
«Ух ти show»
Т/с «Мисливці за
реліквіями»
10.40 Х/ф «Один день»
12.40 «Бєдняков+1»
13.40 «Вірю не Вірю»
14.40 «Орел і решка. Навколо
світу»
15.40 «Орел і решка.
Морський сезон»
16.40 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
17.40 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
23.00 «Орел і решка. Рай та
пекло»
01.00 «Орел і решка.
Незвідана Європа»
02.00 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Міст у
Терабітію»
11.00, 17.00 Т/с «Рання
пташка»
12.00 Вечірка
14.00, 20.00 Одного разу під
Полтавою
14.30 Танька і Володька
15.00 Х/ф «Сам удома 2»
18.00 4 весілля
21.00 Х/ф «Сам удома 3»
23.00 Х/ф «Я — початок»
01.00 М/с «Лис Микита»
04.50 М/ф «Енеїда»
05.50 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА
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18 травня
UA: Перший
06.00, 8.10, 5.20 Напам’ять
06.35, 7.05, 10.50, 16.30, 2.00

КАНАЛ «1+1»
06.00, 19.30 ТСН
06.45 «Гроші-2019»

Розсекречена історія
07.00, 8.00, 9.00, 21.35, 2.50,
5.00 Новини

08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт-4:

08.25 Д/ф

В’єтнам»

08.45 Свідки геноциду

10.55, 12.00, 13.05, 14.10,

1944-го

15.05, 16.00, 17.15,

09.05 «Мустафа»

18.25 «Світ навиворіт-3:

12.00 Хвилина мовчання.

Танзанія, Ефіопія»

Пам’яті жертв
Геноциду Кримськотатарського народу

20.15 Драма «Той, що вижив»
23.10 Драма «Чужа молитва»

13.00, 18.00 Спецпроект
до Дня пам’яті

01.00, 4.35 Драма «Пісня
пісень»

жертв депортації
кримськотатарського

02.25 Драма «Будинок з

народу

башточкою»

ІНТЕР
05.15 Х/ф «Білий птах із
чорною міткою»
07.00 «Слово Предстоятеля»
07.10 «Жди мене. Україна»
09.00 «Шість соток»
10.00 «Готуємо разом.
Випічка»
11.00 Х/ф «У небі «Нічні
відьми»
12.30 Х/ф «А зорі тут
тихі...»
16.10 Т/с «Султан мого
серця»
20.00, 5.35 «Подробиці»
20.30 Т/с «Ні кроку назад»
00.50 Х/ф «Право на
Надію»
02.35 «Орел і решка.
Мегаполіси»
03.20 «Орел і решка.
Морський сезон»
04.05 «Орел і решка»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
07.30, 5.10 Зоряний шлях
08.10, 15.20 Т/с «Біле-чорне»
16.50, 20.00 Т/с «Подаруй
мені життя»

22.00 Пісенний конкурс
Євробачення 2019 р.
Фінал
03.15 «Кенгір. Сорок днів
свободи»
04.35 «Левко Лук’яненко. Йти
за совістю»

06.00 Час-Time
06.20 Кендзьор
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00,
0.00, 1.00, 2.00, 4.00,
5.00 Час новин
07.10, 8.10, 12.55, 15.15, 18.10

НТН
05.00 Top Shop
06.00 Х/ф «Дикий пляж»
07.20 Х/ф «Вічний поклик»
11.40 Т/с «Спецзагін «Кобра
11»
15.45 «Таємниці
кримінального світу»
16.50 «Таємниці світу»
18.05 «Переломні 80-ті»
19.00, 2.15 «Свідок»
19.30 Х/ф «Балада про
доблесного лицаря
Айвенго»
21.20 Х/ф «Кодове ім’я:
Чистильник»
23.30 Х/ф «Транзит»
01.10 «Реальні злочинці»
02.45 «Випадковий свідок»
03.25 «Речовий доказ»
04.25 «Легенди бандитського
Києва»
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 День пам’яті
жертв геноциду
кримськотатарського
народу та День
боротьби за права
кримськотатарського
народу
06.10 Документальна
програма
06.10 Розсекречена історія
07.00 Новини
07.05 Розсекречена історія
08.00 Новини
08.05 Документальна
програма
08.10 Розсекречена історія
09.00 Новини
09.05 Кримські татари.

10.05
11.35
11.50

12.00

12.00
12.05

12.25

13.00

16.30

17.25

17.50
18.00

19.30
20.55

«Крим — наш!».
Документальна
програма
«MUSTAFA»
Документальний фільм
Документальна
програма
Свідки геноциду.
Документальна
програма
Загальнонаціональна хвилина
мовчання. Пам’яті
жертв Геноциду
Кримськотатарського народу
Документальна
програма
Крим. Спротив.
Документальна
програма
Генічеськ.
Документальна
програма
До Дня пам’яті
жертв депортації
кримськотатарського
народу. Спецпроект
Кримські татари.
«Крим — наш!».
Документальна
програма
Крим. Спротив.
Документальна
програма
Документальна
програма
До Дня пам’яті
жертв депортації
кримськотатарського
народу. Спецпроект
«MUSTAFA».
Документальний фільм
Христина. Кримське

Погода в Україні
07.20, 11.30, 3.40 Феєрія
мандрів
07.45, 8.50, 21.55, 0.10
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.55, 8.55, 9.55, 13.55, 14.55,
16.55, 17.55, 20.55, 0.55
Погода на курортах

21.35
22.00

01.35

04.05

соло. Документальна
програма
Новини
Пісенний конкурс
Євробачення 2019.
Фінал
До Дня пам’яті
жертв депортації
кримськотатарського
народу. Спецпроект
Орегонський путівник
СТБ

04.20
05.15
09.10
19.00

Страва честі
Т/с «Загадка для Анни»
Т/с «Доньки-матері»
МастерШеф
Професіонали
22.00 Євробачення 2019 р.
Фінал
ПРЯМИЙ
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00
«Репортер». Новини
10.15 «18 мінус»
11.15 «Споживач»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15,
16.15, 18.00, 19.00,
20.00 «Вибори-2019.
Парламент»
17.00 «Кисельов. Авторське»
21.00 «Закрита зона»
22.00 «THE WEEK»
23.00 «ВАТА-шоу»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
07.55 «Угон по-нашому»
09.20 «Загублений світ»
13.30 Х/ф «Рейс 7500»
14.55 Х/ф «Пекло»
16.50 29 тур ЧУ з футболу

04.55 Скарб нації

03.05 Служба розшуку дітей

05.05 Еврика!

06.00, 9.35 Kids Time

05.15 Факти

06.05 М/с «Лунтик»

05.40 Більше ніж правда

09.40 Ревізор. Крамниці

07.20 Х/ф «Конго»

11.20 Таємний агент

09.20 Т/с «Володимирська,
11.15, 13.00 Т/с «Конвой»

16.10 М/ф «Як спіймати перо

12.45 Факти. День

Жар-птиці»
Сірий вовк-2»
19.00 Х/ф «Хітмен»

жінка»

21.00 Х/ф «Хітмен. Агент
47»

01.35 Телемагазин
03.30 Реальна містика
08.20
09.15
09.25
09.35
10.10
10.25
11.10
12.10
12.30

5 канал
Клуб LIFE
Автопілот-новини
Укравтоконтинент
Натхнення
Історія успіху
5 поверх
Майстри ремонту
Олімпійські історії
Брифінг речника

«Динамо» —
»Маріуполь»
19.00 Х/ф «Голодний
кролик атакує»
20.55 Х/ф «День, коли
Земля зупинилась»
22.50 Х/ф «Катаклізми»
00.20 Х/ф «Батальйон»
02.00 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
02.45 «Помста природи»
04.20 «Цілком таємно-2017»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Арсенал-Київ»
— «Чорноморець». ЧУ
07.45, 15.10 ЧІ. Передмова
до туру
08.15 «Інтер» — «К’єво». ЧІ
09.55, 12.45, 16.50, 19.50,
20.55 Переможний
фінал
10.00, 15.40, 22.15 Футбол
NEWS
10.25 Battle Cyber
Коментаторів. 3 епізод.
Прем’єра
10.35 «Шахтар» —
«Інгулець. Фінал. Кубок
України
12.50, 17.55, 18.45, 21.05,
23.25, 1.30, 3.35, 5.40
Топ-матч
13.05 «Андерлехт» —
«Генк». ЧБ
15.35, 16.45, 19.45,
21.20 Battle Cyber
Коментаторів. 3 епізод
15.55 LIVE. «Удінезе»
— «СПАЛ». ЧІ
18.15 Світ Прем’єр-Ліги
18.55 LIVE. «Дженоа»
— «Кальярі». ЧІ
21.25 LIVE. «Сассуоло»
— «Рома». ЧІ

15»

14.10 Заробітчани

17.40 М/ф «Іван Царевич і
22.00, 2.05 Т/с «Вітряна

ICTV

03.00, 3.10 Зона ночі

12.30 Таємний агент. Постшоу

17.45 Свідки геноциду
1944-го

НОВИЙ КАНАЛ
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15.15 Т/с «Кіборги»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Смертельна
зброя»
21.25 Х/ф «Смертельна
зброя-2»

23.00 Х/ф «Поцілунок

23.30 Х/ф «Червоний»

Дракона»

01.35 Х/ф «Секретний

01.00 Х/ф «Непереможний»

ешелон»

Міністерства оборони
12.35 Медекспертиза
13.10 Континент
13.30 Код успіху
13.45 Навчайся з нами
14.10, 16.10, 23.30, 2.40
Машина часу
15.20, 4.30 Акцент
17.15 Стоп корупції!

18.15 Про військо
18.25, 2.15 Полігон
19.25 Особливий погляд
20.00, 1.15, 5.15 Рандеву
21.30, 3.00 Вікно в Америку
22.00 Док. Фільм
00.30 Винна карта
03.20 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Діалоги з Патріархом

23.40 «Ворскла» —
«Арсенал-Київ». ЧУ
01.45 «Брайтон» — «Ман
Сіті». ЧА
03.50 «Олімпік» —
«Чорноморець». ЧУ

10.40 Заборонена історія
12.25, 21.00 Америка в
кольорі
14.25 Планета Земля
16.20 Відчайдушні рибалки
17.15 Цікаво.com
00.00 Фантастичні історії
00.55 Гордість України

ФУТБОЛ-2
06.00, 10.40 ЧІ. Передмова
до туру
06.30 «Болонья» —
«Парма». ЧІ
08.20, 13.00 Світ Прем’єр-Ліги
08.50 «Ліверпуль» —
«Вулвергемптон». ЧА
11.10, 4.00 «Антверпен»
— «Гент». ЧБ
13.30, 15.55, 19.00, 21.25 «Тур
ONLINE»
13.55 LIVE. «Ворскла»
— «Арсенал-Київ». ЧУ
14.45 Battle Cyber
Коментаторів. 3 епізод
14.50, 16.20, 18.55, 21.50
Переможний фінал
16.30 «Шахтар» —
«Інгулець». Фінал.
Кубок України
18.40, 23.50, 1.50, 3.50 Топматч
19.25 LIVE. «Олімпік»
— «Чорноморець». ЧУ
20.15 Футбол NEWS
22.00 «Удінезе» — «СПАЛ».
ЧІ
00.00 «Андерлехт» —
«Генк». ЧБ
02.00 «Дженоа» —
«Кальярі». ЧІ
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.05 Містична Україна
08.55, 18.15 У пошуках істини

К1
06.30 Top Shop
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.40 М/с «Земля до початку
часів»
09.30 М/ф «Земля до початку
часів-4: Подорож крізь
імлу»
10.50 М/ф «Земля до початку
часів-5: Таємничий
острів»
12.15 Х/ф «Один день»
14.15 «Орел і решка. Навколо
світу»
22.00 «Орел і решка.
Навколосвітня
подорож»
00.10 Х/ф «Остання любов
на Землі»
01.50 «Орел і решка. Рай та
пекло»
02.45 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.30 М/ф «Джастін та лицарі
доблесті»
12.15 Х/ф «Шість лебедів»
14.00 Панянка-селянка
17.00 Х/ф «Поспішай
кохати»
19.00 Т/с «Тут»
23.30 Щоденники Темного
01.00 М/с «Лис Микита»
05.50 Корисні підказки

12

ТБ-НЕДІЛЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 8 ТРАВНЯ 2019

19 травня

UA: Перший

КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР

06.00, 7.40, 8.10, 9.45

06.00 ТСН

06.05 Х/ф «Циганка Аза»

Напам’ять

06.35 М/ф

08.00 «уДачний проект»

06.45 «Українські сенсації-

09.00 «Готуємо разом»

07.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новини
07.10 «Микола Руденко.

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

20.00 «Подробиці»

21.00 Бойовик «Джон уїк»

20.30 «Правила виживання»

22.55 Драма «Той, що вижив»

22.00 Т/с «Ни шагу назад»

01.35 Драма «Чужа молитва»

00.10 «Речдок»

06.30 Сьогодні
07.30 Зоряний шлях
08.50 Т/с «Подаруй мені
життя»
13.00 Т/с «Краще за всіх»
17.00, 21.00 Т/с «Чужий гріх»
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
20.00 Головна тема
22.50 Т/с «Вітряна жінка»
01.30 Телемагазин
02.00 Т/с «Вітряна жінка
04.00 Ток-шоу «Говорить
Україна»
05.00 Профілактика
передавального
обладнання

06.00, 9.30 Вікно в Америку
06.25, 14.10, 16.10, 20.00, 2.15
Машина часу
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, 2.00, 3.00, 4.00,
5.00 Час новин
07.10, 12.55, 15.15, 18.55,

23.10 Погода в Україні
07.15, 4.20 Феєрія мандрів
07.45, 8.50, 22.00, 0.10
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55,
11.55, 14.55, 16.55,
17.55, 20.55, 0.15
Погода на курортах
08.20 Клуб LIFE

5 канал
08.40 Натхнення
09.10 Автопілот-тест
09.20 Технопарк
09.25 Драйв
10.10, 23.15 Полігон
10.30, 3.15 Кіно
з Я. Соколовою
11.15 Кордон держави
11.30 Будемо жити

2019»

Формулу життя
знайдено»
08.30 «Левко Лук’яненко. Йти
за совістю»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

днів свободи»
12.35, 18.05 Розсекречена
історія
13.45 «Етапом через пів-

Мегаполіси»
11.00 «Орел і решка.

09.45, 11.00, 3.20 «Світ

на сповіді»
10.55, 12.00 «Кенгір. Сорок

10.00 «Орел і решка.

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.05 «Олесь Шевченко. Як
10.25 Д/ф

Морський сезон»

навиворіт-3: Танзанія,

12.00 Т/с «Голос з минулого»

Ефіопія»

15.30 Т/с «Слідчий

11.40 Мелодрама «Школа»

Горчакова»

Землі: історія ув’язнення
Сенцова і Кольченка»
15.55 Перший на селі
19.10 Спецпроект до
Дня пам’яті жертв
політичних репресій
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 ПРОФІЛАКТИКА
КАНАЛУ (2.00 — 6.00)
НТН
05.15, 4.45 Top Shop
05.45 Х/ф «Кур’єр на схід»
07.35 «Страх у твоєму домі»
11.10 Х/ф «П’ять хвилин
страху»
12.50 Х/ф «Чекайте на
зв’язкового»
14.20 Х/ф «Командос»
17.10 Х/ф «Кодове ім’я:
Чистильник»
19.00 Х/ф «Чорна стріла»
20.50 Х/ф «Загін
особливого
призначення»
22.55 Х/ф «Небезпечний
квартал»
00.50 Х/ф «Транзит»
02.25 «Речовий доказ»
03.15 «Випадковий свідок»
04.15 «Професії»
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 День пам’яті жертв
політичних репресій
06.05 100 років української
історії. 1930-ті роки
06.20 Мустафа Джемілєв.
Документальний цикл
«Напам’ять»
07.00 Новини
07.05 Після прем’єри —
розстріл. Документальна
програма
08.00 Новини
08.05 Україна 1917-2017.
Архівний проект
Юрія Шаповала.
Винниченко без брому.
Документальна програма
09.00 Новини
09.05 Україна 1917-2017.
Архівний проект Юрія
Шаповала. Текст
як доля. Михайло
Волобуєв
09.45 Августин Волошин.
Метеорит незалежності
— над Срібною
землею. Документальна
програма
10.35 Кенгір. Сорок
днів свободи.
Документальна
програма
12.00 Хвилина мовчання.
Пам’яті жертв
політичних репресій
12.00 Україна 1917-2017.

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

12.30

12.55

13.20

13.45

14.40

15.25
16.15
16.50
17.30
19.10
21.00
21.20
22.10
23.00

00.45

01.35
01.45
02.40

04.15

Архівний проект Юрія
Шаповала. Василь
Симоненко. Тиша і
грім. Документальна
програма
Левко Лук’яненко.
Йти за совістю.
Документальний цикл
«Дисиденти»
Микола Руденко.
Формулу життя
знайдено.
Документальний цикл
«Дисиденти»
Олесь Шевченко.
Як на сповіді.
Документальний цикл
«Дисиденти»
Українська
Гельсінська спілкавектор визначено.
Документальна
програма
Василь Макух.
Смолоскип.
Документальна
програма
Розсекречена історія
Леонід Осика.
Документальний цикл
«Сімдесятники»
Сергій Параджанов.
Документальний цикл
«Сімдесятники»
Будинок «Слово»
. Документальна
програма
До Дня пам’яті жертв
політичних репресій.
Спецпроект
Новини
Документальний фільм
Документальна
програма
Андрій Курейчик.
Людина і вічність.
Київський академічний
Молодий театр 18+
Після прем’єри
— розстріл.
Документальна
програма
Українська читанка.
Андрій Бондар
UA. Фольк. Спогади
Ярослав Стельмах. Гра
на клавесині. Київський
академічний театр
«Колесо». 16+
Незвідані шляхи.
Документальний цикл

06.20
08.10
09.10
10.05
16.00
19.00
21.00
22.15

СТБ
Моя правда. Ектор
Хіменес-Браво
Холостяк. Як вийти
заміж
Страва честі
Т/с «Загадка для Анни»
МастерШеф.
Професіонали
Слідство ведуть
екстрасенси
Один за всіх
Я соромлюсь свого тіла

ПРЯМИЙ
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 20.45
«Репортер». Новини
10.10 «18 плюс»
11.10 «Кримінал»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15,
16.15, 18.00, 19.00,
20.00 «Вибори-2019.
Парламент»
17.15 «Ехо України»
21.00 «Підсумки тижня»
23.00 «ВАТА-шоу»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.15 «ДжеДАІ-2019»
09.15, 0.00 «Загублений світ»
13.10 Х/ф «Кров тамплієрів»
16.50 29-й тур ЧУ з футболу
«Зоря» — «Шахтар»
19.00 Х/ф «Війна»
21.00 Х/ф «Ефект колібрі»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»
01.45 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Удінезе» — «СПАЛ».
ЧІ
07.45 Світ Прем’єр-Ліги
08.15 «Дженоа» —
«Кальярі». ЧІ
10.00, 14.45, 20.55 Футбол
NEWS
10.25 «Бомбардир» Яя Туре.
Прем.єра
11.00 «Олімпік» —
«Чорноморець». ЧУ
12.50, 18.00, 18.45 Топ-матч
13.00 Журнал Ліги Чемпіонів.
Прем.єра
13.30, 15.55 «Тур ONLINE»
13.55 LIVE. «Олександрія»
— «Львів». ЧУ

16.15 LIVE. «Парма»
— «Фіорентина». ЧІ
16.45, 17.55, 19.50, 21.20
Переможний фінал
18.15, 0.40 Журнал Ліги
Чемпіонів
18.55 LIVE. «Генк» —
«Стандард». ЧБ
19.45 Battle Cyber
Коментаторів. 3 епізод
23.00 «Гент» —
«Андерлехт». ЧБ. Прем.
єра
00.50 «Ювентус» —
«Аталанта». ЧІ
03.10 «Мілан» —
«Фрозіноне». ЧІ
05.00 Профілактика
ФУТБОЛ-2
06.00 «Сассуоло» — «Рома».
ЧІ
07.50 «Ворскла» —
«Арсенал-Київ». ЧУ
09.40, 9.50, 10.20, 10.55,
12.55, 13.05, 14.20,
16.50, 18.45, 19.45,
22.20 Переможний
фінал
09.45, 13.00, 13.15, 17.55, 1.15
Топ-матч
10.00 «Вердер» —
«Шахтар». Фінал (2008
р. /09). Кубок УЄФА

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 1.00 Зона ночі
06.00, 8.15 Kids Time
06.05 М/с «Лунтик»
08.20 Х/ф «Голос монстра»
10.30 М/ф «Подорож на край
світу»
12.20 М/ф «Як спіймати перо
Жар-птиці»
13.50 М/ф «Іван Царевич і
Сірий вовк-2»
15.10 Х/ф «Хітмен»
17.10 Х/ф «Хітмен. Агент
47»
19.10 Х/ф «Механік»
21.00 Х/ф «М’ята»
23.00 Х/ф «Еверлі»
02.00 Профілактика

ICTV
04.20 Скарб нації
04.30 Еврика!
04.40 Факти
05.05 Громадянська оборона
06.45 Антизомбі
08.30 Т/с «Володимирська,
15»
12.15, 13.00 Х/ф
«Детонатор»
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф «Смертельна
зброя»
16.25 Х/ф «Смертельна
зброя-2»
18.45 Факти тижня. 100
хвилин з Оксаною
Соколовою
20.35 Х/ф «Смертельна
зброя-3»
22.55 Х/ф «Смертельна
зброя-4»
01.25 Х/ф «Чорнокнижник»
03.05 Т/с «Кримінолог»

11.40 Гра інтересів
12.10 Невигадані історії
12.30 Брифінг речника МО
України щодо ситуації
на лінії зіткнення
12.35 Континент
13.10 Медекспертиза
13.30 Діалоги з Патріархом
15.20 П’ятий поверх

15.40 Паспортний сервіс
17.15 Рандеву
18.00, 1.00, 5.10 Час:
Підсумки тижня
19.25 Стоп корупції!
21.40 Час-Time
22.05 Док. Фільм
00.20 Про військо
00.50, 1.55 Огляд преси

13.25 LIVE. «К’єво» —
«Сампдорія». ЧІ
15.25, 20.55 Журнал Ліги
Чемпіонів
15.55 LIVE. «Ювентус»
— «Аталанта». ЧІ
18.15 «Сіткорізи»
18.55 LIVE. «Мілан»
— «Фрозіноне». ЧІ
21.25 LIVE. «Наполі»
— «Інтер». ЧІ
23.25 «Олександрія»
— «Львів». ЧУ
01.20 «Парма» —
«Фіорентина». ЧІ
03.10 «Генк» — «Стандард».
ЧБ
05.00 «Профілактика
ПРОГРАМА ТК
«ФУТБОЛ 2» 13—19
травня 2019 р.
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.30 Містична Україна
09.20, 18.25 У пошуках істини
11.15 Заборонена історія
12.55, 21.00 Америка в
кольорі
14.55 Планета Земля
16.35 Відчайдушні рибалки
17.25 Цікаво.com
00.00 Фантастичні історії
00.55 Підроблена історія

К1
06.30 Top Shop
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.20 М/с «Земля до початку
часів»
09.45 М/ф «Земля до початку
часів-5: Таємничий
острів»
11.00 Х/ф «Бути Астрід
Ліндгрен»
13.30 «Орел і решка. Навколо
світу»
22.00 «Орел і решка.
Навколосвітня
подорож»
02.10 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.10 М/ф «Суперкоманда»
12.10 Х/ф «Король
Дроздобород»
13.20 Х/ф «Міст у Терабітію»
15.00, 1.00 Панянка-селянка
18.00 М/ф «Пташині
пригоди»
19.30 М/ф «Замбезія»
21.00 Х/ф «Я — початок»
23.00 Х/ф «Поспішай
кохати»
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

www.umoloda.kyiv.ua
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■ ЗВІТИ

■ РАЗОМ

Ера
самогубців

Центральноазіатський
союз:

Шокуючий звіт ООН:
людина знищує планету
досі небаченими темпами

перспективи очевидні

Ігор ВІТОВИЧ

У понеділок, 6 травня, в штаб-квартирі
ЮНЕСКО в Парижі була представлена
коротка версія на 40 сторінках звіту
Міжурядової науково-політичної платформи з біорізноманітності та екологічних систем (IPBES). Це головні тези
з масштабної глобальної оцінки стану
природи на 1 тис. 800 сторінках та з 15
тисячами посилань, над яким упродовж
трьох років працювали 145 вчених із 50
країн світу. «Євроньюс» наголошує, що
цей звіт став найвичерпнiшим за останні 15 років.

Потребуємо забагато їжі й енергії
Звіт є останнім попередженням
людству, що воно прямує до самознищення. У документі йдеться про те, що
хоча Земля завжди страждала від діяльності людини, проте за останні 50 років
ці дії стали просто-таки руйнівними.
Кількість природних екосистем у світі
знизилася в середньому на 47% у порівнянні з попередніми оцінками. Дослідники попереджають, що три чверті суші
і дві третини морського середовища зазнали значних змін унаслідок антропогенного впливу.
Починаючи з 1970 року втричі зросло виробництво продовольчих культур, як наслідок — через виснаження
земель знизилась їх родючість на чверті території планети. Дослідження демонструє, що ґрунти деградують як ніколи раніше.
Автори доповіді стверджують, що існує низка прямих причин занепаду планети, з яких первинним є зміна землекористування. Це, по суті, означає заміну пасовищ інтенсивним вирощуванням сільськогосподарських культур або
заміну древніх лісів лісовими насадженнями, або ж розчищення лісів для
вирощування культур. Це відбувається в багатьох частинах світу, особливо в
тропіках. Починаючи з 1980 року більше половини приросту сільського господарства відбувалися за рахунок знищення лісів.
«Землекористування зараз є основним фактором колапсу біорізноманіття,
причому 70% сільського господарства
пов’язане з виробництвом м’яса, — сказав Ян Ларан з IDDRI, французького інституту досліджень політики. — Пора
переглянути частку промислово вирощеного м’яса і молочних продуктів у
нашому раціоні».
Схожа історія й на морі. Лише 3%
світових океанів вважалися вільними
від людського впливу станом на 2014
рік. На 2015 рік 33% рибних запасів
людство отримувало з невідновлюваних джерел. Багато видів риб занепадають через надмірний вилов, iдеться у
дослідженні. Третина ресурсів морської
риби виловлюється нераціонально.
Кількість живих коралів у рифах скоротилася вдвічі за останні 150 років.
Ситуацію погіршує подальше зростання потреб населення світу в харчах, і,
зокрема, все більшого апетиту до м’яса
і риби.
За останні півстоліття на 45% збільшилося виробництво деревини. Наші
невгамовні апетити продукують гори
відходів. Рівень забруднення пластиком
зріс у десять разів із 1980 року. Щороку ми скидаємо 300-400 мільйонів тонн
важких металів, розчинників, токсичних матеріалів та інших відходів у води
планети.
Природні зони скрізь зменшуються з досі небаченою швидкістю, а наша
потреба в їжі та енергії є головною при-

❙ Мільйон видів тварин і рослин можуть
❙ зникнути вже в найближчі десятиліття.
чиною цього. З 1970 року населення
світу подвоїлося, глобальна економіка
зросла в чотири рази, а міжнародна торгівля збільшилася в 10 разів. Аби прогодувати, одягнути й дати енергію цьому світу, ліси вирубують неймовірними темпами, особливо в тропічних районах. У період між 1980 і 2000 роками
100 мільйонів гектарів тропічних лісів
знищили (переважно для пасовищ великої рогатої худоби в Південній Америці й плантацій пальмової олії в Південно-Східній Азії). Ще гіршою, ніж із
лісами, є ситуація з водно-болотними
угіддями. На 2000 рік збереглося лише
13% тих територій, що були в 1700
році. Наші міста швидко розростаються, з 1992 року площа міст подвоїлась.

Дати природі шанс
Уся ця людська діяльність шаленими темпами вбиває тваринний і рослинний світ. Згідно з глобальною оцінкою, в середньому близько 25% тварин і рослин перебувають під загрозою
зникнення. Глобальні тенденції в популяціях комах невідомі, але стрімке
зменшення їхньої кількості в деяких
районах також задокументоване. Все
це свідчить про те, що майже мільйону
видів загрожує вимирання протягом
кількох десятиліть, темп знищення у
десятки й сотні разів вищий за середні
показники останніх десяти мільйонів
років.
«Ми задокументували дійсно безпрецедентне зниження біорізноманіття
та природи, це значно відрізняється від
усього, що ми бачили за історію людства з точки зору темпів зниження і масштабу загрози», — сказала доктор Кейт
Брауман з Університету Міннесоти, яка
координувала підготовку звіту.
Ці згубні для людства тенденції
можна змінити, йдеться в дослідженні, але це потребуватиме «трансформативних змін» у кожному аспекті взаємодії людини з природою. Глава IPBES
Роберт Уотсон зазначив: «Втрата біорізноманіття та зміни клімату — це захист
довкілля, господарська діяльність, економіка, безпека. І всі ці питання потрібно вирішувати одночасно, а це означає, що вони мають перебувати не лише
в компетенції міністрів екології. Уряди мають брати більшу участь у їх вирішенні. Урядові відомства всіх країн світу повинні співпрацювати».
Роберт Уотсон наголошує: «Якщо
ми не хочемо залишити нашим дітям
та онукам світ, зруйнований діяльністю людини, ми повинні вживати заходи вже тепер». Виконавчий секретар
IPBES Анн Ларігодерi додає: «Ми не
хочемо розчаровувати людей і говорити, що вже нічого не вдієш, що ми вже
програли цю битву. Бо ми її ще не програли. Якщо дати природі шанс, то вона
поверне собі свої права і восторжествує.
Ми хочемо показати, що кожна людина
може зробити свій внесок». ■

Петро НЕСТЕРЕНКО
Європейський Союз як економічне і політичне об’єднання 28 європейських держав, незважаючи на
деякі недавні політичні розбіжності, має багато переваг. Багато
з них, особливо ті, які стосуються
спільної зовнішньої політики і політики безпеки, створення внутрішнього єдиного ринку, прагнуть перейняти інші країни, об’єднавшись
для цього. Саме з такою метою хотів
організувати подібне міжнародне
об’єднання і лідер Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який не полишав
цієї ідеї протягом багатьох років і
виступав з ініціативою про створення аналогічного союзу в Центральній Азії. На думку Назарбаєва, регіональна інтеграція центральноазіатських держав — Казахстану,
Туркменістану, Узбекистану, Киргизстану і Таджикистану — здатна
вивести економіку цих країн на новий рівень.
Після розпаду величезної багатомільйонної
структури
Радянського Союзу, який об’єднував
п’ятнадцять республік, країни
Центральноазіатського
регіону
потребують поступової інтеграції,
— прогнозував Н. Назарбаєв. Так,
на початку 2000-х років між трьома
країнами (Казахстан, Узбекистан
і Киргизстан) було підписано Договір про вічну дружбу. Всі регіональні держави входять до Тюркської ради, Тюркської парламентської асамблеї і до Міжнародної організації тюркської культури, куди
також входить Туреччина. Основною метою ТЮРКСОЙ визначено
співробітництво між тюркськими
народами для збереження, розвитку і передачі майбутнім поколінням загальної матеріальної і культурної спадщини цих народів.
Наступне економічне об’єднання
Центральної Азії було б доцільним
для вирішення багатьох важливих
загальних питань щодо створення
єдиного ринку, розвитку туризму,
гарантії загальної безпеки. У рамках інтеграційних ініціатив була
також озвучена цікава ідея про організацію власного центральноазіатського візового режиму — такого собі спрощеного «Шенгену».
Експерти відзначають, що нововведення полегшить життя насамперед громадянам самого Центральноазіатського союзу (ЦАС), особливо для ведення бізнесу. Переваги отримають і туристи, для них це
— можливість відвідувати всі найцікавіші місця Центральної Азії в

одному маршруті.
За аналогією з Митним союзом,
передбачається зниження мита на
ввезені товари між країнами-учасницями. Наприклад, із кожним
роком відбувається зростання товарообігу між Казахстаном і Узбекистаном, між Узбекистаном і
Туркменістаном, а ось обсяг товарообігу Таджикистану з країнами
знижується. На думку експертів,
входження в Центральноазіатський
союз допомогло б вирівняти ситуацію, що склалася.
У питанні створення ЦАС можна відштовхуватися від досвіду
Європейського Союзу. Адже ще в
1990-х роках, після першого винесення цієї ідеї на розгляд Нурсултаном Назарбаєвим, її сприйняли неоднозначно, виходячи з того, що в
ЄС є чільна країна, яка перебуває
на домінуючій позиції, і саме Казахстан претендує на цю роль.
Особливість, яку необхідно врах ову вати при с творенні Ц АС і яка
явно відрізняє центральноазіатські країни від європейських, —
це цінності. Адже так склалося історич но і територі ально, що країни, які об’єднає Центральноазіатський союз, мають схожі історію,
традиції, культуру, релігійні напрямки, загальне світосприйняття. Як прийнято в Азії, це означає гарантовану взаємодопомогу і взаємовиручку, спільне вирішення проблем та компроміс у
гострих питаннях. Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов не раз підкреслював, що
є прих ильником с творення в Ц ентральноазіатському регіоні вільного економічного простору, де
його країна, багата енергоносіями, зможе безперешкодно торгувати нафтою, газом, бензином і дизельним паливом .
Але на даному етапі особливих
просувань у питанні створення ЦАС
не спостерігається. Незважаючи
на прогнозоване поліпшення в усіх
галузях, які принесе ЦАС, процес
його створення гальмує питання
про делімітацію кордонів між деякими державами, де до цих пір є
спірні моменти. При цьому організація ЦАС передбачає таку перспективу, як створення військово-політичного блоку для протидії зовнішнім загрозам країнам Центральної
Азії. Адже на сьогодні важливо і те,
що Центральноазіатський союз —
це можливість для союзницьких держав зберегти свою незалежність і
підтримувати рівні та стабільні відносини із cусідніми країнами. ■
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Знайомство. Недорого Мадлен Бонгард: Ваша мова дуже
мелодійна, тому для своєї компанії
У Миколаївському костелі відбудеться
сьомий концерт класичної музики
я обрала українську назву
соціального проекту
Після Києва і Львова швейцарська акторка
презентувала моновиставу в Маріуполі
Станіслав ГОЦУЛЯК
Маріуполь — Київ

❙ Cолісти НБОКМУ: заслужені артистки України Катерина Баженова
❙ (фортепіано), Іванна Пліш (сопрано) та лауреат міжнародних конкурсів
❙ Сергій Андрощук (тенор).
❙ Фото Сергія ДРУЧЕНКА.
Ольга ПРИНДЮК
Під такою назвою у Національному будинку органної
та камерної музики України
(НБОКМУ) 18 травня пройде
сьомий концерт із циклу музичних вечорів «Знайомство з
класикою».
Перший концерт із циклу,
який був розрекламований у
музичних і загальноосвітніх
школах, пройшов ще у жовтні минулого року. Слухачами
відтоді стають цілі класи учнів не лише з Києва, а й області. Особливістю концертів є і те,
що вони слугують відкриттям
класичної музики та насолодою від неї за невеликі кошти.
Вартість усіх квитків на
концерти із циклу музичних
вечорів «Знайомство з класикою» у столичному Миколаївському костелі, прекрасній будівлі архітектора Владислава Городецького, — лише
50 гривень. Тому вони доступні для родин із дітьми і навіть
малозабезпечених громадян.
Про
цикл
концертів
«Знайомство з класикою» розповідає одна з засновниць проекту — заслужена артистка
України, піаністка та педагог Баженова Катерина Анатоліївна: «Ідея проведення
циклу концертів «Знайомство з класикою» виникла ще
два роки тому. Цей проект —
спільна ініціатива адміністрації НБОКМУ в особі директора Стахурської Тетяни Миколаївни та ініціативної групи
солістів: Іванни Пліш (сопраЄвдокія ФЕЩЕНКО
У Празі 11 травня у палаці «Жофін»
(Slovansk ostrov 226, Praha 1) відбудеться
перший закордонний виступ новоствореної
Української республіканської капели (УРК)
NOW Кредо у рамках закордонного турне
країнами Європи та Америки. Гастролі капели є частиною проекту «Через культурну
дипломатію до економічної незалежності
України» з нагоди 100-річчя від дня підписання Симоном Петлюрою Наказу уряду
Української Народної Республіки про створення Української республіканської капели
(УРК) під керуванням Олександра Кошиця.
Саме завдяки гастролям УРК в 1919—1924
роках 17 країнами Європи та Америки українська пісня «Щедрик» в обробці Миколи
Леонтовича стала всесвітньо відомим гімном Carol of the Bells.

но), Сергія Андрощука (тенор),
Ірини Харечко, Валерії Балаховської (орган) і мене. Цикл
концертів спочатку був призначений для школярів. Мета
проекту — популяризація класичної музики. Адже твори є
легкими для сприйняття та невеликими за обсягом».
Вирішили проводити концерти вдень по суботах один раз
на місяць. Тривалість кожного
концерту — близько однієї години. За цей час музиканти намагаються продемонструвати
різноманітність класичної музики, всю її стильову палітру.
Протягом цього концертного
сезону всі солісти та ансамблі
НБОКМУ взяли участь у циклі музичних вечорів «Знайомство з класикою».
Заключний у цьому сезоні,
сьомий, концерт із циклу музичних вечорів «Знайомство
з класикою», який пройде 18
травня у Національному будинку органної та камерної
музики України, включатиме твори композиторів різних
країн та епох: від XVIII століття — до сьогодення. Меломани зможуть насолодитися музикою Вівальді, Моцарта,
Скорика, П’яццоли, Леменса,
Керна, Дудара та інших. У концерті візьмуть участь камерний ансамбль «Київ» (художній керівник — заслужена артистка України Ганна Нужа),
заслужена артистка України
Ірина Харечко (орган) та лауреат міжнародних конкурсів
Віталій Чікіров (ліричний баритон). ■

Вистава Be my Marguerite! (або «У незвичній самоті») — одна з яскравих подій театральної програми цьогорічного весняного Гогольфесту. Її
авторка і виконавиця — швейцарська акторка Мадлен Бонгард. Майже
годину сам на сам із глядачами. За спиною — інсталяція: три десятки
білих манекенів, що звисають зі стелі. Ці чоловічі і жіночі фігури безликі. Про головну героїню відомо трохи більше — її ім’я М. Вона згадує
свої сімейні і любовні стосунки. Коли слів бракує, продовжує розповідь
мовою тіла. Мадлен танцює босоніж під мінімал-техно і відеопроекції. Її
рухи стають усе експресивнішими, коли ритм і гучність музики зростають. Тоді глядачі починають розуміти, навіщо на вході до глядацької зали
їм видавали беруші.
На виставі в Маріуполі був аншлаг. Усі бажаючі потрапити на неї не змогли. Ті ж, кому пощастило, довго не відпускали Мадлен аплодисментами.
■ Мадлен, розкажіть про ваші
візити в Україну. Вкотре ви у
нас?
— Насправді, стосунки з вашою країною стають такими, що
я починаю втрачати лік своїм візитам сюди (сміється). Це сьомий чи восьмий приїзд. Єдине, що можу сказати напевно,
— вперше завітала сюди у січні
2016 року. Отже, я вже три роки
приїжджаю до вас, і, сподіваюсь,
таких візитів буде все більше.
■ Чим вас так зацікавила Україна?
— Насамперед — це люди,
яких я тут зустріла. Вони дуже
звитяжно працюють і вміють робити це спільно. Вони напрочуд
живі і вимогливі до самих себе.
І це все відкриває великі можливості. А ще, Україна дає мені простір і для пересування, і для висловлювання. До прикладу, цей
фантастичний проект арт-потяга ГогольTrain, коли митці їдуть
майже добу з Києва до Маріуполя... Він у нас просто неможливий, адже шлях, наприклад, від
Цюріха до Женеви займає 2-3 години. Саме так я відчуваю ваших
людей і вашу країну.
■ Коли кажете про українців,
то маєте на увазі людей із театрального світу?
— Не лише з театрального.
Хоча, ясна річ, більшість людей,
з якими я спілкуюсь — це артисти. Також це ті, хто задіяний у
наших спільних проектах, це театральні діячі і незалежні митці,
фестивальна публіка.
■ Розкажіть трохи про Be my
Marguerite! і про те, як її сприймає український глядач.
— Виставу створено на основі
листів Марґеріт Дюрас і частково

— мого власного тексту. Сценографія і дизайн — Клер Фінотті.
Це вже дев’ятий показ загалом,
і четвертий — в Україні. Два покази відбулись у Києві, в театрі
ДАХ, і один показ у Львові, в театрі Лесі Українки. Українська
публіка сприймає виставу серцем. Я бачу, як вона зворушує
глядачів. Вони дуже емоційно переживають і замислюються над тими відчуттями, які пережили під час вистави. Зараз я
працюю тут уже над другою постановкою і маю те саме відчуття:
тут, в Україні, ви слухаєте своїм
серцем.
■ Якою буде ця, друга, робота?
— Це постановка за твором
французького письменника Бориса Віана. Ми працюємо з двома українськими виконавицями — Анастасією Перець і Вікторією Донець. Також задіяно
два швейцарські виконавці —
Томас Колер і я. Це мультидисциплінарне шоу про системи,
про свободу людини в системі.
Божевільна кумедна історія про
лікаря, який у власній лабораторії намагається створювати самих лише красивих людей. Його
мета — викорінити потворність.
І повстає питання, що таке краса? Чи є якийсь стандарт краси,
чи всі красиві мають бути подібними? Чи ми красиві тоді, коли
відрізняємось? Це буде комедія.
Прем’єра відбудеться в Швейцарії, у вересні цього року. Навесні наступного року, за сприяння посольства Швейцарії, ми
привеземо виставу в Україну.
Можливо, це буде узгоджено з
Книжковим Арсеналом, адже
видавничий дім Вавилон працює

❙ Мадлен Бонгард.
❙ Фото Станіслава ГОЦУЛЯКА.
зараз над перекладом цієї книги
Бориса Віана. І є ідея поєднати
обидві події в Києві — вихід книги і нашої вистави, а після цього
— зробити показ у Маріуполі на
Гогольфесті чи у Харкові на Парад-фесті. Це ще не остаточне рішення і я його не анонсую, лише
задум. Ця вистава називатиметься «Для наших диких душ».
■ Так називається і ваша компанія — Dyki Dushi. Досить незвично зустріти швейцарську
компанію з україномовною назвою...
— Все дуже просто. На певному етапі у мене виникла потреба
в структурі, яка б займалась усіма організаційними питаннями,
пов’язаними з творчістю. Я вирішила заснувати театральну компанію і почала шукати для неї
назву. Це мала бути швейцарська
компанія з назвою, яка б розбурхувала уяву і водночас була б дотепною, викликала резонанс. І
тоді я згадала своїх українських
колег і назву нашого спільного
проекту. Вона звучить як музика, ваша мова взагалі дуже мелодійна, я її зараз вивчаю. Так і
з’явилась назва Dyki Dushi. Кумедним також є те, що в моїй
рідній Лозанні є місце, біля озера в гавані, яке називається Уші
(Ouchy), а доки французькою —
«ке» (quais). Тому ми, коли домовляємось про дружню зустріч чи прогулянку в Лозанні, то
призначаємо її в доках порта Уші
(les quais d’Ouchy). Насправді ці
два вирази — французькою Les
quais d’Ouchy і українською Dyki
Dushi — дуже співзвучні! ■

■ ГАСТРОЛЬ

Кредо: культурна місія
Через століття на відреставрованому
паротязі УРК прямує на захід
У Києві 7 травня на Центральному залізничному вокзалі відбулися проводи капели NOW Кредо. Спеціально до цієї події
Укрзалізниця закінчила реставрацію історичного Паротяга серії Л, який подали на
першу платформу вокзалу. Він довезе хористів до Ужгорода. В історичній реконструкції також використали залізничний
дзвін Київського вокзалу кінця XIX століт-

тя з музею Південно-Західної залізниці.
Сучасну Українську культурну армію (так
Петлюра називав УРК) проводжав Оркестр
почесної варти Окремого Київського полку Президента України. У проводах та історичній реконструкції задіяли 140 артистів.
Нагадаємо, у грудні 2018 року на Донеччині відбувся всеукраїнський хоровий

❙ Хор NOW Кредо.
конкурс «ЩедрикФест». Переможцем
тоді став хор «Кредо», на базі якого і було
створено Українську республіканську капела NOW Кредо в складі 82 хористів із різних куточків України. Символічно, що автор «Щедрика» — український композитор Микола Леонтович — із 1904 по 1908

роки працював учителем співу в залізничному училищі станції Гришине (зараз місто Покровськ Донецької області) і створив
там перший в Україні робітничий хор саме з
працівників паровозного депо. У 1919 році
УРК вирушала у закордонне турне саме з
залізничного вокзалу Києва. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 8 ТРАВНЯ 2019

СПОРТ
Володимир Рижов
головний тренер БК «Динамо» (Київ)
Григорій ХАТА
Після того, як у березні, розжившись чотирма очками в матчах iз Португалією та Люксембургом, національна збірна України очолила свою групу відбору на ЧЄ-2020, її уболівальники,
як, власне, й самі футболісти,
опинилися в загрозливій ситуації. Поданий до УЄФА протест
португальською та люксембурзькою федераціями футболу щодо
участі в стартових матчах єврокваліфікації натуралізованого
нашою країною бразильця Мораеса — у випадку визнання контрольно-дисциплінарним комітетом УЄФА неправомірною процедуру отримання футболістом
«Шахтаря» українського громадянства — загрожував команді
Шевченка двома технічними поразками.
І хоча генеральний секретар
ФФУ Юрій Запісоцький закликав зберігати спокій, запевняючи, що весь процес надання Мораесу українського паспорта відбувся з дотриманням усіх правових норм та після консультацій
з експертами ФІФА, в підсумку більше місяця після відкриття дисциплінарного провадження Європейський футольний
союз тримав у напрузі футбольну спільноту країни.
Як умілий драматург, УЄФА
до останнього відтягувала вердикт у скандальній справі, спочатку на тиждень перенісши засідання КДК, а потім іще добу
після зібрання розмірковуючи
над фінальним рішенням.
Зрештою, функціонери Європейського футбольного союзу вирішили, що процедура отримання Мораесом українського спортивного громадянства не суперечить чинним положенням УЄФА
та ФІФА, тож відхилили протести федерацій футболу Португалії та Люксембурга, залишивши таким чином збірну України
зі своїм доробком на першій поГригорій ХАТА
Вітчизняному спорту не звикати до доволі частого падіння
з небосхилу яскравих ігрових
колективів. Свого часу фінансові проблеми не дозволили продовжити переможне спортивне життя гандбольному «Мотору» та баскетбольній «Козачці»
у Запоріжжі. У Маріуполі припинив своє баскетбольне існування титулований «Азовмаш».
Через відсутність належної матеріальної підтримки зникла
можливість множити волейбольні чемпіонські титули у черкаського «Круга» та харківського «Локомотива».
Так само з великою прикрістю сприймалася навесні 2014
році інформація й про припинення участі в жіночій баскетбольній суперлізі іменитого «Динамо». І хоча в сезоні-2014/2015
столичні динамівки, здійснивши в ЧУ гучний «камбек», знову зійшли на чемпіонську вершину, три наступні сезони вони
мало чим нагадували потужний
колектив iз гучним іменем.
Словом, «Динамо» переживало непростий процес трансформації. Клуб, у якому впродовж тривалого часу вирішальне слово мав знаний у жіночому
баскетболі спеціаліст Володимир Рижов-старший, кілька останніх років грав у національному чемпіонаті незвичну для
себе роль скромного учасника
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«У вирішальний момент ми зіграли по-чоловічому. Попередня гра мене
розчарувала, але сьогодні дівчата показали характер».

■ ФУТБОЛ

Зважено і правомірно
ФФУ захистила
інтереси національної
збірної в УЄФА,
відбившись від
звинувачень двох
європейських
федерацій
зиції у відбірковій групі.
«Ми жодної хвилини не сумнівалися в тому, що контрольнодисциплінарний орган УЄФА ухвалить зважене і об’єктивне рішення та підтвердить правомірність участі Мораеса в матчах
збірної України зі збірними Португалії і Люксембурга. Адже до
запрошення до збірної, яке отримав Мораес від тренерського штабу, юристи ФФУ ретельно перевірили процедуру отримання футболістом громадянства України, а також відповідність заявки
Мораеса для участі в згаданих
поєдинках усім вимогам УЄФА
та ФІФА. Радий, що це непорозуміння вичерпано й збірна України підтвердила здобутий позитивний результат у двох непростих матчах кваліфікації до
Євро-2020», — наголосив президент ФФУ Андрій Павелко.
При цьому очільник вітчизняного футболу обурився, що
паспортну історію Мораеса намагалися роздути до масштабного скандалу, котрий, на його
думку, міг обернутися великою
бідою для всього українського
футболу.

❙ Дізнавшись про позитивний вердикт у паспортній справі Мораеса, збірна України може зі спокійною душею
❙ готуватися до наступних поєдинків відбору на ЧЄ-2020.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
Якщо Андрій Павелко, очікуючи рішення УЄФА, зберігав упевненість i спокій, то головний герой цієї скандальної
історії неабияк хвилювався.
Відтоді, як наприкінці березня УЄФА розпочала дисциплінарне провадження, Мораес —
кращий бомбардир нинішнього
розіграшу УПЛ — у чемпіонаті
країни забив лише один м’яч, та
й той — iз пенальті.
«Упродовж останнього місяця я дуже переживав, проте пре-

зидент ФФУ Андрій Павелко
відразу запевнив мене, що ФФУ
діяла законно і що вiн доведе
свою правоту. Безумовно, ця ситуація змусила понервувати, але
правда на нашому боці. Я люблю Україну, моя сім’я любить
Україну, і я вдячний Україні за
все. Сьогодні я хочу всім сказати слова подяки за підтримку.
Це перемога нашої дружньої
команди та її шанувальників»,
— заявив Мораес, додавши, що
в кожній наступній грі за «си-

■ БАСКЕТБОЛ

■ ТАБЛО

Точка зворотного відліку
Після тривалої
перерви
баскетболістки
«Динамо» знову
піднялися на
чемпіонську вершину
турніру.
Але у нинішньому сезоні
«Динамо» несподівано повернуло собі свій колишній блиск. Після шостого місця в попередньому
розіграші динамівки краще за інших пройшли «регулярку» чемпіонату, випередивши на одне
очко переможця минулого сезону — «Київ-Баскет».
Аби зарезервувати собі місце у фіналі, «біло-синім» довелося відправити в баскетбольний «нокаут» бердянську «Чайку». У півфінальній серії до двох
перемог підопічні Володимира
Рижова-молодшого в нерівному
протистоянні просто розчавили
опонента — 78:37, 101:37. При
цьому очікуваний фінал за участі
двох столичних колективів виглядав значно цікавіше. Хоча, як

ньо-жовтих» докладатиме максимум зусиль для її успішного
виступу у відборі на ЧЄ-2020.
Свої ж наступні поєдинки
в єврокваліфікації збірна України проведе в червні — проти Сербії та Люксембурга. Андрій Шевченко зі своїм штабом
уже розпочав підготовку до цих
поєдинків, оголосивши прізвища 11 легіонерів, яких він планує офіційно викликати до синьо-жовтого табору для майбутніх баталій. ■

❙ «Київ-Баскета» не вдалося у протистоянні з «Динамо» захистити
❙ чемпіонський титул.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
зазначив очільник «Київ-Баскета» Володимир Холопов, «золота» серія завершилася прогнозовано. «Якби ми перемогли «Динамо», то стрибнули б вище своєї
голови. Слід визнати, що чемпіонство динамівкам дісталося
цілком заслужено», — відзначив очільник віце-чемпіонок.
На шляху до фіналу команда
Холопова впевнено розібралася

зі «Львовом» (74:35, 85:54). Натомість у серії за «золото», тривалістю до трьох перемог однієї
з команд, переможець попереднього сезону домінуючої ролі не
мав, програвши «Динамо» на
його майданчику — в спорткомплексі Національного педуніверситету — два перші матчі заключної фази «плей-оф».
Відродження інтриги відбу-

Чемпіонат України. Суперліга.
Жінки. Фінал (серія до трьох перемог). «Динамо» — «Київ-Баскет» —
94:87, 66:88, 82:63, 81:76 (рахунок
у серії — 3:1).
лося в СК «Меридіан». На своїй
домашній арені — у третьому
поєдинку серії — «Київ-Баскет»
переграв опонента з відчутною
перевагою в 22 очки. Утім остання слово все ж залишилося за фаворитом золотих перегонів.
«У вирішальний момент ми
зіграли по-чоловічому. Третя
гра мене розчарувала, але сьогодні показали характер», —
таку характеристику останньому матчу фінальної серії дав наставник «Динамо». За словами
Володимира Рижова, після розгромної поразки йому швидко
вдалося заспокоїти дівчат і вдало провести роботу над помилками. Як результат, під його
керівництвом динамівки виграли сьомий чемпіонський титул. Напевно, зайве говорити,
що головними дійовими особами в складі новоспечених чемпіонок були американки. Так,
лідерка «біло-синіх» Андреона
Кійс отримала від організаторів
турніру звання найкориснішого гравця чемпіонату. При цьому в заключному матчі фіналу їй
удався тріпл-дабл — 29 очок, 10
підбирань та 12 передач. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Зроби «Репост»
Засновниця молодіжного журналу — про сучасні виклики, молодь і мотивацію

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 8 ТРАВНЯ 2019

■ СВІТ МОДИ

«Ядерна зима» світу моди
Анна Вінтур виходить на червону доріжку
Ви знаєте, що носить диявол? Ну звісно ж,
«Прада». Щодо цього нас просвітив голлівудський однойменний фільм про гуру моди —
Анну Вінтур. Це не жінка, а ходяча енциклопедія
про минуле, сьогодення і прийдешні тренди світу моди. Ще юнкою, навчаючись в університеті,
вона захопилася цим неймовірним, як для неї,
всесвітом і вивчала все, що лишень пов’язане
з ним. На сьогодні ця жінка — визнаний усіма
професіонал своєї справи, і журнал Vogue, головним редактором якого вона є вже багато років,
є справжньою біблією для модників і модниць
усього світу. За залізний характер пані Вінтур
позаочі називають «ядерна зима», проте її заслуги у світі моди визнані всіма, а Британська
Корона навіть нагородила її титулом дама-командор ордена Британської імперії.
Днями, в переддень щорічного балу Met
Gala — 2019 Інституту костюма, який традиційно проводять у нью-йоркському Метрополітенмузеї і де на червоній доріжці можна завжди побачити екстравагантні костюми та зірок першої
величини, Анна Вінтур розповіла про цікавинки
цьогорічного балу, в чому будуть одягнені се-

лебрітіз, про нові тренди цього року
на своєму YouTube-каналі. «Енциклопедія моди» вважає, що
цей рік пройде під гаслом самовираження, демонстрації індивідуальності. Також
вона сподівається побачити на червоній доріжці, що
веде до Метрополітен-музею, щось скандальне,
сміливе і водночас смішне, адже мода — це завжди виклик. Запитання,
як редактор Vogue складає списки запрошених
на Met Gala, «ядерна
зима» залишила без
відповіді. Як кажуть, у
жінці завжди має бути
якась загадка, проте Анна
Вінтур — суцільна загадка.
Мабуть, цим вона завжди і приковує до себе і своєї роботи увагу
тисяч і навіть мільйонів поціновувачів високого стилю. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №51

❙ Анна Вінтур.

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 13 до 19 травня
Овен (21.03—20.04). Вам щастить майже в усьому. Не пропустіть такий шанс і заздалегідь плануйте свої справи. Знайдіть час і
для себе, повноцінно відпочивайте та правильно харчуйтеся.
Дні: спр. — 13; неспр. — 15.
Телець (21.04—21.05). Тиждень обіцяє приємні знайомства, але вони будуть короткими і несерйозними. Тому вам варто сконцентруватися на
кар’єрі. Можливi зустрiчi з впливовими людьми.
Дні: спр. — 16; неспр. — 17.
Близнюки (22.05—21.06). Не бійтеся
доносити свої креативні ідеї начальству, якщо
триматимете їх при собі, вас ніхто не помітить.
Муза сприятиме творчим людям: творіть i покажіть, на що ви здатні.
Дні: спр. — 18; неспр. — немає.
Рак (22.06—23.07). З фінансами буде
складно, вам варто економити і записувати великі розрахунки, щоб не потрапити в халепу. Що
стосується здоров’я, то воно буде нестабільним,
ваші енергетичні рівні коливатимуться.
Дні: спр. — 14; неспр. — 16.

Лев (24.07—23.08). Вам варто подружитися з колегами, щоб знайти спiльникiв у
будь-якій нелегкій справі. Запросіть їх провести з вами вихідні — це кращий спосіб зміцнити мости в майбутньому спілкуванні.
Дні: спр. — 16; неспр. — 18.
Діва (24.08—23.09). Доведеться iнакше поглянути на свої стосунки. Ви звикли до
безтурботних і спонтанних відносин, але час
замислитися про серйозного та надійного обранця.
Дні: спр. — 14; неспр. — 15.
Терези (24.09—23.10). Ваше життя набере серйозних обертів. Якщо раптом стане
нудно, ви завжди можете зробити щось феєричне, що надовго запам’ятається, не спустошивши при цьому гаманець.
Дні: спр. — 18; неспр. — 19.
Скорпіон (24.10—22.11). Сім’я для
вас буде на першому місці. Що ж стосується
кар’єри, варто вiдповiдальнiше ставитися до
своєї роботи. Ймовірно, вас чекає зміна діяльності.
Дні: спр. — 15; неспр. — 17.

Стрілець (23.11—21.12). Вірогідні значні фінансові надходження, але
пам’ятайте про економію. Радимо зайнятися благодійністю або записатися у волонтерську оргнізацію.
Дні: спр. — 14; неспр. — 16.
Козеріг (22.12—20.01). На вас тиснутимуть близькі люди, вимагаючи рішучих дій. Це може стосуватися як роботи,
так і особистого життя. Наберіться терпіння i спробуйте поставити все і всіх на свої
місця.
Дні: спр. — 18; неспр. — 19.
Водолій (21.01—19.02). Ймовірно, не
обійдеться без жертв, але справа того варта. Не бійтеся отримувати задоволення, коли
знаєте, що можете це собi дозволити.
Дні: спр. — 17; неспр. — 19.
Риби (20.02—20.03). Ви порозумiєтеся з колегами, з якими раніше не могли
знайти навіть спільну мову. У фінансах варто бути обачнішими: здорова економія ще
нікому не завадила.
Дні: спр. — 16; неспр. — 17. ■

■ ПОГОДА
9 травня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: хмарно з проясненнями, короткочасний невеликий
дощ, мiсцями грози. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 5-10 м/с.
Температура вночi +6...+8, удень +15...+17.
Миргород: короткочаснi невеликi дощi. Уночi +9...+11,
удень +16...+18.
Вiнниця: короткочаснi невеликi дощi. Уночi +6...+8,
удень +16...+18.
Одеса: короткочаснi невеликi дощi. Уночi +8...+10, удень
+16...+18.

Північ
мінлива
хмарність

0…+5
+13…+18
Схід

хмарно

Центр

+6…+11
+14…+19

+8…+13
+16…+21

дощ
сніг

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв.
Трускавець: уночi +1...+3, удень +13...+15. Моршин:
уночi +2...+4, удень +15...+17.
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По горизонталі:
1. Давньоримський філософ. 4.
Предмет гордості мисливця. 9. Дика
африканська тварина. 10. Розплавлена рідка маса, що виривається з
жерла вулкану. 11. Дика кішка, що
водиться в поліських лісах. 12. Основний функціональний елемент легень, через стінку якого здійснюється газообмін. 14. «Даха ...» — популярний український гурт, що знявся у мюзиклі «Гуцулка Ксеня». 15.
Річка в Архангельській області. 20.
Ім’я чайки із культового роману американського письменника Річарда
Баха. 22. Ліки, без яких Винниченко не радив читати історію України.
24. Гурт корів. 25. Болгарське містечко, національна столиця гумору. 26. Місто біля Вільнюса, відоме
своїм замком. 27. Підземний канал
для відведення нечистот у місті.
По вертикалі:
1. Скупа людина. 2. Шкатулка, футляр із речами для туалету,
шиття і т. ін. 3. Напрямок руху. 5.
«Стоїть в селі Суботові на горі високій ... України: широка, глибока»
(Тарас Шевченко). 6. Ароматична
рослина, яка росте в лісах та болотистих місцинах. 7. Мексиканський

штат. 8. Ісландський мох, що росте в
тундрі. 13. Російська поетка, народжена під Одесою. 16. Міфічне чудовисько у вигляді жінки зі зміями замість волосся, від погляду якої все
живе оберталося на камінь. 17. Ісаак Бабель, Леонід Утьосов, Михайло Жванецький, Михайло Водяний,
Мішка Япончик. 18. Болгарська сліпа провидиця. 19. Давньогрецький
глечик із вузьким високим горлечком. 21. Молода трава, що виросла
на місці скошеної. 23. Давня грецька монета, яку клали небіжчику в рот,
щоб було чим розрахуватися з Хароном за перевіз. ■
Кросворд №49
від 3—4 травня

У зв’язку з додатковими вихідними та неробочими днями Укрпошти
наступний номер «України молодої» вийде у вівторок, 14 травня.

■ ПРИКОЛИ
Клієнт приходить у клініку пластичної хірургії:
— Ви операції робите якісно?
— Так, гарантуємо, що ви себе
не впізнаєте.
***
Розмова двох подруг:
— Навіщо ти так багато п’єш?
— Щоб постійно бути красивою. Коли п’яна приходжу додому,
чоловік каже: «Прийшла, красуне?»
***
На прийомі в психотерапевта:
— Лiкарю, я — невдаха.
— Людину, здатну платити за мої
послуги, важко назвати невдахою.
***
Стоматолог говорить пацієнтові:

— Зуб я вам вилікував, двi години не можна їсти.
— Та після ваших цін я півроку
голодуватиму.
***
Чоловiк заходить в аптеку і
каже:
— Два тести на вагітність, будь
ласка.
Потім трохи подумав і додав:
— І два корвалоли.
***
— Моя нова служниця дуже вихована.
—?
— Вона ніколи не відкриє дверцята шафи, заздалегідь не постукавши і не дізнавшись, чи є там хтось.
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