Новий голос
Вакарчука
Лідер гурту «Океан
Ельзи» Святослав
Вакарчук анонсував нову
політичну силу «Голос»

Мова
як оборонний
рубіж

«Потягатися» не вийшло

У Києві презентували
«Словник української
мови VІ століття»

У протистоянні з
сенсаційним фіналістом
національного Кубка
«Шахтар» учетверте
поспіль виграв цей трофей

» стор.14

» стор. 15

» стор. 4

П’ятниця—субота, 17—18 травня 2019 року

Від Криму
до Биківні

№ 54 (5511)

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,374 грн
1 € = 29,494 грн
1 рос. руб. = 0,406 грн

У суботу
та неділю
вшановуємо
пам’ять жертв
двох найбільших
злочинів
комуністичного
режиму
» стор.

❙ Поховання у Биківні є найбільшим в Україні сталінським кладовищем.
❙ Фото з сайта uainfo.org.

Підтримай Україну — передплати «Україну молоду»!
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ІнФорУМ

«Меру Кернесу не цікава сама особистість Жукова, але він домагається, щоб назви
вулиць у Харкові не сильно відрізнялися від назв вулиць у Бєлгороді».

Віталій Портніков
журналіст

■ НА ФРОНТІ

■ ПРОТИСТОЯННЯ

■ УПІЙМАВСЯ

Війна символів

Ностальгія замучила

Долю намету на центральному
майдані Харкова вирішуватиме
адміністративний суд

На контрольному пункті «Майорське»
прикордонники зі складу Об’єднаних сил
затримали пособника терористів, який хотів
в’їхати в Україну

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Навколо волонтерського намету в центрі Харкова,
який хочуть знести чиновники мерії, і далі вирують
пристрасті. Після того як патріоти міста провели багатолюдний марш протесту і їх підтримали громадські
організації та група депутатів Верховної Ради, на майдані Свободи з’явилася комунальна техніка. Символічно це означало, що міська влада не наважилася за старою традицією піти на грубий демонтаж «самовільно
встановленого об’єкту» і спробує досягти своєї мети в
давно перевірений спосіб. Активістам повідомили, що
підземні комунальні мережі потребують негайного ремонту, тому намет краще перенести в інше місце.
У відповідь активісти організували збір підписів
серед тих харків’ян, які не погоджуються із намірами
влади, а також протестують проти повернення проспекту Григоренка імені генерала Жукова. До речі,
петиція на цю ж тему, але з протилежним змістом
була зареєстрована у міськвиконкомі і теж набрала
необхідну для розгляду кількість голосів. У підсумку виникла ситуація, коли громада міста розділилася на два табори опонентів, які не хочуть поступатися своїми ідеями. Аби владнати конфлікт, юридичний
департамент міськради подав позов до окружного адміністративного суду Харкова, пообіцявши, що до остаточного суддівського рішення намет залишиться на
майдані.
Правові колізії резонансної справи досить неоднозначні, оскільки традиційно висвітлюють суперечливість вітчизняних законів. «Міськрада запевняє,
що йдеться про малу архітектурну форму у вигляді
намету. І, згідно з правилами благоустрою, такий
об’єкт справді не може бути розташований поблизу
проїжджої частини, — прокоментував ситуацію керуючий партнер юридичної компанії «Арес» Роман Чумак. — У свою чергу, активісти запевняють, що це є
формою протесту і реалізацією їхніх громадянських
прав. Вони керуються нормою Конституції, тому в
цьому випадку мають право на мирні збори».
Останній дозвіл патріотичні організації Харкова
отримали ще минулого грудня. Термін дії цього документа завершиться наприкінці року. Акція була
заявлена як пікет із використанням намету та стендів. Згадану інформацію підтвердив керівник ГУ
Нацполіції у Харківській області Валерій Сокуренко, тому активісти налаштовані досить оптимістично. «Ми стоїмо на законних засадах, — каже ініціатор
створення намету «Все для перемоги» Борис Редін.
— Стояли, стоїмо та стояти будемо. Ми виграємо суд.
Це обов’язково». Збільшує їхні шанси і той факт, що
голова ХОДА Юлія Світлична хоч і досить стримано,
але все ж стала на бік активістів, повідомивши, що
«облдержадміністрація завжди підтримувала, підтримує та підтримуватиме волонтерський рух, армію
та всіх захисників України».
Водночас фактори, які спричинили війну за намет, набагато тривожніші, ніж здаються на перший
погляд, оскільки принесли відчуття проросійського
реваншу. «Меру Кернесу не цікава сама особистість
Жукова, але він домагається, щоб назви вулиць у
Харкові не сильно відрізнялися від назв вулиць у Бєлгороді, — прокоментував глибинну суть протистояння відомий журналіст Віталій Портніков. — І новою
цю позицію харківського мера — як і багатьох його
виборців — назвати не можна. Просто до президентських виборів 2019 року Кернес міг припускати, що
публічне анонсування такої позиції може призвести
до конфлікту з державними інституціями в Києві. А
після виборів сама можливість такого конфлікту виглядає в очах Кернеса мінімальною — чи то тому, що
тепер він вважає себе частиною цих інституцій, чи то
тому, що для нього — і не для нього одного — держави, яку виборювали з 2014 року, більше немає». ■

На контрольному пункті в’їздувиїзду «Майорське» прикордонники зі складу Об’єднаних сил затримали пособника терористів. Затриманий
60-річний чоловік у 2018 році брав активну участь в організації так званих
«виборів голови ДНР», входив до територіальної виборчої комісії окупованого селища Гольмівське Донецької
області та допомагав російській окупаційній адміністрації. А тепер намагався в’їхати в Україну. Проти нього СБУ
порушило кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу
України «Посягання на територіальну
цілісність і недоторканність України»,
санкція якої передбачає обмеження
волі або позбавлення волі на термін
до трьох років.

■ ДО РЕЧІ
У мережі з’явилося два відео бойової групи «К2» зі складу 54-ї окремої
механізованої бригади, на яких видно,
як за допомогою безпілотників армійці
знищили ворожі позиції, звідки велися обстріли, два міномети та два автомобілі. Як прокоментував офіцер ЗСУ,
блогер-аналітик Анатолій Штефан,
iдеться про події наприкінці квітня.

■ КОНКУРСИ

❙ «Вишита» броня як оберіг.
❙ Фото з мережі «Фейсбук».
Леонід ЯРОШЕНКО
За інформацією
прес-центру Операції
Об’єднаних сил, станом на ранок 16 травня російські окупаційні війська та їхні
посіпаки протягом
минулої доби 24 рази
порушили
режим
припинення вогню,
з них дев’ять разів
— із застосуванням
заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 і
82 мм. Ворог також
обстрілював наших
захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових
ракетних комплек-

сів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів
та стрілецької зброї.
У зоні відповідальності
оперативнотактичного угруповання «Схід» найгарячіше було поблизу
Павлополя, Миколаївки, Новотроїцького,
Новоселівки
другої, Лебединського, Талаківки, Гнутового. Традиційно потерпали від ворожого вогню Авдіївка,
Піски та передмістя
Мар’їнки. Зранку з
гранатометів противник обстріляв Богданівку.
За інформацією

Оксана СОВА
Конструктори працювали
на замовлення британської
екологічної компанії Ocean
Polymers, йдеться на сторінці проекту FoodBIOPack у
Facebook. «За основу взяли
старий корабель, який запроектовано обладнати плазмовою установкою для піролізу
(теплова деградація — «розчинення вогнем») органічних та неорганічних речовин
для інтенсивного очищення
морських акваторій від поверхневого сміття», — пояснюється в повідомленні.
Згідно з попередніми планами, такі плавучі заводи зможуть курсувати не лише океа-

з
оперативно-тактичного угруповання «Північ», наші території обстрілювали
поблизу Новгородського, Піщаного. Передмістя Щастя обстрілювали зі стрілкової зброї.
На щастя, втрат
серед військовослужбовців Об’єднаних
сил немає. На кожний обстріл противник отримав відповідь.
За даними розвідки Об’єднаних сил,
втрати у противника за минулу добу —
одиниця живої сили
та один безпілотний
літальний апарат. ■

Уперше в Україні відбувся (14-15
травня) відкритий конкурс українських
оборонних розробок і технологій. Пройшов він на базі Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ КПІ). Серед організаторів — Державний концерн
«Укроборонпром», воєнно-наукове управління Генерального штабу Збройних Сил України, Центральний науководослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних сил України.
На розгляд експертної комісії конкурсу
надійшли 132 проекти технологій оборонного та подвійного призначення,
до фіналу пройшли 43. Серед «родзинок» конкурсу — система автоматичної
ідентифікації та аналізу влучення у мішень під час стрільб, комп’ютерний артилерійський тренажер, інформаційна
технологія моніторингу розташування
військових об’єктів за аерокосмічними
знімками, фарби і екрани для захисту
від електромагнітного випромінювання,
також проекти корегування свідомості
та психічних станів.

■ НОУ-ХАУ

Миколаївські корабели
— рятівники океану
Українські розробники створили інноваційний
проект плавучого сміттєпереробного заводу
ном, а й річками та озерами.
Зібране пластикове сміття
розробники планують переробляти на чистий синтетичний газ, який використовуватимуть для функціонування
самого корабля.

Раніше 187 країн уклали
пакт щодо боротьби з пластиковим сміттям, яке завдає великої шкоди довкіллю. Адже
щорічно до Світового океану
потрапляє близько 8 мільйонів
тонн пластику. ■

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

Понад 83 млрд. 8 млрд.

євро

допомоги,
виділеної Євдоходів
росоюзом на підтримку проведення реза рік задекларували українці, розпові- форм, Україна не використала, за слоли у прес-службі Державної фіскальної вами глави представництва ЄС в Україні
Х’юга Мінгареллі.
служби.

2 тис. 940
мільйонерів

Близько 75 тис. Майже 3 тис.
російських військових

суддів

зафіксовано у Києві за поданими декларація- є наразі в Криму та на Донбасі, заявив ко- не вистачає в Україні, на думку головного військового прокурора України Анатолія
ми, зауважила начальник Головного управління лишній командувач ООС Сергій Наєв.
ДФС у м. Києві Людмила Демченко.
Матіоса.
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■ ГРАНТИ

■ ІНТЕРНЕТРІ

Уперед, у трипільське минуле

Публічна самотність

У державному заповіднику створять минуле у 3D форматі

Як «лайки» у соцмережах впливають
на наше життя

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
Приємна новина — державний заповідник «Трипільська культура» виграв грант Українського культурного фонду
на створення унікального ресурсу артефактів. Про це повідомив
Владислав Чабанюк, директор
цього заповідника, який розташований на Черкащині, в Легедзиному Тальнівського району: «Державний історико-культурний заповідник «Трипільська культура» таки виграв грант
від Українського культурного
фонду. Назва проекту — «Створення відкритого онлайн-ре-

сурсу артефактів Трипільської
культури».
За його словами, це проект
національної співпраці і до нього, крім музейників-науковців та
великої команди інших фахівців,
ще долучиться Борщівський обласний краєзнавчий музей із Тернопільщини, у підпорядкуванні
якого — підземний музей трипільської культури, печера Вертеба. У роботі над проектом працюватимуть ще й ІТ-фахівці, фотографи, перекладачі.
«Ми маємо відібрати, відзняти з різних ракурсів та описати тисячу цінних трипільських
знахідок з археологічних колекцій наших двох закладів, створи-

ти 3D-моделі, невеликий промофільм. Це все стане основою тематичного сайта», — розповідає пан
Владислав.
Він переконаний, що пора
Трипіллю виходити на широку
дорогу популяризації. І українці повинні отримати шанс глибше ознайомитися зі своїм славним минулим та на власні очі побачити, яким воно було.
Загальна вартість цього проекту — майже 770 тисяч гривень,
500 тисяч з яких надає сам фонд,
усе інше — співфінансування з
черкаського обласного бюджету.
Роботи зі створення унікального ресурсу артефактів завершаться у жовтні. ■

■ КРИМІНАЛ

Злодійський автоімпорт
Викрито оборудку з продажу викрадених у Європі дорогих іномарок
Світлана МИЧКО
Тернопільська область
Як повідомили «УМ» у пресслужбі Головного управління національної поліції в Тернопільській області, співробітники Тернопільського управління департаменту внутрішньої безпеки,
спільно зi слідчими ГУНП i під
процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили
діяльність організованої злочинної групи, що спеціалізувалася на
крадіжках елітних автомобілів з
Європи. За словами начальника
Тернопільського управління департаменту внутрішньої безпеки
Національної поліції України Василя Джиджори, її учасники впродовж тривалого часу перебивали
номери агрегатів на автомобілях
елітного класу, викрадених в Іспанії, Італії та в інших країнах Євросоюзу, після чого іномарки перепродавали в Україні. До злочинного угруповання, яке працювало, в
основному, на території Тернопільської та Волинської областей, входило кілька членів, кожен з яких
відповідав за окрему сферу діяльності. А організував цю оборудку
34-річний уродженець райцентру
Чортків на Тернопільщині, якого раніше вже притягували до відповідальності за знищення, підробку та заміну номерів вузлів й агрегатів транспортного засобу. Він
зібрав групу з раніше судимих злочинців — уродженців Львівщини,
Київщини, Чернівців та Волині,
замовляв викрадачам марку та тип
автомобілів, а потім реалізовував
їх уже з перебитими номерами. За
доставкою ж транспортних засобів
з-за кордону стежив ще один співорганізатор «бізнесу». Ще кілька осіб змінювали номери, «перебивали» окремі запчастини та обслуговували електроніку в іномарках, а на інших лише оформляли
документи на купівлю автівок.
Оперативники документували діяльність підозрюваних більше шести місяців.

❙ Вилучене під час обшуків.
Відтак під час спецоперації, до
якої залучили працівників спецпідрозділу «КОРД», було проведено 26 санкціонованих обшуків
на територіях Тернопільської, Волинської, Львівської, Київської та
Чернівецької областей. У підозрюваних вилучили шість елітних
іномарок — Toyota Auris,RAV-4,
три Lexus NX 300h та Audi Q5. А
також — вогнепальну зброю з оптичними прицілами та глушниками, набої, GPS-трекери, сканери,
радіостанції, понад тридцять мобільних телефонів i майже півсотні сім-карт різних мобільних операторів. Знайшли за місцем проживання одного з організаторів і
верстат для перебивання номер-

них агрегатів, заготовки для внесення таких змін, документи на
іномарки та номерні знаки.
Трьом активним учасникам
незаконного бізнесу оголошено
підозру у вчиненні кримінальних
правопорушень, передбачених
частиною 2 статті 28 — вчинення злочину групою осіб, групою
осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією; статті 290 ККУ
— знищення, підробка або заміна
номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу. Одному з підозрюваних обрали запобіжний захід у вигляді застави, щодо інших двох питання вирішується у
суді. ■

Олександра ТВЕРДА
Соціальні мережі роблять людину більш самотньою, розповіла виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун
із посиланням на дослідження вчених. «Останнім часом
експерти багато говорять
про шкоду соціальних мереж для здоров’я. Наприклад, про те, що вони роблять людей більш самотніми. Дослідження вказують,
що кількість віртуальних
друзів не підтверджує нашу
соціалізованість і готовність
спілкуватися, часом навпаки — впливає на почуття самотності в реальному житті.
Із сьогоднішнім розвитком
технологій важко спрогнозувати, як зміниться життя людей з часом. Але стосовно психічного здоров’я
можна стверджувати впевнено — спілкування в реальному житті, підтримка та відчуття близькості
офлайн важать значно більше, — йдеться у повідомленні керівника МОЗ.
Свого часу дослідники Центру Pew Research
у Вашингтоні спробували з’ясувати, чи соцмережі
насправді звільняють нас
від негативних емоцій, чи
спричиняють більше стресу.
Опитування, в якому взяли
участь 1 тис. 800 людей, показало, що жінки набагато
більше, ніж чоловіки, відчувають стрес від соцмереж. Найбільшим джерелом негативу вони назвали
Twitter, оскільки він постійно нагадує про неприємні ситуації в житті. Twitter,
однак, також виступав ефективним засобом знизити наслідки стресу: що більше
жінки ним користувалися,
то менш напружено почувалися. Цікаво, що в чоловіків
такий ефект не спостерігався. На думку дослідників,
сильна стать не бере соцмережі так близько до серця,
як слабка. В цілому науковці дійшли висновку, що
користування соцмережами пов’язане із «порівняно
низьким рівнем стресу».
Психолог
Катерина
Рожкова у коментарі «УМ»
каже, що «лайки» є своєрідною формою уваги, а публікації — способом отримати
увагу, прийняття та схвалення: «В принципі, вони
можуть компенсувати дефіцит задоволення всіх цих
потреб у реальному житті. Проблемою це стає тоді,
коли отримання «лайків» є
єдиним способом задоволення певних потреб. Якщо це
дитина, батькам варто задуматись над тим, як вони
з нею поводяться і над своїми стосунками також. Адже

якщо дитина не може задовольнити свої емоційні потреби у сім’ї або в школі, вона
шукає шляхи їх задоволення деінде. Приміром, через «лайки» до публікацій.
Прикладів можна навести
безліч. А з причинами варто
розбиратись індивідуально у
психотерапевта».
Під час досліджень вчені
з Каліфорнійського університету дійшли висновку, що
«лайки» у соцмережах для
підлітків аналогічні солодощам. Вони діють так само на
центр задоволення, як і шоколад. Але одночасно можуть пригнічувати волю неповнолітнього. Проводячи
експеримент, дослідники
показували підліткам у віці
від 13 до 18 років різні фотографії і при цьому сканували їхнiй мозок. Серед фото
були як власні фотографії
учасників експерименту,
так і фото їхніх знайомих, а
також нейтральні зображення. Підлітки ставили «лайки» під тими фото, які їм подобалися. Вчені встановили,
що, коли вони бачили «лайки» під своїми фотографіями, в їхньому мозку активізувалась безліч різних ділянок, повідомляє журнал
Psychological Science.
Катерина Рожкова наголошує, що вважати залежністю від соціальних мереж
можна ситуацію, коли вони
стають не одним із, а єдиним
простором для спілкування.
Цієї ж думки дотримуються і науковці з Університету Ноттінгема Дарія Кусс та
Марк Гріффіць, котрі проаналізували більше 40 попередніх досліджень у цій
галузі і дійшли висновку,
що залежність від соцмереж дійсно є психічним розладом і потребує професійної допомоги. Вони виявили зв’язок між надмірним
користуванням соцмережами і проблемами в стосунках, гіршими результатами
в навчанні та меншою участю в реальному спілкуванні.
Більш вразливими, як вважають вчені, є люди з алкогольною залежністю, екстраверти і ті, хто компенсує
соцмережами брак справжніх стосунків.
«Пам’ятайте, іноді важливо та корисно бути поза
зоною досяжності. Тому
намагайтеся балансувати
час, який ви проводите в соціальних мережах та телефонах»— написала на своїй
сторінці у «Фейсбуці» Уляна Супрун.
До речі, три мільярди
людей, а це близько 40% населення Землі, користуються соціальними мережами.
Вони проводять там, у середньому, близько двох годин на день. ■
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обманом втягскоєно у столиці минуза даними віце-прем’єрДНК в Україні, інформує голоУкраїні, оприлюднили
нули в злочилого тижня, констатує
міністра, міністра регіонального розвитку, ва Комітету Верховної Ради з питань охорони цифри у Головному сервісному центрі Міністерства ни та заарештували у Росії, застерігають у прес-служба Головного управлінвнутрішніх справ.
прес-службі Мінсоцполітики.
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Булава буде в
понеділок

Новий голос Вакарчука

Верховна Рада призначила дату
інавгурації новообраного Президента
Катерина БАЧИНСЬКА
Учора у вишиванках, конституційною більшістю, народні обранці проголосували за дату інавгурації президента. 315 «за», і вже у понеділок, 20 травня,
новообраний Президент Володимир Зеленський складе присягу й офіційно стане шостим Президентом України. Церемонія розпочнеться о 10-й ранку в залі засідань парламенту. «З цього моменту Володимир Зеленський має зрозуміти, що закінчилася епоха героя
серіалу «Слуга народу», після інавгурації він має стати реальним слугою народу», — зазначила народний
депутат, позафракційна Ганна Гопко.
Перед тим, як проголосувати за дату 20 травня,
Верховна Рада відхилила дату 19 травня. «Ми одразу зазначили, що будемо проти дати 19 травня. Адже
в цей день Україна вшановує жертв політичних репресій. Тому нас повністю влаштовує дата 20 травня,
тому й голосували «за», — зазначив народний депутат iз фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук. Ще
сім постанов, які були зареєстровані в парламенті, депутати не розглядали.
Напередодні сам Володимир Зеленський наполягав на даті 19 травня, і звертався до ВР iз вимогою призначити інавгурацію саме на цей день. Консенсусу в цьому питанні не вдалося дійти, адже деякі політики, історики та активісти наполягали, що
19 травня — вкрай невдала дата для інавгурації новообраного глави держави, оскільки ця дата є Днем
пам’яті жертв політичних репресій. У свою чергу,
у прес-службі Володимира Зеленського вважають,
що інавгурація 20 травня спричинить труднощів,
яких вдалося б уникнути, якби церемонія відбулася у вихідний: «Рішення Верховної Ради про призначення інавгурації Володимира Зеленського на понеділок, 20 травня, допоможе закінчити період невизначеності для України. Депутати все ж змогли показати результат. Нехай їхнє рішення і спричинить
низку труднощів для киян та іноземних делегацій,
яких вдалося б уникнути, якби інавгурація відбулася у вихідний день», — йдеться у повідомленні пресслужба новообраного Президента. ■

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук анонсував нову
політичну силу
Катерина БАЧИНСЬКА
«Та більше не лякають нас уламки їхніх
стін, нам залишилось
пройти найвищу із вершин», — під слова із пісні гурту «Океан Ельзи»
«Еверест» Святослав Вакарчук на Старокиївській горі презентував нову
політичну силу «Голос».
Вакарчук заявив, що
саме з цією партією піде
на парламентські вибори. Одразу презентував і
першу п’ятірку своєї команди. За словами Вакарчука, у його команді
люди, які вже реформували країну і мають досвід у державному управлінні.
Першою на сцену Вакарчук покликав екс-заступницю міністра економіки Юлію Клименко.
Вона заявила, що займатиметься економічними реформами. «Сильна країна може бути
лише з сильною економікою. Без сильної економіки ми ворога не переможемо. Старі політики не зацікавлені в чесних правилах гри, наша
ж центральна ідея — щоб
люди не їхали за кордон,
а розвивали економіку
в країні», — зазначила
пані Клименко.
Також у команді Вакарчука будуть доктор
медичних наук у сфері

■ ГУЧНА ВІДСТАВКА

І тут винен... Порошенко
Звільнення з посади голови КСУ Станіслава Шевчука
ніяк не вплине на інавгурацію
Інна СТЕПАНЧУК
Очільник Конституційного Суду
України Станіслав Шевчук заявив,
що збирається оскаржити своє звільнення. Нагадаємо, у вівторок, 14 травня, судді Конституційного Суду під час
спеціального засідання звільнили свого голову. За його відставку проголосували 12 суддів із 18. Перед цим судді висловили недовіру Станіславу Шевчуку під час зборів. Однак правових наслідків це рішення не мало, оскільки у
Законі «Про Конституційний Суд» не
прописана процедура звільнення голови КС, окрім за власним бажанням.
«Це був сигнал голові, що у нього немає підтримки серед суддів», — повідомило «Укрінформу» конфіденційне
джерело в Суді.
Оскільки Шевчук не захотів добровільно піти з посади, судді приступили до голосування про його відставку відповідно до висновку Постійної
комісії з питань регламенту та етики, який був затверджений ще у квітні. Отже, Шевчук втратив посаду судді Конституційного Суду й автоматично посаду голови суду.
Невдоволення головою КС Станіславом Шевчуком, якого називають креатурою одіозного Віктора Медведчука,
назрівало давно. Наша газета теж не-

одноразово повідомляла про нездорову
ситуацію у КС та сумнівні призначення, які робив пан голова. Згодом у трьох
суддів КС остаточно урвався терпець і
вони звернулися до своїх колег iз листом, у якому на 30 (!) аркушах описали
сумнівну «діяльність» свого очільника
та закликали колег вимагати відставки
голови (найцікавіше з того листа «УМ»
друкувала в номері від 20.03.2019).
Зокрема, судді підрахували, що в період своєї роботи пан Шевчук надто захопився відрядженнями, зокрема й закордонними, а часта відсутність голови на робочому місці унеможливлювало
нормальну діяльність Суду. Крім того
він усупереч закону призначив собі цілий штат радників — штатних і позаштатних, забезпечивши кожного кабінетом і всім необхідним «для роботи».
Найбільше обурення викликало те, що
ці люди не мають ані найменшого досвіду у сфері конституційного права,
а більшість з них — у сфері права взагалі.
Відтак Постійна комісія з питань
регламенту та етики КСУ дійшла висновку про наявність підстав для звільнення Шевчука з посади судді КСУ у
зв’язку із вчиненням ним істотного
дисциплінарного проступку, грубим
та систематичним нехтуванням своїми
обов’язками, що є несумісним зі стату-

❙ Вакарчук таки вирішив підкорити політичний Еверест —через Верховну Раду України.
❙ Фото з сайта censor.net.ua.
кардіохірургії Юрій Соколов, актор, режисер
i командир роти, яка
захищала
Донецький
аеропорт, кіборг «Богема» Андрій Шараскін,
громадський активіст
та екс-голова правління антикорупційної організації Transparency
International
Україна
Ярослав Юрчишин i громадська активістка, волонтерка, екс-в.о. голови
Одеської ОДА у 2016-17
роках Соломія Бобровська. Під час презентації
пані Соломія зазначила,
що нова партія дає шанс
країні на нові зміни. «Я
не хочу шукати щастя за
кордоном, бо хтось вирішив забрати в мене домівку. Не їдьте звідси, дайте шанс цій країні бути.
Це мій основний меседж,

який я хочу сьогодні донести», — зазначила пані
Бобровська.
За словами Вакарчука, для засновників «Голосу» пріоритетним є змінити правила
гри в українській політиці, відділити гроші
від політики і поставити
людину в центр державної системи. «Входження до Верховної Ради є
лише необхідним кроком, щоб запустити в Україні справжні зміни»,
— заявив Вакарчук. Лідер партії також запевнив, що його політична
сила не братиме жодної
копійки в олігархів, а фінансуватиме її прозорий
бізнес і прості українці.
«У часи, коли Росія своїми діями підриває нашу
безпеку і створює екзи-

сом судді КСУ, та виявила його невідповідність займаній посаді. Шевчука
також звинуватили у виданні незаконних розпоряджень, політизації діяльності суду, ігноруванні ним прав суддів. Крім того, у діях голови КСУ навіть
вбачають ознаки кримінальних правопорушень. Йдеться про зловживання
службовим становищем, нецільове використання бюджетних коштів та втручання у роботу суддів.
Звільнений із посади Станіслав
Шевчук заявив, що судді КСУ «здійснили антиконституційний переворот» і «захоплення державної влади». На його думку, «судді головного
конституційного органу держави, які
присягали народу України, самі вчинили тяжкий кримінальний злочин,
пов’язаний із поваленням конституційного ладу», заявив він. І стоїть за
усім цим «головний вигодонабувач Порошенко». «Я не збираюсь здаватися і
завтра же звернусь до суду та до правоохоронних органів. Призиваю усіх
відповідальних і небайдужих громадян України об’єднатися задля захисту нашого вибору, новообраного Президента і Конституції», — цю красномовну цитату ми подаємо мовою оригіналу.
Юрист Євген Харитонов у коментарі
до такої заяви зауважує: «Вже забули,
що КСУ (за винятком чотирьох суддів)
під проводом п. Шевчука визнав неконституційними норми про відповідальність за незаконне збагачення? Порошенку перед виборами це було невигідно. А кому було вигідним, прорахувати
не важко».
«Те, що сталося в Конституційному
Суді, ще раз підтвердило наявність системної кризи в цьому інституту і взагалі
в сфері конституційного правосуддя в

стенційну загрозу ззовні, стара політика послаблює державу зсередини. Ми мусимо знищити внутрішнього ворога і
стати сильними перед лицем ворога зовнішнього.
Саме тому партія «Голос»
iде на вибори до Верховної Ради», — заявив Вакарчук.
Також музикант зазначив, що поки не може
відкрити всі деталі його
політичного
проекту,
проте вже найближчим
часом збере журналістів
на прес-конференцію, де
будуть відомі всі подробиці. «У 2005-му я грав
за чужими правилами і
був білою вороною, зараз
ми йдемо в Раду на власних умовах. Ми створююємо нову політику», —
підсумував музикант. ■

нашій країні», — вважає політолог Володимир Фесенко.
«Один із головних чинників —
це особистісне неприйняття фігури
Станіслава Шевчука як голови Конституційного Суду іншими суддями КС, —
прокоментував гучне звільнення агенції
«Інтерфакс-Україна» радник новообраного Президента Володимира Зеленського Руслан Рябошапка. — Багато суддів КС скаржилися на те, що самі процедури у КС здійснювалися не так, як це
передбачено законом, а часто керувалися в ручному режимі головою суду, було
багато інших процедурних порушень.
Це все накопичувалося протягом певного періоду і, врешті-решт, вилилося у
таке рішення суддів КС». Водночас він
додав, що жодних проблем із інавгурацією нового Президента (а саме в цьому дехто вбачає «руку Порошенка») не
буде, адже судді обрали нового очільника КСУ. Такої ж думки і політолог Віктор Уколов: «Яким боком тут Порошенко? Нового голову КСУ вже обрали, значить, присягу Зеленському приймати є
кому. Тож ні про яке затягування і мови
немає».
Все тими ж 12 голосами «за» судді КСУ обрали нового керівника — Наталію Шапталу. Щоправда, в пані Наталі теж репутація не бездоганна. Як
розповів у прямому ефірі «24-го канала» суддя Конституційного Суду 1996—
2005 років Володимир Шаповал, «ця
пані, на моє глибоке переконання, не
має морального права бути суддею Конституційного суду». Він пригадав, що
вона проголосувала за неконституційне рішення про зміну Конституції України у жовтні 2010 року та після подій
на Майдані мала бути звільнена за рекомендацією постанови Верховної Ради
на підставі порушення присяги. ■

ПАМ’ЯТЬ
Ліна ТЕСЛЕНКО

Цими вихідними Україна відзначає одразу дві скорботні дати: 18
травня — 75-ту річницю депортації кримських татар, а 19 травня
— День пам’яті жертв політичних
репресій. Дві дати — дві сторінки
української історії, досі болючої і
незагоєної.

«Людожери приїхали...»
«...Рано-вранці несподівано
всіх підняли й завантажили у машину, не сказавши про причини.
Нас супроводжували озброєні солдати з собаками до станції. Людей
було багато, повна станція, — згадує Ібраїм Аметов, якому на момент депортації було лише дев’ять
років, у спецпроекті «Радіо «Свобода». — Нашу сім’ю виселили
повністю, у складі шести осіб, і
ми в цій кількості поїхали до Узбекистану. У вагон помістили 10
сімей iз нашого села, було тісно.
Не було жодних умов, і три доби
була цілковита антисанітарія, не
давали їжі та води. Тіла померлих
викидали й під час руху потягу, і
на станціях залишали. Їхали ми
близько 20 днів до Узбекистану.
Через два дні вигнали нас на роботу в поле сапати бавовну, а місцеве
населення боялося кримських татар, адже їм сказали, що приїхали
людожери. Нам виділили барак, у
ньому розмістили всіх переселенців. Наша сім’я працювала в колгоспі з ранку до вечора, а оплачували продуктами, яких ледве вистачало сім’ї. Через голод померла
молодша сестричка Сайде. У 1990
році, слава Аллаху, повернувся на
батьківщину, в Кіровський район,
у село Журавки».
У ході тієї злочинної депортації, яка розпочалася 18 травня
1944 року, всього за півтора місяця з півострова було відселено 200 тисяч осіб. І хоча ще 1967
року Верховна Рада СРСР визнала
необґрунтованими звинувачення
всіх кримських татар у співпраці з німцями, вони до самого краху імперії так і не отримали права
повернутися на історичну батьківщину.
І ось через багато років кримські татари знову стали чужими, але вже на своїй землі. З 2014
року окупаційна влада Криму забороняє під всілякими приводами
вшанування пам’яті депортованих. Так, традиційну акцію «Запали вогник у своєму серці», яку
раніше проводили на центральній площі Сімферополя, заборонили з 2014 року. Але кримські
татари намагаються проводити її
всупереч заборонам. Чого це може
коштувати на окупованій території — неважко здогадатися (щороку є затримані учасники акції).
Тому всіх небайдужих мешканців
Криму запрошують на Херсонщину, до Генічеського району, де відбудуться пам’ятні заходи і де скорбота ні для кого не здаватиметься
злочином. Киян голова Меджлісу
кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликає прийти на
майдан Незалежності: «Прийдiть
зі своїми друзями і станьте поряд
iз побратимами — кримськими
татарами. Підтримайте кримськотатарський народ, підтримайте
Крим!».

Радянське «наслєдіє» — 198918
репресованих
Вражаючу цифру наводить на
своєму сайті Український інститут національної пам’яті — 198918
осіб — саме стільки людей було засуджено на території УРСР за період Великого терору. Майже двом
третинам цих засуджених було винесено розстрільні вироки. Решту
було відправлено до в’язниць та таборів (інші заходи покарання охоплювали менше 1%, а звільнено було
тільки 0,3 %). «Великий терор —
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■ НАЦІОНАЛЬНА СПРАВА

Від Криму
до Биківні

Прощення не буде

У суботу та неділю вшановуємо пам’ять
жертв двох найбільших злочинів
комуністичного режиму

❙ Хоч яким було б прізвище Президента, а 19 травня він має бути тут.
масштабна кампанія масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР у 1937-1938 рр. з ініціативи керівництва СРСР й особисто
Йосипа Сталіна для ліквідації реальних і потенційних політичних
опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства, — наголошує в своєму матеріалі УІНП.
— Наслідками комуністичного терору в Україні стало знищення
політичної, мистецької та наукової еліти, деформація суспільних
зв’язків, руйнування традиційних
ціннісних орієнтацій, поширення
суспільної депресії й денаціоналізація».
Безіменні могили жертв Великого терору розпорошені по всій
Україні. Найбільше поховання
— Биківнянське (вже встановлено імена понад 19 тисяч розстріляних громадян, які тут упокоїлись). Не менше відомі — Рутченкове поле (Донецьк), район Парку
культури та відпочинку (Вінниця),
П’ятихатки (Харків), Католицьке
кладовище (Умань), Єврейський
цвинтар (Черкаси), Другий християнський цвинтар (Одеса), урочище Саліна (Львівщина), Тюрма
на Лонцького (Львів) — сталінські катівні працювали скрізь (на Західній України — вже після 1939
року). І це теж оте «наслєдіє» радянського минулого, в яке нас так
вперто знову тягнуть апологети но-

вого «совка» — «русского міра».
«19 травня Президент України
має бути тут. Незалежно від того,
яким буде прізвище Президента»,
— написав у «Фейсбуці» голова
Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович
і поставив до допису фото заповідника «Биківнянські могили». Нагадаємо, напередодні розгорілася
ціла дискусія щодо призначення
на цю скорботну дату інавгурації
новообраного Президента Володимира Зеленського. Депутати вчинили мудро. А на пам’ятні заходи в
Биківню в офіційному статусі глави держави ще приїде Петро Порошенко.
Проте в ході цих дискусій виплив інший момент. Виявляється, вже не вперше День депортації
кримських татар та День пам’яті
жертв політичних репресій збігаються з Днем Європи (відзначається в треті вихідні травня), який
святкують на Хрещатику з концертами і розвагами. Нинішній рік не
став винятком. «Нам не потрібна
ваша жалість, нам потрібна ваша
повага!» — сказав 15 травня Рефат Чубаров, звертаючись до уряду та чиновників столичної мерії з
проханням розмежувати скорботні
дати та святкові. Безсумнівно, що
відповідні рішення з цього приводу мають бути ухвалені. Якщо вже
не цьогоріч, то з перспективою на
майбутнє. ■

■ ПАМ’ЯТНІ ЗАХОДИ
18 травня
12.00: — всеукраїнська акція «Скорбота та солідарність» — хвилина скорботи (звуковий сигнал клаксонів авто, сигнал оповіщення «сирена» тощо).
18.00: Київ, майдані Незалежності, жалобний мітинг пам’ятi про жертви геноциду
кримськотатарського народу.

19 травня:
11.00 — 12.00: офіційна церемонія вшанування жертв політичних репресій за участю
Президента України Петра Порошенка та інших високопосадовців;
12.10 — 12.30: покладання квітів і запалення пам’ятних лампадок;
12.30–14.00: громадське вшанування: міжконфесійний молебень, мітинг-реквієм і
виступ ансамблю «Благовість».
Також усі охочі зможуть ознайомитись із фотодокументальною виставкою про репресованих освітян «Перерваний урок», яка експонується при вході у Биківнянський заповідник.
Безкоштовні автобуси курсуватимуть з 9.00 до 15.00 від станції метро «Лісова».
При вході до заповідника будуть встановлені рамки-металошукачі. Тому варто приїхати
заздалегідь — до 10.00 та не брати з собою гострі й колючо-ріжучі предмети.

Биківня — це один iз символів того,
що завжди робили під червоним
прапором
Вiктор ЮЩЕНКО,
Президент України 2005—2010 рокiв
Говорячи про події
Биківні, я не виходжу
з якоїсь політичної доцільності, я, перш за
все, виходжу з нашої
християнської моралі.
Биківня є найбільшою братською могилою в Україні, де покоїться цвіт нації. Це
місце, де найкращий
лікар, найкращий учитель, найкращий міщанин, найкращий селянин!
Це — Биківня. Це
Биківнянський ліс. Нехай його голос сьогодні почує вся Україна.
Досі ніхто не знає, скільки десятків тисяч наших
співвітчизників лежать у Биківнянському лісі. Биківня, як і Бабин Яр, як Освенцім і Соловки, як Бухенвальд і Катинь — це страшні символи мучеництва невинних жертв тоталітарних терорів. Тут, у Биківні,
Сталін і його звироднілі опричники убивали цвіт України і української нації. Десятки, десятки тисяч людей.
Прощення немає і не буде.
Тут поховані письменники Яків Савченко, Михайло
Семенко, Микола Скуба, Вероніка Черняхівська-Ганжа, брат Остапа Вишні письменник Василь Чечвянський, фундатор Академії мистецтв, професор Київського художнього інституту Михайло Бойчук, скульптор
Іван Падалка, академіки Олександр Асаткін, Євген
Оппоков, Володимир Юринець, директор Київського
медичного інституту Сергій Сапронов, викладачі кафедри української мови і літератури Київського педагогічного інституту професор Олексій Синявський
та доцент Олексій Бондаренко, ієрархи Української
автокефальної православної церкви Кость Матюшенко та Володимир Самборовський, священик, професор
Київської духовної академії, вчений із світовим іменем Олександр Глаголев. І тисячі, тисячі інших.
Звідси, з Биківні, йде незримий зв’язок до всіх неполіченних кладовищ комуністичного терору на нашій землі. У цьому диявольському переплетінні — вся
Україна. Обов’язок нації — згадати всіх.
Сталінська верхівка боялася й ненавиділа кожен
народ, підкорений нею. Найбільший страх вона відчувала перед Україною. Знищенню підлягав наш дух.
Знищенню підлягав кожен, запідозрений у найтяжчому зі злочинів — любові до України.
Тому правда про політичні репресії і гідне вшанування їхніх жертв — це не просто символ. Це — головна ознака, що наша душа жива, що наше життя незнищенне, що наш народ переміг і зло, і смерть.
За останні роки зроблено немало. За моїми дорученнями, розсекречено архівні документи про український визвольний рух, політичні репресії та голодомори.
Це — велика, національна справа.
Кожен раз, коли ми навесні приходимо в Биківнянський ліс, ми говоримо про розвиток заповідника
«Биківнянські могили». З кожним роком ми стаємо
свідками того, як перевіряються проекти, мета яких
— повернути нам пам’ять, дати шану тим людям, які
були закопані в 30-х роках в цю святу землю.
Ті, хто заперечують Голодомор і репресії, ті, хто
виправдовують Сталіна, ті, хто піднімають руку на
наші святині і наших людей, — приречені. Вони свідомо стають на бік однієї з найчорніших сил, які знала
історія. Їхні чорні надії, глибоко переконаний, є безсилі.
Нація відроджується.
Великий український поет Василь Симоненко писав: «Можна прострелити мозок, що думку народить,
думки ж — не вбить!».
Сьогодні — істинно скорботний тиждень. Водночас
це — час торжества правди й справедливості.
На руїнах радянської імперії постала Україна. Це
— спільна і велика перемога всього Українського народу. Це — перемога нашого покоління, перемога тих,
хто боровся та бореться за свободу України, перемога
тих, хто впав жертвою терору і репресій. Ми перемогли, і наша перемога — вічна.
Вічна пам’ять загиблим.
Слава Українському народові!
Слава Україні! ■

6

ТБ-ПОНЕДІЛОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 17—18 ТРАВНЯ 2019
UA: Перший

12.05 «Тайська кухня»

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»

13.00, 15.00, 18.00, 21.00,

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
23.20, 2.00, 5.00 Новини

19.30, 0.00, 5.20 ТСН

13.10 «Аромати Греції»

09.30 «Одруження наосліп»

14.25 «Кухня По»

10.50, 12.20 «Міняю жінку»

15.15 «Морська кухня»

13.30 «Сімейні мелодрами»

17.30 Перша шпальта
18.20, 2.35 Тема дня
19.30 Разом

14.25 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
20.45, 21.45 Мелодрама
«Школа»

19.55 «Боротьба за
виживання»
21.25, 2.25 UA:Спорт
21.45 #@)[]?$0 з Майклом

22.45 «Гроші-2019»
00.05 Х/ф «Тіні забутих
предків»
01.45 Комедія «Я знову тебе

Щуром

кохаю»

22.15 «Особливий загін»
00.00 Телепродаж Тюсо
03.35 Схеми. Корупція в
деталях
04.05 Складна розмова
04.30 Спільно
05.35 Телепродаж
НТН
05.00 Top Shop
06.00, 2.45 «Випадковий
свідок»
06.35 Х/ф «Зворотного
шляху немає»
10.30, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15
«Свідок»
12.50 «Таємниці світу»
13.25, 2.55 «Речовий доказ»
14.45, 16.50 Т/с
«Криміналіст»
17.10 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Свідок. Агенти»
23.45 Т/с «Закон і порядок»
01.30 Т/с «Швидка»
03.55 «Професії»
UA.Культура
06.00 ПРОФІЛАКТІКА
12.00 Китайський живопис.
Документальний цикл
12.30 Орегонський путівник
13.00 Неповторна природа.
Документальний цикл
13.40 Сергій Параджанов.
Документальна
програма із циклу
«Сімдесятники».
14.30 Docudays UA 2019.
DOCU/Культура з
Надією Парфан

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.
15.00 Мистецький пульс
Америки
15.30 Пізній Ранок шоу.
Найкраще
16.10 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
17.00 З весною у серці.
Концертна програма. 1
частина
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.20 Щоденне ток-шоу
«Тема дня»
19.25 Вікно в Америку
19.45 Погода
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.
Misha Mendelenko
22.30 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
23.00 Українська література
в іменах. Пантелеймон
Куліш
23.05 Юрій Андрухович.
Розстріляне
відродження.
Українська культура

20 травня
ІНТЕР
02.00 «Речдок»
02.45, 2.25 «Навколо М»
04.10 М/ф «Таємниця третьої
планети»
05.00, 4.55 Top Shop
05.30, 22.00 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»
09.20, 18.00, 19.00, 1.40
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11.15, 12.25 Х/ф «Коханнязітхання пофранцузськи»
12.00 «Новини»
13.30 Х/ф «Святковий
переполох»
15.50 «Жди мене. Україна»
20.00, 3.55 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. По той бік
фронту»
23.50 Т/с «Почати спочатку.
Марта»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
07.30, 13.30, 15.30, 4.45
Агенти справедливості

23.40
00.30

01.15
01.40
02.35
02.55

04.45
05.05

СТБ
12.00 Т/с Доньки-матері
14.25, 19.00 Хата на тата
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
21.00, 21.35 Т/с «Джованні»
22.45 Т/с «Загадка для Анни»
00.50 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

■ СПРОСТУВАННЯ
На виконання рiшення Харкiвського районного суду Харкiвської областi вiд 28
лютого 2019 року повiдомляємо, що цим рiшенням суду визнано «недостовiрною,
такою, що не вiдповiдає дiйсностi та принижує честь, гiднiсть та дiлову репутацiю
Суботiна Вiктора Георгiйовича, iнформацiю, автором якої є Патикiвський Юрiй
Богданович, джерелом якої є Белiнський Євгенiй Сергiйович, розмiщену (поширену) Приватним пiдприємством «Україна молода» на своєму сайтi в мережi Інтернет www.umoloda.kiev.ua та в щоденнiй iнформацiйно-полiтичнiй газетi «Україна
молода» у виданнi №193 вiд 25.12.2014 у статтi пiд назвою «А тепер я покатаюсь!
Розкрадання i фактичне знищення харкiвського «Турбоатома» насамперед вигiдне
його конкуренту Росiї. А прикривається Прем’єр-мiнiстром України?», наступного змiсту: «Вiктор Суботiн велiв купувати авiаквитки на австрiйський гiрськолижний курорт. За заводський, ясна рiч, рахунок» та «пан директор продовжує
фiнансувати заводськими грiшми структури, близькi до режиму Януковича, а
також завзято нищити завод»; «Ринкова вартiсть такої турбiни-«мiльйонника»
становить 157 млн. доларiв. Але пан Суботiн вирiшив їх продати чомусь по 90
мiльйонiв за кожну!».

03.00 Профілактика
12.30 Х/ф «М’ята»

09.00 Зоряний шлях

14.30 Х/ф «Овердрайв»

11.20, 3.40 Реальна містика

16.30 Х/ф «Команда А»

15.00, 19.00, 23.00, 2.50

19.00 Ревізор.

Сьогодні
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Таємниці»

Магазини
21.00 Таємний агент
22.10 Таємний агент.

19.50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Біле-чорне»
23.30, 2.00 Т/с «CSI. Місце
злочину»
01.30 Телемагазин

5 канал
Політика. Соціум
09.25, 17.40 Час громади
07.20, 12.25, 15.25, 18.15
10.00, 13.05 Час. Підсумки
Погода в Україні
тижня
07.25, 8.35, 0.55 Огляд преси
11.10, 20.00, 1.15 Машина
07.30 Кордон держави
часу
07.55, 9.40, 10.55, 13.55,
12.30 Брифінг речника
14.55, 16.55, 23.55, 1.10
Міністерства оборони
Погода на курортах
12.45 Будемо жити
08.25 Про військо
14.10, 5.15 Кендзьор
10-30 років ХХ століття.
Лекції Громадського
Розсекречена історія
Сергій Параджанов.
Документальна
програма із циклу
«Сімдесятники».
Новини
Щоденне ток-шоу
«Тема дня»
РадіоДень
Жан-Батіст Мольєр.
Уявно хворий.
Київський академічний
театр «Колесо»
Вікно в Америку
РадіоДень. Книжкова
лавка. ТОП 7

НОВИЙ КАНАЛ

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15
«Деталі»
16.15 «Кримінал»
17.00 Ток-шоу «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 Ток-шоу «Прямий
ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 «Помста природи»
10.15, 18.15 «Спецкор»
10.50, 18.50 «ДжеДАІ»
11.20, 19.25 Т/с «Ментівські
війни. Харків»
15.00 Х/ф «Рейс 7500»
16.20 Х/ф «Голодний
кролик атакує»
21.25, 23.00 Т/с «Кістки-11»
00.40 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00 Профілактика
09.00 «Ліверпуль» — «Вест
Гем». ЧА
10.50, 16.10, 18.10, 18.20,
21.30 Топ-матч
11.00 «Сіткорізи»
11.30 «Шахтар» —
«Інгулець. Фінал. Кубок
України
13.40 Д/ф «Феномен
Луческу»
15.40, 22.35 Футбол NEWS
16.05, 16.15, 18.00, 18.15,
18.25, 19.10, 21.20,
21.35, 22.50 Д/п
«Переможний фінал»
16.25 Д/ф «Президент: від
мрії до звершень»
18.35 «Вердер» — «Шахтар.
Фінал (2008 р. / 2009
р.) Кубок УЄФА
21.45 Передмова до «МЮ»
— «Баварія» (1998 р.
/99). Золота колекція
Ліги Чемпіонів.
Прем’єра

Постшоу
00.10 Х/ф «Відчай»
02.50 Служба
розшуку дітей
02.55 Зона ночі
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
21.50 «МЮ» — «Баварія.
Фінал (1998 р. / 1999
р.) Золота колекція Ліги
Чемпіонів
00.15 Післямова до «МЮ»
— «Баварія» (1998 р.
/99). Золота колекція
Ліги Чемпіонів.
Прем’єра
00.20 «Огляд сезону». ЧА
02.15 «Челсі» — «Кристал
Пелес». ЧА
04.05 «Лаціо» — «Болонья».
ЧІ
ФУТБОЛ-2
06.00 Профілактика
14.00 Світ Прем’єр-Ліги
14.30 Топ-матч
14.40 Журнал Ліги Чемпіонів
15.10 «Олександрія»
— «Львів». ЧУ
17.00, 0.25 «Великий футбол»
18.40 Огляд сезону. ЧА.
Прем’єра
20.40 «Європейський
WEEKEND»
21.25 LIVE. «Лаціо» —
«Болонья». ЧІ
22.15 Д/п «Переможний
фінал»
22.20, 23.25 «Battle Cyber
Коментаторів. 3 епізод
23.30 ЧІ. Огляд туру.
Прем’єра
02.10 «Ворскла» —
«Арсенал-Київ». ЧУ
04.00 «Гент» —
«Андерлехт». ЧБ
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.00, 14.05, 2.15 Правда
життя
09.05, 17.55 Мисливці за
торнадо
10.05 Цікаво.com
11.05 Місця сили
11.55 Скептик
12.55, 0.20 Речовий доказ
15.15, 19.45 Америка в
кольорі

ICTV
04.40
04.50
05.00
05.05
05.50
06.40

Скарб нації
Еврика!
Служба розшуку дітей
Т/с «Відділ 44»
Громадянська оборона
Факти тижня. 100
хвилин з Оксаною
Соколовою
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
10.05 Антизомбі. Дайджест
11.15, 13.20 Х/ф
«Місіонер»
12.45, 15.45 Факти. День
13.40, 16.20 Х/ф
«Смертельна
зброя 3»
16.25 Х/ф «Смертельна
зброя 4»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Більше ніж правда
Прем’єра
21.20 Т/с «В полоні у
перевертня»
22.10 Свобода слова
23.50 Х/ф «Чорнокнижник»
01.45 Т/с «Володимирська,
15»
16.15, 21.45 Відчайдушні
рибалки
17.10, 22.35 Планета Земля
18.55, 20.45 Фантастичні
історії
23.30 Заборонена історія
01.25 Містична Україна
К1
06.30
07.45
08.10
08.30

Top Shop
М/с «Гарфілд Шоу»
«Ух ти show»
Т/с «Мисливці за
реліквіями»
10.20 Х/ф «Літо.
Однокласники.
Любов»
12.10 «Вірю не вірю»
14.15 «Орел і решка. Навколо
світу»
15.10 «Орел і решка.
Морський сезон»
16.10 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
17.10 Т/с «Доктор Хто»
18.35 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел і решка. Рай та
пекло»
23.00 Х/ф «Остання любов
на Землі»
00.50 «Бєдняков+1»
01.45 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.25 Х/ф «Сам удома 3»
11.00, 17.00 Т/с «Рання
пташка»
12.00 Готель Галіція
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
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21 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, 23.20, 2.00, 5.00
Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30 Т/с «Еліза»
11.25 «Браво, шеф!»
12.30 «Тайська кухня»
13.20 Енеїда
14.25 «Кухня По»
15.15 По обіді шоу
16.15 «Морська кухня»
17.30 Разом
18.20, 2.35 Тема дня
19.30 #ВУКРАЇНІ
19.55 «Боротьба за
виживання»
21.25, 2.25 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 «Особливий загін»
00.00 Телепродаж Тюсо
03.35 Перша шпальта
04.05 Складна розмова
04.30 Спільно
05.35 Телепродаж
НТН
05.00, 4.50 Top Shop
06.50 Х/ф «Штольня»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Викрадений
поїзд»
10.35, 14.40, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15
«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
13.25, 2.55 «Речовий доказ»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
17.20 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Будьте здоровi»
23.45 Т/с «Закон і порядок»
01.30 Т/с «Швидка»
02.45 «Випадковий свідок»
03.45 «Професії»
06.00
06.00
06.30
07.00
07.05
07.40
08.00
08.05
09.00
09.05
10.00
11.10
12.00
12.30
13.00
13.40

14.30
15.00
15.30
16.10
17.00
17.35

UA.Культура
Гімн України
Орегонський путівник
Елементи
Новини
Дуда і Дада.
Мультфільм
UA.МУЗИКА
Новини
UA.Культура на
Книжковому Арсеналі
2018. Ретроспектива
Новини
UA.Культура на
Книжковому Арсеналі
2018. Ретроспектива
«Таємниці Борго Ларічі».
Телевізійний серіал, 12+
Тайська вулична їжа з
Девідом Томпсоном.
Документальний цикл
Китайський живопис.
Документальний цикл
Орегонський путівник
Неповторна природа.
Документальний цикл
Україна 1917-2017.
Архівний проект Юрія
Шаповала. «Цар та раб
хитрощів». Фільм 1
Час поезії. Микола Бажан
Мистецький пульс Америки
Пізній Ранок шоу. Найкраще
РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
З весною у серці.
Концертна програма. 2
частина
UA.МУЗИКА. Кліпи

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 0.35, 5.20 ТСН
09.30 «Одруження наосліп»
11.00, 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 Бойовик «Джон уїк»
00.40 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
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.20 Щоденне ток-шоу
«Тема дня»
19.25 Час поезії. Олег Ольжич
19.50 Аромати Греції.
Документальний цикл
20.15 Столика Японія.
Документальний серіал
21.00 Новини
21.25 Міжнародний День
джазу у Будинку
звукозапису
Українського радіо.
Проект «RADZ»
22.15 Koktebel jazz festival на
UA.Культура. Ревенко
23.00 100 років історії. Що
таке історія
23.05 Едвард Лукас, Наталья
Гуменюк. Нова холодна
війна – хто виграє і як
вона може закінчитися.
Лекції Громадського
23.55 Розсекречена історія
00.50 Августин Волошин.
Метеорит незалежності
– над Срібною землею.
Документальна програма.
01.15 Новини
01.40 Щоденне ток-шоу
«Тема дня» повтор
02.35 РадіоДень
02.55 Вільям Шекспір.
«Зимова казка».
Львівський академічний
театр ім. Леся Курбаса,
дія 1
04.40 Українська читанка.
Софія Андрухович
04.50 #БібліоFUN з
Ростиславом Семківим
05.15 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
СТБ
07.00 Т/с «Коли ми вдома»
09.50, 10.20, 21.00, 21.35 Т/с
«Джованні»
10.50 МастерШеф. Діти
14.30 Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
19.00 Хата на тата
22.45 Т/с «Загадка для Анни»
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,

ІНТЕР
05.30, 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 «Голос з минулого»
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Бум»
14.45 «Правила виживання»
15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 1.45 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 3.55 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. По той бік
фронту»
23.50 Т/с «Почати спочатку.
Марта»
02.30 «Навколо М»
04.55 Top Shop

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий
сезон
11.20, 3.45 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»
23.20 Без паніки
00.00, 2.15 Т/с «CSI. Місце
злочину»
01.45 Телемагазин

5 канал
07.20, 12.25, 15.25, 18.15,
08.40 ID JOURNAL
23.55 Погода в Україні
09.20, 17.45 Час громади
07.30 Код успіху
10.10 Кендзьор
07.45 Будівельний стандарт
11.10, 20.00, 1.15, 2.15, 5.15
07.55, 8.55, 9.40, 11.55, 13.55,
Машина часу
14.55, 16.55, 17.55,
12.30 Брифінг речника
22.55, 0.20 Погода на
Міністерства оборони
курортах
13.10 БлогПост
08.00, 17.00 Час новин. Київ
14.10 Невигадані історії
08.20 Про військо
14.35 Будемо жити
15.00, 16.00, 18.00, 19.45
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»
16.15 «Кримінал»
17.00 Ток-шоу «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 Ток-шоу «Прямий ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 21.25, 23.00 Т/с «Кістки-11»
08.50 Т/с «Вуличне правосуддя»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.50 «Решала-2»
11.45, 17.20 «Загублений світ»
13.45 Х/ф «Пекло»
15.30 Х/ф «День, коли
Земля зупинилась»
19.25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
00.40 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Європейський
WEEKEND»
06.45, 16.00 Журнал Ліги
Чемпіонів
07.15 ЧІ. Огляд туру
08.10 «Челсі» — «Арсенал».
ЧА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20, 17.45, 22.20 Д/п
«Переможний фінал»
10.30 «Ворскла» —
«Арсенал-Київ». ЧУ
12.10 «Великий футбол»
13.50 «Наполі» — «Інтер». ЧІ
15.35, 20.15, 22.50 Battle
Cyber Коментаторів. 3-й
епізод
16.30, 18.55, 21.25 «Тур
ONLINE»
16.55 LIVE. «Чорноморець»
— «Карпати». ЧУ
19.25 LIVE. «Арсенал-Київ»
— «Олімпік». ЧУ
21.50 Світ Прем’єр-Ліги
22.55 «Десна» — «Ворскла».
ЧУ
00.40 «Генк» — «Стандард».
ЧБ
02.25 «Брайтон» — «МЮ».
ЧА
04.10 «Олександрія»
— «Львів». ЧУ

НОВИЙ КАНАЛ

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

ФУТБОЛ-2
06.00 Світ Прем’єр-Ліги
06.30 «Мілан» —
«Фрозіноне». ЧІ
08.20, 12.55 Топ-матч
08.30 «Олімпік» —
Чорноморець». ЧУ
10.20 «Європейський
WEEKEND»
11.05 «Лаціо» — «Болонья».
ЧІ
13.10 «Ман Сіті» —
«Гаддерсфілд». ЧА
15.00 Огляд сезону. ЧА
16.55 LIVE. «Десна»
— «Ворскла». ЧУ
17.45 Battle Cyber
Коментаторів. 3 епізод
18.55 Передмова до «МЮ»
— «Баварія» (1998 р.
/99). Золота колекція
Ліги Чемпіонів
19.00 «МЮ» — «Баварія».
Фінал (1998 р. / 1999
р.). Золота колекція
Ліги Чемпіонів
21.10 Післямова до «МЮ»
— «Баварія» (1998 р.
/99). Золота колекція
Ліги Чемпіонів
21.15 «Бомбардир» Яя Туре
21.45 «Арсенал» —
«Лестер». ЧА
23.30 Журнал Ліги Чемпіонів

ICTV

03.00, 2.40 Зона ночі
04.10 Абзац
06.05, 7.20 Kids Time
06.10 М/c «Дракони.
Перегони безстрашних»
7.25 Т/c «Шлях чарівника»
11.10 Х/ф «Стільниковий»
13.00 Екси
17.00, 19.00 Заробітчани
21.00 Х/ф «Таксі-4»
22.50 Х/ф «Поцілунок
дракона»
00.50 Х/ф «Оселя зла:
Потойбічне життя»
15.30, 16.10 Інформаційний
день
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
00.00 «Ювентус» —
«Аталанта». ЧІ
02.25 «Чорноморець»
— «Карпати». ЧУ
04.10 «Парма» —
«Фіорентина». ЧІ
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.00, 14.00 Правда життя
09.05, 17.55 Мисливці за
торнадо
10.05, 16.55 Цікаво.com
11.05 Місця сили
11.50 Скептик
12.50, 0.20 Речовий доказ
14.55, 19.45 Америка в кольорі
15.55, 21.45 Відчайдушні
рибалки
18.55, 20.45 Фантастичні
історії
22.35 Планета Земля
23.30 Заборонена історія
01.25 Містична Україна
02.15 Бандитська Одеса
К1
Top Shop
М/с «Гарфілд Шоу»
«Дай Лапу»
«Ух ти show»
Т/с «Мисливці за
реліквіями»
10.50, 16.50 Т/с «Доктор Хто»
06.30
07.45
08.10
08.35
09.00
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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
10.00 Більше ніж правда
12.00, 13.20 Х/ф «Везучий»
12.45, 15.45 Факти. День
13.45 Х/ф «7 секунд»
15.35, 16.20 Х/ф
«Детонатор»
17.50, 21.20 Т/с «В полоні у
перевертня»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Громадянська оборона
Прем’єра
22.10 Х/ф «Виходу немає»
00.15 Х/ф «Анаконда-3:
Ціна експерименту»
01.50 Т/с «Володимирська,
15»
12.10 «Вірю не Вірю»
14.00 «Орел і решка. Навколо
світу»
15.00, 23.50 «Орел і решка.
Морський сезон»
15.50 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
18.35 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел і решка. Рай та
пекло»
23.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
00.50 «Бєдняков+1»
01.45 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Пташині
пригоди»
11.00, 17.00 Т/с «Рання
пташка»
12.00 Готель «Галіція»
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
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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, 2.00, 5.00
Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30 Т/с «Еліза»
11.25 «Браво, шеф!»
12.30 «Тайська кухня»

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 0.45, 5.20 ТСН
09.30 «Одруження наосліп»
10.55, 12.20 «Міняю жінку»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.25 Т/с «Величне століття.
Роксолана»

13.20, 15.15 Енеїда

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

14.25 «Кухня По»

20.45, 21.45 Мелодрама

16.15 «Морська кухня»
17.30 Наші гроші

«Школа»
22.45 Фантастика «Віктор

18.20, 2.35 Тема дня

Франкенштейн»

19.30, 4.30 Спільно

00.50 Комедія «Я знову тебе

19.55 «Боротьба за

кохаю»

виживання»
21.25, 2.25 UA:Спорт
21.45 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
22.15 «Особливий загін»
00.00 Телепродаж Тюсо
03.35 #ВУКРАЇНІ
04.05 Складна розмова
05.35 Телепродаж
НТН
05.50 Х/ф «Політ золотої
мушки»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Скринька Марії
Медічі»
10.40, 14.40, 19.30 Т/с
«Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.20
«Свідок»
12.50 «Будьте здоровi»
13.25, 3.10 «Речовий доказ»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
17.20 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Вартість життя»
23.45 Т/с «Закон і порядок»
01.30 Т/с «Швидка»
02.50 «Випадковий свідок»
03.40 «Професії»
04.45 Top Shop

06.00
06.00
06.30
07.00
07.05
07.40
08.00
08.05

09.00
09.05

10.00
11.10

12.00

ТБ-СЕРЕДА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 17—18 ТРАВНЯ 2019

UA.Культура
Гімн України
Орегонський путівник
Подорож відкритим
космосом
Новини
Дуда і Дада.
Мультфільм
UA.МУЗИКА. Кліпи
Новини
UA.Культура на
Книжковому Арсеналі
2018. Ретроспектива
Новини
UA.Культура на
Книжковому Арсеналі
2018. Ретроспектива
«Таємниці Борго Ларічі».
Телевізійний серіал, 12+
Тайська вулична їжа з
Девідом Томпсоном.
Документальний цикл
Китайський живопис.
Документальний цикл

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,
00.00, 1.00, 2.00, 3.00,
12.30 Орегонський путівник
13.00 Неповторна природа.
Документальний цикл
13.40 Україна 1917-2017.
Архівний проект Юрія
Шаповала. «Цар та раб
хитрощів». Фільм 2
14.30 Українська рапсодія.
Документальна
програма
15.00 Мистецький пульс
Америки
15.30 Пізній Ранок шоу.
Найкраще
16.10 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
17.00 Концертна програма
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.30 UA.Культура на
Книжковому Арсеналі
2019
21.00 Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського
радіо. Державний
Академічний естрадносимфонічний оркестр
України Ricercar
22.35 Koktebel jazz festival на
UA.Культура. Alina Pach
23.00 100 років літератури.
1898-1909-й роки
23.10 Жадан про новий роман
«Інтернат», війну,
мир та мову. Лекції
Громадського
23.55 Розсекречена історія
00.50 Августин Волошин.
Метеорит незалежності
– над Срібною землею.
Документальна
програма.
01.15 Новини
01.40 Щоденне ток-шоу
«Тема дня»
02.30 РадіоДень

22 травня
ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

05.30, 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
23.00 Сьогодні
07.10, 8.10, 9.15 «Ранок з
09.30
Зоряний шлях. Новий
«Інтером»
10.00 Т/с «Султан мого
сезон
серця»
11.20, 3.45 Реальна містика
11.00 Т/с «Голос з минулого»
13.30, 15.30, 4.45 Агенти
12.00 «Новини»
справедливості
12.25 Х/ф «Бум 2»
14.45 «Правила виживання»
16.00 Історія одного злочину
15.45, 16.45 «Речдок»
18.00 Т/с «Таємниці»
18.00, 19.00, 1.45 Ток-шоу
19.50 Ток-шоу «Говорить
«Стосується кожного»
Україна»
20.00, 4.05 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
21.00 Т/с «Біле-чорне»
випадок. По той бік
23.20 Гучна справа
фронту»
00.00, 2.15 Т/с «CSI. Місце
23.50 Т/с «Биття серця»
злочину»
02.30 «Навколо М»
01.45 Телемагазин
04.55 Top Shop
5 канал
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 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
07.40 Драйв
Міністерства оборони
07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55,
13.10 Невигадані історії
16.55, 17.55, 22.55,
14.10 Енергобезпека
02.55 Вільям Шекспір.
«Зимова казка».
Львівський академічний
театр ім. Леся Курбаса.
2 дія
04.35 Українська читанка.
Юрій Андрухович
04.50 #БібліоFUN з
Ростиславом Семківим
05.15 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
СТБ
07.00 Т/с «Коли ми вдома»
09.50, 10.15, 21.00, 21.35 Т/с
«Джованні»
10.45 МастерШеф. Діти
14.25 Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
18.55 Хата на тата
22.45 Т/с «Загадка для Анни»
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...»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15
«Деталі»
16.15 «Кримінал»
17.00 Ток-шоу «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 Ток-шоу «Прямий
ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Вуличне
правосуддя»

09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.50 «Решала-2»
11.45, 17.20 «Загублений
світ»
13.40 Х/ф «Ефект колібрі»
15.30 Х/ф «Війна»
19.25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
21.25 Т/с «Кістки-12»
23.00 Т/с «Кістки-11»
00.40 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Ювентус» —
«Аталанта». ЧІ
08.05, 19.25 Огляд сезону».
ЧА
10.00, 15.40, 22.15 Футбол
NEWS
10.20 Battle Cyber
Коментаторів. 4-й
епізод. Прем’єра
10.25 «Чорноморець»
— «Карпати». ЧУ
12.10 «Мілан» —
«Фрозіноне». ЧІ
13.55 «Арсенал-Київ»
— «Олімпік». ЧУ
16.00 Д/п «Переможний
фінал»
16.10, 23.30, 1.30, 3.35, 5.40
Топ-матч
16.30, 18.55 «Тур ONLINE»
16.55 LIVE. «Львів» —
«Зоря». ЧУ
17.45, 21.20, 23.25 Battle
Cyber Коментаторів. 4-й
епізод
21.25 LIVE. Матч. Плей-оф».
ЧБ
23.40 «Маріуполь» —
«Олександрія». ЧУ
01.45 «Саутгемптон»
— «МЮ». ЧА
03.50 «Емполі» — «Торіно».
ЧІ

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 1.05 Зона ночі
04.10 Абзац
06.00, 7.35 Kids Time
06.05 М/c «Дракони.
Перегони безстрашних»
07.40 Т/c «Шлях чарівника»
11.25 Х/ф «Таксі-4»
13.10 Кохання на виживання
17.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Таксі-5»
23.00 Х/ф «Норбіт»
01.00 Служба
розшуку дітей
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
ФУТБОЛ-2
06.00 Світ Прем’єр-Ліги
06.30 «Наполі» — «Інтер». ЧІ
08.20, 1.45, 3.45 Топ-матч
08.30 «Арсенал-Київ»
— «Олімпік». ЧУ
10.15 ЧІ. Огляд туру
11.10 «Олександрія»
— «Львів». ЧУ
12.55 «Тоттенгем» — Челсі».
ЧА
14.40 «Ювентус» —
«Аталанта». ЧІ
16.50 Battle Cyber
Коментаторів. 4 епізод
16.55 LIVE. «Маріуполь»
— «Олександрія». ЧУ
17.45, 20.15, 21.55 Д/п
«Переможний фінал»
18.55, 21.25 «Тур ONLINE»
19.25 LIVE. «Шахтар»
— «Динамо». ЧУ
22.05 «Кристал Пелес»
— «Арсенал». ЧА
23.55 «Львів» — «Зоря». ЧУ
01.55 «Сассуоло» — «Рома».
ЧІ
03.55 Матч. Плей-оф. ЧБ

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
11.25, 13.20 Х/ф «7
секунд»
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Х/ф «Мистецтво
війни-2: Зрада»
16.20 Х/ф «Мистецтво
війни-3: Відплата»
17.50, 21.25 Т/с «В полоні у
перевертня»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
Прем’єра
22.10 Х/ф «Інкарнація»
23.50 Х/ф «Анаконда-4:
Кривавий слід»
01.30 Т/с «Володимирська,
15»
02.35 Т/с «Прокурори»
02.15 Таємниці дефіциту
04.40 Україна: забута історія
К1
06.30
07.45
08.10
08.40

Top Shop
М/с «Гарфілд Шоу»
«Дай Лапу»
Т/с «Мисливці за
реліквіями»
10.25, 16.50 Т/с «Доктор Хто»
12.10 «Вірю не вірю»
14.00 «Орел і решка. Навколо
світу»
14.50, 0.00 «Орел і решка.
Морський сезон»
15.50 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
18.35 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел і решка. Рай та
пекло»
23.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
01.00 «Бєдняков+1»
01.50 «Нічне життя»
ТЕТ

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.05, 14.05 Правда життя
09.05, 17.50 Мисливці за
торнадо
10.05, 16.50 Цікаво.com
11.05 Місця сили
11.55 Скептик
12.55, 0.20 Речовий доказ
15.05, 23.30 Заборонена
історія
15.55, 21.45 Відчайдушні
рибалки
18.50 Фантастичні історії
19.50 Америка в кольорі
20.50 Секретні території
22.35 Як створити планету
01.30 Містична Україна

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Замбезія»
11.00, 17.00 Т/с «Рання
пташка»
12.00 Готель Галіція
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
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 17—18 ТРАВНЯ 2019

23 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, 23.20, 2.00, 5.00
Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30 Т/с «Еліза»
11.25 «Браво, шеф!»
12.30 «Тайська кухня»
13.20 UA:Фольк. Спогади
14.25 «Кухня По»
15.15 Енеїда
16.15 «Морська кухня»
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.20, 2.35 Тема дня
19.30 Перший на селі
19.55 «Боротьба за
виживання»
21.25, 2.25 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупція в
деталях
22.15 «Особливий загін»
00.00 Телепродаж Тюсо
03.35 Разом
04.05 52 вікенди
04.30 Спільно
05.35 Телепродаж
НТН
06.40 Х/ф «А життя
продовжується»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Чужі тут не
ходять»
10.35, 14.45, 19.30 Т/с
«Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15
«Свідок»
12.50 «Вартість життя»
13.25, 3.10 «Речовий доказ»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
17.20 «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
07.05
07.40
08.00
08.05

09.00
09.05

10.00
11.10

12.00

Гімн України
Орегонський путівник
Погляд зсередини
Новини
Дуда і Дада.
Мультфільм
UA.МУЗИКА. Кліпи
Новини
UA.Культура на
Книжковому Арсеналі
2018. Ретроспектива
Новини
UA.Культура на
Книжковому Арсеналі
2018. Ретроспектива
«Таємниці Борго Ларічі».
Телевізійний серіал, 12+
Тайська вулична їжа з
Девідом Томпсоном.
Документальний цикл
Китайський живопис.
Документальний цикл

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 0.45, 5.25 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»
20.35 «Чистоnews-2019»
20.45, 21.45 Мелодрама
«Школа»
22.30 «Право на владу-2019»
00.50 Комедія «Я знову тебе
кохаю»
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,
12.30 Орегонський путівник
13.00 Неповторна природа.
Документальний цикл
13.40 Августин Волошин.
Метеорит незалежності
– над Срібною землею.
Документальна
програма.
14.30 Олесь Шевченко.
Як на сповіді.
Документальний цикл
«Дисиденти»
15.00 Мистецький пульс
Америки
15.30 Пізній Ранок шоу.
Найкраще
16.10 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
17.00 Концертна програма
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.30 UA.Культура на
Книжковому Арсеналі
2019
21.00 Новини
21.25 Погода
21.30 Як дивитися кіно
22.00 Гарні часи. Художній
фільм
23.40 Розсекречена історія
00.30 Федір Стригун. Абриси
долі. Документальна
програма
01.15 Новини
01.45 Щоденне ток-шоу
«Тема дня»
02.35 РадіоДень
02.55 Райнер Марія
Рільке. Завчасна
паморозь. Львівський
Національний
академічний
український
драматичний театр ім.
М. Заньковецької

ІНТЕР
05.30, 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»
10.10 Т/с «Султан мого
серця»
11.10 Т/с «Голос з минулого»
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Наречений
напрокат»
14.45 «Правила виживання»
15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 1.35 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 3.45 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. По той бік
фронту»
23.50 Т/с «Биття серця»
02.20 «Навколо М»
04.55 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий
сезон
11.20, 4.00 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»
23.20 Контролер
00.00 Д/ф «Балух»
01.10, 2.15 Т/с «CSI. Місце
злочину»
01.45 Телемагазин

5 канал
00.00, 1.00, 2.00, 3.00,
17.55, 22.55, 0.30
Погода на курортах
4.00, 5.00 Час новин
08.20
Невигадані історії
07.10, 8.10, 21.25, 0.15
09.25,
17.45 Час громади
Актуально: Економіка.
10.10, 20.00, 1.15 Машина
Політика. Соціум
часу
07.15, 12.25, 15.25, 18.15,
11.10, 14.10, 5.15 Полігон
23.55 Погода в Україні
12.30 Брифінг речника
07.25 MEDекспертиза
Міністерства оборони
07.55, 8.55, 9.40, 14.55, 16.55,
12.40 Будемо жити
04.40 Українська читанка
04.50 #БібліоFUN з
Ростиславом Семківим
05.15 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
СТБ
06.55 Т/с «Коли ми вдома»
09.40, 10.05, 21.00, 21.35 Т/с
«Джованні»
10.35 МастерШеф. Діти
15.05 Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
18.55 Хата на тата
22.45 Т/с «Загадка для Анни»
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...»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15
«Деталі»
16.15 «Кримінал»
17.00 Ток-шоу «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 Ток-шоу «Прямий
ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Вуличне
правосуддя»
09.30, 18.15 «Спецкор»

10.10, 18.50 «ДжеДАІ»
10.45 «Решала-2»
11.40, 17.20 «Загублений
світ»
12.40 Х/ф «Санктум»
14.35 Х/ф «Територія №8»
16.00 Х/ф «Нестримні»
19.25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
21.25 Т/с «Кістки-12»
23.00 Т/с «Кістки-11»
00.40 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00 Топ-матч
06.10 «Генк» — «Стандард».
ЧБ
08.10 «Арсенал» — «Вест
Гем». ЧА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 «Львів» — «Зоря». ЧУ
12.05 «Ювентус» —
«Аталанта». ЧІ
13.50 «Чорноморець»
— «Карпати». ЧУ
15.35, 22.25 Battle Cyber
Коментаторів. 4 епізод
16.00 «Маріуполь» —
«Олександрія». ЧУ
17.50, 20.10 «Тур ONLINE»
18.20 «Шахтар» —
«Динамо». ЧУ
20.40 «Наполі» — «Інтер». ЧІ
22.50 «Арсенал-Київ»
— «Олімпік». ЧУ
00.35 «Мілан» —
«Фрозіноне». ЧІ
02.20 «Евертон» — «Вест
Гем». ЧА
04.10 «Десна» — «Ворскла».
ЧУ

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 0.50 Зона ночі
03.55 Абзац
05.45, 7.05 Kids Time
05.50 М/c «Дракони.
Перегони
безстрашних»
07.10 Т/c «Шлях чарівника»
10.50 Х/ф «Таксі 5»
13.00 Хто проти блондинок
17.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Овердрайв»
22.50 Х/ф «Механік»
00.45 Служба
розшуку дітей
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
ФУТБОЛ-2
06.00 «Дженоа» —
«Кальярі». ЧІ
07.50, 12.40, 22.10, 3.50 Топматч
08.00, 0.10 «Маріуполь»
— «Олександрія». ЧУ
09.50, 12.10 «Тур ONLINE»
10.20 «Шахтар» —
«Динамо». ЧУ
12.50 Огляд сезону. ЧА
14.45 ЧІ. Огляд туру
15.40 «Десна» — «Ворскла».
ЧУ
17.30 Журнал Ліги Чемпіонів
18.00 «Генк» — «Стандард».
ЧБ
19.50 «Бомбардир» Яя Туре
20.20 «Львів» — «Зоря». ЧУ
22.20 «Вест Гем» —
«Бернлі». ЧА
02.00 «Лаціо» — «Болонья».
ЧІ
03.55 «Арсенал-Київ»
— «Олімпік». ЧУ
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.10, 14.10 Правда життя
09.10, 18.00 Мисливці за
торнадо
10.10, 16.05, 21.45
Відчайдушні рибалки
11.05 Місця сили
12.00 Скептик
13.00, 0.20 Речовий доказ
15.15, 23.30 Заборонена
історія
17.00 Цікаво.com
19.00, 20.55 Фантастичні
історії
20.00 Підроблена історія
22.35 Як створити планету
01.20 Містична Україна
02.05 Органи на експорт
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ICTV
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
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 Секретний фронт
11.20, 13.20 Х/ф
«Мистецтво війни 2:
Зрада»
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Х/ф «Мистецтво
війни 3: Відплата»
15.30, 16.20 Х/ф «Везучий»
17.50 Т/с «В полоні у
перевертня»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі Прем’єра
21.20 Т/с «В полоні
перевертня»
22.10 Х/ф «Снайпер:
Примарний стрілець»
00.15 Х/ф «Привиди
Марсу»
01.55 Т/с «Прокурори»
03.00
03.50
04.40
05.30

Доктор Хайм
Ліліпути
Професія — альфонс
Дракула та інші
К1

06.30
07.45
08.10
08.40

Top Shop
М/с «Гарфілд Шоу»
«Дай Лапу»
Т/с «Мисливці за
реліквіями»
10.25, 16.50 Т/с «Доктор Хто»
12.10 «Вірю не вірю»
13.50 «Орел і решка. Навколо
світу»
14.50, 0.00 «Орел і решка.
Морський сезон»
15.50 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
18.35 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел і решка. Рай та
пекло»
23.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
01.00 «Бєдняков+1»
01.50 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.25 М/ф «Суперкоманда»
11.00, 17.00 Т/с «Рання
пташка»
12.00 Готель Галіція
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
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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, 1.35, 5.10 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!

КАНАЛ «1+1»

00.30 «Київ вечірній»
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

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

06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 5.05 ТСН
09.30 «Одруження наосліп»
10.55, 12.20 «Міняю жінку»

11.25 «Браво, шеф!»

13.30 «Сімейні мелодрами»

12.30 «Тайська кухня»

14.25 Т/с «Величне століття.

13.20 Сильна доля
14.25 «Кухня По»
15.15 UA:Фольк. Спогади

Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»

16.15 «Морська кухня»

20.25 «Чистоnews-2019»

17.30 Схеми. Корупція в

20.35, 22.35 «Ліга сміху-

деталях

2019»

18.20, 1.50 Тема дня
19.30, 2.50 Розсекречена
історія
20.30 Перша шпальта
21.25 Чемпіонат світу FIFA
U-20 2019 г. у Польщі.
Україна-США
22.15 UA:Спорт
23.20 Як дивитися кіно
23.50 Х/ф «Гарні часи»
03.45 Букоголіки
04.15 По обіді шоу
05.35 Телепродаж
НТН
05.00, 4.50 Top Shop
07.15 Х/ф «Чоловічі історії»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Женя, Женєчка
та «Катюша»
10.35, 14.45, 19.30 Т/с
«Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.55
«Свідок»
12.50 «Правда життя»
13.25 «Речовий доказ»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
17.20 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Таємниці світу»
23.45 Х/ф «Дніпровський
рубіж»
02.25 «Хвороби-вбивці»
03.25 «Легенди бандитського
Києва»
03.50 «Професії»
UA.Культура

07.40
08.00
08.05

09.00
09.05

10.00

Гімн України
Орегонський путівник
Як це працює?
Новини
Дуда і Дада.
Мультфільм
UA.МУЗИКА. Кліпи
Новини
UA.Культура на
Книжковому Арсеналі
2018. Ретроспектива
Новини
UA.Культура на
Книжковому Арсеналі
2018. Ретроспектива
Таємниці Борго Ларічі.
Телевізійний серіал 12+

24 травня
ІНТЕР
05.30, 22.00 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.10 Т/с «Султан мого
серця»
11.10 Т/с «Голос з минулого»
12.25 Х/ф «Нареченавтікачка»
14.45 «Правила виживання»
15.45, 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»
05.05 Top Shop

09.30 Т/с «Еліза»

06.00
06.00
06.30
07.00
07.05
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11.10 Тайська вулична їжа з
Девідом Томпсоном.
Документальний цикл
12.00 Китайський живопис.
Документальний цикл
12.30 Орегонський путівник
13.00 Неповторна природа.
Документальний цикл
13.40 Федір Стригун. Абриси
долі. Документальна
програма
14.30 Юрій Костенко.
Документальний цикл
«Напам’ять»
15.00 Мистецький пульс
Америки
15.30 Пізній Ранок шоу.
Найкраще
16.10 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
17.00 Концертна програма
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.30 UA.Культура на
Книжковому Арсеналі
2019
21.00 Новини
21.15 Погода
21.30 Мистецький пульс
Америки
22.00 Сучасна музика
на UA.КУЛЬТУРА.
Panivalkova
22.10 Сучасна музика на
UA.КУЛЬТУРА. Даша
Суворова
22.20 Сучасна музика на
UA.КУЛЬТУРА. Bahroma
22.40 Сучасна музика на
UA.КУЛЬТУРА. ТНМК
23.00 100 років мистецтва.
1900-1910-і роки
23.05 Іван Козленко. Люди і
апарати. становлення
українського
кіно. PLectorium.

00.15
01.05

01.15
01.30
02.25
02.30
02.50

04.40
04.50
05.15

Розсстріляне
відродження. Лекції
Громадського
Розсекречена історія
Молодість 1927.
Документальна
програма
Новини
Щоденне ток-шоу
«Тема дня»
Погода
РадіоДень
Андрій Курейчик.
Людина і вічність.
Київський академічний
Молодий театр 18+
Українська читанка
#БібліоFUN з
Ростиславом Семківим
РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
СТБ

05.55 МастерШеф. Діти
10.35, 20.00, 22.50 Холостяк
13.10 Х/ф «Замерзла в
Майамі»
15.15 Х//ф «Принцеса
спецій»
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
23.10 Х/ф «Найкраще в
мені»
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...»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15
«Деталі»
16.10 «Кримінал»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.30 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий
сезон
11.30, 4.20 Реальна містика
13.40, 15.30 Т/с «Чужий гріх»
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
22.00 Т/с «На самій межі»
23.20 По слідах
00.00 Т/с «На самій грані»
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «На самій грані
06.00 Зоряний шлях

17.00 Ток-шоу «Ситуація»
19.00 Ток-шоу «Ехо України»
22.30 «Поярков. NEWS»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Вуличне
правосуддя»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55 «Решала-2»
11.50, 17.15, 0.30
«Загублений світ»
12.50 «Помста природи»
13.15 Х/ф «Чорна маска»
15.05 Х/ф «Вулкан»
19.25 Х/ф «Прямий контакт»
21.10 Х/ф «В’язень»
22.50 Х/ф «Холодна
суміш»
02.10 «Облом.UA.»
04.20 «Цілком таємно-2017»
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00 Топ-матч
06.10, 4.00 «Чорноморець»
— «Карпати». ЧУ
08.10 «МЮ» — «Ньюкасл».
ЧА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 «Арсенал-Київ»
— «Олімпік». ЧУ
12.10 «Дженоа» —
«Кальярі». ЧІ
13.55 «Львів» — «Зоря». ЧУ
16.00, 22.50 Battle Cyber
Коментаторів. 4 епізод
16.05 ЧІ. Передмова до туру.
Прем’єра
16.35 «Десна» — «Ворскла».
ЧУ
18.25 «Ювентус» —
«Аталанта». ЧІ
20.45 «Шахтар» —
«Динамо». ЧУ
22.55 Голи сезону. ЧА

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.35 Зона ночі
04.00 Абзац
05.50, 7.45 Kids Time
05.55 М/c «Дракони.
Перегони безстрашних»
07.50 Т/c «Шлях чарівника»
11.30 Пацанки. Нове життя
15.05 Х/ф «Пінгвіни
містера Поппера»
17.00 Х/ф «Похмілля у
Вегасі»
19.00 Х/ф «Похмілля 2: З
Вегаса до Бангкока»
21.00 Х/ф «Похмілля 3»
22.45 Х/ф «Вен Вайлдер
— король вечірок»
00.40 Х/ф «Еверлі»
02.30 Служба розшуку дітей

ICTV
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
10.10 Антизомбі. Дайджест
11.00, 13.15, 22.45 «На трьох»
12.45, 15.45 Факти. День
16.20 Х/ф «Національна

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
23.50 «Сассуоло» — «Рома».
ЧІ
01.40 ЧІ. Передмова до туру
02.10 «Кардіфф» —
«Арсенал». ЧА
ФУТБОЛ-2
06.00 «Наполі» — «Інтер». ЧІ
07.50, 12.45, 14.45 Топ-матч
08.00, 14.55 «Шахтар»
— «Динамо». ЧУ
09.50 Журнал Ліги Чемпіонів
10.20, 3.40 «Ювентус»
— «Аталанта». ЧІ
12.55 «Ман Сіті» —
«Евертон». ЧА
16.45 Світ Прем’єр-Ліги.
Прем’єра
17.15 «Лаціо» — «Болонья».
ЧІ
19.05 Голи сезону. ЧА.
Прем’єра
20.00 «Чорноморець»
— «Карпати». ЧУ
21.50 ЧІ. Передмова до туру
22.20 «Вулвергемптон»
— «Тоттенгем». ЧА
00.10 «Дженоа» —
«Кальярі». ЧІ
01.55 «Львів» — «Зоря». ЧУ
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.05, 14.25 Правда життя
09.10, 18.10 Мисливці за
торнадо
10.10, 16.20, 21.45
Відчайдушні рибалки
11.05 Місця сили
11.55 Скептик
13.15, 0.20 Речовий доказ
15.30, 23.30 Заборонена
історія
17.10 Цікаво.com
19.10 Секретні території
20.05 Підроблена історія
20.55 Фантастичні історії

безпека»
17.50 Т/с «В полоні у
перевертня»
18.45, 0.35 Факти. Вечір
20.10 Дизель шоу Прем’єра
21.30 Дизель шоу
01.10 Т/с «Прокурори»
22.35 Як створити планету
01.20 Містична Україна
02.00 Наші
К1
06.30
07.45
08.10
08.40

Top Shop
М/с «Гарфілд Шоу»
«Дай Лапу»
Т/с «Мисливці за
реліквіями»
10.25, 16.50 Т/с «Доктор Хто»
12.10 «Вірю не вірю»
14.00 «Орел і решка. Навколо
світу»
14.50, 23.50 «Орел і решка.
Морський сезон»
15.50 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
18.35 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел і решка. Рай та
пекло»
23.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
00.50 «Бєдняков+1»
01.45 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «У кожного
Різдва своя історія»
11.00, 17.00 Т/с «Рання
пташка»
12.00 Готель «Галіція»
13.00, 14.00, 20.00 Одного
разу під Полтавою
13.30, 14.30 Танька і Володька
15.00 Х/ф «Сам удома 3»
18.00 4 весілля
21.00 Х/ф «Один вдома 4»
22.30 Х/ф «Найдовший
тиждень»
00.00 Панянка-селянка
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки
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25 травня
UA: Перший
06.00 М/с «Гон»
06.30, 7.10, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.20,
2.00, 4.10 Новини
09.30 Країна на смак
10.35 Енеїда
11.40 М/с «Вруміз»
11.50 М/с «Кмітливии
Сяоцзі»
12.50 Х/ф
14.45 «Мальовничі села»
15.15 «Фестивалі планети»
15.50 «Браво, шеф!»
16.50 Разом

КАНАЛ «1+1»
06.00, 23.30, 0.30 «Світське
життя-2019»
06.50 «Гроші-2019»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00, 10.25, 11.35, 12.55,
13.55, 15.10 «Світ
навиворіт-3: Танзанія,
Ефіопія»
16.30 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка.
Діти»
19.30 ТСН
20.15 «Чистоnews-2019»
20.25 «Українські сенсації2019»
21.40 «Вечірній квартал №32019 р.»
01.30 «Ліга сміху-2019»
03.55 «Київ вечірній»

ІНТЕР
05.30 Х/ф «Сім няньок»
07.00 «Слово Предстоятеля»
07.10 «Жди мене. Україна»
09.00 «Шість соток»
10.00 «Готуємо разом.
Випічка»
11.00 Х/ф «Кохана жінка
механіка Гаврилова»
12.30 Х/ф «На вас
чекає громадянка
Никанорова»
14.10 Х/ф «Здрастуй і
прощавай»
16.10 Т/с «Султан мого
серця»
20.00, 4.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Голос янгола»
01.05 Х/ф «Двічі в одну
ріку»
02.45 «Орел і решка»
04.30 М/ф «Дикі лебеді»

17.20 Д/с
18.20 Спільно
18.55 «Мегаполіси»
19.50 Д/с «Імперія»
21.30 Розсекречена історія
22.30 Т/с «Окуповані»
00.00 Телепродаж Тюсо
02.20 UA:Фольк. Спогади
03.15 «Аромати Греції»
03.40 Своя земля
04.35 Світло
05.35 Телепродаж
НТН

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
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,
09.05 UA.Культура на
Книжковому Арсеналі

05.50 Х/ф «Дама з
папугою»
07.45 Х/ф «Вічний поклик»
11.45 Т/с «Спецзагін «Кобра
11»
15.45 «Таємниці
кримінального світу»
16.50 «Таємниці світу»
18.00 «Переломні 80-ті»

2018. Ретроспектива

11.25 Аромати Африки.
Документальний цикл
12.20 Кухня По. Кулінарна
програма
12.50 Еліза. Телевізійний
серіал

19.30 Х/ф «У бій ідуть

17.00 UA.Культура на

Чистильник»

Книжковому Арсеналі
20.00 Пісенний конкурс
«Євробачення-2019».

00.55 «Реальні злочинці»

Фінал. Повтор

03.10 «Речовий доказ»
03.55 «Легенди бандитського
Києва»
04.45 Top Shop

«Підступність і

06.00 Незвідані шляхи.
Документальний цикл
07.00 Новини

черемхи»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00
«Репортер». Новини
10.10 Ток-шоу «18 мінус»
11.15 Ток-шоу «Споживач»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15,
16.15, 18.00, 19.00,
20.00 Прямий ефір

Місце злочину»
14.15 Шанс на одужання
15.20, 4.30 Акцент
16.10, 23.30, 2.40 Машина
часу
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
23.15 Енергобезпека
00.30 Винна карта
03.20 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Діалоги з Патріархом

вдома»

08.50 Погода

09.00 Страва честі

09.00 Новини

15.05 Т/с «Джованні»

07.40 Ревізор. Магазини

національної роботи

14.50 Хто зверху?
перевертня»

19.00 Х/ф «Ніч у музеї-2»
21.00 Х/ф «Ніч у музеї-3:
Таємниця гробниці»
22.50 Х/ф «Оселя зла:
Потойбічне життя»
00.50 Х/ф «Вен Вайлдер
— король вечірок»

18.50 Х/ф «Найкращі серед

22.05 Х/ф «Відкрите море»
23.45 Х/ф «Вулкан»
01.50 Х/ф «Чорна маска»

00.05 Х/ф «Снайпер:
Примарний стрілець»
01.55 Т/с «Прокурори»

07.45 М/с «Гарфілд Шоу»

11.35 «Львів» — «Зоря». ЧУ

08.10, 1.50 «Бєдняков+1»

12.45, 19.20 Battle Cyber

09.00 «Ух ти show»

06.00, 0.35 «Лаціо» —
«Болонья». ЧІ
07.45, 16.30 ЧІ. Передмова
до туру
08.15 «Фулгем» —
«Арсенал». ЧА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20, 22.50 «Шахтар»
— «Динамо». ЧУ

«Олександрія». ЧУ
16.55 LIVE. «Десна»
— «Арсенал-Київ». ЧУ
17.45, 19.45, 20.55 Battle

09.45 М/ф «Баранчик Шон»

епізод

11.15 М/ф «Воруши ластами,

13.25, 21.25, 1.25, 3.30, 5.30
Топ-матч
14.10 «Арсенал» —
«Тоттенгем». ЧА

«Вотфорд». ЧА
04.10 «Генк» — «Стандард».

06.00, 16.00 ЧІ. Передмова
до туру
06.30 «Десна» — «Ворскла».
ЧУ

14.10 «Орел і решка. Навколо
світу»

16.55 LIVE. «Ворскла»

23.50 Х/ф «Доріан Грей»

— Чорноморець». ЧУ

02.35 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок

ЧА
23.30 Огляд сезону. ЧА
01.40 «Десна» — «АрсеналКиїв». ЧУ
03.40 «Саутгемптон»
— «Арсенал». ЧА

11.15 М/ф «Банда
Тигрокачка»
12.30 Х/ф «Королівське
Різдво»
14.00 4 весілля
17.30 Х/ф «Найдовший

МЕГА

тиждень»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00

06.00 Бандитський Київ
07.40, 0.40 Містична Україна
08.30, 18.15 Там, де нас нема
11.55, 21.00 НЛО: секретний

ФУТБОЛ-2

12.50 М/ф «Балто»

23.00 «Вірю не вірю»

10.10 Заборонена історія

ЧБ

Семмі»

16.30, 18.55 «Тур ONLINE»

21.35 Голи сезону. ЧА
02.20 «Евертон» —

К1

Коментаторів. 4-й

18.55 LIVE. «Матч». ЧІ

20.25 Х/ф «Найкращі серед
найкращих-4»

Золоте кільце»

06.30 Top Shop

16.00, 21.05 Світ Прем’єр-Ліги

найкращих-2»

21.35 Х/ф «Кінгсмен-2:

10.40 Голи сезону. ЧА

21.40 «Ман Сіті» — «МЮ».

17.00 Х/ф «Найкращі серед

Таємна служба»

08.50 «Наполі» — «Інтер». ЧІ

19.35 Матч. Плей-оф». ЧБ

найкращих»

19.10 Х/ф «Кінгсмен:

04.20 «Цілком таємно-2017»

13.55 «Маріуполь» —

15.10 Х/ф «Найкращі серед

18.45 Факти. Вечір

08.20, 13.40 Світ Прем’єр-Ліги

22.00 Ток-шоу «THE WEEK»

Земля зупинилась»

09.40, 13.00 Дизель шоу
10.55 Особливості

12.10 «Матч. Плей-оф». ЧБ

КАНАЛ «2+2»

07.50 Я зняв!

09.40 Таємний агент

21.00 «Закрита зона»
23.00 «ВАТА-шоу»

06.05 Більше ніж правда

03.25 «Облом.UA.»

найкращих-3»
07.05, 9.55, 1.05 Т/с «Коли ми

Перегони безстрашних»

16.45 Х/ф «Ніч у музеї»

епізод

СТБ

06.25 М/c «Дракони.

15.20 Т/с «В полоні у

13.30 Х/ф «День, коли

04.05 Орегонський путівник

05.40 Факти

12.45 Факти. День

Cyber Коментаторів. 4-й

«Сузір’я»

06.20, 7.35 Kids Time

12.50 Заробітчани

09.00 «Загублений світ»

театрального мистецтва

05.30 Еврика!

02.10 Т/с «CSI.

театр, 16+

академічна майстерня

05.40 М/c «Лунтик»

10.50 Таємний агент. Постшоу

08.00 «Угон по-нашому»

02.35 Драгослав Михаїлович.

05.20 Скарб нації

01.40 Телемагазин

академічний Молодий

Мультфільм

08.35 UA.МУЗИКА. Кліпи

22.00 Т/с «Колір

06.00 М/ф

07.05 Дуда і Дада.

08.15 Цікаво. com

17.10, 20.00 Т/с «Втікачка»

кохання». Київський

«Бій з тінню». Київська
06.00 Гімн України

08.30, 15.20 Т/с «Біле-чорне»

ФУТБОЛ-1
ПРЯМИЙ

ICTV

03.00, 2.40 Зона ночі

07.30, 4.15 Зоряний шлях

22.05 Хата на тата

23.25 Фрідріх Шиллер.

01.40 UA.Фольк. Спогади
UA.Культура

Професіонали

17.00 «Кисельов. Авторське»

2019

23.15 Х/ф «Шлях війни»
02.30 «Випадковий свідок»

19.00 МастерШеф.

Документальний цикл

16.00 Країна на смак

21.20 Х/ф «Кодове ім’я:

12.35
13.10
13.30
13.45

НОВИЙ КАНАЛ

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

10.30 Мальовничі села.

19.00, 2.00 «Свідок»
лише «старики»

08.20
09.15
09.25
09.35
10.10
10.25
11.10
12.10
12.30

5 канал
16.55, 17.55, 20.55, 0.55
Погода на курортах
Клуб LIFE
Автопілот-новини
Укравтоконтинент
Натхнення
Історія успіху
5-й поверх
Майстри ремонту
Олімпійські історії
Брифінг речника
Міністерства оборони
Медекспертиза
Континент
Код успіху
Навчайся з нами

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

11

архів

Одного разу під
Полтавою
19.30, 20.30, 21.30, 22.30
Танька і Володька
23.00 Країна У
01.00 Панянка-селянка

14.40 Як створити планету

02.00 Теорія зради

16.20 Відчайдушні рибалки

02.50 БарДак

17.15 Цікаво.com

03.40 Віталька

23.45 Секретні території

05.50 Корисні підказки

12

ТБ-НЕДІЛЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 17—18 ТРАВНЯ 2019
UA: Перший

06.00 М/с «Гон»
06.30, 7.10, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.20,
2.00, 4.10 Новини
09.30, 2.20 Енеїда
10.35 Країна на смак
11.40 М/с «Вруміз»
11.50 М/с «Кмітливии
Сяоцзі»
12.50 Х/ф «Як вийти заміж
за короля»
14.20 «Тайська кухня»
15.50 UA:Фольк. Спогади
16.55 Перший на селі
17.20 Д/с
18.25 «Фестивалі планети»
18.55 #ВУКРАЇНІ
19.30 Спецпроект до п’ятої
річниці початку оборони
Донецького аеропорту
21.25 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
21.55 «Світ дикої природи»
22.30 Т/с «Окуповані»
00.00 Телепродаж Тюсо
03.15 «Аромати Перу»
03.40 Своя земля
04.35 Розсекречена історія
05.35 Телепродаж
НТН
05.15 Х/ф «Москальчарівник»
06.45 «Страх у твоєму домі»
10.15 Х/ф «У бій ідуть
лише «старики»
12.00 Х/ф «Це було в
розвідці»
13.50 Х/ф «Жіноча доля»
17.10 Х/ф «Кодове ім’я:
Чистильник»
19.00 Х/ф «У зоні
особливої уваги»
20.55 Х/ф «22 кулі:
безсмертний»
23.10 Х/ф «Військові ігри»
01.00 Х/ф «Шлях війни»
02.40 «Речовий доказ»
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Незвідані шляхи.
Документальний цикл
07.00 Новини
07.05 Дуда і Дада.
Мультфільм
08.15 Як це працює?
08.35 UA.МУЗИКА. Кліпи
08.50 Погода
09.00 Новини
09.05 UA.Культура на
Книжковому Арсеналі
2018. Ретроспектива
10.30 Мальовничі села.
Документальний цикл
11.25 Аромати Африки.
Документальний цикл
11.45 Аромати Греції/
Документальний цикл
12.20 Кухня По. Кулінарна
програма
12.50 Біблейська колекція.
Йосип прекрасний.
Намісник фараона.
Художній фільм

26 травня

КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР

06.00 ТСН

05.30 Х/ф «Чарівний голос

06.25 М/ф

Джельсоміно»

06.45 «Українські сенсації-

08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»

2019»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

03.00, 2.50 Зона ночі
06.30 Сьогодні

09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.45, 10.45 «Світ навиворіт2: Індія»

Мегаполіси»
11.00 «Орел і решка.
Морський сезон»
12.00 «Орел і решка. Рай і

11.40 Мелодрама «Школа»
19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»
21.00 «Голос. Діти 5»
23.05 Х/ф «Дім дивних
дітей міс Сапсан»
01.25 «Ліга сміху-2019»
03.15 «Світ навиворіт-2:
Індія»

пекло»
13.00 Х/ф «Загублене
місто Z»
15.50 Т/с «Голос янгола»
20.00 «Подробиці»
20.30 «Правила виживання.
Спецвипуск»
22.00 Х/ф «Про Любов»
23.55 «Речдок»

06.50, 8.25 Kids Time

09.20 Т/с «Втікачка»

06.55 М/c «Дракони.

13.10 Т/с «На самій межі

08.30 Х/ф «Нащадки»

19.00 Сьогодні. Підсумки з

10.40 М/ф «Троллі»

Олегом Панютою
20.00 Головна тема

23.00, 2.10 Т/с «Колір

Т/с «Коли ми вдома»
Страва честі
Хата на тата
МастерШеф.
Професіонали
19.00 Слідство ведуть
екстрасенси
21.00 Один за всіх
22.15 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 Ток-шоу «18 плюс»
11.10 Ток-шоу «Кримінал»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15,

Сміт»
21.00 Х/ф «Титаник»

02.45 Історія

01.00 Х/ф «Оселя зла:
Відплата»

одного злочину

19.25 LIVE. «Шахтар»
— «Маріуполь». ЧУ
21.20 «Великий футбол»
23.00 Матч. ЧІ. Прем’єра
01.45 «МЮ» — «Арсенал». ЧА
03.35 Журнал Ліги Чемпіонів

07.05
09.00
09.55
15.50

18.30 Х/ф «Містер і місіс

01.40 Телемагазин

16.15, 18.00, 19.00,
20.00 Прямий ефір
17.15 Ток-шоу «Ехо України»
21.00 Ток-шоу «Підсумки
тижня»
23.00 «ВАТА-шоу»

СТБ

Таємниця гробниці»

черемхи»

16.00 ПРЕМ’ЄРА. Всесвітній
Природний Спадок.
Фільм 1. «США.
Національний парк
Йелоустоун»
17.00 UA.Культура на
Книжковому Арсеналі
2019
20.00 Розсекречена історія
20.50 Погода
21.00 Новини
21.30 До п’ятої річниці
початку оборони
Донецького аеропорту.
Спецпроект. ДАП.
Перший штурм.
Документальний фільм
23.00 Жан Ануй. Голубка.
Київський академічний
Молодий театр 16+
01.45 UA. Фольк. Спогади
02.40 Ярослав Стельмах. Гра
на клавесині. Київський
академічний театр
«Колесо». 16+
04.15 Незвідані шляхи.
Документальний цикл

06.00 «Маріуполь» —
«Олександрія». ЧУ
07.45, 15.05 Світ Прем’єр-Ліги
08.15 «Вест Гем» — «МЮ».
ЧА
10.00, 15.40, 20.15 Футбол
NEWS
10.25 Battle Cyber
Коментаторів. 5 епізод.
Прем’єра
10.30 «Бомбардир» Є.
Селезньов. Прем’єра
11.00, 4.05 Матч». ЧІ
12.50 Журнал Ліги Чемпіонів.
Прем’єра
13.20 «Десна» — «Ворскла».
ЧУ
15.35, 16.45, 19.15 Battle
Cyber Коментаторів. 5
епізод
15.55 LIVE. Матч. ЧІ
17.55, 19.00 Топ-матч
18.05, 0.50 Голи сезону. ЧА

14.30 Х/ф «Ніч у музеї 2»
16.30 Х/ф «Ніч у музеї 3:

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

ФУТБОЛ-1

12.20 Х/ф «Ніч у музеї»

21.00 Т/с «Без коливань»

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

06.00 М/ф
08.05 «ДжеДАІ-2019»
09.00, 0.00 «Загублений світ»
12.45 «Шалені перегони»
13.40 Х/ф «Прямий контакт»
15.10 Х/ф «В’язень»
16.50 31 тур ЧУ з футболу
«Динамо»-«Львів»
19.00 Х/ф «На межі»
20.50 Х/ф «Мистецтво
війни»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»
01.50 «Облом.UA.»

Перегони безстрашних»

17.00 Т/с «Без коливань»

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,

КАНАЛ «2+2»

06.00 Стендап шоу

07.30 Зоряний шлях

10.00 «Орел і решка.

08.00 «Сніданок. Вихідний»

НОВИЙ КАНАЛ

ФУТБОЛ-2
06.00, 12.55 Голи сезону. ЧА
06.55 Матч. Плей-оф. ЧБ
08.45 «Шахтар» —
«Динамо». ЧУ
10.35, 21.10 Світ Прем’єр-Ліги
11.05 «Ворскла» —
Чорноморець». ЧУ
13.50 «Челсі» — «МЮ». ЧА
15.40, 17.55, 18.40, 21.00,
1.30, 3.30, 5.30 Топматч
15.55, 21.40 LIVE. Матч. ЧІ
16.45, 20.55, 22.30 Battle
Cyber Коментаторів. 5
епізод
18.10 Журнал Ліги Чемпіонів
18.55 LIVE. Матч. Плей-оф.
ЧБ

ICTV
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Факти
04.45 Громадянська оборона
06.25 Антизомбі
08.05, 13.00 Т/с «Відділ 44»
12.45 Факти. День
13.50 Х/ф «Кінгсмен:
Таємна служба»
16.05 Х/ф «Кінгсмен 2:
Золоте кільце»
18.45 Факти тижня. 100
хвилин з Оксаною
Соколовою
20.35 Х/ф «Шпигунка»
22.50 Х/ф «Турист»
00.45 Х/ф «Анаконда 3:
Ціна експерименту»
02.20 Х/ф «Анаконда 4:
Кривавий слід»

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 Шанс на одужання

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

23.40 Матч. ЧІ. Прем’єра
01.40 «Шахтар» —
«Маріуполь». ЧУ
03.40 Матч. ЧІ

11.45 М/ф «Балто»
13.10, 0.50 «Орел і решка.
Навколо світу»
23.00 «Вірю не вірю»
00.00 «Блокбастери»
01.50 «Нічне життя»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.45, 0.40 Містична Україна
08.35, 18.15 Там, де нас нема
10.15 Заборонена історія
11.55, 21.00 НЛО: секретний
архів
14.40 Як створити планету
15.35 Відчайдушні рибалки
17.15 Цікаво.com
23.45 Секретні території
01.30 Теорія Змови
К1
06.30
07.45
08.10
09.25

Top Shop
М/с «Гарфілд Шоу»
«Ух ти show»
М/с «Земля до початку
часів»
10.10 М/ф «Воруши ластами,
Семмі»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф «Риф 3D:
Приплив»
12.45 Х/ф «У кожного
Різдва своя історія»
14.15 4 весілля
17.30 Х/ф «Один вдома 4»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Одного разу під
Полтавою
19.30, 20.30, 21.30, 22.30
Танька і Володька
23.00 Країна У
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

www.umoloda.kyiv.ua
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■ РЕВАНШ

...І Путін на білому коні
«Амністована» Росія може повернутися до ПАРЄ
Олег БОРОВСЬКИЙ
Цього тижня Комітет
міністрів Ради Європи ухвалив на засіданні у Страсбурзі попереднє рішення, що
може призвести до повернення Росії до Ради Європи
без виконання санкційних
вимог — виведення військ з
українського Донбасу й деокупації Криму. Ключовий
керівний орган Ради Європи
фактично розробив дорожню
карту зняття санкцій iз Росії
без виконання вимог, за які
ці санкції були накладені. 39
iз 47 країн-членів підтримали проект міністерського рішення.
У п’ятницю, 17 травня, на
засіданні на рівні міністрів
у Гельсінкі це рішення має
бути схвалене остаточно, без
змін і без обговорення. Єдиний позитив для України у
цьому негативі — це те, що
Комітет міністрів РЄ не став
брати на себе повноваження інших органів РЄ, зокрема, Парламентської асамблеї, хоча Росія в бажанні отримати реванш повністю і негайно на цьому категорично
наполягала.
Як розповів постійний
представник України в Раді
Європи Дмитро Кулеба, попередньо ухвалене у Страсбурзі рішення дає Росії право повернутися до ПАРЄ посеред року, хоча ця норма
суперечить статуту Ради Європи. «Другий пункт, при
його «творчому прочитанні»,
може стати поштовхом для
зняття санкцій iз росіян»,
— пише «Європейська правда».
При цьому в ухваленому документі немає жодної
згадки слова «Росія», а головна ідея полягає в тому, щоб
запровадити новий тип санкційної процедури проти держав-порушниць. При цьому

❙ Фото з сайта focus.ua.
новий санкційний механізм
«доповнюватиме механізм
санкцій, а не замінить його»,
зазначив Кулеба.
Після голосування в Гельсінкі «амністія росіян» ще має
бути підтримана регламентним комітетом ПАРЄ та, можливо, голосуванням депутатів
Парламентської асамблеї Ради
Європи на сесії в червні.
«Якщо рішення призведе до безумовного повернення
Росії, то Україна суттєво перегляне обсяг своєї співпраці з
Радою Європи як інституцією,
яка втратила довіру до себе»,
— пише «Європейська правда»
iз посиланням на українських
дипломатів і парламентаріїв.
Міністр закордонних справ
Павло Клімкін під час перебування на святкуванні 10-річчя
програми ЄС «Східне партнерство» вийшов до журналістів та
несподівано заявив, що через
дії кількох європейських держав Мінські угоди можуть
бути вбиті. Він пояснив, що
Київ відмовиться від дотримання Мінських угод, якщо
країни ЄС доб’ються зняття санкційного тиску з Росії в
Раді Європи.
Уже два роки поспіль Росія
систематично шантажує РЄ

фінансово (росіяни припинили платити внески до бюджету РЄ) та політично (погрожуючи вийти зі складу організації). Вимога росіян категорична: Рада Європи має скасувати
санкційний тиск без жодних
передумов на адресу Москви.
Офіційно — за вимогами,
записаними у документах,
— санкції з росіян знімати не
можна, доки Росія не залишить Донбас та не припинить
окупацію Криму. А оскільки
мало хто вірить, що виконання обох вимог є можливим, у
документах передбачено можливість, що ПАРЄ піде на поступки навіть за часткового виконання вимог.
«Якщо Росія повернеться до
ПАРЄ без виконання хоча б частини вимог, то Україна втратить довіру до Ради Європи, і
буде втрачена довіра у відносинах з Німеччиною. Крім того,
«Мінськ» матиме дуже погані
перспективи», — заявила євродепутат Ребекка Хармс.
В українському МЗС наполягають, що заяви міністра —
не шантаж, а констатація проблеми. Мовляв, це не Україна
вийде з Мінських угод, а вони
самі припинять існування. Але
ніхто не заперечує того факту,

що у битві за Раду Європи та у
тиску на своїх партнерів Клімкін пустив у хід найпотужніші висловлювання. По суті,
йдеться про ультиматум.
Голосування у Страсбурзі
показало те, що і раніше неформально було відомо. Головними
лобістами інтересів Росії виступили Німеччина, Франція та
Нідерланди. «Основним локомотивом повернення Російської Федерації є Німеччина,
хоча, на щастя, звідти є сигнали, які свідчать, що повної єдності щодо повернення Росії без
виконання нею умов немає», —
розповів депутат Верховної
Ради та керівник української
делегації у ПАРЄ і член регламентного комітету ПАРЄ Володимир Ар’єв.
На жаль, не на користь Україні грає те, що у цю битву
поки не включається новообраний Президент, у якого досі
просто не сформована зовнішньополітична команда. Лишається сподіватися, що це
станеться якнайшвидше. Але
сподівання не найоптимістичніші. Оскільки за Зеленського висловлюються члени його
«команди», які обіцяють, що
першим у відставку пiде Павло
Клімкін. Тим самим буде втрачено вже напрацьований курс
та здобуті позиції.
«Якщо ви підете (на зняття
санкційного тиску), як хочуть
декілька країн, я того ж дня
вийду і скажу, що «Мінська» у
нас відтепер немає, і його вбила не тільки Росія, його вбили
також ви». Першою на цю заяву Клімкіна відреагував Париж. Франція закликала Київ
не пов’язувати Мінські угоди з
ситуацією в Раді Європи. Про
це заявив представник МЗС
Франції на щоденному брифінгу. «Зобов’язання сторін щодо
виконання Мінських угод повинні дотримуватися. Вони не
можуть бути пов’язані з ситуацією в Раді Європи», — заявив
він. Представник МЗС Франції при цьому нагадав слова
президента Еммануеля Макрона, який виступає за знаходження рішення, яке дозволило б зберегти Росію в рамках
Ради Європи з усіма правами
та обов’язками, пов’язаними з
цим. ■

■ ВІЙНИ ТЕХНОЛОГІЙ

«Загроза» в нашій кишені
США запровадили надзвичайний стан
у телекомунікаційній сфері
Ігор ВІТОВИЧ
Президент США Дональд Трамп у середу, 15 травня, підписав указ про запровадження надзвичайного стану в сфері
телекомунікацій та заборону на використання американськими компаніями
телекомунікаційного обладнання, яке виробляють фірми, що становлять загрозу
«національній безпеці, зовнішній політиці та економіці» країни.
В указі не вказані конкретні компанії, й у Білому домі стверджують, що
він не спрямований проти певних фірм i
держав, проте спостерігачі вказують, що
цей документ підготував ґрунт для повної відмови США від ділових контактів iз
китайським телекомунікаційним концерном Huawei, повідомляє агенція «Франс
Пресс». Як зазначається у президентському документі, застосування інформаційних та комунікаційних технологій, які
розробили та контролюють особи, що
підпадають під юрисдикцію «іноземних
суперників» США, розширює можливості

для використання цими агентами вразливих місць зазначених систем.
Того ж дня стало відомо, що міністерство торгівлі США внесло Huawei та
ще 70 пов’язаних iз китайським концерном підприємств до списку організацій
та осіб, стосовно яких діють заборони чи
обмеження. Цей крок ускладнить Huawei
придбання виробленого американськими компаніями технологічного обладнання.
Телекомунікаційний гігант Huawei
став головною мішенню Вашингтона в
американсько-китайській торговельній
війні. Нагадаємо, що у США неодноразово заявляли, що Huawei занадто сильно
пов’язаний з урядом КНР, тому адміністрація Трампа наполягала на відстороненні китайського концерну від робіт із запровадження мереж 5G.
США вважають, що Huawei може використовувати своє обладнання для отримання і передачі розвідувальної інформації китайському уряду. Обмеження на використання у держструктурах

❙ Очільник концерну Huawei
❙ Го Пін судитиметься з
❙ урядом США.
обладнання компанії були запроваджені
у США з міркувань безпеки 2018 року.
У серпні минулого року Трамп підписав
указ, який заборонив урядовим відомствам США використовувати обладнання, вироблене Huawei та іншою китайською компанією — ZTE.
Заборона, запроваджена США, також позбавляє американські держструктури права укладати контракти, надавати
субсидії або кредити третім сторонам, які
купують обладнання або послуги Huawei.
Американська влада також звинувачує

Huawei в наданні заборонених фінансових послуг Ірану в обхід американських санкцій і спробах перешкоджати
здійсненню правосуддя у ході розслідування цих порушень у США. Разом iз
Huawei у чорний список потраплять ще 70
пов’язаних iз нею компаній.
Коментуючи американські обмеження, гендиректор китайської компанії Го
Пін сказав: «Huawei може принести в
Сполучені Штати передові технології
і допомогти побудувати кращі мережі
5G». Він зазначив, що обмеження його
бізнесу в США зашкодить лише американським споживачам і компаніям. Го
Пін також додав, що компанія зазнає
збитків у результаті застосування про-
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■ «КРУГЛИЙ СТІЛ»

«Вламати»
Мадуро
Уряд Венесуели та
опозиція проведуть
переговори в Норвегії
Олег БОРОВСЬКИЙ
Уряд Венесуели та опозиція
надіслали своїх представників
до Норвегії для переговорів щодо
врегулювання ситуації в південноамериканській країні. Про це
в четвер, 16 травня, повідомили
агенції «Ассошiейтед Пресс» i
«Рейтер» iз посиланням на свої
джерела як в уряді, так і в опозиційних колах.
За даними джерел, делегації очолюють венесуельський
міністр інформації Хорхе Родрігес та член контрольованої опозицією Національної асамблеї
Сталін Гонсалес. Глава Венесуели Ніколас Мадуро не коментував переговори, проте заявив, що
Родрігес виконує «дуже важливу» місію за межами країни.
А «Німецька хвиля» нагадує,
що Європейський Союз планує
найближчим часом надіслати до
Венесуели свою делегацію, яка
має запропонувати шляхи виходу з політичної кризи. Венесуельська опозиція вважає, що Мадуро був незаконно обраний президентом, тоді як останній звинувачує опозиціонерів у тому що
вони є маріонетками США, котрі
хочуть захопити владу.
Тим часом міністерство транспорту США 15 травня наказало припинити комерційне пасажирське та вантажне авіасполучення між США та Венесуелою.
Причиною цього рішення були
названі заворушення та насильство біля аеропортів в південноамериканській країні. Чимало
міжнародних авіакомпаній уже
припинили польоти до Венесуели, проте венесуельські авіакомпанії все ще виконували рейси,
зокрема до Маямі. ■

ти неї «неконституційних» обмежень,
які перешкоджають розвитку здорової
конкуренції.
Відтак китайський телекомунікаційний гігант Huawei у четвер, 7 березня,
подав до суду на уряд США через запроваджену заборону на використання обладнання компанії американськими державними структурами. «Конгрес
США багаторазово не зміг надати будьяких доказів, аби обґрунтувати запроваджену на продукти Huawei заборону», — заявив Го Пін, коментуючи позов концерну до суду.
Експерти кажуть, що ці кроки,
ймовірно, погіршать і без того напружені
стосунки між США і Китаєм. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
США також чинять тиск на своїх союзників, щоб ті не допускали Huawei
до побудови мереж наступного покоління 5G на своїй території. Єврокомісія
ще 26 березня запропонувала країнам-членам спільний підхід щодо запровадження в ЄС мобільного зв’язку п’ятого покоління (5G). При цьому ЄК
проігнорувала заклик США заборонити використання обладання, виробленого китайською технологічною компанією Huawei, при спорудженні мереж
5G у Європі.
Натомість Єврокомісія закликала країни-члени до кінця червня оцінити кіберзагрози, що можуть стосуватися інфраструктури 5G на їхніх внутрішніх ринках. Згодом цю інформацію має бути поширено серед країн Євросоюзу з метою
спільної розробки заходів боротьби з ризиками, що стосуються кібербезпеки в
об’єднанні. ЄС має завершити оцінку ризиків до 1 жовтня, щоб підготувати рекомендації країнам-членам. Ці кроки «допоможуть нам створити спільний підхід до захисту критичної цифрової інфраструктури Європи», зазначив єврокомісар iз питань безпеки Джуліан Кінг.
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■ ДІЙОВІ ОСОБИ

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Сестри Галина і Людмила Турчак разом на сцені двадцять
п’ять років. Свій творчий ювілей лауреатки міжнародних і всеукраїнських конкурсів відсвяткували концертом у столичному
культурному центрі «Печерськ». Віддушину в їхніх піснях знаходять люди різних поколінь. А голосисті сестри випромінюють навзаєм світло великої любові.
Співати разом Галина і Людмила, жартують, почали ще до
того, як навчились говорити. Загалом вони продовжили справу свого батька Леоніда Трохимовича, співака хору Ураїнського радіо, росли й гартувалися у його дитячій групі. Нещодавно
стали лауреатами мистецького фестивалю «Осіннє золото»
імені Дмитра Луценка.
Розпитуємо в артисток про українську пісню.

Рішення в один голос
Чим для вас є пісня?
Г. Т.: — Пісня для мене
— це взагалі все моє життя. Бо ми співали змалечку, скільки себе пам’ятаю.
Мама каже, що почала я
співати у рік і вісім місяців:
вона періодично наспівувала свої дорослі пісні, а я одного разу взяла ляльку,
сіла під столом і теж почала
співати. Тоді мама за мить
зрозуміла, що треба терміново міняти репертуар, бо
повторювала я зовсім дорослу пісню. Тож почала я
співати спочатку з мамою,
а коли народилася сестричка Людочка, мама уже нас
двох вчила дитячих пісеньок. Коли підросли, ходили
в дитячий хор Українського радіо.
■ В обох — мелодійне, наче переливи срібних
дзвоників, сопрано. У кого
з вас перший, а в кого другий голос?
Л. Т.: — У Галини перший голос, у мене — другий. Різниця у віці у нас два
роки. Як молодша сестра я
спочатку дослуховувалася до пропозицій старшої.
Та, коли підросла, крила
виросли й зміцніли, почала потроху продюсувати.
Частіше виступаю організатором концертів, репертуар складаємо разом.
■ Вам у спадок передалися чаруючі голоси?
Г. Т.: — Наше коріння
з Полтавщини, зі славної
співучої родини. Прадід
співав у церковному хорі
Києво-Печерської лаври.
Дід вчився у музично-драматичному інституті імені
Лисенка, був актором. Бабуся співала до 90 років.
До сьогодні зберегла голос мама — Зоя Іванівна,
а батько, Леонід Трохимович, тридцять років проспівав у хорі Українського
радіо, грав у капелі бандуристів.
■ Коли вперше заспівали дуетом на сцені?
Л. Т.: — Вперше багатотисячна аудиторія нас почула, коли Галинці було вісім
років, а мені шість. Ми виконали дитячу пісеньку
■

«Білочка» на Українському радіо. З того часу співали у дитячій групі хору Українського радіо. Музичну
освіту отримували в музичній школі-студії Київського
музичного училища імені
Глієра. У народній хоровій
капелі «Світоч» при Київському Будинку вчителя співали з 1992-го по 1996 рік.
У 1994 році наш дует
брав участь у міському
конкурсі «Співуча родина» і створенні однойменного творчого клубу. Саме
тоді нам зустрівся відомий
музикант Мстислав Сергійович Юрченко. Він і запропонував нам співати
дуетом. Пізніше ми ставали лауреатами та дипломантами Всеукраїнських
конкурсів та фестивалів
«Співуча родина», «Таланти твої, Україно!», «Мотив
для двох сердець», «Пісня
року», «Всі ми діти, твої,
Україно», «Осіннє рандеву», «Прем’єра пісні»...
■ Які пісні берете в репертуар, де вас можна почути?
Г. Т.: — Насамперед співаємо пісні сучасних українських авторів: Віктора Ліфанчука, Ігоря Поклада, Леоніда Нечипорука,
Мар’яна Гаденка, а також
українські народні пісні,
старовинні та сучасні українські романси, пісні народів світу.
За чверть століття ми
дали понад 150 благодійних концертів, які проходили у військових шпиталях, у поїздках із ветеранами-воїнами у Новгород-Сіверському, дитячій
лікарні «Охматдит», дитячому будинку в Рокитному, в київській бібліотеці
для дітей...
Поза межами України
ми виступали у Білорусі,
Литві, Польщі, Словаччині, Іспанії, Греції, Болгарії, Франції, Сінгапурі.
Повсюди аплодують українській пісні!
■ Ви ось уже майже
двадцять п’ять років разом
на сцені. І жодного разу на
сперечалися?
— Ні-ні. Жодного разу.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ
Іван Ющук — автор понад тридцяти підручників і
посібників з української мови для середньої школи та вищих навчальних закладів, низки мовознавчих і літературознавчих статей, перекладів художніх творів із сербської,
хорватської, словенської, чеської, македонської, верхньолужицької мов — зібрав і підготував «Словник української мови VІ століття». Його презентували у Товаристві
«Знання» України.
«Іван Пилипович Ющук, кандидат філологічних наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України, присвятив свою книгу пам’яті предків, які століттями творили й свято берегли рідну українську мову, передаючи її з покоління в покоління, — так представив гостям автора Василь Кушерець, голова правління
товариства «Знання». — У глухі століття нашої бездержавності українська мова лишалася єдиним рубежем
української оборони. Ще у 1882 році Пантелеймон Куліш,

Чаруючі голоси як спадок
Прадід дуету сестер Галини і Людмили Турчак співав у церковному хорі
Києво-Печерської лаври, дід вчився у музично-драматичному інституті імені
Миколи Лисенка, а батько тридцять років був хористом Українського радіо

❙ Сестри Турчак.
Всі ці роки: рішення в один
голос. Звісно, були творчі
дискусії, обговорення. Наприклад, коли писали велику програму «Пісні народів світу». Ми її практично за два місяці зробили. А
це — сімнадцять пісень іноземними мовами.

«Несемо у світ українську
пісню, а вона для всіх»
■ У вашій родині завжди всі співали. Ніколи не
було бажання вискочити з
цієї колії?
— Жодного разу подібні думки не виникали. Бо
як інакше, коли в родині
всі співають. Маленькими
приїздили в село, на батьківщину тата, де жила бабуся, — це Полтавщина,
село Петрівка-Роменська,
що в Гадяцькому районі.
Там дві татові сестрички
співали і грали. Вони — музикантки і два брати. Старший вчився в Полтавському музичному училищі,
але, на жаль, загинув під
час війни, ми його не знали,
а менший працював у селі в
школі — викладав співи,
грав на баяні, писав музику. Так ось, дядько Василь
брав баяна, тітка Леся —
гітару, і ми влаштовували
такі собі славні вечірні посиденьки. Співали так, що
півсела сходилося слухати
нас. То було неймовірне багатоголосся. Ось такий він

— ген творчості. І вже з цієї
колії ніяк.
■ Що співали на Полтавщині?
Л. Т.: — «Садок вишневий коло хати», «Хвиля човника легкого», «Мак
червоний», «Гуцулка Ксеня», українські народні... Всі пісні на вірші Тараса Шевченка... Галинці
у дев’ять років В’ячеслав
Слинько подарував поему
Тараса Шевченка «Катерина». Ми почитали та й заспівали «Така її доля»... Це
нам було десь 9-7 років...
■ Ви вчилися у столичній школі й змогли впродовж життя пронести українську пісню... Що допомогало триматися українського берега у не надто
українському Києві?
Г. Т.: — Ми вчилися в
одній із кращих — 58-й —
школі. На той час була шестиденка. Тато привів до дитячого хору Українського
радіо. Йшли з великим задоволенням. Нас прослухали й одразу прийняли. А
щонеділі ми їздили навчатися у студію Глієра. Там
ще чотири уроки: хор, сольфеджіо, музична література і спеціальність. У Людмили — баян, а в мене бандура. До речі, там, у хорі,
багато співали.
І нині з радістю згадуємо, як здорово було їхати
на десяту ранку на занят-

тя. Діти гуляють у дворі,
а ми — до хору. Частенько нашу маму запитували:
«Зоє Іванівно, де ваші діти,
чому не гуляють у дворі?»
А вона спокійно і з гордістю відповідала: «Поїхали
в студію на заняття, співати».
■ Вважаєте, дитинство
було щасливим?
— Звісно! Найщасливіше! Скажіть, кому ще випала честь, наприклад, співати й записувати пісні на
Українському радіо разом
із народним артистом України Миколою Кондратюком? Ми співали з ним пісню «Вчителько моя». А хіба
це не щасливе дитинство,
коли до нашої хати приходили татові друзі, такі світочі, як Сергій Баштан, професор консерваторії по класу бандури, Микола Горлов
— чоловік Світлани Горлової, видатної дикторки Українського радіо, Віталій
Лапшин, В’ячеслав Слинько. І всі вони, до речі, співали, а ми із задоволенням у
відповідь співали для них.
■ Вам пощастило народитися у такій славній родині...
Л. Т.: — Так, це, власне, подарунок від Бога,
чи то просто доля наша
така — народитися в такій
співучій родині. І завдячуємо батьковому полтавському корінню. У наших прабабусі й прадідуся було десятеро дітей: семеро хлопців і три дівчинки. І ось ці
діти ходили на той час до
клубу у хор, драматичний
гурток. І тому недарма наш
дід Трохим Іванович, із тих
десяти дітей, захотів стати
актором. Уявляєте, із села,
що на Полтавщині, приїхати до Києва і вступити до
музично-драматичного інституту імені Лисенка.
■ Ви виступаєте на різних сценах. Це має значення, де й для кого співати?
— Та ні. Ми ж несемо у
світ українську пісню, а вона
для всіх. І байдуже, чи це дитяча аудиторія, чи доросла.
На нашому рахунку сотні
переспіваних пісень. Це титанічна робота. Чого варті тригодинні концерти! А
люди не відпускають — хо-

■ КНИЖКОВА ШАФА

Мова як оборонний рубіж
У Києві презентували «Словник української мови VІ століття»
звертаючись до співвітчизників, писав: «Єдиний в тебе
скарб — прапращурівське слово, //Закляв його Боян від
кражі й чудоядства: //Одно воно твого життя міцна основа, //Певніша над усі потуги і багатства».
Зрештою, очевидно: якби Україна в мовно-культурному аспекті була простором цілковито україномовним,
то російські «гради» до нас би ніколи не дійшли. Тож битва за мову — це битва за Україну, битва, яку ми програти
не маємо права.
Іван Ющук зібрав у словнику понад 13 тисяч слів ук-

раїнської мови слов’янського походження, які повністю або
частково звучанням і значенням збігаються зі словами верхньолужицької (7,5 тисячі слів), чеської (10,8 тисячі слів),
словенської (9,3 тисячі слів), (сербської і хорватської мов
(10,2 тисячі слів), території яких не межують з Україною. Ці
слова є переконливим свідченням про побут, звичаї й життєві турботи наших далеких предків.
«Словник української мови VI століття» Івана Ющука — це той документ, який розбиває всі вигадки про неповноцінність, вторинність чи штучність нашої мови», —

чуть слухати рідну пісню.
На рахунку клубу
«Співуча родина» виступи
в бібліотеках, дитячих будинках, будинках для ветеранів, лікарнях... А проект «Дорога до батьківської
хати» допоміг донести пісню до найменшого села на
карті України.
Дуже багато концертів
відбулося на сцені Київського будинку вчителя,
який, на жаль, зараз не
працює й не відома його подальша доля...
■ У вас таке міцне співуче підґрунтя. А чи проросли паростки? Хто з ваших
рідних продовжує співати?
Г. Т.: — У мене дві донечки. Менша прекрасно
співає. Та й старша теж.
Обидві закінчили музичні
школи. Ось уже й дві онуки
чудово співають. Менша,
Настя, ще не вміла говорити, а наспівувала. Якось у
нас був творчий вечір «Діти
«Співучої родини». І ми виходили на сцену в такому
порядку: спочатку співала
найменшенька Настя дитячу пісеньку, потім донечка
Наталка з Ясею. Співали
пісню Тараса Петриненка
«Україна». Зала сприймала чудово. Потім вийшла
наша мама, Зоя Іванівна, і
ми з Людмилою і всі разом
заспівали пісню на слова
Володимира Вихруща, музику Владислава Толмачова «Сік землі» під бурхливі
оплески. Ось це і є наше
справжнє коріння — чотири покоління на сцені.
Л. Т.: — Моя доня також успішно закінчила
музичну школу, принесла
диплом і поклала на столі
зі словами: «Це тобі, мамо,
подарунок». А ось уже її
донечка, тобто моя онука
Аня має чудовий голос і
слух. Вже зо двадцять пісень знає. Дуже гарно у
неї виходить пісня «Як
служив же я у пана». Зараз вона пішла до школи, і
що порадувало: із двадцяти гуртків вибрала хор! Не
інформатику, малювання
чи спорт, а хор! Хоч і співають там трохи вже інших пісень, а все ж це гріє
душу. ■

написав у передмові Юрій Сиротюк, директор Недержавного аналітичного центру «Українські студії стратегічних
досліджень».
«Можливо, вчені люди заперечать, що, мовляв,
словник не можна назвати українським, бо в VІ столітті
казали не корова, а корва; не теля, а телен, — розмірковує укладач. — Може, й так. Але якщо моя мама казала курова, тилє, гукно (вікно) чи на півночі Чернігівщини
кажуть курінь, піеч — то це хіба не українська мова? Українська, тільки в діалектичному звучанні. Тож ніяк інакше не можна назвати й ту мову, якою розмовляли наші
предки півтори тисячі років тому, — тільки українською, яка постійно вдосконалювалася й збагачувалася і
яку наші діди й прадіди передавали нам».
«Поява «Словника української мови VІ століття» – це
явина не рядової філологічної книжки, а могутнє доповнення до нашої духовної та збройної боротьби проти путінського
фашизму за невмирущість України», — так відгукнувся про
нове видання Герой України, письменник Дмитро Павличко.
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«Шахтарю» вдався ідеальний сезон».

форвард ФК «Шахтар» та національної збірної України
Григорій ХАТА
Коли у чвертьфіналі Кубка
України-2018/2019 в очному
двобої зійшлися «Шахтар» та
«Динамо», той поєдинок більшість футбольних експертів
назвала достроковим фіналом
турніру. Зрештою, ті прогнози
повнiстю справдилися. Вирвавши у динамівців у Харкові
перемогу в серії післяматчевих
11-метрових ударів, «гірники» прибрали зі своєї турнірної дистанції основного конкурента в боротьбі за національний Кубок. Після чого почали
активно готуватися до знакової
події, передумовою для котрої
мав стати виграш донецьким
клубом у нинішньому сезоні
«золотого» «дублю». В оточенні «гірників» порахували, що
після перемоги підопічних Паулу Фонсеки в фіналі національного Кубка-2019 та чемпіонаті країни-2018/2019 за
кількістю здобутих у новітній
історії України трофеїв «Шахтар» мінімально випередить
«Динамо», котрому до цього
належало звання найтитулованішого клубу країни.
Суперництва ж за Кубок
країни з першоліговим «Інгульцем» у «гірників» узагалі не вийшло, адже поєдинок пройшов, як-то кажуть, в
одні ворота. Забивши першому в історії фінальних кубкових протистоянь представникові неелітного дивізіону чотири м’ячі без відповіді, «Шахтар» здобув свій наразі 33-й за
ліком трофей від часу проголошення незалежності України,
що дозволило йому за цим показником наздогнати свого головного конкурента на внутрішній арені.
Щоправда, вже в неділю
(19 травня) «гірники» зможуть
обійти динамівський клуб за

■ ФУТБОЛ

«Потягатися» не вийшло
У протистоянні з сенсаційним фіналістом національного Кубка «Шахтар» учетверте
поспіль виграв цей трофей
■ ТАБЛО
Кубок України. Фінал. «Шахтар» — «Інгулець» — 4:0 (Тете, 28,
39; Мораес, 45; Соломон, 65).

❙ У вирішальному матчі Кубка країни-2019 «помаранчево-чорні» не мали проблем iз першоліговим «Інгульцем».
❙ Фото з сайта shakhtar.com.
кількістю трофеїв, виграних
у новітні часи, — для цього
«Шахтарю» в Запоріжжі в 29му турі ЧУ потрібно перемогти «Зорю». Виходить так, що
саме на Запоріжжя в нинішньому сезоні може припасти
подвійний тріумф «Шахтаря»,
в активі котрого на даний момент є 13 національних Куб-

ків, 11 перемог у чемпіонаті
країни, вісім Суперкубків та
Кубок УЄФА.
«Нам удався ідеальний сезон», — після перемоги в кубковому фіналі над «Інгульцем» заявив форвард донецького клубу та збірної України
Жуніор Мораес. Про відмінно
проведений сезон каже й на-

ставник «гірників» Фонсека.
Якщо ж завершальний акорд
у чемпіонаті країни вдасться
зробити саме 19 травня, тоді
донеччани, як і хотіли, перетворять на просту формальність поєдинок 30-го туру проти динамівців у Харкові.
Щодо фіналу Кубка, то португальський очільник «Шах-

таря» наголосив, що найбільш
складним моментом цього
протистояння виглядав процес психологічної підготовки
до гри зі скромним представником першої ліги, котрий за
кілька турів до завершення
своєї першості посідає в ній невисоке сьоме місце. «Ми чудово
розуміли, якщо відповідально
й з повагою не підійдемо до суперника, то можуть бути проблеми. Водночас після першого
забитого голу нам стало значно
легше», — відзначив Фонсека.
При цьому головний тренер
представника кіровоградського футболу Сергій Лавриненко
визнав, що можливостей тягатися з вітчизняним флагманом
у його підопічних не було. «До
цього в національному Кубку
ми провели й виграли три матчі у представників прем’єрліги — «Маріуполя», «Карпат» та «Зорі». Не скажу, що
між нашою командою з першої
ліги і противниками була якась
серйозна різниця у класі. Однак «Шахтарю» скласти конкуренцію в українському футболі ніхто не може», — резюмував Лавриненко. ■

■ ТЕНІС

Цілі — незмінні
Перша ракетка жіночого тенісу України матиме
достатньо часу для цілеспрямованої підготовки
до цьогорічного «Ролан Гарросу»
Григорій ХАТА
Кілька останніх сезонів перша ракетка вітчизняного тенісу Еліна Світоліна активно працювала над здобуттям та захистом рейтингових очок,
які дозволяли їй триматися на «топових» місцях у рейтингу Жіночої тенісної асоціації. В минулі роки Світоліна
успішно колекціонувала перемоги на
престижних турнірах WTА. На одному з таких представницьких зібрань —
у Римі — Еліна тріумфувала два роки
поспіль. Проте чергова спроба захистити титул у столиці Італії завершилася для прими українського тенісу
фіаско. Перший же матч на цьогорічному турнірі, в якому Світоліній опонувала знана білоруска Вікторія Азаренко, завершився для нашої співвітчизниці поразкою — 6:4, 1:6, 5:7.
Цікаво, що в заключній партії наша
співвітчизниця вела перед (5:2), проте довести поєдинок до логічного завершення не змогла.
Примітно, що вперше з 2004 року
Еліна програла за сезон чотири матчі поспіль. А ранній виліт iз римського «Прем’єру» призведе до того, що в

оновленому рейтингу WTA українська тенісистка втратить одразу три позиції й перед стартом «Ролан Гарроса»
опуститься на дев’яту сходинку.
«В останні кілька місяців у мене не
було ігрової практики. Тож для мене
кожен матч — як фінал», — говорила
перед поєдинком з Азаренко перша ракетка українського тенісу.
Утім, уже перший свій «фінал» у
Римі Світоліна програла. Водночас попереду в Еліни Відкритий чемпіонат
Франції, де вона намагатиметься показати значно кращий результат. Перемогти на «гранд слемі» українська
тенісна прима та її команда прагнуть
уже давно. Однак далі чвертьфіналів
— у Мельбурні (2018, 2019) та Парижі (2015, 2017) — Еліні проходити не
вдавалося.
І все ж вона наполягає, що її мета —
перемога на «великому шоломі». «Для
мене це важлива ціль. Якщо ти тенісист, то у тебе повинні бути серйозні
орієнтири. Це мотивує й спонукає з
максимальною відповідальністю ставитися до тренувань», — наголосила
Світоліна. А швидкий виліт iз римського супертурніру дозволить лідеру

❙ Еліна Світоліна та Гаель Монфіс підтримують одне одного в тенісі та поза кортом.
❙ Фото з сайта sportsdaily.ru.
українського жіночого тенісу присвятити достатньо багато часу підготовці до майбутнього «Ролан Гарросу»,
котрий стартує в Парижі 26 травня.
Що ж, наразі Еліна Світоліна проводить далеко не найкращий свій сезон. І поки що головні її успіхи в 2019
році стосуються навколоспортивного життя. Скориставшись паузою у
своїх виступах, Еліна разом зі своїм
бойфрендом, французьким тенісистом
Гаелем Монфісом знялася в документальному фільмі, котрий покликаний
розповісти про «закулісне» життя
тенісної пари. Окрім того, Світоліна
долучилася до благочинної акції, що
мала на меті допомогти 16-річній ук-

раїнській тенісистці Даринi Лопатецькій, котра днями зазнала важкої травми коліна й потребувала невідкладної
операції. «Дякуємо всім, хто відгукнувся на заклик про допомогу. Особлива подяка Еліні Світоліній, котра оплатила операцію. Хірургічне втручання пройшло вдало. Попереду тривалий
процес медичної реабілітації», — сестра Дарини Лопатецької Марія у соцмережах опублікувала зверненння-подяку. Власне, у документальному фільмі
за участі Світоліної та Монфіса також
ідеться про те, як вони удвох переживали неприємні миттєвості, пов’язані
з травмами, без яких, на жаль, не обходиться спортивна кар’єра. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Цибуля, буряк, морква й капуста дорожчі за апельсини
Із рекордними цінами на торішні овочі український борщ стає делікатесом

КАЛЕЙДОСКОП
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■ ЯРМАРОК МАРНОСЛАВСТВА

Як вони «з жиру бісяться»
Шляхетна ідея переросла у щорічний парад «фріків»
Однією з найгучніших подій року у світі
моди є так звана «Мет Гала», яка проходить
щорічно у першій половині травня у Нью-Йорку і яку називають «Оскаром» моди. Цю акцію
під назвою «Бал Інституту костюма» вперше
організувала в 1948 році публіцист та фахівець
моди Элеонор Ламберт із метою збору коштів
серед вершків суспільства Нью-Йорка на підтримку Інституту костюма при найславетнішому музеї міста «Метрополітен Мюзеум». Звідси і назва акції «Мет-гала» — від назви музею.
Ідея Элеонор Ламберт виявилась «пострілом у
десятку». Для багатих найбагатшого міста світу з’явився майданчик, де вони могли демонструвати свою фінансову і соціальну зверхність
над рештою суспільства.
Бал «Мет-гала» від самого початку почав
збирати вершки зі світу моди, кіно, музики та
мистецтва. Починаючи з 1995 року, ця щорічна акція відбувається під патронатом головного
редактора головного глянцевого журналу мод у
світі Vogue Анни Вінтур. І відтоді вечірка збирає
не стільки вершки, а «вершки з вершків». Зала
для вечірки в музеї «Метрополітен» вміщає від

650 до 700 осіб. Квиток для участі в ній обходиться бажаючим до 100 тисяч доларів. Але для
права придбати його не достатньо мати таку шалену суму, бо потрібно ще й бути «знаменитістю», щось значити в світі моди, кіно, музики чи
телебачення. З огляду на це, щороку гала обертається парадом супергламуру американського
та світового шоу-бізнесу.
Щоб бути зіркою на цьому «параді марнославства», знаменитості вдаються до найрізноманітніших вигадок, які балансують на межі
збочення. Співголова цьогорічного зібрання
епатажна співачка Леді Гага з’явилась на відкриття шоу у рожевій сукні, нижня частина якої,
мабуть, покрила б майданчик для гри в баскетбол, щоб надалі скинути її і дефілювати решту
балу в нижній білизні. А не менш епатажна американська зірка Кім Кардаш’ян, яка вславилась
тонкою талією та широкими стегнами, подейкують, найняла для підготовки походу на бал
трьох кремезних чоловіків, які затягували корсет на її осиній талії. Вечір вона пережила, не задихнулась. Певне, дихала стегнами. Менше зусиль, але з більшим ефектом доклала поп-співачка Сіара, яка з’явилася на модному шоу у зачісці,
об’єм волосся якої перевищував об’єм її тіла. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №54

❙ Сіара вразила зачіскою.

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 20 до 26 травня
Овен (21.03—20.04). Тиждень стане перiодом романтики та любовної ейфорії. Ваше
особисте життя перетвориться на бразильський серіал — вируватимуть неабиякi пристрасті. Доля може зіштовхнути вас iз людиною з минулого.
Дні: спр. — 20; неспр. — 25.
Телець (21.04—21.05). Незважаючи на
напади ностальгії, треба жити теперiшнiм життям. Ви так прагнутимете знайти свою любов,
що можете легко розчаруватися.
Дні: спр. — 26; неспр. — немає.
Близнюки (22.05—21.06). Варто більше уваги придiляти повноцінному відпочинку.
Перегляньте своє меню, не забувайте про регулярність прийому їжі.
Дні: спр. — 21; неспр. — 22.
Рак (22.06—23.07). Тиждень сприятиме
підвищенню професійної кваліфікації. Важливо пам’ятати, що мета може не виправдати коштів. Декому з вас пощастить отримати
пiдвищення на посадi.
Дні: спр. — 24; неспр. — 26.

Лев (24.07—23.08). Зiрки пророкують
яскраві спалахи почуттів, удалий шлюб і народження дитини. Самотніх людей чекає удача, попереду знайомства, одне з яких виявиться доленосним.
Дні: спр. — 22; неспр. — 24.
Діва (24.08—23.09). На цьому тижнi ви
зустрiнетеся з людиною, яка вiдiграє у вашому життя неабияку роль. Головне —поставитися до цього серйозно, а не як до чергової
інтрижки.
Дні: спр. — 24; неспр. — 25.
Терези (24.09—23.10). Ви нарешті зможете дозволити собі спочити на лаврах. Тепер потрібно навчитися відпочивати. У тих, хто займається власним бізнесом, з’явиться унікальна можливість просунути свою справу в широкі маси.
Дні: спр. — 21; неспр. — 23.
Скорпіон (24.10—22.11). Дехто з вас зустрiне свою другу половинку i нарештi зважиться
на створення сім’ї. Це зажадає постійної роботи
над собою, чіткого розуміння особистісних кордонів, поваги інтересів партнера.
Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

Стрілець (23.11—21.12). Попереду лiто,
тож варто провести оздоровчі й очисні процедури. Пам’ятайте, що заробити всі гроші неможливо, а ось нервові клітини не відновиш.
Дні: спр. — 23; неспр. — 24.
Козеріг (22.12—20.01). Підтримувати стосунки стане важче, адже кохана людина прагнутиме особистої свободи. Сцени ревнощів неминучі й навіть виправдані, оскiльки
кількість службових романів збільшиться.
Дні: спр. — 20; неспр. — 21.
Водолій (21.01—19.02). Ви справжня
похідна медична енциклопедія. Але все ж не
варто займатися самолікуванням. Головне —
повноцінно відпочивайте. Радимо відвідати лікаря і пройти курс профілактичних процедур.
Дні: спр. — 22; неспр. — 24.
Риби (20.02—20.03). Закладено потужні основи для розвитку кар’єри — покладайся
на однодумців. Перед тим як почати свій бізнес,
порадься з фахівцем. Можливі проблеми: підведе компаньйон по бізнесу або зірвуться укладені угоди.
Дні: спр. — 23; неспр. — 25. ■

■ ПОГОДА

По горизонталі:
1. «Японська вишня», цвітіння
якої є в Японії національним святом.
4. «Водій» літака. 7. Нечиста сила
нижчої ієрархії. 8. Пора року. 10.
Давня назва гаманця з грошима. 11.
Іспанська золота монета. 12. Один
із варіантів назви природної мінеральної фарби червоно-брунатного
або жовтого кольору. 15. Іспанський
бойовий флот. 17. Найманий робітник. 19. Президент Палестини. 22.
Місто на Закарпатті. 24. Екзотичний
птах із великим жовтим дзьобом. 25.
Таємна мова, що використовується
певною групою людей, жаргон. 26.
«Слався» по-латині. 27. Прізвисько Анни Фірлінг, героїні п’єси Бертольда Брехта про долю маркітанки
під час Тридцятилітньої війни в XVII
столітті. 32. Величезний кажан, якого називають іще «малайською летючою лисицею».
По вертикалі:
1. Героїня повісті Миколи Гоголя «Ніч перед Різдвом», мати коваля Вакули. 2. Грузинський варіант
імені Костянтин. 3. Головний негативний персонаж фільму «Біле сонце пустелі». 4. Російське місто, звідки на Донбасі з’явилися «заблукалі»
десантники. 5. Німецький хімік, автор теорії бродіння і гниття. 6. Жіноча прикраса на голову, схожа на

Кросворд №51
від 8 травня

■ ПРИКОЛИ

18 травня за прогнозами синоптиків

— Фімо, ми таки їдемо у відпустку!

сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер схiдний, 5-10 м/с.
Температура вночi +12...+14, удень +23...+25. Пiслязавтра температура вночi +12...+14, удень +23...+25.
Миргород: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +25...+27.
Вiнниця: короткочаснi дощi. Уночi +10...+12, удень
+22...+24.
Одеса: короткочаснi дощi. Уночi +14...+16, удень +25...+27.

Північ
мінлива
хмарність

Захід

хмарно

16 травня температура води в Чорному та Азовському морях становила 16-21 градус, у Днiпрi бiля Києва — 16.
Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, короткочаснi дощi.
Трускавець: уночi +9...+11, удень +20...+22. Моршин: уночi
+10...+12, удень +21...+23.
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50
Телефони редакції: 044-361-62-61;
з мобільного: 094-926-32-61
Електронна пошта редакції:
ukrmoloda@ukr.net
Рекламне бюро:
reklama-umoloda@ukr.net
Вiддiл реалiзацiї:
454-84-41
sale_umoloda@ukr.net
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kyiv.ua

діадему, яка одягається у винятково урочистих випадках. 9. Річка на
Франківщині. 13. Столиця Канади.
14. «Ворог» заліза. 16. Соціальний статус гладіатора. 17. Столиця Киргизстану. 18. Механічна людина, а також — захисник Донецького аеропорту. 19. Пам’ятник античного мистецтва, стиль тих часів. 20.
Музичний знак, що скасовує бемоль
або дієз, відновлюючи основне звучання ноти. 21. Прісний силос, який
виготовляють із пров’ялених трав.
23. Ім’я радянського композитора,
автора перших пісень у стилі рок-нрол «Найкраще місто землі» та «Королева краси». ■

дощ

+10...+15
+21...+26

00…00
+9...+14
00…00
+19...+24

+9...+14
+19...+24

00…00
+10...+15
00…00
+21...+26

Схід
Центр

00…00
+11...+16
00…00
+23...+28
+8...+13
+14...+19

00…00
+9...+14
00…00
+22...+27

+11...+16
+22...+27

сніг

00…00
Південь +12...+17
00…00
+23...+28
дощ,
гроза

Інформація
надана
+12...+17 Гідрометцентром
+22...+27
України.

Відділи:
економіки — wagmer@ukr.net
культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua
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— І куди ж, якщо не секрет?
— Їдемо туди, де «все включено» — до мами!
***
— Любий, скоро приїжджає
моя улюблена свекруха, можна сказати, моя друга мама. А мені нічого
вдягти.
— Із козирів пішла, зараза.
***
— Шановний, я хочу одружитися з вашою донькою.
— А вас не бентежить, що вона
лікар-психіатр?

— Навпаки, це чудово.
— Дочко, йди сюди, твій пацієнт прийшов.
***
— Сарочко, що тобі подарувати
на Новий рік: нову шубу чи поїздку в
Париж?
— Поїздку в Париж. Кажуть,
там шуби дешевше.
***
Хворий у лікарні звертається до
медсестри:
— Які ж бридкі ліки, просто отрута.
— Які ліки ?! Це ж обід.
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