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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,155 грн 

1 € = 31,404 грн

1 рос. руб. = 0,421грн

Заступник міністра з питань тимчасово 

окупованих територій — про 

перспективи повернення Донбасу, 

екологічні ризики та можливі вибори

Георгій Тука: Реінтеграцію Донбасу 
потрібно починати вже зараз

А за горою Арарат... 

Відома телеведуча розповідає, хто 

допомагає здійснювати дитячі мрії і куди 

спрямують виграні донькою в телепроекті 

50 тисяч гривень, з яких ще треба 

сплатити податки 

Лідія Таран: Наші сумні історії і 
теми часто містять надію

стор. 3»

Вірменія 

надалі 

перебуває у 

невизначеності 

з новим урядом
стор.4» стор. 13» стор. 14»

Важко СПЕКАтись
Погода продовжує бити рекорди: до кінця тижня в Україні пануватиме плюс 30

Від сонця — або на море, або у фонтан.
Фото з сайта unian.net.

❙
❙
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«Чотири роки по тому всі говорять про одне — неспроможність системи правосуддя. Судові 
процеси затягуються, розслідування не є ефективними, продовжується безкарність. Я 
обговорила цю ситуацію з представниками правоохоронних органів і вислухала їхні твердження 
про ті зусилля, яких вони докладають у цій складній справі. Утiм ще більше має бути зроблено».

Фіона Фрейзер
голова Моніторингової місії ООН із 

прав людини

УКРАЇНА МОЛОДА

У ПОЛОНІ

Мовчання 
«кремлят» 
Володимир Балух 
мужньо голодує вже 
47 днів, а окупанти 
вперто приховують 
інформацію про стан 
його здоров’я
Ірина КИРПА

 Представників МЗС України обурила поведін-
ка окупантів, які ніяк не реагують на страждання 
засудженого на території анексованого Криму ук-
раїнського активіста. В’язень совісті буквально 
пару днів тому вийшов із карцеру, куди його пере-
вели за «порушення правил внутрішнього розпо-
рядку», та перебуває у вкрай виснаженому стані, 
але в медичній допомозі йому відмовлено! 
 — Ми змушені порушити питання про термі-
нове звільнення Володимира Балуха та допуск до 
нього лікарів на міжнародних майданчиках, — за-
явила речник МЗС України Мар’яна Беца. — Жод-
ної реакції від представників СІЗО Сімферополя та 
офіційної влади Росії до нас поки що не надходи-
ло.
 За словами офіційних представників зовніш-
ньополітичного відомства України, МЗС Росії вва-
жає за краще замовчувати інформацію про стан 
здоров’я Володимира Балуха, а також ігнорува-
ти заклики Києва про його негайне звільнення. Не-
зважаючи на те, що політичний в’язень ще 19 бе-
резня оголосив безстрокове голодування, тюрем-
ники вважають за краще продовжувати моральний 
тиск на знесиленого українця. 
 Відразу ж після того, як він вийшов із карцера, 
на проросійських інформаційних ресурсах поши-
рили фейкову інформацію про те, що Володимир 
Балух нібито припинив голодування. Потім окупан-
ти свідомо перевели в’язня совісті до тюремної ка-
мери на двох, де, окрім Володимира Балуха, утри-
мують арештанта, якому регулярно надходять по-
силки з домашньою їжею. За словами правоза-
хисників, ці дії можна порівняти з тортурами та 
бажанням морально знищити патріота України.
 — До початку суду він протримається, — 
упевнений заступник голови Меджлісу кримсь-
котатарського народу Ахтем Чийгоз. — Минуло-
го тижня його намагалися насильно нагодувати, 
але він відмовився. Володимир Балух — стійкий 
боєць i від своїх принципів ніколи не відмовить-
ся.
 Нагадаємо, що мешканець Криму опинився у 
СІЗО міста Сімферополь за сфабрикованою спів-
робітниками ФСБ справою про тероризм після 
того, як вивісив над своїм будинком прапор Украї-
ни. Підконтрольний Кремлю суд швидко виніс не-
законне рішення про утримання Балуха в колонії-
поселенні впродовж трьох із половиною років, а 
також наказав стягнути з нього штраф розміром у 
десять тисяч рублів. Відразу ж за вироком послі-
дувало побиття та моральне приниження політич-
ного в’язня з боку тюремників, що й спровокува-
ло Володимира Балуха на такий вчинок, як оголо-
шення безстрокового голодування.
 В Україні за долею невинно засудженого 
кримчанина стежать журналісти, активісти гро-
мадських організацій, правозахисники, а також ар-
хієпископ Сімферопольський та Кримський Кли-
мент, який готовий допомагати у вирішенні склад-
ної ситуації. Після того як Володимир Балух муж-
ньо виніс 45-денну добровільну відмову від їжі, 
його справою зацікавилися представники міжна-
родних правозахисних організацій. ■

■

гривень
виділила Київрада на ремонт доріг у сто-
лиці, похвалилися в КМДА.

1,2 млрд.
засуджених громадян України
незаконно вивезли з окупованого Криму в Росію, заявив 
юрист Регіонального центру прав людини Віталій Набухотний. 

локомотивів 
Укрзалізниці
майже повністю 

зношені, такі дані наводить перший за-
ступник міністра аграрної політики і про-
довольства України Максим Мартинюк.

дітей
із різних куточків Ук-
раїни взяли участь у 

Всеукраїнській олімпіаді знавців Біб-
лії, повідомила прес-служба Вінниць-
кої єпархії УПЦ. 

сортів троянд
вирощують на Зве-
нигородщині, поін-

формували в прес-службі Черкась-
кої ОДА.

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

Понад  4 тис. 700 400 1004 тис.

Іван БОЙКО

 Український військовий 
зрадив присягу й Батьківщи-
ну, коли самостійно залишив 
бойову позицію й перетнув 
лінію зіткнення поблизу се-
лища Широкине Донецької 
області через борги в кілька 
десятків тисяч гривень. Ста-
лося це минулої середи, але 
бойові побратими зрадни-
ка спочатку вважали, що він 
потрапив у полон чи зазнав 
поранень, i наполегливо шу-
кали його вздовж лінії фрон-

ту. Утiм марно. Вже у четвер 
прес-центр Об’єднаних сил 
повідомив, що зрадник утік 
до бойовиків терористичної 
«ДНР». 
 «Скориставшись обстрі-
лом сусіднього взводного 
опорного пункту російсько-
терористичними військами, 
військовослужбовець зник 
iз поля зору товаришів i пе-
ретнув лінію зіткнення», — 
йдеться у повідомлені.
 У прес-центрі з посилан-
ням на розвідку зазнача-
ють, що «спецслужби росій-

сько-терористичних військ 
наразi проводять «підготов-
ку» та примушують військо-
вослужбовця до публічного 
інтерв’ю з метою дискредита-
ції Об’єднаних сил i бригади 
морської піхоти».
 Командування Об’єднаних 
сил наголошує на незворот-
ності покарання для зрадни-
ків i додає: «Об’єднані сили 
виконують бойові завдання 
лише у відповідності до за-
конодавства України та норм 
Міжнародного гуманітарного 
права». ■

НА ФРОНТІ

Зрада виправдань не має 
Боєць ЗСУ втік до бойовиків через борг у кілька десятків 
тисяч гривень

■ ДО РЕЧІ 

 Бойовики 22 рази обстріляли по-
зиції ЗСУ на Донбасі впродовж ми-
нулої середи. Внаслідок цього трав-
мовано трьох військовослужбовців, 
повідомляє прес-центр Об’єднаних 
сил. Напередодні ворог гатив iз 
гармат калібру 152 мм по селищу 
Троїцьке на Світлодарській дузі. 
 «Упродовж минулої доби, 
2 травня, ситуація в районі прове-
дення операції Об’єднаних сил за-
лишалася незмінною. Бойові дії 
тривали переважно на Авдіївсько-
му та Маріупольському напрямках. 
Українські підрозділи вели активну 
оборону. Противник 22 рази засто-
сував артилерію та міномети», — 
йдеться у звіті.
 У прес-центрі наголошують: «За 
даними розвідки, впродовж минулої 
доби втрати живої сили противни-
ка — четверо поранених. Українські 
воїни не перешкоджали їхнiй еваку-
ації».

■

Катерина ЛАЗАНЮК

2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за 
участі проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 
осіб, постраждали близько трьохсот. Заворушення почалися в 
центрі міста, закінчилися пожежею в Будинку профспілок на 
Куликовому полі. 

Друготравневий марш.
Фото з сайта odessamedia.net.

❙
❙В Одесі все спокійно

 Зазвичай 2 травня в місті 
проходить украй напруже-
но. Відновлюється ідейне про-
тистояння людей з різними 
політичними поглядами. В 
минулі роки це нерідко приз-
водило до серйозних сутичок. 
Тому напередодні річниці всі 
силові структури оголосили, 
що переходять на режим по-
силеного патрулювання. 
 Цього року все пройшло 
спокійно. З самого ранку Нац-
поліція та Нацгвардія оточили 
Куликове поле. Навколо чер-
гували карети «швидкої». Кі-
нологи з собаками перевіри-
ли територію на замінування, 
втім вибухівок не знайшли. 
Охочих ушанувати пам’ять 
загиблих у Профспілках про-
пускали на поле через рамки 
металодетекторів. Люди не-
сли квіти та чорні кульки. Їх 
випустили в небо разом із біли-
ми голубами після молебню.
 Увечері українські націо-
налістичні організації (серед 
них «Національний корпус», 
«Вуличний Фронт», ВО «Сво-
бода», «Правий сектор») про-
вели так званий «Марш ук-
раїнського порядку». Хода 
стартувала від парку Шев-
ченка, центральними вулиця-
ми учасники пройшли до Со-

борної площі. Люди запалили 
фаєри та вшанували пам’ять 
загиблих проукраїнських ак-
тивістів Андрія Бірюкова та 
Ігоря Іванова.
 Недалеко від місця прове-
дення маршу поліція затрима-
ла чоловіка з предметом, схо-
жим на бойову гранату. Право-
охоронці вважають, що неві-
домий планував теракт. Утім 
застосувати її чоловікові так 
і не вдалося. Наразі ним зай-
мається СБУ.

Замовники та організатори 
досі на волі
 Що стосується масових за-
ходів, то силовики і місцева 
влада залишилися задоволе-
ними результатами. Впродовж 
дня відбулося всього кілька 
словесних перепалок між сто-
ронами, але їх удалося прит-
лумити. Втім найголовніше 
— розслідування справи — на-
разі не зрушило з місця, нарі-
кають місцеві експерти.
 За словами координатор-
ки «Групи 2 травня», яка веде 
громадське розслідування, 
Тетяни Герасимової, на тлі 
пожежі у «Вікторії» та спра-
ви Труханова справа 2 травня 
потроху відходить на другий 
план. 
 «Розслідування подій 2 тра-

в ня зараз хвилює більше фах-
івців, нашу групу і кількох 
журналістів. Тема традицій-
но виникає напередодні річ-
ниці, впродовж року взагалі 
практично ніхто нею не зай-
мається. Але це і добре, тому 
що тема 2 травня була дуже 
серйозним подразником у по-
передні три роки і серйозним 
фактором, який міг негативно 
вплинути на безпеку в місті», 
— вважає Герасимова.
 На її думку, малоймовірно, 
що за нинішньої влади громад-
ськість побачить на лаві під-
судних замовників та органі-
заторів тих трагічних подій.
 Наразі триває апеляція 
на рішення Чорноморського 
суду, який виправдав анти-
майданівців в епізоді про за-
ворушення на Грецькій пло-
щі. Справу розглядатиме Апе-
ляційний суд Миколаївської 
області наприкінці травня. 
Проти одного з лідерів сепара-
тистів Сергія Долженкова — 
командувача «Одеської дру-
жини» та росіянина Євге-
на Мефьодова відкрито нову 
справу за ст. 109 i 110 ККУ.
 Справа активіста Євромай-
дану Сергія Ходіяка, якого 
звинувачуюють у застосуван-

ні вогнепальної зброї, зараз пе-
ребуває в ГПУ.
 Розслідування пожежі в 
будинку Профспілок досі не 
завершене. Триває експерти-
за за участі міжнародних фа-
хівців. Ведеться кілька роз-
слідувань стосовно правоохо-
ронців та пожежників. Проти 
високого керівництва області 
та міста справи не відкрито.
 Такий стан розслідування 
непокоїть міжнародну спіль-
ноту. В Моніторинговій місії 
ООН із прав людини в Україні 
наголошують, що за чотири 
роки жодну зі службових осіб 
не притягнули до відповідаль-
ності за несвоєчасні дії.
 «Чотири роки по тому 
всі говорять про одне — не-
спроможність системи право-
суддя. Судові процеси затя-
гуються, розслідування не є 
ефективними, продовжується 
безкарність. Я обговорила цю 
ситуацію з представниками 
правоохоронних органів і вис-
лухала їхні твердження про 
ті зусилля, яких вони докла-
дають у цій складній справі. 
Утiм ще більше має бути зроб-
лено», — зазначила Фіона 
Фрейзер, голова Моніторин-
гової місії. ■

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Четверте друге
В ООН стривожені тим, що за чотири 
роки після трагедії в Одесі ніхто не 
покараний

■
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Українського вій-
ськового флоту 
було відзначено 

в Одесі 29 квітня, написав у «Фейсбуці» Воло-
димир В’ятрович.

100-ліття
громадянам Украї-
ни уряд автоматич-
но перерахує суб-

сидії, обіцяють у Міністерстві соціальної 
політики.

об’єднаних те-
риторіальних 
громадах Ук-

раїни пройшли вибори, звітують у 
КМУ.

— таким є рівень парламент-
ської підтримки урядових зако-
нопроектів, констатувала голо-

ва правління громадського об’єднання «За демок-
ратію через право» Марина Ставнійчук

зросла частка «зе-
леної» енергетики 
в Україні, поінфор-

мував віце-прем’єр-міністр — міністр ре-
гіонального розвитку, будівництва та ЖКГ 
Геннадій Зубко. ■

80% У 40 25% До 3%
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ДО ДАТИ

«Сильно. 
Красно. 
Обережно. 
Бистро»
У Києві з’явилася 
меморіальна дошка на 
честь столичного «Пласту»
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 Днями в Києві на будинку №42 по вулиці Володи-
мирській, що біля Золотих воріт, з’явилася меморіаль-
на дошка з нагоди 100-річчя заснування київського 
осередку скаутської організації «Пласт». Саме в цьо-
му будинку в 1918 році містився «Український клуб», 
у якому гуртувалися українські патріотичні сили. «У 
стінах цього будинку утворилася армія УНР, у стінах 
цього будинку відбулося перше засідання Централь-
ної Ради. І саме тут на установчих зборах було ухвале-
но рішення заснувати у Києві українське скаутське то-
вариство — «Пласт». Загальні збори обрали заснов-
никами київського «Пласту» виданих українських гро-
мадських і військових діячів: Івана Чмолу, Валентина 
Отамановського та Євгена Слабченка», — розповідає 
нинішній комендант київського «Пласту» Андрій Ко-
вальов. За шість років до того Іван Чмола, який у 1918 
році приїхав до Києва у складі корпусу Січових стріль-
ців, разом із сином Івана Франка Петром та Олександ-
ром Тисовським взялися за створення пластових осе-
редків на Галичині.
 Офіційно сторіччя київського «Пласту» відзнача-
тиметься у вересні. Однак дошку відкрили раніше, при-
урочивши це до іншого важливого свята — Дня Плас-
тової присяги. З цієї нагоди близько тисячі столичних 
пластунів зібралися на Михайлівській площі, щоб при-
сягнути на вірність Богу і Україні. Були тут і наймолод-
ші, так звані «пташата», віком від 2 років. Від 6 до 10 
років — це новацтво, старші категорії — юнацтво, стар-
ші пластуни та сеньйори. До речі, одним із фундаторів 
українського «Пласту» і його натхненником був доне-
давна Богдан Гаврилишин. Під час урочистої церемонії 
згадали і вшанували хвилиною мовчання пам’ять і п’яти 
членів «Пласту», які загинули на Донбасі в ході війни 
з російськими агресорами. Серед них — Марко Пос-
лавський та Віктор Гурняк.
 Гасло «Пласту» — «Сильно. Красно. Обережно. 
Бистро». Саме такими якостями має володіти справж-
ній пластун. Для багатьох його учасників «Пласт» — 
це не просто організація, а спосіб життя. «Я знайшла 
тут багато друзів і однодумців, навчилася жити в «ди-
ких» умовах, ми часто ходимо в мандрівки (спимо в 
наметах, готуємо на вогнищі). Також я пройшла багато 
різних спеціалізованих вишколів, наприклад нас вчили 
стрибати з парашутом. Також був військовий вишкіл, 
де нас учили поводитися зі зброєю чи надавати першу 
домедичну допомогу. В теперішніх умовах це необхід-
но вміти та знати. Взагалі «Пласт» — це школа життя, 
але водночас — ще й романтика: чого вартують лише 
посиденьки біля ватри під зоряним небом, де ми спі-
ваємо українські пісні та насолоджуємося дружньою ат-
мосферою», — поділилася з «УМ» пластунка Марина 
Молошна. Тепер до інших навиків їй доведеться опано-
вувати ще й педагогічний — дівчина стала виховницею 
рою юначок.
 На сьогодні «Пласт» є однією з найбільших i най-
старіших українських патріотичних організацій, яка діє 
в багатьох країнах світу та об’єднує пластунів Украї-
ни й української діаспори і налічує 8 тисяч пластунів, 
у 137 осередках по всій Україні. А в планах організа-
ції — аби до 2025 року чисельність пластунів зросла 
до 20 тисяч. Для цього оголошено кампанію зі збору 
коштів на популяризацію ідей — планується зібра-
ти мільйон гривень для організації пластових осеред-
ків передусім в Одеській, Херсонській, Миколаївській, 
Чернігівській, Сумській та Кіровоградській областях, 
де рух менш поширений.
 А пластуни, тим часом, пакують наплічники і готу-
ються до нових мандрів. Попереду — літо. ■

■

Ірина КИРПА

 Перші дні травня принесли Україні ре-
кордно високу температуру повітря, що 
здивувало навіть мешканців країн iз теп-
лим кліматом. Якщо в Марокко, Алжирі, 
Тунісі, Іспанії та Португалії люди кутали-
ся у теплі речі через те, що стовпчики тер-
мометрів не підіймалися вище позначки 
в 16 градусів тепла, то в Україні столич-
ні метеорологи зафіксували аж 32 граду-
си спеки!
 Фахівці Укргідрометцентру відзна-
чають, що сонячна та тепла погода в 2018 
році рішуче побила всі можливі рекор-
ди, починаючи ще з січня місяця. Якщо 
на початку року 4 січня зафіксували пер-
ший температурний рекорд: найтепліша з 
1881 року ніч у Києві (чотири градуси теп-
ла), то вже у квітні температурні показни-
ки багатьох міст України впевнено били 
рекорди 70-річної давнини.
 Не став винятком і нинішній травень: 

30-градусна спека встановилася на біль-
шій частині нашої країни, щиро дарую-
чи людям теплу святкову погоду аж до 6 
травня включно.
 Для мешканців Києва такі темпера-
турні показники — велика рідкість. Хоча 
багато хто згадає, що щось подібне було 
одинадцять років тому, в 2007 році. Тоді 
30-градусна спека «тиснула» на гостей та 
мешканців столиці з 15 травня та до кінця 
весни. З тих пір температура трималася у 
межах сезонної норми й лише зараз вирі-
шила знову зробити сюрприз.
 — Спека та сонце — день чудовий, — із 
гумором прокоментувала погоду в травні 
синоптик Наталія Діденко. — Східний ан-
тициклон активно підсушує атмосферу над 
Україною, а південні вітри приносять нам 
високі температурні показники. У всіх ре-
гіонах України температура повітря вночі 
не опуститься нижче, аніж 12 градусів теп-
ла, а ось удень спека буде коливатися в ме-
жах 26-32 градусів за Цельсієм.

 За словами пані Наталії, трохи свіжі-
шим повітря буде на морському узбереж-
жі, тому вже можна сміливо відкривати 
сезон відпусток. Адже до цього часу вода 
у Чорному морі прогріється вже до 14-16 
градусів вище нуля, а купатися в Азовсь-
кому морі буде ще комфортніше, адже там 
вода прогріється до 17 градусів тепла.
 Спека піде на спад лише з понеділка, а 
першими похолодання відчують мешкан-
ці західних областей України, де прой-
дуть короткочасні дощі з грозами. Тро-
хи більше пощастило центральній час-
тині країни, а також мешканцям півдня 
та півночі, адже там спека протримається 
на пару днів довше. Але поступово рятів-
ний дощ пройдеться й по цих регіонах на-
шої країни, віщуючи добрий врожай зер-
нових.
 Посушлива погода навесні 2018 року 
посприяє відмінному врожаю ягід, овочів, 
а також фруктів, адже на півдні країни до-
щів не було протягом усього квітня та на 
початку травня. Така посушлива погода 
дозволила всім без винятку фруктовим де-
ревам дружно відквітнути, що буває вкрай 
рідко.
 Аграрії вже пророкують удосталь пер-
сиків, абрикосів, вишень та яблук на при-
лавках наших магазинів. Будемо сподіва-
тися, що й ціна на ці дари природи буде 
розумною та дозволить українцям спов-
на відновити витрачений за зиму запас 
вітамінів. ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Перебуваючи з робо-
чою поїздкою на Тернопіль-
щині, Олег Ляшко зайшов на 
стихійний ринок у смт Виш-
нівець та поцікавився, яку 
продукцію тут продають. Ви-
явилося, що більша частина 
товарів — індійського, ки-
тайського чи польського похо-
дження. Хоча українські ана-
логи нічим не поступаються 
за якістю.
 Народний депутат пос-
пілкувався з продавцями та 
показав на прикладі чашки, 
каструлі та тертки, чому пот-
рібно продавати та купувати 
українську продукцію.
 «На базарі у Вишнів-
ці продають індійські чаш-
ки. Це неймовірно! Адже цю 
чашку там треба зробити, до-
вести за тридев’ять земель, 
щоб потім продавати на Тер-
нопільщині. Ми що, не мо-
жемо свої виробляти? Нам не 
треба індійські чашки, бо це 
робочі місця та зарплати для 
індусів. Нам потрібно, щоб 
працювали й отримували за-
рплати українці. Саме тому 
ми і добиваємося у парламен-
ті прийняття закону «Купуй 
українське, плати україн-
цям», — розповів Ляшко.
 Ідея закону проста, каже 

лідер РПЛ: створити в Ук-
раїні такі умови, щоб прода-
валась не індійська чи китай-
ська продукція, а українсь-
ка.
 «Львівська тертка нічим 
не гірша за китайську, а но-
вомосковські каструлі — за 
польські. Окрім того, що в 
української продукції вища 
якість, так це ще й робочі міс-
ця для українців. А коли тут 
продаються китайські това-
ри, то заробляє на цьому ки-
тайська економіка, а програ-
ють українці. Бо мільярди ва-
люти виводимо за кордон, а 
потім побираємося за міжна-
родними кредитами. Хочемо 
бути багатими — треба про-
давати львівську, нікополь-
ську та новомосковську про-
дукцію», — підсумував Ляш-
ко.
 Політик завітав і до 
м’ясного павільйону, де наго-
лосив, що не дозволить владі 

заборонити продаж домаш-
нього м’яса і молока.
 «Уявіть собі, господар за-
різав порося і вже не має пра-
ва його продати. Це непра-
вильно, це призведе до того, 
що в Україні буде лише імпор-
тне м’ясо, а у селян не буде за-
робітку. Ми не дамо владі за-
боронити селянам продавати 
м’ясо. Селяни повинні мати 
можливість продажу продук-
ції, вирощеної власноруч», — 
підкреслив депутат.
 Також Олег Ляшко пос-
пілкувався з багатодітним 
батьком, власником корови, 
про якого дізнався з сюжетів 
на телебаченні. Політик вис-
лухав, як важко утримувати 
худобу при повній відсутності 
державної підтримки, та по-
обіцяв подарувати доїльний 
апарат.
 «Вашу корову бачила 
вся країна, і по телевізору, і 
у Верховній Раді бачили де-

путати, які лише «тьолок» 
на Мальдівах бачать замість 
корів. Я вас дуже радий ба-
чити, а доїльний апарат від 
Ляшка у вас буде. Я хочу, 
щоб українців не труїли паль-
мовою олією, а годували нор-
мальним молоком. Молоко 
має і вас годувати, щоб ви не 
стояли за 30 гривень, з яких 
20 треба віддати податком. 
Хочу, щоб у вас і ваших дітей 
була нормальна пенсія, тоді 
країна матиме майбутнє. Ба-
жаю здоров’я вам і вашим ді-
тям з інвалідністю. Ми зро-
бимо все, щоб ліки зробити 
доступними. Я на базар при-
йшов, щоб чути ваші пробле-
ми, а не сидіти в кріслах», — 
підкреслив парламентарiй.
 Ще дві пенсіонерки пос-
каржилися Олегу Ляшку на 
високі ціни на медикаменти. 
Лідер Радикальної партії за-
певнив, що його команда ро-
бить усе, щоб ліки були до-
ступними.
 «Сьогодні такі дурні ціни 
на ліки, що заходиш в аптеку 
і залишаєш усю пенсію. Я до-
биваюся розширення перелі-
ку безкоштовних ліків, ска-
сування ПДВ на ліки і від-
новлення державного регу-
лювання цін. Коли поряд дві 
аптеки, а в одній ціни на ме-
дикаменти на 200 гривень 
вищі — це не нормально. Я 
не хочу, щоб вас грабували і 
заробляли на хворих людях», 
— наголосив Ляшко.
 Політик також додав, що 
головна його вимога до вла-
ди — це підвищення пенсій 
та зарплат. Адже це, за його 
словами, єдиний спосіб зупи-
нити трудову міграцію та за-
охотити українців працюва-
ти вдома і не виїжджати на 
заробітки за кордон.
 Люди залишилися задово-
лені спілкуванням, охоче фо-
тографувалися з політиком 
на мобільні телефони, Ляш-
ко нікому не відмовляв. ■

НЕБЕСНА КАНЦЕЛЯРІЯ

Важко СПЕКАтись 
Погода продовжує бити рекорди: до кінця тижня 
в Україні пануватиме плюс 30

■

ПІДТРИМКА

Чому українська чашка 
краща за індійську?
Олег Ляшко на 
простих прикладах 
пояснив економічну
програму РПЛ

■

Олег Ляшко пішов на ринок, щоб дізнатися, що хвилює людей.❙
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«Найперспективнішим шляхом 
реінтеграції Донбасу є введення 
миротворчої місії ООН»
 ■ Георгію Борисовичу, чи поз-
начиться зміна формату військо-
вої операції на житті людей у при-
фронтовій зоні чи на тимчасово 
окупованих територіях?
 — Думаю, що ні. Зміна харак-
теру операції стосується в першу 
чергу взаємодії між військови-
ми структурами, задіяними в зоні 
проведення операції. А простих 
людей ці зміни фактично не торк-
нуться. 
 ■ Тобто сподіватися на швид-
ке настання миру на Донбасі в ре-
зультаті зміни АТО на ООС не вар-
то?
 — На швидке настання миру 
на Донбасі взагалі сподіватися не 
варто. Маю на увазі не просто при-
пинення вогню, а таке більш фахо-
ве поняття, як стійкий мир. Роз-
будова стійкого миру може трива-
ти десятиріччями, бо ми отримали 
величезні рани в ході цієї війни. І 
йдеться не лише про людські втра-
ти чи про відновлення зруйнованих 
об’єктів інфраструктури. Дуже ба-
гато людей і по той, і по цей бік лінії 
розмежування отримали мораль-
ні, емоційні, психологічні травми. 
І щоб ці рани затягнулися, знадоб-
ляться роки і роки.
 ■ Але якщо говорити хоча б про 
припинення вогню і перехід оку-
пованих територій під контроль 
України. Коли це станеться?
 — Це буде залежати від бага-
тьох факторів. У першу чергу — 
від позиції Російської Федерації. 
Доки російські регулярні війська 
та озброєні проксі-формування бу-
дуть присутні на Донбасі, про мир 
говорити не має сенсу. А поки що 
жодних, хоча б якихось зовнішніх 
проявів готовності до цього з боку 
Росії я не бачу. Це демонструє і 
повне ігнорування усіх міжнарод-
них норм і правил представника-
ми Росії, яке триває досі. Днями 
в ПАРЄ представник Росії заско-
чив у залу засідань, хоча делегації 
Росії заборонено там з’являтися, 
на неї накладено санкції. І цей на-
хаба йде, посміхається. І на питан-
ня, коли ж Росія буде дотримува-
тися рекомендацій ПАРЄ щодо Ук-
раїни, він зверхньо відповідає «Ні-
кагда». 
 ■ Яким чином тоді можна впли-
нути на Росію і досягти миру на 
Донбасі?
 — У першу чергу — міжна-
родним тиском. Для мене особис-
то найперспективнішим шля-

хом є введення миротворчої місії 
ООН, причому одночасно на всю 
територію окупованої частини 
Донбасу, включно з державним 
кордоном. І з подальшим виведен-
ням чи роззброєнням усіх незакон-
них збройних формувань, встанов-
ленням перехідної адміністрації, 
а далі — виборами та інтеграцією 
цих територій у єдиний простір 
України.
 Але це — в перспективі. А про-
цес реінтеграції Донбасу потріб-
но починати вже зараз, не чека-
ючи звільнення територій. Бо ця 
війна іде не стільки за території, 
скільки за людей, які там живуть. 
Якщо взяти існуючі пункти в’їзду-
виїзду, то, за офіційними дани-
ми, лінію розмежування щоміся-
ця перетинають близько мільйона 
осіб. І ми працюємо з цими людь-
ми. Наше міністерство прийняло 
план реінтеграції східних регіонів, 
так званий План 8-Р, затверджена 
на три роки Стратегія щодо виму-
шених переселенців і відповідний 
план заходів, там більше 40 пи-
тань, задіяні абсолютно всі мініс-
терства.

85% переселенців не мають 
бажання повертатися туди, 
звідки виїхали
 ■ Багато хто з тих, хто у 2014 
році виїхав із Донбасу в надії не-
вдовзі повернутися, за ці чоти-
ри роки вже освоїлися на новому 
місці, налагодили життя, бізнес. 
Як правило, це були найактив-
ніші. Чи є надія, що вони повер-
нуться назад із початком проце-
су реінтеграції і яким будуть перс-
пективи відро дження краю без та-
ких людей?
 — Вони не повернуться. Різні 
соціологічні опитування показу-
ють, що до 85% переселенців не 
мають бажання повертатися туди, 
звідки виїхали, навіть після повер-
нення території під юрисдикцію 
України. І це справді буде певна 
проблема з тими людьми, які за-
лишаться на звільненій території. 
До цього треба ставитися тверезо й 
аналізувати інформацію. Поки що 
ми не контролюємо цю територію 
і жодних об’єктивних даних для 
того, щоб братися за розробку яки-
хось соціальних програм, у нас не-
має. Але ми чудово розуміємо, що 
така проблема існує.
 ■ А яка надія для тих, хто виї-
хав, повернути своє майно, яке ли-
шилося на підконтрольних тери-
торіях?
 — Це питання врегульоване в 

Законі «Про особливості держав-
ної політики із забезпечення де-
ржавного суверенітету України 
над тимчасово окупованими тери-
торіями в Донецькій та Лугансь-
кій областях». Зокрема, там зазна-
чено, що будь-які правочини, які 
стосуються права власності, здій-
снені на тимчасово окупованій те-
риторії, є недійсними, якщо вони 
не засвідчені українськими де-
ржавними нотаріусами і не вне-
сені до Державного реєстру. Тобто 
право власності на будь-яке май-
но, яке лишилося на окупованих 
територіях, після повернення цих 
територій під контроль України 
буде поновлене. Це стосується як 
фізичних, так і юридичних осіб. 
Усі інші правочини, здійснені на 
окупованих територіях, будуть 
дійсні лише за умови реєстрації на 
українській території українськи-
ми державними нотаріусами. Ця 
норма існувала від самого почат-
ку, просто зараз вона набула сили 
закону. Крім передбачених у За-
коні свідоцтва про народження і 
свідоцтва про смерть, які визна-
ються автоматично. 
 ■ На початку року ви анонсува-
ли, що вже в лютому на лінії роз-
межування жителям ОРДЛО бу-
дуть видавати  українські паспор-
ти. Як зараз іде цей процес, скіль-
ки паспортів видано і наскільки 
охоче люди отримують докумен-
ти? 
 — Цю інформацію треба уточ-
нити в Державній міграційній 
службі. Хочу сказати, що процес 
видачі паспортів тривав завжди, 
ніхто його не припиняв. Просто 
для того, щоб своєчасно оформи-
ти біометричний паспорт, людині 
потрібно було їхати бозна-куди, 
щоб пройти верифікацію і здати 
документи та відбитки пальців. 
 Наша функція полягала в тому, 
щоб у рамках державної програ-
ми за рахунок бюджету допомог-
ти громадам, які розташовані в 
Донецькій та Луганській області, 
придбати додаткове обладнання, 
яке дозволить спростити процеду-
ру оформлення і видачі біометрич-
них паспортів. Тепер ми закупили 
обладнання і передали його місце-
вим громадам, щоб людина змогла 
пройти ці процедури в найближчо-
му до лінії розмежування Центрі 
надання адміністративних послуг. 

«Я не боюся результатів, які ми 
можемо отримати від мешканців 
окупованих територій»
 ■ За рік нас чекають нові вибо-
ри. Наскільки на цей процес може 
вплинути  питання реінтеграції 
Донбасу? Чи може ця тема стати 
козирем на майбутніх виборах?
 — Може, на жаль. І, швидше за 
все, так і буде. І кандидати в пре-
зиденти, і політичні сили, які їх 
підтримуватимуть, будуть широ-
ко використовувати популістичні 

гасла на кшталт: «Оберіть мене — 
і завтра я подолаю всю корупцію, 
а післязавтра поверну Крим і Дон-
бас і закінчу війну, кияни поїдуть 
в Ялту, львів’яни — в Донецьк, а 
луганчани — в Париж». Я пере-
конаний, що всі ці пустопорожні 
обіцянки будуть використані кан-
дидатами в президенти. Чи всіма, 
чи не всіма — поживемо, побачи-
мо.
 ■ Це буде на рівні обіцянок, чи 
принаймні провладні кандида-
ти   намагатимуться щось зробити 
в цьому напрямку і показати ре-
зультат?
 — Я прагматик і стосовно 
обіцянок кандидатів чи в депу-
тати, чи в президенти, досить пе-
симістично і тверезо дивлюся на ці 
речі. 
 ■ Якщо до того часу   якісь кро-
ки буде зроблено і ці території пе-
рейдуть під контроль України, чи 
можлива участь громадян, які 
мешкають на тих територіях, у 
виборах Президента і наступних 
парламентських виборах?
 — Я цього не виключаю. Якщо 
вибори будуть організовані згід-
но з міжнародним правом, згід-
но з чинним українським законо-
давством, якщо всі політичні пар-
тії зможуть узяти участь в органі-
зації і проведенні цих виборів, то 
чому б і ні? Хоча я знаю багатьох 
людей, хто проти цього. 
 ■ Але це буде фактично мож-
ливість легалізації тих, хто став 
призвідником «російської весни» 
на Донбасі?
 — Я це розумію. Але я не бою-
ся тих результатів, які ми може-
мо отримати від мешканців оку-
пованих територій. По-перше, ре-
гулярно спілкуючись із ними, я не 
вірю в байку про суцільний сепара-
тизм там. Повірте, на підконтроль-
них територіях «руського міра» в 
головах людей не менше. По-дру-
ге, на тимчасово окупованих те-
риторіях мешкає 3-5% від загаль-
ної кількості населення України. 
Ну добре, якщо навіть від них у 
парламент зайдуть додатково 5-10 
проросійськи налаштованих депу-
татів — хіба це щось кардинально 
змінить? Що ж ми за нація така, 
що ми, 45 мільйонів, боїмося тих 
2-3 мільйонів?
 ■ Але є і думка про тимчасо-
ву заборону жителям окупованих 
територій брати участь у виборах. 
Як ви ставитеся до такої перспек-
тиви?
 — Це можливо. Але треба зва-
жати на ситуацію. Якщо після вве-
дення миротворчого контингенту 
процес повернення окупованих те-
риторій під українську юрисдик-
цію відбуватиметься більш-менш 
безболісно і спокійно, я не думаю, 
що цей мораторій варто затягува-
ти. Інакше люди можуть розчару-
ватися і не сприйняти повернення 
української влади. ■

ВІДВЕРТА РОЗМОВА

Георгій Тука: Реінтеграцію Донбасу потрібно 
починати вже зараз
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих 
територій — про перспективи повернення 
Донбасу, екологічні ризики та можливі вибори 

■

Георгій Тука.
Фото автора.
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ПОРОХОВА БОЧКА

 ■ Нещодавно уряд виділив 
кошти на порятунок шахт на Лу-
ганщині. На що підуть ці кошти?
 — Так, уряд виділив 131 мільйон 
гривень для побудови потужного водо-
відведення з шахти «Гірська», «Пер-
вомайськвугілля», яка контролюється 
урядом. Бо, виходячи з того, що на Лу-
ганщині споріднені шахти почали за-
топлювати ще в 2015 році, за ці роки 
додаткові води почали потрапляти і в 
шахти, розташовані на підконтроль-
ній території. Для того, щоб не втрати-
ти цю шахту, а в ній цього року закла-
ли дві потужні лави, було прийнято рі-
шення про негайне спорудження ком-
плексів із водовідведення. 
 ■ А як зупинити екологіч-
ні та техногенні катастрофи на 
непідконтрольній території, зок-
рема перспективу затоплен-
ня шахти «Юнком», де у 1979 
році було здійснено підземний 
ядерний вибух і де досі збері-
гаються радіоактивні речови-
ни? 
 — На жаль, ми можемо діяти 
лише таким чином, яким ми може-
мо діяти. Протилежна сторона ка-
тегорично відмовлялася допускати 
навіть міжнародних спостерігачів не 
тільки до «Юнкома», а взагалі до 
шахт, які почали затоплювати. 
 ■ Скільки шахт за ці чоти-
ри роки затоплено на тій тери-
торії?
 — Уже 32. І лише кілька днів 
тому в Мінську начебто — під-
креслюю, начебто, бо вірити їм у мене 
жодних підстав нема — вони погоди-
лися допустити на «Юнком» міжна-
родних експертів для обстеження. Які 
будуть подальші дії — поживемо, по-
бачимо.
 Днями в Державній службі гео-
логії і надр України відбулася нара-
да, де ми 3,5 години обговорювали 
проб леми затоплення шахт на Дон-
басі, і безпосередньо «Юнкома». Ми 
це питання тримаємо в полі зору. 
Майже щотижня відбуваються різно-
го роду наради. Сподіваємося най-
ближчим часом провести «круглий 
стіл» із залученням іноземних екс-
пертів, щоб відкрити очі нашим парт-
нерам на те, яка існує потенційна за-
гроза.
 ■ А чим реально загрожує і 
Україні, і світу затоплення шах-
ти «Юнком»?  
 — Це важко спрогнозувати. По-
тенційно існує загроза забруднення 
радіоактивними речовинами водой-
ми біля Єнакієвого, яку використову-
ють для водозабору. Після цього за-
бруднена вода потрапить у дві річки, 
у яких є загальною кількістю п’ять 
водозаборів. І далі через територію 
Російської Федерації ця забруднена 
вода потрапить в Азовське море. 
 ■ А є дослідження, що там 
вибухнуло, які це були речови-
ни, в якому стані зараз ці еле-
менти і скільки їх?
 — Останні обстеження цього 
об’єкта проводилися українськими 
фахівцями у 1999 році. Але що там 
всередині, документального підтвер-
дження в української сторони немає. 
Весь експеримент у 1979 році прово-
дився під егідою російського центру 
ядерних досліджень «Арзамас 16». 
Усі документи є засекреченими, і на-
віть до війни українська сторона не-
одноразово зверталася до Росії з 
проханням надати нам ці документи, 
але безрезультатно.  
 ■ Крім «Юнкома» чи є ще   
потенційно небезпечні техно-
генні об’єкти?
 — Незліченна кількість. Це і 
так звані хвостовики, і забруднені 
водой ми. Є певні об’єкти навколо, 
умовно кажучи, ртутної проблеми. 
Є величезна проблема зі складами 
гербіцидів та пестицидів, які за цей 
час перетворилися на справжню 
хімічну отруту. Але найбільша про-
блема — це підтоплення території 
в результаті неконтрольованого за-
топлення шахт.

■

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

На Донбасі 30 квітня офіційно закінчилася Антитерористична операція і 
почалася так звана Операція Об’єднаних сил. Утім, крім зміни та урочис-
тої передачі керування операцією генералу Сергію Наєву, практично нічого 
не відбулося. Оперативні зведення з передової так само повідомляють про 
регулярні обстріли українських позицій. І, на жаль, є вже перші втрати в 
ООС — 30 квітня поблизу Авдіївки загинув 19-річний боєць 95-ї окремої 
десантно-штурмової бригади Олександр Микитюк.
Закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного 
суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій 
та Луганській областях», згідно з яким і відбулися зміни формату військової 
операції, під час голосування у Верховній Раді називали законом про реін-
теграцію Донбасу або законом про деокупацію Донбасу. Однак сподіватися 
на швидке завершення війни та автоматичне вирішення всіх проблем не 
варто. Бо проблем цих і за чотири останніх роки, і за два десятки поперед-
ніх, накопичилося чимало. Про це — наша розмова з заступником міністра 
з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 
України Георгієм Тукою.
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Аналітики вірять у нас!
 МВФ уже переглянув темпи при-
росту українського ВВП, новий про-
гноз виявився дуже обнадійливим. 
Так, Фонд переглянув прогноз на 
2019 рік, збільшивши номінальний 
ВВП з 118,8 млрд. до 126,7 млрд. 
доларів. Реальний ВВП при цьому, 
навпаки, повинен знизитися з 3,5% 
до 3,3%. Тобто темпи зростання 
хоча й уповільнюються, але у грив-
нях сума виглядатиме більшою.
 Такої ж думки і «Стандарт енд 
Пурз», який вбачає, що економіка 
України цьогоріч прискориться до 
3,1%, а вже у наступному — уповіль-
ниться до 2,9%. Це зовсім інша ди-
наміка у порівнянні з попередньою, 
коли аналітики компанії стверджу-
вали: у нинішньому році українсь-
ка економіка зростатиме на 2,6%, а 
у 2019 і 2020-му — «розженеться», 
відповідно, до 3% та 3,2%. 
 Що ж стосується інфляції,  то 
«Стандарт енд Пурз» переконані: 
темпи знецінювання національної 
валюти цьогоріч зростуть із 8,7% до 
8,9%. Що на загал є дуже хорошим 
показником, адже у 2017 році інфля-
ція, як ми пам’ятаємо, вимірювала-
ся двозначним числом. Через рік цей 
показник, на думку експертів, стано-

витиме 7,5% (раніше вони думали, 
що 8%), а у 2020 році — 7% (раніше 
вони стверджували, що 7,5%).
 На колишньому рівні залишив-
ся прогноз суверенного кредитного 
рейтингу України, який, за виснов-
ком «Стандарнт енд Пурз», залиша-
тиметься на познаці В-\В із прогно-
зом «стабільний».

Плюс 8 мільярдів=... 
великому мінусу
 Різниця номінального ВВП, про-
стіше кажучи, суми, яку заробить за 
наступний рік держава Україна, на 
перший погляд, зовсім не суттєва: 
плюс 8 млрд. доларів, до того ж на 
нашу користь. Але вона суттєво змі-
нює графік погашення зовніш ньої 
заборгованості,  — і зовсім не на 
нашу користь. Так, за домовленістю 
з інвесторами (яка, як і  газова угода 
Юлії Тимошенко, подавалася у ЗМІ 
як наша велика перемога), наші кре-
дитори претендують на частину при-
росту реального ВВП (з урахуванням 
інфляції),  що перевищить показник у 
3% в 2019—2038 рр., за умови, що 
номінальний ВВП (без урахування 
інфляції) буде більшим, ніж 125,4 
млрд. доларів.
 Іншими словами домовленість 

ґрунтувалася на обіцянці: якщо наша 
економіка практично не зростатиме 
впродовж останнього часу, то інвес-
тори і справді дають нам відтерміну-
вання платежів. Якщо ж Україна поч-
не заробляти трохи більше, то, будь-
те ласкаві, почати платити раніше. 
Втім експерти наразі розходяться в 
оцінках, скільки і коли має заплати-
ти кредиторам Україна.
 У наступному році насамперед 
завдяки інфляції наша держава може 
підійти до межі, окресленої у домов-
леностях з інвесторами. 126,5 млрд. 
доларів — це рівно на 1,1 млрд. до-
ларів більше, ніж прописано в до-
кументі.  А значить, усе, що ми за-
робимо більше, ніж 3% ВВП, треба 
повернути у вигляді компенсації за 
добровільно реструктуризовані ук-
раїнські борги. Якщо прогнози аналі-
тиків справдяться, то ця цифра сягне 
0,3% нашого ВВП. І  новий борг доєд-
нається до попередніх, узятих рані-
ше кредитів МВФ, що призведе до 
піку боргових виплат не лише перед 
цією інституцією, а й перед іншими. 
А боргова удавка ще щільніше обхо-
пить українське горло, — якщо, зви-
чайно, до цього часу не буде знайде-
но компромісне рішення.
 Як зазначають експерти, якщо 
ці прогнози справдяться, вип лати 
за VRI (так званими ВВП-варантами) 
почнуться не в 2020, а в 2019 р. Тоб-
то наше боргове навантаження зно-
ву зросте, що затьмарить загальну 
радість від приросту ВВП.

Інфляція, яка нас руйнує...
 Українські експерти оцінюють 
стан наших справ навіть оптимістич-

ніше, ніж МВФ. Хоча в цьому контексті 
оптимізм можна легко сплутати з пе-
симізмом. На думку економіста «Дра-
гон Кепітал» Олени Білан, номіналь-
ний ВВП у 2019 році може становити 
134 млрд. доларів. На її думку, голов-

ними драйверами зростання ВВП у ми-
нулому році були високе зростання цін 
на зовнішньому і внутрішньому рин-
ках, а також зростання зарплат у де-
ржавному секторі на тлі підняття міні-
мальної заробітної плати.
 У нинішньому та наступному ро-
ках, на ї ї  думку, вплив цих факторів 
трохи ослабне через уповільнення 
росту цін на головні експортні това-
ри, жорстку монетарну політику На-
ціонального банку та менш стрімкого 
зростання зарплат чиновників. Але 
навіть за таких умов зростання но-
мінального ВВП уже в 2018 році пе-
реступить «поріг Яресько» — і ста-
новитиме 128 млрд. доларів. «А у 
2019 році ця цифра наблизиться до 
показника 2014 року — 134 млрд. 
доларів», — стверджує Білан.
 З нею погоджується головний еко-
номіста «Альфа-Банку» Олексій Блі-
нов. На його думку, головне зростан-
ня номінального ВВП у році, що ми-
нув, та в найближчій перспективі пояс-
нюється інфляційними складниками. 
На його думку, вже у нині шньому році 
зростання номінального ВВП практич-
но у 7 (!) разів перевищить зростання 
реального: 20% та 3,2%.

«Трудящі, рівняємося на
 ІТ-колег!»
 Тим часом влада, відчуваючи 
наближення виборів, почала актив-
но опікуватися зростанням економі-

ки. На думку Прем’єр-міністра Во-
лодимира Гройсмана, впоратися із 
завданням зможе наш героїчний ІТ-
сектор. «Українська економіка має 
зростати у 1,5-2 рази швидше, ніж 
інші пострадянські країни. Головним 
чином, тому що за попередні роки ми 
накопичили величезне відставання, 
— сказав він. — Торік ІТ-індустрія 
показала зростання у 20%, і  вона не 
має опускати цю планку. По ситуації 
на початок 2018 року ми бачимо, що 
темпи зростання індустрії  можуть 
стати ще стрімкішими, і  це дуже по-
зитивний сигнал».
 Також пан Гройсман закликав 
інші галузі орієнтуватися на героїч-
них айтішників, які своєю невпинною 
працею творять і  примножують, так 
би мовити. Задля порятунку України, 
ясна річ! 
 Його злегка охолоджує економіст 
Андрій Новак: «Якщо взяти суху ста-
тистику, то найбільше зростання в 
нашій державі відбулося в ІТ-сфері 
та аграрному секторі. Але Україна 
має усвідомити, що через глобалі-
зацію світу всі економічні проблеми 
потрібно співвідносити зі світовими 
проблемами».
 «Адже якщо не зважати на гло-
бальні проблеми, то країна не змо-
же знайти своє місце у світі», — за-
стеріг Андрій Новак. І  показав інші 
галузі, які також можуть активно 
розвивати вітчизняну економіку. «Це 
саме ті товари та послуги, без яких 
людство вже не зможе обійтися», — 
пояснив аналітик і  додав, що Україна 
досить непогано вписується у світові 
тренди.
 «ІТ-сектор в Україні вже запу-
стився. Щодо виробництва у транс-
портній сфері, то в Україні найкра-
ща перспектива у вантажній авіації , 
суднобудуванні та вагонобудуванні, 
що потрібно відновлювати та розви-
вати. Ще одна перспективна галузь 
для України, яка поки що спить, — 
це фармацевтика. Я вважаю, що Ук-
раїна має всі шанси, щоб зроби-
ти прорив у фармацевтичному сек-
торі. Для цього є наукові рішення, 
інтелект і  промислові потужності», 
— зазначив голова Комітету еконо-
містів України. І  додав, що якби в 
Україні була розумна політика, то по 
всіх головних глобальних трендах 
економіки можна знайти гарну нішу 
для країни.
 Наразі ж керівники уряду прос-
то говорять пафосні речі про сфери, 
у яких вони не надто розуміють: ви-
сокопарно, по-радянськи і зовсім не 
продуктивно...  ■

РЕКЛАМА■

НАШІ ГРОШІ

«Податок» на ВВП
Зростання української економіки впродовж 
наступних років може суттєво збільшити 
розмір нашого зовнішнього боргу — 
відповідно до умов реструктуризації, що її 
підписала екс-міністр Наталія Яресько  

■

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Міжнародний валютний фонд переглянув прогнози зростання 
внутрішнього валового продукту — головного економічного по-
казника держави — в Україні на 2019-й та наступні роки. І дійшов 
висновку, що ми розвиватимемося швидше, ніж передбачалося 
раніше. Такої ж думки і рейтингові агенції, скажімо «Стандарт енд 
Пурз». Але радості від цього зростання, як не дивно, не багато, 
адже підвищення заробітку України означатиме одночасне... наро-
щування боргового тиску на державу. 
Причина — реструктуризація зовнішнього боргу, проведена екс-
міністром фінансів Наталією Яресько. У тексті документа, як ві-
домо, йшлося: якщо наша держава розвиватиметься швидше, ніж 
ми декларували під час реструктуризації, то виплати інвесторам 
також мають прискоритися. 

ВВП України ударно «кують» аграрії та ІТ-спеціалісти, які показують 
ефективність навіть попри відсутність чіткої державної політики.
Фото з сайта itspecialist.com.
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.35 ТСН

09.30 «Чотири весілля»

10.55 «Одруження наосліп»

12.20, 13.50, 15.10 «Міняю 

жінку»

17.10 Мелодрама «Кохання 

Мер’єм»

20.15, 1.15 Драма «Втеча з 

Шоушенка»

23.00 Драма «Мисливці за 

скарбами»

ІНТЕР

05.55 М/ф
06.10, 22.30 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00 «Готуємо разом»
08.00 «Орел і решка. Рай і 

пекло»
09.50, 20.30 Т/с «Заради 

кохання я все зможу!»
11.45, 12.25 Х/ф «Максим 

Перепелиця»
12.00, 17.40 Новини
14.10 Х/ф «Я тебе ніколи 

не забуду»
16.00 «Жди мене. Україна. 

Зустрічі Перемоги»
18.00, 4.10 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 2.00 «Подробиці»
00.20 Х/ф «У небі «Нічні 

відьми»
02.35 «Скептик 3»
03.00 «Орел і решка. Шопінг»
04.55 Top Shop
05.25 «Удачний проект»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.15 Сьогодні

09.30 Зірковий шлях

10.45, 3.00 Реальна містика

13.45, 15.30 Т/с «Я ніколи не 

плачу»

18.20, 19.45 Т/с «За законами 

воєнного часу-2»

23.30 Х/ф «Судний день»

01.40 Телемагазин

ICTV

05.05 Служба розшуку дітей

05.10, 8.45, 18.45, 4.25 Факти

05.40, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.30 Ранок у Великому Місті

09.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.05 Х/ф «Перший лицар»
12.45, 15.45 Факти. День

13.20 Х/ф «Останні лицарі»
15.30, 16.20 Х/ф «Робін 

Гуд»
20.05 Х/ф «Лють»

22.35 Свобода слова

00.50 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

02.20 Х/ф «Я — Хортиця»
04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.50 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.55 Зона ночі

03.20 Абзац

05.09, 6.49 Kids Time

05.10 М/ф «Лісова братва»

06.50 Т/с «Бібліотекарі»

11.00 Х/ф «Сигнал»
13.00 Х/ф «Острів»

15.50 Х/ф «Трансформери: 
час вимирання»

19.00 Ревізор. Крамниці

21.00 Таємний агент

22.20 Таємний агент. Пост-

шоу

00.00 Х/ф «Cупернова»
01.50 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси
06.50, 17.00 Час новин. Київ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 
4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.30 Фінансовий тиждень
08.15 Про військо
08.50 Клуб LIFE
09.25, 17.45 Час громади
10.10 Час. Підсумки тижня 
11.10, 12.30, 13.15, 

14.10, 15.30, 16.10 
Інформаційний день

17.10, 18.30, 19.20 
Інформаційний вечір

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

НТН

06.45 Х/ф «Викуп»
08.30 «Свідок. Агенти»

09.05 Х/ф «Штольня»
10.45 «Кримінальні справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»

12.50 «Життя на грані»

14.35 «Легенди карного 

розшуку»

15.30, 16.55 «Апокаліпсис. 

Друга світова війна»

19.30, 0.50 Т/с «Альпійський 

патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Спадщина»

03.00 «Випадковий свідок»

03.20 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Документальна 

програма «Музична 

одіссея Арірант. 

Оповідь», с. 4 

06.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Олег 

Короташ, ч. 1

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.25 Школа Мері Поппінс

07.45 Хочу бути

08.15  Колечки. Емалеві 

картини

08.30 Фольк-music діти 

10.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Олег 

Короташ

11.50 Документальна 

програма біографії 

великих. «Спадок 

Кеннеді»

12.40 Київський академічний 

Молодий театр. 

І. Мерес «Попіл» 

14.30 РадіоДень.Євробачення

14.55 Документальний фільм 

«Гармонія протиріч 

Тетяни Яблонської» 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет

17.20 Українська читанка. 

Андрій Бондар

17.30 Як дивитися кіно 

18.00 Інформаційна година

18.55 Українська читанка. 

Тарас Прохасько 

19.05 #ВУКРАЇНІ «Обирок, 

або Хутір мрій» 

19.35 Документальний фільм 

«Одесити на Донбасі» 

20.30 #МузLove з Любою 

Морозовою. Творчий 

вечір Тимура і 

В’ячеслава Полянських 

(Джаз)

22.30 Документальна 

програма 

«Євробачення. Цілком 

безпечно»

23.00 Розсекречена історія. 

00.00 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП 7»

00.55 Про книгу. Юрій 

Щербак «Зброя судного 

дня»

01.45 Документальний фільм 

«Срібна земля. Хроніка 

Карпатської України»

03.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Олег 

Короташ

04.15 Надвечір’я. Долі. Друга 

світова в людських 

долях

05.10 Розсекречена історія. 

Міф про віроломний 

напад. Таємниці 

секретних архівів

СТБ

06.05, 15.55 Все буде добре!

07.30 Все буде смачно!

09.30 Світами за скарбами

11.45 Х/ф «Небезпечно 
для життя!»

13.30 Битва екстрасенсів

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Т/с Коли ми вдома. 

Нова історія

19.55, 22.40, 1.30 Слідство 

ведуть екстрасенси

23.35 Один за всіх

00.55 Небачене Євробачення 

2018 р.

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» 

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...» 

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 Територія 

позитиву

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00  М/ф

08.00  «Нове Шалене відео 

по-українськи»

09.30, 18.15 «Спецкор»

10.10, 18.50 «ДжеДАІ»

10.50  Т/с «Стоматолог»

14.40  Х/ф «Віддача»
16.25  Х/ф «Найкращі 

серед найкращих»
19.25  Т/с «Ментівські війни. 

Одеса»

20.30, 22.05 Т/с «Кістки-11»

23.45  Х/ф «Найкращі 
серед найкращих-2»

01.40  «Помста природи»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Атлетік» — «Бетіс». 

Чемпіонат Іспанії

07.45 Журнал Ліги чемпіонів

08.15 «Шахтар» — «Зоря». 

Чемпіонат України

10.00, 15.40, 22.30 «Футбол 

NEWS

10.20 «Великий футбол»

12.05 «Барселона» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

13.55 «Олександрія» 

— «Зірка». Чемпіонат 

України

16.00 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру. Прем’єра

16.55 Топ-матч

17.00 «Ліверпуль» — «Рома» 

 (2001 р. / 2002 р.). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів. Прем’єра

18.45 «Олімпік» — «Сталь». 

Чемпіонат України

20.30 «Ман Сіті» 

— «Гаддерсфілд». 

Чемпіонат Англії

22.50 LaLiga Docs. Чемпіонат 

Іспанії. Прем’єра

23.45 «Евертон» 

— «Саутгемптон». 

Чемпіонат Англії

01.30 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

02.25 «Вільярреал» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

04.10 «Вест Бромвіч» — 

«Тоттенгем». Чемпіонат 

Англії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Олімпік» — «Сталь». 

Чемпіонат України

07.45 «Барселона» — «Реал». 

 Чемпіонат Іспанії

09.30, 15.45 «Моя гра»

10.00 «Челсі» — «Ліверпуль». 

 Чемпіонат Англії

11.50 Топ-матч

11.55 «Атлетіко» — «Арсенал». 

 1/2 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

13.45 «Ман Сіті» 

— «Гаддерсфілд». 

Чемпіонат Англії

16.15 «Шахтар» — «Зоря». 

Чемпіонат України

18.00, 1.40 «Великий футбол»

19.40 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру. Прем’єра

20.40 «Європейський 

WEEKEND»

21.55 LIVE. «Леганес» — 

«Леванте». Чемпіонат 

Іспанії

23.55 «Ліверпуль» — «Рома» 

(2001 р. / 2002 р.). 

Золота колекція Ліги 

чемпіонів

03.25 Журнал Ліги чемпіонів

03.55 «Атлетіко» 

— «Еспаньйол». 

Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.40, 13.10 Правда життя

08.40, 22.30 Цікаво.com

09.30, 17.10 Океан «Вет»

10.20 Дика природа Африки

11.20 Наші

12.20 Брама часу

14.10 Речовий доказ

15.20, 21.40 Відчайдушні 

рибалки

16.20, 20.50 Мистецтво 

виживання

18.10 Код доступу

19.00 Фантастичні історії

23.20 Любов, ненависть і 

пропаганда

00.20 Мегазаводи

01.10 Містична Україна

02.40 Володимир Івасюк

03.30 Великі українці

К1

06.30 Top Shop

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Карамболь»

09.30 «Орел і решка. Шопінг»

11.25 «Орел і решка. На краю 

світу»

12.15, 20.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

13.15, 21.00 «Орел і решка. 

Рай та пекло»

14.15 «Орел і решка. 

Ювілейний-2»

22.00 «Вірю не вірю»

23.00 Х/ф «Екстрасенс-2: 
Лабіринти розуму»

00.50 Х/ф «Залізний 
лицар»

02.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/ф «Софія Перша. 

Жила собі принцеса»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Чотири весілля

13.00 Казки У Кіно

14.00, 22.00 Знай наших!

15.00 Віталька

16.15 М/с «Веселі історії від 

Шрека, Панди та друзів 

із Мадагаскару»

18.00 Готель «Галіція»

19.30 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Танька і Володька

23.00 Країна У

00.00 Щоденники Темного

00.30 Х/ф «Страчені 
світанки»

02.15 Х/ф «Назар Стодоля»
03.30 Х/ф «Вінчання зі 

смертю»
05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 16.10 М/с «Чорний 

Джек»

06.25, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 

9.25, 21.00, 2.50 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Д/ф «Велике 

фотополювання Дага 

Гарднера»

10.35, 13.35, 16.35 

Телепродаж (на 

комерційних умовах)

11.00 Д/ф «Столика Японія»

11.40 Д/ф «Двоколісні 

хроніки»

12.00 Смачні історії

12.55, 15.00 Лайфхак 

українською

13.10 РадіоДень

13.55 Перша шпальта

14.30 РадіоДень. 

Євробачення

15.25 М/с «Гон»

17.00 Розсекречена історія

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

19.00 «Юзівська весна: як ми 

боролись за Донецьк»

19.40 До справи

20.15, 1.05, 1.10 Війна і мир

21.30 Щоденник 

Євробачення-2018 р.

21.45 Концертна програма 

«Нацвідбір на 

Євробачення-2018»

23.00 Д/ф «Дивовижні міста 

світу»

00.00, 2.40 Спецрепортаж 

«Обличчя війни»

01.50 «Вони боролись до 

загину»

03.20 Посттравматичний 

синдром
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН

09.30, 11.05, 12.20 

«Одруження наосліп»

13.10, 14.50 «Міняю жінку»

17.10 Мелодрама «Кохання 

Мер’єм»

20.15 Драма «В бій ідуть 

тільки старі»

22.10, 23.05 Драма «Авіатор»

22.45 «Акція «Перша хвилина 

миру»

01.20 Комедія «Перемагай»

05.05 Драма «Мисливці за 

скарбами»

ІНТЕР

06.10 М/ф
06.35, 20.00 «Подробиці»
07.05 «Жди мене. Україна. 

Зустрічі Перемоги»
08.35 Х/ф «Дот»
10.30, 12.25, 20.30 Т/с 

«Заради кохання я все 
зможу!»

12.00, 17.40 Новини
13.00 Х/ф «Ати-бати, йшли 

солдати...»
14.50, 15.45, 16.45, 1.25 

«Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»
19.00 Д/п «Люди Перемоги. 

Наш Полк». Прем’єра
22.30 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
00.35 Д/п «Майор Вихор. 

Правдива історія»
02.50 Д/п «Аджимушкай. 

Підземелля смерті»
03.40 Д/п «Чорна піхота»
04.30 Х/ф «Вони воювали 

за Батьківщину»

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 Зірковий шлях

10.10 Т/с «Аметистова 

сережка»

13.50, 15.30 Т/с «Незламана»

18.00, 19.45 Т/с «За законами 

воєнного часу-2»

22.45 Перша хвилина миру

23.30, 2.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.30 Телемагазин

02.45 Реальна містика

ICTV

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 4.10 

Факти

09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.55 Д/ф «Вони закінчили 

війну»

11.45, 13.15 Х/ф 
«Врятування 
рядового Раяна»

15.35, 16.20 Х/ф «Лють»
20.05 Т/с «Конвой»

23.55 Х/ф «Сволота»
01.50 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

02.35 Небачене 

«Євробачення»

02.50 Х/ф «Секретний 
фарватер»

03.55 Скарб нації

04.00 Еврика!

04.35 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.10 Зона ночі

04.20 Абзац

06.10 Х/ф «Зоряний пил»

08.40 Т/с «Хроніки Шаннари»

17.00, 19.00 Заробітчани

21.00 Аферисти в мережах

22.00 Від пацанки до панянки

01.50 Небачене 

«Євробачення»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30 Огляд преси

06.50, 17.00 Час новин. Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 00.00, 

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20 Будівельний стандарт

07.30 Код успіху

08.25 Агрокраїна

08.45 Клуб LIFE

09.25, 17.45 Час громади

10.10 Велика політика

11.10, 12.30, 13.15, 

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.30, 19.20 

Інформаційний вечір

22.00, 23.00 «За Чай.com»

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.20 «Легенди бандитської 
Одеси»

06.35 Х/ф «Доля людини»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Балада про 

солдата»
10.45 «Кримінальні справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»
12.50 «Життя на грані»
14.30 «Легенди карного 

розшуку»
15.30, 16.50 «Апокаліпсис. 

Друга світова війна»
19.30, 0.55 Т/с «Альпійський 

патруль»
22.15, 23.50 Т/с «Спадщина»
03.00 «Випадковий свідок»
03.10 «Речовий доказ»
04.40 «Правда життя. 

Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Документальний фільм 

«Левко Лук’яненко. Йти 
за совістю» із циклу 
«Дисиденти» 

06.30 Діалог. Василь 
Герасим’юк — Олег 
Короташ, ч. 2

07.00 Розсекречена історія. 
Українці у Другій світовій 
війні

08.00 Документальний фільм 
«Кенгір. Сорок днів 
свободи» 

10.05 Документальний фільм 
«Хроніка Української 
повстанської Армії. 1942-
1954», ч. 1, 2

12.00 ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА 
ХВИЛИНА МОВЧАННЯ. 
ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ДРУГОЇ 
СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

12.05 Розсекречена 
історія. Трагедії 
військовополонених

13.10 РадіоДень. День пам’яті
13.55 Документальний фільм 

«Юзівська весна. як ми 
боролись за Донецьк» 

14.30 РадіоДень.Євробачення
14.50 Документальний фільм 

«Срібна земля. Хроніка 
Карпатської України»

16.10 РадіоДень. Освітні 
програми. «Твій 
час»/«Модуль знань»

16.50 Посттравматичний 
синдром 

17.20 Українська читанка. 
Любко Дереш

17.30 Посттравматичний 
синдром 

18.00 Інформаційна година
18.50 Українська читанка. 

Наталка Сняданко 
19.00 День пам’яті та 

примирення. Спецпроект
20.30 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем
21.00  Київський академічний 

театр «Колесо». 
Фрідріх Дюрренматт 
«Портрет планети, 
або Попередження 
нерозумному людству» 

22.55 Перша хвилина миру
23.20 Розсекречена історія 

«Українці у Другій 
світовій війні».

00.15 Мирослав Гай. Моя війна
01.00 День пам’яті та 

примирення. Спецпроект
02.20 Київський академічний 

Молодий театр. І. Мерес 
«Попіл» 

04.10 Д/ф «Кенгір. Сорок днів 
свободи»

 
СТБ

06.10, 15.55 Все буде добре!
07.35 Все буде смачно!
08.30 МастерШеф
17.30 Вікна-Новини
18.00, 1.50 Слідство ведуть 

екстрасенси
20.00 ЕксперименТИ
22.00 Євробачення 2018 р. 

Півфінал
00.10 Один за всіх
01.20 Небачене Євробачення 

2018 р.

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. «Новий 
день» 

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

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 Ранок. 
«Ми всі...» 

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

21.20 Події
22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00  М/ф
08.00, 13.45, 23.45 «Помста 

природи»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55  «Чорнобиль. 

Розщеплені на атоми»
15.30  Х/ф «Посилка»
17.25  «Загублений світ»
19.25  Т/с «Ментівські війни. 

Одеса»
20.30, 22.05 Т/с «Кістки-11»
00.10  «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.40  «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND»

07.15 «Челсі» — «Ліверпуль». 
Чемпіонат Англії

09.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

10.00, 15.40, 22.30 «Футбол 
NEWS

10.20 «Олександрія» 
— «Зірка». Чемпіонат 
України

12.05 «Великий футбол»
13.50 «Брайтон» — «МЮ». 

Чемпіонат Англії
17.15 «Барселона» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії
19.00 Чемпіонат Англії. Огляд 

туру
19.55 «Шахтар» — «Зоря». 

Чемпіонат України
21.40 LIVE. «Свонсі» 

— «Саутгемптон». 
Чемпіонат Англії

23.45 «Сіткорізи»
00.15 «Атлетіко» — 

«Еспаньйол». Чемпіонат 
Іспанії

02.05 «Сток Сіті» — «Кристал 
Пелес». Чемпіонат Англії

03.55 «Олімпік» — «Сталь». 
Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Олександрія» — «Зірка». 
Чемпіонат України

07.50 Топ-матч
08.00 «Севілья» — «Сосьєдад». 

Чемпіонат Іспанії
09.50, 0.35 Журнал Ліги 

чемпіонів

10.20 «Європейський 
WEEKEND»

11.35 «Ман Сіті» 
— «Гаддерсфілд». 
Чемпіонат Англії

13.35, 21.50 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру

14.30 «Моя гра»
15.00 «Шахтар» — «Зоря». 

Чемпіонат України
16.45 «Сіткорізи». Прем’єра
17.15 «Олімпік» — «Сталь». 

Чемпіонат України
19.05 LaLiga Docs. Чемпіонат 

Іспанії
20.00 «Челсі» — «Ліверпуль». 

Чемпіонат Англії
22.45 «Барселона» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії
01.05 «Рома» — «Ліверпуль». 

1/2 фіналу. Ліга 
чемпіонів УЄФА

02.55 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру

03.55 «Евертон» — 
«Саутгемптон».
 Чемпіонат Англії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.40, 13.10 Правда життя
08.40, 22.30 Цікаво.com
09.30, 17.10 Океан «Вет»
10.20 Дика природа Африки
10.50 Африканські річки: дари 

дощів
11.20 Наші
12.20 Брама часу
14.10, 0.20 Речовий доказ
15.20, 21.40 Відчайдушні 

рибалки
16.20, 20.50 Мистецтво 

виживання
18.10 Код доступу
19.00 Фантастичні історії
23.20 Любов, ненависть і 

пропаганда
01.50 Прихована реальність
05.20 Містична Україна

К1

06.30  Top Shop 
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 Мультфільми
09.30 «Орел і решка»
10.30 «Орел і решка. На краю 

світу»
17.10 «Орел і решка. 

Ювілейний-2»

20.00 «Орел і решка. Рай та 
пекло»

22.00 «Орел і решка. 
Навколосвітня подорож»

01.00 Т/с «Секс у великому 
місті»

03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Осляча шкура»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»
14.00 Х/ф «Гензель і 

Ґретель»
15.00 М/с «Пригоди 

Котигорошка та його 
друзів»

16.15 Х/ф «Загублене та 
знайдене»

18.00 Т/с «ТУТ»
23.00 Щоденники Темного
00.00 Теорія зради
01.00 17+
02.00 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька
05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00 Д/ф «Вони боролись до 
загину»

06.25, 6.30 Т/с «Мисливці на 
нацистів»

10.05, 4.55 «Золотий 
вересень. Хроніка 
Галичини 1939-1941»

11.05 Д/ф «Іспит на людяність»
12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ: 

ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ 
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ 
ВІЙНИ

12.01 Д/ф «Межа очікування»
13.10 РадіоДень
14.00 Т/с «Справедливі»
16.30 Д/ф «Митрофанови: 

Історія родини 
військових батька й 
сина»

16.40 Д/ф «Монгол. Історія 
снайпера»

17.00 Світло
18.00 Інформаційна година
19.00 День пам’яті та 

примирення. 
Спецпроект

20.25 Наші гроші
21.00, 0.35, 3.00 Новини
21.30, 0.15 Про що співає 

Європа
22.00 Пісенний конкурс 

Євробачення 2018 р. 
Перший півфінал

01.05, 1.10 Тема дня
01.30 Розсекречена історія
02.25 Галичина мілітарна. 

УПА: Галицькі месники
03.40 «Срібна земля. Хроніка 

Карпатської України. 
1919-1939»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 4—5 ТРАВНЯ 2018
8 травня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

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

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2018 рiк:

на місяць — 55 грн. 51 коп.,

на два місяці — 111 грн. 02 коп.,

до кінця року — 388 грн. 57 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 75 грн. 51 коп.,

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

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 20 грн. 13 коп.,

на два місяці — 40 грн. 26 коп.,

до кінця року — 140 грн. 91 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць 
— 2 грн. 00 коп., на квартал — 
4 грн. 60 коп., на півроку — 
5 грн. 60 коп., на рік — 8 грн. 
60 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 Хто з вас, шановнi читачi, не встиг передпла-
тити «Україну молоду» на 2018 рiк, це можна зро-
бити по всій Україні до 18 травня, i ви отримува-
тимете газету з червня.
 Оформити передплату можна у від-
діленнях поштового зв’язку, в опера-
ційних залах поштамтів, у пунктах при-
ймання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2018■



КАНАЛ «1+1»

07.00 «Українські сенсації»

07.55, 19.30, 5.35 ТСН

08.50, 4.15 Драма «Ати-бати, 

йшли солдати»

10.40 Мелодрама «Завтра 

буде завтра»

20.15 Драма «Кіборги»

22.30 «100 днів над прірвою»

00.40 Х/ф «Дачна поїздка 

сержанта Цибулі»

ІНТЕР

05.50 Х/ф «Вони воювали 
за Батьківщину»

07.00 Марафон «Наша 

Перемога»

12.00 Х/ф «В бій ідуть 
тільки «старики»

13.30, 22.30 Т/с «Добровольці»

20.00, 3.05 «Подробиці»

20.30 Концерт «Перемога. 

Одна на всіх»

03.35 «Орел і решка. Шопінг»

04.45 Top Shop

05.15 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.00, 15.00, 19.00, 2.45 

Сьогодні

07.00, 10.30 Т/с «Незламана»

10.00 Присяга солдатів 

строкової служби 101-ї 

бригади Генштабу

11.10, 15.15, 19.40 Т/с «За 

законами воєнного 

часу-2»

20.25 Футбол. Фінал Кубка 

України. «Шахтар»- 

«Динамо»

23.00 Х/ф «Горець»
01.15 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

03.25 Реальна містика

ICTV

05.20 Громадянська оборона

06.10, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.50, 4.50 Т/с «Відділ 44»

08.40, 13.05 Т/с «Пес»

12.45, 18.45, 4.30 Факти

15.00 Т/с «Конвой»

20.05 Т/с «Один у полі воїн»

23.55 Х/ф «Епоха героїв»

01.40 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

02.35 Х/ф «Секретний 
фарватер»

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

03.40 Абзац

05.29, 6.49 Kids Time

05.30 М/с «Дракони. 

Перегони безтрашних»

06.50 М/ф «Хранителі снів»

08.50 Т/с «Хроніки Шаннари»

17.00, 19.00, 22.00 Від 

пацанки до панянки

21.00 Аферисти в мережах

01.55 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.45, 17.00 Час новин. Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 00.00, 

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.25 Драйв

07.30 Медекспертиза

08.15 Топ дня

08.45 Клуб LIFE

09.25, 17.45 Час громади

10.10 Особливий погляд

11.10, 12.30, 13.10, 

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.30, 19.20 

Інформаційний вечір

22.00, 23.00 «За Чай.com»

00.20, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

06.15 Х/ф «Професор у 
законі»

08.35 Х/ф 
«Неприборканий»

11.00 Х/ф «Укол 
парасолькою»

12.50 Х/ф «Тримай у полі 
зору»

14.40 Х/ф «Іграшка»
16.30, 19.00, 2.50 «Свідок»

16.50 Х/ф «Фантомас»
19.30 Х/ф «Фантомас 

розбушувався»
21.25 Х/ф «Фантомас 

проти Скотланд-
Ярду»

23.10 Т/с «Спадщина»

01.15 Х/ф «Шах і мат»
03.20 «Випадковий свідок»

03.50 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Мирослав Гай. Моя 

війна

06.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Олег 

Короташ, ч. 3

07.00 Документальний фільм 

«Олександра Шулежко. 

Доля праведниці»

07.45 День пам’яті та 

примирення. 

Спецпроект

09.05 Документальний фільм 

«Дніпровська балада» 

10.05 Документальний фільм 

«Іспит на людяність»

11.05  Документальний фільм 

«93. Бій за Україну»

12.05 Розсекречена історія. 

Ціна звільнення Києва. 

перемога до червоної 

дати

13.10 РадіоДень. День пам’яті

13.55 Документальний фільм 

«Тил»

14.30 РадіоДень.Євробачення

15.00 Документальний фільм 

«Золотий вересень. 

Хроніка Галичини 1934-

1941рр.»

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 Посттравматичний 

синдром 

17.20 Українська читанка. 

Юрій Андрухович 

17.30 Посттравматичний 

синдром 

18.00 Документальний фільм 

«Перехрестя Балу» 

18.55 Українська читанка. 

19.05 Світло

20.30  #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

20.55 Національна опера 

України Арам Хачатурян 

«Спартак»

23.00 Розсекречена історія. 

Биківня і Катинь

00.00 Д/ф «Хроніка 

Української 

повстанської Армії. 

1942-1954»

02.00 Світло

02.55 Мирослав Гай. Моя 

війна

05.10 Розсекречена 

історія. Трагедії 

військовополонених

 

СТБ

03.30 Х/ф «Доля людини»
05.40 Х/ф «Балада про 

солдата»
07.25 Х/ф «А зорі тут тихі»
11.10 Т/с «Поділись щастям 

своїм»

15.55 Все буде добре!

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Т/с Коли ми вдома. 

Нова історія

20.00, 22.40 МастерШеф. 

Кулінарний випускний

23.45 Один за всіх

00.55 Небачене Євробачення 

2018 р.

01.30 Слідство ведуть 

екстрасенси

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» 

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 Територія 

позитиву

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00  М/ф

08.00  «Він, вона та 

телевізор»

09.35  «Спецкор»

10.15  «ДжеДАІ»

10.55  «Загублений світ»

13.15  Х/ф «Найкращі 
серед найкращих-3»

15.00  Х/ф «Гвардія-2»
16.50  Х/ф «Дніпровський 

рубіж»
19.25  Т/с «Ментівські війни. 

Одеса»

20.30, 22.05 Т/с «Кістки-11»

23.45  Т/с «Безсмертний»

00.35  «Нове Шалене відео 

по-українськи»

02.40  «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Барселона» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

07.45, 18.45 «Моя гра»

08.15 «Олександрія» 

— «Зірка». Чемпіонат 

України

10.00, 15.40, 21.15 Футбол 

NEWS

10.20, 13.15, 19.15, 22.45 

«Студія LIVE»

11.10 «Шахтар» — 

«Динамо». Фінал» 

(2016 р. / 2017 р.) Кубок 

України

13.50 «Челсі» — 

«Ліверпуль». Чемпіонат 

Англії

16.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

17.00 «Шахтар» — «Зоря». 

Чемпіонат України

20.25 LIVE. «Динамо» 

— «Шахтар». Фінал. 

Кубок України

23.30 «Челсі» — 

«Гаддерсфілд». 

Чемпіонат Англії. 

Прем’єра

01.20 LaLiga Docs. 

Чемпіонат Іспанії

02.15 «Барселона» 

— «Вільярреал». 

Чемпіонат Іспанії

04.05 «Свонсі» 

— «Саутгемптон». 

Чемпіонат Англії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Шахтар» — «Зоря». 

Чемпіонат України

07.50 Топ-матч

08.00 «Атлетіко» 

— «Еспаньйол». 

Чемпіонат Іспанії

09.50 «Свонсі» 

— «Саутгемптон». 

Чемпіонат Англії

11.40 «Моя гра»

12.10 «Олімпік» — «Сталь». 

Чемпіонат України

14.00 «Сіткорізи»

14.30 «Барселона» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

16.15 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

17.15 «Вільярреал» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

19.00 «Ман Сіті» 

— «Гаддерсфілд». 

Чемпіонат Англії

20.55 LIVE. «Барселона» 

— «Вільярреал». 

Чемпіонат Іспанії

22.55 LIVE. «Севілья» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

00.25 «Тоттенгем» — 

«Ньюкасл». Чемпіонат 

Англії. Прем’єра

02.15 «Динамо» 

— «Шахтар». Фінал. 

Кубок України

04.05 «Леганес» — 

«Леванте». Чемпіонат 

Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.20 Аджимушкай. 

Підземелля смерті

09.20 Місто, яке зрадили

10.10 Україна: забута історія

11.00 Любов, ненависть і 

пропаганда

13.20 Правда про вітаміни

14.20 Дивовижний Сінгапур

17.10 Відчайдушні рибалки. 

Гігантський сом

18.10 Чорна піхота

19.10 Майор «Вихор»

20.10 1377 спалених заживо

21.00 Японія: падіння імперії

22.00 Невада: ядерна 

таємниця

23.00 Мегазаводи

00.40 Містична Україна

02.10 Прокляття відьом

03.00 Прокляття скіфських 

курганів

03.50 Таємниці пірамід

04.30 Запрограмовані долі

05.20 Шосте відчуття. Дар чи 

прокляття?

К1

06.30 Top Shop

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Карамболь»

09.30 «Орел і решка. Шопінг»

11.25, 14.15, 0.00 «Орел і 

решка. На краю світу»

12.15, 20.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

13.15, 21.00 «Орел і решка. 

Рай та пекло»

16.10 «Орел і решка. 

Ювілейний-2»

17.10 «Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож»

22.00 «Вірю не вірю»

01.00 Т/с «Секс у великому 

місті»

03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.30 Т/с «ТУТ»

14.30 М/с «Веселі історії від 

Шрека, Панди та друзів 

із Мадагаскару»

18.00 Готель «Галіція»

19.30 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Танька і Володька

22.00 Знай наших!

23.00 Країна У

00.00 Теорія зради

01.00 17+

02.00 БарДак

02.30 Панянка-селянка

03.20 Віталька

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00 Д/ф «Вони боролись до 

загину»

06.25, 6.30 Т/с «Мисливці на 

нацистів»

08.50 День пам’яті та 

примирення. 

Спецпроект

10.20 Д/ф «Одесити на 

Донбасі»

11.25 Д/ф «Війна на 

нульовому кілометрі»

12.30 «Юзівська весна: як ми 

боролись за Донецьк»

13.10 РадіоДень

14.00 Т/с «Справедливі»

17.20 Х/ф «Сила волі»
19.55 Д/ф «Перехрестя Балу»

21.00, 0.40, 3.00 Новини

21.30 Щоденник 

Євробачення-2018 р.

21.45 Концертна програма 

Євгена Хмари 

«Знамення»

23.15 Д/ф «Дивовижні міста 

світу»

00.15 Д/ф «Гордість світу»

01.05, 1.10 Світло

02.05 «Легіон. Хроніка 

Української галицької 

армії»

03.40 «Хроніка Української 

повстанської Армії. 

1942-1954»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 4—5 ТРАВНЯ 2018
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.35 ТСН

09.30 «Чотири весілля»

10.45, 12.20 «Одруження 

наосліп»

12.30, 13.55, 15.15 «Міняю 

жінку»

17.10 Мелодрама «Кохання 

Мер’єм»

20.15 Драма «Австралія»

23.25, 1.50 Бойовик «Ронін»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.10, 22.30 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.25, 12.25, 20.30 Т/с 

«Заради кохання я все 

зможу!»

13.00 Х/ф «Женя, Женечка 
та «Катюша»

14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 3.45 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00 «Подробиці»

00.20 Х/ф «Двадцять днів 
без війни»

02.25 «Орел і решка. Шопінг»

05.15 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 
Україною

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

09.30 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
11.30, 3.45 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «Батько-

одинак»
18.00 Т/с «Обручка з 

рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Х/ф «Прощаюся 

востаннє»
23.20 Контролер
00.00 Д/ф «Процес: Російська 

держава проти Олега 
Сенцова»

01.40 Телемагазин
02.10 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 4.30 

Факти

09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Секретний фронт

11.25, 13.20 Х/ф «Операція 
«Валькірія»

14.10, 16.20 Т/с «Один у полі 

воїн»

20.05 Х/ф «Червоний»

22.10 Т/с «Останній 

бронепоїзд»

02.15 Х/ф «Секретний 
фарватер»

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.50 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.05 Зона ночі

03.10 Абзац

04.59, 6.09 Kids Time

05.00 М/с «Дракони. 

Перегони безтрашних»

06.10 Х/ф «Мишаче 
полювання»

08.10 Т/с «Бібліотекарі»

12.50 Х/ф «Зоряний пил»
15.10 Х/ф «Перстень 

дракона»

17.00, 19.00 Хто зверху

21.00 Аферисти в мережах

22.00 Вар’яти

02.00 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.45, 17.00 Час новин. Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 00.00, 

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.30 Компанія Героїв

08.15 Топ дня

08.45 Клуб LIFE

09.25, 17.45 Час громади

10.10 Стоп корупції!

11.10, 12.30, 13.15, 

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.30, 19.20 

Інформаційний вечір

22.00, 23.00 «За Чай.com»

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

07.00 Х/ф «Не було б 
щастя...»

08.15 Х/ф «Професор у 
законі»

10.40 «Кримінальні справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»

12.50 «Апокаліпсис. Друга 

світова війна»

16.00, 16.50 «Легенди карного 

розшуку»

19.30, 0.50 Т/с «Альпійський 

патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Спадщина»

03.00 «Випадковий свідок»

03.20 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Документальна 

програма «Музична 

одіссея Арірант. 

Оповідь», с. 5

06.30 Обереги пам’яті. Музей 

коштовностей

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.25 Школа Мері Поппінс

07.45 Хочу бути

08.15 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

09.00 Мистецькі історії. 

Народні мотиви

09.15 Українська читанка

09.30 Фольк-music

10.30 Євробачення. Цілком 

безпечно 

11.00 Документальний фільм 

«Бути сама собі ціллю.

Ольга Кобилянська»

11.30 Документальна 

програма «Музична 

одіссея Арірант. 

Оповідь», с. 7

12.05 Пісенний конкурс 

Євробачення 2018. 

Перший півфінал 

14.10 Візитки Карпат

14.15 UAмузика. Відеокліп 

14.20 Візитки Карпат.

14.30 РадіоДень.Євробачення

14.55 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень «Життя+» 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет

17.20 Українська читанка. 

Галина Крук

17.30 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем

18.00 Інформаційна година

18.55 Українська читанка. 

19.05 Війна і мир 

20.00 Букоголіки 

20.30  #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

21.00 Київський академічний 

Молодий театр. 

К.Школьнікова «Шепіт 

вбивці» 

23.00 Новини 

23.30 Тема дня 

23.50 Розсекречена історія. 

Ціна звільнення Києва. 

перемога до червоної 

дати

00.40 Документальний фільм 

«Чесно жити і чесно 

померти. Ігуменя 

Йосифа Вітер»

01.45 Букоголіки 

02.15 Пісенний конкурс 

Євробачення 2018. 

Перший півфінал 

04.20 Війна і мир 

05.05 Розсекречена історія. 

Таємниці великої війни. 

Корюківка

СТБ

06.30, 15.55 Все буде добре!

08.00 МастерШеф

11.15 Хата на тата

17.30 Вікна-Новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00 Я соромлюсь свого тіла

22.00 Євробачення 2018 р. 

Півфінал

00.05 Один за всіх

01.15 Небачене Євробачення 

2018 р.

01.45 Слідство ведуть 

екстрасенси

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...» 

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 Територія 

позитиву

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00  М/ф

08.00  «Він, вона та 

телевізор»

08.45, 23.45 Т/с 

«Безсмертний»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.25 «Загублений 

світ»

12.55, 2.40 «Облом.UA.»

15.10  Х/ф «Термінова 
доставка»

19.25  Т/с «Ментівські війни. 

Одеса»

20.30, 22.05 Т/с «Кістки-11»

00.35  «Нове Шалене відео 

по-українськи»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Атлетіко» 

— «Еспаньйол». 

Чемпіонат Іспанії

07.45 «Сіткорізи»

08.15 «Олімпік» — «Сталь». 

Чемпіонат України

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20, 2.20 «Севілья» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

12.05 «Тоттенгем» — 

«Ньюкасл». Чемпіонат 

Англії

13.55 «Барселона» 

— «Вільярреал». 

Чемпіонат Іспанії

16.00, 19.10 «Студія LIVE»

17.10 «Динамо» 

— «Шахтар». Фінал. 

Кубок України

19.55 «Челсі» — 

«Гаддерсфілд». 

Чемпіонат Англії

21.40 LIVE. «Вест Гем» 

— «МЮ». Чемпіонат 

Англії

23.45 Журнал Ліги чемпіонів

00.15 «Олександрія» 

— «Зірка». Чемпіонат 

України

02.00 LaLiga Chronicles. 

Чемпіонат Іспанії

04.05 «Челсі» — 

«Ліверпуль». Чемпіонат 

Англії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Челсі» — 

«Гаддерсфілд». 

Чемпіонат Англії

07.50, 11.00 «Студія LIVE»

09.00, 0.00 «Динамо» 

— «Шахтар». Фінал. 

Кубок України

11.50 «Сіткорізи»

12.20 «Олександрія» 

— «Зірка». Чемпіонат 

України

14.10 LaLiga Docs. 

Чемпіонат Іспанії

15.05 «Брайтон» — «МЮ». 

Чемпіонат Англії

16.55 LaLiga Chronicles. 

Чемпіонат Іспанії. 

Прем’єра

17.20 «Севілья» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

19.10 «Моя гра»

19.40 «Тоттенгем» — 

«Ньюкасл». Чемпіонат 

Англії

21.30 Журнал Ліги чемпіонів

22.00 «Барселона» 

— «Вільярреал». 

Чемпіонат Іспанії

23.50, 3.50 Топ-матч

02.00 «Вест Бромвіч» — 

«Тоттенгем». Чемпіонат 

Англії

04.00 «Жирона» — «Ейбар». 

Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.40, 13.10 Правда життя

08.40, 22.30 Цікаво.com

09.30, 17.10 Океан «Вет»

10.20 Дивовижний Сінгапур

11.20 Наші

12.20 Брама часу

14.10 Речовий доказ

15.20, 21.40 Відчайдушні 

рибалки

16.20, 20.50 Мистецтво 

виживання

18.10 Код доступу

19.00 Фантастичні історії

23.20 Любов, ненависть і 

пропаганда

00.20 Мегазаводи

01.10 Скарб.UA

К1

06.30 Top Shop

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Карамболь»

09.30 «Орел і решка. Шопінг»

11.25 «Орел і решка. На краю 

світу»

12.15, 20.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

13.15, 21.00 «Орел і решка. 

Рай та пекло»

14.15, 0.00 «Орел і решка. 

Ювілейний-2»

22.00 «Вірю не вірю»

01.00 Т/с «Секс у великому 

місті»

03.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.15 Х/ф «Загублене та 
знайдене»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Чотири весілля

13.00 Казки У Кіно

14.00, 22.00 Знай наших!

15.00, 3.20 Віталька

16.15 М/с «Веселі історії від 

Шрека, Панди та друзів 

із Мадагаскару»

18.00 Готель «Галіція»

19.30 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Танька і Володька

23.00 Країна У

00.00 Теорія зради

01.00 17+

02.00 БарДак

02.30 Панянка-селянка

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 16.10 М/с «Чорний 

Джек»

06.25, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 

9.25, 21.00, 0.35, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 

Доброго ранку, Країно!

09.30 Щоденник 

Євробачення-2018 р.

09.40, 19.55 Д/ф «Велике 

фотополювання Дага 

Гарднера»

10.35, 13.35, 16.35 Телепродаж 

(на комерційних умовах)

11.00 Д/ф «Столика Японія»

11.45 Д/ф «Двоколісні 

хроніки»

12.00 Смачні історії

13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10 РадіоДень

13.55, 1.30 До справи

14.30 РадіоДень. 

Євробачення

15.10 Лайфхак українською

15.25 М/с «Гон»

17.00, 3.25 Складна розмова

17.25 #ВУКРАЇНІ

18.00 Інформаційна година

19.00 #ВУКРАЇН

19.25 Перший на селі

20.25 Схеми. Корупція в 

деталях

21.30, 0.15 Про що співає 

Європа

22.00 Пісенний конкурс 

Євробачення 2018 р. 

Другий півфінал

01.05, 1.10 Тема дня

02.05 Д/ф «Смачні історії»

04.00 Д/ф «Мистецький пульс 

Америки»

04.55 Інтермаріум

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 4—5 ТРАВНЯ 2018
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН

09.30 «Чотири весілля»

10.50 «Одруження наосліп»

12.20, 13.55, 15.15 «Міняю 

жінку»

17.10 Мелодрама «Кохання 

Мер’єм»

20.15 «Ліга сміху-2018»

22.20 «Гуднайтшоу Валерія 

Жидкова»

23.00, 0.00, 4.40 «Розсміши 

коміка»

00.55 «Вечірній київ»

05.25 «Маша і Ведмідь»

ІНТЕР

05.45 М/ф
06.10, 22.30 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
«Інтером»

10.20, 12.25, 20.30 Т/с 
«Заради кохання я все 
зможу!»

13.00 Х/ф «Алегро з 
вогнем»

14.50, 15.45, 16.45, 2.30 
«Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 2.00 «Подробиці»
00.20 Х/ф «Мерседес» 

тікає від погоні»
03.55 Д/п «Назад дороги 

немає»
04.35 «Україна вражає»
04.55 Top Shop
05.25 «Жди мене. Україна. 

Зустрічі перемоги»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.00 Сьогодні

09.30, 5.20 Зірковий шлях

11.30, 3.45 Реальна містика

13.30, 15.30 Т/с 

«Пограбування 

по-жіночому»

18.00 Т/с «Обручка з 

рубіном»

19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Х/ф «Весільна сукня»
23.20 Слідами

00.00, 2.20 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.50 Телемагазин

ICTV

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 

21.05 1.55 Факти

09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Інсайдер

11.15 Секретний фронт. 

Дайджест

11.50, 13.20, 16.20 Х/ф 
«Врятування 
рядового Раяна»

16.30 Х/ф «Операція 
«Валькірія»

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

00.00 Х/ф «Сволота»
02.15 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

03.35 Х/ф «Секретний 
фарватер»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

03.50 Абзац

05.40, 7.19 Kids Time

05.45 М/с «Дракони. 

Перегони безтрашних»

07.20 Х/ф «Школа Авалон»
09.15 Т/с «Бібліотекарі»

13.50 Х/ф «Прокляття 
фараона Тута»

17.00, 19.00 Суперінтуїція

21.00 Аферисти в мережах

22.00 Хто зверху

02.00 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.45, 17.00 Час новин. Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.25, 8.15 Топ дня

08.45 Клуб LIFE

09.25, 17.45 Час громади

10.10 Акцент

11.10, 12.30, 13.15, 

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.30, 19.20 

Інформаційний вечір

22.00 «За Чай.com»

23.20 Винна карта

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.15 «Правда життя. 

Професії»

07.00 Х/ф «Двійник»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Катала»
10.40 «Кримінальні справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»

12.50 «Апокаліпсис. Друга 

світова війна»

15.55, 16.50 «Легенди карного 

розшуку»

19.30, 0.55 Т/с «Альпійський 

патруль»

22.15, 23.50 Т/с «Спадщина»

03.00 «Випадковий свідок»

03.10 «Речовий доказ»

04.40 «Легенди бандитської 

Одеси»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Документальна 

програма «Музична 

одіссея Арірант. 

Оповідь», с. 6 

06.30 Джерела з минулого.

Філософія Галицького 

вітража

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.25 Школа Мері Поппінс

07.45 Хочу бути

08.15 Новини 

08.45 Тема дня 

09.15 Українська читанка. 

Юрій Вінничук

09.30 Фольк-music

10.30 Документальний фільм 

«Гармонія протиріч 

Тетяни Яблонської» 

11.00 Документальний 

фільм «Містерія Марії 

Приймаченко»

11.30 Документальна 

програма «Музична 

одіссея Арірант. 

Оповідь», с. 8

12.05 Пісенний конкурс 

Євробачення 2018. 

Другий півфінал

14.10 Візитки Карпат

14.15 UAмузика. Відеокліп 

14.20 Візитки Карпат.

14.30 РадіоДень.Євробачення

14.55 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень 

15.35 Хто в домі хазяїн? 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет

17.20 Українська читанка. 

Артем Чапай

17.30  #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

18.00 Інформаційна година

18.55 Українська читанка. 

19.05 Документальна 

програма «Біографії 

великих. Залізна леді 

Британії»

20.00 Культурна Афіша 

здорової Людини

20.30 Як дивитися кіно

21.00 RadioSymphony_UA

22.45 Лайфхак українською 

23.00 Новини 

23.30 Тема дня 

23.50 Розсекречена історія. 

Чому українці рятували 

євреїв? 

00.45 Документальний фільм 

«Наївне малярство 

Михайла Онацька»

01.45 Культурна Афіша 

здорової Людини

02.15 Пісенний конкурс 

Євробачення 2018. 

Другий півфінал 

04.20 Розсекречена історія 

.Другий фронт, війна з 

власним народом

05.05 Розсекречена історія. 

Сандармох

СТБ

05.35 Моя правда. Дмитро 

Танкович. Життя у стилі 

КВН

06.25 Моя правда. Руслана. 

Приборкання 

норовливої

07.25 Х/ф «Суєта суєт»
09.15 Т/с «Тато Ден»

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.40 Холостяк

23.25 Як вийти заміж

00.30 Небачене Євробачення 

2018 р.

01.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» 

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 Територія 

позитиву

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00  М/ф

08.00, 12.55 «Відеобімба»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.25 «Загублений 

світ»

14.55  Х/ф «Білий шквал»
19.25  Х/ф «Спіймати і 

вбити»
21.15  Х/ф «Спека»
23.05  Прем’єра! «Змішані 

єдиноборства. UFC»

01.40  «102. Поліція»

03.10  «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Вільярреал» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

07.50, 22.50 «LaLiga 

Chronicles». Чемпіонат 

Іспанії

08.10 «Свонсі» 

— «Саутгемптон». 

Чемпіонат Англії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Барселона» 

— «Вільярреал». 

Чемпіонат Іспанії

12.05 «Челсі» — 

«Гаддерсфілд». 

Чемпіонат Англії

13.50 «Динамо» 

— «Шахтар». Фінал. 

Кубок України

16.00 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

16.30 «Олімпік» — «Сталь». 

Чемпіонат України

18.20 «Вест Гем» — «МЮ». 

Чемпіонат Англії

20.10, 3.20 Світ Прем’єр-Ліги

20.40 «Севілья» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

23.10 «Тоттенгем» — 

«Ньюкасл». Чемпіонат 

Англії

01.00 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

01.30 «Леганес» — 

«Леванте». Чемпіонат 

Іспанії

03.50 «Сток Сіті» 

— «Кристал Пелес». 

Чемпіонат Англії

05.40 Топ-матч

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ман Сіті» 

— «Гаддерсфілд». 

Чемпіонат Англії

08.00, 3.55 «Атлетік» 

— «Бетіс». Чемпіонат 

Іспанії

09.50, 14.00, 3.40 Топ-матч

10.00 «Вест Гем» — «МЮ». 

Чемпіонат Англії

11.50, 1.30 «LaLiga 

Chronicles»». Чемпіонат 

Іспанії

12.10 «Севілья» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

14.10 «Тоттенгем» — 

«Ньюкасл». Чемпіонат 

Англії

16.00 LaLiga Docs. 

Чемпіонат Іспанії

16.55 Світ Прем’єр-Ліги. 

Прем’єра

17.25 «Барселона» 

— «Вільярреал». 

Чемпіонат Іспанії

19.15 «Челсі» — 

«Гаддерсфілд». 

Чемпіонат Англії

21.05 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

21.35 «Динамо» 

— «Шахтар». Фінал. 

Кубок України

23.40 «Барселона» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

01.50 «Свонсі» 

— «Саутгемптон». 

Чемпіонат Англії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.40, 13.10 Правда життя

08.40 Шалена подорож

09.30, 17.10 Океан «Вет»

10.20 Дивовижний Сінгапур

11.20 Наші

12.20 Брама часу

14.10, 0.20 Речовий доказ

15.20, 21.40 Відчайдушні 

рибалки

16.20, 20.50 Мистецтво 

виживання

18.10 Код доступу

19.00 Фантастичні історії

20.00 Секретні території

22.30 Правда про вітаміни

23.20 Любов, ненависть і 

пропаганда

02.00 Бандитський Київ

04.20 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 «Карамболь»

09.30 «Орел і решка. Шопінг»

11.25 «Орел і решка. На краю 

світу»

12.15, 20.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

13.15, 21.00 «Орел і решка. 

Рай та пекло»

14.15 «Орел і решка. 

Ювілейний-2»

22.00 «Бєдняков+1»

23.50 «Вечірній квартал»

01.30 «Вірю не Вірю»

02.20 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.15, 16.15 М/с «Веселі 

історії від Шрека, 

Панди та друзів із 

Мадагаскару»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Чотири весілля

13.00 Казки У Кіно

14.00 Знай наших!

15.00, 3.20 Віталька

18.00 Готель «Галіція»

19.30 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Х/ф «Озброєні і 
небезпечні»

23.00 Х/ф «Пипець»
01.00 17+

02.00 БарДак

02.30 Панянка-селянка

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 16.05 М/с «Чорний 

Джек»

06.25, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 

9.25, 21.00, 0.15, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40, 19.25 Д/ф «Велике 

фотополювання Дага 

Гарднера»

10.35, 13.35, 16.35 Телепродаж 

(на комерційних умовах)

11.00 Д/ф «Столика Японія»

11.45 Д/ф «Двоколісні 

хроніки»

12.00 Енеїда

12.25 Д/ф «Смак Дзяннаня»

13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10 РадіоДень

13.55 Схеми. Корупція в 

деталях

14.30 РадіоДень. 

Євробачення

15.10 Лайфхак українською

15.25 М/с «Гон»

16.50 Фольк-music

18.00 Інформаційна година

18.50 VoxCheck

19.00 Культурна афіша 

здорової людини

20.25 Перша шпальта

21.30 Щоденник 

Євробачення-2018 р.

21.45 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 

терція»

22.45 Д/ф «Гордість світу»

23.15 Д/ф «Дивовижні міста 

світу»

01.05, 1.10, 3.25 Складна 

розмова

01.35 До справи

02.05 Д/ф «Смачні історії»

04.00 Д/ф «Мистецький пульс 

Америки»

04.55 Інтермаріум
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.45 «Гроші-2018»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Життя без обману»

11.10 «Світське життя»

12.10 «#Шоуюри»

14.00 «Ліга сміху-2018»

16.20 «Вечірній квартал»

18.30, 5.25 «Розсміши коміка. 

Діти-2018»

20.15 «Українські сенсації»

21.15 «Вечірній квартал-

2018»

23.20 «Світське життя-2018»

00.20 «Вечірній київ»

04.05 «Розсміши коміка»

04.50 «Маша і Ведмідь»

ІНТЕР

06.55 М/ф
07.20 Х/ф «Женя, Женечка 

та «Катюша»
09.00 Х/ф «В бій ідуть 

тільки «старики»
11.00 Х/ф «Йшов 

четвертий рік війни»
12.45 Д/п «Люди Перемоги. 

Наш полк»
13.45 Концерт «Перемога. 

Одна на всіх»
16.15, 20.30 Т/с «Добровольці»
20.00 «Подробиці»
00.00 Д/п «Василь Ломаченко»
01.00 «Великий бокс. Василь 

Ломаченко — Гільєрмо 
Рігондо»

02.00 «Великий бокс. Василь 
Ломаченко — Хорхе 
Лінарес»

03.50 Х/ф «Алегро з вогнем»
05.15 Д/п «Назад дороги 

немає»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 3.50 

Сьогодні

07.15, 4.30 Зірковий шлях

09.10 Т/с «Пограбування 

по-жіночому»

13.00, 15.20 Т/с «Батько-

одинак»

17.15, 19.40 Т/с «Теща-

командир»

22.00 Т/с «Бабуся при надії»

01.45 Телемагазин

02.15 Реальна містика

ICTV

05.15, 4.30 Скарб нації

05.20, 4.35 Еврика!

05.30, 12.45, 18.45, 4.45 

Факти

05.50 Більше ніж правда

07.40 Я зняв!

09.35 Дизель-шоу

10.50, 11.45 Особливості 

національної роботи

13.00 Т/с «Копи на роботі»

16.55 Х/ф «Ямакасі, або 
Нові самураї»

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Таксі»

21.50 Х/ф «Таксі-2»
23.25 Т/с «Останній 

бронепоїзд»

01.35 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

02.55 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.50 Зона ночі

05.20 М/с «Лунтик і його 

друзі»

07.00 М/с «Дракони. 

Перегони безтрашних»

08.19 Kids Time

08.20 Ревізор. Крамниці

10.20 Таємний агент

11.45 Таємний агент. Пост-

шоу

13.30 Т/с «Бібліотекарі»

17.10 М/ф «Заплутана 

історія»

19.00 Х/ф «Солт»

21.00 Х/ф «Містер і місіс 

Сміт»

23.15 Х/ф «Шпигуни-

союзники»

5 канал

06.00 Час-Time
06.15, 20.00, 2.10, 5.15 

Рандеву
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 
5.00 Час новин

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

Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

08.35 Сімейний лікар

09.15 Автопілот-новини
09.20 Укравтоконтинент
09.40 Натхнення
10.10 Історія Успіху
10.25 П’ятий поверх
11.10 Майстри ремонту
11.30 Феєрія мандрів
12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО
13.10, 4.30 Відкрита церква
13.35 Сучасний фермер
14.10, 1.10 Машина часу
14.30 Олімпійські історії
15.10 Код успіху

15.30 Сімейні зустрічі
16.05 ЕнергоНезалежність
16.25 Фактор безпеки
17.10 Стоп корупції!
18.00 Велика політика
18.40 Про військо
19.25 Особливий погляд
21.40, 3.00 Вікно в Америку
22.10 Справжній детектив
23.15 Фінансовий тиждень
23.40 Кордон держави
00.20 Винна карта
03.20 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Діалоги з Патріархом

НТН

05.10 «Правда життя. 

Професії»

05.30 Х/ф «Через Гобі та 
Хінган»

08.40 Х/ф «Фронт за 
лінією фронту»

12.00 «Свідок. Агенти»

12.35, 3.10 «Речовий доказ»

15.35 «Склад злочину»

17.05 «Переломні 80-ті»

19.00, 2.25 «Свідок»

19.30 Х/ф «Людина-
амфібія»

21.20 Х/ф «Тіло»
23.30 Х/ф «Шлях війни»
01.15 «Таємниці 

кримінального світу»

02.50 «Випадковий свідок»

04.10 «Легенди бандитської 

Одеси»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Територія Кіно. Тарас 

Ткаченко

07.00 Новини 

07.30 Тема дня 

08.00 Казки Лiрника Сашка

08.40 Хочу бути 

09.00 Хто в домі хазяїн?

09.30 Фольк-music

10.30 52 уїк-енди 

11.00 Документальна 

програма «Біографії 

великих. Залізна леді 

Британії»

12.00 Київський академічний 

Молодий театр. 

Освальд Заградник — 

«Соло для годинника з 

боєм» 

13.45 Лекції «Громадського».

Жадан про новий роман 

«Інтернат», війну, мир 

та мову

14.30 РадіоДень.Євробачення

14.55 Лайфхак українською 

15.10 Як це? 

15.35 Хто в домі хазяїн? 

16.10 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП 7»

17.00 Документальний фільм 

«Гармонія протиріч 

Тетяни Яблонської» 

17.30 #МузLove з Любою 

Морозовою

18.00 Двоколісні хроніки. 

18.55 Українська читанка. 

19.05 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 

терція», ч. 1

20.00 #ВУКРАЇНІ «Обирок, 

або Хутір мрій» 

20.30  #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом. ТМ «Театр 

у кошику». І. Франко 

«Украдене щастя»

22.45 Лайфхак українською

23.00 Територія Кіно. Тарас 

Ткаченко

00.00 Київський академічний 

Молодий театр. 

І. Мерес «Попіл» 

02.00 Національна опера 

України. Арам 

Хачатурян «Спартак»

04.10 Документальна 

програма «Театр Гната 

Юри, або Майстер 

часу»

СТБ

06.05 Караоке на Майдані

07.05, 19.00 Хата на тата

09.00 Все буде смачно!

11.35 МастерШеф. 

Кулінарний випускний

14.45 Холостяк

17.20 Х/ф «Найчарівніша 
та найпривабливіша»

22.00 Євробачення 2018 р. 

Фінал

01.35 Небачене Євробачення 

2018 р.

ПРЯМИЙ

09.00, 11.00, 12.00, 

16.00, 18.00, 19.00 

«Репортер». Новини

09.20 «Золотий гусак.» NEW

10.00, 15.00 Концерт

11.15, 12.15, 16.15, 19.15 

Територія позитиву

13.00 Прямий ефір 

14.00 Споживач

17.00 Політична кухня

18.15 Культурна дипломатія

20.00 Світські хроніки

21.00 THE WEEK Міжнародний 

огляд тижня 

22.00 Закрита зона

КАНАЛ «2+2»

06.00  М/ф

08.00, 0.00 «102. Поліція»

09.45  «Загублений світ»

13.40  Т/с «Стоматолог»

17.30  Х/ф «День, коли 
Земля зупинилась»

19.00  Х/ф «Гео-
катастрофа»

20.40  Х/ф «Планета акул»
22.15  Х/ф «Кур’єр»
01.40  «Нове Шалене відео 

по-українськи»

03.20  «Облом.UA.»

05.00  Прем’єра! «Змішані 

єдиноборства. UFC 

224». Титульний двобій: 

Аманда Нуньєш vs 

Ракель Пеннінгтон. 

Пряма трансляція з 

Бразилії

ФУТБОЛ-1

06.00 «Барселона» 

— «Вільярреал». 

Чемпіонат Іспанії

07.45, 16.25 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

08.15 «Челсі» — 

«Гаддерсфілд». 

Чемпіонат Англії

10.00, 22.30 Футбол NEWS

10.20 «Динамо» 

— «Шахтар». Фінал. 

Кубок України

12.20 «Студія LIVE»

13.05 «Моя гра»

13.35, 15.40, 21.25, 23.40, 

1.40, 3.40 Топ-матч

13.50 «Вест Гем» — «МЮ». 

Чемпіонат Англії

15.55 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру

16.55 LIVE. «Сталь» 

— «Олександрія». 

Чемпіонат України

18.55 Світ Прем’єр-Ліги

19.25, 21.40 LIVE. Чемпіонат 

Іспанії

20.15 Футбол Tables

23.50 «Зірка» — «Карпати». 

Чемпіонат України

01.50 Чемпіонат Іспанії

03.55 «Олімпік» 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Вест Гем» — «МЮ». 

Чемпіонат Англії

07.45 «Севілья» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

09.30 «Тоттенгем» — 

«Ньюкасл». Чемпіонат 

Англії

11.15 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

11.45 «Барселона» 

— «Вільярреал». 

Чемпіонат Іспанії

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 «Тур 

ONLINE»

13.55 LIVE. «Зірка» — 

«Карпати». Чемпіонат 

України

14.45, 17.45 Футбол Tables

16.15 Футбол NEWS

16.55 LIVE. «Олімпік» 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України

19.25, 21.40 LIVE. Чемпіонат 

Іспанії

21.25, 23.40, 1.40, 3.40 Топ-

матч

23.50 «Свонсі» 

— «Саутгемптон». 

Чемпіонат Англії

01.50 «Сталь» 

— «Олександрія». 

Чемпіонат України

03.55 Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Прихована реальність

09.10, 18.30 У пошуках істини

10.40 Японія: падіння імперії

11.30 Невада: ядерна 

таємниця

12.30, 21.00 Суперзаводи

15.30 Африканські річки: 

дари дощів

17.30, 23.50 Відчайдушні 

рибалки

00.40 Скептик

04.30 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 Мультфільми

09.00 «Ух ти show»

10.40 Х/ф «Літо. 
Однокласники. 
Любов»

12.25 «Орел і решка. На краю 

світу»

23.00 Х/ф «Дівчина мого 
найкращого друга»

00.50 «Бєдняков+1»

02.25 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

10.15 М/с «Світ Вінкс»

10.45 М/с «Веселі історії від 

Шрека, Панди та друзів 

із Мадагаскару»

12.30, 22.00 Знай наших!

14.00, 23.00 Країна У

16.00 Казки У

18.00 Х/ф «Озброєні і 
небезпечні»

20.00 Танька і Володька

00.00 Теорія зради

01.00 17+

02.00 БарДак

02.30 Панянка-селянка

03.20 Віталька

05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Чорний Джек»

06.25, 6.30, 7.05, 8.05, 9.05 

Доброго ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 3.00 

Новини

09.30 Щоденник 

Євробачення-2018 р.

09.40 Пісенний конкурс 

Євробачення 2018 р. 

Перший півфінал

11.50 Пісенний конкурс 

Євробачення 2018 р. 

Другий півфінал

14.00, 15.00, 16.45 

Телепродаж (на 

комерційних умовах)

14.15 Незвичайні культури. 

Документальний

15.20 Д/ф «Вагасі — 

японські смаколики»

16.15 Д/ф «Неповторна 

природа»

17.05 Т/с «Іспанська легенда»

20.00 Розсекречена історія

21.30, 1.35 Про що співає 

Європа

22.00 Пісенний конкурс 

Євробачення 2018 р. 

Фінал

02.05 Д/ф «Смачні історії»

03.25 Складна розмова

04.00 Д/ф «Мистецький пульс 

Америки»

04.55 Інтермаріум

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 4—5 ТРАВНЯ 2018
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КАНАЛ «1+1»

06.10 ТСН

07.05 «Українські сенсації»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 М/ф «Маша і Ведмідь»

09.55 «Поверніть мені красу»

11.15 «Світ навиворіт — 9»

12.45, 13.45, 14.50, 16.00 

«Світ навиворіт-2: 

Індія»

17.00 Драма «Кіборги»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 Мелодрама «Шанс на 

кохання»

00.40 «Світське життя-2018»

01.40 «Життя без обману»

ІНТЕР

05.55, 20.00 «Подробиці»
06.35 М/ф
07.00 «Великий бокс. Василь 

Ломаченко — Хорхе 
Лінарес»

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

Морський сезон»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

12.10 Х/ф «Висадіть банк»
14.00 Х/ф «Дикун»
16.00, 20.30 Т/с 

«Добровольці»
00.00 Х/ф «Йшов 

четвертий рік війни»
01.45 «Речдок»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні

07.45, 5.30 Зірковий шлях

08.50 Х/ф «Весільна сукня»
11.00 Т/с «Теща-командир»

14.50 Х/ф «Прощаюся 
востаннє»

17.00, 21.00 Т/с «Відчинене 

вікно»

19.00, 2.50 Події тижня з 

Олегом Панютою

20.00 Головна тема

23.00, 2.00 Т/с «Кров не 

водиця»

01.30 Телемагазин

03.40 Х/ф «Щурячі 
перегони»

ICTV

05.15 Інсайдер

06.55 Т/с «Ніконов і К°»

08.50 Т/с «Відділ 44»

11.40, 13.00 На трьох

12.45 Факти

13.35 Х/ф «Ямакасі, або 
Нові самураї»

15.15 Х/ф «Таксі»
17.00 Х/ф «Таксі-2»
18.45 Факти тижня. 

100 хвилин

20.35 Х/ф «Таксі-3»
22.20 Х/ф «Таксі-4»

00.05 Т/с «Останній 

бронепоїзд»

02.05 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

03.25 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.00 Стендап-Шоу

05.49, 7.09 Kids Time

05.50 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»

07.10 Х/ф «Мишаче 
полювання»

09.00 Х/ф «Каблучка 
дракона»

10.50 М/ф «Хранителі снів»

12.50 М/ф «Заплутана 

історія»

14.45 Х/ф «Солт»
16.40 Х/ф «Містер і місіс 

Сміт»
19.00 Х/ф «Коломбіана»
21.00 Х/ф «Круті стволи»
22.50 Х/ф «Розплата»
00.50 Х/ф «Шпигуни-

союзники»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 1.00, 2.00, 
4.00, 5.00 Час новин

06.30 Невигадані історії
07.15, 4.20 Феєрія мандрів
07.50, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

08.40 Натхнення
09.10 Мотор_ТВ
09.15 Автопілот-Тест
09.20 Драйв

09.30 Вікно в Америку
10.05 Сімейні зустрічі
10.25, 3.20 Кіно з 

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

ЕнергоНезалежність
12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО
13.05 Медекспертиза
13.25 Діалоги з Патріархом
14.10, 20.00, 1.10, 4.40, 5.15 

Машина часу

15.15 П’ятий поверх

16.10 Агрокраїна

16.20 Фінансовий тиждень

17.05 Особливий погляд

17.25 Компанія Героїв

18.00, 2.10 Час. Підсумки 

тижня 

19.25 Стоп корупції!

21.40, 3.00 Час-Time

22.10 Справжній детектив

23.30 Про військо

02.55 Огляд преси

НТН

05.30 «Правда життя. 
Професії»

06.35 «Страх у твоєму домі»
10.15 «Сусід на обід»
11.15 Х/ф «Обережно, 

бабуся!»
12.50 Х/ф «Сто грамів» для 

хоробрості...»
14.20 Х/ф «Клятва 

кохання»
17.30 Х/ф «Тіло»
19.30 Х/ф «Приборкувачка 

тигрів»
21.25 Х/ф «Перевертень у 

погонах»
23.00 Х/ф «Дачниця»
00.55 Х/ф «Шлях війни»
02.35 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Документальний фільм 

«Гуцулка Ксеня»
06.35 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 
Оксана Лятуринська

06.45 Поетична сторінка від 
Василя Герасим’юка. 
Ігор Римарук

07.10 Документальний фільм 
«Казка для дорослих»

07.50 UAмузика. Відеокліп 
08.00 Казки Лiрника Сашка
08.40 Хочу бути 
09.00 Хто в домі хазяїн? 
09.30 Фольк-music. Діти 
10.30 Суспільний університет
11.00 Національна оперета 

України. П.Вальдгард 
«Кицькин дім»

11.55 Лекції громадського. 
Іван Козленко. Люди і 
апарати. Становлення 
українського кіно

13.00 #ВУКРАЇНІ «Обирок, 
або Хутір мрій» 

13.45 Дитячі таємниці. 
Журналіст

14.15 Хто в домі хазяїн? 
14.40 Хочу бути 
15.00 Пісенний конкурс 

Євробачення 2018. 
Фінал

18.20 MELOVIN. Я на 
Євробаченні! 
(Післямова)

18.50 Поетична сторінка від 
Василя Герасим’юка. 
Богдан Антонич.

19.05 РадіоДень. «Книжкова 
лавка. ТОП 7» 

20.00 Як дивитися кіно 
20.30  Кінокласика 

кіностудії ім.
О. Довженка 
Х/ф «Біла птаха з 
чорною ознакою»

22.30 Театр Гната Юри, або 
Майстер часу 

23.00 Пісенний конкурс 
Євробачення-2018. 
Фінал 

02.45 Національна опера 
України. А. Адан. 
«Жизель» 

04.35 Концерт симфонічного 
оркестру K&K 
Philharmoniker. 
Kendlinger dirigent 
Straub

 
СТБ

05.45 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»

07.45 Як вийти заміж
10.00 Караоке на Майдані
11.15 Хата на тата
13.10 ЕксперименТИ
15.10 Х/ф «Найчарівніша 

та найпривабливіша»
17.00 Я соромлюсь свого тіла
19.00 Битва екстрасенсів
21.20 Один за всіх
22.35 Слідство ведуть 

екстрасенси
02.30 Небачене Євробачення 

2018 р.

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Репортер». 
Новини

09.15, 10.15, 11.15, 15.15, 
16.15, 17.15, 18.15, 
19.15 Територія 
позитиву

12.15 Споживач
13.15 Прямий ефір 

14.15 Віч-на-віч
20.00 Дорослі ігри
21.00 THE WEEK Міжнародний 

огляд тижня 
22.00 Політична кухня

КАНАЛ «2+2»

06.00  Прем’єра! «Змішані 
єдиноборства. UFC 
224». Титульний двобій: 
Аманда Нуньєш vs 
Ракель Пеннінгтон. 
Пряма трансляція з 
Бразилії

08.30  «Бушидо»
09.00  «Він, вона та 

телевізор»
11.50  Х/ф «Спіймати і 

вбити»
13.30  Х/ф «Джек Гантер. 

В пошуках скарбів 
Угаріта»

15.25  Х/ф «Джек Гантер. 
Прокляття гробниці 
Ехнатона»

17.15  Х/ф «Джек Гантер. 
Небесна зірка»

19.20  31 тур ЧУ з футболу 
«Зоря» — «Динамо»

21.25  «ПРОФУТБОЛ»
23.20  «Змішані 

єдиноборства. UFC 
224». Титульний двобій: 
Аманда Нуньєш vs 
Ракель Пеннінгтон. 
Трансляція з Бразилії

01.45  «Нове Шалене відео 
по-українськи»

03.25  «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 Чемпіонат Іспанії
07.45, 5.15 Світ Прем’єр-Ліги
08.15 «Сталь» 

— «Олександрія». 
Чемпіонат України

10.00, 15.40, 20.15 «Футбол 
NEWS

10.25 «Халатний футбол»
11.15 «Моя гра». Прем’єра
11.45 «Вест Гем» — «МЮ». 

Чемпіонат Англії
13.35, 3.10 Топ-матч
13.50 «Олімпік» 

— «Чорноморець». 
Чемпіонат України

16.00 «LaLiga Docs». 

Чемпіонат Іспанії
16.50 LIVE. «Ліверпуль» — 

«Брайтон». Чемпіонат 
Англії

17.55 Футбол Tables
19.00 «Тур ONLINE»
19.25 LIVE. «Шахтар» 

— «Верес». Чемпіонат 
України

21.20 «Великий футбол»
23.00 «Тоттенгем» — 

«Лестер». Чемпіонат 
Англії. Прем’єра

00.50 Журнал Ліги чемпіонів
01.20 «Маріуполь» — 

«Ворскла». Чемпіонат 
України

03.25 «Ньюкасл» — «Челсі». 
Чемпіонат Англії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Зірка» — «Карпати». 
Чемпіонат України

07.50, 14.30, 1.40 Чемпіонат 
Іспанії

09.40 «Олімпік» 
— «Чорноморець». 
Чемпіонат України

11.30 Журнал Ліги чемпіонів. 
Прем’єра

12.00 «Динамо» 
— «Шахтар». Фінал. 
Кубок України

14.00 «Моя гра»
16.20 Чемпіонат Англії. 

Передмова до туру
16.50 LIVE. «Ньюкасл» 

— «Челсі». Чемпіонат 
Англії

17.55, 22.30 Футбол Tables
19.00, 3.30 Журнал Ліги 

чемпіонів
19.25 LIVE. «Маріуполь» — 

«Ворскла». Чемпіонат 
України

21.25, 1.30 Топ-матч
21.40 LIVE. Чемпіонат Іспанії
23.40 «МЮ» — «Вотфорд». 

Чемпіонат Англії. 
Прем’єра

04.00 «Шахтар» — «Верес». 
Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.20 Прихована реальність
09.10, 18.30 У пошуках істини
10.40 Любов, ненависть і 

пропаганда
12.30, 21.00 Суперзаводи
15.30 Африканські річки: 

дари дощів
17.30 Відчайдушні рибалки
23.50 Шалена подорож
00.40 Україна: забута історія

К1

06.30 Top Shop
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 Мультфільми
09.00 «Ух ти show»
10.10 Х/ф «Літо. 

Однокласники. 
Любов»

12.00 «Орел і решка. На краю 
світу»

00.00 Х/ф «100 мільйонів 
євро»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
10.15 М/с «Світ Вінкс»
10.45 М/с «Веселі історії від 

Шрека, Панди та друзів 
із Мадагаскару»

12.30 Знай наших!
14.00, 23.00 Країна У
16.00 Казки У
18.00 Одного разу під 

Полтавою
20.00 Танька і Володька
22.00 Х/ф «Пипець»
00.00 Теорія зради
01.00 17+
02.00 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька
05.40 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Чорний Джек»
06.25, 6.30, 7.05, 8.05, 9.05 

Доброго ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.15, 

3.00 Новини
09.30 Пісенний конкурс 

Євробачення 2018 р. 
Фінал

13.00 MELOVIN. Я на 
Євробаченні!

13.30 Енеїда
14.00 Д/ф «Щоденники 

комах»
14.20 Фольк-music
15.20, 16.45 Телепродаж (на 

комерційних умовах)
15.40 Перший на селі
16.15, 23.40 Д/ф «Неповторна 

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

міста»
21.30 Щоденник 

Євробачення-2018 р.
21.45 #@)[]?$0 із Майклом 

Щуром
22.25, 1.35 Букоголіки
22.50 Д/ф «Вагасі — 

японські смаколики»
00.45 Д/ф «Спільноти 

тварин»
01.05, 1.10 Культурна афіша 

здорової людини
02.05 Д/ф «Смачні історії»
03.25 Складна розмова
04.00 Д/ф «Мистецький пульс 

Америки»
04.55 Інтермаріум
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НОВИНИ ПЛЮС

Патріарх Філарет у Європарламенті 
 У Брюсселі побував патріарх Філарет ра-
зом з іншими ієрархами Української православ-
ної церкви Київського патріархату, повідомляє 
«Німецька хвиля». І перший день цього візиту 
— 2 травня — був цілковито присвячений за-
ходам у Європарламенті. Там ієрархи відвідали 
відкриття пленарного засідання, зустрічалися з 
євродепутатами, а також провели богослужіння 
в молитовній залі ЄП. Патріарх Філарет не втри-
мався від того, щоб прочитати проповідь не лише 
під час богослужіння, а й євродепутатам від Єв-
ропейської народної партії, яка має найбільшу 
фракцію в ЄП. Патріарх вбачає найбільше зло 
для Європи та України у трьох речах. Перше — 
це порушення моралі. Другим злом він назвав 
корупцію, яка включає не лише хабарництво, а 
й популізм. Третє зло, на його думку, — «націо-
нальний егоїзм». Він уточнив, що закриття кор-
донів, відмежування та повернення до роздроб-
леної Європи не вирішить нинішніх проблем ЄС. 
При цьому він закликав Брюссель не припиняти 
підтримувати Україну перед обличчям агресії з 
боку РФ. Цю проповідь депутати сприйняли ціл-
ком позитивно. 

У Сирії розбився вже сьомий 
російський літак
 У Сирії розбився російський винищувач Су-
30СМ, обидва льотчики загинули, повідомляє 
міністерство оборони Росії. «За попередньою 
інформацією, причиною авіакатастрофи могло 
стати потрапляння у двигун птаха. Ніякого вог-
невого впливу на літак не було», — йдеться 
в повідомленні. Літак розбився вчора близько 
08:45 за київським часом над акваторією Се-
редземного моря, коли набирав висоту після 
злету з авіабази Хмеймім. Таким чином, за-
гальна кількість втрачених у Сирії російських 
літаків досягла семи. При цьому тільки два лі-
таки були бойовими втратами. 

■

ТРАГЕДІЯ 

Палаюча 
«свічка»
У Бразилії загорівся 
і обвалився хмарочос, 
44 особи зникли безвісти 
Олег БОРОВСЬКИЙ

 У центрі бразильського міста Сан-
Паулу після пожежі обвалилася 24-по-
верхова «висотка». Тривають пошуки 
44 осіб, які зникли безвісти після руй-
нування хмарочоса. Про це повідоми-
ла місцева пожежна служба.
 Перед обвалом у хмарочосі трапи-
лася пожежа, яка повністю охопи-
ла будинок. Загалом 428 осіб було до-
ставлено до тимчасових прихистків, а 
п’ять будівель навколо довелося ева-
куювати, оскільки вогонь перекидав-
ся і на сусідні споруди, а забудова тут 
досить щільна. Підтвердженої інфор-
мації про загиблих досі немає.
 Пошукові операції довелося тимча-
сово призупинити через пошкоджен-
ня лінії електропередач і небезпеку 
ураження рятувальників струмом. 
На місці події працюють десятки спів-
робітників рятувальних служб, 31 по-
жежна машина та 78 вогнеборців.
 Бразильські ЗМІ повідомляють, що 
у «висотці», яка раніше використову-
валася федеральною поліцією, посели-
лися сквотери — представники руху 
бездомних. Вони заселяють будівлі, 
що не використовуються господаря-
ми. Місцева радіостанція Brandnews 
FM повідомила, що причиною пожежі 
був вибух побутового газу на четверто-
му поверсі. Вважають, що тіла зник-
лих безвісти покояться під руїнами 
будівлі. Загалом у будинку мешкали 
146 бездомних родин.
 Сан-Паулу є фінансовою столицею 
Бразилії та найбільш населеним міс-
том Латинської Америки. У місті пе-
реважає висотна забудова. ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Сепаратистське угруповання ЕТА, 
яке майже 60 років боролося за ство-
рення незалежної держави басків, ого-
лосило про саморозпуск, повідомляє Бі-
Бі-Сі. У посланні, зокрема, йдеться, що 
ЕТА «вирішила покласти кінець своєму 
історичному існуванню» та «припинити 
свою діяльність», у зв’язку з чим повніс-
тю розпускає свої осередки та «вважає 
завершеною свою політичну програму». 
Документ складено на баскській мові, 
яку баски вважають найстарішою мо-
вою Європи, його вінчає емблема ЕТА 
— змія, що обвила  сокиру. 
 Організацію ЕТА (Euskadi Ta 
Askatasuna — «Країна Басків та свобо-
да») баскські націоналісти створили в 
1959 році. Вона вела збройну боротьбу 
за незалежність населених басками зе-
мель у прикордонних регіонах Іспанії та 
Франції. У селищах та містечках Країни 
Басків можна побачити графіті з ембле-
мою ЕТА — деякі мешканці досі симпа-
тизують сепаратистам.
 Заява датується 16 квітня, але була 
опублікована інтернет-виданням El 
Diario лише 2 травня. В ній ЕТА визнає, 

що не змогла вирішити політичний кон-
флікт у Країні Басків, але наголошує, 
що саморозпуск угруповання не озна-
чає автоматичне припинення боротьби.
 У Мадриді до намірів організації 
поставилися з недовірою. 7 квітня цьо-
го року офіційний представник уряду зі 
зв’язків iз громадськістю Ініго Мендес 
де Віго заявив, що ЕТА нічого не отри-
має від демократичної держави, якою є 
Іспанія, і зажадав від угруповання роз-
крити виконавців усіх скоєних терорис-
тичних нападів. 
 За кілька десятиліть жертвами ЕТА 
стали понад 800 осіб. У 1968 році сепа-
ратисти вбили керівника таємної поліції 

Іспанії Мелітона Мансанаса. Його за-
стрелили в баскському порту Сан-Се-
бастьян. У 1973 році угрупованню вда-
лося вбити прем’єр-міністра Іспанії Луї-
са Карреро Бланко, якого вважали спад-
коємцем генерала Франсіско Франко. 
Члени угруповання заклали вибухівку 
в тунель під дорогою, якою прем’єр щод-
ня їхав до церкви. Потужною вибуховою 
хвилею автомобіль закинуло на балкон 
сусіднього монастиря і його не відразу 
знайшли.
 У січні 2011 року ЕТА оголосила про 
відмову від насильства і перемир’я з 
урядами Іспанії та Франції, але Мадрид 
відмовився вести з угрупованням пере-
говори. До того ж ЕТА тоді не погодила-
ся скласти зброю. Цього разу угрупован-
ня пообіцяло здати всю наявну зброю та 
вибухівку. 
 За останні кілька років силові струк-
тури Франції та Іспанії завдали угрупо-
ванню відчутних ударів і суттєво його 
ослабили. Лідера ЕТА Мікеля Ірастор-
зу затримали в селищі Аскенн на півден-
ному заході Франції в листопаді 2016 
року французькі силовики. Сотні членів 
ЕТА, в тому числі лідери сепаратистів, 
були арештовані. ■

Гарячі кавказькі хлопці
 Цілий день 2 травня Вірменія була 
паралізована акціями громадянської 
непокори прихильників Пашиняна. У 
країні було заблоковано роботу заліз-
ниць, аеропортів, ускладнено рух ос-
новними дорогами. Пашинян оголо-
сив кампанію тотальної непокори піс-
ля того, як 1 травня його не змогли об-
рати прем’єр-міністром Вірменії.
 Кандидатура Пашиняна на голосу-
ванні за прем’єра 1 травня була єди-
ною. За неї проголосували лише 45 де-
путатів, проти висловилися 56, оскіль-
ки опозиціонера відмовилася підтри-
мати Республіканська партія, яка має 
в парламенті більшість. Її відходу від 
влади і жадають мітингарі. Пашинян 
закликав уряд не застосовувати силу 
для розгону протестів, оскільки це не 
вирішить політичної кризи.
 Нагадаємо, що хвиля масових про-
тестів у Єревані та інших містах Вір-
менії почалася після того, як колиш-
нього президента країни Сержа Сарг-
сяна було призначено в парламенті 
прем’єр-міністром. Протестні акції не 
припиняються з 13 квітня. Під тиском 
протестувальників Саргсян 23 квітня 
подав у відставку.
 Хоча правляча Республіканська пар-
тія ніби й зробила крок назустріч опо-
зиції, але не відомо, що приховується 
за такою поступливістю. Очевидно, що 
страх перед гнівом народу, але також, 
можливо, торги за гарантії недоторкан-
ності та безпеки капіталів для респуб-
ліканців, які правили країною більше 
18 останніх років. Як і в решті постра-
дянських республік, окрім трьох країн 
Балтії, у Вірменії після розпаду СРСР 
утворились олігархічні клани, які зма-
гаються за владу та, відповідно, конт-
роль над усіма фінансовими потоками. 
У перші роки незалежності при владі 
перебував єреванський клан, представ-
ником якого був перший президент Вір-
менії Левон Тер-Петросян. До цього ж 
клану належав, принаймні був спів-
робітником Тер-Петросяна, теперіш-
ній лідер протестного руху Нікол Па-
шинян. 1998 року Тер-Петросян подав 
у відставку внаслідок змови проти ньо-

го тодішнього прем’єр-міністра Робер-
та Кочаряна, міністра оборони Вазгена 
Саргсяна та міністра внутрішніх справ 
Сержа Саргсяна. Всі вони належали до 
карабаського олігархічного клану. Но-
вим президентом став Роберт Кочарян, 
а на наступних виборах — Серж Сарг-
сян. 

Боротьба кланів
 Останній здобув довіру народу як 
польовий командир під час Карабась-
кого конфлікту. Але на президентсь-
кій посаді розкрився інший бік Саргся-
на. В обмін за підтримку Росії карабась-
кий клан дозволив криміналізованому 
російському бізнесу перебрати під свій 
вплив усі ключові підприємства Вір-
менії. А самі карабахці вже дерибани-
ли те, що залишилось. Скажімо, брат 
президента Сержа Саргсяна — Алек-
сандр — отримав прізвисько «Шурік 
50 процентів», бо збирав 50% доходів 
з усіх представників вірменського біз-
несу. Тотальне безправ’я, розвал еконо-
міки та державний рекет набридли вір-
менам за роки правління карабаського 
клану.
 Якщо представники єреванського 
клану нададуть гарантії недоторкан-
ності представникам карабаського, то 
Республіканська партія підтримає кан-
дидатуру Нікола Пашиняна під час го-
лосування у парламенті 8 травня. Мож-
ливо, що буде досягнута домовленість 
про входження до складу уряду пред-
ставників обох кланів, щоб кожен мав за 

собою певний сектор економіки — таку 
собі дійну корову. Якщо домовитися не 
вдасться і кандидатуру Пашиняна знову 
провалять, то будуть оголошені достро-
кові парламентські вибори. 
 Росія наразі не втручається в події 
у Вірменії, а лише пильно спостерігає 
за ними. Пашинян уже запевнив Моск-
ву, що відносини з нею залишаться нез-
мінними, тобто дав гарантії російським 
економічним інтересам та політичним 
впливам Кремля у цій частині Кавказу. 
Кремлю байдуже, яким буде прізвище 
її чергового васала в Єревані. Хоча, зро-
зуміло, що сумніви стосовно експресив-
ного та не досить передбачуваного Па-
шиняна залишаються. 
 Пашинян і сам виступає за достро-
кові вибори парламенту Вірменії. Але 
час грає проти нього. У разі оголошення 
дострокових виборів у правлячої Рес-
публіканської партії (карабаського кла-
ну) з’явиться час оговтатися та зміцни-
ти свої сили. І залишитися при владі. 
Про це розповів в інтерв’ю «Євроньюс» 
політолог Степан Григорян: «Якщо від-
буватиметься зволікання і так далі, то, 
ви знаєте, ситуація в таких випадках 
«розпливається». Тобто вони (оточен-
ня Пашиняна. — Ред.) виграють вибо-
ри, якщо вони відбуватимуться швид-
ко, на підйомі ось таких громадянських 
настроїв». При цьому Григорян виклю-
чає застосування насилля у Вірменії на-
віть за ще більшого загострення ситуа-
ції, оскільки силові структури проголо-
сили свій нейтралітет.■

Тисячі вірмен вийшли на вулиці, бо їм обридли безправ’я і державний рекет.❙

ДІЖКА З ПОРОХОМ

А за горою Арарат...
Вірменія надалі перебуває у невизначеності 
з новим урядом

■Ігор ВІТОВИЧ

Лідер вірменських протестів Нікол Па-
шинян у середу, 2 травня, закликав 
протестувальників зробити перерву в 
кампанії громадянської непокори задля 
проведення переговорів iз правлячою 
партією, повідомляє «Німецька хвиля». 
Після того як транспортні мережі Вір-
менії були заблоковані, глава правлячої 
Республіканської партії Вірменії Ваграм 
Багдасарян заявив у парламенті, що його 
партія не висуватиме свого кандидата на 
посаду прем’єр-міністра країни і прого-
лосує за того, кого висунуть інші партії. 
Єдиним кандидатом залишається нині 
Пашинян. Друга спроба обрати прем’єра 
відбудеться 8 травня.

НАМІРИ

ЕТА кінець? 
Баскські сепаратисти 
оголосили про 
саморозпуск

■
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«Жінки активніші в журналістиці, аніж 
чоловіки»
 ■ Лідо, кажуть, у жартах є частка жар-
ту. Ваша донька у проекті «Розсміши ко-
міка. Діти» смішила тим, що замість 
фільмів жахів можна дивитися ТСН. 
Чи підтримуєте думку частини телегля-
дачів, що у вечірніх випусках новин на 
«1+1» буває забагато трагедій?
 — У житті країни, суспільства, сві-
ту щодня трапляються не дуже веселі 
події. На жаль. І новини — це ж віддзер-
калення. Ми нічого не вигадуємо, не згу-
щуємо фарби. І було би страшенно див-
но, якби ми оминали такі гарячі теми, як 
війна, трагедії дітей на війні, залишені 
діти, хворі діти й дорослі, людські сум-
ні історії... Бо саме тут потрібна найбіль-
ша увага і допомога. І це найважливіші 
події. І Василина називає це «жахи», бо 
так це здається дітлахам. Усе ж таки но-
винна програма розрахована на дорос-
лих.
 Здебільшого нашим глядачам це зро-
зуміло — ми показуємо реалістичні зоб-
раження тієї картинки, яку ми маємо. 
Водночас наші сумні історії і теми час-
то містять надію попри біль, несправед-
ливість і випробування. Пишаюся, що 
здійснені мрії дітей у проекті ТСН — це 
про любов, віру в життя, добрих людей 
навколо і миті щастя. Тож баланс є. 
 ■ Ви як ведуча новин втручаєтеся у 
формування випусків?
 — Я як ведуча новин ретельно пра-
цюю над випуском — його версткою, ре-
дагуванням. І, звичайно, на мені всі під-
водки та анонси. Я журналіст і співпра-
цюю з журналістами, можу пропонува-
ти також теми, ідеї. Дуже багато усної 
інформації, яка, власне, переплітає між 
собою весь випуск, поєднує, форматує, 
— вона залишається за кадром. Це робо-
та — більше, ніж просто з’явитися в кад-
рі. Це не диктор. Бувають спеціальні від-
рядження. Випуски готуємо з епіцентрів 
гарячих подій, наприклад, після вибу-
ху боєприпасів у Калинівці, що на Він-
ниччині, ми поїхали туди: організували 
прямий ефір посеред поля, я показувала 
в кадрі все, як є навколо, і спілкувалися 
з очевидцями. Новини для глядачів вихо-
дили з двох студій тоді — з Калинівки та 
з Києва. 
 Зі мною іноді бувають гості в студії — 
це вже формат інтерв’ю наживо. Ми про-
водимо багатогодинні марафони з наго-
ди Дня незалежності, новорічні ефіри но-
вин біля Головної ялинки. Наша робота є 
не тільки в кадрі, дуже багато лишається 
поза ним. 
 ■ Ведучих новин — жінок на вітчизня-
ному ТБ, здається, більше, ніж чоловіків. 
Яке цьому може бути пояснення?
 — Коли ми шукали чоловіка на ТСН, 
щоб розбавити нашу жіночу компанію, 
зрозуміли, що на українському телеба-
ченні дуже бракує таких харизматичних 
талановитих чоловіків, тому що всі вони 
не займаються телебаченням, вони всі в 
бізнесі, в юриспруденції або ще де-інде. 
Але після ретельних тривалих кастин-
гів нашому керівництву вдалося знайти 
Свята (Святослава Гринчука), він раніше 
займався спортивною журналістикою. 
  Жінки набагато активніші в жур-
налістиці, аніж чоловіки. Але, з іншого 
боку, якщо ми будемо штучно заповнюва-
ти квоту чоловіків або квоту жінок, то це 
буде якась дуже дивна історія про штуч-
не подолання гендерної нерівності. Мені 
здається, що цього робити не потрібно.

«Ми іноді не в змозі подарувати диво 
одужання, але в наших силах здійснити 
мрію»
 ■ Уже майже два роки ви — куратор 
проекту «Здійсни мрію». Як виникла 
ідея? Силами якої команди її реалізуєте?
 — 29 квітня 2016 року, у Всесвітній 
день бажань, ми підтримали глобаль-
ну акцію руху Make a wish. У цей день iз 
командою ТСН я вирушили до Охматди-
ту познайомитися з дітками з відділен-
ня токсикології, які роками живуть у па-
латах. Вони, такі малі, весь час на ліках, 
процедурах і на молитвах своїх рідних, 
тому навіть бояться думати про щось хо-
роше, фантазувати, їхній світ звужено до 
чотирьох стін... Нам треба було дівчаток 
і хлопців надихнути на мрії, поговорити 
так, щоб відкрити горизонти уяви, дати 
заряд позитиву, підтримати! І у цей день 
все вийшло! 
 І нам так тоді захотілося довести цим 
малим, що неможливе можливе! Ми іноді 
не в змозі подарувати диво одужання, але 
в наших силах та силах чарівників — здій-
снити мрію! Пам’ятаю, що нашими пер-
шими підопічними стали Ізабелла та Бог-
дан. Привіт їм! 
 Я тоді зрозуміла, щоб без цього вже не 
зможу, і народився проект, який усі одно-
голосно вирішили назвати «Здійсни мрію». 
Відтоді малими силами ми намагаємося ро-
бити велику справу. І добрі люди нам допо-
магають. Знаєте про п’ять рукостискань? 
Усі люди на планеті знайомі між собою че-
рез 5-6 чоловік. Ми відчуваємо це. 
 Цього року вже незабаром ми презен-
туємо унікальні соціологічні дослідження 
і дізнаємося, про що найчастіше мріють 
діти, всі: і здорові, і хворі, — чому не хо-
чуть розповідати батькам і чому більшість 
з них боїться мріяти. Ми доведемо, що 
мрії цілющі і дуже потрібні для розвитку 
кожної дитини та відкриття її талантів і 
справжнього життєвого покликання! Ми 
намалюємо з дітьми їхні мрії! Це вже пер-
ший крок до їх усвідомлення та здійснен-
ня. Ми зберемо тисячі мрій і об’єднаємо 
тисячі чарівників, тоді швидкість нашо-
го руху зросте, і добра навколо стане на-
багато більше! А ще відправимо лист із ма-
люнками у Космос — це моя мрія, — і ці-
лий Всесвіт буде знати! 
 ■ Уже здійснили мрії понад 60 дітей. 
Яке з дитячих бажань було виконати най-
складніше і чому?
 — Наші підопічні вже зустрічались iз 
зірками спорту і шоу-бізнесу, малювали, 
співали і танцювали. Гасили пожежу і води-
ли електровози. Створювали ігри для план-
шетів і телефонів. Дівчинка Ярослава, си-
дячи в інвалідному візку, в прямому ефірі 
«Танців з зірками» дуже красиво станцюва-
ла з Ахтемом Сеїтаблаєвим. Вероніка Тимо-
фіїва намалювала і випустила свій перший 
мультик і показала прем’єру на фестивалі 
«Де Кіно». Саша Брайловська, яка бореться 
з раком, побувала в паризькому Діснейлен-
ді, піднялася на Ейфелеву вежу й отримала 
в подарунок сукню Рапунцель. Юра, який 
лікується від лейкозу, злітав у Мадрид на 
матч «Реал» (Мадрид) — «Атлетіко» і поз-
найомився з Кріштіану Роналду та Лукою 
Модричем. Денисові Кулішу, який, незва-
жаючи на муковісцидоз, грає в баскетбол 
нарівні з усіма здоровими хлопцями, сам 
Майкл Джордан надіслав подарунки й лист 
підтримки. 
 Наші діти піднімаються в гори, ста-
ють поліцейськими, літають на літаках та 
повітряних кулях, записують реп, вчаться 
програмуванню, малюванню та музиці! І в 

планах — ще неймовірніші мрії. І кожен 
може стати нашим Чарівником — заходь-
те на на сайт проекту... 
 Власне, після кожного знімального 
дня, коли ми втілюємо бажання дітей і ба-
чимо, як у них змінюється все — вираз об-
личчя і хода, відчуваєш, що і ти долучився 
до доброї справи. Ви ж розумієте, що люди 
займаються благодійністю, щоб самим по-
чуватись і ставати кращими. Ну й, окрім 
того, в нас є навіть медичні факти, що здій-
снення мрій покращує не тільки настрій 
малим, а й аналізи та самопочуття. 
 Я думаю, що найскладніші мрії — це 
якраз ті бажання, які ми ще не виконали! 
І можу сказати, що найтяжче для нас у 
цьому проекті — це не встигнути здійсни-
ти мрію... Коли дитина йде з життя.

«Їм сили потрібні для боротьби або 
просто для посмішки, щоб менше було 
болю»
 ■ Зрозуміло, що заявок від претенден-
тів стати учасниками проекту «Здійсни 
мрію» більше, ніж зареєстрованих дітей. 
Що може стати причиною відмови?
 — Дуже часто мрії повторюються. 
Якщо, наприклад, у нас бачать в ефірі сю-
жет, що дівчинка зустрілася з Надею До-
рофєєвою, наступного дня кілька сотень 
дітей теж хочуть зустрітися з цією співач-
кою. Це нормальне реалізоване бажан-
ня, але назвати його мрією, до якої дити-
на прагнула все життя, не можна. Це має 
бути заповітне бажання. Зустріч із зіркою 
має вплинути на майбутнє дитини, бути 
пов’язаною з її талантом і мати сенс. 
 Звичайно, ми намагаємось надавати 
пріоритет тим діткам, яким дуже важко, 
які на тривалому лікуванні, які ведуть 
важку боротьбу за життя, яким дуже силь-
но необхідна моральна підтримка, психо-
логічна підтримка, перед курсами хіміо-
терапії тощо. Часто нас просять психоло-
ги, лікарі, благодійники. Є дітки, які вже 

в таких стадіях перебувають, що якщо 
вони мають мрію, то вони на першому 
місці, тому що їм, як нікому, ці сили пот-
рібні для боротьби або просто для посміш-
ки, щоб менше було болю. А мрії, як відо-
мо, дають сили. Мрій в ефірі менше, ніж 
на сайті. Ми публікуємо багато історій, 
адже розвиваємо волонтерський рух. Ко-
жен може побачити, що саме хоче та чи 
інша дитина, і допомогти. Для того, хто 
здійснює мрії, у нас є подарунок — чарів-
на паличка. 
 ■ Чи знаєте, як склалася подальша доля 
дітей, чиї мрії здійснилися у проекті?
 — Частина діток лікується. Ізабелла, 
яка зустрічалася з Тіною Кароль і побува-
ла на шоу «Голос...», одужала, Богдану 
зробили пересадку нирки. У деяких діток 
ремісії. У деяких такі діагнози, що вони 
пожиттєво прив’язані до лікарні і можуть 
бути тільки деякі покращення. Комусь із 
наших мрійників були зроблені дорогі 
операції, на які вдалося швидше зібрати 
кошти, бо про них дізналося більше лю-

дей. 
 Так що, діти, мрійте, не зважаю-

чи ні на що, і все обов’язково здійс-
ниться. Мрії дарують надію і віру 

в краще, допомагають не здава-
тися і видужувати.

 ■ Чи завжди хочуть афі-
шувати свої прізвища доб-

рочинці, які долучають-
ся до реалізації дитячих 
мрій?
 — Кілька випадків було, 

коли доброчинці не хочуть 
ніяк називатися, а кажуть: от 

вам гроші, робіть, що бажаєте за 
потрібне. Ми намагаємося все одно 

цим людям віддячити якимось чином. 
Вони в нас всі стають чарівниками, отри-
мують від нашого проекту чарівну паличку 
як відзнаку і подяку.
 Переважно ми самі намагаємось роз-
повідати про доброчинців, з однією тільки 
метою — щоб люди дивились на це і теж 
хотіли такими бути.

«Думаю, що донька сама себе не бачить 
у майбутньому моєю колегою»
 ■ Мрія вашої доньки Василини — по-
бувати у США. Запланували поїздку на 
виграні у «Розсміши коміка. Діти» 50 ти-
сяч грн.?
 — У Василини на це літо вже інший 
план. Я сподіваюсь, що інфляція не з’їсть 
її виграш; з цієї суми, 50 тисяч гривень, ми 
ще маємо сплатити податки державі (пос-
міхається). Я думаю, Василина наближає 
цю мрію. Ми ще уявляємо і розмірковує-
мо її деталі і час. Можливо, це буде нав-
чальна подорож... 
 ■ Ви зі спокійною душею дозволили 
Василині долучатися до телепроектів? 
Бачите її у майбутньому своєю колегою?
 — Я з неспокійною душею дозволяю 
долучатись Василині до телепроектів, 
тому що я дуже переживаю, щоби це ні 
в якому разі не деформувало її погляд 
на світ. І те, що мама і тато працюють 
на телебаченні, не зробило її уявлення 
про себе як про дівчинку, в якої є біль-
ші можливості, ніж у інших дітей в ін-
ших сферах. Тому в нас із цим доволі су-
воро. 
 Донька зрозуміла, наприклад, що бути 
телеведучою теж не просто. І зрозуміла, що 
не так просто розсмішити людей, тому що 
довелося там попріти, писати жарти. Ду-
маю, що вона сама себе не бачить у майбут-
ньому моєю колегою, тому що телебачен-
ня змінюється, і я думаю, що Василинина 
професія буде з розряду тих, яких немає за-
раз у переліку. Це, мабуть, якийсь фах iз 
майбутнього, який є симбіозом певних на-
вичок, але якого зараз поки що не існує. 
 ■ Яка найзаповітніша мрія Лідії Та-
ран була в дитинстві і про що мріється 
нині?
 — Коли в моєї родини не було грошей 
навіть на взуття по розміру, в мене була 
найзаповітніша мрія — наприклад, нові 
чоботи. Ми свого часу, в радянські часи, 
теж боялись про щось мріяти таке гран-
діозне! 
 Зараз я точно знаю, що при правиль-
ній постановці кроків і зусиль немає ні-
чого нездійсненного. Я мрію, щоб тисячі 
наших мрійників зустріли тисячі чарів-
ників! Є ще мрія особиста — кохати і 
бути коханою... Список моїх мрій мож-
на доповнити! ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Лідія Таран: Наші сумні історії і теми 
часто містять надію
Відома телеведуча розповідає, хто допомагає здійснювати 
дитячі мрії і куди спрямують виграні донькою в телепроекті
50 тисяч гривень, з яких ще треба сплатити податки

■

Валентина САМЧЕНКО

Чарівну Лідію Таран добре знають глядачі телеканала «1+1». І не лише за випусками новин. 
Майже два роки телеведуча разом з іншими доброчинцями здійснює мрії хворих дітей.

Лідія Таран уміє здійснювати мрії інших.
Фото надане каналом «1+1».

❙
❙
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Волейбол
 Чемпіонат України. Супер-
ліга. Чоловіки. Фінал (серія до 
3-х перемог). «Локомотив» 
(Харків) — «Барком-Кажани» 
(Львів) — 1:3 (23:25, 25:18, 19:25, 
19:25). Рахунок у серії — 2:3.
 Не вигравши в рідних стінах 
жодного матчу фінальної серії у 
«залізничників», львівські «ка-
жани» все ж здобули перший у 
своїй історії титул чемпіонів краї-
ни. Завдяки трьом гостьовим пе-
ремогам — зокрема й у заключ-
ному матчі фінального раунду — 
підопічні латвійського наставни-
ка Угіса Крастіньша перервали 
дев’ятирічне домінування хар-
ківського колективу на внутріш-
ній арені. А національна «бронза» 
дісталася «Новатору» з Хмельни-
цького.

Футбол
 Контрольно-дисциплінарний 
комітет ФФУ дискваліфікував 
на один матч двох футболістів 
«Шахтаря» Оларенважу Кайо-
де та Марлоса. Перший отримав 
покарання за удар в обличчя за-
хисника «Динамо» Артема Ша-
банова. А лідер півзахисту «гір-
ників» буде змушений пропусти-
ти наступний поєдинок донеччан 
у ЧУ — проти «Зорі» — через 
«умисне отримання жовтої карт-
ки в одному з попередніх матчів 
iз певною метою». Метою Мар-
лоса було «обнулення» багажу 
«гірників» перед завершальною 
фазою чемпіонату. Але, пропус-
тивши через перебір жовтих кар-
ток матч проти «Маріуполя», че-
рез «запалення хитрості» один iз 
лідерів «Шахтаря» проведе поза 
грою ще один матч.
 Чемпіонат України. Пре-
м’єр -ліга. 29-й тур. «Маріу-
поль» — «Шахтар» — 0:1, «Зір-

ка» — «Олімпік» — 2:0, «Кар-
пати» — «Олександрія» — 1:2, 
«Сталь» — «Чорноморець» — 
1:2, «Зоря» — «Верес» — 1:0, 
«Ворскла» — «Динамо» — 0:1.
 Турнірне становище: «Шах-
тар» — 69, «Динамо» — 66, 
«Ворскла» — 44, «Зоря» — 43, 
«Маріуполь» — 36, «Верес» — 
33, «Олександрія» — 36, «Олім-
пік» — 33, «Карпати» — 32, «Зір-
ка» — 30, «Чорноморець» — 25, 
«Сталь» — 23.

Хокей
 На чемпіонаті світу в 
дивізіоні ІВ, що завершився в 
Литві, національна збірна Ук-
раїни посіла четверте місце, та-
ким чином іще на рік залишив-
шись в умовно третій лізі світо-
вого хокею. Турнір у Каунасі пі-
допічні Олександра Савицького 
завершили з чотирма очками, 
які вони заробили завдяки пере-
мозі над аутсайдером дивізіону 
— збірною Румунії — та пораз-
ці в овертаймі господарям, які, 
в підсумку, виграли «пульку» й 
підвищилися в класі.
 Чемпіонат світу. Дивізіон 
ІВ. Україна — Литва — 4:5 ОТ, 
Україна — Японія — 1:7.
 Підсумкове становище: 
Литва — 14, «Японія, Естонія — 
10, Україна, Румунія — 4, Хор-
ватія — 3.

 «Формула-1»
 Переможцем четвертого ета-
пу чемпіонату світу-2018, що від-
бувся в Баку, став пілот «Мерсе-
деса» Льюїс Хемілтон. Завдя-
ки цьому успіху та фінішу поза 
подіумом переможця кваліфіка-
ції Себастьяна Феттеля тріумфа-
тор минулорічного сезону вий-
шов у лідери загального заліку 
пілотів. ■

ХРОНІКА■Григорій ХАТА

 Розпочавшись з сенса-
ції, котрою, без сумніву, 
варто вважати виліт на пер-
шій же стадії «плей-оф» су-
перліги переможця попе-
реднього розіграшу ЧУ — 
«Будівельника», сенсацією 
чемпіонат країни й завер-
шився.
 І нехай у «золотій серії» 
турніру змагалися дві най-
сильніші команди регуляр-
ного сезону, другий його ко-
лектив — «Черкаські мав-
пи» — аж ніяк не вважав-
ся головним претендентом 
на чемпіонство. Однак саме 
команда Максима Міхель-
сона, не дозволивши своїм 
опонентам із Дніпра — без-
заперечним переможцям 
«регулярки» та володарям 
Кубка країни — виграти бо-
дай один матч, у найкорот-
ший термін оформила пер-
ше у своїй історії звання 
чемпіона України.
 «Попри «сухий» раху-
нок у серії — 3:0, назвати 
нашу перемогу легкою аж 
ніяк не можна. «Вдячний 
«Дніпру» за чудову серію. 
Шкода, що супернику не 
могли допомогти його ліде-
ри Мішула та Загреба», — 
відзначив наставник пере-
можців. У минулому році 
команда Міхельсона гучно 
святкувала здобуття істо-
ричної для клубу «бронзи». 
Цього разу «мавпи» змогли 
підкорити максимальну 
висоту. «Неабияк хочеть-
ся подякувати засновнику 
нашого клубу, президенту 
ФБУ Михайлу Бродсько-
му. Це «золото» — як ви-
нагорода за довгі роки його 
любові та вірності баскет-

болу», — наголосив Мак-
сим Міхельсон.
 Чемпіонську команду 
в Черкасах формували по 
ходу сезону. Не надто ус-
пішно розпочавши чемпіо-
нат, з кожним новим мат-
чем «мавпи» піднімалися 
на все вищий ігровий рі-
вень. Шахід Девіс, Олек-
сандр Кальченко, Володи-
мир Конєв, Макс Конате — 
усі вони, як деталі склад-
ного механізму, поступово 
притиралися один до од-
ного. «Довелося докласти 
зусиль, аби кожен гравець 
повірив у себе, свої сили 

та здатність досягти вер-
шини», — наголосив голо-
вний тренер «Черкаських 
мавп».
 А от у «Дніпра», котрий 
iз легкістю, програвши 
лише три поєдинки, виграв 
«регулярку», ближче до за-
вершення сезону наступив 
ігровий спад. «Можливо, 
потрібно було зекономити 
сили в Кубку країни, але на 
початку сезону ми в команді 
вирішили грати на перемо-
гу в кожному матчі», — роз-
мірковував над причинами 
поразки в «золотій серії» 
наставник «Дніпра» Денис 

Журавльов. За словами тре-
нера, його підопічним ба-
нально не вистачило сил на 
кінцівку сезону. Хоча, слід 
визнати, не останню роль 
в невдачі «Дніпра» зігра-
ла відсутність у фінальній 
серії через травму кращого 
снайпера команди Олексан-
дра Мішули. 
 Загалом, у найвідпові-
дальніший момент баскет-
болісти з Черкас вигляда-
ли більш зосередженими та 
зібраними, що дозволило 
їм вирвати у «Дніпра» дві 
гостьові перемоги, виграв-
ши два стартові поєдинки 
з різницею в одне та чотири 
очки, відповідно. У третьо-
му ж матчі серії, що відбув-
ся на паркеті «мавп», гос-
подарів було не зупинити. 
«Сьогодні в залі було прос-
то пекло і ми ніяк не мог-
ли програти», — Максим 
Міхельсон розповів, у яких 
умовах черкаські баскет-
болісти оформлювали своє 
прем’єрне чемпіонство. 
«Бронзову» ж серію вигра-
ли баскетболісти «Хіміка», 
здолавши «всуху» (3:0) 
сенсаційний «Миколаїв», 
який позбавив права по-
боротися за медалі «Буді-
вельник». ■

Григорій ХАТА

 Наприкінці квітня, зробивши за-
ключну зупинку у Львові, завершило-
ся всеукраїнське турне кубків жіночої 
та чоловічої Ліги чемпіонів. А в перші 
дні травня закінчився процес визначен-
ня всіх фіналістів в обох турнірах, ви-
рішальні матчі яких відбудуться 24 та 
26 травня в Києві. У фіналі на стадіоні 
«Динамо» імені Валерія Лобановського 
за звання найкращого жіночого клубу 
Старого світу 2018 року посперечають-
ся французький «Ліон» (до слова, чин-
ний володар «лігочемпіонського» ти-
тулу) та німецький «Вольфсбург», які 
в півфінальній серії вибили з розігра-
шу представників Англії — «Манчестер 
Сіті» та «Челсі» відповідно.
 У головному матчі чоловічої Суперлі-
ги-2018 змагатиметься також її чинний 
чемпіон. Загалом у столиці України мад-
ридський «Реал» спробує втретє поспіль 
виграти найпрестижніший трофей клуб-
ного футболу Європи, чого, до речі, в три-
валій історії чемпіонського Кубка ще жод-
ного колективу не вдавалося зробити.
 Багато експертів вважає, що в про-
тистоянні з «Ліверпулем» «королівсь-
кому» клубу буде не надто складно пе-
реписати футбольну історію, проте го-
ворити про те, що результат київсько-
го фіналу відомий наперед, думається, 
не варто. Звісно, мегазірковий статус 
«Реала» та його чемпіонські настрій та 
амбіції ні в кого не викликають сум-
нівів. Разом із Зінедіном Зіданом на тре-
нерському містку, під орудою котрого, 
власне, мадридські футболісти виграли 
дві попередні Суперліги, та феноменаль-
ним Кріштіану Роналду в атакувальній 
ланці, на рахунку котрого не один онов-
лений у нинішньому сезоні ЛЧ рекорд, 
саме «вершкові» виглядають головним 
фаворитом київського фіналу.
 Подолані ж на шляху до Києва в 
«плей-оф» потужні «ПСЖ», «Ювентус» 
та «Баварія» — яскраве підтвердження 
чемпіонського потенціалу команди Зіда-
на. У кожному з цих протистоянь «ре-

алісти» напрочуд удало провели свої гос-
тьові матчі, відтак навряд чи й на НСК 
«Олімпійський» відчуватимуть якийсь 
дискомфорт. Півфінальний матч-від-
повідь проти «Баварії» на домашньому 
«Сантьяго Бернабеу» мадридці ледь не 
програли. Утім натиск мюнхенців «га-
лактикос» витримали й не дозволили 
команді Юппа Хайнкеса вирвати путів-
ку до фіналу. «Мадридці мають дякува-
ти своєму голкіперу Кейлору Навасу, 
що вони пройшли далі», — заявив піс-
ля гри 73-річний наставник «Баварії», 
спрогнозувавши, що заключний поєди-
нок ЛЧ-2017/2018 буде рівним.
 «Ліверпуль», котрий очолює інший 
німецький наставник — Юрген Клопп, у 
поточному розіграші Суперліги демонс-
трує неабияку результативність. Піс-
ля матчу в Римі «Ліверпуль» побив ре-
корд «Барселони» (сезону 1999/2000) 

за кількістю забитих (46 точних ударів) 
за євросезон голів. Відтак, думаєть-
ся, відси джуватися в глухій обороні в 
Києві мерсісайдці точно не будуть. Го-
ловне, аби гравці «Лівера» впоралися з 
нервами, адже ніхто з них раніше у фі-
налі Ліги чемпіонів не грав.
 Зауважимо, що в трьох пройдених ра-
ундах «плей-оф» у ворота своїх опонен-
тів мерсісайдці забили 17 м’ячів, про-
пустивши при цьому у відповідь лише 
сім. Шість із них, до слова, «червоні» про-
пустили від «Роми». Як і у чвертьфіналі з 
«Барселоною», в півфінальному протисто-
янні з «Ліверпулем» римляни були зму-
шені в матчі-відповіді відігравати серйоз-
ний гандикап у три м’ячі. І якби не суд-
дівський недогляд на «Стадіо Олімпіко», 
після котрого ще з більшою силою поча-

ли лунати заклики до президента УЄФА 
Александера Чеферіна якнайшвидше від-
рядити на допомогу рефері відеоповтори, 
«Ромі», можливо, вдався б іще один не-
ймовірний «камбек». Але, в підсумку, за-
пекле двоматчеве протистояння «Лівер-
пуля» та «Роми», котра, нагадаємо, в 1/8 
фіналу турніру вибила донецький «Шах-
тар», завершилося мінімальною перева-
гою англійського колективу — 7:6, який, 
попри відсутність у своєму складі визна-
них футбольних зірок екстра-класу, 26 
травня спробує перервати кількарічне до-
мінування «Реала» на євроарені. «У Римі 
ми програли по ділу. Але маємо два тиж-
ні для підготовки до фіналу. Вирушимо до 
Києва й зробимо все можливе, аби показа-
ти себе з кращого боку», — заявив Юрген 
Клопп. ■

ФУТБОЛ

Поле рівних можливостей
У головному поєдинку 
футбольної євровесни 
на НСК «Олімпійський» 
у Києві зіграють «Реал» 
та «Ліверпуль»

■

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Півфінали. Матчі-від-
повіді. «Реал» (Іспанія) — «Баварія» (Німеч-
чина) — 2:2 (Бензема, 11, 46 — Кімміх, 3; Родрі-
гес, 63; перша гра — 2:1). «Рома» (Італія) — 
«Ліверпуль» (Вел. Британія) — 4:2 (Мілнер, 15 
(у свої ворота); Джеко, 52; Найнгголан, 86, 90+4 
(пен.) — Мане, 9; Вейналдум, 25; 2:5).

■

У запеклому протистоянні  «Роми» та «Ліверпуля» право зіграти у фіналі Ліги чемпіонів-2018
у Києві виборов англійський колектив.
Фото з сайта uefa.com.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Су-
перліга. Чоловіки. Фіналь-
на серія (до трьох перемог). 
«Черкаські мавпи» — «Дніп-
ро» — 79:66, 76:72, 76:75. Ра-
хунок у серії — 3:0.
 Матчі за 3-тє місце (до 
3-х перемог). «Миколаїв» 
— «Хімік» — 66:68, 92:100, 
60:71. Рахунок у серії — 0:3.

■

За чемпіонською традицією, гравці «Черкаських мавп» 
зрізають сітку з кошика на пам’ять.
Фото з сайта ФБУ.

❙
❙
❙

БАСКЕТБОЛ

Сенсаційні «мавпи»
Уперше в клубній історії чемпіоном 
чоловічої суперліги став 
баскетбольний колектив із Черкас

■
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«Енеїда»: кожному — своє
Скіфська баба, Венера, статуя з острова Пасхи, Нефертіті, Лаокоон, Аполлон — культурні знаки різних 
епох і цивілізацій у прем’єрі Донецького  обласного драмтеатру
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 Іде репетиція оркестру.
 Диригент:
 — Третя скрипка сильно фаль-
шивить.
 Довга пауза, потім здивований 
голос:
 — Третьої скрипки сьогодні вза-
галі немає.
 Диригент киває і спокійно каже:
 — Добре, тоді передайте їй мої 
зауваження.

* * *
 Зустрічаються двоє.
 — Як живеш? — запитує один.
 — Нічого, — відповідає другий. 

— Коли погано почуваюся, забирає 
«швидка», коли добре — поліція.

* * *
 Жебрак просить Господа:
 — Зроби так, щоб я бачив сто 
гривень на тротуарі й мені не хотіло-
ся їх підняти!
 Бог подумав і нагородив його 
радикулітом.

* * *
 Пані, яка занадто докучала пор-
третисту своєю балаканиною під час 
сеансу, він сказав:
 — Ще одне слово, і я напишу 
вас такою, яка ви є!

По горизонталі:
 1. «Чорний ...», відомий роман 
Василя Шкляра. 4. Музичний інстру-
мент, схожий на дитяче брязкальце. 8. 
Ім’я співака, виконавця пісень «Все зо-
лото світу» та «На Україну повернусь». 
9. Невисокий бар’єр уздовж авансцени. 
10. Допоміжна фортифікаційна спору-
да трикутної форми, розташована поза 
огорожею старовинної фортеці між 
двома бастіонами, використовувалася 
як в’язниця. 11. Капітан піратів із каз-
ки про Пітера Пена. 12.  Найвищий ти-
тул тюркського дворянства. 13. Речі та 
товари, які перевозяться окремо від па-
сажирів. 16. Турецький меч. 19. Капе-
люх від сонця. 24. Білок, який вжива-
ють спортсмени для відновлення спор-
тивної форми та формування м’язової 
маси. 27. «Росте Антонич, і росте ..., і 
зеленіють кучеряві вільхи» (Богдан-
Ігор Антонич). 28. Поважне звертання 
до старшої людини в деяких мусуль-
манських народів. 29. Міфічна істота 
з англійського фольклору, потворний, 
дещо пустотливий коротун, затятий не-
нависник усілякої техніки. 30. Танець, 
різновид сальси. 31. «Слався» в като-
лицьких молитвах. 32. Самопроголо-
шений президент Аргентини у 1943—
1944 роках. 33. Філософсько-релігій-
ний жанр для тлумачення суті того чи 
іншого філософського вчення у дав-
ньоіндійській ведичній традиції. 
По вертикалі:
 1. Колотнеча, крик, галас, що суп-
роводжується метушнею та безладним 
рухом. 2. Авторська примітка в тексті 

п’єси. 3. Річка в Північній Америці, яка 
відділяє американський штат Нью-Йорк 
від канадської провінції Онтаріо. 4. «Си-
дить дівка у коморі, а коса її надворі» 
(Загадка). 5. Іудейський священик. 6. 
Річка на території сучасного Донбасу, 
звідки після поразки русько-половець-
кого війська почалося вторгнення мон-
голо-татар на територію Київської Русі. 
7. Ім’я супермоделі 90-х, мами моделі 
Кайї Гербер. 14. Відтінок кольору. 15. 
Залишки переробки цукрового буря-
ка, який іде на корм худобі. 17. Дикий 
бик, знищений людиною. 18. Представ-
ник молодіжної субкультури, який одя-
гається в стилі «Сімейки Адамсів». 20. 
Найбільша зірка в сузір’ї Скорпіона. 21. 
Трискладовий поетичний розмір. 22. 
Річка в Японії. 23. Екзотичний фрукт. 
24. Гора біля Славська. 25. Димляча 
сірчана кислота, яку застосовують у ви-
робництві органічних барвників, вибухо-
вих речовин тощо. 26. Тістечко із кре-
мом всередині. ■

Кросворд №47
від 27—28 квітня
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Аліса КВАЧ

 Що не кажи, а там, де є справжнє ко-
хання, неодмінно з’являються діти. От і ві-
дома телеведуча та акторка Лілія Ребрик та 
її чоловік, хореограф Андрій Дикий виріши-
ли, що їхній 5-річній доньці Діані неодмін-
но потрібна сестричка. І днями її мрія збу-
лася. «Діанка дуже хотіла сестричку. Саме 
вона запропонувала ім’я для малятка — 
Поліна. Нам воно теж дуже сподобалося, 
так що вирішили: буде Дика Поліна Андріїв-
на», — поділилася новиною Лілія в мережі 
Instagram.
 Малеча з’явилася на світ в одному з по-
логових будинків Києва. Хоча малечею її на-
звати важко — дівчинка виявилася зростом   
55 см та вагою 4100. Зараз вона з мамою 
уже вдома, і Діана потрошку освоює нову 
роль і няні, і сестрички.
 Сама ж Лілія Ребрик, схоже, довго за-
сиджуватися в декреті не збирається — 
уже в травні телеведуча планує повернути-
ся в прямі ефіри. Та й до останнього вона 

з’являлася на екрані як веду-
ча програми «Ранок з Украї-
ною» на телеканалі «Україна». 
До цього вона кілька років 
була незмінною ведучою 
шоу «Танцюють всі» на 
СТБ. Та й з Андрієм Ди-
ким її звели танці та те-
лебачення — у 2011-му 
вони були парою в шоу 
«Танці з зірками»  і так, 
танцюючи, дійшли до 
фіналу, поступившись 
лише Стасу Шурінзу та 
Олені Пуль. Утім, го-
ловний приз виг-
рали таки вони 
— у тому ж таки 
2011-му Лілія та 
Андрій одружилися. 
І, як бачимо, щасли-
во. ■

з 7 до 13 травня
 Овен (21.03—20.04). На-

віть якщо немає причин зверта-
тися по допомогу до лiкарiв, про-
філактика ще нікому не завади-
ла. Ви повинні триматися подалі 
від сумнівних знахарів і псевдо-
цілителів, краще довіртеся про-
фесіоналам.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 12.

 Телець (21.04—21.05). Усі 
іспити, якi вам пiдсовує життя, ви 
витримаєте з честю. Так що час ви-
ходити на дорогу великої кар’єри. 
Дрібні невдачі тільки посприяють 
більшiй зібраності й бажанню ще 
міцніше утвердитися.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.

 Близнюки (22.05—21.06). 
Бійтеся підступу від тих, хто не 
проти зайняти ваше місце. Прав-
да, вони все одно зрозуміють, що 
сили нерівні. Вдома все буде мир-
но. Знайдіть час для батьків і мо-
лодшого покоління.
  Дні: спр. — 12; неспр. — 13.

 Рак (22.06—23.07). Тиж-
день буде важким, але результа-
ти виконаної роботи просто при-
голомшать вас. Ви ніяк не може-
те підібрати ключик до заповітних 
дверей, просто штовхніть їх, адже 
засуви давно зняті, а ви й не по-
мітили.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 
12.

 Лев (24.07—23.08). Прикрі 
непорозуміння можуть ускладни-
ти відносини з коханою людиною. 
Постарайтеся в розмові з тим, до 
кого небайдужі, не згадувати ім’я 
колишнього кохання.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 8.

 Діва (24.08—23.09). Вам не-
легко відокремити реальність від 
фантазій, але доведеться. Інакше 
в нашому складному світі все за-
плутається ще більше. Позитивна 
енергія, спокій і впевненість у собі 
— ваші головні козирі.
 Дні: спр. — 13; неспр. — не-
має.

  Терези (24.09—23.10). Мо-
жете потурати найекстравагантнi-
шим бажанням. Щоправда, може 
виникнути дилема: змінити міс-
це роботи і виграти в зарплаті або 
залишитися в колективі, де часом 
вдається і побайдикувати.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 
13.

 Скорпіон (24.10—22.11). 
Навіть нудною справою веселіше 
займатися разом. Домашні за-
чекалися наказу кинутися в бій і 
дружно оновити житло. Ваші ідеї, 
їхнi старання — відмінний сим-
біоз: будинок стане улюбленим 
місцем відпочинку.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.

 Стрілець (23.11—21.12). 
Чому ви вирішили, що треба бо-
ятися нерозділеного кохання? Це 
почуття облагороджує, а iнодi все-
таки призводить до взаємності. 
Бiльше довiряйте один одному.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 
11.

 Козеріг (22.12—20.01). Ви 
втомилися і не в змозі контролю-
вати ситуацію. Здається, надія на 
удачу зникла за горизонтом. Не 
виключена добровільна допомо-
га, яка надійде від колег по роботі. 
Придивіться уважніше, можливо, 
це ваш шанс.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13.

 Водолій (21.01—19.02). 
Здається, настав час крутих змін 
в особистому житті. Зважившись 
розлучитися з коханою людиною, 
постарайтеся не завдати їй болю, 
і навіть у такій непростій ситуації 
вона буде вдячна вам за це.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 10.

 Риби (20.02—20.03). Не 
сперечайтеся з начальством, iнак-
ше ризикуєте залишитися без пре-
мiї. Непогано б влаштувати вiдпо-
чинок і навідатися до старого дру-
га. Зірки обіцяють фінансову ста-
більність, причому важливу роль у  
цьому відіграє новий знайомий.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 12. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

БЕБІ-БУМ

Дика Поліна
Лілія Ребрик вдруге стала мамою

■

Лілія Ребрик.❙

5—6 травня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi +15...+17, удень +28...+30. Пiсля-
завтра температура вночi +11...+13, удень +20...+22.

Миргород: без опадiв. Уночi +14...+16, удень +28...+30.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +13...+16, удень +28...+30.
Одеса: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +25...+27.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, мiсцями коротко-
часний дощ. Трускавець: уночi +11...+13, удень +23...+25. 
Моршин: уночi +13...+15, удень +24...+26.
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