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Назавжди 22-річний

Кому — вгору, кому — вниз

Президент намагається
провести через парламент
закон про Вищий
антикорупційний суд, зберігши
при цьому контроль над ним

Командир взводу снайперів Богдан
Коломієць
загинув під час
обстрілу в районі
Зайцевого

Під акомпанемент
спецоперації проти
«договорняків»
відбулися перші
поєдинки «плей-оф» за
місця в прем’єр-лізі
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Як на Києва
іменини...

❙ Розминка перед великим святом.
❙ Фото з сайта thekiev.city.

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,081 грн
1 € = 30,536 грн
1 рос. руб. = 0,423 грн

У ці вихідні
столиця України
відзначатиме
своє головне
свято
» стор.
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Ми несли свободу
щасливі й збуджені
ми пишались собою
ми нарешті її впіймали

■ «КРИМНАШ»

Москва —
не курорт
Екс-мера Ялти
затримали за
земельні махінації
Тарас ЗДОРОВИЛО
Суд заарештував уже колишнього підконтрольного
Кремлю «мера» Ялти Андрія
Ростенка за підозрою у махінаціях із землею санаторію
МВС Росії «Алупка». Співробітники Слідчого комітету
РФ затримали підозрюваного
22 травня в одному з аеропортів Білокам’яної.
«Колишньому меру висунули звинувачення в перевищенні посадових повноважень
(ч. 1 ст. 286 КК РФ — до чотирьох років позбавлення волі)»,
— повідомляє російська «Новая газета». Басманний райсуд Москви 23 травня арештував його на два місяці. Слідство
вважає, що Андрій Ростенко
після анексії Криму... не передав санаторію 26 соток землі на
узбережжі Чорного моря. Варто зазначити, що мерське крісло підозрюваний посів у 2014му, а минулого літа написав заяву про звільнення за власним
бажанням.
Так званий нинішній «глава Криму» Сергій Аксьонов
— один з активних учасників анексії українського півострова — назвав затримання замовним та «провокацією
проти органів влади Республіки Крим». «Оскільки в наявних матеріалах відсутній
склад злочину, то я розцінюю
це як привіт особисто мені»,
— написав Сергій Аксьонов.
Такі слова є підтвердженням
того, що його і затриманого
пов’язує не просто «дружба»,
а певні махінації кримінального штибу.
За інформацією «Новой газеты», Андрій Ростенко «прославився» й тим, що свого часу
вилучив 1,5 га землі у дитячого протитуберкульозного санаторію імені Боброва; на його території мав з’явитися готель із
футбольним полем. Лікувальній установі вдалося повернути земельну ділянку лише через суд.
Андрій Ростенко у 2010 році
був обраний до Сімферопольської міської ради від «Партії
регіонів». Після анексії Криму кар’єра Сергія Ростенка
пішла стрімко вгору: російські окупанти призначили його
«главою адміністрації Ялти».
Наразі затриманий значиться
членом місцевої політради партії «Едіная Россія» в Ялті. ■

ІнФорУМ

і тепер уже не відпустимо
нізащо
до кінця
Іван Андрусяк, український письменник

■ НА ФРОНТІ

Іван БОЙКО
Україна зазнала чергової важкої втрати на східному
фронті: поблизу селища Зайцеве, що на Горлівському плацдармі, минулої середи загинув
22-річний молодший сержант
Богдан Коломієць.
Як повідомляє фонд «Повернись живим» у «Фейсбуцi», Богдан був командиром 2го відділення снайперів взводу
снайперів 24-ї бригади. Хлопець народився та виріс у селі
Лука Мелешківська Вінницької області, навчався в технологічному університеті у Вінниці.
У Богдана залишилися батьки, сестра та дідусь із бабусею.
На військову службу він вступив ще наприкінці листопада
2016 року.
Відомо, що молодий снай-

пер загинув від множинних осколкових поранень. Як уточнює Вінницька облдержадміністрація, у даному випадку
йдеться не про снайперську дуель, а про ворожий обстріл позиції, на якій перебував воїн. У
соцмережах додають, що Богдан Коломієць отримав осколкові поранення в голову, руки
та грудну клітку. Наразі відомо, що молодого командира

підрозділу поховають у рідному селі Лука Мелешківська неподалік Вінниці. Дату та час
поховання наразі ще не визначили.
Водночас, як наголошує
прес-центр штабу ООС, ситуація в зоні Операції Об’єднаних
сил залишається складною.
Бойові дії тривали вздовж усієї
лінії зіткнення.
«Російсько-окупаційні вій-

ська, нехтуючи Мінськими
угодами, 38 разів минулої середи порушували режим припинення вогню, з них вісім
разів застосовували міномети
по позиціях наших захисників. На будь-яке застосування
зброї противник отримав адекватну відповідь від підрозділів
Об’єднаних сил», — йдеться у
повідомленні.
Найнапруженіша ситуація
була в районі населених пунктів Кримське, Троїцьке, Зайцеве, Шахта Бутівка, Гранітне, Опитне, Павлопіль.
А тим часом на Луганщині
бойовики знову зірвали розведення сил під Станицею Луганською, відкривши вогонь
у четвер. Розведення військ
мало відбутися на цій ділянці згідно з досягнутими раніше домовленостями, зазначають у прес-центрі ООС. ■

русяк, Леся Воронина, Ірен Роздобудько, Сашко Дерманський, Андрій Кокотюха, Любко Дереш, Міла Іванцова,
Таня Малярчук, Лариса Ніцой та інші —
близько 100 іменитих учасників, які гуртують навколо своїх книжок тисячі, а разом — мільйони читачів.
Днем раніше перед посольством
країни-агресора молодий художник Ан-

тон Романов влаштував «Неперформанс»: у 10-й день голодування Олега Сенцова він розставив 10 одноразових тарілок, а потім почергово на кожній
кров’ю (постійно наколював свій язик)
вивів цифри від 1 до 10. Так митець показував, що незаконно ув’язнений у РФ
Олег Сенцов щодня своєю кров’ю бореться за свободу інших.

Активісти в Києві у вечір прибуття
на футбольні змагання команд «Реала» та «Ліверпуля» зустрічали їх в аеропортах з англомовними плакатами Free
Sentsov на підтримку Олега Сенцова.
У вихiднi акції підтримки заплановані у Києві, Нью-Йорку та Римі.
Кожен може приєднатися до акції,
демонструючи цим свою позицію.

Назавжди 22-річний
Командир взводу снайперів Богдан
Коломієць загинув під час обстрілу в
районі Зайцевого

■ НОВИНИ ПЛЮС
Свободу Сенцову!
Біля посольства РФ в Україні 24
травня провели велелюдний літературно-мистецький перформанс на підтримку Олега Сенцова, який голодує з
14 травня у російській в’язниці за звільнення всіх незаконно засуджених у РФ
українців.
Зібралися Іван Малкович, Іван Анд-

■ ВАНДАЛІЗМ

Попит на бронзу
Із подвір’я садибимузею викрали погруддя
В’ячеслава Чорновола
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
Біля батьківської хати В’ячеслава Чорновола у селі Вільховець Звенигородського
району Черкаської області невідомі зруйнували пам’ятник і викрали погруддя відомого
українського політика. Лом, яким зривали
пам’ятник, вандали залишили на місці злочину. Його забрали правоохоронці і сподіваються, що там залишилися відбитки пальців.
«Вночі викрали погруддя. На жаль, ніхто з наших людей не чув і не бачив, як це
було. Там по сусідству старенький чоловік
тільки живе», — розповідає «Україні молодій» голова Вільховецької сільської ради
Тетяна Колосенко. За її словами, у селі працювали правоохоронці із Звенигородки та
Черкас. Службовий собака взяв слід, пройшов кілька метрів по подвір’ю до траси, яка
йде через село і проходить попід самим тином садиби-музею, але втратив його.
«Пам’ятник великий, важкий, тож, напевно, його завантажили на автомобіль», —
припускає Тетяна Олексіївна. «Пам’ятник
був бронзовий. Злодії ще й гранітний
п’єдестал, висотою майже півтора метра, звалили», — додає Василь Стрижиус, завідувач
садибою-музеєм В’ячеслава Чорновола.
За словами завідувача, у самій хаті все
як і було, сигналізація працює. Ніколи ні-

❙ Погруддя В’ячеслава Чорновола вже не стоїть
❙ біля його батьківської хати у Вільховці.
❙ Архівне фото Людмили НІКІТЕНКО.
чого подібного на території садиби-музею не
траплялося.
Погруддя В’ячеславу Чорноволу біля
його батьківської оселі, де він ріс і жили
рідні йому люди — батьки Килина Харитонівна та Максим Йосипович, встановили
у грудні 2007 року, до 70-річчя з дня народження В’ячеслава Максимовича. Автором
пам’ятника є черкаський скульптор Владислав Димйон. Вартість погруддя у ті роки
складала 115 тисяч гривень. Ці кошти було

виділено з державного бюджету.
Те, що сталося на малій батьківщині
В’ячеслава Чорновола, його син Тарас назвав жахливою подією. «У вандалів не може
бути нічого святого, їх мають знайти і засудити, на що дуже сподіваюся. Принаймні,
поліція зараз ніби розворушилася й, як кажуть, реально взялася шукати. Дай Боже,
щоб результативно», — написав він на своїй
сторінці у «Фейсбуці».
Син видатного українця також у дописі з
гірокотою запитав: а взагалі комусь сьогодні потрібна пам’ять про В’ячеслава Чорновола? Не про простих людей ідеться, уточнив
Тарас В’ячеславович, які заходять до музею
щодня, а про тих, хто мав би офіційно опікуватися національною пам’яттю, культурою,
духовністю.
«Нема в Україні жодного музею
В’ячеслава Чорновола. Київський меморіальний, саме як музей, а не кімнату зі
стендами, знищено пару років тому. А музей у Вільхівці — це лише меморіальна частина — вчительська хата, в якій жили батьки та провів дитинство і юність батько», —
пояснює син шанованого політика.
«Для незлічимих матеріалів, які ми могли б передати музею, є місце лише на кількох перекидних стендиках, які вдалося розмістити тільки на ґанку. Купу разів писали
ми в усі інстанції про необхідність зведення
поруч невеликої споруди, де б можна було
зробити експозицію, проводити якісь заходи, розмістити працівників, сторожа, врешті-решт», — констатує Тарас Чорновіл.
Він переконаний, що погруддя вандали
спиляли просто й безперешкодно, бо музей
не охороняється. Адже у музеї, який має статус державного закладу культури і є філією
Черкаського краєзнавчого музею, працює
лише троє людей — директор та дві жіночки, які водночас і прибирають, і територію
утримують у належному стані, й екскурсії
проводять. ■

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

Понад 250 млн.

2,76 млн.

поголів’я

молочних
гривень
корів мати до 2025 р. — такою є стратегічна
проконвертував упродовж 2017-18 років у мета агропромислового комплексу України,
Дніпрі міжрегіональний конвертцентр, діяль- заявив президент Національної академії агність якого припинено, за даними у прес-служ- рарних наук України Ярослав Гадзало.
би ДФС.

23 тис.

військовослужбовців
невдовзі матимуть комфортабельні приміщення, які помітно відрізнятимуться від
казарм радянського зразка, повідомив Президент України Петро Порошенко у Twitter.

220

учбових
закладів

можуть закрити в Україні через
порушення протипожежної безпеки, попередив керівник Держслужби з надзвичайних ситуацій
Микола Чечоткін.

100-річчя

морської
піхоти

відзначили в Україні 23 травня. Цього дня у 1918
році розпочалося формування першої регулярної
частини — бригади морської піхоти Української
держави, йдеться у повідомленні Інституту національної пам’яті
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■ ПРОТЕСТ

■ КРИМІНАЛ

Восьма нота

Справжній...
підполковник

Дніпряни виступають проти підвищення
цін за уроки музики і скорочень
персоналу дитячих навчальних закладів
Ірина ЛУГОВА
У Дніпрі відбувся мітинг
працівників культури та освіти міста. Під стіни міськради,
де в цей час засідали депутати,
23 травня містяни прийшли з
кількох причин.
Перш за все освітяни, батьки та учні виступили проти повної ліквідації навчально-виробничих комбінатів (центрів трудової підготовки учнів загальноосвітніх шкіл).
За словами директорки профільного департаменту гумполітики міськради Ксенії
Сушко, частина предметів, які
викладають в НВК, є у шкільній програмі, їхня навчальна
база застаріла. На місці скасованих комбінатів створять нові
інклюзивні центри за програмою фонду Марини Порошенко
зі школами військово-патріотичного виховання. Щоправда,
терміни створення нових центрів так і не озвучили. Попри це,
депутати прийняли скандальне рішення.
Лариса САЛІМОНОВИЧ
У Харкові оголосили переможця конкурсу на кращий пам’ятник героям Небесної Сотні. Ним став Олександр Грешнов, який запропонував підвісну композицію
у формі журавлиного клину. Птахи, що символізують
душі загиблих борців за свободу, «летітимуть» легким
трикутником на висоті 11
метрів.
«Чому журавель? Емоційно це найбільш прийнятний
на той момент символ, що ліг
в основу усієї конструкції, —
пояснив свій задум автор. —
Кількість використаних фрагментів дорівнює кількості загиблих Героїв Небесної сотні.

Ще одна причина невдоволення — масові штатні скорочення у дитячих садках, загальноосвітніх, художніх, музичних, спортивних школах
(згідно з наказом №29 начальника департаменту гуманітарної політики Ксенії Сушко за
підписом мера Дніпра Бориса Філатова від 5 лютого 2018
року). Скорочувати планують
нянечок, кастелянш, двірників, охоронців, слюсарів, психологів, фізруків, бухгалтерів.
Скандальний наказ також передбачає зменшення
фінансування цих закладів.
Їхні працівники, в тому числі
викладачі, і так не отримують
зарплату в зв’язку з дефіцитом
у міському бюджеті, а подальше недофінансування може
призвести до повного закриття
шкіл естетичного виховання,
вважають протестувальники.
Крім учителів, під стінами
міськради мітингували батьки
та учні, за рахунок яких школи мають перейти на самоза-

❙ Дніпряни протестують проти скорочення учителів і плати за заняття
❙ у музичній школі у розмірі 1,5-2 тисячі грн. щомісяця.
❙ Фото з сайта most-dnepr.info.
безпечення. Департамент гумполітики запропонував проект
оптимізації за принципом «2020-60». Він передбачає, що 20
відсотків пільговиків навчатимуться безкоштовно, 20 відсотків обдарованих дітей —
за 210 гривень на місяць (за
одну дитину цієї категорії).
А решта 60 відсотків платитимуть за навчання, залежно
від кількості занять, за ринковими цінами, які визначатиме керівництво навчального
закладу. Це означає, що діти
проходитимуть тест на рівень
талановитості, а «недостатньо обдаровані» платитимуть
в рази більше. За підрахунками мітингарів, це можуть бути
щомісячні 1,5-2 тисячі гривень. На плакатах дехто саркастично на нотному стані зобразив ще восьму ноту — значок

■ ВШАНУВАННЯ

Світ — клином...
Пам’ятник Небесній сотні матиме вигляд
журавлиного лету
Форма така гостра, тому що
відчуття та емоції були досить
різкими та гострими. Ідея
з’явилася ще під час подій на
київському Майдані».
Навколишню територію
теж впорядкують у стилі ухваленої композиції. Зокрема, озерця та газони теж створюватимуть у формі трикутників. «Ми отримаємо таку

цілісну концепцію великого публічного простору, —
каже координатор харківського Євромайдану Володимир Чистилін. — Йдеться про
два гектари площі. Тобто це
не просто якась скульптура,
не просто меморіальний комплекс, а результат абсолютно
сучасного європейського підходу до таких проектів».

■ СПІВПРАЦЯ

Сакури на дніпрових берегах
У черкаській Долині троянд посадили японські символи
Людмила НІКІТЕНКО
У Черкасах з’явилася алея сакур. Її
висадили у найулюбленішому місці відпочинку містян — у Долині троянд,
котра розкинулася на березі Дніпра.
Так місто долучилося до проекту «Висадження сакур», який започаткували у
нашій державі торік під час Року Японії
в Україні та 25-річчя встановлення дипломатичних стосунків із Країною Східного Сонця.

Алею, а на ній тепер росте 25 сакур,
посадили гості з Японії спільно із черкаськими чиновниками. У місто приїжджав другий секретар із питань культури та інформації Посольства Японії в Україні Хошіно Юічі, тож сакури він садив
спільно з черкаським міським головою
Анатолієм Бондаренком та його колегами.
Як повідомили «Україні молодій» у
Черкаській міській раді, висаджені сакури — не з Японії, вони вирощені в Єв-

долара із написом: «Ну як, звучить?».
Ринковість у питанні естетичного виховання дітей
викликала особливе обурення
громадськості. Тож міський
голова наклав вето на проект
рішення і заявив, що питання
на сесії розглядатися не буде.
Проект не внесли до порядку
денного. Наступного тижня
його переглянуть на розширеному засіданні профільної депутатської комісії.
Вимоги ж мітингарів —
повна відміна наказу №29 та
відставка відповідальних за
такі «реформи» осіб. Дніпряни зібрали підписи та передали їх мерові. Якщо зрушень не
буде, то до кінця травня батьки та викладачі обіцяють «перейти до більш дієвих методів
впливу на міську владу». ■
Конкурс на пам’ятник Героям Небесної сотні у Харкові був оголошений ще два
роки тому. Аби реалізувати
задумане, активісти підписали договір про співпрацю
з чиновниками облдержадміністрації. Згодом на огляд
журі митці подали 20 ескізів.
Спеціалісти вибрали вісім
найкращих, а вже потім визначили переможця. Утім робота триватиме й далі, бо активісти хочуть залучити до
співпраці групу вітчизняних
і зарубіжних фахівців, які
усунуть дрібні недоліки композиції і, можливо, вдосконалять її. Остаточна концепція на огляд громадськості
буде представлена наприкінці року. ■

ропі й мають добре прижитися у Черкасах, оскільки для них підходить український клімат.
Хошіно Юічі зазначив, що його рідне
місто в Японії таке ж зелене, як і наше,
наголошують у міській раді Черкас. Міський голова Анатолій Бондаренко висловив щиру подяку Посольству Японії за
надану можливість взяти участь у проекті «Висадження сакур», завдяки чому
Черкаси мають ще одну родзинку, яка
символізує дружбу між японським та
українським народами.
З ініцативи представника Японського посольства, яку підтримали у Черкаській міській раді, запланована реалізація нового культурно-мистецького
проекту. Тож цієї осені в Черкасах відбудеться концерт унікального японського гурту, який виконує твори у стилі
електро-фолку. ■

Суд Миколаєва
розгляне справу
поліцейськиххабарників
Ірина КИРПА
За повідомленням військової
прокуратури Миколаївської області, два капітани карного розшуку
хотіли отримати неправомірну вигоду з підприємця в обмін на видачу йому прав на ведення бізнесу, а
також раніше вилучене майно. Однак чоловік відважився написати
заяву до Миколаївського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України
та піти на співпрацю зі слідством.
Обох оперуповноважених управління карного розшуку Головного управління Нацполіції у Миколаївській області взяли просто
в момент передачі хабара, в одного з них вилучили чотири тисячі
доларів. Затриманим на гарячому
відразу ж повідомили про підозру
у вчиненні кримінального злочину
за статтею 189 КК України («Вимагання передачі чужого майна,
вчинене службовою особою з використанням свого службового становища»). Обвинувачені свою вину не
визнали, обіцяючи надати на суді
нові докази своєї невинності.
Хабар, за який судитимуть двох
поліцейських, серед зафіксованих
поки що є рекордним для співробітників їхнього рівня посад. А от найбільшою «рибою» на Миколаївщині
став підполковник поліції, який
вимагав зі своїх підлеглих збирати данину з власників зброї. Він
змушував поліцейських виставляти «прейскурант» власникам зброї,
які хочуть оформити дозвільні документи або продовжити термін
діючих. Співробітники дозвільної
системи Управління превентивної
діяльності Головного управління
поліції Миколаївської області також написали заяву зі скаргою на
начальство до Департаменту внутрішньої безпеки Нац поліції України. Після цього пiдполковника
взяли на хабарі розміром у 10,5 тисячi гривень. А слідству затриманий повідав вельми цікаві факти.
Він стверджував, що систему хабарів розробив на підставі вимог
свого вищого начальства, якому
також регулярно віддавав «данину».
Відзначимо, що отримання хабарів стало справжньою хворобою
для поліцейських півдня України. Найчастiше гроші вимагають
iз дрібних порушників, а також iз
наркокур’єрів, які окупували такі
міста, як Херсон, Миколаїв та Одеса. Стандартна сума хабара коливається в межах від 1 до 5 тисяч доларів, а виявити «перевертня у погонах» можна лише в тому випадку, якщо взяткодавець звернеться
до відповідних інстанцій iз заявою.
■
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77-й
«гумконвой»

На 59%

38-ме

зменшилася субсидія з розрахунку на один буди- місце
відправила на Донбас Росія, прорапортува- нок порівняно з аналогічним періодом минулого посіла Україна у міжнародному Індексі
паспортів, констатували у «ВВС Україло міністерство країни-агресора у справах року, констатували у Держстаті України.
цивільної оборони.
на».

25

Кожен 20-й

українець

виїжджає
на заробітки
повноцінних нових аеропортів може
з’явитися в Україні, заявив міністр до Польщі легально, повідомив президент
інфраструктури Володимир Оме- Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного
працевлаштування Василь Воскобойник.
лян.
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■ ВИХІД Є

Заплатив за «комуналку»
— їж хліб без масла
Відновити регулювання цін на продукти і ліки вимагає
лідер Радикальної партії
Галина ПЕЧЕРИЦЯ
Олег Ляшко також вважає неприйнятним підвищення ціни на газ, тарифів на комунальні послуги і вартості
залізничних та пасажирських перевезень.
«Нафтогаз» прийняв рішення про
збільшення на 20% вартості газу для
промислових виробників. Це означає,
що наша продукція стає дорожчою, підприємства будуть скорочувати робочі
місця замість того, щоб дати українцям
вищі зарплати. Київська влада хоче підняти до 8 гривень вартість проїзду у громадському транспорті, Укрзалізниця
хоче на 30% відсотків підняти вартість
пасажирських перевезень замість того,
щоб забезпечити працюючі ескалатори
і ліфти для людей. Уряд уже домовився
з МВФ, і влада бере на себе зобов’язання
підняти вартість газу до 11 тисяч гривень за тисячу кубів для українських
громадян. Натомість МВФ ставить нам
вимоги не піднімати зарплати і пенсії.
У мене просте питання: як вижити українцям, коли абсолютно недоступні
ціни на ліки, на продукти харчування,
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Другий день у парламенті триває бурхливе обговорення у
другому читанні законопроекту про Вищий антикорупційний
суд. Утім, бурхливим це обговорення є хіба що в кулуарах
— у самій сесійній залі можна
налічити заледве півтори сотні
депутатів. Тож із 1925 поправок
від 96 депутатів (а саме стільки «зауважень» знайшлося в
народних обранців до законопроекту, прийнятого в березні
у першому читанні) практично
жодна не знаходить підтримки
народних обранців. Але процедура є процедурою, тож усі поправки методично ставляться на
голосування.
Але усім зрозуміло, що доля Антикорупційного суду вирішується не в сесійній залі. З нагоди
голосування за цей законопроект до України прилетіли представники Венеційської комісії,
тривають переговори з МВФ. І
це не випадково — створення
Антикорупційного суду входить
до зобов’язань України перед
МВФ у рамках програми розширеного кредитування. На кону
— черговий транш і загальна
перспектива подальшого кредитування. А попереду — вибори.
Тому доля законопроекту залежить не стільки від того, що відбувається в сесійній залі, скільки від переговорів, які точаться
за її межами. Якщо вдасться досягти компромісу, законопроект можна буде проголосувати
вже на цьому тижні. Але більшість експертів схиляються до
думки, що остаточна крапка в
цьому питанні буде поставлена
не раніше червня. Надто високі
ставки і надто затятими виявляються гравці.

Довга дорога до суду
Вперше питання Антикорупційного суду постало на порядку денному парламенту ще
навесні 2016 року. Тоді Президент Петро Порошенко намагався протиснути через парламент свій варіант змін до Кон-

навіть на проїзд у громадському транспорті і комунальні послуги? Це політика, яка веде до знищення української
економіки, до того, що Україна експортуватиме ще більше робочої сили і сировини замість того, щоб розвивати українську економіку і створювати робочі
місця для власних громадян у рідній
країні», — зазначив лідер Радикальної
партії.
Народний депутат розповів, чим
політика його політсили відрізняється
від політики влади.
«Уряд і влада провадять політику,
яка позбавляє мільйони українців майбутнього. Підвищення цін, інфляція галопуюча, підвищення тарифів — вони
залазять у кишені мільйонам громадян.
На 1500 гривень пенсії, на 3000 гривень
зарплати багато не порозкошуєш. Залишається тільки заплатити за «комуналку», а більше навіть на хліб без масла
не вистачить. Наша команда пропонує
іншу політику. Відмовитися від підвищення ціни на газ і від підвищення тарифів. Збільшувати видобуток власного газу, проводити енергомодернізацію
і, як наслідок, зниження тарифів. Ми

❙ Олег Ляшко виступає за державну підтримку фермерів, щоб селяни
❙ заробляли, а українці споживали якісну натуральну продукцію.
вимагаємо від влади відновити державне регулювання цін на продукти першої
необхідності і ліки, обмежити рентабельність ліків і скасувати ПДВ, розширити перелік безплатних медикаментів,
зокрема, додати до нього препарати для
онкохворих та антибіотики. А також запровадити сувору кримінальну відповідальність за підробку ліків. Ми вимагаємо від влади обмежити апетити «Нафтогазу» і «Укргазвидобування», які за
рахунок пограбування українців заробляють собі по 300% рентабельності, заганяючи українську промисловість у
збитки, а українців залишаючи без роботи», — зазначив Ляшко.

Політик виставив ультиматум діючій владі.
«Якщо ви не припините політику
пограбунку українців, ми винесемо вас
на вилах. Ми не дозволимо перетворити Україну на розвалину, де не буде ні
села, ні міста, ні робочої людини. Ми вимагаємо від влади і парламенту підтримати наші ініціативи, внести зміни до
Конституції щодо підтримки фермерства, розвитку тваринництва, створення робочих місць в Україні. Єдина правильна політика — відновлення економіки, збільшення достатку українців,
їхніх зарплат і пенсій», — підсумував
Ляшко. ■

■ ПАРЛАМЕНТ

Місія нездійсненна
Президент намагається провести
через парламент закон про Вищий
антикорупційний суд, зберігши при цьому
контроль над ним
ституції в частині судової реформи. За ідеєю, ця інституція
мала стати логічним завершенням створення антикорупційного бар’єру після створення
НАБУ, САП і НАЗК. Але тоді
все обмежилося лише згадкою
в Конституції про те, що Антикорупційний суд має бути створений.
Пізніше це питання разом
зi зміною виборчого законодавства, імпічментом Президенту
та скасуванням депутатської
недоторканності було підхоплено на щит Рухом нових сил
Мiхеїла Саакашвілі. Однак після екстрадиції лідера руху протестні настрої пішли на спад, і
ця тема поступово втратила гостроту. І єдиними, хто постійно нагадував Петру Порошенку про обіцянки створення Антикорупційного суду, лишилися міжнародні партнери. Сайт
«Дойче велле» навіть підготував добірку публічних висловлювань Петра Порошенка, де
той обіцяє спочатку, що суд
з’явиться до кінця 2017 року,
потім гарантує, що це питання буде вирішене у 2018-му, а
останнім часом у розмовах на
цю тему почала проскакувати
дата 2019-20 роки. Однак така
постановка питання геть не задовольнила МВФ, який перед
майбутніми президентськими
і парламентськими виборами
хоче мати гарантії, що їхні гроші не пропадуть і не будуть розкрадені. Тож Петрові Порошенку був поставлений ультиматум
у стилі Остапа Бендера: зранку

гроші — увечері стільці. Точніше: буде Антикорупційний суд
— будуть кредити.

Між Сциллою і Харибдою
Намагаючись зберегти контроль над усіма процесами,
політичними і позаполітичними, Петро Порошенко опинився у досить неоднозначній ситуації. Робота Антикорупційного суду в тому варіанті, як це
вимагають міжнародні партнери, повністю нівелює роль Президента як гаранта особистої недоторканності тієї чи іншої особи в обмін на лояльність. А це
— основний козир будь-якої
виборчої кампанії. Враховуючи нинішній рейтинг Порошенка, на майбутніх виборах
він може покладатися лише на
адміністративну вертикаль та
лояльність місцевої влади. А
про яку лояльність може йтися, якщо Президент не зможе
захистити корупціонерів нижчого рангу від суду і не матиме
впливу на ці процеси?
Тому Порошенко всіма силами намагається зберегти свій
вплив на призначення суддів
до Антикорупційного суду, як
йому вдалося свого часу взяти під свій контроль і НАБУ, і
САП, і НАЗК. Бо, попри гучні
скандали, які час від часу виникають за участi цих інституцій, за ці три роки жоден топовий корупціонер так і не опинився за ґратами. Для цього
Президент вніс у законопроект норму, коли суддя-претендент на посаду у Вищому анти-

❙ Парубій узяв особисту
❙ відповідальність перед МВФ,
❙ що закон про Антикорупційний
❙ суд буде прийнято.
корупційному суді, кандидатуру якого Міжнародна рада експертів (МРЕ) відхилила, може
подати апеляцію, яка розглядатиметься спільно Міжнародною
радою експертів та нашою Вищою кваліфікаційною комісією
суддів.
І тут є два моменти. Перший
полягає в тому, що МРЕ складається із семи членів, тоді як
до ВККС входять 16 експертів.
«Тобто, якщо для накладення
вето на кандидатуру судді необхідно 4 з 7 голосів міжнародних
експертів, то для його подолання потрібно, щоб лише 3 міжнародні експерти були проти. Це
маніпуляція, яка за необхідності дозволить відбілити будьякого суддю, який може бути
недоброчесним!» — переконаний народний депутат Юрій
Дерев’янко. З іншого боку, репутація у ВККС теж не надто
висока — від співпраці з нею
відмовилася навіть наша Громадська рада доброчесності, побачивши, хто потрапив до складу новоствореного Верховного
Суду.
Саме тому МВФ категорично наполягає на тому, щоб право вето МРЕ було остаточним і
безповоротним. Без цього фонд
відмовляється навіть говорити про продовження програми
розширеного кредитування. А
без грошей МВФ у бюджеті виникає величезна діра, яка загрожує затримкою соціальних
виплат. А такий розвиток подій

перед виборами — не найкращий вихід.
Петро Порошенко опинився як між Сциллою і Харибдою. З одного боку — поява незалежного Антикорупційного
суду загрожує і йому самому, і
лояльним до нього політикам
та бізнесменам, а це перед виборами, коли потрібно гуртувати групу підтримки, не сприяє
лояльності. Та й частина депутатів, розуміючи, що вони можуть стати одними з клієнтів
цієї структури, навряд чи охоче натискатиме зелену кнопку.
З іншого — без грошей МВФ також вибори не виграти. А їх не
буде, якщо МВФ запідозрить
шахрайство.

Хто кого?
Саме тому питання остаточного голосування за Антикорупційний суд максимально затягуватиметься. Очевидно, що
варіанта, який задовольнив би
усі сторони, просто не існує, бо
МВФ вимагає конкретних дій,
а влада вкотре намагається влаштувати імітацію. Утім цього
разу МВФ налаштований рішуче.
Тому остаточне голосування, очевидно, затягуватиметься. Якщо цього тижня депутати не встигнуть розглянути поправки, це питання перенесеться на середину червня. За ці два
тижні сторони таки мають знайти вихід із глухого кута. А уряду тим часом доведеться шукати додаткові резерви, щоб зупинити соціальний колапс.
Усе може закінчитися тим,
що закон про Вищий антикорупційний суд буде прийнято у
тому варіанті, на якому наполягає МВФ. Але потім процедура
відбору суддів, запуску роботи
суду затягнеться настільки, що
запрацювати він зможе лише
після виборів. Хіба що МВФ
так само почне відкладати час
виплати траншу, тонко натякаючи, що вони не такі вже й дурні. Зрештою, саме в такій майстерності натяків і полягає сенс
великої політики. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 25—26 ТРАВНЯ 2018

ПРАВО
Рефат Чубаров
голова Меджлісу кримськотатарського народу
Іван ЛЕОНОВ

Чи замислювалися ми, які саме
дії зроблено керівництвом держави за 4 роки задля хоча
б часткової реінтеграції анексованого Криму. Наскільки ті
чи інші дії офіційного Києва
наблизили загарбаний Москвою півострів до України? Відповідь, як кажуть, на поверхні.
Тож не дивно, що керівник Програми демократичних процесів
УНЦПД Юлія Тищенко презентувала видання «Зелена книга.
Політика щодо Криму» просто
і зрозуміло: «Слоган або гасло
«Крим — це Україна» чудовий,
але одних слів замало, потрібні
дії і з боку держави, і з боку суспільства, щоб він наповнювався
конкретним змістом».
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«Зелена книга» — це перше в Україні дослідження, де систематизовано реальні
кроки та політику щодо Криму у більшості галузей і головне — надано рекомендації,
як покращити цю політику і як зробити кроки держави ефективнішими».

■ ШЛЯХ ДОДОМУ

Деокупація Криму: не словом, а ділом
У Києві презентували «Зелену книгу», де розписані рекомендації українській владі щодо
реінтеграції анексованого Росією півострова

Кроки влади і тиск
суспільства
Зауважимо, що «Зелена книга» підготовлена Українським
незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) і кореспондує головні напрямки
діяльності українського уряду
щодо реінтеграції і деокупації
півострова.
За словами пані Тищенко,
формат «Зеленої книги» передбачає кроки, які український
уряд повинен зробити для того,
щоб відбулася «не просто реінтеграція, а безпечна реінтеграція як запорука деокупації
Криму».
Як підкреслила експерт, незважаючи на те, що в країні досі
немає державної стратегії щодо
повернення Криму, дії влади
часто, завдяки неурядовим організаціям, відбуваються в потрібному напрямі.
«У нас улюблена фраза, що
в державі досі немає державної
стратегії щодо деокупації Криму. Це правда, проте якщо подивитися на дії уряду, то у разі
частої відсутності чітких меседжів і чіткої політики в різних сферах у нас відбуваються кроки, які сприяють цій деокупації і реінтеграції. Вони
не такі швидкі, як нам хотілося б, іноді вони відбуваються
не завдяки, а всупереч, зокрема через тиск громадських організацій... Наші пропозиції
кореспондуються в цій книзі
з тим планом дій щодо Криму,
які були підтримані Кабінетом
Міністрів України наприкінці
травня 2017 року», — повідомила Юлія Тищенко.
На її думку, одним із головних напрямів роботи української влади в кримській
проблематиці мають стати питання доступу громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території, до
адміністративних послуг, інформації про які не завжди вистачає.
Крім цього, необхідно підняти на новий якісний рівень і
можливості отримання кримчанами української освіти.
«Щорічно майже 12 тисяч
кримських випускників закінчують школу, але, чесно кажучи, через освітні центри «Донбас-Україна» і «Крим-Україна»
не так багато з них вступають
до українських вузів, і потрібно щось робити, щоб цю ситуацію змінити», — зазначила Тищенко.
У книзі також представлено
цілий блок питань, пов’язаних
з економічною політикою держави щодо Криму, зокрема
йдеться про необхідність скасу-

❙ Під час презентації «Зеленої книги».
вання закону про вільну економічну зону в Криму. Крім того,
наводяться різні оцінки вартості економічної деокупації
Криму. Експерти порахували,
що вартість економічної деокупації півострова коштуватиме
щонайменше два мільярди доларів.
«Зелена книга» містить також необхідні напрями роботи
в інформаційній та українській
санкційній політиці, а також у
сфері культури та захисту культурної спадщини Криму.

родинам? Як забезпечуватиме
моніторинг незаконних розкопок у Криму та вивезення музейних цінностей із півострова до Росії? Як варто вдосконалити санкційну та інформаційну політику? Чому потрібні
конституційні зміни для зміни
статусу Кримської автономії?
Що ми робитимемо з Керченським мостом після деокупації і в
скільки обійдеться сам процес
деокупації в перші роки?

Кожному обранцю —
по «Зеленій книзі»

Варто зазначити, що процес
напрацювання змін до Конституції України в контексті політики деокупації Криму та захисту прав його корінного народу сьогодні ще триває, тому,
на думку розробників видання,
рекомендації «Зеленої книги»
будуть доречними для органів
державної влади України під
час визначення політики щодо
Криму.
Принаймні у цьому переконаний не лише РефатЧубаров,
а й радник голови Меджлісу
кримськотатарського народу
Арсен Жумаділов.
«Триває процес змін до Конституції України до розділу
10-го «Автономна Республіка
Крим». Хочу підкреслити, що

«Це не енциклопедія, ми деяких речей не торкнулися, але
намагалися залучати колег і
партнерів з Української Гельсінської спілки, фонду «Відкрита політика», які займаються питаннями освіти і прав
людини. Окрім того, ми проаналізували питання інформаційної політики, санкцій, економічної політики, тобто усі ті
кроки, які сьогодні має робити держава», — зазначає Юлія
Тищенко.
У свою чергу, голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров зазначив,
що видання має бути у кожного народного депутата, оскільки дає уявлення про недосконалість державної політики у
сфері реінтеграції Криму.
«Я б хотів, щоб це дослідження було у моїх колег-депутатів, оскільки як мінімум тут
наочно можна побачити те неоране поле роботи, яка має робитися. Ще є дуже багато сфер,
які потрібно врегулювати», —
вважає пан Чубаров.
На його думку, «Зелена
книга» є першим в Україні дослідженням, де «систематизовано реальні кроки та політику щодо Криму у більшості галузей і головне — надано рекомендації, як покращити цю
політику і як зробити кроки держави ефективнішими».
І дійсно, у виданні можна
знайти відповіді на низку важливих і дражливих питань: як
полегшити українцям, котрі
мешкають у Криму, доступ
до соціальних послуг, освіти на «материку», до медичних послуг, особливо при критичних діагнозах — в лікуванні сухот, діабету, ВІЛ/СНІДУ?
Яким чином Україна може допомогти політв’язням та їхнім

Кримські татари чекають
на зміни

❙ Радник голови Меджлісу кримськотатарського народу Арсен Жумаділов.
вже підготовлені конституційні зміни мають характер як підсумкового документа, так і програмного. З одного боку, підсумовуються ті прагнення кримськотатарського народу як
корінного народу України, які
були висловлені ще з початку
90-х років... Ще тоді Курултай
звернувся до ВР України щодо
розділу 10 Конституції із закликом змінити його так, щоб він
відобразив право кримськотатарського народу на самовизначення. На жаль, до 2014 року ці
заклики не знаходили відповіді
в Києві, але з початку 2016 року
до цього дня вже підтримано де-

які законодавчі акти, про які
йдеться в цій книзі», — розповів Жумаділов.
Коментуючи документи,
розміщені в презентованому
виданні, зокрема проект змін
до Конституції України щодо
Криму, радник голови Меджлісу зазначив, що він є одним із
небагатьох програмних документів, який пройшов всебічне
експертне обговорення і дає розуміння того, яким буде Крим
після деокупації, зокрема в питаннях рівноправності етнічних спільнот, функціонування
мов та представництва в органах влади. ■

■ КОЛІЗІЇ

Загруз суд... у кабінетах
Єврокомісар Йоганнес Ган вважає, що Україні бракує конкретних
результатів у боротьбі з корупцією
Іван БОЙКО
Єврокомісар iз питань європейської політики сусідства та розширення Йоганнес Ган наполягає, що Україна повинна демонструвати конкретні результати у боротьбі з корупцією, яких
на сьогодні їй не вистачає.
В інтерв’ю «Радіо НВ» єврокомісар, зокрема, прокоментував процес створення Антикорупційного суду. За словами пана Гана, «Євросоюз не має наміру керувати будь-якою структурою або ветувати відібраних українською
владою осіб. Водночас ЄС вважає за необхідне
надати допомогу Україні, щоб українська влада могла ухвалити рішення, які будуть відповідати інтересам громадян, аби боротьба з корупцією прогресувала.
Із нашої сторони точно немає жодного втручання у відбір будь-кого, хто претендує на посаду судді дисциплінарного суду або судів пер-

шої чи другої інстанції. Йдеться про залучення
міжнародних експертів, які мають досвід у відборі кваліфікованих осіб. При цьому важливо
враховувати не тільки професійні здібності, а й
особисту принциповість», — заявив Йоганнес
Ган.
Єврокомісар підкреслив, що Брюссель дуже
високо оцінив би крок Ради з ухвалення закону про Антикорупційний суд і додав: «Але, що
важливо для нас, це як будуть діяти всі інституції, коли будуть діяти і які конкретні результати. Тому що ми бачили багато законодавчих
ініціатив, ухвалення законів, боротьбу з корупцією, яку розв’язували різні партії. Але чого й
досі не вистачає, так це конкретних результатів
усіх цих намагань. Які справи були доправлені
до суду? Які справи були розглянуті судом? Суд
має виносити вироки, мають бути особисті наслідки. Це те, що ми потребуємо набагато більше зараз». ■
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УТ-1

06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 3.00
Новини
09.35 Х/ф «Святий
Августин»
11.20 Телепродаж
11.40 М/ф «Пісня моря»
13.20 Х/ф «Чарівник країни
мрій»
16.35 Д/ф «Неповторна
природа»
17.05 Концерт Арсена
Мірзояна
18.00, 0.35 Інформаційна
година
19.00 #@)[]?$0 із Майклом
Щуром
19.40 До справи
20.15, 1.30 Війна і мир
21.30 Т/с «Іспанська легенда»
23.10 Д/ф «Дивовижні міста
світу»
00.10 Перша шпальта
001.10, 3.25 Тема дня
02.10 Незвичайні культури
03.50 Лайфхак українською
04.05 Світло
05.05 Розсекречена історія

КАНАЛ «1+1»
06.20 Мелодрама «Шанс на
кохання»
10.00 Мелодрама «Дівчина з
персиками»
13.50 Мелодрама «Горизонти
кохання»
17.40 Комедія «Джентльмени
удачі»
19.30, 5.35 ТСН
20.15 Бойовик «Швидкість»
22.30 Бойовик «Швидкість-2:
круїз під контролем»
01.00 Комедія «Кур’єр з раю»
02.10 Драма «Після тебе
— нікого»

UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Документальний фільм
«Кібервійни»
07.00 Документальна
програма «Світи
Денисенків»
08.00 Казки Лiрника Сашка
08.25 Школа Мері Поппінс
08.45 Хочу бути
09.05 Фольк-music. Діти
10.00 Національна оперета
України. П. Вальдгард
«Кицьчин дім»
11.00 Документальний фільм
«Раїса Кириченко.
Діагноз — народна»
11.50 Національна опера
України. С. ГулакАртемовський
«Запорожець за
Дунаєм»
13.45 Документальний
фільм «Федір Стригун.
Абриси долі»
14.30 Київський театр
«Колесо».

ІНТЕР
05.55 М/ф
06.15, 23.00 Слідство вели...
07.00 Готуємо разом
08.00 Орел і решка. Рай і
пекло
10.00 Х/ф «Стережись
автомобіля»
11.50, 12.25 Х/ф «Два
Івани»
12.00, 17.40 Новини
16.10 Чекай на мене. Україна
18.00, 19.00, 3.50 Стосується
кожного
20.00, 4.35 Подробиці
20.40 Т/с «Лінія світла»
00.50 Х/ф «Блеф»
02.35 Орел і решка. Шопінг
05.15 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.00 Події тижня
07.00, 2.50 Зоряний шлях
08.45 Т/с «Каблучка з
бірюзою»
12.20, 15.20 Т/с «Дружина за
обміном»
15.00, 19.00, 2.10 Сьогодні
16.30, 19.40 Т/с «Півкроку до
сім’ї»
21.00 Х/ф «Фото на
недобру пам’ять»

ICTV
05.25, 4.10 Скарб нації
05.30, 4.20 Еврика!
05.40 Служба розшуку дітей
05.45, 19.20 Надзвичайні
новини
06.35 Факти тижня
08.45 Надзвичайні новини.
Підсумки
09.40 Я зняв!
10.40, 13.10 Х/ф «Снігова
королева»
12.45, 18.45, 4.25 Факти
14.15 Х/ф «Афера Томаса
Крауна»
16.25 Х/ф «Іноземець»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 1.55 Зона ночі
04.40 Абзац
06.39, 7.59 Kids Time
06.40 М/с «Дракони.
Перегони безстрашних»
08.00 М/ф «Планета скарбів»
09.50 Т/с «Бібліотекарі»
13.10 Х/ф «Дорожна
пригода»
15.00 Х/ф «Дорожна
пригода-2»
17.00 Х/ф «Надто крута
для тебе»

23.00 Х/ф «Казка казок»
01.40 Телемагазин
04.40 Реальна містика

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, 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, 15.30,
16.10 Інформаційний
день
14.10 Кендзьор

17.10, 18.30, 19.20
Інформаційний вечір
22.00 «За Чай.com»
23.00 БлогПост
23.40 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

«Зоряний хлопчик».
Вистава за казками
О. Уальда
Хто в домі хазяїн?
Хочу бути
Концерт симфонічного
оркестру K&K
Philharmoniker.
Kendlinger dirigent
Straub (повтор)
Як дивитися кіно
Новини
(із сурдоперекладом)
Тема дня
Двоколісні хроніки
#ВУКРАЇНІ
Візитки Карпат
Українська читанка,
Сергій Жадан
UAмузика. відеокліп
#@)[]?$0 із Майклом
Щуром
#МузLove з Любою
Морозовою
Ігор Шамо. Постлюдія
Київський академічний
Молодий театр. Вадим
Лєванов «Піаніст»
РадіоДень. «Книжкова
лавка. ТОП 7»
Фольк-music
Документальна
програма «Бюджетний
відпочинок»
Українська читанка.
Петро Мідянка
РадіоДень
Тема дня
Документальний
фільм «Василь Макух.
Смолоскип»
Київський академічний

Молодий театр. Вадим
Лєванов «Піаніст»
04.10 Гала-концерт
Міжнародного
фестивалю класичної
музики LvivMozArt

11.15 Загублений світ

НТН
06.45 Х/ф «Сім днів до
весілля»
08.30 Свідок. Агенти
09.05 Т/с «Банкірші»
16.50 Х/ф «Танцюрист
диско»
19.30, 0.45 Т/с «Альпійський
патруль»
22.15 Т/с «Кулагін і партнери»
02.30 Випадковий свідок
03.00 Речовий доказ

28 травня

15.30
15.45
16.10

17.30
18.00
18.30
18.50
19.05
19.30
19.35
19.40
19.50
20.30
21.00
21.55

23.00
23.50
00.50

01.20
01.30
01.50
02.10

03.00

15.15 Х/ф «Втеча»
17.15 Х/ф «Самоволка»
19.25 Т/с «Ментівські війни.
Одеса-2»
20.25, 22.00 Т/с «Касл»
23.40 Х/ф «Поцілунок

СТБ
07.15, 15.55 Все буде добре!
08.40 Все буде смачно!
09.40 Світами за скарбами
11.45 Х/ф «Вам і не
снилося»
13.30 Битва екстрасенсів
17.30, 22.00 Вікна-новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
19.55, 22.40 Слідство ведуть
екстрасенси
23.35 Один за всіх
ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15, 12.15
Ранок. «Ми всі...»
13.15, 14.15, 15.15 Деталі
16.15, 23.00 Кримінал
17.15 Ситуація
18.00 Територія позитиву
19.30 Разом
20.30 Події
21.00 Підсумки
22.00 Поярков NEWS
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Він, вона та телевізор
09.15 ДжеДАІ. Дайджест

дракона»
01.25 Нове «Шалене відео
по-українськи»
02.40 Облом.UA.
ФУТБОЛ-1
06.00 «Сельта» — «Реал». ЧІ
07.50, 20.30 Топ-матч
08.10 «Евертон» — «Вест
Гем». ЧА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.15 Великий футбол
12.00 «Барселона» —
«Еспаньйол». ЧІ
13.50 «Тоттенгем»
— «Боруссія» (Д). ЛЧ
УЄФА
15.55 Голи сезону. ЧА
16.50 «Севілья» —
«Атлетіко». ЧІ
18.40 «Шахтар» — «Зоря».
ЧУ
20.40 «Еспаньйол» —
«Барселона». ЧІ
22.45 Огляд сезону. ЧІ
23.40 «Ліверпуль» —
«Арсенал». ЧА
01.25 Голи сезону. ЧА
02.20 «Олександрія»
— «Сталь». ЧУ
04.05 «Сосьєдад» —
«Депортіво». ЧІ

20.10 Т/с «Пес-2»
22.10 Т/с «Копи на роботі»
23.10 Х/ф «Святий»
01.30 Т/с «Морська поліція.
Спецвідділ»
04.50 Т/с «Відділ 44»

19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.30 Таємний агент. Постшоу
00.00 Х/ф «Старе
загартування»
01.50 Служба розшуку дітей

ФУТБОЛ-2
06.00 «Ліверпуль» — «МЮ».
ЧА
07.50, 9.50, 23.50, 1.45, 3.50
Топ-матч
08.00 «Валенсія» —
«Леванте». ЧІ
09.55 «Маріуполь» —
«Зоря». ЧУ
11.40 «Ліверпуль» —
«Арсенал». ЧА
13.30 «Шахтар» —
«Динамо». ЧУ
15.15 Світ Прем’єр-ліги
15.45 «Реал» —
«Ліверпуль». Фінал. ЛЧ
УЄФА
18.00, 00.00 Великий футбол
19.40 Огляд сезону. ЧІ
20.40 Європейський
WEEKEND
22.00 «Сельта» — «Севілья».
ЧІ
02.00 «Челсі» — «Рома. ЛЧ
УЄФА
04.00 «Бернлі» —
«Тоттенгем». ЧА

К1
06.30 Top Shop
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15, 12.00, 13.00, 14.00,
20.00, 21.00 Орел і
решка
10.10 Т/с «Дикий ангел»
22.00 Вірю не вірю
22.50 Х/ф «Кохання з
перешкодами»
00.50 Х/ф «Татусі без
шкідливих звичок»
02.35 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Банда
Тигрокачка»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.00 Чотири весілля
13.00, 21.00 Т/с «Догори
дриґом»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.40 Брама часу
10.10, 18.30 У пошуках істини
11.00 Бойові сили
12.30 Таємниці Хреста
14.30 Секретні території
15.30 Природа сьогодення
17.30 Річкові монстри
21.00 Боїнг 747: революція
23.00 Мегаяхти

14.00, 3.20 Віталька
15.30 Х/ф «Бібліотекар: у
пошуках списа»
17.15 Х/ф «DZIDZIO
Контрабас»
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під
Полтавою
22.00 Готель «Галіція»
23.00 Т/с «Якось у казці»

23.50 Шалена подорож

01.30 Найкращий ресторан

00.40 Речовий доказ

02.30 Панянка-селянка

01.30 Україна: забута історія

05.40 Корисні підказки
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УТ-1
06.00, 15.35 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
21.00, 3.00 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.35, 19.55 Д/ф «Неповторна
природа»
10.45 Телепродаж
11.10 Д/ф «Столика Японія»
12.00 Смаки Культур
13.00, 15.00 Новини
(сурдопереклад)
13.10 РадіоДень
13.40, 3.45 Лайфхак
українською
13.55 Складна розмова
14.30 РадіоДень
15.20 М/с «Гон»
16.00 Хто в домі господар?
16.30 Д/ф «Спільноти
тварин»
17.00, 4.05 Світло
18.00, 0.15 Інформаційна
година
19.00 Перший на селі
19.25 Д/ф «Шамварі:
територія диких тварин»
20.30 Наші гроші
21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Іспанська легенда»
23.15 Д/ф «Дивовижні міста
світу»
01.10, 5.05 Розсекречена
історія
02.05 Незвичайні культури
НТН
05.00, 4.55 Правда життя.
Професії
06.00 Легенди бандитської
Одеси
07.00 Х/ф «Нічний патруль»
08.55 Х/ф «Зупинився
потяг»
10.40 Кримінальні справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25
Свідок
12.50, 3.25 Речовий доказ
15.10, 16.50 Легенди карного
розшуку
19.30, 0.45 Т/с «Альпійський
патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Кулагін і
партнери»
02.55 Випадковий свідок
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Мовою мистецтва.
Колекція. Карпатський
проект
06.30 Документальна
програма «Галицька
весна української ідеї»
07.00 Казки Лiрника Сашка
07.20 Школа Мері Поппінс
07.40 Хочу бути
08.05 UAмузика. Відеокліп
08.10 Візитка Полтавщини
08.15 Новини
08.45 Тема дня
09.10 UAмузика. Відеокліп
09.15 Українська читанка,
Софія Андрухович
09.30 Фольк-music
10.35 Документальний фільм
«Богдан Гаврилишин.
Місія-Свобода»
11.50 #@)[]?$0 із Майклом
Щуром
12.25 «Декомунізація. UA
«ПАРА олімпійців»
12.40 Діалог. Василь
Герасим’юк — Іван
Малкович (антологія)
13.10 Українська читанка,
Юрій Андрухович
13.30 Документальний серіал
«Музична одіссея
Арірант. Шоу»
14.25 КОЛЕЧКИ лірика

КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 0.10, 5.35 ТСН
09.30 Чотири весілля
10.50, 12.20 Одруження
наосліп
13.55, 15.15 Міняю жінку
17.10 Мелодрама «Кохання
Мер’єм»
20.15 Секретні матеріали
20.30, 21.25 Комедія «Між
нами, дівчатами»
22.20 Комедія «Джентльмени
удачі»
00.20, 2.05 Драма
«Небезпечні сни»

05.45 М/ф
06.10, 23.00 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00, 12.25, 20.40 Т/с «Лінія
світла»
12.35 Т/с «Друге життя»
14.50, 15.45, 16.45 Речдок
18.00, 19.00, 3.50 Стосується
кожного
20.00, 4.35 Подробиці
00.55 Х/ф «Туз»
02.35 Орел і решка. Шопінг
05.15 Top Shop

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.30 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях
10.30 Місія: краса
11.30, 4.20 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар-4»
14.30, 15.30 Х/ф «Фото на
недобру пам’ять»
17.10 Т/с «Жіночий лікар»
19.45 Говорить Україна
21.00 Х/ф «Бестселер по
любові»
23.30, 2.00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
01.30 Телемагазин

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
07.15, 8.10, 21.25, 0.15

5 канал
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.30 Код успіху
07.50 Будівельний стандарт
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 «За Чай.com»
23.00 Поліграф
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

22.40 Давай поговоримо про
секс
00.35 Один за всіх

03.10 «Мілан» — «Рієка. ЛЄ
УЄФА
04.55 Огляд сезону. ЧІ

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 Територія позитиву
19.30 Разом
20.30 Події
21.00 Підсумки
22.00 Поярков NEWS

ФУТБОЛ-2
06.00, 0.20 «Барселона»
— «Еспаньйол». ЧІ
07.50 Топ-матч
08.00 «Реал» —
«Ліверпуль». Фінал. ЛЧ
УЄФА
10.20 Європейський
WEEKEND
11.40 «Севілья» —
«Барселона». ЧІ
13.30, 23.25 Голи сезону. ЧА
14.25 «МЮ» — «Ман Сіті».
ЧА
16.15 Огляд сезону. ЧІ
17.10 Огляд сезону. ЧА
19.05 «Евертон» — «Вест
Гем». ЧА
20.55 LaLiga Files. ЧІ
21.35 U-19. «Україна»
— «Ізраїль». Турнір В.
В. Лобановського
02.10 «Арсенал» —
«Лестер». ЧА

14.30
14.55
15.10
15.30
15.45
16.10
16.50
17.15
17.30
18.00
18.50
19.05
19.55
20.30
21.00
23.00
23.30
23.50
00.50
01.20
01.30
01.50
02.10

02.40

03.10

05.05

РадіоДень
Лайфхак українською
РадіоДень/ «Життя+»
Хто в домі хазяїн?
Хочу бути
РадіоДень «Твій
час»/«Модуль знань»
Суспільний університет.
Українська читанка.
Петро Мідянка
#МузLove з Любою
Морозовою
Інформаційна година
Двоколісні хроніки
Світло
Діалог. Василь
Герасим’юк — Іван
Малкович (антологія)
#KіноWALL із Сергієм
Тримбачем
Київський академічний
Молодий театр. І-НечуйЛевицький «Кайдаші»
Новини
Тема дня
Фольк-music
Діалог. Василь
Герасим’юк — Іван
Малкович (антологія)
Українська читанка.
Олександр Ірванець
РадіоДень
Тема дня
Документальний фільм
«Левко Лук’яненко. Йти
за совістю» з циклу
«Дисиденти»
Документальний фільм
«Олесь Шевченко. Як
на сповіді» із циклу
«Дисиденти»
Гала-концерт
Національного
проекту «Три С».
Скорик — Станкович
— Сильвестров
Світло

СТБ
06.55, 15.55 Все буде добре!
08.20 Все буде смачно!
10.20 МастерШеф
12.50 Хата на тата
17.30, 22.00 Вікна-новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
20.00 ЕксперименТИ

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 2.35 Облом.UA.
09.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАІ
10.55, 17.25 Загублений світ
12.55, 23.40 Нове «Шалене
відео по-українськи»
15.40 Х/ф «Інферно»
19.25 Т/с «Ментівські війни.
Одеса-2»
20.25, 22.00 Т/с «Касл»
ФУТБОЛ-1
06.00, 15.55 Європейський
WEEKEND
07.20 «Валенсія» —
«Малага». ЧІ
09.05 Голи сезону. ЧА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.15 «Селтік» — «ПСЖ. ЛЧ
УЄФА
12.05 Великий футбол
13.50 «Вільярреал» —
«Сосьєдад». ЧІ
17.15, 2.30 LaLiga Files. ЧІ
17.55 U-19. «Україна»
— «Ізраїль». Турнір В.
В. Лобановського
19.55 Топ-матч
20.10 «Реал» — «Ліверпуль.
Фінал. ЛЧ УЄФА
22.45 Огляд сезону. ЧА
00.40 «Сельта» — «Бетіс». ЧІ
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НОВИЙ КАНАЛ

05.35, 20.20 Громадянська

03.00, 2.00 Зона ночі

оборона

04.00 Абзац

06.30 Ранок у Великому Місті
08.45, 12.45, 15.45, 18.45,

05.49, 7.59 Kids Time
05.50 М/с «Дракони.

21.05, 4.30 Факти

Перегони безстрашних»

09.20, 19.20 Надзвичайні

08.00 Т/с «Меліса та Джой»

новини
10.10 Більше ніж правда
11.10, 17.35, 21.25 Т/с «Пес-2»
12.10, 13.20 Х/ф «Секретні
агенти»
15.00, 16.20 «На трьох»
16.35, 22.40 Т/с «Копи на
роботі»
23.40 Х/ф «Історія лицаря»
02.05 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
02.45 Т/ф «Капітан Немо»
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон

11.40 Т/с «Підступні
покоївки»
16.40, 19.00 Заробітчани
21.00 Аферисти в мережах

04.50 Т/с «Відділ 44»

22.10 Від пацанки до панянки

04.00 «Севілья» —
«Атлетіко». ЧІ

20.00, 21.00, 23.50, 1.35
Орел і решка
10.10 Т/с «Дикий ангел»
22.00 Вірю не вірю
02.20 Нічне життя

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.40, 14.00, 2.20 Правда
життя
08.40, 22.30 Диво-винаходи
09.30 Акули Фіджі
10.20 Природа сьогодення
11.20 Легендарні замки
України
12.20 Жертви краси
13.10, 1.30 Містична Україна
15.00, 21.40 Річкові монстри
16.00, 20.50 Мистецтво
виживання
16.50 Війна хижаків
17.50 Секретні території
18.40 Речовий доказ
23.20 Бойові сили
00.20 Шалена подорож
К1
06.30 Top Shop
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15, 12.00, 13.00, 14.00,

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Нове вбрання
короля»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.00 Чотири весілля
13.00, 21.00 Т/с «Догори
дриґом»
14.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 2.30 Панянка-селянка
18.00 Казки У Кіно
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під
Полтавою
22.00 Готель «Галіція»
23.00 Т/с «Якось у казці»
01.30 Найкращий ресторан
05.40 Корисні підказки

■ ПЕРЕДПЛАТА-2018

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на друге півріччя
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колегижурналiсти оцiнюють як головну нацiональну
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i
вашої уваги, шановнi читачi.
Хто з вас, шановнi читачi, не встиг передплатити «Україну молоду» на 2018 рiк, це можна зробити по всій Україні до 18 червня, i ви отримуватимете газету з липня.
Оформити передплату можна у відділеннях
поштового
зв’язку,
в
операційних залах поштамтів, у пунктах приймання передплати, на сайті УДППЗ
«Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2018 рiк:
на місяць — 59 грн. 81 коп.,
на квартал — 179 грн. 43 коп.,
до кінця року — 358 грн. 86 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 79 грн. 81 коп.,
на квартал — 239 грн. 43 коп.,
до кінця року — 478 грн. 86 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 21 грн. 51 коп.,
на квартал — 64 грн. 53 коп.,
до кінця року — 129 грн. 06 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково за
саму процедуру оформлення
передплати бере: на місяць
— 2 грн. 45 коп., на квартал —
5 грн. 65 коп., на півроку —
6 грн. 87 коп.

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

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 25—26 ТРАВНЯ 2018
УТ-1

06.00, 15.35 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
21.00, 3.00 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.35, 19.25 Д/ф «Неповторна
природа»
10.30 Телепродаж
11.00 Д/ф «Столика Японія»
11.40 Д/ф «Двоколісні
хроніки»
12.00 Смаки Культур
13.00, 15.00 Новини
(сурдопереклад)
13.10 РадіоДень
13.40, 3.45 Лайфхак
українською
13.55 Наші гроші
14.30 52 уїк-енди
15.20 М/с «Гон»
16.00 Хто в домі господар?
16.30 Д/ф «Спільноти
тварин»
17.05 Війна і мир
18.00, 0.15 Інформаційна
година
19.00 Д/ф «Дешевий
відпочинок»
20.30 Складна розмова
21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Іспанська легенда»
23.15 Д/ф «Дивовижні міста
світу»
01.10, 4.05 Світло
02.05 Незвичайні культури
05.05 Розсекречена історія
НТН
06.30 Х/ф «Таємниця
Чингізхана»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Ідеальний
злочин»
10.45 Кримінальні справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25
Свідок
12.50, 3.35 Речовий доказ
15.10, 16.50 Легенди карного
розшуку
19.30, 0.45 Т/с «Альпійський
патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Кулагін і
партнери»
02.55 Випадковий свідок
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Музика і музиканти.
Євген Станкович, ч. 1
06.30 Діалог. Василь
Герасим’юк — Іван
Малкович (антологія)
07.00 Казки Лiрника Сашка
07.20 Школа Мері Поппінс
07.40 Хочу бути
08.05 UAмузика. Відеокліп
08.10 Візитка Полтавщини
08.15 Новини
08.45 Тема дня
09.10 UAмузика. Відеокліп

30 травня

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 0.15, 5.35 ТСН
09.30 Чотири весілля
10.50, 12.20, 12.45 Одруження
наосліп
14.10, 15.20 Міняю жінку
17.10 Мелодрама «Кохання
Мер’єм»
19.20, 20.15 Секретні
матеріали
20.30, 21.25 Комедія «Між
нами, дівчатами»
22.20 Комедія «Няньки»
00.25, 2.05 Драма «Хічкок»
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
09.15 Українська читанка.
Петро Мідянка
09.30 Фольк-music
10.35 Документальний фільм
«Фатальна жінка Марко
Вовчок»
11.50 Світло
12.40 Київський академічний
Молодий театр. Трейсі
Леттс «Серпень.
Графство Осейдж», ч. 1
14.15 Інтерв’ю «Громадське».
Станіслав Мойсеєв про
театр, студентів і нову
виставу
14.25 КОЛЕЧКИ скіфи
14.30 52 уїк-енди
14.55 Лайфхак українською
15.10 РадіоДень «Життя+»
15.30 Хто в домі хазяїн?
15.45 Хочу бути
16.10 РадіоДень. Освітні
програми. «Твій
час»/«Модуль знань»
16.50 Суспільний університет.
17.15 Українська читанка.
Юрій Винничук
17.30 #KіноWALL із Сергієм
Тримбачем
18.00 Книжковий арсенал
20.30 #БібліоFUN з
Ростиславом Семківим
21.00 Київський академічний
театр «Колесо».
Ж.-Б. Мольєр «Уявно
хворий»
23.00 Новини
23.30 Тема дня
23.50 Фольк-music
00.50 Документальний фільм
«Василь Симоненко.
Тиша і грім»
01.20 Українська читанка.
Галина Крук

ІНТЕР
05.45 М/ф
06.15, 22.35 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00, 12.25 Т/с «Лінія світла»
12.35 Т/с «Друге життя»
14.50, 15.45, 16.45 Речдок
18.00, 19.00, 3.45 Стосується
кожного
20.00, 4.30 Подробиці
20.40 Т/с «Батьківський
інстинкт»
00.30 Х/ф «Сліпий обрій»
02.30 Х/ф «Орел і решка.
Шопінг»
05.10 Top Shop
5 канал
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
01.30 РадіоДень
01.50 Тема дня
02.10 Документальний фільм
«Українська Гельсінська
спілка-вектор
визначено», ф. 1
03.00 Київський академічний
Молодий театр. І-НечуйЛевицький «Кайдаші»
05.05 Розсекречена історія
СТБ
06.45, 15.55 Все буде добре!
08.05 Х/ф «Чоловіча
інтуїція»
10.15 Х/ф «Добігти до
себе»
14.10 Хата на тата

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях
10.30 Місія: краса
11.30, 4.00 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар-4»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар»
19.45 Говорить Україна
20.50 Х/ф «Справжній дід»
23.30, 2.00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
01.30 Телемагазин

Нова історія»
20.00, 22.40 МастерШеф.
Кулінарний випускний
23.35 Один за всіх
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 Ранок.
«Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15, 12.15
Ранок. «Ми всі...»
13.15, 14.15, 15.15 Деталі
16.15, 23.00 Кримінал
17.15 Ситуація
18.00 Територія позитиву
19.30 Разом
20.30 Події
21.00 Підсумки
22.00 Поярков NEWS

05.35, 10.10 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45, 12.45, 15.45, 18.45,
21.05, 4.30 Факти
09.20, 19.20 Надзвичайні
новини
11.10, 17.40, 21.30 Т/с «Пес-2»
12.10, 13.20 Х/ф «Святий»
15.00, 16.20 «На трьох»
16.40, 22.40 Т/с «Копи на

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.05 Зона ночі
04.10 Абзац
05.59, 8.14 Kids Time
06.00 М/с «Дракони.
Перегони безстрашних»
08.15 Т/с «Меліса та Джой»
11.50 Т/с «Підступні
покоївки»
17.00, 19.00 Від пацанки до
панянки
21.00 Аферисти в мережах
22.00 Суперінтуїція

роботі»
20.20 Секретний фронт
23.40 Х/ф «Ордер на

Інформаційний день
17.10, 18.30, 19.20
Інформаційний вечір
22.00 »За Чай.com»
23.00 БлогПост
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
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 1.00 Нове «Шалене
відео по-українськи»
09.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАІ
10.55, 17.20 Загублений світ
12.55 Помста природи
13.35 Х/ф «Голодний
кролик атакує»
15.35 Х/ф «Гра на
виживання»
19.25 Т/с «Ментівські війни.
Одеса-2»
20.25, 22.00 Т/с «Касл»
23.40 Х/ф «Телефонна
будка»
02.15 Облом.UA.

17.30, 22.00 Вікна-новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
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ФУТБОЛ-1
06.00 «Сосьєдад» —
«Барселона». ЧІ
07.50, 15.25 Топ-матч
08.05 Огляд сезону. ЧА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.15 U-19. «Україна»
— «Ізраїль». Турнір
В. В. Лобановського
12.05 «Реал» — «Ліверпуль.
Фінал. ЛЧ УЄФА
14.25 Ніч ЛЧ
15.55, 1.30 «Мессі»
— кращий бомбардир
сезону. ЧІ
16.35 «Вільярреал» —
«Сельта». ЧІ
18.25 «Арсенал» —
«Лестер». ЧА
20.15 Журнал ЛЧ
20.45 «Шахтар» —
«Динамо». ЧУ
22.45 Голи сезону. ЧА

смерть»
01.25 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
02.50 Т/ф «Капітан Немо»
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Т/с «Відділ 44»

02.00 Служба розшуку дітей

23.40 «Партизан» —
«Динамо. ЛЄ УЄФА
02.10 «Барселона» —
«Ейбар». ЧІ
04.00 «Сток Сіті» — «МЮ».
ЧА

12.20 Органи на експорт
13.10, 1.30 Містична Україна
15.00, 21.40 Річкові монстри
16.00, 20.50 Мистецтво
виживання
16.50 Війна хижаків
17.50 Секретні території
18.40 Речовий доказ
23.20 Бойові сили
00.20 Шалена подорож
02.20 Скептик

ФУТБОЛ-2
06.00 «Ліверпуль» —
«Евертон». ЧА
07.50 Топ-матч
08.00 «Реал» — «Сосьєдад».
ЧІ
09.50 Голи сезону. ЧА
10.45 «Арсенал» —
«Евертон». ЧА
12.35 Огляд сезону. ЧІ
13.30 «Валенсія» —
«Алавес». ЧІ
15.20 LaLiga Files. ЧІ
16.00 U-19. «Україна»
— «Ізраїль». Турнір В.
В. Лобановського
17.50 Журнал ЛЧ
18.20 «Тоттенгем» —
«Саутгемптон». ЧА
20.10, 0.45 Ніч ЛЧ
22.30 «Реал» —
«Ліверпуль». Фінал. ЛЧ
УЄФА
01.45 «Олімпік» — «Зоря».
ЧУ
03.35 Журнал ЛЧ
04.05 «ПСЖ» — «Андерлехт.
ЛЧ УЄФА
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.40, 14.00 Правда життя
08.40, 22.30 Диво-винаходи
09.30 Невідомі пінгвіни
10.20 Природа сьогодення
11.20 Ілюзії сучасності

К1
06.30 Top Shop
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15, 12.00, 13.00, 14.00,
20.00, 21.00, 23.50, 1.40
Орел і решка
10.10 Т/с «Дикий ангел»
22.00 Вірю не вірю
02.20 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Співоче
деревце»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.00, 1.30 Найкращий
ресторан
13.00, 21.00 Т/с «Догори
дриґом»
14.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 2.30 Панянка-селянка
18.00 Казки У Кіно
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під
Полтавою
22.00 Готель «Галіція»
23.00 Т/с «Якось у казці»
05.40 Корисні підказки

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 25—26 ТРАВНЯ 2018

31 травня
УТ-1
06.00, 15.35 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
21.00, 3.00 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.35, 19.25 Д/ф «Неповторна
природа»
10.30 Телепродаж
11.00 Д/ф «Столика Японія»
11.40 Д/ф «Двоколісні
хроніки»
12.00 Енеїда
12.25 Смаки Культур
13.00, 15.00 Новини
(сурдопереклад)
13.10 РадіоДень
13.40, 3.45 Лайфхак
українською
13.55 До справи
14.30 РадіоДень
15.20 М/с «Гон»
16.00 Хто в домі господар?
16.30 Д/ф «Спільноти
тварин»
17.00, 19.00 #ВУКРАЇНІ
18.00, 0.15 Інформаційна
година
20.30 Схеми. Корупція в
деталях
21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Іспанська легенда»
23.15 Д/ф «Дивовижні міста
світу»
01.10 «Наївне малярство
Михайла Онацька»
02.05 Незвичайні культури
04.05 Світло
05.05 Розсекречена історія
НТН
05.35 Правда життя. Професії
06.45 Х/ф «Заручниця»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Роби — раз!»
10.35 Кримінальні справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.20
Свідок
12.50, 3.10 Речовий доказ
15.10, 16.50 Легенди карного
розшуку
19.30, 0.45 Т/с «Альпійський
патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Кулагін і
партнери»
02.50 Випадковий свідок
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Музика і музиканти.
Євген Станкович, ч. 2
06.30 Документальний фільм
«Персона ґрата. Іван
Фундуклей»
07.00 Спецпроект
«Книжковий арсенал.
Проект майбутнього»
08.05 UAмузика.Відеокліп
08.10 Візитка Полтавщини
08.15 Новини
08.45 Тема дня
09.10 UAмузика.Відеокліп
09.15 Українська читанка.

КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 0.15, 5.35 ТСН
09.30 Чотири весілля
10.45, 12.20, 12.45 Одруження
наосліп
14.10, 15.20 Міняю жінку
17.10 Мелодрама «Кохання
Мер’єм»
19.20, 20.15 Секретні
матеріали
20.30, 21.25 Комедія «Між
нами, дівчатами»
22.20 Право на владу 2018
00.25 Комедія «Кур’єр з раю»
01.40 Комедія «Няньки»
05.10 М/ф

05.40 М/ф
06.15, 22.35 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.15, 12.25, 20.40 Т/с
«Батьківський
інстинкт»
12.50 Т/с «Друге життя»
14.50, 15.45, 16.45 Речдок
18.00, 19.00 Стосується
кожного
20.00, 4.15 Подробиці
00.30 Х/ф «Вона»
02.55 Орел і решка. Шопінг
04.55 Top Shop

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.50 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях
10.30 Місія: краса
11.30, 4.30 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар-4»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар»
19.45 Говорить Україна
20.50 Футбол. Товариський
матч Україна —
Марокко
23.20 Контролер
00.00, 2.15 Т/с «CSI: НьюЙорк»
01.45 Телемагазин

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

5 канал
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.35 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 Кендзьор
18.30, 19.20 Інформаційний
вечір
22.00 «За Чай.com»
23.00 Історична година
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

09.30
10.30
11.20

11.50

12.40

13.50

14.20

14.25
14.30
14.55
15.10
15.30

20.00
20.30
21.00

23.00
23.30
23.50
00.40
00.50
01.20
01.30
01.50

Юрій Винничук
Фольк-music
Документальний фільм
«Ловець слів»
Документальний серіал
«Музична одіссея
Арірант. Шоу»
Спецпроект
«Книжковий арсенал.
Проект майбутнього»
Київський академічний
Молодий театр. Трейсі
Леттс «Серпень.
Графство Осейдж», ч. 2
Документальний фільм
«Наталя Сумська.
Перевтілення»
Інтерв’ю «Громадське».
Історія акторки. Як
живе переселений
Луганський театр
КОЛЕЧКИ астроном
РадіоДень.
Лайфхак українською
РадіоДень
Спецпроект
«Книжковий арсенал.
Проект майбутнього»
Букоголіки
#NeoСцена з Олегом
Вергелісом
Національна опера
України. Дж. Пуччіні
«Тоска»
Новини
Тема дня
Розсекречена історія
Українська читанка.
Любко Дереш
Букоголіки
Українська читанка.
«Наталка Сняданко»
РадіоДень
Тема дня

02.10 Документальний фільм
«Українська Гельсінська
спілка — вектор
визначено», ф. 2
03.00 Національна опера
України. А. Адан.
«Жізель»
05.05 Війна і мир
СТБ
07.15, 5.55 Все буде добре!
08.40 Все буде смачно!
09.40 Х/ф «Крапля світла»
13.25 Хата на тата
17.30, 22.00 Вікна-новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
19.55, 22.40, 23.00 Я
соромлюсь свого тіла
00.00 Один за всіх
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 Ранок.
«Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15, 12.15
Ранок. «Ми всі...»
13.15, 14.15, 15.15 Деталі
16.15, 23.00 Кримінал
17.15 Ситуація
18.00 Територія позитиву
19.30 Разом
20.30 Події
21.00 Підсумки
22.00 Поярков NEWS
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Відеобімба
09.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАІ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

05.35 Громадянська оборона

03.00, 2.05 Зона ночі

06.30 Ранок у Великому Місті

04.00 Абзац

08.45, 12.45, 15.45, 18.45,
21.05, 4.30 Факти
09.20, 19.20 Надзвичайні
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05.49, 7.59 Kids Time
05.50 М/с «Дракони.
Перегони безстрашних»

новини
10.10 Секретний фронт

08.00 Т/с «Меліса та Джой»

11.10, 17.40, 21.30 Т/с «Пес-2»

11.40 Т/с «Підступні

12.05, 13.20 Х/ф «Ордер на
смерть»

покоївки»
16.50, 19.00, 22.00 Хто зверху

14.20, 16.20 «На трьох»
16.40, 22.40 Т/с «Копи на
роботі»
20.20 Інсайдер
23.45 Х/ф «Голлівудські
копи»

10.55, 17.25 Загублений світ
13.00, 2.35 Облом.UA.
15.50 Х/ф «Телефонна
будка»
19.25 Т/с «Ментівські війни.
Одеса-2»
20.25 Т/с «Касл-2»
22.00 Т/с «Касл»
23.40 Х/ф «Фабрика
футбольних
хуліганів»
01.20 Нове «Шалене відео
по-українськи»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Шахтар» —
«Маріуполь». ЧУ
07.45, 1.20 Журнал ЛЧ
08.15, 3.55 «Барселона»
— «Жирона». ЧІ
10.00, 15.40, 21.45 Футбол
NEWS
10.15 «Аустрія» — «Мілан.
ЛЄ УЄФА
12.05 «Севілья» — «Бетіс».
ЧІ
13.50 U-19. «Україна»
— «Ізраїль». Турнір В.
В. Лобановського
15.55 Огляд сезону. ЧА
17.55 LIVE. «U-19. Україна»
— «Греція/Словенія».
Турнір В. В.
Лобановського
19.55 Огляд сезону. ЧІ
20.55 LIVE. «Марокко» —
«Україна». Контрольна
гра
22.55 «Мессі» — кращий
бомбардир сезону. ЧІ
23.30 «Бетіс» — «Реал». ЧІ
01.50 «Ман Сіті» —
«Ньюкасл». ЧА
03.40 Топ-матч

01.50 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
02.35 Т/ф «Капітан Немо»
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон

21.00 Аферисти в мережах

04.50 Т/с «Відділ 44»

02.00 Служба розшуку дітей

ФУТБОЛ-2
06.00 «Севілья» — «Бетіс».
ЧІ
07.50, 2.05 Топ-матч
08.00 U-19. «Україна»
— «Ізраїль». Турнір В.
В. Лобановського
09.50, 17.25 Огляд сезону. ЧІ
10.45 «Лас-Пальмас»
— «Сельта». ЧІ
12.35 «Мессі» — «кращий
бомбардир сезону. ЧІ
13.15 «Зірка» — «Шахтар».
ЧУ
15.05 «Журнал ЛЧ
15.35 «Арсенал» — «Челсі».
ЧА
18.20 «Реал» —
«Ліверпуль». Фінал. ЛЧ
УЄФА
20.35 Голи сезону. ЧА
21.30 U-19. «Україна»
— «Греція/Словенія».
Турнір В. В.
Лобановського
23.35 LaLiga Files. ЧІ
00.15 «Олімпік» —
«Шахтар». ЧУ
02.15 «Марокко» —
«Україна». Контрольна
гра
04.05 «Ліверпуль» —
«Вотфорд». ЧА
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.40, 14.00 Правда життя
08.40, 22.30 Диво-винаходи
09.30 Війна хижаків
10.20 Природа сьогодення
11.20 Ілюзії сучасності
12.20 Прокляття скіфських
курганів
13.10, 1.30 Містична Україна

15.00, 21.40 Річкові монстри
16.00, 20.50 Мистецтво
виживання
16.50 Акули Фіджі
17.50 Секретні території
18.40 Речовий доказ
23.20 Бойові сили
00.20 Шалена подорож
02.20 Таємниці кримінального
світу
К1
06.30 Top Shop
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15, 12.00, 13.00, 14.00,
20.00, 21.00, 00.00, 1.45
Орел і решка
10.10 Т/с «Дикий ангел»
22.00 Вірю не вірю
02.30 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Рапунцель»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.00, 1.00 Найкращий
ресторан
13.00, 21.00 Т/с «Догори
дриґом»
14.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 2.30 Панянка-селянка
18.00 Казки У Кіно
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під
Полтавою
22.00 Готель «Галіція»
23.00 Т/с «Якось у казці»
00.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки
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ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
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УТ-1

06.00, 15.25 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
21.00, 3.00 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.35, 19.25 Д/ф «Неповторна
природа»
10.30 Телепродаж
11.00 Д/ф «Столика Японія»
11.40 Д/ф «Двоколісні
хроніки»
12.00 Енеїда
12.25 Смаки Культур
13.00, 15.00 Новини
(сурдопереклад)
13.10 РадіоДень
13.40, 3.45 Лайфхак
українською
13.55 Схеми. Корупція в
деталях
14.30 РадіоДень
15.15 М/с «Гон»
15.55 Хто в домі господар?
16.25 Д/ф «Спільноти
тварин»
16.50 Фольк-music
18.00, 0.15 Інформаційна
година
18.50 VoxCheck
19.00 Культурна афіша
здорової людини
20.30 Перша шпальта
21.30, 3.25 Новини. Спорт
21.50 Прем’єра. Сильна доля
22.55 Д/ф «Гордість світу»
23.20 Д/ф «Найбільш
завантажений у світі»
01.10 Складна розмова
01.35 До справи
02.05 Незвичайні культури
04.05 Світло
05.05 Розсекречена історія

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
10.40, 12.20, 12.40 Одруження
наосліп
14.15, 15.25 Міняю жінку
17.10 Мелодрама «Кохання
Мер’єм»
19.20 Секретні матеріали
20.15 Ліга сміху-2018
22.20 Ігри приколів-2018
23.20, 0.15, 4.25, 5.10
Розсміши коміка
01.10 Вечірній Київ

06.00 М/ф
06.10, 22.00 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.15, 12.25 Т/с «Батьківський
інстинкт»
12.50 Х/ф «Ключ без права
передачі»
14.50, 15.45, 16.45, 1.55
Речдок
18.00, 4.05 Стосується
кожного
20.00 Подробиці тижня
23.45 Х/ф «Учитель року»
04.45 Top Shop
05.15 Д/ф «Формула кохання
Олександра Абдулова»

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.30, 8.35 Огляд преси

Політика. Соціум

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 2.30 Сьогодні
09.30, 5.30 Зоряний шлях
11.30, 4.40 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар-4»
14.30, 15.30 Т/с «Півкроку до
сім’ї»
19.45 Говорить Україна
21.00, 00.00 Т/с «Протистояння»
23.20 По слідах
02.00 Телемагазин
03.15 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
17.10, 18.30, 19.20
Інформаційний вечір

07.25, 8.15 Топ дня

22.00 «За Чай.com»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

08.55, 13.55, 17.55, 0.50

23.20 Винна карта

12.00, 13.00, 14.00,

Погода на курортах

15.00, 16.00, 18.00,

09.25, 17.45 Час громади

19.00, 21.00, 23.00,

10.10 Акцент

00.00, 1.00, 2.00, 3.00,

11.10, 12.30, 13.15,

4.00, 5.00 Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.15
08.05
08.10
08.15
08.45
09.10
09.15
09.30
10.35

11.50

12.40

14.30
15.00
15.10
15.30

20.00
20.30
21.00

UA.Культура
23.00
23.30
23.50
00.50
01.15
01.30
01.50

UAмузика.Відеокліп
Візитка Полтавщини
Новини
Тема дня
UAмузика.Відеокліп
Українська читанка.
Любко Дереш
Фольк-music
Документальний фільм
«Гуцулка Ксеня»
Документальний серіал
«Музична одіссея
Арірант. Шоу»
Спецпроект
«Книжковий арсенал.
Проект майбутнього»
Київський академічний
Молодий театр. І-НечуйЛевицький «Кайдаші»
РадіоДень
Українська читанка,
Софія Андрухович
РадіоДень
Спецпроект
«Книжковий арсенал.
Проект майбутнього»
Культурна Афіша
здорової Людини
Як дивитися кіно
Київський національний
академічний театр
оперети. В. Ільїн,
В. Лукашев «За двома
зайцями»
Новини
Тема дня
Розсекречена історія
Культурна Афіша
здорової Людини
Українська читанка,
Юрій Андрухович
РадіоДень
Тема дня

00.25, 5.40 Хроніка дня
01.15, 4.35, 5.15 Машина часу
03.15 Кіно з Я. Соколовою

Інформаційний день

04.10 Феєрія мандрів

СТБ
07.00 Х/ф «Добігти до
себе»
10.55 Х/ф «Швидка
допомога»
17.30, 22.00 Вікна-новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
20.00, 22.40 Як вийти заміж
23.15 Давай поговоримо про
секс
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 Територія позитиву
19.30 Разом
20.30 Події
21.00 Підсумки
22.00 Поярков NEWS
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 2.20 Облом.UA.
09.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАІ

НОВИЙ КАНАЛ

05.40 Громадянська оборона

03.00, 1.55 Зона ночі

06.30 Ранок у Великому Місті

04.00 Абзац

08.45, 12.45, 15.45, 18.45,
21.05 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини

05.44, 7.59 Kids Time
05.45 М/с «Дракони.
Перегони безстрашних»
08.00 Т/с «Меліса та Джой»
12.00 Т/с «Підступні

10.10 Інсайдер

покоївки»

11.10, 17.40 Т/с «Пес-2»
12.05, 13.20 Х/ф
«Голлівудські копи»
15.00, 16.20 «На трьох»
16.40 Т/с «Копи на роботі»

21.30 Дизель-шоу
00.20 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
03.10 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
03.50 Скарб нації
04.00 Еврика!

17.00, 19.00, 22.00 Хто зверху

04.10 Х/ф «Снігова

21.00 Аферисти в мережах

02.10 Нові герої Донбасу

14.10, 15.30, 16.10

02.15 Документальний фільм
«Геній в обставинах»
03.00 Національна опера
України. Дж. Пуччіні
«Тоска»
05.05 Розсекречена історія

ICTV

20.20 Антизомбі

06.45, 17.00 Час новин. Київ

НТН

06.00 Гімн України
06.00 Музика і музиканти.
Євген Станкович, ч. 3
06.30 Документальний
фільм «Містерія Марії
Приймаченко»
07.00 Спецпроект
«Книжковий арсенал.
Проект майбутнього»

ІНТЕР

5 канал
Актуально: Економіка.

11.20
05.10, 4.25 Правда життя.
Професії
06.15 Х/ф «Зірка шерифа»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Круглянський
міст»
10.35 Кримінальні справи
12.30, 16.30, 19.30, 23.15, 2.25
Свідок
12.50 Речовий доказ
15.10, 16.50 Легенди карного
розшуку
22.15, 23.45 Т/с «Кулагін і
партнери»
00.45 Т/с «Альпійський
патруль»
02.55 Випадковий свідок
03.10 Легенди бандитської
Одеси

1 червня

10.55, 17.20 Загублений світ
12.55 Відеобімба
15.10 Х/ф «Закон
доблесті»
19.25 Х/ф «За лінією
вогню»
21.00 Х/ф «Слід смерті»
22.45 Змішані єдиноборства.
UFC
01.05 Нове «Шалене відео
по-українськи»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Реал» —
«Депортіво». ЧІ
07.50, 20.30, 3.50 Топ-матч
08.10, 20.40 U-19. «Україна»
— «Греція/Словенія».
Турнір В. В.
Лобановського
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.15, 23.15 «Марокко» —
«Україна». Контрольна
гра
12.05 «Тоттенгем» —
«Челсі». ЧА
13.55 «Валенсія» — «Реал».
ЧІ
15.55 Найкращі голи сезону.
ЧІ
16.50 «ПСЖ» — «Андерлехт.
ЛЧ УЄФА
18.40 «Севілья» —
«Вільярреал». ЧІ
22.45 Світ Прем’єр-ліги
01.05 Найкращі голи сезону.
ЧІ
02.00 «Жирона» — «ЛасПальмас». ЧІ
04.00 «Олімпік» —
«Маріуполь». ЧУ

королева»
ФУТБОЛ-2
06.00 «Тоттенгем» —
«Челсі». ЧА
07.50, 15.50, 1.10 Топ-матч
08.00 «Баварія» — «ПСЖ.
ЛЧ УЄФА
09.50, 22.50 Журнал ЛЧ
10.20 «Реал» — «Жирона».
ЧІ
12.05 Огляд сезону. ЧА
14.00 «Базель» — «Ман
Сіті». 1/8 фіналу. ЛЧ
УЄФА
15.55 U-19. «Україна»
— «Греція/Словенія».
Турнір В. В.
Лобановського
17.45 Світ Прем’єр-ліги
18.15 «Марокко» —
«Україна». Контрольна
гра
20.05 Найкращі голи сезону.
ЧІ
21.00 «Барселона» —
«Вільярреал». ЧІ
23.20 «Вест Гем» — «Челсі».
ЧА
01.20 «Шахтар» —
«Чорноморець». ЧУ
03.10 Голи сезону. ЧА
04.05 «Вільярреал» —
«Сельта». ЧІ
МЕГА
06.00, 1.30 Бандитська Одеса
07.40, 14.00 Правда життя
08.40, 22.30 Диво-винаходи
09.30 Війна хижаків
10.20 Природа сьогодення
11.20 Ілюзії сучасності
12.20 Зворотний бік Місяця
13.10, 4.30 Містична Україна

01.50 Служба розшуку дітей
15.00, 21.40 Річкові монстри
16.00, 20.50 Мистецтво
виживання
16.50 Невідомі пінгвіни
17.50 Секретні території
18.40, 0.20 Речовий доказ
23.20 Бойові сили
К1
06.30 Top Shop
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15, 12.00, 13.00, 14.00,
20.00, 21.00 Орел і
решка
10.10 Т/с «Дикий ангел»
22.00 Бєдняков+1
23.45 Вірю не вірю
00.45 Вечірній квартал
02.20 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Король
сноуборду»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.00, 1.00 Найкращий
ресторан
13.00 Т/с «Догори дриґом»
14.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 2.30 Панянка-селянка
18.00 Казки У Кіно
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під
Полтавою
21.00 Х/ф «Ніч у музеї»
23.00 Х/ф «Фейкові копи»
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 25—26 ТРАВНЯ 2018

2 червня
УТ-1
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.15,
3.00 Новини

КАНАЛ «1+1»
06.00, 19.30 ТСН
06.45 Гроші 2018
08.00 Сніданок. Вихідний
10.00 Життя без обману
11.20, 23.10 Світське життя
2018

09.35 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.05 Хто в домі господар?
10.30 Лайфхак українською
11.05 Д/ф «Пригоди Остіна
Стівенса»
12.00 Х/ф «Довгий шлях»
13.35 Д/ф «Гордість світу»
14.00 Телепродаж
14.20 Сильна доля
15.15 Д/ф «Вагасі —

12.20 Комедія «Няньки»
14.10 Ліга сміху-2018
16.35, 21.15 Вечірній квартал
18.30, 5.15 Розсміши коміка
20.15 Українські сенсації
00.10, 2.00 «Вечірній Київ

ІНТЕР
06.00 Україна вражає
06.50 М/ф
07.20 Чекай на мене. Україна
08.50 Х/ф «Чотири нуль на
користь Тетянки»
10.40 Х/ф «Ласкаво
просимо, або
Стороннім вхід
заборонено»
12.00 Х/ф «Доживемо до
понеділка»
14.10 Х/ф «Жіноча інтуїція»
16.45 Т/с «25-та година»
20.00, 2.15 Подробиці
20.45 Великий бокс. Роман
Головащенко — Кевін
Лерена
22.00 Х/ф «Пазманський
диявол»
00.20 Х/ф «Пограбування
казино»
02.45 Стосується кожного
04.15 Д/ф «В’ячеслав
Невинний. Сміх крізь
сльози»
05.05 Top Shop

японські смаколики»
16.15, 23.50 Д/ф «Неповторна
природа»
16.50 Т/с «Римська Імперія»
20.00 Розсекречена історія
21.30 Як дивитися кіно
22.00 Х/ф «Плем’я»
00.45 Д/ф «Спільноти
тварин»
01.10 Д/ф «Пліч-о-пліч»
02.00 Незвичайні культури
03.25 До справи
03.50 Складна розмова
04.25 Фольк-music
05.30 #ВУКРАЇНІ
НТН
05.25 Х/ф «Інспектор
карного розшуку»
07.05 Х/ф «Будні карного
розшуку»
08.50 Х/ф «Хазяїн тайги»
10.20 Х/ф «Пропажа
свідка»
12.00 Свідок. Агенти
12.35, 3.30 Речовий доказ
15.30 Склад злочину
17.05 Таємниці радянського
дефіциту
18.05 Півдня. Нерадянський
Союз
19.00, 2.35 Свідок
19.30 Х/ф «Протистояння»
23.15 Х/ф «Екстрасенс-2:
лабіринти розуму»
01.10 Таємниці кримінального
світу
03.05 Випадковий свідок
04.00 Правда життя. Професії
UA.Культура
06.00 ГІМН УКРАЇНИ
06.00 Документальна
программа «Світи
Денисенків»
07.00 Новини
07.30 Тема дня
07.55 UAмузика. Відеокліп
08.00 Спецпроект
«Книжковий арсенал.

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

ICTV

Проект майбутнього»
09.00 Хто в домі хазяїн?
09.30 Фольк-music
10.30 Київський академічний
Молодий театр.
Н. Ворожбит «Саша,
винеси сміття»
11.50 Львівська опера.
В. А. Моцарт «Безумний
день, або Весілля
Фігаро»
14.40 Громадське. Інтерв’ю.
Френсіс Фукуяма
15.10 Спецпроект
«Книжковий арсенал.
Проект майбутнього»
20.00 #ВУКРАЇНІ
20.30 Авторський проект
«Ledy Opera». Концерт
Ольги Чубаревої «Сни
Роксолани»
22.30 Документальний фільм
«Пісня Всесвіту. Їхав
козак за Дунай»
23.00 Національна опера
України «Майстер і
Маргарита»
01.20 Українська читанка.
Григорій Семенчук
01.30 РадіоДень. «Книжкова
лавка. ТОП 7»
02.20 Документальний фільм
«Ловець слів»
03.10 Австрійськоукраїнський
симфонічний оркестр
K&K Philharmoniker
Львів
05.05 Документальний фільм
«Наївне малярство
Михайла Онацька»

07.55, 14.05, 15.55, 18.55,
23.55 Погода в Україні
08.15 Клуб LIFE
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
СТБ
06.55 Караоке на майдані
07.55, 19.00 Хата на тата
09.35 Все буде смачно!
11.30 МастерШеф.
Кулінарний випускний
14.25 Як вийти заміж
16.55 Х/ф «Діамантова
рука»
22.00 Вечір з Наталею
Гаріповою
23.15 Світами за скарбами
ПРЯМИЙ
09.00, 11.00, 12.00,
16.00, 18.00, 19.00
«Репортер». Новини
09.20 «Золотий гусак.» NEW
10.00, 15.00 Концерт
11.15, 12.15, 16.15, 19.15
Територія позитиву
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
08.00 102. Поліція
08.50 Цілком таємно
11.10 Загублений світ
17.10 Х/ф «За лінією
вогню»
18.50 Х/ф «Земля, забута
часом»
20.20 Х/ф «Імперія акул»

НОВИЙ КАНАЛ

05.35, 12.45, 13.00 Факти

03.00 Зона ночі

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30 Я зняв!

07.15, 4.50 Зоряний шлях

05.19, 8.29 Kids Time

09.30 Дизель-шоу

09.00 Х/ф «Служниця трьох

05.20 М/с «Лунтик і його

10.45, 11.45 Особливості

панів»
11.00 Х/ф «Бестселер по
любові»
13.00, 15.20 Т/с
«Протистояння»
17.40, 19.40 Т/с «Веселка в
небі»
22.10 Х/ф «Повір, все буде
добре...»
00.20, 2.30 Т/с «CSI: НьюЙорк»
02.00 Телемагазин
03.10 Реальна містика

національної роботи
16.35 Х/ф «Упіймай
шахрайку, якщо
зможеш»

друзі»
07.00 М/с «Дракони.
Перегони безстрашних»
08.30 Ревізор. Крамниці
10.30 Таємний агент

18.45 Факти
19.20 Надзвичайні новини.
Підсумки
20.10 Х/ф «Паркер»
22.25 Х/ф «Мачо і ботан»
00.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
02.05 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
02.45 Провокатор

5 канал
06.00 Час-Time
06.15 Кендзьор
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 Невигадані історії
07.50, 8.55, 22.00, 0.10
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум

11

12.00 Таємний агент. Постшоу
13.40 М/ф «Маленький
вампір»
15.10 М/ф «Атлантида:
Загублена імперія»
17.10 М/ф «Робінзон Крузо.
Дуже населений
острів»

12.10 Олімпійські історії
12.35 Прес-конференція щодо
ситуації у зоні АТО
13.10, 4.30 Відкрита церква
13.35 Сучасний фермер
14.10, 1.10 Машина часу
15.10 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
20.00, 2.10, 5.15 Рандеву
21.40, 3.00 Вікно в Америку
22.10 Справжній детектив
23.15 Фінансовий тиждень
23.40 Кордон держави
00.20 Винна карта
03.20 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Діалоги з Патріархом

22.05 Х/ф «Хижак»
00.05 Нове «Шалене відео
по-українськи»
02.35 Облом.UA.

07.50, 1.50, 3.50 Топ-матч
08.00 «Марокко» —
«Україна». Контрольна
гра
09.50 Найкращі голи сезону.
ЧІ
10.45 «Валенсія» —
«Малага». ЧІ
12.35 Журнал ЛЧ
13.05 U-19. «Україна»
— «Греція/Словенія».
Турнір В. В.
Лобановського
14.55, 23.30 Світ Прем’єр-ліги
15.25 «Севілья» — «Бетіс».
ЧІ
17.15 «Мессі» — кращий
бомбардир сезону. ЧІ
17.55 «Аустрія» — «Мілан.
ЛЄ УЄФА
19.45 Огляд сезону. ЧА
21.40 «Ман Сіті» —
«Ліверпуль». ЧА
00.00 «Бетіс» — «Севілья».
ЧІ
02.00 «МЮ» — «Вест Гем».
ЧА
04.00 «Зірка» —
«Маріуполь». ЧУ

ФУТБОЛ-1
06.00 «Динамо»
— «Шкендербеу. ЛЄ
УЄФА
07.50, 3.50 Топ-матч
08.10 «Атлетіко» —
«Леганес». ЧІ
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.15 «Феєнорд» — «Ман
Сіті. ЛЧ УЄФА
12.05 «Реал» —
«Барселона». ЧІ
13.50 «Арсенал» — «Кельн.
ЛЄ УЄФА
15.55, 22.45 Журнал ЛЧ
16.25 «Марокко» —
«Україна». Контрольна
гра
18.10 Найкращі голи сезону.
ЧІ
19.00 «Челсі» — «Рома. ЛЧ
УЄФА
20.45 «Барселона» —
«Реал». ЧІ
23.15 U-19. «Україна»
— «Греція/Словенія».
Турнір В. В.
Лобановського
01.05 Огляд сезону. ЧІ
02.00 «Ліверпуль» —
«Спартак. ЛЧ УЄФА
04.00 «Севілья» —
«Атлетіко». ЧІ
ФУТБОЛ-2
06.00 «Реал» —
«Барселона». ЧІ

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.40 Брама часу
09.10, 18.30 У пошуках істини
11.00 Бойові сили

19.00 Х/ф «Дуже погані
матусі»
21.00 Х/ф «Дуже погані
матусі-2»
23.10 Х/ф «Сусідка»
01.10 Х/ф «Надто крута
для тебе»
К1
06.30 Top Shop
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.20 М/ф
09.00 Ух ти show
11.05 Ух ти show-2
11.35 М/ф «Астерікс і Обелікс
підкорюють Америку»
13.10 Орел і решка
22.45 Х/ф «Супер Майк»
00.50 Бєдняков+1
02.20 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.15 М/ф «Принцеса Лілліфі
та маленький єдиноріг»
10.45 М/с «Губка Боб
Квадратні Штани»
11.45 М/с «Панда Кунг-Фу:
легенди крутості»
12.15 Х/ф «Співоче
деревце»
13.30 Т/с «Догори дриґом»
16.30 Х/ф «Ніч у музеї»
18.30, 20.30 Танька і Володька
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Країна У
19.30, 21.30 Одного разу під
Полтавою

12.30, 22.00 Древній Єгипет

00.00 Теорія зради

14.30 Природа сьогодення

01.00 Найкращий ресторан

16.30, 00.00 Шалена подорож

02.00 БарДак

17.30 Річкові монстри

02.30 Панянка-селянка

00.40 Телеформат

03.20 Віталька

04.30 Містична Україна

05.40 Корисні підказки
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УТ-1
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.15,
3.00 Новини
09.35 Х/ф «Довгий шлях»
11.05 Д/ф «Дешевий
відпочинок»
11.35 Д/ф «Двоколісні
хроніки»
12.10 Перший на селі
12.40 Енеїда
13.35 Д/ф «Гордість світу»
14.00 Телепродаж
14.20, 4.25 Фольк-music
15.30, 23.50 Д/ф «Неповторна
природа»
17.05 Т/с «Гранд готель»
20.05 Д/ф «Таємниці
людського мозку»
21.35 #@)[]?$0 із Майклом
Щуром
22.15, 1.35 Букоголіки
22.45 Д/ф «Вагасі —
японські смаколики»
00.45 Д/ф «Спільноти
тварин»
01.10 Культурна афіша
здорової людини
02.05 Незвичайні культури
02.30 Смаки Культур
03.25 До справи
03.50 Складна розмова
05.30 #ВУКРАЇНІ
НТН
05.00 Легенди бандитської
Одеси
05.45 Х/ф «Останній гейм»
07.10 Страх у твоєму домі
10.50 Х/ф «Сашка»
12.30 Х/ф «Командир
щасливої «Щуки»
14.30 Х/ф «Екстрасенс-2:
лабіринти розуму»
16.25 Х/ф «Скарби
стародавнього
храму»
19.00 Х/ф «Протистояння»
22.50 Х/ф «Зникнення»
00.35 Х/ф «Доберман»
02.30 Речовий доказ
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Документальний фільм
«Гуцулка Ксеня»
06.45 Поетична сторінка.
07.00 Документальний
фільм «Федір Стригун.
Абриси долі»
07.55 UAмузика. Відеокліп
08.00 Спецпроект
«Книжковий арсенал.
Проект майбутнього»
09.00 Хто в домі хазяїн?
09.30 Національна оперета
України. П. Вальдгард
«Кицьчин дім»
10.30 Київський академічний
Молодий театр. Шарль
Перро «Красуня і
Чудовисько»
12.30 Документальний фільм
«Христина. Кримське
соло»
13.00 #ВУКРАЇНІ
13.30 Колечки. Емалеві
картини
13.45 Дитячі таємниці
14.15 Спецпроект
«Книжковий арсенал.
Проект майбутнього»

3 червня

КАНАЛ «1+1»
06.10 ТСН
07.05, 2.10 Українські сенсації
08.00 Сніданок. Вихідний
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.45 М/ф «Маша і Ведмідь»
10.00, 11.00 Світ навиворіт-9
12.00, 13.00, 13.55 Світ
навиворіт-2
14.40 Бойовик «Швидкість»
17.00 Бойовик «Швидкість-2:
круїз під контролем»
19.30, 5.00 ТСН-тиждень
21.00 Комедія «Шукаю жінку
з дитиною»
00.30 Аргумент кiно
01.15 Світське життя-2018

ІНТЕР
05.35 М/ф
06.30 Х/ф «Ласкаво
просимо, або
Стороннім вхід
заборонено»
08.00 Удачний проект
09.00 Готуємо разом
10.00 Орел і решка. Морський
сезон
11.00 Орел і решка.
Перезавантаження
12.10 Х/ф «Оскар»
14.00 Х/ф «Фантомас»
16.00, 20.30 Т/с «25-та
година»
20.00 Подробиці
22.05 Х/ф «Навмисно не
придумаєш»
00.15 Х/ф «Ваша зупинка,
мадам»
02.05 Речдок

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.50 Сьогодні
07.45, 3.50 Зоряний шлях
08.50 Т/с «Веселка в небі»
12.50 Х/ф «Справжній дід»
15.00 Т/с «Коли повертається
минуле»
19.00, 3.00 Події тижня
20.00 Головна тема
21.00 Футбол. Товариський
матч Україна — Албанія
23.00, 2.00 Т/с «Мати й
мачуха»
01.30 Телемагазин
04.40 Реальна містика

ICTV
05.00 Скарб нації
05.10 Еврика!
05.20, 12.45 Факти
05.50 Інсайдер
07.40 Т/с «Ніконов і К°»
09.30 Т/с «Відділ 44»
12.20, 13.00 «На трьох»
14.20 Х/ф «Упіймай
шахрайку, якщо
зможеш»

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

19.05 РадіоДень. «Книжкова
лавка. ТОП 7»
20.00 Як дивитися кіно
20.30 Національна опера
України. К. Данькевич
«Лілея»
22.05 Документальний
фільм «Поверніть мені
Шевченка»
23.00 Документальна
програма «Світи
Денисенків»
00.00 Київський академічний
театр «Колесо».
Ж.-Б. Мольєр «Уявно
хворий».
01.50 Інтерв’ю «Громадське».
Станіслав Мойсеєв про
театр, студентів і нову
виставу
02.00 Авторський проект
Ledy Opera концерт
Ольги Чубаревої «Сни
Роксолани»
04.10 Київський академічний
Молодий театр.
О. Ісаєва Second love

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

16.25 «Севілья» —
«Барселона». ЧІ
18.10 «Мессі» — кращий
бомбардир сезону. ЧІ
18.50 «МЮ» — «Вест Гем».
ЧА
20.40 «Реал» — «Атлетіко».
ЧІ
23.40 «Шахтар» —
«Феєнорд. ЛЧ УЄФА
02.00 «Сельта» — «Севілья».
ЧІ
04.00 «Ман Сіті» — «Кристал
Пелес». ЧА

СТБ
07.30 Хата на тата
08.45 Все буде смачно!
09.45 Караоке на майдані
10.45 Х/ф «Чоловіча
інтуїція»
13.00 ЕксперименТИ
14.55 Х/ф «Діамантова
рука»
17.00, 23.35, 23.50 Я
соромлюсь свого тіла
19.00 Битва екстрасенсів
21.20 Один за всіх
22.35 Слідство ведуть
екстрасенси
ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00 «Репортер».
Новини

ФУТБОЛ-1
06.00 «Бетіс» —
«Барселона». ЧІ
07.45 Світ Прем’єр-ліги
08.15 «Тоттенгем» —
«Саутгемптон». ЧА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.15 Журнал ЛЧ
10.45 U-19. «Україна»
— «Греція/Словенія».
Турнір В. В.
Лобановського
12.40, 22.45 Найкращі голи
сезону». ЧІ
13.35, 3.50 Топ-матч
13.50 «Марокко» —
«Україна». Контрольна
гра
15.55, 1.30 Журнал ЛЧ

06.00 Стендап-Шоу
06.59, 8.59 Kids Time
07.00 М/с «Дракони.
Перегони безстрашних»
07.20 М/ф «Маленький
вампір»
09.00 Х/ф «Особливо
небезпечна»
загублена імперія»
13.00 М/ф «Індики: назад у
майбутнє»
14.50 Х/ф «Дуже погані

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
08.15 Клуб LIFE
08.40 Натхнення
09.10 Мотор_ТВ

06.00 М/ф
08.00 Бушидо
09.10, 10.10 ДжеДАІ.
Дайджест
12.10 Т/с «Ментівські війни.
Одеса-2»
15.40 Х/ф «Закон
доблесті»
17.40 Х/ф «12 раундів»
19.35 Х/ф «Слід смерті»
21.15 Х/ф «Крижані акули»
23.00 Змішані єдиноборства.
UFC
01.30 Нове «Шалене відео
по-українськи»
02.45 Облом.UA.

03.10 Зона ночі

11.00 М/ф «Атлантида:

5 канал

КАНАЛ «2+2»

НОВИЙ КАНАЛ

ФУТБОЛ-2
06.00 «Марокко» —
«Україна». Контрольна
гра
07.50 «Реал» — «Хетафе».
ЧІ
09.40 Світ Прем’єр-ліги
10.10 «Порту» —
«Ліверпуль». 1/8
фіналу. ЛЧ УЄФА
12.00, 23.30 Журнал ЛЧ
12.30 «Шахтар» —
«Феєнорд». ЛЧ УЄФА
14.20 LaLiga Files. ЧІ
15.05 «Атлетіко» — «Реал».
ЧІ

матусі»
16.50 Х/ф «Дуже погані
матусі-2»
16.20 Х/ф «Паркер»
18.45 Факти тижня
20.35 Х/ф «Ефект колібрі»
22.45 Х/ф «Мачо і ботан-2»
00.45 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
02.20 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
03.00 Провокатор
16.55 «Албанія» —
«Україна». Контрольна
гра
18.55 Голи сезону. ЧА
19.50 U-19. «Україна»
— «Греція/Словенія».
Турнір В. В.
Лобановського
21.40 «Вільярреал» —
«Сельта». ЧІ
00.00 «Тоттенгем» —
«Челсі». ЧА
01.50 Топ-матч
02.00 «Ворскла» —
«Олександрія». ЧУ
03.50 Огляд сезону. ЧА
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.40 Брама часу
09.10, 18.30 У пошуках істини
11.00 Бойові сили
12.30, 22.00 Древній Єгипет
14.30 Природа сьогодення
16.30, 00.00 Шалена подорож
17.30 Річкові монстри
00.40 Скарб.UA

18.50 Х/ф «Міс
Конгеніальність»
21.00 Х/ф «Міс
Конгеніальність-2»
23.10 Х/ф «Кохання та інші
негаразди»
01.10 Х/ф «Сусідка»
К1
06.30
07.40
08.20
09.00
10.05
10.35

Top Shop
Чи знаєте ви, що...
М/ф
Ух ти show
Ух ти show-2
М/ф «Астерікс і Обелікс
підкорюють Америку»
12.10 Орел і решка
23.30 Х/ф «Бабій»
01.10 Вечірній квартал
02.45 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/с «Панда Кунг-Фу:
легенди крутості»
12.15 Х/ф «Нове вбрання
короля»
13.30 Т/с «Догори дриґом»
16.30, 20.30 Танька і Володька
19.00, 20.00, 21.00 Країна У
19.30, 21.30 Одного разу під
Полтавою
22.00 Х/ф «Фейкові копи»
00.00 Х/ф «Плем’я»
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька
05.40 Корисні підказки
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■ КІБЕРВІЙНА

■ А ТИМ ЧАСОМ...

Вірус iз Кремля
США заявляють, що попередили можливу
кібератаку російських хакерів на Україну

❙ Ілон Маск знає, як розвіяти «туман брехні».
Ігор ВІТОВИЧ
Міністерство юстиції США
повідомило ввечері 23 травня
про виявлення інтернет-домену,
контрольованого хакерською
групою, пов’язаною з російською військовою розвідкою. За
даними американського відомства, ця група могла планувати
велику кібератаку в Україні,
повідомляє «Радіо «Свобода».
США мали на меті запобігти зараженню півмільйона маршрутизаторів комп’ютерної мережі,
що дозволило б хакерам узяти
під контроль комп’ютери та викрасти цінні дані.
Заступник директора ФБР
Скотт Сміт заявив, що ця спецслужба вжила заходів «для
мінімізації наслідків атаки
шкідливих програм». «Хоча
це перший важливий крок, робота ФБР ще не завершена», —
додав Сміт. ФБР вказує, що до
планування нападу причетна
хакерська група, відома за назвами APT28, Sandworm, Fancy
Bear та під іншими іменами.
Цю групу звинувачують у вчи-

ненні численних кібератак проти урядів та стратегічно важливих цілей, таких як електромережі.
У свою чергу, Служба безпеки України 23 травня також попередила про можливу масштабну кібератаку на державні
структури та приватні компанії
напередодні фіналу Ліги чемпіонів у Києві 26 травня. СБУ
вважає, що інфікування обладнання саме на території України — «підготовка до чергового
акту кіберагресії з боку Росії,
спрямованого на дестабілізацію ситуації під час проведення фіналу Ліги чемпіонів». Обвинувачення було висунуте через кілька годин після того, як
корпорація CISCO, яка випускає мережеве обладнання, повідомила, що, за наявними у неї
даними, хакери запустили вірус
у півмільйона роутерів з допомогою відповідного програмного забезпечення.
За словами співробітника
CISCO Крейга Вільямса, «була
запущена шкідлива програма,
вірусом на сьогодні заражені

Американський підприємець Ілон
Маск оголосив про намір створити сервіс для боротьби з фальшивими повідомленнями в засобах масової інформації. Про це засновник компаній Tesla
та SpaceX написав увечері 23 травня
в мережі «Твіттер». За його словами,
ресурс буде називатися російським
словом Pravda.
Сервіс дозволить користувачам
оцінювати правдивість статей у пресі
і складати рейтинг довіри до журналістів. «Проблема в тому, що журналісти перебувають під постійним
тиском, аби отримати якомога більше кліків, заробити гроші на рекламі,
щоб не бути звільненими», — пояснив
Маск. Підприємець зазначив, що сайт
буде захищений від ботів, щоб запобігти поширенню дезінформації. Маск
має фінансові можливості для цього проекту, оскільки часопис «Форбс»
оцінює його статки в 19 мільярдів доларів.
На Заході Росію звинувачують в
організації кампаній дезінформації з
різних дражливих тем. Зокрема, голова британської служби безпеки МІ5
Ендрю Паркер 14 травня заявив, що
Росія ризикує стати «ізольованим вигнанцем» через діяльність, якою вона
намагається підірвати європейські демократії і спроби посіяти сумніви на
Заході через «туман брехні».
роутери по всій планеті. Це сталося приблизно два тижні тому.
Також встановлено, що сервер,
з якого розсилалися команди,
націлений на те, щоб завдати
збитків Україні». Що саме планували здійснити хакери, наразі не відомо, але вірус, яким
заражені роутери, дозволяє дистанційно контролювати потрібні їм сервери. Російська сторона
ці заяви не коментує.
Улітку минулого року в Україні сталися кілька хакерських
атак, зокрема, у червні була кібератака з використанням вірусу, який спочатку був названий
Petya.A (Пізніше — NotPetya).
У лютому цього року Білий дім
звинуватив російських військових у проведенні наймасштабнішої в історії кібератаки з використанням вірусу NotPetya в червні 2017-го.
Проте Москва звинувачення
про причетність до цієї кібератаки називає «бездоказовими
і безпідставними». ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Слідство: МН17 збив
російський «Бук»
Міжнародна спільна слідча група підтвердила, що ракетна установка «Бук», з
якої майже чотири роки тому збили літак
«Малайзійських авіаліній» рейсу МН17,
прибула на Донбас iз російської військової
частини. Про це у четвер, 24 травня, повідомив представник міжнародної слідчої групи Вільберт Пауліссен на прес-конференції
в Нідерландах. За його словами, команда
слідчих дійшла висновку, що «Бук», iз якого
збили літак, було взято з 53-ї бригади протиповітряної оборони, дислокованої в російському Курську, повідомляє агенція «Франс
Пресс». Він розповів, що були проаналізовані знімки, які фіксували пересування цього «Бука». Влада Нідерландів оголосила,
що засідання суду, де винних у катастрофі
літака притягнуть до відповідальності, проведуть у Нідерландах. Досі слідчі говорили про близько 100 підозрюваних, які могли відігравати «активну роль» у інциденті,
не називаючи імен.

Помер письменник Філіп Рот,
який мав українське коріння
Лауреат Пулітцерівської премії й автор
понад 30 книжок Філіп Рот помер на 86-му
році життя. Супутниця життя письменника
Джудіт Турман повідомила, що причиною
смерті стала серцева недостатність. Філіп
Рот має українське коріння: його батьки-

євреї приїхали в Штати з Галичини, з селища Козлів Тернопільської області. Він народився 19 березня 1933 року в місті Ньюарк
штату Нью-Джерсі. Дитячі роки позначилися скромним життям у робітничому кварталі, де мешкала його родина. У літературному доробку Рота — 27 романів, десятки новел, оповідань, есе та інтерв’ю. Його
перша збірка оповідань побачила світ 1959
року. У 1998-му письменника нагородили
Пулітцерівською премією за роман «Американська пастораль». 2011 року Філіп Рот
отримав Міжнародну Букерівську премію.
Також висувався на Нобелівську премію.
2012 року письменник оголосив про завершення літературної діяльності. Рот вважався одним iз найбільш знакових письменників свого покоління. Письменницьку
працю поєднував iз науковою, з 1988 року
був професором нью-йоркського коледжу
«Хантер».

Юлія Скрипаль має намір
повернутися в Росію
Донька екс-розвідника ГРУ Сергія
Скрипаля Юлія, яку разом з батьком отруїли нервово-паралітичною речовиною в британському Солсбері, дала перше інтерв’ю
після одужання. «Нам пощастило, що ми
обоє пережили цю спробу вбивства. Наше
одужання було повільним і надзвичайно
болісним», — розповіла вона агенції «Рейтер». «Я не хочу описувати подробиці, але

лікування у лікарні було інвазивним, болісним і депресивним», — додала вона. За
її словами, вони з батьком були шоковані
звісткою про те, що причиною їхньої хвороби було отруєння. Вона повідомила, що продовжує відмовлятись від консульської підтримки з боку Росії. «Я вдячна за пропозиції допомоги російського посольства, але на
даний момент я не хочу користуватися їхніми послугами», — сказала Юлія, i додала,
що в перспективі має намір повернутися в
Росію.

Конте приступив до роботи
Італійський президент Серджо Маттарелла погодився на формування уряду кандидатом у прем’єр-міністри країни Джузеппе Конте. З учорашнього дня він розпочав роботу. Новий прем’єр заявив, що
його уряд буде урядом змін. «Я усвідомлюю необхідність підтвердити місце Італії,
як у Європі, так і на міжнародному рівні»,
— заявив він. Конте наголосив, що прагне
працювати з європейськими та міжнародними союзниками та усвідомлює міжнародні та європейські зобов’язання країни.
Після формування нового уряду Конте має
знову отримати відповідну згоду від президента, після чого новий італійський уряд
повинен бути схвалений у парламенті, де
«Рух п’яти зірок» та «Ліга Півночі» мають
більшість. Очікується, що голосування відбудеться наступного тижня. ■
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■ КОНФЛІКТ

Іран не хоче
сваритися
з Європою
Але висунув свої вимоги для
збереження ядерної угоди
Олег БОРОВСЬКИЙ

«Їм немає виправдання»
Верховний лідер Ірану
аятола Алі Хаменеї висунув
низку вимог, за яких Тегеран продовжуватиме дотримуватись ядерної угоди після виходу з неї Сполучених
Штатів Америки. Зокрема,
Тегеран наполягає, щоб європейські країни-учасниці
угоди — Німеччина, Франція і Великобританія — продовжили купувати іранську нафту, а європейські банки забезпечували торгівлю з
Тегераном, повідомляє «Німецька хвиля». Також Хаменеї вимагає, щоб ці три
європейські країни не проводили жодних інших переговорів стосовно іранської
програми балістичних ракет та міжнародної активності країни у регіоні Близького Сходу, інформує агенція «Рейтер». Водночас він
зауважив, що Іран не хоче
починати боротьбу з Європою, але досвід показує, що
Париж, Берлін та Лондон у
«найчутливіших питаннях»
слідують за Вашингтоном.
Алі Хаменеї звинуватив
США у невиконанні своїх
зобов’язань щодо участі в
ядерній угоді. «Ісламська
республіка не може мати
справу з урядом, який легко порушує міжнародний
договір, відкликає свій підпис і театрально вихваляється цим на телебаченні», —
йдеться в заяві Алі Хаменеї,
розміщеній на його сайті.
Він зазначив, що Іран виконував умови ядерної угоди. «Їм немає виправдання
(США. — Ред.). Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) неодноразово
підтверджувала виконання
зобов’язань Іраном. Але ви
бачите, що їм легко скасувати цю міжнародну угоду», —
додав Хаменеї. Він розкритикував президента США
Дональда Трампа. «Нинішнього президента США спіткає та ж доля, що й його попередників, — він зникне з
історії», — відзначив Хаменеї.
Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп
оголосив про вихід США з укладеної 2015 року угоди щодо
іранської ядерної програми.
Вона передбачає скасування
санкцій проти Тегерана, дозвіл на мирне використання
Іраном атомної енергетики в
обмін на обіцянку країни не
розробляти ядерну зброю.

«Єдиним фронтом»
за порятунок угоди
Євросоюз заявив про намір врятувати угоду. Єврокомісія оголосила також заходи для захисту європейських компаній, котрі займаються бізнесом в Ірані, від
можливих американських

санкцій. 21 травня держсекретар США Майк Помпео
оголосив про «найжорсткіші
санкції в історії» і «безпрецедентний фінансовий тиск на
режим в Ірані». Від виходу з
угоди США отримують значний економічний зиск, але
решта світу програє. Ціни на
нафту стрімко зростають, що
загрожує черговою глобальною економічною кризою.
«З такими друзями не
треба й ворогів», — так президент Європейської Ради
Дональд Туск прокоментував вихід США з ядерної угоди з Іраном перед зустріччю
глав держав і урядів країн ЄС
у Софії у минулі вихідні. Він
закликає ЄС «єдиним фронтом» виступити за порятунок домовленості. «Угода є
хорошою для європейської та
глобальної безпеки, тому ми
маємо її зберегти, попри протидію з боку США», — наголосив очільник Європейської Ради. При цьому він зауважив, що слід обдумати,
як можна захистити європейські підприємства від негативних наслідків рішення
Вашингтона. Подібна критика на адресу США та заклик
до збереження угоди з Іраном
пролунали також iз вуст глави дипломатії ЄС Федеріки
Могеріні.
У Єврокомісії заявили,
що задля збереження ядерної
угоди можуть реактивувати
ухвалене у 1996 році положення про захист від санкцій
США, яке залишалося незатребуваним. «Якщо це буде
необхідно, ми готові», — заявив єврокомісар iз питань
міграції та внутрішніх справ
Дімітріс Аврамопулос.
За допомогою так званої
«блокувальної постанови»
європейським компаніям можуть заборонити виконання
американських санкцій щодо
Ірану. Одночасно європейському бізнесу можуть відшкодувати збитки, пов’язані
з відновленням цих санкцій.
Можливість відновлення цієї
норми також обговорювалася
на зустрічі в Софії. ЄС, зокрема, запропонував економічний план, що складатиметься з дев’яти пунктів, аби врятувати угоду з Іраном.
Після виходу США з
ядерної угоди Іран зажадав від європейських учасників гарантій збереження
угоди. У європейських країн
є термін від 45 до 60 днів,
щоб надати необхідні гарантії щодо захисту інтересів
Ірану та компенсації збитків, завданих виходом США
з угоди, заявив заступник
очільника іранського МЗС
Аббас Аракчі, повідомила
агенція «Франс Пресс». За
його словами, якщо європейські учасники угоди не нададуть у відведений строк необхідних гарантій, Іран ухвалить «необхідні рішення».■

14

СТОЛИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 25—26 ТРАВНЯ 2018

■ ТОПОНІМИ

Як на Києва іменини...
Краєзнавець Сергій Вакулишин — про «архітекторську кухню», чернетки Антонова,
Шулявку і найбільшу «глушилку» на околиці столиці
Світлана НАКОНЕЧНА

Їдучи «червоною» лінією столичного метро, навряд чи хтось із пасажирів згадує
історію перейменування станції «Завод
«Більшовик» на «Шулявську». З появою
на карті метро цієї назви старовинний
київський топонім, можна сказати, отримав друге життя. «Живу на Шулявці»,
«їдемо до Шулявки», «Гуляємо Шулявкою» — сьогодні ці словосполучення
звичні і зрозумілі для кожного киянина.
Хоча в радянський час топонім «Шулявка» (так називалося село, яке на початку
ХІХ сторіччя стало робітничою околицею
Києва) був майже забутий, принаймні
— на офіційному рівні: міські «партійні
боси», очевидно, вважали, що це слово
звучить не зовсім по-комуністичному.
Коли на початку дев’яностих проходила
перша хвиля декомунізації, то варіант
з історичною назвою з’явився далеко
не одразу. Спочатку цілком серйозно
обговорювали перейменування станції
«Завод «Більшовик» на... «Заводську»
— мовляв, логічно і просто, без усяких
там викрутасів. Кому саме з тодішніх
міських начальників прийшла в голову ця
«геніальна» думка, достеменно сказати
важко. Проте я абсолютно точно знаю,
з чиєї ініціативи давній топонім було повернуто з небуття: таку ідею в 1993 році
на сторінках газети «Хрещатик» висловив відомий києвознавець, публіцист і
педагог Сергій Вакулишин.
Міська топонімія й історія столичних околиць — ці теми корінний киянин Вакулишин досліджує давно і дуже детально. У
його доробку чимало відкриттів, що стосуються минулого Борщагівки, Святошина, Пирогова, Дарниці, Биківні, фортифікаційних споруд навколо Києва, історії
київської авіації. Окремої згадки заслуговує проведена ним робота щодо встановлення реальних масштабів Голодомору 1932-33 рр. у приміських селах, які
згодом увійшли до складу міста. Взагалі,
базовані на реальних фактах — архівних
документах, газетних публікаціях, свідченнях старожилів — краєзнавчі розвідки Вакулишина (не лише ті, що стосуються трагічних тридцятих років, а й більш
ранніх і значно пізніших періодів) чудово
показують, якими методами проводилася урбанізація України і на чому, власне
тримається улюблений міф московських
посіпак про те, що «Кієв всєгда бил ісконна русскій і русскаязичний горад»...
А ще Сергій Вакулишин є засновником
і незмінним директором Музею історії
Святошинського району, що діє на базі
Центру позашкільної роботи «Північне
сяйво». Організований у 2001 році (в
невеликій кімнаті і на громадських засадах!), цей музей уже давно став помітним
осередком просвітництва й краєзнавчої
роботи серед молоді.
У 2014 році збірка статей Сергія Вакулишина «(Не) мій Київ» здобула перемогу
на конкурсі «Книжка року» у номінації
«Краєзнавча й туристична література».

«Архітекторська кухня» і чернетка
Антонова
■ Пане Сергію, вважається, що все цікаве в Києві в основному обмежується
центром міста. Печерська лавра, Софія,
Хрещатик, Андріївський узвіз — саме
туди насамперед прагнуть туристи. Та
й увага більшості києвознавців прикута до Старого Києва. Ви ж об’єктом свого краєзнавчого інтересу обрали околиці столиці. Чому?
— Про історичний Київ написано десятки, якщо не сотні томів. Про кожну
пам’ятку можна знайти детальну інформацію. Навіть те, що втрачено за останні роки, — воно є в сфотографованому,
зафільмованому вигляді. Але ж Київ —
це не тільки Княжий Град, Поділ і Печерськ. Врешті-решт, більшість киян

❙ Краєзнавець Сергій Вакулишин радо ділиться знаннями про історію Києва.
❙ Фото з власного архіву.
мешкає не в центрі... У моєму розумінні
околиці Києва — це все, що лежить поза
історичним центром, але в межах міської смуги. Київ промисловий і Київ дачний — це околиці. А візьмемо Київ науковий. Де територіально лежить Академмістечко? На західній околиці столиці.
■ Знаю, що чимало експонатів вашому музею подаровані саме працівниками місцевих науково-виробничих установ...
— У нас є багато друзів — і в Академмістечку, й на Державному підприємстві «Антонов». Музейні фонди значно більші, ніж може вмістити постійна експозиція. Найцікавіше показуємо
на тематичних виставках. Зараз проходить виставка «Образ епохи. 60-ті роки
ХХ сторіччя», де, наприклад, можна
ознайомитися з «архітекторською кухнею» Всеволода Суворова — зокрема, побачити, як проектувалося й розгорталося будівництво житлового масиву Микільська Борщагівка...
А подивіться сюди... (пан Сергій показує аркуш із записами від руки — короткі фрази межуються з математичними формулами). Це — подарунок вдови
Олега Антонова, оригінальна чернетка з
блокнота конструктора. За словами Ельвіри Павлівни, такі записи Олег Костянтинович робив, коли чекав на прийом
до міністра. На відміну від інших провідних радянських авіаконструкторів,
котрі мало не ногами відчиняли двері
високих кабінетів, Антонов був скромною людиною... До речі, Олег Костянтинович дуже любив Святошин, де мешкав
до останніх днів. Святошинські краєвиди зображені на його картинах — Антонов, як відомо, був не лише геніальним
авіаконструктором, а й талановитим художником. Оригіналів картин у нас немає, проте маємо кілька якісних копій,
подарованих сім’єю конструктора.

Про що шумить Святошинський ліс?
■ Водночас у вас є експонати, яким
можуть позаздрити навіть великі державні музеї...
— Унікальна річ — «космічні» магнітофони, пристрої для голосового запису,
що використовувалися на орбіті. Таку
продукцію розробляли на одному з численних «закритих» об’єктів, що діяв у
Святошині. До 1973 року навіть вивіски
не було на прохідній. Згодом з’явилася

табличка: «Інститут електромеханічних
приладів», але навряд чи хтось із перехожих здогадувався, що за цими стінами працюють на космос...
■ До речі, про колишні «закриті»
об’єкти. Не секрет, що у нас більшість із
них були, грубо кажучи, роздерибанені.
Тоді як німці з військового бункера на
території колишньої НДР зробили суперовий розважальний центр — з аквапарками, тропічним садом тощо. Та й загалом у Західній Європі дуже популярні
екскурсії — причому організовані, а не
стихійні — об’єктами, що втратили своє
пряме значення, але є цікавими з точки
зору будови, технологій. Київські околиці у цьому сенсі, мабуть, теж мають неабиякий потенціал?..
— Наведу такий приклад. Свого часу
біля селища Биківня діяла найпотужніша на території УРСР «глушилка».
Об’єкт остаточно було закрито лише в
1998 році. Ми з фаховим фотографом
встигли зафіксувати всі десять 115-метрових веж. Коли з десяти веж залишилася лише одна, я звернувся до адміністрації Політехнічного музею при НТУУ
«КПІ», аби зберегли для історії унікальну конструкцію. Вважаю, такий об’єкт
був би цікавий для багатьох — зокрема іноземних туристів — саме як експонат технічного музею. Але я звернувся, мабуть, запізно. Невдовзі й цю вежу
розібрали й перевезли, здається, до Запоріжжя...
А туристичний потенціал у київських
околиць, безумовно, є. Більше того, для
допитливого туриста це — справжній
«клондайк цікавинок». Наприклад, чи
багато хто з вас знає, що в 1914-16 рр. на
Лівобережжі велося секретне (бо ж ішла
війна) будівництво шосе, що мало стати
частиною кільцевої дороги навколо Києва. Будівництво не було завершено, але
залишки зроблених тоді в Броварському лісі насипів і відкосів, дерев’яних
місточків і кам’яних тумб збереглися до
нашого часу...
А візьмемо сумнозвісне «сталінське метро»?! Скільки писали про цей феномен у ЗМІ, я зокрема, але тунель на
Жуковому острові так і запливає багнюкою... А бункер командного пункту
і доти в Святошинському лісі, що входили до Київського укріпрайону?! До
речі, мало хто знає, яку сумну роль святошинський бункер відіграв у житті Володимира Маяковського. 1929 року, під

час останніх відвідин Києва, він знайомився з цією «ударною» будовою, а в
квітні 30-го його не стало. Можливо,
поета прибрали як небажаного свідка
будівництва?..

«Вічна охоронна грамота» супроти
важеля бульдозера
■ А тепер — про сьогоднішні будови.
Свого часу, коли в Києві як гриби після
дощу в найнесподіваніших місцях стали
виростали «будинки-свічки», хто тільки
не обурювався з цього приводу. Але поступово начебто й звикли. Врешті-решт, і
парижани Ейфелеву вежу полюбили не
одразу...
— На превеликий жаль, за останні десятиліття багато історичних пам’яток у
столиці втрачено назавжди. Проблема
«свічок» не в них самих, а в тому, що в центрі міста вони спотворюють архітектурні
ансамблі. Але... не все так погано в нашому домі — пам’ятаєте, була така телепередача? На щастя, в Києві ще збереглися
цілі квартали, які й зараз мають вигляд
закінчених архітектуктурних ансамблів.
Один із таких прикладів — містечко Політехнічного інституту. Коли йдеш повз фасади старих інститутських корпусів, то не
бачиш жодної споруди, що спотворювала
б краєвид. Вважаю, для збереження таких куточків у місті треба видавати щось
на зразок «вічної охоронної грамоти».
■ Як знавця київської топонімії не
можу не запитати вас, як ви оцінюєте
роботу щодо перейменування вулиць
міста в рамках теперішнього етапу декомунізації?
— По-перше, треба довести цю роботу до кінця, а не залишити на півдорозі,
як це було в 90-ті роки... Суперечливих
моментів вистачає. Наприклад, вирішено не перейменовувати вулицю Івана Кудрі — мовляв, через те, що він загинув від рук німецьких окупантів. Але
чи нормально це, коли за кілька десятків метрів від Ліцею імені Богуна — закладу, який насамперед має виховувати патріотів Української держави, — на
одному з будинків бачимо анотаційний
текст іще радянських часів? Якщо вже
залишаєте назву вулиці, то змініть хоча
б текст і напишіть правду — був енкаведистом, спеціалізувався на провокаціях
проти ОУН... І такого абсурду по місту
багато. Вулиці Жадановського в Києві
немає вже чвертьстоліття, а дошка
пам’яті «полум’яному революціонеру»
висить і нині... До речі, я тільки-но закінчив статтю під назвою: «(Без)надійно
хворе назовництво» (саме так — префікс
у дужках), де аналізую головні проблеми сучасної київської мікротопоніміки.
Сподіваюсь, найближчим часом вона
вийде в журналі «Київ».

Про покровителя міста
■ Наша бесіда проходить напередодні
Дня Києва. На вашу думку, що ця традиція означає для городян? І загалом, проведення такого свята наскільки важливе для міста?
— Одразу зроблю зауваження. Уже
давно скрізь — навіть на офіційному рівні
— «гуляє» інформація, начебто традиція
відзначати День міста зародилася в 1982
році. Це — неправда. Вперше День Києва пройшов у травні 1987 року. Партійне
керівництво УРСР переслідувало мету —
продемонструвати світові, що в Києві через рік після аварії на ЧАЕС усе гаразд.
Тоді люди ще не були, як зараз, розбещені Євробаченнями, музичними фестивалями, Днями морозива тощо, тому таке
свято — без портретів вождів і кумачових
прапорів — городянам припало до душі...
А взагалі, «іменини» Києва, за логікою,
мали би відзначати 21 листопада, — недарма ж бо архістратига Михаїла зображено на офіційному гербі міста...
■ На жаль, на Михайла зазвичай погода — не для для масових гулянь...
— 21 листопада було би доречно проводити громадські слухання, наукові
й мистецькі заходи, краєзнавчі імпрези, де висвітлювали б історичне минуле
міста і хоча б приблизно задавали вектор розвитку на майбутнє. Тоді це дійсно був би корисний захід, а не ще один
День пива... Але, в будь-якому разі,
киян і всіх, хто любить наше місто, вітаю зі святом і... близьким літом, яке
воно несе на своїх крилах... ■
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швейцарський юрист, новий президент
Української прем’єр-ліги

«Організаторам договірних матчів не місце в українському футболі».

■ ФУТБОЛ

Кому — вгору,
кому —вниз
Під акомпанемент спецоперації проти
«договорняків» відбулися перші поєдинки
«плей-оф» за місця в прем’єр-лізі
Григорій ХАТА
Нічого не вдієш, але поза
футбольним полем найпопулярніша в Україні гра нині має
більш насичені та різнобарвні
відтінки, ніж безпосередньо на
ігровому майданчику.
Щойно добіг кінця чемпіонат в УПЛ, переможцем якого
прогнозовано став донецький
«Шахтар», як на вітчизняних
шанувальників футболу одна
за одною посипалися надзвичайні новини. Новачок елітного дивізіону — рівненський
«Верес» — більше не «Верес»,
а «Львів» — з відповідною назві пропискою та атрибутами.
За словами Романа Михайліва — президента ФК «Львів»,
який іще донедавна виступав у
другій лізі, власники «Вереса»
та «Львова» за «круглим столом» підписали документ про
об’єднання клубів, відтак у новому сезоні у прем’єр-лізі гратиме «Львів», а «Верес» — повернеться до Рівного, де проводитиме свої матчі у другій
лізі.
Інший цікавий факт, пропозиція київського «Динамо»
повернутися до практики проведення так званого «золотого»
матчу — у разі рівної кількості

очок, набраних упродовж чемпіонської гонки претендентами
на «золото».
Ну а головною новиною останніх днів, звісно ж, стала спецоперація Нацполіції з викриття злочинної мережі, котра займалася організацією договірних
матчів в Україні. За повідомленнями міністра внутрішніх
справ Арсена Авакова, 67%
вітчизняних професіональних
клубів (а це 35 колективів) так
чи інакше були причетні до проведення «договорняків». Серед
них і представники прем’єрліги: «Зоря», «Олімпік», «Ворскла», «Зірка», «Олександрія».
Щоправда, керівництво останніх, щойно почувши повідомлення Департаменту захисту
економіки Національної поліції
України про залучення олександрійського клубу до справи
про «договорняки», одразу ж
звернулося до МВС з офіційним
листом, у якому попросило навести докази причетності клубу
до неправомірної діяльності або
ж спростувати компрометуючу
його інформацію.
Так само, опинившись в епіцентрі скандалу з «договорняками», захисту своєї честі та
репутації вимагає вітчизняний
арбітр ФІФА Євген Арановсь-

Тарас ЗДОРОВИЛО
В Україні викрито футбольну мафію, яка мала мільйонні прибутки, зокрема, завдяки «договорнякам». Правоохоронці більше року проводили масштабну спецоперацію, спрямовану на виявлення осіб, причетних до організації
«замовних» футбольних матчів: задокументовано протиправну діяльність
п’яти злочинних груп та 35 футбольних
клубів, поліцейські провели 40 обшуків
на території 10 областей України.
На спільному брифінгу, в якому взяли участь заступник глави Нацполіції,
начальник Департаменту захисту економіки Ігор Купранець, перший заступник Генпрокурора України Дмитро Сторожук, президент Федерації футболу України Андрій Павелко та перший віцепрезидента ФФУ Назар Холодницький,
глава Нацполіції України Сергій Князєв
сказав: «У ході розслідування були встановлені особи, причетні до корупційних
схем «замовних» футбольних матчів, починаючи з вищого дивізіону Прем’єр-ліги
до юніорських команд. Це — перший випадок в Україні, коли до відповідальності
будуть притягнуті не тільки гравці футбольних клубів, а й організатори».
У свою чергу Дмитро Сторожук розповів, що розслідування цього типу
справ здійснюється в Україні вперше:
«Ця робота буде продовжуватися, і ми
даємо досить чіткий сигнал, як футбольним корупціонерам в нашій країні, так і
нашим європейським друзям та партнерам, про те, що в Україні не буде такого
явища, як договірні матчі».
Президент ФФУ Андрій Павелко подякував правоохоронним органам за

❙ Захищаючи своє місце в прем’єр-лізі, «моряки» мінімально виграли у «Полтави» перший поєдинок
❙ перехідного «плей-оф».
❙ Фото з сайта www.chernomorets.odessa.ua.
кий, який — завдяки оперативності ЗМІ — разом із братом
Віктором опинився в числі фігурантів гучного викриття.
У ролі захисника відомого судді виступила Федерація
футболу України. «Євген Арановський не причетний до справи про «договірняки». У слідства виникли питання винятково до брата арбітра, Віктора
Арановського, і лише через помилку з адресою співробітники
правоохоронних органів прийшли до місця проживання Євгена Арановського», — повідомили у прес-службі ФФУ.
Дана заява була конче важливою, адже саме Євген Арановський — наступного дня
після проведення Нацполіцією
своєї масштабної спецоперації
— мав обслуговувати поєдинок

перехідного «плей-оф» «Чорноморець» — «Полтава».
Зрештою, арбітр без претензій з боку учасників принципового протистояння відпрацював матч в Одесі, який завершився мінімальною перемогою
представника елітного дивізіону. Перемогу «морякам» приніс Кирило Ковалець, забивши красивий гол зі штрафного.
Утім ім’я щасливчика, котрий
у цій парі отримає перепустку до еліти на наступний сезон,
визначиться 27 травня в Полтаві. Із урахуванням останніх
поєдинків у першій лізі «полтавчани» не виграють уже три
матчі поспіль. Утім, як каже
їхній наставник Анатолій Безсмертний, команда продовжить
демонструвати характер і знайде в собі сили для гідного завер-

■ ШТРАФНИЙ МАЙДАНЧИК

Догралися...
Як Нацполіція викрила футбольну мафію

■ ТАБЛО

Перші матчі перехідного
«плей-оф» за місце в прем’єр-лізі.
«Чорноморець» — «Полтава» —
1:0, «Зірка» — «Десна» — 1:1.
шення виснажливого сезону.
По суті, до матчу-відповіді
відклали з’ясування своїх стосунків і «Зірка» з «Десною».
Хоча в порівнянні зі своїми опонентами по першій лізі, від яких
у чемпіонаті Д-1 чернігівчани
відстали на одне очко, шансів
на успішне завершення боротьби за путівку до «прем’єр-ліги»
«деснянці» мають усе ж трохи більше. Гостьовий гол у нічийному матчі в Кропивницькому може стати вирішальним
на шляху до дебютного сезону в
еліті. ■

його початку. На таких матчах учасники злочинних груп могли швидко заробити великі гроші. Знаючи майбутній
результат гри, вони особисто або через
довірених осіб робили ставки на ресурсах букмекерських контор, зареєстрованих в країнах Азії.
«Футбольний бізнес» приносив організаторам «замовних» матчів значні прибутки. У грі на тоталізаторі зловмисники заробляли до 5 мільйонів доларів на рік. Тому для власного збагачення організатори вживали усіх
заходів, аби матч закінчився з необхідним їм результатом: від підкупу гравців,
арбітрів, власників клубів до залякування та погроз. Суми «винагород» за перемогу у матчі або «нічию» коливалися від
30 до 100 тисяч гривень.
Організаторам планується повідомити про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп
особи, яка надає публічні послуги) та
ч. 1 ст. 369-3 (протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань)
Кримінального кодексу України. ■

■ ХРОНІКА
Бокс

❙ За даними Нацполіції, 35 професіональних футбольних клубів України
❙ (позначених емблемами на карті) мали стосунок до договірних матчів.
❙ Фото з сайта delo.ua.
плідну взаємодію у боротьбі з корупцією
всередині українського футболу. Він зазначив, що очищення футболу від цього
явища — лише початок.
Правоохоронці встановили понад 300

осіб, які були задіяні у корупційних схемах та причетні до вчинення злочинів у
понад 50 епізодах. Як з’ясувалося, рахунки «договірного» матчу заздалегідь
були відомі їхнім організаторам ще до

Здобувши чемпіонський титул WBА у легкій вазі,
Василь Ломаченко, слідуючи правилам професіонального боксу, відмовився від свого пояса чемпіона WBO у другій напівлегкій вазі, котрим він володів
із червня 2016 року. Нагадаємо, що Ломаченко став
першим в історії профі-боксу, кому за 12 поєдинків удалося вибороти титул найкращого в трьох різних вагових дивізіонах. При цьому свій перший чемпіонський трофей Василь здобув у третьому бою на
професіональному ринзі, ставши чемпіоном світу за
версією WBO в напівлегкій вазі. ■

Читайте
в наступному
номері:

16

«Перемовини з ворогом? Не уявляю,
як це можливо»

Той момент, коли українці взялися
за зброю і пішли захищати свою
країну, можна вважати народженням
нової держави, вважає учасник АТО
Михайло Остриков

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 25—26 ТРАВНЯ 2018

■ ПУТА ГІМЕНЕЯ

Під тінню Тіни
Венсан Кассель поведе під вінець
на 30 років молодшу наречену
Йому — 51, їй — 21. Він — відомий актор
Венсан Кассель, вона — модель Тіна Кунакі,
яка стрімко набирає популярності на світових
подіумах. Коли їх уперше в 2015 році папараці
побачили разом, то навіть не надали тому значення: подумаєш, Кассель зализує рани після
розлучення з однією з найвродливіших жінок
сучасності Монікою Белуччі. Аж ні! Інтрижка
переросла у справжнє почуття. І днями Тіна
похвалилася в «Інстаграмі», що Венсан незабаром поведе її під вінець, і додала смайлик
у вигляді обручки.
Знайомі пари повідомляють, що весілля
відбудеться у серпні цього року у французькому місті Біарріц. Нагадаємо, що познайомилися молодята під час відпочинку на острові Ібіца. Тіна, якій тоді було лише дев’ятнадцять, і
гадки не мала, що зустрічається з відомим актором. Адже фільмів за його участi не дивилася. «Мені просто сподобався ефектний чоловік», — пояснювала вона. Стосунки пари

не були гладенькими: різниця у віці
таки давалася взнаки. Та й характер у Тіни, подейкують, iще той, iз
перчинкою. Хоча дурненькою її аж
ніяк не назвеш. Дівчина рано випурхнула з-під батьківського крила.
У 16 років вона вже самостійно заробляла собі на життя, переїхавши
з рідної Італії до Іспанії, де вступила до французького коледжу. До 18
років дівчина екзотичної зовнішності
вже мала за плечима численні фотосесії для глянцевих журналів і модні
дефіле, а також участь у «модних» кампаніях відомих брендів Roxy, Billabong и
Quicksilver та зйомки в кліпі Метта Покора. Окрім того, Тіна вільно володіє французькою, іспанською та англійською мовами, має розряд iз плавання. А ще — величезні амбіції. Та будемо сподіватися, що
Венсан — то справжнє почуття, а не чергова сходинка до зіркового олімпу. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №56

❙ Тіна Кунакі.

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 28 травня до 3 червня
Овен (21.03—20.04). Відповідне для вас
місце поки ще вакантне, так що воно цілком
може дістатися вам. Що стосується відпочинку, надайте можливiсть коханiй людинi вибрати найкраще місце і час.
Дні: спр. — 28; неспр. — 29.
Телець (21.04—21.05). Ви хочете остаточно завоювати серце людини, з якою давно
зустрiчаєтеся? Перш ніж зв’язати з нею життя, ще раз подумайте, чи варто робити такi
кроки.
Дні: спр. — 30; неспр. — 31.
Близнюки (22.05—21.06). Зосередьтеся на поставленiй метi й iдіть до неї семимильними кроками. Що б це не було — кохання чи
робота — не відступайте. Перемога забезпечена. У вихiднi чекайте гостей.
Дні: спр. — 1; неспр. — 3.
Рак (22.06—23.07). Ви — господар власної долі, і нехай це запам’ятають ті, хто приймає вашу поступливість за безініціативність. В
особистому житті не варто попадатися на вудку
ревнощів, просто на вас трохи образилися.
Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

Лев (24.07—23.08). Ви приємно здивуєте начальство легким вирішенням важкого
питання. Це принесе фірмі пристойний прибуток. Якщо ви й надалі реактивно реагуватимете на робочі проблеми, можете розраховувати
на свiтле майбутнє.
Дні: спр. — 28; неспр. — 30.
Діва (24.08—23.09). Ви завжди вирізнялися вмінням швидко підніматися по кар’єрних
сходах, тож смiливо можете розраховувати на
прихильнiсть керiвництва. Партнери готовi запропонувати вам вигiдний контракт.
Дні: спр. — 29; неспр. — 2.
Терези (24.09—23.10). Можливо, новий знайомий стане вашим другом на довгі
роки і допоможе в кар’єрному та фінансовому
плані. Не варто захоплюватися азартними іграми, ви ризикуєте стати банкрутом.
Дні: спр. — 1; неспр. — 3.
Скорпіон (24.10—22.11). Ймовірно, вас
чекає підвищення по службі й помітне зростання авторитету. Вдасться залучити до проектiв
впливових iнвесторiв. Відпустку краще провести з не з друзями, а з коханою людиною.
Дні: спр. — 29; неспр. — 31.

Стрілець (23.11—21.12). Настає час величезних можливостей і привабливих перспектив. Саме зараз обережність не тільки не завадить, а, навпаки, сприятиме тому, що, зваживши всі «за» і «проти», ви приймете єдино правильне рішення.
Дні: спр. — 28; неспр. — 29.
Козеріг (22.12—20.01). Вашi справи помітно підуть угору. Новi захоплення викличуть
запеклі суперечки, захочеться доказів власної
правоти, з’явиться тяга до марнотратства. Але
це ненадовго.
Дні: спр. — 30; неспр. — 1.
Водолій (21.01—19.02). Тиждень повноцінного відпочинку подарує запас бадьорості.
Несподівана зустріч iз давнiми друзями викличе багато спогадів і надовго підніме настрій. Ви
нарешті зрозумієте, чого вартий ваш обранець.
Дні: спр. — 31; неспр. — 2.
Риби (20.02—20.03). Якщо збираєтеся
змінити роботу, не поспішайте говорити про це
шефу. На новому місці вам може не сподобатися колектив, а на старому ще не вичерпані
всі можливості.
Дні: спр. — 28; неспр. — 29. ■

По горизонталі:
1. Дворянський титул фантазера,
героя книги Рудольфа Еріха Распе, який
витягнув себе за волосся з болота і літав
на Місяць. 3. Зимовий птах. 8. Французький футбольний клуб. 10. Відомий
адвокат, який захищав інтереси мами
Георгія Гонгадзе. 11. Драма Шекспіра,
у якій прославився Володимир Висоцький. 12. Одиниця площі, сотка. 14. Отруйна змія. 16. Циркова професія, майстер підкидання різних предметів. 19.
Веселка. 21. Спосіб купання, коли людина обливається водою зі шланга. 24.
Марка українських літаків. 25. Спартанський цар, який затримав напад на
Грецію війська перського царя Ксеркса. 27. Ім’я голлівудського продюсера,
звинуваченого у сексуальних домаганнях. 28. Особлива прикмета Квазімодо.
29. Античне місто-держава на території
нинішньої Миколаївської області. 30.
Німецький композитор і піаніст.
По вертикалі:
1. Пов’язка для підтримання частин тіла у певному положенні. 2. Військовий чи бюрократичний чин. 4. Хутряний мішечок, відкритий з обох боків,
для зігрівання рук взимку. 5. «Бабусю
Настю поховали і ..., ... одволали Трохима діда. Прогуло прокляте лихо та й заснуло». (Тарас Шевченко). 6. Відрізок,
що з’єднує дві точки кривої лінії. 7. Шеф
гестапо, головний опонент Штірліца у
фільмі «Сімнадцять миттєвостей весни». 9. Кримсько-татарський герб. 13.

«Козацькому ... нема переводу» (народна приказка). 15. Музична форма,
заснована на розвитку однієї теми, що
проводиться поперемінно в різних голосах. 17. Трансільванський князь,
який очолив у 1703—1711 національно-визвольну війну угорського народу. 18. Англійський король, що правив
у 955—959 роках. 20. Давньоєгипетський бог, який зображувався із головою шакала і тілом людини, провідник
душ у царство мертвих. 21. Український
мультиплікаційний режисер, автор знаменитого серіалу про козаків. 22. Ім’я
французького письменника, літературного батька Червоної Шапочки та Кота в
чоботях. 23. Доказ невинності, який полягає в доведенні факту, що в момент
скоєння злочину людина перебувала в
іншому місці. 26. Визначена кількість
ліків, призначених для разового чи добового приймання. ■
Кросворд №53
від 18—19 травня

■ ПРИКОЛИ

■ ПОГОДА
26—27 травня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 712 м/с. Температура вночi +12...+14, удень +21...+23. Пiслязавтмінлива
ра температура вночi +9...+11, удень +21...+23.

хмарність

Миргород: без опадiв. Уночi +12...+14, удень +21...+23.
Вiнниця: без iстотних опадiв. Уночi +11...+13, удень +21...+23. хмарно
Одеса: мiсцями короткочасний дощ. Уночi +15...+17, удень
+22...+24.
дощ

Північ
Захід

00…00
+9…+14
+21…+26
00…00
+9…+14
+21…+26

24 травня температура води на узбережжi Чорного та Азовськосніг
го морiв становила 19-23 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 19.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, мiсцями короткочасний дощ,
дощ. Трускавець: уночi +8...+10, удень +22...+24. Моршин: гроза
уночi +11...+13, удень +22...+24.
Відділи:
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса:
новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;
03047, Київ, пр. Перемоги, 50
права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36;
Телефон для довідок:
мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25;
т./ф.: (044) 454-84-92
економіки — eko1@umoloda.kiev.ua, 454-86-39;
Рекламне бюро:
медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
т./ф.: (044) 454-88-86,
культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96;
reklama@umoloda.kiev.ua
соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
Вiддiл реалiзацiї:
спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
т./ф.: (044) 454-84-41,
sale@umoloda.kiev.ua
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua

00…00
+9…+14
00…00
+18…+23
+7…+12
+18…+23
Схід

Центр

00…00
+10…+15
00…00
+19…+24
+7…+12
+19…+24

+11…+16
00…00
00…00
+19…+24
+7…+12
+19…+24

Південь +13…+18
00…00
Інформація
+21…+26
00…00
надана
+11…+16 Гідрометцентром
+21…+26
України.
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Наречений дзвонить у двері
своєї нареченої. Відкриває її молодша сестра:
— Катю, йди сюди! Твоя синиця
в руках прийшла.
***
Заходить чоловiк до спортивного магазину, тягне за собою парашут. Підходить до продавця й каже:
— А ви знаєте, що ваші парашути не розкриваються?
— Дивно, ви перший, хто нам
поскаржився.
***
Вітаємо! Ви потрапили в програму ДАІ, і ми відразу ж починаємо iз
запитання на 255 гривень — «Чому
ремiнь не пристебнутий?»

***
— Ви видаєте свою доньку?
— А ким працює ваш син?
— Інженером!
— Ну...
— А кого б ви хотіли?
— Хоча б м’ясника.
— А що, ваша донька — така
красуня?
***
Покупець:
— Дівчино, чому на шкарпетках, які ви продаєте, зазначено розмір 36-46, вони що, гумові?
— Усi купують і не запитують, але якщо вам цікаво, пояснюю:
шкарпетки продають парою, один
36-го, другий 46-го розміру.
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