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Резонансна імітація вбивства
російського журналіста
Аркадія Бабченка
додала рейтингу владі України
і обурила світ

❙ Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.

Ви кидайте, а я добавлю!
Але все збережемо у таємниці.
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«Уже зараз роботодавці нам розповідають про те, що вони підвищують
рівень зарплат, щоб повернути свої кадри назад в Україну, тому що у них
немає іншої можливості»

■ ТЕНДЕНЦІЯ

Надія Петрученко
експерт із працевлаштування

■ НА ФРОНТІ

■ ДО РЕЧІ
Із 1 червня контрольні пункти в’їзду та
виїзду на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил працюватимуть
iз шостої ранку до восьмої години вечора.
Як повідомила прес-секретар Донецького
прикордонного загону Валерія Карпиленко,
час роботи КПВВ продовжили через збільшення тривалості світлового дня.
«Також наголошуємо: не слід забувати про
провокативні дії незаконних збройних формувань під час пропуску, які мають місце,
та намагатися виїжджати заздалегідь, а не
під закриття пропускних пунктів», — нагадала пані Карпиленко. За її словами, прикордонники зі складу Об’єднаних сил продовжать робити все, що від них залежить,
аби забезпечити безпеку цивільного населення.

Будь щедрим
Адекватна відповідь
— і до тебе
Захисники України ліквідували п’ятьох
потягнуться люди терористів на Донбасі за дві доби
Іван БОЙКО

Із країни через низький рівень
оплати праці масово виїжджають
висококваліфіковані кадри
Тарас ЗДОРОВИЛО
За прогнозами експертів, не за горами той час,
коли в Україні не буде кому виконувати роботу у певних сферах економіки — зокрема, через помітний дефіцит висококваліфікованих працівників (масово шукають кращої долі за кордоном фахівці у галузі ІТ та
медики). І єдиний вихід для компаній, які працюють
на українському ринку, — повертати своїх колишніх
працівників поліпшенням умов та достойним рівнем
оплати праці.
«Насправді, замінити українців поки що не так багато охочих, і динаміка така, що у нас теж скоро буде
дефіцит кадрів. Уже зараз роботодавці нам розповідають про те, що вони підвищують рівень зарплат, щоб
повернути свої кадри назад в Україну, тому що у них
немає іншої можливості», — заявила експерт із працевлаштування Надія Петрученко.
Відтік із країни працездатного населення сягнув
критичного рівня. Тому ті компанії, які цінують своїх
висококваліфікованих фахівців, намагаються вилізти «зі шкури», аби лише догодити висококваліфікованим спеціалістам, i створюють їм цікаві умови: соціальні гарантії, можливість реалізувати себе та гідно утримувати сім’ї в цілому.
На жаль, що стосується професій низької та середньої кваліфікації, то такої тенденції не спостерігається,
бо бізнес не може собі дозволити подібної «розкоші».
Міфом є й те, що нібито існує тенденція до повернення в Україну трудових мігрантів. «Сказати, що українці активно повертаються — не можна. Вони шукають нові шляхи, нові виходи, вони рухаються вперед, далі. Вони хочуть їхати в Німеччину, Британію,
Фінляндію. Вони не повертаються, вони мігрують
далі», — додала пані Петрученко.
Фактично в унісон їй говорить і голова Стратегічної групи радників із підтримки реформ в Україні Іван
Міклош, котрий теж підтверджує актуальність проблеми нестачі робочої сили в нашій державі. Привселюдно
Іван Міклош заявив нещодавно про це на III Відкритому економічному форумі «Економічне зростання і створення робочих місць: порядок денний для України».
«Більш актуальною проблемою в Україні є нестача робочої сили. Тому що вже в деяких областях, куди
приходять інвестори, кажуть, що немає робочої сили.
З іншого боку, в останні роки мільйони українців, зокрема й молодь, виїжджають із країни, тому що немає
довіри в них до того, що буде створено тут умови», —
сказав делегатам пан Міклош.
Згідно із соціологічним опитуванням, серед країн,
у яких найбільше хотіли б працювати заробітчани —
Польща, її обрало 30%, 27% — Німеччину, 22% —
Сполучені Штати Америки, 20% — країни Скандинавії (Швецію, Норвегію, Фінляндію, Данію), 18% —
Чехію, 13% — Велику Британію, 12% — Канаду, по
7% — Нідерланди та Бельгію.
Не варто забувати, що відтоку працівників з України в Євросоюз частково сприяв і безвізовий режим,
адже, незважаючи на обов’язкову наявність робочої
візи, все одно стало набагато легше шукати роботу та
працевлаштовуватися за кордоном (не приховують
цього і дві третини серед опитаних українців).
Додамо й оптимістичних ноток: за даними Держстату, у березні в Україні удвічі зросла кількість працівників, які отримують зарплату у розмірі 10 тисяч гривень і більше (хоча відсоток таких «щасливчиків» невеликий у порівнянні із загальною кількістю працездатного населення нашої держави). ■

Ворог не припиняє провокації
навіть у день чергового раунду мирних переговорів у рамках Тимчасової контактної групи у Мінську,
які відбувалися в четвер. За даними штабу ООС, напередодні бойовики 28 разів порушили режим припинення вогню, з них 9 разів — із
застосуванням важкого озброєння
— 122-мм артилерійських систем,
120-мм i 82-мм мінометів.
Прес-центр Операції об’єднаних
сил наголошує, що ситуація на
фронті залишалася складною, бойові дії тривали на всіх напрямках.
«На Луганщині найбільш напруженою була обстановка в районі
населених пунктів Кримське та Новотошківське. На Донецькому напрямку активні оборонні дії підрозділи Об’єднаних сил вели в районах
населених пунктів Зайцеве та Новотроїцьке. Адекватну відповідь

ворог отримав також на Маріупольському напрямку поблизу населених пунктів Чермалик і Гнутове»,
— йдеться у звіті ООС.
Під час бойових дій двоє українських військових отримали поранення — їх евакуювали до шпиталю. За даними розвідки, минулої
середи знищено двох i поранено чотирьох бойовиків, а минулого вівторка — трьох окупантів знищено
та трьох поранено.
«Підрозділи Об’єднаних сил не
дозволяли противнику покращити
тактичне положення, вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу», — додають у штабі.
Водночас у середу вранці поблизу Петровського (41 км на південь
від Донецька) на відстані менше
300 метрів від патруля СММ ОБСЄ
стався вибух. «О 10:58 члени патруля перебували всередині двох автомобілів iз відкритими дверима,

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

■ ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Фахівці Харківського конструкторського бюро імені Морозова розробили документацію для
створення «броньовика» БМП-У –
нової бойової машини піхоти, яка
замінить в армії застарілі моделі
БМП-1 та БМП-2. Про це повідомила прес-служба державного концерну «Укроборонпром», уточнивши, що початковий комплекс випробувань залановано вже на 2019
рік. Якщо робота й далі йтиме за
планом, то українські військові отримають на озброєння нову техніку
вже за два роки.
БМП-У призначена для транспортування та вогневої підтримки сухопутних підрозділів і може
вмістити на борту, окрім екіпажу, семеро десантників. Моторно-трансмісійний відсік розташований у передній частині корпусу,
що гарантує військовим більший
рівень захисту. Для забезпечення
високої маневреності і швидкості
на полі бою новий БМП-У буде оснащений дизельним двигуном потужністю 735 кінських сил і автоматичною трансмісією.
Бойову машину створюють за
модульним принципом, тому базову платформу можна буде використовувати при випуску командирської, командно-штабної, розвідувальної, медичної, ремонтно-евакуаційної та інших моделей такого
класу. Бойовий модуль машини оснащений 30-мм автоматичною гарматою, автоматичним гранатометом, кулеметом, а також керованими протитанковими ракетами
«Бар’єр». БМП-У вміє також «плавати».
Оновлений «броньовик» — не
єдина розробка, над якою працюють харківські конструктори. У

коли всі вони почули свист, а потім
вибух. Вони також побачили темно-сірий дим, який піднімався зза покинутої цегляної сільськогосподарської будівлі, за 200-300 метрiв на південний захід (за оцінкою,
за межами дільниці розведення)»,
— йдеться у звіті місії ОБСЄ. Наголошується, що вибух стався в результаті розриву 82-мм мінометної
міни. Патруль Місії негайно покинув цей район і повернувся на базу
в окупованому Донецьку, чого й добивалися бойовики. ■

Оновлена броня
Проектувальники бойових машин за два роки
планують створити кілька зразків бронетехніки
нового покоління

❙ БМП-У: загальний вигляд у проектi.
концерні повідомили, що фахівці КБ імені Морозова завершили
попередню розробку матеріальнотехнічного забезпечення й провели розрахунки основних параметрів двигуна, за допомогою якого
можна значно вдосконалити існуючі моделі танків. Розрахункова потужність технічної новинки — 1 тисяча 500 кінських сил. Двигун працюватиме не лише на різних видах
палива, а й на їх суміші, долаючи
критичні температури у складних
кліматичних умовах.

Також на ХКБМ iдуть роботи
зі створення перспективного танка нового покоління. Комплексна робота, яка передбачає проектування абсолютно нової машини, розділена на окремі етапи.
Які забезпечують створення моторно-трансмісійного відділення,
розробку нових систем озброєння,
боєприпасів, захисту та системи
управління вогнем, а також автоматизацію більшості процесів для
скорочення кількості членів екіпажу з трьох осіб до двох. ■
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вивчають ніпередали Константимецьку мову, розповів президент Німеччини Франк- нопольському патріарху на підтримку автоВальтер Штайнмаєр під час прес-конференції у Києві. кефалії, констатує iнформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви.
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одрупропустили майжилися в Києві впродовж січня- же всі голосування у Верховній Раді, повіберезня цього року, підрахували домили в Комітеті виборців України.
в Головному управлінні статистики столиці.
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французьких
гелікоптерів

для потреб рятувальників, поліції, Нацгвардії та
прикордонників мають невдовзі прибути до України, договір про це підписав у Парижі міністр
внутрішніх справ України Арсен Аваков.
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■ ВЛАСНИМ ПРИКЛАДОМ

Галина ПЕЧЕРИЦЯ
Щоб зустріти відомого політика,
зібралося все село. Люди одразу почали з наболілого: пожалілися на низькі
пенсії та високі тарифи. Олег Ляшко
розповів, що бореться за збільшення доходів українців та не дозволить підвищити ціну на газ. Політика, так само,
як і селян, обурило те, що на премії чиновникам у влади гроші знайшлися, а
на підвищення зарплат і пенсій українцям — ні…
«45 мільйонів доларів на премії
керівникам державного «Нафтогазу»,
коли влада каже, що немає грошей на
підвищення зарплат українцям,— це
аморальна безсовісна дурня! Хай би їх
вдавило тими преміями! Зрозуміло, що
будь-яка робота повинна оплачуватися, але не може бути таких космічних
премій, коли мільйони людей живуть
на 1500 гривень пенсії, а молодь виїжджає за кордон. Це показує, що вони
надзвичайно далекі від народу, вони
плювати хотіли на трудових людей,
держиморди», — обурився лідер Радикальної партії.
Поспілкувавшись з людьми, Олег
Ляшко завітав до дитбудинку «Надія»,
де виховують 20 дітей від 3 до 17 років.
Політик пообіцяв допомогти закладу з
облаштуванням стадіону та новим автобусом, про що попросили вихователі. А
поки привіз усім подарунки та на своєму прикладі розповів дітям, як хлопець iз дитбудинку може досягти всього
у житті.
«Колись я так само, як і ви, виховувався у дитячому будинку та в інтернаті на Чернігівщині. І всього, що
маю зараз, я добився сам. Ким ви будете — залежить тільки від вас. Тому добре вчiться, вірте в себе, ніколи не опускайте рук, і у вас усе вийде. А я зроблю
все, щоб ви мали можливість себе реалізувати в рідній країні. Щоб не тільки ті, хто мають папу й маму з мішком
грошей, а й кожна дитина в країні могла чогось добитися», — звернувся до дітей Ляшко.
Лідер РПЛ пообіцяв зробити все,
щоб ці діти, коли виростуть, мали
житло, роботу і гідну зарплату в Україні.
«Коли виходить сирота з інтернату — де їй узяти гроші на житло та на
життя? Для того, щоб діти могли себе
реалізувати, ми добиваємося віднов-

■ ПРОФІЛАКТИКА

«У дитинстві і булочки
Тихiше їдеш —
смачніші, і сонце яскравіше» здоровішим
будеш
Напередодні Дня захисту дітей Олег Ляшко відвідав
дитбудинок у селі Мокрець на Київщині

У Києві відбувся «круглий
стіл» із питань безпеки
дорожнього руху
Тарас ЗДОРОВИЛО

❙ Олег Ляшко надихнув дітей iз дитбудинку «Надія» своїм прикладом.
лення пільгового кредитування житла для молоді. Щоб молодь не по закордонах шукала кращої долі, а тут
жила і працювала. І не тільки сироти, а й усі інші діти. Але ключове —
це підвищення зарплат. Коли будуть
нормальні зарплати, молоді хлопці
і дівчата не їхатимуть у Польщу чи
Португалію, а працюватимуть у рідній країні», — переконаний народний
депутат.
В інтернаті Олег Ляшко завітав до
бібліотеки, де поцікавився, що читають діти, розповів, що й сам у дитинстві багато читав. А ще із задоволенням пригостився булочками у їдальні.
«Коли навчався в інтернаті, теж
їх дуже любив. Узагалі в дитинстві
все здавалося кращим: і булочки со-

■ ОЧІКУВАННЯ

Жито, пшениця та всяка
пашниця
Синоптики прогнозують
високі врожаї
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
На Черкащині цього року урожайність озимих культур очікується висока та у межах середньої за минулі п’ять
років — пшениці буде приблизно по 49
ц/га, жита — 34 ц/га, ячменю — 43 ц/
га, а валовий збір озимих на 20% більший, ніж у попередньому році. Про це
повідомляє Черкаський обласний гідрометцентр, пояснюючи, що врожай росте, вкорінюється та колоситься.
«Цьогорічна погода принесла чимало сюрпризів аграріям нашого краю.
Тож вони недарма хвилювалися за майбутній урожай», — розповідають «УМ»
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черкаські синоптики.
За їхніми словами, серед неприємних несподіванок, які довелося долати сільгоспвиробникам краю, — осіння
посуха, яка завадила проведенню сівби в оптимальні строки та нормальному
розвитку озимини перед входом у зиму;
сніжна зима, яка була затяжною та скоротила період весняного кущіння рослин; дуже теплий і посушливий квітень,
у результаті чого озимина заколосилася
на тиждень-два раніше.
Але, наголошують синоптики, були

лодші були, і сонце яскравіше світило, і птахи красивіше співали...
Хочу, щоб дитинство нинішніх дітей
було щасливішим за моє, і все роблю
для цього!» — зізнався народний депутат.
А ще Ляшко показав дітям, що перебуває у чудовій спортивній формі,
зігравши з ними у настільний теніс.
«У нас в інтернаті такого тенісного
столу не було, але мене життя навчило всього — і в теніс, і в волейбол
грати, вести здоровий спосіб життя,
не пити й не курити. І я хочу, щоб ви
запам’ятали мій сьогоднішній приїзд
на все життя. Коли ви доб’єтесь усього в житті, хочу, щоб ви згадували,
що Ляшко був для вас прикладом. А
я вас не підведу!» — запевнив дітей
політик. ■
і «бонуси»від такої погоди. Оскільки
зимівля озимих культур завершилась
добре, а завдяки надмірній кількості
опадів запаси вологи у ґрунті на початок весни сформувались оптимальні.
Незважаючи на посушливий квітень,
зволоження ґрунту в метровому шарі під
ранніми хлібами на сьогодні не викликає занепокоєння. Адже завершилося
колосіння, а з ним зменшилася потреба у волозі, розповідають у Черкаському обласному гідрометцентрі.
Черкаські синоптики наголошують,
що травневі дощі, хоч і по-весняному нерівномірні, виявилися вчасними і призупинили ґрунтову засуху, яка розповсюджувалася з південних областей України до Шевченкового краю. А головний
чинник, який впливав на формування
урожайності в роки сприятливої перезимівлі, незалежно від стану посівів на
кінець осені, — зволоження ґрунту. Тож
недарма в народі говорять: багато снігу
— багато хліба.
До речі, як констатує карта «Посівна
онлайн 2017/18», нині ярими культурами у Черкаській області засіяно 726,6 тис.
га площ, iще 222,49 тис. га засіяно озимими зерновими та ріпаком. Залишилося
трішки досіяти лише соняшник, сою, кукурудзу, горох i цукровий буряк. ■

У Києві було проведено «круглий
стіл» із питань безпеки дорожнього руху
за участі голови Нацполіції України Сергія Князєва. Забезпечення безпроблемного дорожнього руху, профілактика та зниження рівня аварійності на території держави — усе це є пріоритетними напрямами діяльності Нацполіції України. А
статистика «дорожніх війн» на українських автошляхах вражає: упродовж 2017
року на території країни зареєстровано
понад 162,5 тисячі ДТП, iз них — 27,2
тисячі — з постраждалими (загинуло 3
тис. 432 особи, травмовано — майже 35
тисяч осіб). Щоправда, є незначна тенденція до покращення ситуації, адже за чотири місяці цього року зафіксовано 45,5
тисячі ДТП — це майже на 10% менше у
порівнянні з минулорічним періодом. Та,
на жаль, за статистикою, у середньому в
Україні щодоби внаслідок ДТП гине вісім
людей, а 92 — зазнають тілесних ушкоджень.
Керівник поліції зазначив, що в результаті аналізу правоохоронці визначили
основні чинники ДТП на дорогах держави: головними факторами є перевищення
максимально дозволеної швидкості руху
транспортного засобу, порушення правил
маневрування та проїзду перехресть, а також недотримання безпечної дистанції і
керування транспортним засобом у стані
сп’яніння.
У зв’язку з цим було вирішено збільшити кількість екіпажів патрульної поліції
на дорогах державного значення. Наразі
на території держави пильнують безпеку дорожнього руху 1 тис. 595 екіпажів
поліції. З цієї кількості 210 нарядів патрульної поліції цілодобово патрулюють
майже 6,3 тисячі кілометрів шляхів державного значення.
Додамо, що з вересня 2017 року Департамент патрульної поліції та його територіальні підрозділи визначено уповноваженим органом Нацполіції у сферi безпеки дорожнього руху й на цей же підрозділ покладено функції видачі дозволів та
погоджень перевізникам у сфері пасажирських та вантажних перевезень. Через це процес узгодження маршруту руху
транспортних засобів під час дорожнього
перевезення небезпечних вантажів скоротився з десяти до трьох діб. Крім того,
перевізники можуть замовити супровід
негабаритних вантажів через онлайн-заявку на сайті Департаменту патрульної
поліції.
Водночас Сергій Князєв підкреслив,
що навести лад у царині перевезень пасажирів і вантажів можна лише за умови консолідації зусиль усіх зацікавлених
сторін. Для посилення контролю за безпекою дорожнього руху, запобігання виникненню надзвичайних подій i дотримання
законодавства у цій сфері впродовж 20172018 років на території держави проводили комплекси цільових заходів «Перевізник», «Увага! Діти на дорозі», «Небезпечний вантаж», «Перевізник — зима»,
«Тиждень безпеки дорожнього руху». ■
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співробітники МВС

Понад 40%

32

На 30%

23

українців
вироки
заповнені укросіян
раїнські підУкраїни беруть участь у міжпідтримують рівинесено українськими
Україна готова передати РФ для
земні сховинародних миротворчих опешення не проводисудами громадянам Росії,
звільнення українських політв’язраціях ООН, йдеться на сторінці «Урядово- ти ЗНО з російської мови, свідчать результати опи- котрі воювали на Донбасі проти сил АТО, ща газу станом на кінець травня, опри- нів, заявила в інтерв’ю «Крим. Реалії» перший
го порталу».
тування «Динаміка ставлення українців до ЗНО», за даними головного військового проку- люднено на сайті «Укртрансгазу».
віце-спікер ВР, представник України в гуманіпроведеного Соціологічною групою «Рейтинг».
рора України Анатолія Матіоса.
тарній підгрупі в Мінську Ірина Геращенко.
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ПОЛІТИКА

«Бабченко живий, Порох підвищив рейтинг, розходимося».

Артем Чапай
український письменник і мандрівник

■ ПОГЛЯД

■ РЕЗОНАНС

Моя муніципальна няня

Операція «Бабченко:
мертвий і живий»

Чи допоможуть ініціативи уряду підвищити
народжуваність у країні?
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО
У середині 2005-го на вулицях
Києва з’явилася незвична соціальна реклама. «Країні не вистачає
футболістів — кохаймося! Країні
не вистачає нобелівських лауреатів — кохаймося! Нас має бути 52
мільйони — кохаймося!» — закликали написи з біл-бордів. Як показала пізніша демографічна статистика, ці заклики знайшли своїх
адресатів. Хоча аналітики стверджують, що головним мотиватором підвищення народжуваності стали не стільки ці гасла, скільки збільшення в 10 разів виплат
на новонародженого. Ну і загальне піднесення і сподівання на краще, які з’явилися в Україні після
Помаранчевої революції.
Схоже, про цю рекламу згадав і нинішній Прем’єр Володимир Гройсман, який напередодні
Міжнародного дня захисту дітей
(а з перспективою — напередодні
майбутніх президентських і парламентських виборів) виступив з
ініціативами, покликаними полегшити життя молодих мам і стимулювати зростання народжуваності
в країні. Більше того — для яскравості картинки він запросив на засідання уряду школярів, які сиділи за урядовим столом поряд із
міністрами і навіть ставили урядовцям свої зовсім не дитячі запитання.
А ініціативи ці стосуються передусім новонароджених. Поперше, Володимир Гройсман пообіцяв, що з 1 вересня в усіх пологових будинках породіллям на виписку даруватиметься так званий
«пакунок малюка», до якого увійдуть дитячий одяг, памперси, пляшечки, засоби догляду за шкірою,
ковдрочки, пелюшки, іграшки та
інші необхідні для дитини речі.
Усього добра — на суму в 5 тисяч
гривень. Цей досвід уряд запозичив у Фінляндії, де подібні «бебібокси» були запроваджені ще у
1938 році.
Іншою соціальною ініціативою
є стимулювання якнайшвидшого
повернення мам до роботи, запроваджуючи інститут «муніципальних нянь». «Коли мама народжує,
треба думати про те, — особливо, якщо людина працює — як iти
працювати. І тут потрібно в ці перші місяці і роки підтримати маму.
Коли ви наймаєте няню для догляду за своєю дитиною, ми будемо
вам компенсувати десь приблизно
півтори тисячі гривень щомісяця
з заробітної плати, щоб кожна дитина в Україні була доглянута», —
повідомив Гройсман.
Що ж, картинка з урядового
шоу й справді вийшла яскравою:
теплою, щирою, з гумором і безпосередністю, притаманними дитинству. А от самі ініціативи більше скидаються на чергову якусь
рекламну кампанію, яка імітує
турботу про мам, але яка геть не
вирішує проблем, з якими вони
стикаються після народження дитини. Кажу це як мама трьох дітей
віком від 13 до 3 років.
Візьмімо той же «бебі-бокс».
Реально він актуальний хіба що
для первістка. І то зазвичай татамами в очікуванні малюка багато чого закуповують наперед, і на-

віть із запасом — просто щоб потішитися, щоб потримати в руках ці
речі, уявляючи, як вони виглядатимуть на малечі. Для другого-третього малюка і одяг, і ковдрочки і
іграшки в переважній більшості
переходять «у спадок». Єдиною
безвідмовною річчю в «бебі-боксі» лишається пачка памперсів,
але й вона закінчується за місяць.
До речі, в тій же Фінляндії мами
можуть відмовитися від цього подарунка й отримати його вартість
грошима — 140 євро. У нас такої
функції, схоже, не передбачається. Зате ці 5 тисяч, закладенi в
бюджет, можна буде потім спокійно дістати, здешевівши вартість
самого «бебі-боксу».
Не все так просто і з інститутом
«муніципальних нянь», ініційованих урядом. По-перше, всі вони
мають перебувати на обліку, на роботу влаштговуватися згідно з трудовим договором. На місяць уряд
обіцяє компенсовувати трішки
менш як півтори тисячі. У той час,
як середня вартість послуг няні
(принаймні у Києві) — 40-50 грн.
за годину або 8-10 тисяч за місяць.
Тобто, для того, щоб мама могла
повернутися на роботу на 8-годинний робочий день (а з урахуванням
дороги — і всі 10 годин), вона має
виплачувати няні до 500 грн. за
день. І півтори тисячі урядових, як
то кажуть, погоди не роблять. Тим
більше, що виплати тут пропорційно розподіляються по трьох бюджетах (25% — державний бюджет,
15% — обласний та 60% — місцевий), а місцеві бюджети, як відомо, тріщать по швах. До того ж,
видатки на няню відшкодовуватимуть раз на рік наприкінці року —
залежно від того, скільки місяців
працювала няня. Простою мовою,
мамі, щоб вийти на роботу, потрібно рік платити няні по 8-10 тисяч
щомісяця, і в кінці року отримати
від держави «подарунок під ялинку». Враховуючи середній рівень
наших зарплат, не важко передбачити, що багатьом мамам і надалі
буде дешевше сидіти вдома з дитиною, перебиваючись дистанційними підробітками, ніж наймати
няню.
А от реально підвищити рівень народжуваності може лише
зростання усіх соціальних показників. Бо для того, щоб українців
було більше, потрібно не лише допомогти мамі в перші місяці життя дитини, а й дати впевненість,
що цю дитину можна буде гармонійно довести принаймні до 18
років: навчити, оздоровити, розвинути навички і таланти. А тут,
коли порахуєш, скільки коштує
їжа, одяг, гуртки, путівки в табори (і це, слава Богу, коли дитина
здорова) — руки опускаються. І
багатодітність стає не стільки потребою душі, скільки волею випадку чи результатом впливу певних
релігійних громад, які ратують за
багатодітність.
Але до Дня захисту дітей уряд
відзвітував. Звичайно, і на тому дякуємо — додаткова копійка ніколи
не буває зайвою, особливо в родинах, де є діти. Але не треба плутати рекламні акції зi справжньою
турботою про народжуваність. На
ці процеси впливають зовсім інші
чинники. ■

Резонансна імітація вбивства російського журналіста Аркадія
Бабченка додала рейтингу владі України
і обурила світ
Іван ЛЕОНОВ

«Старий лисий сучий син Бабченко виявився живий. І це
неймовірно гарно. Нехай читає і червоніє, скотина, як ми
тут за нього переживали. І інший лисий нехай теж читає»,
— написав після несподіваного «воскресіння» російського
журналіста інший росіянинутікач, адвокат Ілля Новіков. І
ці слова збігаються з багатьма
іншими коментарями журналістів, експертів і політиків
України після того, як у середу
ввечері на Володимирській, 33
голова СБУ Василь Грицак показав живого Бабченка «місту
і світу». Утім раділи далеко не
всі: більшість міжнародних
журналістських організацій і
політичних експертів різко засудили цю зрежисовану спецоперацію.

Кому вигідна така
спецоперація?
Усе почалося з того, що у
вівторок увечері колегам Аркадія Бабченка з кримськотатарського телеканалу ATR
почали повідомляти про те,
що в журналіста стріляли.
Одним iз перших подзвонили Айдеру Муждабаєву під
час зустрічі з Романом Безсмертним ввечері у вівторок,
на якій було чимало журналістів.
Потім смерть підтвердила речниця поліції міста Києва. Згодом з’явилися підтвердження та подробиці загибелі
від дружини та інших колег по
ATR. А начальник поліції Києва Андрій Крищенко ще й дав
нічний брифінг під під’їздом
Бабченка на вулиці Микольсько-Слобідській. МВС iще й
фоторобот кілера оприлюднило під ранок: мовляв, стріляв
сивий кілер iз бородою.
Вже наступного дня, в середу, кияни та експерти звинувачували Росію у вбивстві
Бабченка, яке виявилося інсинуацією в рамках спецоперації СБУ. Тоді як «убивство»
прокоментували навіть у
Кремлі, звісно ж, відкидаючи свою причетність.
А під вечір голова СБУ Василь Грицак зібрав брифінг,
на якому заявив: «Я міг би
принести співчуття родині
Аркадія Бабченка, але не
буду цього робити. Навпаки,
сьогодні я привітаю Аркадія
з третім днем народження і
запрошую його до зали».
Бурні овації, шок присутніх, вибачення Бабченка
(особливо перед дружиною,
яка «пережила все це»), завіса.
Вже за годину з росіянином Бабченком особисто зустрінеться Президент Петро
Порошенко, який без зайвої скромності заявить: «Вітаю Службу безпеки України

❙ «Воскресіння» Бабченка на «сцені» СБУ.
з блискучою операцією. Українські правоохоронні органи з кожним днем стають
сильнішими у протидії російській агресії та всім проявам
гібридної війни в Україні.
Навряд чи Москва заспокоїться — доручив надати
Аркадієві та його родині цілодобову охорону».

Якби ветеран погодився
на вбивство?
Коли знайомишся з
роз’ясненнями СБУ щодо
спецоперації, стає зрозуміло,
що цієї «блискучої операції»
просто не було б, а Бабченко,
швидше за все, не вижив би,
якби не один ветеран АТО.
Той самий, якого найняв за
30 тисяч доларів замовник
(вже затриманий правоохоронцями в Києві), і який уже
отримав половину суми.
Саме цей ветеран одразу
пішов до СБУ і повідомив про
наміри замовника вбивства
Бабченка. Відтак, аби не свідома позиція цієї людини, не
було б ні відеофіксації передачі грошей, ні затримання
замовника, ні інших доказів
у цьому провадженні. Та й
самої «блискучої спецоперації» не було б! А пан Грицак
не міг би так впевнено говорити, що саме російські спецслужби через посередника в

Україні замовили вбивство
журналіста Бабченка.
Тоді як сам Бабченко пояснив, що операція готувалася два місяці, але про замах
на нього йому повідомили
місяць тому, варіантів, брати чи не брати участь в інсценуванні власного вбивства,
за його словами, у нього не
було.
«Я бачив, як хлопці працювали, носом бурили, як
буйволи. Сьогодні ця людина затримана. Деталі говорити не буду. Злочин доведено. Всі докази наявнi, — сказав журналіст. — Моє життя
зберегли, але найголовніше
— запобігти більш серйозним терактам, і люди готувалися серйозно».
За його словами, у замовників було його фото з паспорта, яке є тільки у паспортному столі, що, на його думку, свідчить про причетність
російських держорганів до
підготовки його вбивства.
Уже пізніше він написав у «Фейсбуці»: «Не дочекаються. Я обіцяв померти в
дев’яносто шість років, станцювавши на могилі Путіна і
зробивши селфі на «Абрамсі» на Тверській? Я постараюся це зробити. Мабуть, планида така, воскресати кожні
чотири роки». ■

■ ДО РЕЧІ
Міжнародні експерти і організації журналістів жорстко відреагували
на інсценування вбивства Бабченка. Світові організації із захисту прав журналістів висловлюють сумніви щодо методів, використаних СБУ в спецоперації з інсценуванням убивства російського журналіста Аркадія Бабченка в
Києві, про що знав навіть Президент України Петро Порошенко. Не схвалюють методи офіційного Києва і представники окремих держав, а також ОБСЄ.
«Я думаю, будуть довготермінові наслідки, які стосуватимуться довіри до
СБУ та загалом до інституцій уряду. Бо віднині люди вагатимуться. На жаль,
наступного разу, коли трапиться трагедія, і журналіст чи дисидент буде вбитий, кожен візьме паузу і задумається, чи ця новина є правдивою. І це прикрий наслідок у довготривалій перспективі», — каже в інтерв’ю Українській
службі «Голосу Америки» колишній високопосадовець Пентагону Майкл Карпентер.
«Я не розумію таких «спецоперацій», це для мене незбагненно. Звичайно, єдина хороша новина в усій цій історії те, що він живий», — додає
міністр МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.
А от у міністерстві закордонних справ Росії заявили, що спецоперація
СБУ з інсценування вбивства Аркадія Бабченка та звинувачення у причетності РФ до його організації є «русофобською брехнею».

СВІТ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 1—2 ЧЕРВНЯ 2018

■ БЮДЖЕТ

«Дайте, дядьку, п’ятака»
В ЄС розпочинається війна за розподіл коштів iз
брюссельської каси

❙ Автобан у Польщі. Багато інфраструктурних проектів у Східній Європі реалізовано
❙ завдяки грошам із бюджету ЄС.
Ігор ВІТОВИЧ
«Новий бюджет для нової Європи», — так глава Єврокомісії ЖанКлод Юнкер представив на початку травня в Європарламенті проект
наступного семирічного бюджету
ЄС. Він охоплює період iз 2021-го
по 2027 рік і віддзеркалює пріоритети ЄС. Під «новою Європою» розуміється Євросоюз уже без Великої Британії.
Цього разу сумарний обсяг бюджетного плану становить 1279 млрд. євро. Головними стаття ми економіки стануть
фіна нсування спільної аграрної
політики та «політики єдності»
чи «згуртованості». Ці дві статті витрат упродовж «семирічки»
2021—2027 років планується скоротити на 5%, що відразу викликало невдоволення головних отримувачів коштів, передусім Польщі
та Франції. Але, загалом, презентація нового бюджету ЄС 2 травня в Європарламенті відбулася
спокійно.
Емоції почали розпалюватися
після 29 травня, коли Єврокомісія

оприлюднила розшифровку бюджетних статей, передусім статті
«політики згуртованості», або когерентності. Якщо на головну статтю спільної аграрної політики буде
витрачено 40% бюджетних коштів,
то на «згуртованість» піде третина
від загальної суми бюджету 1279
млрд. євро.
Під «політикою згуртованості»
розуміють кошти зі спільної брюссельської каси на допомогу біднішим країнам Євросоюзу з метою
підтягнути їх до середньоєвропейського рівня. Найбільшим отримувачем бюджетних коштів упродовж двох останніх «семирічок»
була Польща. За цей час Варшава
отримала з Брюсселя фінансової
допомоги на суму 150 млрд. євро.
Тепер же Варшава отримає з
Брюсселя фінансової допомоги на
наступну «семирічку» у розмірі
«лише» 64 млрд. 400 млн. євро,
тобто на 23% (майже 24 млрд. євро)
менше, ніж за попередній семирічний період. Така «образа» миттєво
об’єднала дуже роз’єднану польську політичну сцену. Якщо всі роки
перебування при владі правляча

партія «Право і справедливість»
«відфутболювала» всі прохання і
вимоги офіційного Брюсселя дотримуватися верховенства права і прав на людські свободи, затягуючи пісню «Не втручайтесь у
наші внутрішні справи», то тепер,
коли справа дійшла до грошей, iз
Варшави залунало «Дайте, дядьку, п’ятака». Більшого, ніж ви заклали в рамках політики когерентності.
За словами міністра інвестицій
та розвитку Польщі Єжи Квєцінського, новий поділ коштів призведе
до незадоволення країн Центрально-Східної Європи. Адже значні
зменшення коштів на політику когерентності передбачено також для
Угорщини, Чехії, Словаччини та
країн Балтії. «Пропозиції Єврокомісії — це тільки початок переговорів про те, як виглядатиме бюджет на 2021—2027 роки, — нагадав міністр. — Нова бюджетна перспектива почнеться у 2021 році».
Рішення про те, яким остаточно
буде бюджет Європейського Союзу,
країни-члени ухвалять у другій половині 2020 року, під час головування Німеччини, необхідною є одностайність усіх країн Євросоюзу.
А до того часу триватимуть запеклі торги, щоб зiрвати більший куш
зі спільного бюджету.
Європейська комісія також запропонувала пов’язати фонди ЄС
із верховенством права. Як оцінив
заступник глави МЗС Польщі Конрад Шиманський, саме це суперечить принципу верховенства права, позаяк означає залежність від
політичного рішення. За словами
Конрада Шиманського, це будуть
одні з найскладніших переговорів
в історії Європейського Союзу.
Речниця польського уряду Йоанна Копцінська наголошує, що пропозиції ЄС є попередніми і остаточний бюджет може бути іншим: «На
такі пропозиції не буде згоди Польщі. Проти цих пропозицій виступає
не тільки Польща, є багато держав,
які нас у цьому підтримують. Ми
будемо виступати проти всіх пропозицій, які дискримінують чи мають
на меті дискримінацію країн Центрально-Східної Європи».
Другим після Польщі отримувачем коштів у рамках політики згуртованості є Італія — 38,5 млрд. євро
на наступну «семирічку». Третім —
Іспанія — 34 млрд. євро. ■

■ ЗНАХІДКИ

Ще пам’ятає
Карла Великого
В Італії знайшли найстаріше в Європі дерево
Олег БОРОВСЬКИЙ
Незвичне відкриття здійснили
італійські вчені в Національному
парку Полліно на півдні Італії. Їх
зацікавило старе, частково всохле
дерево на скелястому пагорбі. Після проведених досліджень ботаніки з Тосканського університету,
що в місті Вітербо в італійському регіоні Лаціо, з подивом виявили: дерево все ще росте, хоча його
вік становить 1230 років, повідомляють науковий часопис «Еколоджі» (Ecology) та британська газета «Дейлі Мейл». Вчені навіть занотували її приріст упродовж останніх кількох десятків років.
Ботаніки наголошують, що ця
старезна пінія (дерево з родини
соснових, яке поширене в районі
Середземномор’я, тому його ще називають італійською сосною) дуже
життєздатна. Вона росте на відкритому скелястому пагорбі, і тому піддається різким змінам температур

та впливу вітрів. Ця пінія пережила і похолодання клімату в Середньовіччі, і теперішнє глобальне потепління.
Знайдений унікальний екземпляр пінії вже отримав власне горде латинське ім’я Italus. Дерево
стане об’єктом подальших досліджень, які допоможуть передбачити, як теперішні ліси реагуватимуть на можливі зміни клімату.
Наразі ж встановлено, що
Italus «вчепився» своїм корінням
у скелястий ґрунт 789 року нашої ери. Тобто дерево цілком може
«пам’ятати» франкського імператора Карла Великого, який у 773774 роках завоював Італію і встановив там Каролінгське правління. Ця сосна майже на два століття старша, ніж 1075-річна пінія з
Північної Греції, яка до цього часу
вважалася рекордсменом-довгожителем серед дерев.
Прикметно, що на території України ростуть і значно старіші де-

❙ Фрагмент дерева.
рева. Вчені стверджують, що вік
ялівця та оливи з Нікітського ботанічного саду в Криму сягає 2000
років. Фісташковому дереву з цього
ж заповідника — 1500-1700 років,
а дубу з села Стужиця на Закарпатті — 1200-1300 років. Утім вік дерев вказують приблизний, бо ніхто
не проводив ґрунтовних наукових
дослі джень, щоб його уточнити.
Італійці ж вказують вік своєї пініїрекордсменки з точністю до року.
Ну хіба не дивина? ■
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■ КРИЗА

Хаос в
очікуванні
уряду
Європейські ринки
лихоманить від політичної
нестабільності в Італії
Олег БОРОВСЬКИЙ
На італійській політичній арені запанував хаос. Ринки продовжують панічно реагувати на те, що заплановане на вівторок на
цьому тижні оголошення складу технічного
кабінету на чолі з Карло Коттареллі було відкладено, повідомляє «Євроньюс».
У середу Коттареллі провів неформальні консультації з президентом республіки
Серджо Маттареллою, а потім провів у парламенті зустріч iз лідерами фракцій. На цей
час жодна з партій, які пройшли до парламенту, не має наміру голосувати за технічний уряд на чолі з колишнім високопосадовим чиновником Міжнародного валютного фонду. «Ми надалі маємо намір створити
уряд змін, поява якого заспокоїла б ринки.
Але нам не дали цього зробити, що і призвело до виникнення серйозних проблем», —
виправдовується лідер популістської партії
«Рух п’ять зірок» Луїджи Ді Майо. А його
партнер по коаліції, глава іншої популістської партії «Ліга Півночі» Маттео Сальвіні
оприлюднив відеозвернення, в якому кепкує з цього приводу: «Давайте привітаємо
президента Італії Матареллу! Ми намагаємось сформувати уряд, а йому все не так!».
Але президент дійсно робить усе можливе, аби до складу уряду не потрапили особи, які закликають країну до виходу з єврозони та роздають обіцянки, які неможливо
виконати.
Італійські ЗМІ пишуть про намір провідних парламентських партій зробити все, щоб
дострокові вибори в Італії відбулися 29 липня. Але чи буде кращим результат? За щойно проведеними опитуваннями громадської
думки, багато італійців надалі вірять порожнім обіцянкам популістів, і вони здобудуть у
парламенті ще більше місць. І все повернеться до теперішньої кризи.
Хоча джерело, близьке до прем’єра перехідного уряду Карло Коттареллі, заявляє про
«нові можливості для створення політичного уряду». Не виключена нова спроба формування уряду популістами.
Тим часом Єврокомісія наголосила, що
«доля італійців — у руках самих італійців».
Заява речника Єврокомісії пролунала в середу, 30 травня, на тлі гострої критики висловлювання єврокомісара Ґюнтера Еттінґера,
який порадив італійцям не голосувати за популістів — з огляду на погіршення стану економіки Італії, — чим викликав обурення лідерів «Ліги Півночі» та «Руху п’яти зірок».
В Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) також застерегли щодо непередбачуваних наслідків політики можливого уряду популістів, які мають
намір відмовитися від заходів економії. Генсек організації Анхель Гурріа зазначив, що
«Італія є частиною Європи, частиною єврозони, так і залишиться. Якщо ми щодня будемо змінювати політику, це буде безумством»,
— цитує Генсека інформагенція «Франс
Пресс».
Водночас експерти побоюються, що теперішня кризова ситуація в Італії призведе до економічного реґресу в усій Європі.
Так, OECD погіршила прогноз економічного
зростання для Німеччини на наступний рік
iз 2,4% до 2,2%. «Нинішня криза в Італії
може виявитися для країн єврозони набагато небезпечнішою, ніж криза у Греції»,
— заявив тижневикові «Шпігель» економіст професор Гарольд Джеймс. Економічний щоденний часопис «Ханделсблатт» переконує, що італійська криза вже негативно
вплинула на становище німецьких банків.
Німецька промислово-торговельна палата
також погіршила для Німеччини прогноз
щодо зростання економіки на наступний рік
iз 2,7% до 2,2%. ■
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УТ-1

06.00, 15.35 М/с «Чорний
Джек»
14.00 Перша шпальта
14.30 РадіоДень
15.00 Новини (сурдопереклад)
15.20 М/с «Гон»
16.00 Хто в домі господар?
16.30 Д/ф «Спільноти
тварин»
17.00, 5.05 Розсекречена
історія
18.00, 0.15 Інформаційна
година
19.00 #@)[]?$0 із Майклом
Щуром

4 червня

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 5.35 ТСН
09.30 Чотири весілля
10.55, 12.20, 12.45 Одруження
наосліп
14.00, 15.15 Міняю жінку
17.10 Мелодрама «Кохання
Мер’єм»
19.20, 20.15 Секретні
матеріали
20.30, 21.25 Комедія «Між
нами, дівчатами»
22.20 Гроші 2018
23.30, 1.20 Жахи «Виття:
переродження»
05.00 М/ф

05.35, 20.00, 5.20 Подробиці
06.00 М/ф
06.15, 23.00 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.10, 12.25 Х/ф «Жіноча
інтуїція»
13.10 Х/ф «Діти як діти»
14.40 Х/ф «Ми жили по
сусідству»
16.10 Чекай на мене. Україна
18.00, 19.00, 4.05 Стосується
кожного
20.40 Т/с «Червона королева»
00.50 Х/ф «Пазманський
диявол»
02.45 Орел і решка. Шопінг
04.50 Top Shop

14.00, 15.00, 16.00, 18.00,

5 канал
17.10, 18.30, 19.20

19.40, 4.40 До справи
20.15, 1.10 Війна і мир
21.00, 3.00 Новини

19.00, 21.00, 00.00,

21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Т/с «Іспанська легенда»
23.00 Д/ф «Найбільш
завантажений у світі»
23.50 Д/ф «Гордість світу»

03.45 Світло
НТН
05.25 Х/ф «Грішник»
06.50 Х/ф «Казка про жінку
та чоловіка»
08.30 Свідок. Агенти
09.05 Х/ф «Грачі»
10.40 Кримінальні справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30
Свідок
12.50, 3.30 Речовий доказ
15.10, 16.50 Легенди карного
розшуку
19.30, 0.45 Т/с «Криміналіст»
22.45, 23.45 Т/с «Кулагін і
партнери»
03.00 Випадковий свідок
04.40 Правда життя. Професії
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Мовою мистецтва.
У вінку нев’янучих
традицій. Петриківський
розпис
06.25 Профілактика канала
(06.27 — 14.00)
14.30 РадіоДень
14.55 Лайфхак українською
15.00 Візитки Карпат
15.10 РадіоДень «Життя+»
15.30 Хто в домі хазяїн?
15.50 Хочу бути
16.10 РадіоДень. Освітні
програми. «Твій
час»/«Модуль знань»
16.50 Суспільний університет
17.15 Українська читанка
17.30 Як дивитися кіно

Інформаційний вечір

1.00, 2.00, 3.00, 4.00,

17.45 Час громади

5.00 Час новин

21.25, 0.15 Актуально:

14.10 Кендзьор

Економіка. Політика.

15.30, 16.10 Інформаційний

Соціум

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 2.45 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях
10.30 Місія: краса
11.30, 3.35 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар-4»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Я дарую тобі
щастя»
23.30 Х/ф «Халк»

23.40 Агрокраїна
00.25, 5.40 Хроніка дня
01.15, 4.35, 5.15 Машина час
02.10 Нові Герої Донбасу

17.00 Час новин. Київ

22.00 «За Чай.com»

04.10 Феєрія мандрів

18.00
18.50
19.05
19.50

19.00 Х/ф «Завіса»
20.00 Хата на тата
22.40 Х/ф «Дівич-вечір»
00.55 Один за всіх

20.25
20.30
23.00
23.50
00.50

01.20
01.30
01.50
02.15

03.10

03.55

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

06.00 М/ф
08.00, 1.05 Нове «Шалене
відео по-українськи»
09.25, 18.15 Спецкор
10.05, 18.50 ДжеДАІ

СТБ
07.00, 15.55 Все буде добре!
08.25 Х/ф «Крапля світла»
12.05 Звана вечеря
13.00 Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис
17.30, 22.00 Вікна-новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 10.00, 12.00,
14.00, 14.40, 16.45,

часом»
16.25 Х/ф «Імперія акул»
19.25, 20.25 Т/с «Опер за

Більше ніж правда
Т/с «Майор і магія»
Свобода слова
Скарб нації
Еврика!

10.00, 23.30 «Марсель»

03.00 Зона ночі
04.55 Абзац
06.54, 8.44 Kids Time
06.55 М/с «Дракони.
Перегони безстрашних»
08.45 М/ф «Індики: назад у
майбутнє»
10.35 М/ф «Робінзон Крузо»
12.40 Х/ф «Особливо
небезпечна»
14.40 Х/ф «Міс
Конгеніальність»

(1992/1993 рр.)

03.30 Прокляття Че Гевари

12.45 «Вітесс» — «Лаціо».

«Верес». ЧУ
08.10 «Зоря» —
«Естерсунд». ЛЄ УЄФА
10.10 Албанія — Україна.
Контрольна гра
12.10 «Шахтар» — «Наполі».
ЛЧ УЄФА
14.10 Журнал ЛЧ
14.55 «МЮ» — «Базель».

ЛЄ УЄФА
14.40 «Маріуполь» —
«Верес». ЧУ
16.40 «Зоря» —
«Естерсунд». ЛЄ УЄФА
18.30 Найкращі голи сезону.
ЧІ
19.25 Албанія — Україна.
Контрольна гра
21.25 «Шахтар» — «Наполі».

ЛЧ УЄФА

ЛЧ УЄФА

16.55 «Олександрія»

01.20 Огляд сезону. ЧІ

— «Олімпік». ЧУ
19.00 «Марсель»
— «Мілан». Фінал
(1992/1993 рр.)

23.50 «Арсенал» — «Кельн».
ЛЄ УЄФА
01.55 «МЮ» — «Ньюкасл».
ЧА

— «Олімпік». ЧУ
04.05 «МЮ» — «Базель».
ЛЧ УЄФА

ЛЄ УЄФА
ФУТБОЛ-2
06.00 «Арсенал» — «Кельн».
ЛЄ УЄФА
07.50, 9.50, 12.30, 14.35,

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
23.00 Х/ф «Супер Майк»
01.00 Х/ф «Бабій»
02.35 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Принцеса Лілліфі
та маленький єдиноріг»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.40, 14.00 Правда життя
08.40 Загадки планети
09.30, 16.50 Сила тварин
10.20 Природа сьогодення

03.55 «Вітесс» — «Лаціо».

К1

02.15 «Олександрія»

20.50 Голи сезону. ЧА
21.45 «Вотфорд» —

01.30 Код доступу
02.50 Полювання на НЛО

Топ-матч
06.10 «Маріуполь» —

16.50 Х/ф «Міс
Конгеніальність-2»
19.00 Ревізор
21.35 Пристрасті за
Ревізором
00.45 Х/ф «Кохання та інші
негаразди»
02.55 Служба розшуку дітей

— «Мілан». Фінал
11.50 LaLiga Files. ЧІ

10.45 Т/с «Стоматолог»
14.45 Х/ф «Земля, забута

20.20
21.25
22.35
04.15
04.25

18.45, 23.35, 1.40, 03.45

«Ліверпуль». ЧА
КАНАЛ «2+2»

05.00, 4.50 Т/с «Відділ 44»
05.45, 19.20 Надзвичайні
новини
06.35 Факти тижня. 100
хвилин
08.45, 12.45, 15.45, 18.45,
21.05, 4.30 Факти
09.15 Спорт
09.20 Надзвичайні новини.
Підсумки
10.10 Антизомбі
11.10 Секретний фронт.
Дайджест
12.20, 13.20, 16.20, 0.45
Х/ф «Десять з
половиною балів»
16.50 Х/ф «Ефект колібрі»

НОВИЙ КАНАЛ

23.05 БлогПост

03.15 Кіно з Я. Соколовою

Інформаційна година
Книжковий арсенал. P. S.
#ВУКРАЇНІ
#@)[]?$0 із Майклом
Щуром
UAмузика.відеокліп
#МузLove з Любою
Морозовою
РадіоДень. «Книжкова
лавка. Топ-7»
Фольк-music
Документальна
програма «Бюджетний
відпочинок»
Українська читанка
РадіоДень
Тема дня
Документальний фільм
«Наївне малярство
Михайла Онацька»
Лекції «Громадського».
Олександра Андрусик
Музичне агентство
«Ухо». Як працювати з
сучасною академічною
музикою
Авторський проект
Ledy Opera, концерт
Ольги Чубаревої «Сни
Роксолани»

ICTV

01.50 Телемагазин

21.40 Час-Time

день

01.55 ТАКАШОТАМ #
02.05 Смаки культур

ІНТЕР

11.00 Т/с «Усі жінки»
— «відьми»
12.00, 0.30 Найкращий
ресторан
13.00, 21.00 Т/с «Догори
дриґом»

11.20 Ілюзії сучасності

14.00, 3.20 Віталька

12.20 Академік Корольов

16.00, 1.30 Країна У

13.10, 4.20 Містична Україна

17.00, 2.30 Панянка-селянка

15.00, 21.40, 0.20 Річкові

18.00 Казки У Кіно

монстри

19.00 Танька і Володька

16.00, 20.50 Мистецтво

20.00 Одного разу під

виживання

Полтавою

16.30, 21.15, 23.15

17.50 Секретні території

22.00 Готель «Галіція»

21.25 Т/с «Касл-2»

Топ-матч

19.40 Речовий доказ

23.00 Т/с «Помста»

23.00 Х/ф «Хижак»

08.00 «Вотфорд» —

22.30 Диво-винаходи

02.00 БарДак

23.20 Бойові сили

05.40 Корисні підказки

викликом»

02.20 Облом.UA.

«Ліверпуль». ЧА
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5 червня
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, 2.05 Смаки культур
13.00, 15.00 Новини
(сурдопереклад)
13.10 РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55, 4.40 Складна розмова
14.30 РадіоДень
15.20 М/с «Гон»
16.00 Хто в домі господар?
16.30 Д/ф «Спільноти
тварин»
17.00, 3.45 Світло
18.00, 0.15 Інформаційна
година
19.00 Перший на селі
20.30 Наші гроші
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Т/с «Римська Імперія»
01.10, 5.05 Розсекречена
історія
НТН
05.40 Х/ф «Паризька
драма»
06.55 Х/ф «Непіддатливі»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Дикий пляж»
10.30 Кримінальні справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35
Свідок
12.50, 3.25 Речовий доказ
15.10, 16.50 Легенди карного
розшуку
19.30, 0.45 Т/с «Криміналіст»
22.45, 23.45 Т/с «Кулагін і
партнери»
03.05 Випадковий свідок
04.05 Правда життя. Професії

06.00
06.00
07.00
07.20
07.35
08.05
08.05
08.15
08.45
09.10
09.15
09.25
09.30
10.25

11.50
12.40
13.10
13.20
13.30
14.30
14.55
15.00
15.10
15.30
15.50

UA.Культура
Гімн Україниі
Д/ф «Кібервійни»
Казки Лiрника Сашка
Школа Мері Попінс
Хочу бути
UAмузика. Відеокліп
Візитка Полтавщини
Новини
Тема дня
UAмузика. Відеокліп
Українська читанка
Візитка Карпат.
Фольк-music Діти
Київський академічний
Молодий театр. Шарль
Перро «Красуня і
Чудовисько» ч. 1, 2
#@)[]?$0 із Майклом
Щуром
Діалог. Василь
Герасим’юк» — «Іван
Малкович (поезія)
Інтерв`ю «Громадське».
Римма Зюбіна у
Сіверськодонецьку
Українська читанка
Д/с «Музична одіссея
Арірант. Шоу»
РадіоДень
Лайфхак українською
Візитка Карпат
РадіоДень «Життя+»
Хто в домі хазяїн?
Хочу бути

КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР

06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 5.35 ТСН
09.30 Чотири весілля
10.55, 12.20, 12.45 Одруження
наосліп
14.00, 15.15 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 «Шукаю жінку
з дитиною»
02.05 Комедія
«Двадцятип’ятиборство»

06.00 М/ф
06.15, 23.00 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00, 20.40 Т/с «Червона
королева»
12.25 Т/с «25-та година»
14.50, 15.45, 16.45 Речдок
17.40 Новини
18.00, 19.00, 4.05 Стосується
кожного
20.00, 5.20 Подробиці
00.50 Х/ф «Довіра»
02.40 Орел і решка. Шопінг
04.50 Top Shop

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
Актуально: Економіка.

5 канал
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, 11.10, 12.30 Трансляція
на суспільно значущі
теми
13.15 БлогПост
14.10, 15.30, 16.10

16.10 РадіоДень. Освітні
програми. «Твій
час»/«Модуль знань»
16.50 Суспільний університет
17.15 Українська читанка
17.30 #МузLove з Любою
Морозовою
18.00 Інформаційна година
18.50 Книжковий арсенал. P. S.
19.05 Світло
19.55 Діалог. Василь
Герасим’юк» — «Іван
Малкович (поезія)
20.25 UAмузика.відеокліп
20.30 #KіноWALL з Сергієм
Тримбачем
21.00 Національна опера
України. Джакомо
Пуччіні «Турандот»
23.00 Новини
23.30 Тема дня
23.50 Фольк-music
00.50 Діалог. Василь
Герасим’юк» — «Іван
Малкович (поезія)
01.20 Українська читанка
01.30 РадіоДень
01.50 Тема дня
02.15 Документальний фільм
«Пісня Всесвіту. Їхав
козак за Дунай»
03.00 Національна опера
України. Джакомо
Пуччіні «Турандот»
05.00 Світло
СТБ
06.55, 15.55 Все буде добре!
08.25 Танцюють всі!-6
12.00 Звана вечеря
12.55 Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис
17.30, 22.00 Вікна-новини
18.00 Х/ф «Завіса»
20.00 ЕксперименТИ
22.40 Х/ф «Дівич-вечір»
00.55 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, 3.00 Облом.UA.
09.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАІ
10.55, 17.25 Загублений світ
12.55, 2.10 Нове «Шалене
відео по-українськи»
15.25 Х/ф «Крижані акули»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за
викликом»
21.25, 23.00 Т/с «Касл-2»
00.45 Х/ф «Дев’ять місяців
суворого режиму»
ФУТБОЛ-1
06.10 «Ворскла» —
«Шахтар». ЧУ
08.10 «Атлетік» — «Зоря».
ЛЄ УЄФА
10.10 «МЮ» — «Вест Гем».
ЧА
12.10 «Ман Сіті» —
«Шахтар». ЛЧ УЄФА
14.00 Голи сезону. ЧА
14.55 «ЦСКА» — «МЮ». ЛЧ
УЄФА
16.55 «Шахтар» —
«Динамо». ЧУ06.00,
8.00, 10.00, 12.00,
16.45, 18.45, 23.35,
1.40, 3.45 Топ19.00 «Мілан» —
«Барселона». Фінал
(1993/1994 рр.)
20.50 Огляд сезону. ЧІ
21.45 Албанія — Україна.
Контрольна гра
23.50 «БАТЕ» — «Арсенал».
ЛЄ УЄФА
01.55 «Селтік» — «Астана».
ЛЧ УЄФА
03.55 «Лаціо» — «ЗюлтеВарегем». ЛЄ УЄФА

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.30 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях
10.30 Місія: краса
11.30, 4.20 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар-4»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Я дарую тобі
щастя»
23.30, 2.00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
01.30 Телемагазин

ICTV
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НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.00 Зона ночі
04.55 Абзац
06.49, 8.09 Kids Time
06.50 М/с «Дракони.
Перегони безстрашних»
08.10 Т/с «Меліса та Джой»
11.10 Т/с «Підступні
покоївки»
14.40 Х/ф «Скільки у

05.35, 20.20 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у В
08.45, 12.45, 15.45, 18.45,
21.05, 4.30 Факти
09.20, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Більше ніж правда

тебе?»

11.05 Антизомбі
12.05, 13.20 Х/ф
«Таємничий острів»
14.15, 16.20 «На трьох»
17.45, 21.25 Т/с «Майор і
магія»

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 час
02.10 Нові Герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів
ФУТБОЛ-2
06.00 «БАТЕ» — «Арсенал».
ЛЄ УЄФА
07.50, 9.50, 11.50, 12.30,
14.35, 16.30, 21.15,
23.15 Топ-матч
08.00 «Челсі» — «Бернлі».
ЧА
10.00, 23.30 «Мілан»
— «Барселона». Фінал
(1993/1994 рр.)
12.00 Журнал ЛЧ
12.45 «Лаціо» — «ЗюлтеВарегем». ЛЄ УЄФА
14.40 Албанія — Україна.
Контрольна гра
16.40 «Атлетік» — «Зоря».
ЛЄ УЄФА
18.30 Огляд сезону. ЧІ
19.25 «МЮ» — «Вест Гем».
ЧА
21.25 «Ман Сіті» —
«Шахтар». ЛЧ УЄФА
01.20 Найкращі голи сезону.
ЧІ
02.15 «Шахтар» —
«Динамо». ЧУ
04.05 «ЦСКА» — «МЮ». ЛЧ
УЄФА

23.30 Х/ф «Мачо і ботан»
01.25 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей

16.50, 19.00 Заробітчани

04.25 Студія Вашингтон

21.00 Аферисти в мережах

04.50 Т/с «Відділ 44»

22.00 Від пацанки до панянки

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.40, 14.00 Правда життя
08.40, 22.30 Загадки планети
09.30, 16.50 Сила тварин
10.20 Природа сьогодення
11.20 Ілюзії сучасності
12.20 Таємниці дефіциту
13.10, 5.10 Містична Україна
15.00, 21.40 Річкові монстри
16.00, 20.50 Мистецтво
виживання
17.50 Секретні території
19.40, 0.20 Речовий доказ
23.20 Бойові сили
01.30 Місця сили

22.00 Вірю не вірю
02.20 Нічне життя

К1
06.30 Top Shop
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15, 12.00, 13.00, 14.00,
20.00, 21.00, 23.45, 1.35
Орел і решка
10.10 Т/с «Дикий ангел»

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Рапунцель»
11.00 Т/с «Усі жінки»
— «відьми»
12.00, 0.30 Найкращий
ресторан
13.00, 21.00 Т/с «Догори
дриґом»
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 1.30 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 «Помста»
02.00 БарДак
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, 1—2 ЧЕРВНЯ 2018
УТ-1

06.00, 15.35 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
21.00, 0.35, 3.00 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.35, 19.25 Д/ф «Неповторна
природа»
10.30 Телепродаж
10.55 Д/ф «Незвідані шляхи»
12.00, 2.30 Смаки культур
13.00, 15.00 Новини
(сурдопереклад)
13.10 РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.20 М/с «Гон»
16.00 Хто в домі господар?
16.30 Д/ф «Спільноти
тварин»
17.05 Війна і мир
18.00 Інформаційна година
19.00 Д/ф «Дешевий
відпочинок»
20.30 Складна розмова
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Т/с «Римська імперія»
01.10 Тема дня
01.30, 3.45 Світло
04.40 До справи
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, 5.35 ТСН
09.30 Чотири весілля
10.55, 12.20, 12.45 Одруження
наосліп
14.00, 15.15 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 «Отримайте
багаж»
00.15, 1.55 Мелодрама
«Домашня робота»
05.15 М/ф

06.00 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, 20.40 Т/с «Червона
королева»
12.25 Т/с «25-та година»
14.50, 15.45, 16.45 Речдок
18.00, 19.00, 4.05 Стосується
кожного
20.00, 5.20 Подробиці
00.50 Х/ф «Ларго Вінч:
початок»
02.40 Орел і решка. Шопінг
04.50 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 Т/с «Жіночий
лікар»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Я дарую тобі
щастя»
23.30, 2.00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
01.30 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, 0.10
Актуально: Економіка.

5 канал
Політика. Соціум
07.25 Драйв
07.30 Медекспертиза
08.15 Топ дня
08.45 Клуб LIFE
09.25, 17.45 Час громади
10.10, 11.10, 12.30 Трансляція
на суспільно значущі
теми
13.10 Поліграф
14.10, 15.30, 16.10

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 час
02.10 Нові Герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

05.35 Х/ф «Чорна Рада»

ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

Молодий театр.

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.30 Документальний фільм

А. Курейчик «Людина і

10.55, 17.20 Загублений світ

«Гуцулка Ксеня»

вічність», ч. 1, 2 (18+)

11.20 Дитячі таємниці. День

05.00 Розсекречена історія

захисту дітей
11.50 Світло

СТБ
06.40, 15.55 Все буде добре!

19.25, 20.30 Т/с «Опер за
викликом»

08.00 Все буде смачно!
09.00 Танцюють всі!-6

00.45 Х/ф «Ірландець»

14.30 52 вікенди

12.40 Звана вечеря

14.55 Лайфхак українською

03.15 Облом.UA.

09.00 Х/ф «Нічний

13.35 Битва екстрасенсів.

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40

15.30 Хто в домі хазяїн?

18.00 Х/ф «Завіса»

15.50 Хочу бути

19.55 Слідство ведуть

Свідок
12.50, 3.25 Речовий доказ
15.10, 16.50 Легенди карного
розшуку

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

19.30, 0.45 Т/с «Криміналіст»

16.50 Суспільний університет

22.45, 23.45 Т/с «Кулагін і

17.15 Українська читанка

партнери»
03.10 Випадковий свідок
04.10 Правда життя. Професії

17.30 #KіноWALL з Сергієм
Тримбачем
18.00 Інформаційна година
18.50 Книжковий арсенал. P. S.

UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Музика і музиканти.
Олександр Цимбалюк
06.30 Діалог. Василь
Герасим’юк — Іван
Малкович (поезія)
07.00 Казки Лiрника Сашка
07.20 Школа Мері Поппінс
07.40 Хочу бути
08.05 UAмузика. Відеокліп
08.05 Візитка Полтавщини
08.15 Новини
08.45 Тема дня
09.10 UAмузика. Відеокліп
09.15 Українська читанка
09.25 Візитка Карпат.
Зелене-Бокораш

19.05 Розсекречена історія
20.25 UAмузика. Відеокліп
20.30 #БібліоFUN з
Ростиславом Семківим
21.00 Київський академічний

екстрасенси
22.40 Х/ф «Дівич-вечір»
00.55 Один за всіх

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...»

Молодий театр.

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

А. Курейчик «Людина і

16.15, 23.00 Кримінал

вічність», ч. 1, 2 (18+)

17.15 Ситуація

22.45 Лайфхак українською

18.00 Територія позитиву

23.00 Новини

19.30 Разом

23.30 Тема дня

20.30 Події

23.50 Фольк-music

21.00 Підсумки

01.20 Українська читанка

22.00 Поярков NEWS

02.15 Д/ф «Юрій
Рибчинський. Музика
слів»
03.00 Київський академічний

06.00, 8.00, 10.00, 12.00,
16.45, 18.45, 20.50,
21.30, 23.35, 1.40, 03.45
Топ-матч
06.10 «Зірка» — «Олімпік».
08.10 «Зоря» — «Герта». ЛЄ
УЄФА
10.10 «Брайтон» — «Ман
Сіті». ЧА
12.10 «Феєнорд» —
«Шахтар». ЛЧ УЄФА

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 2.25 Нове «Шалене
відео по-українськи»
09.35, 18.15 Спецкор

09.20, 19.20 Надзвичайні
новини
11.05 Антизомбі

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.10 Зона ночі
04.40 Абзац
06.34, 7.49 Kids Time
06.35 М/с «Дракони.
Перегони безстрашних»
07.55 Т/с «Меліса та Джой»
11.00 Т/с «Підступні
покоївки»
15.00 Х/ф «Палкі втікачки»

12.00, 13.20 Х/ф
«Таємничий острів»
14.15, 16.20 «На трьох»
16.50, 21.25 Т/с «Майор і
магія»
23.35 Х/ф «Мачо і ботан»
01.30 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
04.15 Еврика!

17.00, 19.00 Від пацанки до
панянки
21.00 Аферисти в мережах

04.25 Студія Вашингтон

22.00 Суперінтуїція

04.50 Т/с «Відділ 44»

02.05 Служба розшуку дітей

04.05 Скарб нації

ФУТБОЛ-2
06.00 «Црвена Звезда»

07.50, 9.50, 14.35, 16.30,
21.15, 23.15 Топ-матч
08.00 Албанія — Україна.
Контрольна гра

11.50 Найкращі голи сезону.
ЧІ
12.45 «Ніцца» — «Лаціо».
ЛЄ УЄФА
14.40 «Зірка» — «Олімпік».
ЧУ

23.20 Бойові сили
00.20 Шалена подорож
01.30 Брама часу
К1
06.30 Top Shop
07.40 Чи знаєте ви, що...
20.00, 21.00, 23.45, 1.35
Орел і решка
10.10 Т/с «Дикий ангел»
22.00 Вірю не вірю

16.40 «Зоря» — «Герта». ЛЄ

02.20 Нічне життя

УЄФА
18.30 «Барселона» —
чемпіон!. ЧІ
19.25 «Брайтон» — «Ман
Сіті». ЧА
21.25 «Феєнорд» —
«Шахтар». ЛЧ УЄФА

ЧУ

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Щасливий
Ганс»
11.00 Т/с «Усі жінки»
— «відьми»
12.00, 0.30 Найкращий
ресторан

04.05 «Бенфіка» — «МЮ».
ЛЧ УЄФА

19.00 «Аякс» — «Мілан».
Фінал (1994/1995 рр.)

19.40 Речовий доказ

08.15, 12.00, 13.00, 14.00,

02.15 «Сталь» — «Шахтар».

Контрольна гра

виживання

— «Мілан». Фінал

14.55 «Бенфіка» — «МЮ».
16.55 Албанія — Україна.

16.00, 20.50 Мистецтво

10.00, 23.30 «Аякс»

01.20 Голи сезону. ЧА

ЛЧ УЄФА

15.00, 21.40 Річкові монстри

17.50 Секретні території

14.00 Огляд сезону. ЧІ

13.00, 21.00 Т/с «Догори
дриґом»
14.00, 3.20 Віталька

МЕГА

16.00, 1.30 Країна У

21.00 Журнал ЛЧ

06.00 Бандитська Одеса

17.00, 2.30 Панянка-селянка

21.45 «Свонсі» — «МЮ». ЧА

07.40, 14.00 Правда життя

18.00 Казки У Кіно

23.50 «Црвена Звезда»

08.40, 22.30 Загадки планети

19.00 Танька і Володька

09.30, 16.50 Левиний

20.00 Одного разу під

рейнджер

Полтавою

— «Арсенал». ЛЄ

01.30 РадіоДень
01.50 Тема дня

ФУТБОЛ-1

ЧУ
ПРЯМИЙ

21.05, 4.30 Факти

(1994/1995 рр.)

Апокаліпсис
17.30, 22.00 Вікна-новини

08.45, 12.45, 15.45, 18.45,

УЄФА

Лєванов «Піаніст» (16+)

15.10 РадіоДень «Життя+»

06.30 Ранок у Великому Місті

15.00 Х/ф «12 раундів»

21.25, 23.00 Т/с «Касл-2»

10.30 Кримінальні справи

оборона

— «Арсенал». ЛЄ

Молодий театр. Вадим

15.00 Візитки Карпат

05.35, 10.10 Громадянська

12.55 Помста природи

08.30 Ранковий «Свідок»
мотоцикліст»

ICTV

20.20 Секретний фронт

09.30 Фольк-music

12.40 Київський академічний
НТН

6 червня

УЄФА
01.55 «Олімпік» —
«Ворскла». ЧУ
03.55 «Ніцца» — «Лаціо».
ЛЄ УЄФА

10.20 Природа сьогодення

22.00 Готель «Галіція»

11.20 Ілюзії сучасності

23.00 Т/с «Помста»

12.20 Таємниці дефіциту

02.00 БарДак

13.10, 5.10 Містична Україна

05.40 Корисні підказки
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7 червня
УТ-1
06.00, 15.35 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
21.00, 0.35, 3.00 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.35, 19.25 Д/ф «Неповторна
природа»
10.30 Телепродаж
10.55 Д/ф «Незвідані шляхи»
12.00 Енеїда
12.25, 2.05 Смаки культур
13.00, 15.00 Новини
(сурдопереклад)
13.10 РадіоДень

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 5.35 ТСН
09.30 Чотири весілля
10.55, 12.20, 12.45 Одруження
наосліп
14.00, 15.15 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
00.15, 2.05 Комедія «Великий
солдат»

06.00 М/ф
06.10, 23.10 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00, 20.40 Т/с «Червона
королева»
12.25 Т/с «25-та година»
14.50, 15.45, 16.45 Речдок
18.00, 19.00, 4.10 Стосується
кожного
20.00, 5.25 Подробиці
00.50 Х/ф «Ларго Вінч-2:
змова у Бірмі»
02.55 Орел і решка. Шопінг
04.55 Top Shop

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.30, 8.35 Огляд преси
06.45, 17.00 Час новин. Київ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 00.00,
1.00, 2.00, 3.00, 4.00,
5.00 Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.15
Актуально: Економіка.

5 канал
Політика. Соціум
07.35 Компанія героїв
08.15 Топ дня
08.45 Клуб LIFE
09.25, 17.45 Час громади
10.10, 11.10, 12.30 Трансляція
на суспільно значущі
теми
13.10 БлогПост
14.10, 15.30, 16.10
Інформаційний день

13.40 Лайфхак українською
13.55, 1.30 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 Інформаційна година
20.30 Схеми. Корупція в
деталях
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Т/с «Римська Імперія»
01.10 Тема дня
01.50 ТАКАШОТАМ #

09.10
09.15
09.25
09.30
10.30

03.45 Світло
04.40 Складна розмова
05.05 Розсекречена історія
НТН
05.10 Х/ф «Допінг для
ангелів»
06.45 Х/ф «Кому вгору,
кому вниз»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Білі роси»
10.40 Кримінальні справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35
Свідок
12.50, 3.20 Речовий доказ
15.10, 16.50 Легенди карного
розшуку
19.30, 0.45 Т/с «Криміналіст»
22.45, 23.45 Т/с «Кулагін і
партнери»
03.05 Випадковий свідок
04.55 Правда життя. Професії
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Джерела з минулого.
Архітектор простору, ч. 1
06.30 Документальний фільм
«Данило Галицький.
Таємниці однієї
перемоги»
07.00 Казки Лiрника Сашка
07.20 Школа Мері Поппінс
07.35 Хочу бути
08.05 UAмузика. Відеокліп
08.05 Візитка Полтавщини
08.15 Новини
08.45 Тема дня

ІНТЕР

11.20

11.50
12.40

14.30
14.55
15.00
15.10
15.30
15.50
16.10

16.50
17.15
17.30
18.00
18.50
19.05
20.00
20.25
20.30
21.00

22.45
23.00

UAмузика. Відеокліп
Українська читанка
Візитка Карпат
Фольк-music
Документальний фільм
«Пісня Всесвіту. Їхав
козак за Дунай»
Документальний серіал
«Музична одіссея
Арірант. Шоу»
Розсекречена історія
Київський академічний
Молодий театр.
ііІ. Мерес, «Попіл»,
дія 1
РадіоДень
Лайфхак українською
Візитка Карпат
РадіоДень «Життя+»
Хто в домі хазяїн?
Хочу бути
РадіоДень. Освітні
програми. «Твій
час»/«Модуль знань»
Суспільний університет
Українська читанка
#БібліоFUN з
Ростиславом Семківим
Інформаційна година
Книжковий арсенал. P. S.
Війна і мир
Букоголіки
UAмузика.відеокліп
#NeoСцена з Олегом
Вергелісом
Національний
академічний
український
драматичний театр
ім. М. Заньковецької.
Рільке. «Завчасна
паморозь»
Лайфхак українською
Новини

23.30
23.50
00.50
01.20
01.30
01.50
02.15

Тема дня
Фольк-music
Букоголіки
Українська читанка
РадіоДень
Тема дня
Документальний фільм
«Трипілля. Забута
цивілізація Старої
Європи»
03.05 Національний
академічний
український
драматичний театр
ім. М. Заньковецької.
Рільке. «Завчасна
паморозь»
05.00 Війна і мир
СТБ
06.55, 15.55 Все буде добре!
08.15 Танцюють всі!-6
11.50 Звана вечеря
13.45 Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис
17.30, 22.00 Вікна-новини
18.00 Х/ф «Завіса»
19.55, 0.55 Я соромлюсь свого
тіла
22.40 Х/ф «Дівич-вечір»
02.10 Слідство ведуть
екстрасенси
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 Ранок.
«Новий день»
7.00, 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

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.40 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
21.00 Т/с «Я дарую тобі
щастя»
23.20 Контролер
00.00, 2.15 Т/с «CSI: НьюЙорк»
01.45 Телемагазин

ICTV
05.35, 11.05 Громадянська
оборона

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.10 Зона ночі
04.40 Абзац

06.30 Ранок у Великому Місті

06.35, 7.54 Kids Time

08.45, 12.45, 15.45, 18.45,

06.40 М/с «Дракони.

21.05, 4.30 Факти
09.20, 19.20 Надзвичайні
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Перегони безстрашних»
07.55 Т/с «Меліса та Джой»
11.00 Х/ф «Нічого

новини
10.10 Секретний фронт

втрачати»

12.05, 13.20 Х/ф «Джек і
бобове дерево»
14.20, 16.20 «На трьох»
16.50, 21.25 Т/с «Майор і
магія»
20.20 Інсайдер
23.30 Х/ф «Земля після

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 час
02.10 Нові Герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів
17.15
18.00
19.30
20.30
21.00
22.00

Ситуація
Територія позитиву
Разом
Події
Підсумки
Поярков NEWS
КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Відеобімба
09.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАІ
10.55, 17.25 Загублений світ
13.00, 3.05 Облом.UA.
15.20 Х/ф «Ірландець»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за
викликом»
21.25, 23.00 Т/с «Касл-2»
00.45 Х/ф «Без надії на
спокуту»
02.15 Нове «Шалене відео
по-українськи»
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 10.00, 12.00,
16.45, 18.45, 21.25,
23.35, 1.40, 3.45 Топматч
06.10 «Ворскла» — «Зірка».
ЧУ
08.10 «Герта» — «Зоря». ЛЄ
УЄФА
10.10 «Ліверпуль» —
«Кристал Пелес». ЧА
12.10 «Шахтар» —
«Феєнорд». ЛЧ УЄФА
14.00 «Барселона» —
чемпіон! ЧІ
14.55 «МЮ» — «Бенфіка».
ЛЧ УЄФА
16.55 «Маріуполь» —
«Чорноморець». ЧУ
19.00 «Ювентус» — «Аякс»».
Фінал (1995/1996 рр.)
21.45 «Тоттенгем» —

нашої ери»
01.15 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
04.05 Скарб нації

12.55 Від пацанки до панянки

04.15 Еврика!

17.05, 19.00, 22.00 Хто

04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Т/с «Відділ 44»
«Челсі». ЧА
23.50 «Арсенал» — «Црвена
Звезда». ЛЄ УЄФА
01.55 Албанія — Україна.
Контрольна гра
03.55 «Лаціо» — «Ніцца».
ЛЄ УЄФА
ФУТБОЛ-2
06.00 «Арсенал» — «Црвена
Звезда». ЛЄ УЄФА
07.50, 9.50, 12.25, 14.35,
16.30, 18.30, 19.10,
21.15, 23.15, 01.55
Топ-матч
08.00 «Свонсі» — «МЮ». ЧА
10.00, 23.30 «Ювентус»
— «Аякс». Фінал
(1995/1996 рр.)
12.45 ««Лаціо» — «Ніцца».
ЛЄ УЄФА
14.40 «Ворскла» — «Зірка».
ЧУ
16.40 «Герта» — «Зоря». ЛЄ
УЄФА
18.40 Журнал ЛЧ
19.25 «Ліверпуль» —
«Кристал Пелес». ЧА
21.25 «Шахтар» —
«Феєнорд». ЛЧ УЄФА
02.10 «Маріуполь» —
«Чорноморець». ЧУ
04.00 «МЮ» — «Бенфіка».
ЛЧ УЄФА
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.40, 14.00 Правда життя
08.40 Диво-винаходи
09.30, 16.50 Левиний
рейнджер
10.20 Природа сьогодення
11.20 Там, де нас нема
12.20 Таємниці дефіциту

зверху?
21.00 Аферисти в мережах
02.05 Служба розшуку дітей
13.10 Містична Україна
15.00, 21.40 Річкові монстри
16.00, 20.50 Мистецтво
виживання
17.50 Секретні території
19.40, 0.20 Речовий доказ
22.30 Загадки планети
23.20 Бойові сили
01.30 Гордість України
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, 1.30
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 «Пастушка»
11.00 Т/с «Усі жінки»
— «відьми»
12.00, 0.30 Найкращий
ресторан
13.00, 21.00 Т/с «Догори
дриґом»
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 1.30 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 «Помста»
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки
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ТБ-П’ЯТНИЦЯ
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П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 1—2 ЧЕРВНЯ 2018
УТ-1

06.00, 15.30 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
10.55 Д/ф «Незвідані шляхи»
12.00 Енеїда
12.25, 2.05 Смаки культур
13.00, 15.00 Новини
(сурдопереклад)
13.10 РадіоДень
13.40 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
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Сильна доля
22.45 ТАКАШОТАМ #
23.00 Д/ф «Найбільш
завантажений у світі»
23.45 Д/ф «Гордість світу»
01.10 Складна розмова
01.35, 4.40 До справи
03.45 Світло
05.05 Розсекречена історія
НТН
05.55 Х/ф «Ігри дорослих
дівчат»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «У небі «Нічні
відьми»
10.40 Кримінальні справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40
Свідок
12.50 Речовий доказ
15.10, 16.50 Легенди карного
розшуку
19.30, 0.45 Т/с «Криміналіст»
22.45, 23.45 Т/с «Кулагін і
партнери»
03.10 Випадковий свідок
03.15 Легенди бандитської
Одеси
03.55 Правда життя. Професії
UA.Культура

06.00 Гімн України
06.00 Мовою мистецтва.
Вишиванка
06.30 Документальний фільм
«Данило Галицький.
Таємниці однієї
перемоги»
07.00 Казки Лiрника Сашка
07.20 Школа Мері Поппінс
07.35 Хочу бути
08.05 UAмузика. Відеокліп
08.05 Візитка Полтавщини

8 червня

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
10.55, 12.20, 12.50 Одруження
наосліп
14.05, 15.20 Міняю жінку
17.10 Секретні матеріали
17.20 Мелодрама «Кохання
Мер’єм»
20.15 Ліга сміху-2018
22.15 Ігри приколів-2018
23.15, 0.10, 4.40, 5.25
Розсміши коміка-7
01.05 Вечірній Київ

10, 21.25, 0.15 Актуально:
Економіка.
Політика.
Соціум
07.25, 8.15 Топ дня
09.25, 17.45 Час громади
10.10, 11.10, 12.30 Трансляція
08.15
08.45
09.10
09.15
09.25
09.30
10.30

11.20

11.50
12.40

14.30
14.55
15.00
15.10
15.30
15.50
16.10

16.50
17.15
17.30
18.00
18.50
20.00
20.25
20.30
21.00

22.45
23.00
23.30

Новини
Тема дня
UAмузика. Відеокліп
Українська читанка
Візитка Карпат.
Фольк-music
Документальний фільм
«Юрій Рибчинський.
Музика слів»
Документальний серіал
«Музична одіссея
Арірант. Шоу»
Війна і мир
Київський академічний
Молодий театр.
І. Пелюк, О. Харченко.
«Принцеса Лебідь»
РадіоДень
Лайфхак українською
Візитки Карпат
РадіоДень «Життя+»
Хто в домі хазяїн?
Хочу бути
РадіоДень. Освітні
програми. «Твій
час»/«Модуль знань»
Суспільний університет
Українська читанка
#NeoСцена з Олегом
Вергелісом
Інформаційна година
Книжковий арсенал. P. S.
Культурна Афіша
здорової Людини
UAмузика. Відеокліп
Як дивитися кіно
Київський академічний
театр «Колесо».
Франсуа Вебер,
«Випадок у готелі «Дю
Комерс»
Лайфхак українською
Новини
Тема дня

ІНТЕР
06.00 М/ф
06.15, 22.00 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00 Т/с «Червона королева»
12.25 Т/с «25-та година»
14.50, 15.45, 16.45, 1.35
Речдок
18.00, 3.45 Стосується
кожного
20.00 Подробиці тижня
23.50 Х/ф «Готель
романтичних
побачень»
04.25 Д/ф «Мерлін Монро.
Неприкаяна»
05.10 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.00 Сьогодні
09.30, 5.20 Зоряний шлях
11.30, 3.45 Реальна містика
12.30 Х/ф «Служниця трьох
панів»
14.30, 15.30 Т/с «Коли
повертається минуле»

Інформаційний вечір
23.50 Фольк-music
00.50 Культурна Афіша
здорової Людини
01.20 Українська читанка
01.30 РадіоДень
01.50 Тема дня
02.15 Документальний фільм
«Казка для дорослих»
03.00 Київський академічний
театр «Колесо».
Франсуа Вебер,
«Випадок у готелі «Дю
Комерс»
05.00 Розсекречена історія
СТБ
06.40 Х/ф «Швидка
допомога»
17.30, 22.00 Вiкна-новини
18.05 Х/ф «Завіса»
20.00 Х/ф «Операція «И»
та інші пригоди
Шурика»
22.45 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

05.44, 6.59 Kids Time
05.45 М/с «Дракони.
Перегони безстрашних»
07.00 Т/с «Меліса та Джой»
09.05 Х/ф «Шалена
парочка»
10.55 Х/ф «Тернер і Хуч»

23.20 По слідах
00.00, 2.15 Т/с «CSI: НьюЙорк»
01.45 Телемагазин

23.20 Винна карта

17.10, 18.30, 19.20

03.50 Абзац

щастя»

теми

Інформаційний день

03.00, 2.00 Зона ночі

21.00 Т/с «Я дарую тобі

22.00 «За Чай.com»

14.10, 15.30, 16.10

05.35, 11.10 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45, 12.45, 15.45, 18.45,
21.05 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Інсайдер
12.00, 13.20, 0.50 Х/ф
«Джек і бобове
дерево»

НОВИЙ КАНАЛ

19.45 Говорить Україна

5 канал
на суспільно значущі
13.10 Історична година

ICTV

12.55 Від пацанки до панянки

00.25, 5.40 Хроніка дня

14.20, 16.20, 21.30 «На трьох»

15.00 Суперінтуїція

01.15, 4.35, 5.15 Машина час

16.50 Т/с «Майор і магія»

17.00, 19.00, 22.00 Хто

02.10 Нові Герої Донбасу

20.20 Антизомбі

03.15 Кіно з Я. Соколовою

03.55 Т/с «Морська поліція.

21.00 Аферисти в мережах

Лос-Анджелес»

01.55 Служба розшуку дітей

01.55 «Барселона»
— «Олімпіакос». ЛЧ
УЄФА
03.55 «Лаціо» — «Вітесс».
ЛЄ УЄФА

15.00, 21.40 Річкові монстри
16.00, 20.50 Мистецтво
виживання
17.50 Секретні території
19.40, 0.20 Речовий доказ
23.20 Бойові сили
02.50 Дракула та інші
03.40 Єврорабині
04.30 Доктор Хайм
05.20 Бандитський Київ

04.10 Феєрія мандрів
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 2.55 Облом.UA.
09.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАІ
10.55, 17.25 Загублений світ
12.55 Відеобімба
15.40 Х/ф «Помпеї:
Апокаліпсис»
19.25 Х/ф «12 раундів»
21.25 Х/ф «Бейтаун поза
законом»
23.20 Змішані єдиноборства.
UFC Fight-Night
Boetsch-Henderson
01.40 Нове «Шалене відео
по-українськи»
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 10.00, 12.00,
16.45, 18.45, 20.50,
21.30, 23.35, 1.40, 03.45
Топ-матч
06.10 «Олександрія»
— «Шахтар». ЧУ
08.10 «Естерсунд» —
«Зоря». ЛЄ УЄФА
10.10 «Ман Сіті» —
«Евертон». ЧА
12.10 «Наполі» — «Шахтар».
ЛЧ УЄФА
14.00 Найкращі голи сезону.
ЧІ
14.55 «Базель» — «МЮ».
ЛЧ УЄФА
16.55 «Олімпік» — «Верес».
ЧУ
19.00 «Боруссія» (Д)
— «Ювентус». Фінал
(1996/1997 рр.)
21.00 Світ Прем’єр-ліги. ЧА
21.45 «Борнмут» — «Ман
Сіті». ЧА
23.50 «Кельн» — «Арсенал».
ЛЄ УЄФА

ФУТБОЛ-2
06.00 «Кельн» — «Арсенал».
ЛЄ УЄФА
07.50, 9.50, 14.35, 16.30,
18.30, 19.15, 21.15,
23.15 Топ-матч
08.00 «Челсі» — «Евертон».
ЧА
10.00, 23.30 «Боруссія» (Д)
— «Ювентус». Фінал
(1996/1997 рр.)
11.50 Голи сезону. ЧА
12.45 «Лаціо» — «Вітесс».
ЛЄ УЄФА
14.40 «Олександрія»
— «Шахтар». ЧУ
16.40 «Естерсунд» —
«Зоря». ЛЄ УЄФА
18.40 Найкращі сейви. ЧІ
19.25 «Гаддерсфілд»
— «Ньюкасл». ЧА
21.25 «Наполі» — «Шахтар».
ЛЧ УЄФА
01.20 «Барселона» —
«чемпіон! ЧІ
02.15 «Олімпік» — «Верес».
ЧУ
04.05 «Базель» — «МЮ».
ЛЧ УЄФА
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.40, 14.00 Правда життя
08.40, 22.30 Загадки планети
09.30, 16.50 Левиний
рейнджер
10.20 Природа сьогодення
11.20 Там, де нас нема
12.20 Прокляття Че Гевари
13.10, 1.30 Містична Україна

зверху?

К1
06.30 Top Shop
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15, 11.50, 12.50, 13.50,
20.00, 21.00 Орел і
решка
10.10 Т/с «Дикий ангел»
22.00, 23.35 Бєдняков+1
22.50 Вірю не вірю
00.30 Вечірній квартал
02.00 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.15 Х/ф «Щоденник
слабака»
11.00 Т/с «Усі жінки»
— «відьми»
12.00, 0.30 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-2»
23.00 Х/ф «Найдовший
тиждень»
01.30 БарДак
05.40 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 1—2 ЧЕРВНЯ 2018

9 червня
УТ-1

КАНАЛ «1+1»

06.00 М/с «Чорний Джек»

06.00, 19.30 ТСН

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго

06.45 Гроші 2018

ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.20,
3.00 Новини

08.00 Сніданок. Вихідний
10.00 Життя без обману
11.30, 23.15 Світське життя

09.35 М/с «Гон»

2018

09.50 Додолики

12.35 Viva !
Найкрасивіші-2018

10.05 Хто в домі господар?
10.30 Лайфхак українською

14.30 Ліга сміху-2018

11.00 Д/ф «Пригоди Остіна

16.35, 21.15 Вечірній квартал

Стівенса»

ІНТЕР
05.40 Україна вражає

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

06.30 М/ф

17.50, 20.30 Т/с «25-та година»

20.00, 3.30 Розсекречена
історія
21.30 Як дивитися кіно
22.00 Х/ф «Вона»
00.45 Д/ф «Спільноти

02.40 Стосується кожного

22.20 Х/ф «Це мій собака»

04.45 Top Shop

00.20, 2.30 Т/с «CSI: Нью-

Меладзе.

02.00 Телемагазин

05.35 Ігри приколів-2018

Сірий кардин

03.10 Реальна містика

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.
09.15 Мистецькі історії.

тварин»
01.10 Інтермаріум
02.05 Смаки культур
03.20 ТАКАШОТАМ

09.30
10.30
10.55
11.50

04.30 Фольк-music
05.30 #ВУКРАЇНІ
НТН
04.50 Х/ф «Сорок перший»
06.25 Х/ф «Чекаю та
сподіваюсь»
08.50 Х/ф «Алегро з
вогнем»
10.30 Х/ф «Без права на
провал»
12.00 Свідок. Агенти
12.35, 3.10 Речовий доказ
15.35 Склад злочину
17.05 Південь. Нерадянський
Союз
19.00, 2.30 Свідок
19.30 Х/ф «У зоні
особливої уваги»
21.25 Х/ф «Хід у відповідь»
23.00 Х/ф «Хроніки
месника»
01.05 Таємниці кримінального
світу
03.00 Випадковий свідок
03.55 Легенди бандитської
Одеси
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Територія кіно.
Олександр Денисенко
07.00 Новини
07.30 Тема дня
08.00 Казки Лiрника Сашка
08.25 Хочу бути
08.50 Хто в домі хазяїн?

побачити веселку»

22.40 Т/с «Своя правда»

14.20 Сильна доля

17.15 Т/с «Гранд готель»

17.50, 19.40 Т/с «Щоб

20.00 Подробиці

00.15, 2.05 Вечірній Київ

14.00 Телепродаж

природа»

щастя»

Йорк»

13.35 Д/ф «Гордість світу»

16.15 Д/ф «Неповторна

08.00, 15.20 Т/с «Я дарую тобі

08.50 Х/ф «Два капітани»

05.15 Д/ф «Костянтин

20.15 Українські сенсації

«японські смаколики»

07.15, 4.50 Зоряний шлях

07.20 Чекай на мене. Україна

18.30 Розсміши коміка-8

12.00 Х/ф «Радість любові»

15.20 Д/ф «Вагасі» —

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

14.40

15.00
15.25
15.35
16.10
17.05

Фольк-music
52 вікенди
Книжковий арсенал. P. S.
Львівська опера.
В. А. Моцарт.
«Безумний день, або
Весілля Фігаро»
Лекції «Громадсбкого».
Іван Марчук. «Темпера,
сніги та неповторні
випадковості»
Як це?
NA HI BA
Хто в домі хазяїн?
РадіоДень «Книжкова
лавка. Топ-7»
Документальний серіал
«Незвідані шляхи»

18.30 Концерт «Тур сонця»
гурту «Антитіла»
20.00 #ВУКРАЇНІ
20.25 UAмузика. Відеокліп
20.30 Київський академічний
Молодий театр. Віна
Дельмар, « Поступися
місцем» ч. 1 (14+)
23.00 Громадське. Інтерв’ю.
Френсіс Фукуяма
23.50 Концерт «Тур сонця»
гурту «Антитіла»
01.20 Українська читанка
01.30 РадіоДень. «Книжкова
лавка. Топ-7»
02.20 Документальний фільм
«Гуцулка Ксеня»
03.00 Київський академічний
Молодий театр. Віна
Дельмар, « Поступися
місцем» ч. 1, 2 (14+)

08.15
08.35
09.15
09.20
09.40
10.10
10.25
11.10
11.30
12.10

Політика. Соціум
Клуб LIFE
Сімейний лікар
Автопілот-новини
Укравтоконтинент
Натхнення
Історія Успіху
П’ятий поверх
Майстри ремонту
Феєрія мандрів
Олімпійські історії

5 канал
12.35 Прес-конференція щодо
ситуації у зоні АТО
13.10, 4.30 Відкрита церква
13.35 Сучасний фермер
14.10, 1.10 Машина час
15.10 Код успіху
15.30 Сімейні зустрічі
16.10, 19.25 Особливий
погляд
16.30 Акцент
17.10 Стоп корупції!

СТБ

торнадо-5:

07.35 Караоке на майдані

глобальне роїння»

08.35 Все буде смачно!

22.05 Х/ф «Хижак-2»

10.25 Х/ф «Кольє для

00.10 Нове «Шалене відео

12.10 Х/ф «Завіса»
17.00 Х/ф «Операція «И»
та інші пригоди
Шурика»
19.00 Х/ф «Рецепт

по-українськи»
02.40 Облом.UA.
05.00 Змішані єдиноборства.
UFC #225 WhittakerRomero

кохання»
22.50 Вечір з Наталею
Гаріповою
00.05 Світами за скарбами
ПРЯМИЙ
09.00, 11.00, 12.00,
16.00, 18.00, 19.00
«Репортер». Новини
09.20 Золотий гусак. NEW
10.00, 15.00 Концерт
11.15, 12.15, 16.15, 19.15
Територія позитиву
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
10.15 Загублений світ
16.20 Х/ф «Кров
Тамплієрів»

18.00 Велика політика
18.40 Про військо
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

20.15 Х/ф «Акулячий

05.40 ВусоЛапоХвіст

Снігової Баби»

ICTV
05.25, 4.45 Скарб нації
05.30, 4.55 Еврика!
05.40, 12.45, 18.45 Факти
06.00 Більше ніж правда
07.45 Я зняв!
10.50, 11.50 Особливості
національної роботи
13.00 «На трьох»
16.50 Х/ф «Лара Крофт:
розкрадачка
гробниць»
09.35 Дизель-шоу
19.20 Надзвичайні новини.
Підсумки
20.05 Х/ф «Лара Крофт:
розкрадачка
гробниць-2»
22.10 Х/ф «Земля після
нашої ери»
00.00 Х/ф «Людина-вовк»
01.50 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
02.35 Провокатор

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 10.00, 12.00,
14.00, 14.45, 16.45,
18.45, 23.35, 1.40, 03.45
Топ-матч
06.10 «Шахтар» —
«Маріуполь». ЧУ
08.10 «Зоря» — «Атлетік».
ЛЄ УЄФА
10.10 «МЮ» — «Лестер». ЧА
12.10 «Шахтар» — «Ман
Сіті». ЛЧ УЄФА
14.10 Найкращі сейви. ЧІ
14.55 «МЮ» — «ЦСКА». ЛЧ
УЄФА
16.55 «Зірка» — «Верес».
ЧУ
19.00 «Реал» — «Ювентус».
Фінал (1997/1998 рр.)
20.50 «Барселона» —
чемпіон! ЧІ
21.45 «Сток Сіті» — «МЮ».
ЧА
23.50 «Арсенал» — «БАТЕ».
ЛЄ УЄФА
01.55 «Олександрія»
— «Сталь». ЧУ
03.55 «Зюлте-Варегем»
— «Лаціо». ЛЄ УЄФА

ФУТБОЛ-2
06.00 «Арсенал» — «БАТЕ».
ЛЄ УЄФА
07.50, 9.50, 11.50, 12.30,
14.35, 16.30, 21.15,
23.15, 1.20, 2.05 Топматч
08.00 «Тоттенгем» —
«Челсі». ЧА
10.00, 23.30 «Реал»
— «Ювентус». Фінал
(1997/1998 рр.)
12.00 Світ Прем’єр-ліги. ЧА
12.45 «Зюлте-Варегем»
— «Лаціо». ЛЄ УЄФА
14.40 «Шахтар» —
«Маріуполь». ЧУ
16.40 «Зоря» — «Атлетік».
ЛЄ УЄФА
18.30 Голи сезону. ЧА
19.25 «Ман Сіті» —
«Евертон». ЧА
21.25 «Шахтар» — «Ман
Сіті». ЛЧ УЄФА
01.30 Найкращі сейви. ЧІ
02.15 «Зірка» — «Верес».
ЧУ
МЕГА
06.00
08.00
10.40
12.30

Бандитський Київ
Брама часу
Бойові сили
Справжні безславні
виродки
13.20 Дядько Гітлер
14.20 Природа сьогодення
16.30, 00.00 Шалена подорож
17.10 Річкові монстри
19.10 Ілюзії сучасності
22.00 Справжня історія
золота
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НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі
05.54, 7.14 Kids Time
05.55 М/с «Лунтик і його
друзі»
07.15 Ревізор
10.00 Пристрасті за
Ревізором
13.00 Хто зверху?
17.00 М/ф «Хороший
динозавр»
18.50 Х/ф «Блакитна
лагуна»
21.00 Х/ф «Повернення в
Блакитну лагуну»

23.00 Х/ф «Хлопці
з жіночого
гуртожитку»
01.00 Х/ф «Кохання без
зобов’язань»
23.00 Британія: міфи та
легенди
00.40 Підроблена історія
05.30 Смарт-шоу
К1
06.30 Top Shop
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.20, 12.00 М/ф
09.00, 13.30 Орел і решка
10.00 Ух ти show
11.30 Ух ти show-2
23.00 Х/ф «Король
вечірок-2»
00.50 Бєдняков+1
02.20 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф «Пустотливе
вороня»
12.15 Х/ф «Щасливий
Ганс»
13.30 Т/с «Догори дриґом»
15.30, 16.30, 17.30, 19.30,
20.30 Танька і Володька
16.00, 17.00, 20.00, 21.00
Казки У Кіно
18.00 Х/ф «Найдовший
тиждень»
21.30, 22.30 Одного разу під
Полтавою
22.00 Казки У
23.00 Країна У
00.30 Найкращий ресторан
01.30 17+
02.00 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька
05.40 Корисні підказки
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ТБ-НЕДІЛЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 1—2 ЧЕРВНЯ 2018

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, 0.20,
3.00 Новини
09.30 Х/ф «Радість любові»
11.05 Д/ф «Дешевий
відпочинок»
11.30 Д/ф «Двоколісні
хроніки»
12.10 Перший на селі
12.40 Енеїда
13.35 Д/ф «Гордість світу»
14.00 Телепродаж
14.20, 4.30 Фольк-music
15.25 Фільм-концерт «Рекіти»
15.45, 23.50 Д/ф «Неповторна
природа»
17.15 Т/с «Гранд готель»
20.00 Д/ф «Таємниці
людського мозку»
21.30 #@)[]?$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 Смаки культур
03.20 ТАКАШОТАМ #
03.30 Розсекречена історія
05.30 #ВУКРАЇНІ
НТН
05.05 Х/ф «Дама з
папугою»
06.50 Страх у твоєму домі
10.30 Х/ф «Кар’єра Діми
Горіна»
12.20 Х/ф «Вершник без
голови»
14.20 Х/ф «Хроніки
месника»
16.25 Х/ф «Як три
мушкетери»
19.00 Х/ф «Акція»
20.45 Х/ф «Засуджений»
22.30 Х/ф «Військові ігри»
00.15 Х/ф «Чорна кобра»
02.00 Речовий доказ
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Документальний фільм
«Дворянин Микола
Лисенко»
06.35 Поетична сторінка від
Василя Герасим’юка.
Дмитро Павличко
06.45 Поетична сторінка від
Василя Герасим’юка.
Павло Гірник
07.00 Документальний фільм
«Пісня Всесвіту. Їхав
козак за Дунай»
08.00 Казки Лiрника Сашка
08.10 Школа Мері Попінс
08.30 Додолики (Лялькове
шоу)
08.50 Як це?
09.15 Мистецькі історії.
09.30 Київський академічний
Молодий театр.
Л. Розумовська
«Русалонька»
11.20 Національна опера
України. К. Данькевич
«Лілея»
13.00 #ВУКРАЇНІ
13.45 Дитячі таємниці.
14.15 Документальний серіал
«Незвідані шляхи»

10 червня

КАНАЛ «1+1»
06.10 ТСН
07.00, 2.05 Українські сенсації
08.00 Сніданок. Вихідний
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»
10.00 Розсміши коміка
11.00, 12.05 Світ навиворіт-9
13.05, 14.05, 15.05, 16.10,
17.10 Світ навиворіт-2
18.05 Світ наваиворіт-5
19.30, 5.00 ТСН-тиждень
21.00 Мелодрама «Вирок
ідеальної пари»
01.05 Світське життя 2018

ІНТЕР
06.00
06.20
08.00
09.00
10.00

М/ф
Великий бокс
Удачний проект
Готуємо разом
Орел і решка. Морський
сезон
11.00 Орел і решка.
Перезавантаження
12.10 Х/ф «Фантомас
розбушувався»
14.10 Х/ф «Фантомас
проти СкотландЯрду»
16.10 Х/ф «Весілля в
Малинівці»
18.10, 20.30 Т/с
«Генеральська
невістка»
20.00, 0.35 Подробиці
22.20 Х/ф «Малахольна»
01.05 Речдок

06.50 Сьогодні
07.45, 3.40 Зоряний шлях
09.40 Х/ф «Це мій собака»
11.30 Т/с «Щоб побачити
веселку»
15.10 Х/ф «Мрії з
пластиліну»
17.00, 21.00 Т/с «На краю
любові»
19.00, 2.50 Події тижня
20.00 Головна тема
23.00, 2.20 Т/с «Мій»
01.50 Телемагазин
04.40 Реальна містика

5 канал
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 час
15.15 П’ятий поверх
16.10 Агрокраїна

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
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

15.05 Суспільний університет.
15.35 Концертна програма
«Відкривай Україну»
16.30 Лекції «Громадського».
Жадан про новий роман
«Інтернат», війну, мир
та мову
17.15 Поетична сторінка від
Василя Герасим’юка.
Богдан Антонич.
17.25 Ювілейний вечір
народної артистки
України Ніни Матвієнко
18.30 Документальна
програма «Бюджетний
відпочинок»
19.00 Jazz Step Show in
Ukraine
20.00 Як дивитися кіно
20.30 Національна опера
України. Дж. Верді
«Аїда»
23.00 Терирорія кіно.
Олександр Денисенко
00.00 Австрійськоукраїнський
симфонічний оркестр
K&K Philharmoniker
Львів
01.40 Київський академічний
Молодий театр.
Н. Ворожбит «Сашо,
винеси сміття»
03.00 Вистава Національної
опери України.
Джузеппе Верді
«Макбет»

ПРЯМИЙ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00 «Репортер».
Новини
09.15, 10.15, 11.15, 15.15,
16.15, 17.15, 18.15,
19.15 Територія
позитиву
12.15 Споживач
13.15 Прямий ефір
14.15 Віч на віч
20.00 Дорослі ігри
21.00 THE WEEK Міжнародний
огляд тижня
22.00 Політична кухня

СТБ
05.50 ВусоЛапоХвіст
08.05 Планета земля
09.05 Все буде смачно!
10.05 Караоке на майдані
11.05 ЕксперименТИ
13.05 Х/ф «Рецепт
кохання»
16.55 Хата на тата
19.00 Слідство ведуть
екстрасенси
23.00, 1.00 Я соромлюсь свого
тіла

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 23.00 Змішані
єдиноборства. UFC
#225 Whittaker-Romero
09.00 Бушидо
10.00 ДжеДАІ. Дайджест
12.00 Т/с Ментівські війни.
Одеса-2»
16.00 Х/ф «Помпеї:
Апокаліпсис»
17.45 Х/ф «Наднова»
21.00 Х/ф «Слідопит»
01.25 Нове «Шалене відео
по-українськи»
02.40 Облом.UA.
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 10.00, 12.00,
14.00, 14.40, 16.45,
18.45, 23.35, 1.40, 03.45
Топ-матч
06.10 «Ворскла» —
«Динамо». ЧУ
08.10 «Тоттенгем» —
«Реал». ЛЧ УЄФА
10.10 «Ліверпуль» —
«Арсенал». ЧА
12.10 «Шахтар» — «Рома».
1/8 фіналу. ЛЧ УЄФА
14.10 Світ Прем’єр-ліги. ЧА
14.55 «Севілья» — «МЮ».
1/8 фіналу. ЛЧ УЄФА
16.55 «Сталь» — «Ворскла».
ЧУ
19.00 «МЮ» — «Баварія».
Фінал (1998/1999 рр.)

ICTV
05.05, 12.45 Факти
05.30 Інсайдер
07.15 Т/с «Ніконов і К°»
09.05 Т/с «Відділ 44»
11.55, 13.00 «На трьох»
14.45 Х/ф «Лара Крофт:
розкрадачка
гробниць»
16.25 Х/ф «Лара Крофт:
розкрадачка
гробниць-2»
18.45 Факти тижня. 100
хвилин
20.35 Х/ф «Водний світ»
23.10 Т/с «Операція
«Горгона»
02.25 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
03.05 Провокатор

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

21.10 Найкращі сейви. ЧІ
21.45 «Ман Сіті» —
«Ліверпуль». ЧА
23.50 «Естерсунд»
— «Арсенал». 1/16
фіналу. ЛЄ УЄФА
01.55 «Сток Сіті» —
«Лестер». ЧА
03.55 «Стяуа» — «Лаціо».
1/16 фіналу. ЛЄ УЄФА

19.25 «Сток Сіті» —
«Арсенал». ЧА
21.25 «Шахтар» — «Рома».
1/8 фіналу. ЛЧ УЄФА
02.10 «Сталь» — «Ворскла».
ЧУ
04.00 «Севілья» — «МЮ».
1/8 фіналу. ЛЧ УЄФА

ФУТБОЛ-2
06.00 «Естерсунд»
— «Арсенал». 1/16
фіналу. ЛЄ УЄФА
07.50, 9.50, 14.35, 16.30,
18.30, 19.10, 21.15,
23.15 Топ-матч
08.00 «Борнмут» — «Ман
Сіті». ЧА
10.00, 23.30 «МЮ»
— «Баварія». Фінал
(1998/1999 рр.)
12.10 Найкращі сейви. ЧІ
12.45 «Стяуа» — «Лаціо».
1/16 фіналу. ЛЄ УЄФА
14.40 «Ворскла» —
«Динамо». ЧУ
16.40 «Тоттенгем» —
«Реал». ЛЧ УЄФА
18.40, 1.40 Світ Прем’єр-ліги.
ЧА

06.00
08.00
09.00
09.50
10.40
12.30

МЕГА
Бандитська Одеса
Потойбіччя. Сни
Таємниці пірамід
Академік Корольов
Бойові сили
Справжня історія
золота
13.20 Британія: міфи та
легенди
14.20 Довідник дикої природи
16.30, 00.00 Шалена подорож
17.10 Річкові монстри
19.10 Ілюзії сучасності
22.00 Справжні безславні
виродки
23.00 Дядько Гітлер
00.40 Бандитський Київ
05.10 Містична Україна

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.25 Зона ночі
05.20 Стендап-Шоу
06.10, 7.29 Kids Time
06.15 М/с «Дракони.
Перегони безстрашних»
07.30 М/ф «Мінлива
хмарність, часоми
фрикадельки»
09.15 М/ф «Мінлива
хмарність, часоми
фрикадельки-2»
11.10 Х/ф «Хлопці
з жіночого
гуртожитку»
13.00 Х/ф «Палкі втікачки»
15.00 Х/ф «Блакитна
лагуна»
17.00 Х/ф «Повернення в
Блакитну лагуну»
19.00 Х/ф «Блакитна
лагуна:
пробудження»
21.00 Х/ф «Мілина»
22.45 Х/ф «У лабіринті
грізлі»
00.20 Х/ф «Кохання без
зобов’язань»

К1
06.30 Top Shop
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.20, 10.30 М/ф
09.00 Ух ти show
10.00 Ух ти show-2
12.00 Орел і решка
23.30 Х/ф «Хочеш чи ні?»
01.00 Вечірній квартал
02.30 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
11.45 Х/ф «Щоденник
слабака»
13.25 Т/с «Догори дриґом»
15.15 Х/ф «Отримайте
багаж»
17.00 Х/ф «Ніч у музеї-2»
19.00, 20.30, 21.30, 22.30
Одного разу під
Полтавою
19.30 Казки У Кіно
20.00, 21.00 Танька і Володька
22.00 Казки У
23.00 Країна У
00.30 Найкращий ресторан
01.30 17+
02.00 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька
05.40 Корисні підказки

ЛЮДИНА
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

42-річний
музикант-етноінструменталіст, майстер народних інструментів, організатор кобзарського табору й етнофестивалів Юрій
Фединський — американець з українським корінням: його пращури
по лінії матері (рід Чайковських із
Полтавщини) після руйнування
Запорозької Січі втекли з України
до Туреччини, а звідти — до Канади й Америки. І хоч батько Юрка
— з американського роду (вони з
матір’ю не живуть разом), молодий чоловік зізнається, що ніколи
не почувався американцем.

«В Україні почуваюся більше
вдома, аніж в Америці»
— Хоч я народився й виріс в
Америці, із нею в мене дещо не
склалися стосунки. Мені було
важко інтегруватися в суспільство, бо вважав себе українцем
і, очевидно, на генетичному рівні відчував, що моя рідна земля
— Україна, — ділиться Юрій. —
І от одного прекрасного дня мені
спало на думку: якщо переїду на
землю своїх пращурів — почуватимуся в ладу із собою. Головне,
що так і сталося. В Україні почуваюся більше вдома, аніж в Америці. Мені тут легко, комфортно
— думаю, це тому, що відчуваю
енергетику рідної землі й сприймаю вас як близьких за духом
людей. Як сприймають мене —
то вже інша річ.
Іще проживаючи у штаті Кароліна, Юрко зацікавився українською культурою й почав займатися грою на бандурі. Він був
одним з учнів знаного бандуриста, кобзаря Юліана Китастого —
той і познайомив здібного хлопця
з кобзарськими традиціями. Пошук місця, де можна було б більше довідатися про українські народні інструменти, привів Юрія
Фединського до Львова. Згодом
американець познайомився з
представниками київського кобзарського цеху Миколою Будником та Тарасом Компаніченком
і зрозумів, що саме в Україні матиме найцікавіше заняття і власний розвиток. Молодий чоловік
дізнався, що, крім бандури, кобзарі використовували й інші музичні інструменти, зокрема кобзу й торбан. І потім, десять років
проживаючи в Києві, займався
відновленням цих інструментів.
Окрім того, удосконалював гру на
них. Мав багато спільних проектів із Тарасом Компаніченком.
«Потім відчув, що потрібно рухатися далі. На те були різні причини. Скажімо, стомився платити високу плату за найману квартиру в столиці — щоразу, шукаючи потрібну суму, витрачав значні
нерви. До того ж, ми з Марією одружилися, і я хотів, аби наші
діти росли не в мегаполісі, а посеред природи. Так зрозумів, що
вже час мати власну домівку», —
Юрко розповідає про те, як складалася його доля в Україні.
Вибір упав на село Крячківка Пирятинського району невипадково: свого часу Юрко навідувався туди, щоб познайомитися з
місцевим автентичним фольклорним гуртом «Древо» (це саме його
пісня звучить у відомому мультфільмі «Жив-був пес»). Там подружжя придбало сільську хату й
пустило коріння — уже має четверо дітей: найстаршому Мирославу виповнилося 8 років, близнюкам Наталі й Адріані —6, а найменшій Лесі — рік.
— Спочатку думали: чим же
займатимемося у глибинці? Адже
село — це певна ізоляція від світу,
— розповідаючи про себе, Юрко
весь час посміхається. — Я згадав, як у Кароліні навчався грі на
бандурі в таборі при капелі банду-
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■ ІНТЕГРАЦІЯ

Древо янкі
Американець через бандуру вчить любити Україну
ристів (відвідував його 10 років
поспіль — настільки мені було
там цікаво) і подумав: а чому б не
створити подібного табору в Крячківці й піти далі — відновити полтавське кобзарство? Адже Полтавщина — серце кобзарства.
От уже сім років діє започаткований Юрком кобзарський табір. Тут усі охочі навчаються автентичному кобзарству, етномузиці. Та на цьому американець
не зупинився — вирішив організувати етнофестиваль, на якому
б звучала українська автентична
музика. Провести такий фестиваль у Пирятині, як хотілося, не
вдалося — за словами Юрка Фединського, у нього не складається
співпраця з чиновниками районного управління культури, які
«на іншій хвилі».

Вільна людина чиновника
дратує
— У нашому районі творяться дивні речі: районне управління культури намагається контролювати культурне життя, а тих,
хто незалежний від нього, перебуває поза контролем, сприймає
як якусь загрозу своїй діяльності.
Це ніщо інше як «совковий» менталітет, що досі панує в наших
державних інституціях, — скаржиться американець, який осів
у Крячківці. — До того ж складається враження, що там бояться всього народного: автентичного співу, одягу тощо. На мою дум-

дещо змінився — тепер він передбачає вільний мікрофон, тобто не
лише запрошені, а усі охочі можуть прийти зі своїми музичними інструментами й виступити.
42-річний американець вважає,
що саме через кобзарський спів
можна щось змінити в душах і
головах людей, і сподівається:
якщо відновиться кобзарство —
тоді, можливо, й Україна також.
У Крячківці Юрко Фединський, за його словами, мусив навчитися іще й будувати: не лише
власноруч відремонтував придбану хату, а й облаштував у господарській будівлі майстерню, а ще
звів новий саманний дім для учнів, котрі приїжджають до його
кобзарського табору з усіх куточків України й не тільки. Юрій
навчає майструвати народні музичні інструменти й грати на них
абсолютно безплатно. Так само й
за проживання його учні не платять жодної копійки.
— Змайструвати етноінструмент — досить нелегка праця, я ж
насправді дуже вимогливий. Вимагаю повної самовіддачі — щоб
ніякої халтури. Але грошей із учнів не беру — із грішми в Україні
складно, а більшість із тих, хто
прибуває до мого табору, — небагаті люди, зокрема студенти, —
пояснює Юрко Фединський. — До
того ж, не хочу, щоб між нами були
якісь бар’єри, щоб хтось думав, нібито хочу на ньому заробити. Коли
є довіра до вчителя, тоді учні кра-

«Джерело нашого щастя у тому, що ми дбаємо,
аби не лише нам було добре».
ку, система управління культурою з радянських часів, на жаль,
не змінилася. Одного разу мене
запросили виступити в Пирятині,
а потім повідомили, що мого номера немає у програмі. І так за
ці вісім років виступав там усього раз чи два. От якби співав про
сало й горілку, тоді, мабуть, був
би затребуваним. А кобзарські
пісні не котируються. Усі ці роки
я опікувався крячківським автентичним фольклорним гуртом
«Древо», але і його, попри популярність, не підтримують районні
чиновники від культури. а коли я
вирішив організувати перший етнофестиваль, так би мовити, в обхід держави, дехто здивувався:
як так, без дозволу, без виділення коштів? Та я довів, що це можливо. Перший фестиваль «Древо
роду козацького» був не надто масовим — зібрав десь 150 осіб, але
став унікальним дійством для
фольклористів. Щоправда, ложку дьогтю в бочку меду додали ті
ж чиновники з районного управління культури — зателефонували й запитали, яке маю право самостійно проводити міжнародний фестиваль на їхній території.
Я відповів, що маю не лише право, а й обов’язок показати якийсь
інший сюжет: можливо, те ж таки
управління культури щось запозичить із нього для своєї роботи.
Подібні непорозуміння вже сприймаю як закономірність. Хоч загалом позитивна праця відбувається й поступ уперед є.
Уже три роки поспіль Юрій
Фединський проводить у Крячківці фольклорні дійства. Останнім часом формат фестивалю

ще вчаться, а я ліпше викладаю, і
в нашому арт-просторі панує надзвичайно позитивний дух. Тоді багато хто доходить висновку: куди
ми, мовляв, поспішаємо, якщо нам
тут так добре, чому б не майструвати якомога довше?
До кобзарського табору Юрія
Фединського навідуються навіть
дівчата. І хоч у подібних творчих
цехах існує думка, що якщо не
було такої традиції, за якої кобзарювали б жінки, то їх не варто
впускати в цю царину, Юрко вважає: не можна заборонити людині
цікавитися кобзарством тільки тому, що вона жінка. До того
ж, як показує практика, жінки
майструють і грають не гірше за
чоловіків, а іноді навіть краще.
Уже й чимало іноземців приїжджають учитися в Юрія Фединського — з Австралії, Канади, Японії,
Франції, Польщі. Але така популярність кобзарського цеху з Крячківки до душі далеко не всім. Талановитий майстер етноінструментів
стверджує, що вже отримав вказівку від маститих колег: ніяких, мовляв, жінок та іноземців. Але не
може перетворити свій цех на закритий клуб, заборонити комусь
учитися — це було б проти його правил. До речі, найохайнішим учнем,
за словами Юрка Фединського, у
нього був японець — кожні півгодини прибирав своє робоче місце.

Джерело щастя — це коли
іншим добре
Юрій і сам постійно майструє
народні музичні інструменти —
для того, щоб потім мати змогу детально розповісти іншим про сам
процес. Скільки їх змайстрував за

❙ Сімейний дует — Юрій та Марія.
❙ Фото автора.
ці роки, говорить, не рахував. Це
досить копітка праця — на виготовлення одного інструмента чоловік витрачає понад рік. Наголошує: це не масовий виріб, і він не
женеться за кількістю, не майструє на продаж, хоч іноді щось із
витворів своїх рук усе ж продає.
Його основна праця — відновлення
торбана, недаремно американець
вважає себе торбанотворцем.
— Хто вам розкаже, як його
виготовити, а тим паче навчитися на ньому грати, якщо цього інструмента вже сто років ніхто не
бере до рук? Доводиться по крихтах збирати інформацію, звертатися до інших культур. Скажімо,
запозичив досвід в одного англійського майстра, котрий виготовляє барокові лютні. Бо торбан —
подібний до них інструмент. Щоб
навчитися на ньому грати, дивився у запису, як німці на тій же бароковій лютні виконують композиції Баха, — упертий американець не шукає легких шляхів.
— Якщо власноруч виготовлених народних інструментів майже не продаєте, не берете грошей
за викладання, то з чого ж ви тоді
живете? — цікавлюся.
— Ми ж живемо в українському селі, — сміється Юрко. —
Більшість селян тут мають великі городи. Ми маємо малий, але
він фактично годує нашу сім’ю.
До того ж, отримуємо 800 гривень державної допомоги на дитину. Тож живемо, як ми з Марією
говоримо, з Божою ласкою. І хіба
ми такі бідні? У нас є все, що потрібно людині для щастя: діти,
дім, автомобіль, майстерня... Неважливо — будеш ти багатим чи
бідним. Важливо — робити добрі
справи, і тоді до тебе притягнеться все, що потрібно. Спочатку я в
це не вірив, прагнув достатку —
хотів заробити грошей, продаючи
музичні інструменти. А потім зрозумів, що це заважає моїй основній діяльності. Тепер, коли немає
грошей, не переживаю, бо знаю:
вони з’являться тоді, коли потрібно. Це дивна річ, та, аби переконатися в тому, що це спрацьовує,
потрібно спробувати, — ділиться
своєю філософією Юрко.
Він насправді не такий, як усі.
Приїхати з процвітаючої Америки до бідної України — на таке,
погодьтеся, здатний не кожен. Не
дивно, що й американська родина
його не завжди розуміє. Щоправда, батько Юрія, заможний американський стоматолог, усе ж
приїжджає до Крячківки, цікавиться його життям і просвітницькою діяльністю. Більше того,
йому імпонує синів піонерський
дух, готовність починати на новому місці все з нуля.
— Чи розуміє мене мама? Мабуть, ні. Є й такі, хто не лише не
розуміє, а й категорично не при-

ймає мого вибору. Не так давно я був в Америці й навідав свого дядька (приїхав до нього на автівці в інший штат), та він не захотів навіть розмовляти, вигнав
мене з двору, заявивши, що я комуніст, — пригадує Юрко Фединський. — Думаю, що й більшість односельців нас не розуміє.
От ми влаштовували вечорниці, то з місцевих прийшли лише
троє. Та уявіть собі, що вони думають про мене: приїхав, мовляв,
якийсь зухвалий янкі й хоче відновити українську автентичну
культуру, повернути нас до своїх
витоків. Вони звикли до нетрадиційної української культури: до
дискотеки з шансоном, пивом та
цигарками. Я ж виступаю проти
такої псевдокультури. То як мене
мають сприймати? Звісно ж, негативно. У кращому разі — селяни вважають мене диваком. Хоч
більшість людей привітні, при
зустрічі вітаються — для мене це
багато значить. Але ті, хто завдяки «Фейсбуку» познайомився з
моєю діяльністю тут, в Україні,
розуміють, що на цій землі я черпаю натхнення й від того щасливий. Коли я з сім’єю мав тримісячні гастролі в Америці, бабусі з
ансамблю «Древо» вирішили, що
ми там і залишимося. Насправді
ж усе навпаки — діти одразу почали просити: «Тату, повертаймося чимшвидше додому».
На відміну від Юрія, музиканта за фахом, його 30-річна дружина-полтавка Марія має спеціальність інженера-будівельника,
хоч, мабуть, не менше залюблена
в музику, спів. Разом із чоловіком
вони складають чудовий дует, виконують шляхетні українські пісні на слова Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Івана Мазепи, канти, складні барокові та
ренесансні твори, американський блюз тощо. Марія розповіла
мені, що репетиції в них з Юрієм
щодня, як закон, — опівдні, коли
старші діти в школі, а в найменшої Лесі — тиха година. І так
само ввечері. Тож діти постійно
чують удома музику та спів і самі
запам’ятовують слова та мелодію.
Ось так спонтанно й утворився їхній сімейний вокально-інструментальний колектив.
Чому українці нерідко опираються всьому автентичному?
Юрій Фединський вважає: все
тому, що мають державу, яка не
дбає про людей. А вони, часто не
маючи навіть роботи й гідного заробітку, думають лише про те, як
вижити. «На жаль, така державна програма, — зітхає чоловік. —
Хоч, звичайно, є й люди, які, всупереч цьому, намагаються творити альтернативну реальність.
Джерело ж нашого щастя у тому,
що ми дбаємо, аби не лише нам
було добре». ■
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Казковий
Микільський
ліс
Тут гостюватиме співачка
Катя Chilly
Вікторія КОТЕНОК
Етномузика і танці, барабанні та вогняні шоу, різноманітні майстер-класи
і тренажі. А також hand-made ярмарок
і фуд-корти здорової їжі, вечірні живі
концерти біля вогнища, безліч позитиву
і вражень. Це все можна побачити і відчути на 31-му Міжнародному фестивалі
творчості та саморозвитку «Казкове містечко». На 4 дні — з 31 травня по 3 червня — Микільський ліс, який розташований неподалік від столичної станції
метро «Бориспільська», перетворився на
святкову феєрію.
«Казкове містечко» — це унікальний синтез фізичного, соціального і духовного розвитку людини. Кілька разів
на рік він об’єднує багато неординарних
творчих людей, які діляться своїм досвідом, знаннями та навичками. Окрім того,
чимало охочих приходять для того, аби
просто поспілкуватися, знайти однодумців та друзів, потанцювати і поспівати у
дружній атмосфері поваги та взаєморозуміння.
Засновник і організатор форуму Дмитро Акулов цьогоріч обіцяє близько 100 спікерів, що проведуть 50 тренінгів та практичних занять. Спеціальними гостями
цьогорічного фестивалю стануть співачка Катя Chilly, мотиваційний тренер Володимир Довгань, засновник мережі магазинів аюрведи і східної медицини «РосаФарм» Олег Торгало, доктор філософії Ірина Іщенко, психолог Євген Дейнеко. ■

■ ЮВІЛЕЙ

Грані скла
Художник Андрій Бокотей
удостоєний угорського
Лицарського хреста
Людмила ЧЕЧЕЛЬ
Надзвичайний і Повноважний Посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень урочисто вручив високу угорську державну нагороду — Лицарський хрест Угорського ордену
Андрію Бокотею, народному художнику України, колишньому ректору Львівської національної академії мистецтв.
«Ваш внесок у мистецтво двох країн є помітним і вагомим,
— сказав Ерно Кешкень. — Із великою відповідальністю
та радістю вручаю вам цю нагороду й посвідчення з підписом президента Угорщини Яноша Адера».
Привітати Андрія Бокотея з високою нагородою
прийшов фольклорний колектив «Тиса» Київського
товариства угорців. Добрим словом відгукнувся про
колегу ректор Національної академії образотворчого
мистецтва і архітектури, президент Національної академії мистецтв Андрій Чебикін.
Андрій Бокотей, народний художник України, академік НАМУ нещодавно відсвяткував своє 80-річчя. З
нагоди ювілею майстер гутного скла запросив колег і
поціновувачів мистецтва на виставку однієї композиції, яка представлена у Львові в залах Національного
музею ім. Андрея Шептицького.
У рамках ювілею засновано першу премію професора Андрія Бокотея для молодих художниківсклярів. Нагородження переможців відбулося під
час відкриття виставки. Лауреат І премії матиме змогу взяти участь у ІІ Міжнародній конференції художників-склярів у місті Нінгбо у Китаї.
«Я зворушений такою увагою і високою відзнакою, — сказав Андрій Бокотей. — Я народився на Закарпатті і,і коли ще навчався в першому класі, вивчав угорську мову. Звісно, вже трохи забув, але слова
для подяки згадав. Це прекрасно й почесно, що наше
мистецтво, митців помічають і відзначають». ■

Валентина САМЧЕНКО,
Світлана НАКОНЕЧНА
Київський театр оперети
презентував мюзикл «Скрипаль на даху» — відому вже
100 років історію про сім’ю
Тев’є-молочара, в якого найбільше багатство — п’ятеро
доньок. За жодних обставин
не втрачає він почуття гумору: «Та й врешті решт, навіщо
гроші чоловікові, який має аж
п’ять дочок? З таким скарбом
я всім багачам багач». Змальований Шолом Алейхемом світ
Анатівки, що на Київщині,
на сцені Оперети — чуттєвий,
одночасно смішний і гіркий.
«Тема єврейська, але ставили про Україну», — зауважує
директор і художній керівник Київського національного академічного театру оперети Богдан Струтинський.
Нинішня версія — франшиза одного з найвідоміших бродвейських мюзиклів
Fiddler on the Roof, який збирав глядачів із 1964-го по 1972
рік. Музику написав Джеррі
Бок, лібрето — Джозеф Стайн,
пісенні тексти — Шелдон
Харник. На Бродвеї у НьюЙорку «Скрипаля на даху»
за 8 років і 9 місяців показали
3242 рази. Мюзикл удостоїли
дев’яти нагород американської театральної премії «Тоні».
А у Лондоні мюзикл зіграли
2 тис. 30 разів.
Оригінальну режисуру
й постановку Джерома Роббінса відтворив у Київській
опереті народний артист України Богдан Струтинський.
Постійний пошук щастя і
надії героями помістили у великий каркас дому, усіяного
будиночками, у вікнах якого
спочатку з’являється світло,
а згодом воно гасне назавжди,
щоб для когось засяяти знову
десь у Польщі чи Америці.
(Художник-постановник —
Олександр Білозуб, який 10
років працював із найупізнаванішим Тев’є-Тевелем Богданом Ступкою). Рай традицій в Анатівці, що базується
на вірі, поступово руйнується:
лише трохи через прагнення
молодих людей любити, а карколомно — бо є наказ вчиняти
єврейські погроми.
«Вони такі щасливі, що
не розуміють, які нещасні»,
— ці слова Тев’є про доньку
Цейтель та бідного кравця
Мотла, які побралися, усупереч старанням свахи видати дівчину за підстаркуватого

■ ЧАС «Т»

Що тримає «Скрипаля на даху»
Тев’є-молочник з Анатівки і французькі вітражі Шагала

❙ Тев’є і м’ясник говорять у шинку: хто про дівчину, хто про корову.
❙ Фото з сайта operetta.com.ua.
багатія-м’ясника, є ніби ключовими для всіх анатівців. Бо
щастя — поняття відносне,
не для всіх залежить від від
грошей. До таких висновків
підводить першооснова мюзиклу — написані за 20 років
оповідання Шолом Алейхема. Письменник, наприклад,
сам не міг відразу одружитися з коханою з багатшої сім’ї,
тому його історії такі правдиві. І до сліз кумедні.
Виконавцям ролі Тев’є —
акторам Миколі Бутковському й Сергію Бондаренку, з одного боку, можна позаздрити (не роль, а мрія!), а з іншого — поспівчувати, бо глядач,
хочеш не хочеш, порівнюватиме їхню роботу з грою визнаних метрів.
Звиклі до Тев’є-Тевеля
в інтерпретації російського
драматурга Григорія Горіна
(вистава Театру імені Франка з Богданом Ступкою, художній фільм «Мир вашому
дому»), у «Скрипалі на даху»
побачать глибшу історію. Автор перекладу Яна Іваницька
(це уже її дев’ята робота в Опереті) каже, що текст не скорочували: на сцені геніальний
твір від А до Я.
У вбранні головних героїв
— нічого опереточного. Їхній
соціальний статус близький до

бідності, втім увесь одяг стриманий, але охайний — як вияв
поваги до цих людей. «Декорації та музика — це дух, що
підносить до неба. А вбрання
— аскетичне і бідне — це підніжжя, земля...» — пояснює
свою філософію художник з
костюмів Ірина Давиденко.
Одним із головних художніх засобів нової постановки,
зрозуміло, є музика. Шлягери
з цього твору — зокрема, пісня
«Санрайз, сансет» — звучать
на концертах по всьому світу.
Хореографічна
частина київського «Скрипаля на
даху» дала можливість залучити до постановки практично всю трупу Оперети. (Балетмейстер-постановник —
Вадим Прокопенко). Масове
святкування одруження перетворюється у вимріяне весілля, якого у незаможної родини не могло бути (але ж «такі
щасливі, що не розуміють, що
нещасні…»). А містичний прихід із потойбіччя бабусі нібито
уві сні демонструє безкінечну
вигадливість батьків заради
того, щоб діти були щасливі.
«Скрипаль на даху» — і в
Шолом Алейхема, і в Шагала — є символом вивищеності над буденними проблемами і прагненням до кращого. «Гроші — вони круглі.

■ АРТ-ПРОСТІР

Подорож у позачасове
Густо заселений
персонажами і насичений
подіями художній світ Юрія
Нагулка
Наталія БІЛОУС
У Музеї української діаспори у
Києві триває персональна виставка відомого українського митця, заслуженого художника України Юрія Нагулка «Українська весна».
У виставковому просторі представлені живописні роботи художника останніх років, які відображають його
творчі й духовні пошуки та об’єднані
ідеєю і настроєм особливого духовного піднесення та оновлення — водночас природно-фізичного та метафорич-

❙ Юрій Нагулко. «Жива вода Вічності».

Сьогодні там, а завтра вже
тут, аби бути живим-здоровим. А головне — це надія!»
— філософствує Тев’є.
У постановці грає юний
скрипаль і частиною декорацій є варіація Шагалівського музиканта. Це єднання поколінь демонструє постійні прагнення до ідеалів і
надію на краще. До нього манять і вітражі у глибині сцени, які створені під впливом
робіт Марка Шагала в одному з соборів у французькому
місті Мец.
Від ідеї постановки «Скрипаля на даху» у Київській
опереті до втілення її на сцені
спливли п’ять років. Упродовж перших чотирьох домовлялися про умови з правовласниками. У результаті
тривалих перемовин початкова сума за дозвіл з 29 тисяч
євро зменшилася до п’яти
(свою роль відіграло те, що з
минулого року Театр оперети входить до асоціації Opera
Europa). Ще треба платити
авторські відрахування плюс
окрема сплата за зберігання
нотного матеріалу.
Київська оперета має
право показу «Скрипаля на
даху» упродовж двох років.
Тож поспішайте подивитися! ■

но-позачасового.
Творчість Юрія Нагулка добре відома поціновувачам сучасного українського образотворчого мистецтва. Його
мистецтво викликає постійний інтерес
та має велику кількість шанувальників, адже художник звертається до образів та сюжетів, які близькі сучасникам. Густо заселений персонажами, насичений подіями (як історичними, так
і метафорично-позачасовими), художній світ Юрія Нагулка є результатом
невпинного творення-медитації.
Роботи митця — це захоплива подорож-розповідь про буремне минуле
і драматичне сьогодення нашої прадавньої української землі, в особливому часопросторі якої живуть і взаємодіють історичні постаті, вигадані істоти та реальні люди, впізнавані та незнайомі.
Твори Юрія Нагулка належать до
яскравих зразків сучасного українського національного мистецтва, у його
картинах відчувається вплив і традиційної української ікони, і народної картини, а особливо мистецтва українського бароко з його декоративністю та духовним змістом. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 1—2 ЧЕРВНЯ 2018

СПОРТ
Андрій Шевченко
головний тренер національної збірної
України з футболу
Григорій ХАТА
Як і рік тому, на Відкриту першість Франції перша ракетка України Еліна Світоліна
прибула після тріумфу на мегапрестижному турнірі WTA в
Римі. У 2017-му підтвердити
свій високий статус майстра гри
на ґрунті в Парижі українська
тенісна прима не змогла. Але
відтоді бажання виграти перший у кар’єрі турнір «Великого
шолома» в Еліни лише побільшало.
На відміну від стартового поєдинку цьогорічного «Ролан Гарроса», в котрому Світоліній довелося відігравати
серйозний гандикап, свій другий матч на паризькому ґрунті
перша ракетка України провела
зібрано з першого до останнього гейму. Аж не надто напружуючись, вона в двох сетах переграла словачку Вікторію Кужмову — 6:3, 6:4. Здалося, що
найпроблемнiшим для четвертої ракетки планети став стартовий гейм, для виграшу котрого фаворитці матчу знадобилося
аж сім хвилин. Далі ж події на
корті розгорталися доволі прогнозовано, завершившись закономірним успіхом української
тенісистки.
«Я рада, що змогла завершити матч у двох сетах. Задоволена, як вдалося впоратися з
тиском перших раундів і зберегти сили на наступні поєдинки.
Важливо залишатися зібраною,
тримати гру під контролем»,
— відзначила Світоліна. У третьому колі на неї чекає досвідчена румунка Міхаела Бузарнеску, котра в табелі WTA посідає
31-шу сходинку. Проте перша
тенісистка України дивиться
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«Шкода, що окремі хлопці отримали травми, їм i самим прикро. Але, попри
втрати, ми все ж маємо збалансований склад».

■ ТЕНІС

Куди дивиться Світоліна
Не затративши багато сил, прима українського тенісу успішно подолала два стартові
раунди цьогорічного «Ролан Гарроса»
далі й прагне зустрітися з експершою ракеткою планети Сереною Уїльямс, котра після декретної відпустки знову повернулася на корт. Щоправда, з огляду на турнірну сітку занадто
швидко їхнього побачення в Парижі чекати не варто. Та й загалом не факт, що після тривалої
перерви Серені вдасться хороший виступ у столиці Франції.
Для свого повернення в боротьбу за «великі шоломи» 36річна мама обрала доволі екстравагантний одяг, убравшись
у костюм «чорної пантери».
«Мені подобається жити в світі
фантазій. Я завжди хотіла відчути себе супергероєм. І в цьому
костюми «кішки» я справді так
почуваюся», — прокоментувала свій «дрес-код» після перемоги в першому колі над чешкою Крістіною Плішковою (7:6,
6:4) Уїльямс-молодша.
Без сумніву, на певний час у
Парижі тенісним супергероєм
відчула себе й українка Катерина Козлова, коли на старті
«РГ»-2018 переграла переможницю попереднього розіграшу
Олену Остапенко з Латвії. Утім
далі продовжити переможну
ходу вона не змогла, поступившись у матчі другого кола представниці Чехії Катержині Синяковій — 7:6, 4:6, 4:6.

Григорій ХАТА
Після завершення клубного сезону, крапку в якому на київському НСК
«Олімпійський» поставили «Реал» та
«Ліверпуль», футбольний світ цілеспрямовано переорієнтовується на головний
турнір чотириріччя для збірних.
Утім, допоки «мундіаль» у Росії не
стартував, учасники заключного матчу
Суперліги-2017/2018 продовжують бути
в епіцентрі футбольних новин. Здавалося, що найцікавішою залишатиметься історія з можливим обміном «реаліста» Кріштіану Роналду на екс-форварда «Барселони», а нині гравця «ПСЖ»
Неймара, утім перебив її своєю несподіваною заявою наставник мадридського
«Реала» Зінедін Зідан, котрий оголосив
про своє бажання залишити «королівський» клуб.
Звісно, під прискіпливою увагою перебуває й процес реабілітації травмованого у фіналі Ліги чемпіонів єгипетського лідера «Ліверпуля» Мохамеда Салаха, котрий, за деякими повідомленнями,
все ж не встигне відновитися до стартового поєдинку своєї національної збірної
на «мундіалі». Процес психологічної реабілітації проходить і німецький голкіпер мерсісайдців Лоріс Каріус, грубі помилки котрого посприяли легкому виграшу «Реалом» третього поспіль «лігочемпіонського» трофея. Воротар не потрапив
до розширеного списку збірної Німеччини на «мундіаль», з табору «бундестім»
Каріусу надійшов лист, в якому наставник голкіперів Андреас Кепке висловлює
підтримку своєму колезі.
Для національної збірної України,
котра не змогла пробитися на ЧС-2018,
офіційний сезон уже давно завершився,
проте взагалі без літнього футболу команда Андрія Шевченка не залишиться. В останній день весни «синьо-жовті»
зіграли товариський поєдинок iз командою Марокко, а 3 червня на українську

❙ На центральний корт «Ролан Гарроса» колишня прима світового тенісу Серена Уїльямс вийшла в костюмi
❙ «чорної пантери».
❙ Фото з сайта rolandgarros.com.
Єдиний представник українського чоловічого тенісу в основній сітці нинішнього ґрунтового
«шолома» — Сергій Стаховський
— наприкінці невдало заверше-

ної кваліфікації «РГ» скаржився на проблеми з «енергозабезпеченням». Але, пробившись в «основу» змагань у статусі «лакі лузера», у Стаха, схоже, відкрилося

■ ФУТБОЛ

У фокусі уваги — осінь
Нинішній футбольний сезон для українських
футболістів завершиться поєдинками проти збірних
Марокко та Албанії

друге дихання, й у матчі першого
кола він упевнено переграв посіяного на змаганнях під 28-м номером іспанця Фелісіоно Лопеса —
6:2, 6:4, 6:2. ■

на чемпіонаті світу в Росії не гратиме, то
марокканці активно готуються до планетарного форуму. На перший погляд,
суперник у команди Шевченка не надто
потужний, проте африканський футбол
не стоїть на місці. «Марокко — команда агресивна, колюча, по-спортивному
зла», — так оцінив опонента головний
тренер «синьо-жовтих».
Якщо так, змучені довгим сезоном
наші «збірники» в четвер у особі марокканських футболістів мали хорошого подразника. Щоправда, за словами Шевченка, необхідності форсувати
події у його команди не було, адже головне завдання — успішно підготуватися до вересневих поєдинків у Лізі націй. «Обидві товариські зустрічі допоможуть нам згадати принципи гри, котрих
ми дотримуємося, відновити структуру,
адже в поточному році команда провела
небагато матчів», — сказав Андрій Шевченко.
Вочевидь, було у наставника «синьожовтих» бажання перевірити в дії нових виконавців, але через травми табір
національної збірної залишили молоді
Циганков, Шепелєв, Яремчук. Тож, схоже, знову синьо-жовті кольори захищатимуть перевірені кадри. ■

■ ХРОНІКА
Бокс

❙ Останні у сезоні матчі збірна України, вочевидь, гратиме перевіреним складом.
❙ Фото з сайта ffu.ua.
збірну чекає побачення з Албанією.
Хоча до останньої митi доля поєдинку проти албанців залишалася під питанням, адже поле призначеної для зустрічі арени у французькому Евіані, на
думку представників ФФУ, було в незадовільному стані. Зрештою, вирішаль-

ним у цьому спорі став вердикт ФІФА,
котра дозволила провести в курортному містечку «товарняк» між Україною
та Албанією. Водночас для зустрічі української та марокканської збірної було
обрано «Стад-де-Женев» у Швейцарії.
Якщо збірна Албанії, як і України,

Щойно здобувши чемпіонський пояс WBA у легкій вазі, Василь Ломаченко одразу опинився на хірургічному столі, де йому днями провели операцію на
плечі. За словами лікаря, котрий проводив оперативне втручання, все пройшло добре. Утім раніше грудня
на ринг Ломаченко все ж не повернеться.

Гандбол
Чемпіонат Європи. Жінки. Кваліфікація. 5-й
тур. Україна — Норвегія — 21:26.
Турнірне становище: Норвегія — 10, Хорватія,
Швейцарія — 4, Україна — 2. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Розвивати газетний бізнес у «глибинці» цілком можливо
Роздержавлення районних газет дає їм шанс стати успішними підприємницькими структурами

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 1—2 ЧЕРВНЯ 2018

■ НАРОДИНИ

Третя — на Трійцю
Ірина Шинкарук народила дівчинку
«Ми неймовірно щасливі, у нас
народилася дівчинка — 4 кг, 53 см.
Стати мамою втретє — відчуття, які
не передати словами!» — поділилася радісною новиною у «Фейсбуці»
співачка Ірина Шинкарук. Третя дитина в родині заслуженої артистки України попросилася на світ символічно —
якраз на Трійцю. І, на превелику радість
усієї сім’ї, це — дівчинка! Як відомо,
в родині 39-річної Ірини та її чоловіка
Віталія Селіванова підростають двоє
синів — семирічний Єгор та шестирічний Віктор.
Нагадаємо, що з чоловіком Віталієм Іра познайомилася в Казахстані
— він зустрічав українську делегацію,
в складі якої була співачка. «Після цієї
зустрічі ми не бачилися майже вісім
років. Пізніше він знайшов мене, ми
довго переписувалися, дзвонили одне
одному. Потім приїхав. І сказав, що ні-

куди мене вже не відпустить, —
згадувала Ірина в одному інтерв’ю.
— З Віталиком у нас усе само якось
складалося, як пазл». Пара побралася в 2009 році. Після одруження
Віталій залишився в Україні.
Повноцінно відпочивати у декреті тричі мама Ірина Шинкарук не
планує. Адже паралельно з турботами про маленьку донечку
вона готуватиме Міжнародний фестиваль мистецтв
«Пісенний Спас» імені Володимира Шинкарука (батька Ірини), що
відбудеться в Житомирі 17-19 серпня.
Також співачка
завершує формувати власну
поетичну збірку, яка ось-ось
має вийти друком. ■

❙ Ірина Шинкарук.
■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №58

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 4 до 10 червня
Овен (21.03—20.04). Завдяки тверезому розуму і вмінню прорахувати ходи на кілька кроків ви зможете просунутися по кар’єрних
сходах. Трохи терпіння, достатній запас міцності на виживання в екстремальних умовах
— i ви на висотi.
Дні: спр. — 8; неспр. — 9.
Телець (21.04—21.05). Вірогідні суперечки з близькими. Щоб вгамувати їх і заспокоїтися самому, було б непогано поїхати у
відпустку. Мир і спокій на найближчі півроку
будуть забезпечені.
Дні: спр. — 5; неспр. — 6.
Близнюки (22.05—21.06). Ваше бажання бути попереду, звичайно, похвальне, але й
відповідальність повністю лягає на вашi тендітні плечі. Не беріть одразу занадто високий
темп — він зіб’є з буденного ритму і принесе
безліч невиправданих клопотiв.
Дні: спр. — 4; неспр. — 5.
Рак (22.06—23.07). Тиждень принесе багато одкровень i сюрпризів. Не йдiть на авантюри, довiряйте тiльки власнiй iнтуїцiї. Поради
друзів принесуть неоціненну користь.
Дні: спр. — 7; неспр. — 9.

Лев (24.07—23.08). Авторитет зростає,
але не зловживайте цим. На ярмарку марнославства можна спустити все до нитки, а ось
для того, щоб відновити колишнє становище,
доведеться витратити багато часу.
Дні: спр. — 8; неспр. — 10.
Діва (24.08—23.09). Акуратність і пунктуальність — запорука вашого успіху на літні
місяці. Зібраність у справах, відповідальність
за сказане допоможуть зрушити гори і довести всім, на що ви здатні.
Дні: спр. — 5; неспр. — 6.
Терези (24.09—23.10). Прислухайтеся
до поради батьків. Вони завжди підкажуть вірне рішення. Тепер можна забути про негаразди
на особистому фронті, але з минулого добре б
зробити відповідні висновки, щоб не наступати на ті самi граблі.
Дні: спр. — 4; неспр. — 7.
Скорпіон (24.10—22.11). Ви сповненi
рішучості перевернути світ, щоб виконати задумане й довести всім, на що здатнi. Зірки
обіцяють несподiванi подiї. Однак немає нічого таємного, що не стало б явним. Це відноситься й до вашого нового роману.
Дні: спр. — 9; неспр. — 10.

Стрілець (23.11—21.12). Не відмовляйтеся від можливості відвідувати курси підвищення кваліфікації, зайві знання ще нікому не
завадили. Чекайте запрошення на вечiрку. В
компанії може виявитися людина, з якою ви
ви давно хотіли познайомитися.
Дні: спр. — 8; неспр. — 9.
Козеріг (22.12—20.01). Ви вмієте цінувати тих, хто захоплюється вами і приділяє
увагу, але навчiться тримати себе так само незалежно з тим, хто припав вам до душі, не відкривайте відразу свої таємницi.
Дні: спр. — 4; неспр. — 5.
Водолій (21.01—19.02). Не дивуйтеся, якщо ваш новий супутник не зовсім вам до
душi. Це не привід, щоб дати йому відкоша.
Придивіться до нього уважніше — можливо,
ви зрозумієте, що тут править бал не ваш особистий смак, а щось інше.
Дні: спр. — 6; неспр. — 8.
Риби (20.02—20.03). Непередбачувана обставина порушить ваші плани, пов’язані з майбутньою подорожжю, але, можливо, вона ж подарує
важливу зустріч. Це може бути любов, нові цікаві
друзі або перспективний роботодавець.
Дні: спр. — 10; неспр. — немає. ■

■ ПОГОДА
2—3 травня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-захiдний,
3-8 м/с. Температура вночi +9...+11, удень +24...+26. Пiслязавтра температура вночi +12...+14, удень +24...+26.
Миргород: без опадiв. Уночi +7...+9, удень +21...+23.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +9...+11, удень +25...+27.
Одеса: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +21...+23.
31 травня температура води на узбережжi Чорного та Азовського морiв становила 19-22 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 22.
Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, короткочасний
дощ. Трускавець: уночi +12...+14, удень +23...+25. Моршин:
уночi +11...+13, удень +23...+25.

Північ
мінлива
хмарність
хмарно

Захід

00…00
+10…+16
+22…+28
00…00
+10…+16
+22…+28

Схід
Центр

дощ
сніг
дощ,
гроза

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
+6…+11
00…00
+21…+26
+8…+14
+21…+26

00…00
+6…+12
00…00
+21…+26
+9…+14
+21…+26

00…00
+3…+9
+18…+23
00…00
+7…+13
+20…+25

Південь +8…+15
00…00
Інформація
+22…+28
00…00
надана
+9…+15 Гідрометцентром
+22…+28
України.
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По горизонталі:
1. Тварини, які, якщо вірити Михайлові Коцюбинському, ні в чому
не винні. 3. Лідер Монголії часів
пізнього Брежнєва. 9. Історична область в Іспанії. 10. Зворотний бік сокири. 12. Марка пістолета. 13. Американський письменник, автор роману «По кому подзвін». 16. Жінка легкої поведінки, розпусниця. 17.
Правила поведінки для вихованих
людей вищого світу. 19. Марка радянських цигарок без фільтру. 20.
Глибока і широка розколина в ґрунті.
23. Господарська будівля для худоби та сільськогосподарського реманенту. 24. Субетнічна група євреїв,
вихідців із Центральної Європи. 26.
Легендарна жінка-воїн. 27. Священна річка Індії.
По вертикалі:
1. Сучасний український письменник, автор понад півсотні романів, серед яких чимало детективів.
2. Льодова кірка на снігу, що утворюється під час відлиги. 4. Випуск
в обіг додаткової кількості грошових
знаків і платіжних засобів, що викликає збільшення грошової маси. 5. Ім’я
сина Квітки Цісик. 6. Російський опозиційний журналіст, «вбивство» якого інсценувала СБУ, викликавши хвилю обурення журналістів і політиків

світу через поширення неправдивої
інформації. 7. Біда, горе, нещастя. 8.
Художній прийом, коли назва частини
заміняє ціле і навпаки. 11. Ім’я відомого українського історика, сходознавця і перекладача, що народився
у Володимирі-Волинському. 14. Коханка Наполеон Бонапарта. 15. Давня золота та срібна британська монета, що лишилася в назві національної
валюти. 18. «Неначе ..., в серце вбитий, оту Марину я ношу» (Тарас Шевченко). 21. Органічна фарба. 22. Період, стадія в розвиткові якого-небудь явища, процесу тощо. 25. Літера
грецького алфавіту, якою позначається густина тіл і речовин. ■
Кросворд №56
від 25—26 травня

■ ПРИКОЛИ
Біля палаючої будівлі натовп
репортерів обступив закопченого i
злегка обгорiлого чоловіка.
— Скажіть, як під час пожежі
вам удалося самому витягнути такий важкий касовий сейф, який ще
був вмурований у стіну?
— Я працюю в цьому офісі, а
зарплатня тільки завтра.
***
У полiклiнiцi:
— Лiкарю, щось менi стає дуже
зле.
— А це у вас закiнчуються грошi.
***
Прокидається дружина вранцi й
бачить на столi записку: «Люба, прийде сусiд Петро, дай йому коловорот».
Приходить увечерi чоловiк до-

дому i також бачить записку: «Коло
ворот було багато народу, дала коло
сараю».
***
— Я користуюся вашим засобом «Для здорових суглобів» уже
рік, а коліна все одно болять!
— Так у вас хворі ноги?
— Так.
— Але на засобі написано: «Для
здорових».
***
Телефонний дзвінок у квартиру.
Ніхто не відповідає. Через 10 хвилин
знову дзвінок. Та сама історія. Ще
через 10 хвилин знову дзвiнок. Слухавку взяли:
— Слухайте, скільки можна
дзвонити! Вдома нікого немає.
— А ви?
— А я злодій.

При використаннi наших публiкацiй посилання на «УМ» обов’язкове.
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