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ІнФорУМ

«Із початку Операції об’єднаних сил, не порушуючи Мінських домовленостей, повернуто під контроль
близько 24 кв. км території, у тому числі три населені пункти: хутір Вільний, Південне, Шуми».
Прес-служба ООС

■ РОКОВИНИ

Тарас ЗДОРОВИЛО

Жертви
провокацій
В Одесі згадали криваво-вогняне
протистояння на Куликовому полі
Ірина КИРПА
В Одесі 2 травня —
п’яті роковини протистояння між прихильниками та противниками Євромайдану, що завершилося трагедією. Днем раніше
на Одещині введено особливий режим охорони правопорядку з метою недопущення провокацій. Встановлено стаціонарні та додаткові пости контролю за
автівками, що в’їжджають
i виїжджають iз міста. Як
повідомили у прес-службі
МВС, рух окремими автодорогами Одеси тимчасово
обмежено.
Повністю закрили рух
транспорту в день трагедії
центральною
Соборною
площею та Куликовим полем. Навіть встановили залізний паркан із проходом
через особливі двері з металодетектором.
Порядок в Одесі забезпечують понад дві з половиною тисячі співробітників правоохоронних органів. Серед них — 650 бійців Національної гвардії.
На бойовому чергуванні також перебувають пожежні
розрахунки, піротехніки,
патрульні, слідчо-оперативні групи та прикордонники. Боєздатність підрозділів правоохоронних органів, задіяних для охорони правопорядку 2 травня,
особисто перевірив начальник ГУНП в Одеській області Олег Бех, який заявив,
що техніки та спецзасобів
досить, щоб гарантувати
безпеку всім громадянам.
У місцях проведення
масових заходів уперше
працюють поліцейські групи превентивної комунікації — так звана поліція діалогу. Її представники допомагають погасити конфліктні ситуації ще на стадії їх
зародження.
— Військовослужбовці
та співробітники правоохоронних органів несуть посилене патрулювання центральних вулиць міста, —
розповів перший заступник
міністра внутрішніх справ
Сергій Яровий. — Деякі
деструктивні сили намагаються використовувати
їх на свою користь та розкачати ситуацію не лише
в Одесі, а й по всій країні.
Завдання правоохоронців
цього не допустити.
Нагадаємо, 2 травня

2014 року в Одесі марш
за єдність України після
серії провокацій переріс
у вуличні зіткнення між
проукраїнськими та проросійськими активістами.
Пожежа, що спалахнула
у Будинку профспілок на
Куликовому поле забрала життя 48 осіб. За даними Одеської обласної прокуратури, поранення отримали близько 250 осіб;
люди гинули не лише через пожежу та чадний газ,
а й унаслідок падіння з великої висоти, коли, намагаючись врятувати життя,
вистрибували з вікон.
Розслідування трагедії
донині не завершено. Як
розповіли у прес-службі обласної прокуратури, за весь
час досудового розслідування правоохоронці допитали понад 1300 свідків та
провели понад 250 експертиз. За результатами досудового розслідування, статус обвинувачених мали 29
осіб, ще 14 підозрюваних
дотепер перебувають у розшуку. Ще чотирьом — винесли обвинувальні вироки
за статтею 294 КК України
(«Масові безлади»).
За словами голови Федерації профспілок Одеської області В’ячеслава Буратинського, на відновлювально-ремонтні роботи у Будинку профспілок
вже витрачено близько 19
мільйонів гривень. Поки
що вдалося відремонтувати лише перший поверх
будівлі, на черзі — ще чотири. Весь обсяг робіт повністю ведеться за рахунок
Федерації профспілок.
Рік тому члени моніторингової місії з прав людини при ООН презентували
п’ятихвилинний фільм,
що розповідає про те, як
відбувається розслідування у резонансній справі «2
травня 2014 року в Одесі».
Нинішнього року фахівці ООН представили результати
п’ятирічного
моніторингу після подій 2
травня 2014 року в Одесі. В
аналітичній довідці зазначено, що до сьогодні ніхто
не поніс відповідальності
за смерть людей. Нікого з
посадових осіб не притягнуто до відповідальності
за несвоєчасні дії під час
заворушень у центрі міста та пожежі у Будинку
профспілок на Куликовому полі. ■

Травень на фронті почався з провокацій ворога, який у перший день
третього весняного місяця 18 разів
порушив режим припинення вогню,
з яких шість разів — із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 і 82 мм мінометів. «Ворог також обстрілював наших захисників
iз гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», — повідомили у прес-центрі ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання
«Схід» збройні формування Російської Федерації 16 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил: двічі — біля
населеного пункту Піски, тричі —
поблизу Новомихайлівки, Красногорівки і Миколаївки, вісім разів
— біля Новотроїцького, Мар’їнки,
Авдіївки, Павлополя, Невельського, Піщевика, Верхньоторецького і
Широкиного, тричі — біля Гранітного, Лебединського і Миколаївки.
Двічі були обстріляні позиції наших захисників у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»: поблизу Південного
та біля Станиці Луганської.
Внаслідок обстрілів у середу двоє
українських військовослужбовців
отримали поранення. На кожний
обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об’єднаних сил, 1 травня п’ятьох
окупантів було знищено, ще двох —
поранено.
Станом на ранок 2 травня ворог
чотири рази обстріляв позиції ЗСУ
в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:
двічі з гранатометів різних систем,
Катерина БАЧИНСЬКА
У світовому рейтингу країн за видатками на військові потреби Україна зайняла 39-те місце, піднявшись
на чотири сходинки порівняно з попереднім роком. Про це повідомили
у звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем
світу SIPRI. «Військові витрати України у 2018 році становили 4,8 мільярда доларів», — зазначають дослідники. Це на 21% більше у порівнянні з 2017 роком і на 53% — якщо
співставляти з 2013 роком (за рік перед початком війни на сході України). У 2017 році Україна перебувала
на 43-му місці рейтингу.
Загалом у 2018 році світові військові витрати зросли до $1,8 трильйона, що на 2,6% більше, ніж у 2017
році, і є найвищим показником із
1988 року. «У 2018 році світові військові витрати становили 2,1% світового валового внутрішнього продукту, або $239 на людину», — зазначили у Стокгольмському інституті досліджень.
У п’ятірку країн із найбільшими
бюджетами на армію у світі увійшли
США, Китай, Саудівська Аравія, Індія та Франція. На них припало 60%
світових військових витрат. Зокрема, США витратили на оборону $649
мільярдів, Китай — $250 мільярдів. Цікаво, що у Китаї зростання
військових витрат спостерігається
вже 24-й рік поспіль.
Також значно збільшили свої
оборонні видатки в минулому році і
кілька країн у Центральній та Схід-

■ НА ФРОНТІ

Вибухобезпечний режим
У Донецькій та Луганській областях обстежили
й розмінували 73 гектари території
великокаліберних кулеметів — біля
міста Мар’їнка; з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — біля села Лебединське; з великокаліберних кулеметів — поблизу населеного пункту
Павлопіль.
Упродовж останнього тижня
сили та засоби підрозділів Головного управління ДСНС України у Донецькій та Луганській областях зі
складу Об’єднаних сил залучались
до піротехнічних робіт, відновлення
житлових будинків та об’єктів інфраструктури, пошкоджених унаслідок артилерійських обстрілів, а також забезпечення функціонування
пунктів надання допомоги населенню, розміщених у межах контрольних пунктів в’їзду-виїзду на території Донецької та Луганської областей.
Відповідно до розпоряджень Командувача об’єднаних сил протягом
тижня піротехнічними підрозділами ДСНС зі складу об’єднаних сил
проводилися роботи з обстеження та
очищення територій від ВНП на Донецькій фільтрувальній станції (с.
Крута Балка), в районі підземного
газопроводу високого тиску в місті
Маріуполь, на території, прилеглій
до мережі водопостачання населеного пункту Нижня Вільхова, шламо-

■ ГЕРОЯМ — СЛАВА!
Напередодні Великодніх світ, 25 квітня, загинув старший лейтенант Владислав Сєднєв, 1992 року народження, із
Кам’янця. Він закінчив Сувороровське
училище та Харківське вище танкове училище, згодом продовжив службу у Збройних силах України.
накопичувачах у населених пунктах
Торецьк і Новгородське та на кладовищах Донецької та Луганської областей,
Обстежено 73,6 га території, виявлено та знешкоджено 18 вибухонебезпечних предметів. Продовжуються
аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків у містах Мар’їнка та
Красногорівка, за тиждень співробітники ДСНС повністю відновили п’ять
житлових будинків.
У пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території
контрольних пунктів в’їзду-виїзду,
особовим складом ДСНС було надано допомогу 592 особам. Основні зусилля упродовж минулого тижня
були зосереджені на підтримці необхідного рівня безпеки населення в
межах населених пунктів та об’єктів
інфраструктури в районі проведення
операції Об’єднаних сил. ■

■ РЕЙТИНГИ

Оборонні рекорди
Україна помітно збільшила військові витрати

❙ Фото з сайта dnepr.info.
ній Європі. Зокрема, витрати Польщі зросли на 8,9% до $ 11,6 мільярда, а в Болгарії, Латвії, Литві та
Румунії — на 18-24%. «Збільшення військових витрат у Центральній і Східній Європі багато в чому
пов’язано зі зростаючими загрозами з боку Росії. Це незважаючи на
те, що російські військові витрати
за останні два роки скоротилися»,
— повідомив старший науковий
співробітник Програми озброєнь і
військових витрат SIPRI Пітер Веземан.

Зазначається, зокрема, що в
2018 році військові витрати Росії
скоротилися на 3,5% порівняно з
2017 роком і становили $61,4 мільярда. Це зробило її шостою за
розмірами оборонних бюджетів
країною в рейтингу SIPRI. Окрім
Росії, менше грошей на армії також виділили в країнах Африки.
Там сума, в середньому, скоротилася на 8,4%: в Алжирі (-6,1%),
Анголі (-18%) і Судані (-49%), а в
державах на Близькому Сході —
на 1,9%. ■
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виділили на комп’ютери
держкошпрацюють у СБУ, повілісу висадили в
для українських шкіл, заявила державний експерт ди- тів витрачено на оренду житла дип- бюлетенів
домили в управлінні взаємодії із засобами ма- Україні цьогоріч із метою відновлення
насаджень, повідомили в Державному
ректорату стратегічного планування та європейської ін- ломатів, повідомила прес-служба визнано недійсними, заявила голова Цент- сової інформації та громадськістю СБУ.
теграції Міносвіти Олександра Гусак.
МЗС.
ральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.
агентстві лісових ресурсів України.

ІнФорУМ
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Найбільшим проектом
сезону будівельники автошляхів назвали реконструкцію траси Мерефа — Лозова
— Павлоград і прокладання
на цій дільниці нової об’їзної
дороги. «Це дозволить скоротити шлях, що з’єднує Харківську та Дніпропетровську області на 12 кілометрів,
а також поліпшити екологічну ситуацію у Лозовій, оскільки там висока інтенсивність руху не лише звичайного, а й габаритного транспорту, — повідомив заступник
голови ХОДА Вадим Даниєлян. — Згадана дорога була
збудована в 60-х роках і капітально не ремонтувалася жодного разу. Минулого року там
відновлено 35 кілометрів дорожнього покриття, а впродовж цього сезону плануємо

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 3—4 ТРАВНЯ 2019

■ ІНФРАСТРУКТУРА

Хоч яйце коти
Шляховики Харківщини планують
відремонтувати доріг на мільярд
гривень
здати в експлуатацію ще 70
кілометрів».
Вартість цього проекту —
1 мільярд гривень. Гроші будуть виділені з держбюджету. Загалом на Харківщині
цього року відновлять 8 доріг
державного значення, серед
яких є і траса Р — 78 «Харків
— Зміїв — Гороховатка». Про
неї минулого року дізналася
вся країна завдяки креативності місцевих жителів. Аби

привернути увагу чиновників
до гігантських вибоїн, люди
під телекамерами виміряли
їх розмір «Київським» тортом. Задум виявився дієвим.
Уже минулого року там полагодили майже 14 кілометрів
шляху і обіцяють продовжити роботу. Є у планах і реконструкція автомагістралі «Київ
— Харків — Довжанський»,
що буде проведена на кошти
Всесвітнього банку.

■ ВТРАТА

Друг Стуса
Скульптор Борис Довгань
до останнього творив
Євдокія ФЕЩЕНКО
У Києві прощаються зі скульптором
Борисом Довганем. «30 квітня покликаний до Неба великий українець Борис
Довгань — скульптор, учасник українського правозахисного руху, член Спілки
художників України, — поділився шістдесятник Олесь Шевченко. — У 1968-му
підписав «Лист 139-ти» до Генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва, протестуючи проти арештів молодої
інтелігенції в Україні й Москві. У 196070-х створив скульптурні портрети Василя Стуса, Алли Горської, Івана Світличного, Леоніда Грабовського, композиції
«Архіпелаг ГУЛаг», «Поет і кат», «Скорботна муза» — встановлена біля Академії
мистецтв у Києві як пам’ятник худож-

❙ Борис Довгань і Василь Стус.
никам — жертвам більшовицьких репресій. Борис Довгань — автор пам’ятника
у Києві Папі Іванові-Павлові II, надгробка Славі Стецько. Підтримував постійний
зв’язок з українськими правозахисниками, за що його на довгий час було позбавлено роботи. Він лишається назавжди з
Україною».
Борис Довгань — автор найцікавішого,
з мистецького погляду, погруддя Василя
Стуса, зробленого ще наприкінці 1960-х.

Тим часом гроші на ремонт
майже 90 доріг місцевого значення зарезервовані Дорожнім фондом Харківської області. За словами Вадима Даниєляна, списки першочергових об’єктів узгоджували з
райдержадміністраціями.
«Субвенція розподілена
згідно з кілометражем на всі
території, — каже посадовець. — Позиція «Укравтодору» наступна: у першу чергу будуть відновлені під’їзди
до населених пунктів, а вже
потім зможемо перейти до ремонту доріг комунальної власності».
Аби реалізувати додаткову кількість проектів, Дорожній фонд області збільшили за рахунок «перехідних коштів минулих років».
У результаті стартовий «дорожній» бюджет виріс на 10
мільйонів гривень. ■

Під час Стусових арештів, і в роки заслання, Борис Степанович та його дружина Маргарита Костянтинівна опікувалися родиною поета, всіляко підтримуючи його дружину Валентину. В період короткочасного перебування поета
у Києві в 1979-1980 роках Борис Довгань був одним із поодиноких представників української інтелігенції, хто не
боявся зустрічатися з Василем Стусом.
Ув’язнений радянською владою поет 24
квітня 1977 року у листі писав: «Дорогі Довгані! Дякую за великодні вітання.
Рито, дякую за листи. Хай над Вашим
балконом кружеляє незахiдне сонце. А
коли вліті воно закружеляє мені — тут,
у падолі колимському, то будемо мати по
сонечку незахiдньому — і Ви, і я. Рито,
дебати з приводу синдромів полишімо
— то мало користі, та й тема нудна. Вже
якось перебуду — от би добутися до кутика затишного, де є Самотність — моя
феєрична дружина, за якою я так знудився. Цвіти, бузок видубецький, пахти в Довганеві вікна! Щасти Вам — Ваш
Василь».
Ще 17 березня Борис Довгань був на
відкритті створеного ним пам’ятника
актору Олександру Вертинському на столичному Андріївському узвозі... ■

■ ВИСОКА НОТА

Інструмент має значення
«Короля роялів» у Луцьку представить відомий піаніст
Станіслав Христенко
Валентина САМЧЕНКО
Зі США в Луцьк спеціально для проведення концерту 4 травня прилетів
піаніст і диригент Станіслав Христенко — уродженець Харкова, який понад десяток років живе у Вашингтоні
і концертує по всьому світу. «Вперше у
Луцьку» — сповіщає афіша музичного
дійства у Палаці культури міста. Варто
додати, що 34-річний Станіслав Христенко в дитинстві трохи жив у Луцьку,
де служив батько-військовий.
Лауреат понад 30 міжнародних фортепіанних конкурсів — в Італії, Іспанії,
Японії, Південній Кореї, Словаччині,
Україні, США — у програмі концерту
братиме участь як соліст та диригент.
Звучатимуть твори Йоганна Себастьяна Баха, Фридерика Шопена, Ференца
Ліста, Сергія Рахманінова, Джорджа
Гершвіна, Ігоря Стравінського у вико-

нанні Академічного камерного оркестру
«Кантабіле» Волинської обласної філармонії (художній керівник — народний
артист України Товій Рівець).
Спеціально для концерту з Києва у
Луцьк привезли «короля роялів» — інструмент відомого у світі виробника цього музичного інструмента «Стейнвей».
Станіслав Христенко є єдиним українцем — володарем престижного звання
Steinway Artist у цьому сегменті.
У Луцьку, де відбувається багато
важливих та яскравих подій класичної
музики, зокрема фестиваль «Стравінський та Україна», донині, на жаль, немає сучасного висококласного рояля. З
ініціативи Волинської філармонії присутнім у Палаці культури міста концертний рояль Steinway& Sons презентує
віртуозною грою Станіслав Христенко.
«Роялі Стейнвей накращі зараз у
Львівській, Одеській i Чернівецькій

❙ Станіслав Христенко.
❙ Фото надане агенцією UKR Artists.
філармоніях. Також є у Харкові, Хмельницькому, Вінниці, Дніпрі, — констатує Олександр Пірієв, генменеджер
агенції UKR Artists, артистом якої останні роки є піаніст і диригент Станіслав
Христенко. — У Національній філармонії у Києві, хоч концертних і два —
але не оновлювалися вони з 1996-го. А
за інтенсивної експлуатації варто це робити кожні 10 років. Така міжнародна
практика».
«Король роялів» — один iз найдорожчих інструментів. Середня вартість
— 150.000$, тобто близько 5 млн. гривень. ■
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■ ТРАГЕДІЯ

Хати —
у воду
Рукотворне Кременчуцьке
море 65 років тому
затопило майже 200 сіл
Людмила НІКІТЕНКО
Навеснi 1954-го, 65 років тому, радянська влада вирішила будувати на
Дніпрі Кременчуцьке море, мотивуючи це тим, що державі не вистачає
електроенергії і потрібно вводити у дію
гідроелектростанції. Тоді було затоплено майже 200 сіл, а покинути власні
домівки змусили більше 200 тисяч жителів.
У пам’ять про ті нелегкі для людських доль часи в народному музеї села
Сагунівки Черкаського району створили макет двох затоплених сіл — свого
та Ломоватого. «У нашому селі наразі
проживає 3150 людей, приблизно 500
iз них є тими переселенцями. І хоча
понад 60 років тому вони були дітьми,
але добре пам’ятають старе мальовниче село і зізнаються, що нерідко сниться рідна хата», — розповідає «Україні
молодій» Ніна Кононенко, завідуюча
народним музеєм Сагунівки.
Вона каже, що після переселення і
це село, і Ломовате, які з дiда-прадiда
були територіально поєднані своїми
кутками, об’єднали в одне і назвали
Сагунівкою. Людям у Сагунівці важко згадувати затоплення своїх сіл і
переселення не з власної волі. Вони й
досі кажуть, що хотілося б ті місця бачити, але там вода. Отож і приходять
у музей, роздивляються макет та шукають на ньому свою хату.
«Макет обох сіл ми створювали по
пам’яті. Більше 20 старожителів над
ним працювали. Кожну вулицю, кожну хату і хто в ній жив згадали та відтворили завдяки нашому художнику-аматору Петру Васильовичу Кривошеї», — веде далі Ніна Миколаївна.
Петро Васильович малював і вирізав із паперу сільські хатки на власній кухні. Село Ломовате відтворено
детально, на макеті воно таке, яким
було до затоплення. Там кожна хата
є, як була, є каталог по кутках і можна знайти прізвище кожного жителя.
Сагунівку складніше було відродити
у макеті: хати відтворені, але прізвища селян не всі згадані. Над цим у музеї ще працюють.
Ніна Миколаївна говорить, що спогади про втоплені села люди перенесли
у нове село навіть у назвах. Зокрема,
у прізвиська жителів Сагунівки. Приміром, якщо у старому селі люди жили
на Чумаках чи Вереміях, то й на переселених кажуть тепер — це Чумаки та
Веремії.
За словами завідуючої Сагунівського народного музею, де більше 3000
експонатів, і половина з них — посуд
із затоплених сіл, одяг, засоби виробництва, присвячені переселенню під
час створення Кременчуцького моря.
До музею нерідко навідуються не лише
самі жителі села, приїжджають здалеку ті, чия батьківщина у старих селах. Тож створений макет для них —
то наглядна подорож у минуле, у якому можна побачити рідну стару хату,
показати її дітям чи онукам і згадати
все, що було 65 років на тому місці, де
нині Кременчуцьке море. ■
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■ ВІДЛУННЯ

■ ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД

Навіть Янукович
не додумався

Президентський Великдень

Володимир Зеленський привітав
українців з Великоднем двома
мовами: українською та російською
Соломія БОНДАРЕНКО
На Великдень на своїй сторінці у «Фейсбуці» новообраний Президент України Володимир Зеленський
привітав українців зі святом. У його вітальному пості деякі абзаци були написані українською, а деякі —
російською мовами. Вітаючи громадян, Зеленський написав : «Нехай Господь оберігає Нас усіх, наших дітей і
Україну, і благословить її на процвітання. Со светлым
праздником всех украинцев, во всех уголках Планеты,
где бы они не находились! И всех наших граждан — на
Западе, Востоке, Юге, Севере и в Центре!». Після цього
подякував захисникам на Донбасі, що у Великдень українці можуть мирно святкувати це свято, а в кінці пожартував: «Порушуємо дієти — їмо паску!!! Разом!!!».
Проте дописувачі соціальних мереж по-різному
сприйняли таке привітання. Дехто написав, що радіє,
що в країні нарешті буде Президент, який об’єднає усі
регіони України, дехто також привітав Президента зі
святом, бажаючи йому наснаги, а дехто ж зазначив, що
навіть Віктор Янукович собі такого не дозволяв: «Збиватися на русскоязичнось — дрімучий комплекс меншовартості. Українці мають різне етнічне походження, різні рідні мови, але всі чудово розуміють українську. Бо українська мова — як державна єднає всіх нас.
Сподіваюся, принаймні після інавгурації, ці малоросійські реверанси припиняться і новий Президент не буде
провокувати мовний розкол і двуязичіє», — написав
співкоординатор організації «Простір свободи» — рух
добровольців Тарас Шамайда.
Нагадаємо, новообраний Президент після прийняття нового закону про державну мову заявив, що
на даний час йому важко спрогнозувати наслідки ухвалення цього документа. Як йдеться у заяві, поширеній командою Зеленського, новообраний Президент
має намір зробити «ретельний аналіз» документа після вступу на посаду. ■

Петро Порошенко у Львові, Володимир Зеленський в Туреччині: як
чинний та новообраний президенти проводили великодні вихідні
Соломія БОНДАРЕНКО
Цьогорічний Великдень країна відсвяткувала з привітаннями
ще чинного Президента Петра Порошенка та вже новообраного Володимира Зеленського. Традиційно чинний глава держави на Великдень відвідав церковну службу, свято ж проводив у родинному колі. У
своєму зверненні до громадян Порошенко зазначив, що для України —
це перший Великдень, який країна
святкує зі своєю незалежною автокефальною церквою. Також президент
згадав про воїнів сходу: «Саме завдяки їм ми маємо можливість у мирі та
спокої прийти до храмів. Згадаймо у
своїх молитвах і полонених, і заручників у ворожих тюрмах. Прошу помолитися і за тих, хто втратив близьких людей, хто зазнав лиха від російської агресії», — зазначив Порошенко. А от уже наступного дня після
Великодня, у поливаний понеділок,
чинний гарант поїхав до Львова. До
речі, це єдина область, яка у своїй
більшості підтримала Петра Порошенка на виборах Президента країни.
Селфі з Президентом i вигуки
«дякуємо» — саме так можна охарактеризувати зустріч Порошенка із львів’янами. Незважаючи на
дощову погоду, на зустріч iз Президентом прийшли кілька тисяч
львів’ян. Адже впродовж двох годин глава держави фотографувався
та спілкувався зі своїми виборцями.
Під час зустрічі з представниками
культурного, громадського та бізнес-середовища Львівщини Прези-

дент Петро Порошенко вкотре наголосив на важливості збереження
проєвропейського курсу України та
висловив впевненість, що «головні
битви ще попереду». «Хтось скаже,
що ми програли 21 квітня. Ми не перемогли. Це правда. Моя позиція —
ми не програли. І немає жодних підстав впадати у відчай. Нас більш як
4,5 млн. і буде більше. У Львівській
області нас більш ніж 800 тисяч. Подивіться, скільки нас. Наші головні
битви попереду. І головне, що ми зараз маємо, — це зберегти єдність i
не впасти у відчай. Головне, що ми
зараз маємо, — це захистити ті здобутки, яких ми з вами досягли за ці
п’ять років», — сказав Петро Порошенко.
Президент подякував львів’янам за довіру та за підтримку України на шляху реформ. При цьому він зазначив, що зміни торкнулися майже всіх сфер життя — від
створення нової української армії
до заснування власної автокефальної Української православної церкви.
У свою чергу, Володимир Зеленський разом із сім’єю на Великодні свята поїхав до Туреччини.
Увагу ЗМІ, як завжди, привернула вартість відпочинку новообраного Президента. Відпочивав пан
Зеленський у президентській віллі
п’ятизіркового готелю Lujo. Журналісти намагалися з’ясувати,
скільки ж коштує один день відпочинку в такому номері, проте почути ціну їм так і не вдалося. Туристичні агентства змогли уточнити лише ціни на інші варіанти роз-

міщення, де відпочинок обходиться
в $4,5 тисячі на тиждень за номер і
$15 тисяч за віллу.
Ціни на президентську віллу
визначаються різні для кожного
клієнта, оскільки чиновники розвинених країн можуть платити більше. При цьому, якщо вілла вільна,
її для реклами можуть здавати знаменитостям і безплатно, повідомили в одному з турецьких туристичних агентств. Співробітник готелю
анонімно розповів, що зараз не сезон, тому три дні проживання Зеленському обійшлися в межах $30
тисяч, у той час як у розпал сезону
відпочинку вілла коштувала б щонайменше втричі дорожче. Переліт
рейсами Turkish Airlines у бізнескласі коштує ще близько $3 тисяч.
За даними турецьких ЗМІ, під
час перебування в Бодрумі Зеленський був як зі звичайною охороною,
так і з «невидимою», оскільки його
захисники також спостерігали за
обстановкою, замаскувавшись під
інших відпочивальникiв, а зустрічали його в аеропорту цілим кортежем, — для шоумена ввели безпрецедентні заходи безпеки. Місцеві
жителі розповідають, що Зеленський був практично невпізнанним у
шортах і майці, гуляючи босоніж,
при цьому, якщо забути про охорону, то виглядав він «простим і веселим хлопцем».
Цікаво, що під час відпочинку з новообраним Президентом намагалися поспілкуватися російські ЗМІ, проте Зеленський навідріз
відмовився, попросивши не провокувати його. ■

■ ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Де шукати Президента?
Володимир Зеленський не хоче працювати
в адміністрації на Банковiй і шукає
приміщення за межами Києва
Катерина БАЧИНСЬКА
Новообраний Президент Володимир Зеленський ще під час виборчої кампанії заявив, що не хоче
працювати в будівлі адміністрації
Президента, за адресою Банкова,
11. Тоді у розмові з журналістами він зазначав, що хотів би працювати за межами Києва. Уже за
місяць Зеленський складе присягу та офіційно стане Президентом
України. Проте і по сьогодні невідомо — де ж працюватиме новообраний Президент. У інтерв’ю
американському виданню The
Daily Beast дружина Володимира
Зеленського Олена заявила, що
підтримує ідею чоловіка: «Ми
навіть не хочемо заходити всередину. Це місце заражене темним,
негативним минулим. Ми б зробили там музей або передали цю
будівлю якому-небудь університету», — пояснила вона.
Цікаво, що Зеленський не
перший, хто хоче зламати президентські традиції. Розмови
про переїзд Петра Порошенка з
адміністрації лунали ще в 2014
році. Проте тодi Президент не переїхав до іншої будівлі через брак
коштів у бюджеті. Адже, як розповів заступник глави адміністрації Президента часів Петра По-

рошенка Дмитро Шимків, змінити будівлю — це не лише переїхати з Банкової, 11, а й перевезти
майже 450 працівників, секретні документи, дипломатію, архіви. «Президент займається питаннями рівня «дуже секретно».
Відповідно, потрібні кімнати
спеціально облаштовані, з додатковим обладнанням, яке не
дозволяє знімати аудіо чи будьякий інший сигнал», — зазначив Дмитро Шимків.
Окрім цього, у розпорядженні Президента мають бути офіційні зали засідань, де він прийматиме дипломатів, політиків та глав
держав з усього світу. Володимир
Зеленський зазначив, що хотів би
працювати саме за містом, щоб
позбутися кортежів та перекритих доріг. Проте як приймати
Ангелу Меркель або ж Дональда Трампа в приміщенні, не пристосованому до дипломатичних
зустрічей, — теж під питанням.
Чи вдасться реалізувати цю ідею
до інавгурації? Адже зрозуміло,
що переїхати — це не просто зняти приміщення і там працювати.
Перш за все — це кошти. На переїзд необхідно кілька мільйонів
доларів. Про це в інтерв’ю «Українській правді» заявив Дмитро
Шимків. У державному бюджеті

❙ Банкова не дочекається нового Президента?
їх немає. Тому єдина можливість
— це особисті кошти самого Президента. Бізнес-партнер Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Сергій Шефір в інтерв’ю
виданню thebabel запевнив, що
в разі, якщо переїзд коштуватиме п’ять мільйонів доларів, то
його здійснюватимуть за приватні кошти. «Ми ж винахідливі, але
нас усі зупиняють. Ми говоримо,
що знайдемо інвестора, який зробить. Нам кажуть, що це корупція. Усе сприймається погано,
нас приземлюють. Але, звичайно, якийсь нормальний офіс дуже
хотілося б. Тому що я був в АП на
тій грудневій зустрічі Володимира з Порошенком, і там дуже некомфортно», — пояснює він.
Друге питання — це безпека.
Не в захваті від ідеї новообраного Президента і в Управлінні державної охорони. Проте, за словами голови УДО Валерія Гелетея, його підопічні готові забезпечити безпеку нового голови

держави, навіть якщо адміністрацію Президента перенесуть iз
вулиці Банкової в Києві. «Звичайно, будь-яке рішення, яке
ухвалить Президент, управління державної охорони буде виконувати і буде йому забезпечувати безпеку незалежно від того,
де це буде. В урядовому кварталі
все ж таки він буде більш захищений, ніж у будь-якому іншому новому місці. Але це не буде
проблемою для управління державної охорони», — сказав Гелетей. Він уточнив, що місце роботи Президента — це не тільки
заходи безпеки. Це і спеціальний зв’язок, і все те, що відбувається у комунікації з усім світом. «Буде багато запитань. І це
не реалізується швидко. Є чимало речей, яких ми не бачимо, але
для роботи адміністрації Президента вони обов’язкові, без дечого Президент не зможе нормально працювати», — заявив Гелетей.

Штабісти нового Президента,
незважаючи на застереження,
активно шукають заміну Банковій, 11. Саме члени команди
Зеленського підтримують таку
ініціативу. Радник Зеленського
Олександр Данилюк заявив, що
такий крок є «символом нового мислення, і було б дуже добре
відірватися від старих і моторошних стін», а також зазначив, що
це можна зробити досить швидко. Проблем у такому переїзді
Данилюк не бачить. Аргументує
тим, що всю «секретність» можна легко перенести і в нову будівлю. Данилюк, до речі, як ніхто
інший, знає про специфіку роботи в адміністрації Президента. Адже спершу він був радником Віктора Януковича, а з 2015
року — заступником адміністрації Президента Петра Порошенка. У команді ж Зеленського він
активно лобіює ідею переїзду і запевняє — усе можна зробити на
сучасному рівні з новими технологіями і набагато дешевше, ніж
підтримувати стару інфраструктуру, яка, на його думку, — неефективна.
Команда Зеленського також
хоче скоротити кількість працівників адміністрації. Тому в нову
будівлю за містом, очевидно, не
доведеться перевозити всіх працівників. За часів Віктора Януковича їх було 560, Петро Порошенко скоротив до 427. На
скільки зменшить Володимир
Зеленський — дізнаємося після
3 червня. Що ж буде із будівлею
30-х років минулого століття,
ідей немає навіть у Зеленського,
бо в інтерв’ю журналістам він
відверто сказав — ще не знає, що
зможе бути в приміщенні Банкової, 11. ■
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■ ОСНОВИ

Закон про мову:
зшивати розшиту країну
Треба міняти становище, коли господарем
на ТБ і у сфері обслуговування все ще є «язык»,
а мова лишається наймичкою у власній хаті
Юрій ГНАТКЕВИЧ,
керівник Просвітницького Центру національного відродження імені Євгена Чикаленка

Днями перший Президент України Леонід Кравчук заявив на телеканалі Newsone, що
схвалений Верховною Радою закон про державну мову «розколює Україну навпіл».
Пан Кравчук виступив проти підписання закону Президентом Петром Порошенком,
як він висловився, «на відході».
Сказане викликало в середовищі просвітян здивування і розчарування. А хіба створений Леонідом Кравчуком і очолений ним «Рух за Україну в НАТО» не розколює Україну»? Адже мета цієї громадської організації ділить український соціум навпіл: на
тих, хто вважає НАТО агресивним військовим блоком, і на тих, хто хоче убезпечення
України від агресії з боку Росії. Подібне маємо з мовою.

Нищення української мови царськими
указами і Соловками

Трагічні наслідки національної політики
компартії

Ухвалений парламентом Закон «Про
забезпечення функціонування української мови як державної» ділить українців
на тих, хто бачить у пануванні російської
мови в Україні загрозу асиміляції українців під росіян, тобто розцінює його як фактор етнічної і державної безпеки, і на тих,
хто бачить загрозу Україні в її українізації, тобто у поверненні українців до своєї
національної мови і культури. Незрозуміла логіка першого Президента. Проте зрозуміло інше: вона повністю збігається з логікою комуністів, регіоналів і групи активних парламентських націонал-перевертнів, які зі шкіри лізли і будуть далі вперто
лізти, аби «завалити» закон. Доводиться
нагадати про історичні факти, які свідчать,
що схвалений закон спрямований не проти
російської мови і не проти прав так званого
«рускоязичного насєлєнія», а проти засилля російської мови в українській державі,
яке вже призвело до переходу значної частини українства в інший етнічний стан.
Відтоді як російський цар Олексій зрадив Україну після Переяславської Ради
та уклав із Польщею Андрусівський договір, яким Україну було поділено навпіл між Росією і Польщею, на Лівобережній Україні царське самодержавство взялося за інтенсивну асиміляцію українців.
Уже 1622 року цар Михайло з подання
московського патріарха наказав спалити
всі примірники надрукованого в Україні
«Учительного Євангелія» К. Старовецького. У 1720-му цар Петро І заборонив книгодрукування українською мовою. У 1753му Катерина ІІ своїм указом заборонила
викладання українською мовою в КиєвоМогилянській Академії. А пізніше пішов
Валуєвський указ, згідно з яким «никакого отдельного малоросийского языка не
было, нет, и быть не может», та емський
указ Олександра ІІ про заборону українських сценічних вистав. Таких заборон було
понад сто.
Довершити справу нищення українства як етносу взялася партія комуністів
у часи існування централізованої московської імперії під назвою СССР. Нищення йшло різними шляхами: розстрілом української еліти на Соловках, розстрілом учасників харківського з’їзду
бандуристів, переселенням українців до
Сибіру і Заполяр’я, мордуванням шестидесятників у пермському концтаборі, низкою постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР про вдосконалення вивчення російської мови як державної. Такі постанови
видавалися з характерною послідовністю
і поспішністю у 1974, 1978, 1983, 1984,
1989, 1990 роках. Ці постанови були спрямовані на денаціоналізацію неросійських
народів, насамперед українського і білоруського, на формування «единого советского народа» з, безумовно, «единым языком». Внаслідок втілення цих поставнов
у життя українську мову стали вважати
колгоспною, жлобською, непрестижною
і неперспективною. ЇЇ усунули з усіх сфер
суспільного життя, наслідки чого ми спостерігаємо досі в уже незалежній Україні, і
які лише зараз збираємося побороти.

Ніхто краще за Леоніда Кравчука не
розуміє трагічних наслідків національної
політики комуністичної партії. Адже він
був її свідком у ранзі ідеологічного працівника ЦК КПУ високого рангу. Днем пізніше після згаданої вище заяви на Newsone
Леонід Макарович на каналі ZIK повідав,
що немає жодної трагедії в тому, коли українець розмовляє російською. Це справді
так. Але, коли не один українець, а мільйони українців спілкуються поміж собою
лише російською, проживаючи в одному
великому спільному регіоні, вони перестають бути українцями. Вони «розукраїнюються». Українськими у них залишають-

Немає на планеті Земля жодної
держави, де державні службовці
не володіли б державною мовою.
ся лише прізвища. Вони переходять в інший етнічний стан. І навіть це не було б
трагедією, якби вони не прагнули культурної і політичної гегемонії в складі унітарної української держави, та якби вони
не вимагали виходу з України та не стріляли з російської зброї туди, звідки вони чують українську мову.
Тепер щодо поділу країни навпіл. Поперше, з викладеного вище видно, що вона у
мовному сенсі вже поділена. «Україну потрібно зшивати», — волають націонал-перевертні на численних телешоу та з парламентської трибуни. Так ось саме Закон «Про забезпечення функціонування української
мови як державної» покликаний зшивати
розшиту Україну. І зробити це буде не надто
складно, якщо українська влада буде дотримуватися цього закону. Досвід інших країн,
зокрема Польщі і Чехії, владна і бізнесова
еліти яких після визволення з-під іноземного ярма взяли твердий курс на національне
відродження, засвідчив повний успіх такої
політики. І якщо новообраний Президент
Володимир Зеленський та його адміністрація сприятимуть національному відродженню українців чи принаймні не перешкоджатимуть йому, Україна поступово ставатиме схожою на справді Українську державу.
Якщо ж націонал-перевертні з партії Вадима
Рабіновича візьмуть верх та опанують ситуацією у парламенті та в Київраді, в Україні
знову виникне політична нестабільність через глибокі протиріччя між назвою держави та її національною суттю. «Мы сделаем
всё, чтобы этот закон не работал», — заявив
Віктор Медведчук на Великдень на каналі
Newsone під аплодисменти частини присутніх. Частини, але не всіх присутніх.
В українському суспільстві відсутні вагомі об’єктивні причини для масового невдоволення новим мовним законом. Поперше, навіть за даними перепису населення від 2001 року 67, 5% населення України
вважали своєю рідною мовою українську.
Лише 29,6% етнічних українців визнали
рідною мовою російську. З 17,3% етнічних
українських росіян 4% теж вважали рідною мову українську. Але ж це не означає,

❙ Акція підтримки української мови біля Верховної Ради.
❙ Фото Валентини САМЧЕНКО.
що ті, хто вважає рідною мовою російську,
не володіють українською.
За 18 років, що минули від часу останнього перепису, етномовна картина, поза
сумнівом, змінилася на користь державної
мови. Та головне і найсуттєвіше полягає в
тому, що в Україні за 28 років її самостійності зникло так зване «рускоязичноє насєлєніє». Воно перетворилось у «рускоговорящєє насєлєніє». Не повне і не всебічне,
але все-таки дуже помітне впровадження
проголошеної Конституцією державності
української мови збільшило її питому вагу
в багатьох сферах суспільного, політичного і приватного життя. Радіо, телелебачення, президенти і прем’єри, міністри й депутати, відомі публічні люди, школи й університети, вокзали, ринки, реклама записують
у звуковому коді в людських нейронних
структурах українські лексичні та інтонаційні й фонетичні конструкції. Це сприяло
тому, що в Україні вже немає людей, які
б не розуміли української мови на слух та
під час читання текстів, тобто не володіли
нею пасивно. Хіба є такі «рускоговорящіє
люді», які, слухаючи засідання Верховної
Ради чи Київради, які зараз ведуться винятково державною мовою, вважають їх дискримінацією? Хіба вболівальники донецького футбольного клубу «Шахтар» колись
вимагали, щоб репортажі матчів з їхньою
командою вели російською мовою? Ні, не
вимагали, бо всі вони, включно з Ринатом
Ахметовим, усе добре розуміють.

Страшилки Шуфрича і Медведчука —
брехня
Володіння мовою буває двох рівнів
– пасивним (рецептивним) і активним
(репродуктивним). Так вчить наука психологія. В Україні практично немає людей, які б не розуміли української мови
на слух, чи під час читання текстів, тобто зовсім не володіли б державною мовою. У цьому сенсі Україна — не Литва,
не Латвія і не Естонія, де росіяни, що там
опинилися внаслідок окупації цих країн,
не розуміють місцеві мови. Проте в цих
країнах серйозних ускладнень внаслідок жорсткої мовної політики тамтешньої влади не спостерігалося: «русские смирились» і поступово опановують місцеві
мови в межах, необхідних для влаштування на роботу. В Україні, з огляду на
викладені аргументи, впровадження нового мовного закону ні протестів, ні збурень не викличе, як би до цього не закликали нащадки українських дідів і батьків
— Шуфрич, Німченко, Медведчук і Писаренко, — лякаючи людей міфічними заборонами «разговаривать русским языком».
Їхні страшилки є брехнею.
По-перше, закон не поширюється на
приватне життя і спілкування. Закон
не стосується релігійних обрядів і богослужінь. Закон поширюється на державну
службу і містить конкретний перелік державних посад і службовців, для яких володіння державною мовою є обов’язковим.
Немає на планеті Земля жодної держави,
де державні службовці не володіли б державною мовою. Перераховані вище політики хочуть, щоб Україна була винятком.
Нехай би вони знайшли на всій європейській і азійській частині Російській Федерації бодай одну державну особу, яка б вільно не володіла російською мовою.
Закон поширюється на сферу обслуговування. А як інакше?! А то приходить українець до столичного супермаркету чи до
кафе, а до нього той, хто його обслуговує,

— теж, до речі, укораїнець: «Здраствуйте!
Вот свободный столик. Что закажетє? Вам
пакєтик нужен?» Створюється враження,
як пише дитяча письменниця Лариса Ніцой, що ми живемо не у столиці України, а в Калузі. А тим часом лексикон тих,
хто українців обслуговує, включно з кондукторами в транспорті, дуже вже коротенький і їм дуже добре відомий. Відсутня лише вказівка зверху його застосувати на роботі. До речі, закон дозволяє тому,
хто обслуговує, перейти на російську чи
іншу мову, якщо той, кого обслуговують,
про це попросить. Хіба це не паскудство,
коли два українці, які вдома спілкуються
українською, поміж собою поза межами
своїх квартир спілкуються не мовою Тараса і Лесі, а мовою Путіна?
Закон вводить квоти на використання
державної мови у засобах масової інформації, зокрема на зареєстрованих в Україні телевізійних каналах. Перерахованих вище політиків квоти не влаштовують. Вони вважають нормальним, коли
українські канали — «Україна», СТБ,
«Інтер» та чимало інших — упродовж десятків років забумбулюють українців думкою, що в Україні господарем є «язык», а
мова є наймичкою у власній хаті. І навіть
тут закон робить реверанс перед Шуфричем, Німченком, Писаренком і Медведчуком. Телепередача у шкалі квот вважається українськомовною, якщо ведучий веде
її українською, а учасники говорять російською. Цим успішно зловживають, ніби
насміхаючись над українцями, згадані
особи, хоча всі четверо володіють державною мовою. Їхня мета збігається з метою
нашого ворога. Звичайно ж, мета Леоніда
Кравчука є іншою. Якщо так, то він має не
нападати на Порошенка, а звернутися до
українців, які вільно чи невільно відцуралися своєї національної мови, із закликом
не цуратися її, пам’ятаючи слова нашого
національного пророка «Чужому научайтесь, свого не цурайтесь».
Депутати Верховної Ради першого
скликання добре пам’ятають два цікаві
вислови Леоніда Макаровича, сказані
ним, коли він був її Головою. Один депутат
— голова колгоспу з Сумщини, бажаючи
щось зрозуміти, так звернувся до Кравчука: «Поясніть мені, бо я досі ніяк не можу
зрозуміти». На це Леонід Макарович сердито відреагував: «Якщо Ви досі цього не
зрозуміли, то Ви цього вже ніколи не зрозумієте». Ця фраза стала тоді серед депутатів крилатою. А ще крилатою стала думка Кравчука: «Якщо хтось, проживаючи
в Україні, не може оволодіти українською
мовою, то це або така політична позиція,
або в голові якоїсь клепки не вистачає». У
Нестора Івановича і його колег по боротьбі
з українським відродженням усі клепки є.
Тому українцям, насамперед просвітянам
треба готуватися до затяжної боротьби за
нього, а не перейматися правами «рускоязичного насєлєнія», якого в Україні, як
ми вище з’ясували, нема.
Великий українець і найщедріший меценат Євген Чикаленко ще сто років тому
говорив, що основна проблема української
нації полягає в тому, що вона «недоформована». Без імплементації закону про
забезпечення функціонування української мови як державної про її «доформованість» не може бути й мови. Це аксіома.
А без створення єдиної нації з єдиною мовою не процвітатиме загальнонаціональний патріотизм, не зникнуть воріженьки
і ніде не дінеться казнокрадство. ■
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UA: Перший
06.00 М/с «Гон»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.30, 2.00, 5.00
Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.35 Х/ф «Підмінена
королева»
10.50 М/с «Кмітливии?
Сяоцзі»
11.50 «Кухня По»
13.15, 14.30, 4.30 РадіоДень
13.45 «Неповторна природа»
15.15 Д/с «Секрети замків
Великобританії»
16.15 Т/с «Мисливці на
нацистів»
18.20, 2.40 Тема дня
19.25, 3.40 Разом
19.55 «Боротьба за
виживання»
20.30 «Дикі тварини»
21.25, 2.25 UA:Спорт
21.45 «Світ дикої природи»
22.50 Перша шпальта
00.00 Телепродаж Тюсо
04.05 Спільно
05.40 Телепродаж
НТН
05.00 Top Shop
05.35 Х/ф «Операція
«Хольцауге»
07.15 Х/ф «Все перемагає
любов»
08.40, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15
«Свідок»
12.50 «Таємниці світу»
13.25, 3.00 «Речовий доказ»
14.40 Х/ф «Онг Бак:
тайський воїн»
16.50 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Свідок. Агенти»
21.20 Т/с «Криміналіст»
23.45 Т/с «Закон і порядок»
01.30 Т/с «Швидка»
02.45 «Випадковий свідок»
04.00 «Професії»
UA.Культура
06.00
06.00
06.30
06.55
07.00
07.00
08.00
08.00
09.00
10.10
11.10

12.00

12.30
13.00
13.25

ТБ-ПОНЕДІЛОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 3—4 ТРАВНЯ 2019

Гімн України
Орегонський путівник
Цікаво. com
UA.МУЗИКА.
Новини
Дуда і Дада.
Мультфільм
Новини
Пізній ранок шоу
Новини
Еліза. Телевізійний
серіал, 12+
«Тайська вулична їжа з
Девідом Томпсоном».
Документальний цикл
Часи змін.
«Китайські традиції
і сучасне життя».
Документальний серіал
Орегонський путівник
«Неповторна природа».
Документальний цикл
«Командарм».
Документальний фільм

КАНАЛ «1+1»

6 травня

04.40 «Розсміши коміка»

ІНТЕР
02.40 «Школа доктора
Комаровського.
Невідкладна допомога»
03.05 «Орел і решка.
Мегаполіси»
03.50, 3.10 «Орел і решка.
Шопінг»
05.00 Top Shop
05.30, 23.00 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новини
07.10, 8.10 «Ранок з Інтером»
09.20 «Стосується кожного»
11.10, 12.25 Х/ф «Три
мушкетери: Підвіски
королеви»
12.00 «Новини»
13.50 Х/ф «Три мушкетери:
Помста міледі»
15.50 «Жди меня. Україна»
18.00, 1.40 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Слідчий Горчакова»

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.20, 2.35 Невигадані історії
07.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 18.00, 19.00,
21.00, 23.00, 00.00,
1.00, 2.00, 3.00, 4.00,
5.00 Час новин
07.15, 8.10, 21.25, 0.15
Актуально: Економіка.

5 канал
Політика. Соціум
09.25, 17.40 Час громади
07.20, 12.25, 15.25, 18.15
10.00, 13.05 Час. Підсумки
Погода в Україні
тижня
07.25, 8.35, 0.45 Огляд преси
11.10, 1.15, 5.15 Машина часу
07.30 Кордон держави
12.30 Брифінг речника
07.55, 9.40, 10.55, 13.55,
Міністерства оборони
14.55, 16.55, 23.55,
12.45 Будемо жити
0.55, 1.10 Погода на
14.10 КЕНДЗЬОР
курортах
15.30, 16.10 Інформаційний
08.25, 2.15 Про військо
день

06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 5.40 ТСН
09.30 «Одруження наосліп»
11.15, 12.20 «Міняю жінку»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
20.15 Комедія «Скажене
весілля»
22.00 Комедія «Інша жінка»
00.00 Комедія «З іншого боку
ліжка»
01.45 Комедія «Фейкові
копи»

14.35 Docudays UA 2019.
DOCU/Культура з
Надією Парфан
15.00 Мистецький пульс
Америки
15.30 Пізній Ранок шоу.
Найкраще
16.10 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
16.50 Ювілейний концерт
гурту «Піккардійська
Терція»
17.50 Погода
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.25 Тема дня
19.25 Вікно в Америку
19.50 Аромати Африки.
Документальний цикл
20.15 «Столика Японія».
Документальний серіал
21.00 Новини
21.25 Записи виступів з
Будинку звукозапису
Українського Радіо.
Міжнародний День
Джазу
23.00 Українська література
в іменах. Максим
Рильський
23.05 Букоголіки
23.35 Українська читанка.
Софія Андрухович
00.10 Розсекречена історія
01.10 Погода
01.15 Новини
01.40 Тема дня
02.30 РадіоДень
03.00 «Віденський вальс».
Балет. Національна
опера України ім Тараса
Шевченка
05.20 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань

СТБ
06.40 Моя правда. Віктор
та Ірина Салтикови.
Розплата за любов
07.40 Моя правда. Володимир
Пресняков
08.40 Містичні історії з
Павлом Костіциним
11.20 Х/ф «Олександр і
жахливий день»
13.05 Х/ф «Знахар»
15.10 Хата на тата
18.00, 2.15 Слідство ведуть
екстрасенси
20.00, 20.35, 20.55, 21.30
Т/с «Дочки-матері»
21.55, 22.55 Т/с «Несамотні»
23.55 Один за всіх
01.10 Т/с «Коли мі вдома»
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий
день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.45 «Репортер».
Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.10, 13.10, 14.10, 15.10,
16.10 «Кримінал»
12.20, 13.20, 14.20, 15.20
«Деталі»
16.20 «Вибори-2019 р.»
17.00 Ток-шоу «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 Ток-шоу «Прямий
ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 «Помста природи»
09.55, 18.15 «Спецкор»
10.30, 18.50 «ДжеДАІ»
11.05, 19.25, 20.30 Т/с
«Звонар»

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

14.45 Х/ф «Битва
драконів»
16.20 Х/ф «Солдати
фортуни»
21.30 Т/с «Кістки-11»
23.00 Т/с «Кістки-10»
00.40 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Лаціо» — «Аталанта».
ЧІ
07.45, 17.30 Журнал Ліги
Чемпіонів
08.15 «Шахтар» — «Львів».
ЧУ
10.00 «Великий футбол»
11.50, 5.30 Топ-матч
12.00 «Наполі» — «Кальярі».
ЧІ
13.50 «Арсенал» —
«Брайтон». ЧА
15.40, 22.45 Футбол NEWS
16.05 Журнал Ліги Європи.
Прем’єра
16.35 ЧІ. Огляд туру.
Прем’єра
18.00 «Передмова до «Реал»
— «Ювентус» (2002 р.
/03). Золота колекція
Ліги Чемпіонів.
Прем’єра
18.05 «Реал» — «Ювентус».
1/2 фіналу (2002 р. /03).
Золота колекція Ліги
Чемпіонів
19.55 «Ювентус» — «Реал».
1/2 фіналу (2002 р. /03).
Золота колекція Ліги
Чемпіонів
21.45 Післямова до
«Ювентус» — «Реал»
(2002 р. /03). Золота
колекція Ліги Чемпіонів.
Прем’єра
21.50 LIVE. «Ман Сіті»
— «Лестер». ЧА
00.00 ЧА. Огляд туру

НОВИЙ КАНАЛ
04.00, 2.50 Зона ночі
06.00 Абзац
08.00, 9.10 Kids Time
08.05 М/с «Том і Джеррі
шоу»
09.15 Х/ф «Артур і помста
Вурдалака»
11.10 Х/ф «Містер Крутий»
12.55 Х/ф «Шпигун по
сусідству»
14.50 Х/ф «Відчайдушні
напарники»
17.00 Х/ф «Обладунки Бога-4.
У пошуках скарбів»
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.10 Таємний агент. Постшоу
00.10 Х/ф «Бої без правил»
02.45 Служба розшуку дітей

ICTV
04.25 Скарб нації
04.35 Еврика!
04.40 Служба розшуку дітей
04.45 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська оборона
06.20 Факти
06.55, 19.20 Надзвичайні
новини
07.45 Секретний фронт.
Дайджест
08.45 Факти. Ранок
09.15 Антизомбі. Дайджест
11.05, 13.20 Х/ф «Загін
героїв»
12.45, 15.45 Факти. День
13.35, 16.20 Х/ф «Робін
Гуд»

17.00 Час новин. Київ
17.10, 18.20, 19.25
Інформаційний вечір
20.20 Дзеркало історії
22.00 БлогПост
23.10 «За Чай.com»
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

16.45 Х/ф «Три ікси-3:

00.55 «Гент» — «Брюгге».
ЧБ
02.45 ЧІ. Огляд туру
03.40 «Десна» —
«Чорноморець». ЧУ

19.05, 20.50 Фантастичні
історії
20.00, 1.30 Містична Україна

ФУТБОЛ-2
06.00 «Арсенал» —
«Брайтон». ЧА
07.50 Топ-матч
08.00 «Дженоа» — «Рома».
ЧІ
09.50 Журнал Ліги Чемпіонів
10.20 «Десна» —
«Чорноморець». ЧУ
12.10, 14.20 «Check-in»
12.30 «Ньюкасл» —
«Ліверпуль». ЧА
14.50 «Шахтар» — «Львів».
ЧУ
16.40, 2.10 «Великий футбол»
17.55 «Гаддерсфілд»
— «МЮ». ЧА
19.45 ЧА. Огляд туру.
Прем’єра
20.40 «Європейський
WEEKEND»
21.25 LIVE. «Мілан»
— «Болонья». ЧІ
23.25 ЧІ. Огляд туру
00.20 «Олімпік» —
«Ворскла». ЧУ
03.55 «Генк» —
«Антверпен». ЧБ
МЕГА
06.00, 2.20 Бандитська Одеса
08.05, 13.55 Правда життя
09.10, 18.10 Шалена подорож
10.05 Наглядачі заповідника
11.05 Брама часу
11.55 Прихована реальність
12.45, 0.25 Речовий доказ
15.35, 23.35 Таємнича світова
війна
16.25, 21.45 Битва рибалок
17.15, 22.35 Дика Арктика

Реактивізація»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Конвой»
01.20 Х/ф «Секретний
фарватер», 1 ч.

К1
06.30
07.50
08.15
08.30

Top Shop
М/с «Гарфілд Шоу»
«Ух ти show»
Т/с «Мисливці за
реліквіями»
10.10 Х/ф «12 Різдвяних
собак-2»
12.10 «Бєдняков+1»
13.00 «Вірю не Вірю»
14.50 «Орел і решка. Навколо
світу»
15.40 «Орел і решка.
Морський сезон»
16.40 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
17.40 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
23.00 Х/ф «Правда і нічого
більше»
00.45 «Орел і решка. Шопінг»
01.45 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Щоденник
слабака»
11.00, 17.00 Т/с «Рання
пташка»
12.00 Вечірка
13.00, 14.00, 20.00 Одного
разу під Полтавою
13.30, 14.30, 21.00 Танька і
Володька
15.00, 1.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-ВІВТОРОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 3—4 ТРАВНЯ 2019

7 травня
UA: Перший
06.00 М/с «Гон»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.30, 2.00
Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.35 Х/ф «Біляночка та
Розаночкаі»
10.50 М/с «Кмітливии Сяоцзі»
11.50 «Кухня По»
13.15, 14.30 РадіоДень
13.45 «Неповторна природа»
15.15 Д/с «Секрети замків
Великобританії»
16.15 Т/с «Мисливці на
нацистів»
18.20, 0.10 Тема дня
19.25, 22.50 Спільно
19.55 «Боротьба за
виживання»
20.30 «Дикі тварини»
21.25, 23.55 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.20 «Світ дикої природи»
01.00 Світло. Біль
примирення
02.25 Розсекречена історія
03.20 «Срібна земля. Хроніка
Карпатської України.
1919-1939»
04.40 «Легіон. Хроніка
Української Галицької
армії»
05.30 «Вони боролись до
загину»

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 «Одруження наосліп»
11.15, 12.20 «Міняю жінку»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
20.15 Бойовик «Кредо
вбивці»
22.15, 1.35 Х/ф «Я,
Франкенштейн»
23.55, 4.10 Бойовик
«Похований живцем»

ІНТЕР
05.30, 22.00 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00 Т/с «Султан мого
серця»
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Охоронець для
доньки»
14.45 «Правила виживання»
15.50, 16.45, 23.45 «Речдок»
18.00, 1.35 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 4.45 «Подробиці»
21.00 «Слідчий Горчакова»
03.05 «Орел і решка. Шопінг»
04.20 «Школа доктора
Комаровського.
Невідкладна допомога»

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.15, 8.20, 0.50 Огляд преси
06.20, 10.10, 1.15 Машина
часу
07.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 1.00, 2.00, 3.00,
4.00, 5.00 Час новин

5 канал
07.15, 8.10, 21.25, 0.15
22.55, 0.35 Погода на
курортах
Актуально: Економіка.
08.00,
17.00 Час новин. Київ
Політика. Соціум
08.30
5
поверх
07.20, 12.25, 15.25, 18.15,
09.20, 17.45 Час громади
23.55 Погода в Україні
11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало
07.30 Код успіху
історії
07.45 Будівельний стандарт
12.30 Брифінг речника
07.55, 8.55, 9.40, 11.55, 13.55,
Міністерства оборони
13.05, 5.15 БлогПост
14.55, 16.55, 17.55,

НТН
05.00, 4.50 Top Shop
06.45 Х/ф «Сімнадцятий
трансатлантичний»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Товариш
генерал»
10.45, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.10
«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
13.25 Детектив
14.40, 16.50, 21.20 Т/с
«Криміналіст»
17.05 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Будьте здоровi»
23.45 Т/с «Закон і порядок»
01.25 Т/с «Швидка»
02.40 «Випадковий свідок»

17.50
18.00

UA.Культура
Гімн України
Орегонський путівник
Елементи
UA.МУЗИКА. кліп
Новини
«Дуда і Дада».
Мультфільм
Новини
Пізній ранок шоу
Новини
Пізній ранок шоу
Еліза. Телевізійний
серіал, 12+
Тайська вулична їжа з
Девідом Томпсоном.
Документальний цикл
Часи змін.
«Китайські традиції
і сучасне життя».
Документальний серіал
Орегонський путівник
Неповторна природа.
Документальний цикл
Україна 1917-2017.
Архівний проект
Юрія Шаповала.
«Довженко у вогні».
Документальний фільм
Час поезії. Павло
Тичина
Мистецький пульс
Америки
Пізній Ранок шоу.
Найкраще
РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
Ювілейний концерт

00.10
01.10
01.15
01.40
02.30
03.00

06.00
06.00
06.30
06.55
07.00
07.00
08.00
08.00
09.00
09.05
10.10
11.10
12.00

12.30
13.00
13.30

14.35
15.00
15.30
16.10
16.50

18.25
19.25
19.50
20.15
21.00
21.25

23.00
23.10
23.35

05.20

гурту «Піккардійська
Терція»
Погода
Новини (із
сурдоперекладом)
Тема дня
Час поезії. Євген
Маланюк
Аромати Африки.
Документальний цикл
Столика Японія.
Документальний серіал
Новини
Записи виступів із
Будинку звукозапису
Українського Радіо.
Міжнародний день
джазу
Українська література в
іменах. Микола Зеров
Букоголіки
Українська читанка.
Андрій Бондар
Розсекречена історія
Погода
Новини
Тема дня
РадіоДень
Джузеппе Верді.
«Набукко». Національна
опера України ім Тараса
Шевченка
РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань

СТБ
06.35 Моя правда. Лінда. Біла
ворона
07.30 Моя правда. Барі
Алібасов: криве
дзеркало
08.20, 23.55 Містичні історії з
Павлом Костіциним
10.10 МастерШеф
15.05 Хата на тата
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
20.00, 20.35, 20.55, 21.30
Т/с «Дочки-матері»
21.55, 22.55 Т/с «Несамотні»
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.45 «Репортер».
Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.10, 13.10, 14.10, 15.10,
16.10 «Кримінал»

12.20, 13.20, 14.20, 15.20
«Деталі»
16.20 «Вибори-2019 р.»
17.00 Ток-шоу «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 Ток-шоу «Прямий
ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Моссад-2»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.50 «Решала-2»
11.45, 17.20 «Загублений
світ»
13.50 Х/ф «Випадковий
шпигун»
15.20 Х/ф «Шанхайський
полудень»
19.25, 20.30 Т/с «Звонар»
21.30 Т/с «Кістки-11»
23.00 Т/с «Кістки-10»
23.50 Х/ф «Хижаки»
01.35 «Помста природи»
ФУТБОЛ-1
06.00, 16.00 «Європейський
WEEKEND»
06.45, 21.00 Журнал Ліги
Чемпіонів
07.15 ЧА. Огляд туру
08.10 «Борнмут» —
«Тоттенгем». ЧА
10.00, 15.40, 22.45 Футбол
NEWS
10.20 «Олімпік» —
«Ворскла». ЧУ
12.05 «Великий футбол»
13.50 «Ньюкасл» —
«Ліверпуль». ЧА
16.50 «Мілан» — «Болонья».
ЧІ
18.40 Журнал Ліги Європи
19.10 «Шахтар» — «Львів».
ЧУ
21.30, 23.55 «Ніч Ліги
Чемпіонів»
21.50 LIVE. «Ліверпуль»
— «Барселона». 1/2
фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА
00.25 «Ман Сіті» —
«Лестер». ЧА
02.15 «Генк» —
«Антверпен». ЧБ
04.05 «Дженоа» — «Рома».
ЧІ

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

ФУТБОЛ-2
06.00, 8.10 «Check-in»
06.20 «Ньюкасл» —
«Ліверпуль». ЧА
08.35 «Десна» —
«Чорноморець». ЧУ
10.20 «Європейський
WEEKEND»
11.05 «Мілан» — «Болонья».
ЧІ
12.50 ЧА. Огляд туру
13.45 «Ман Сіті» —
«Лестер». ЧА
15.30, 19.45 Журнал Ліги
Чемпіонів
16.00 Передмова до «Реал»
— «Ювентус» (2002 р.
/03). Золота колекція
Ліги Чемпіонів
16.05 «Реал» — «Ювентус».
1/2 фіналу (2002 р. /03).
Золота колекція Ліги
Чемпіонів
17.50 «Ювентус» — «Реал».
1/2 фіналу (2002 р. /03).
Золота колекція Ліги
Чемпіонів
19.40 Післямова до
«Ювентус» — «Реал»
(2002 р. /03). Золота
колекція Ліги Чемпіонів
20.15 «Бомбардир» А.
Мілевський
20.50 «Арсенал» —
«Брайтон». ЧА

НОВИЙ КАНАЛ
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ICTV
04.10 Скарб нації

03.00, 2.25 Зона ночі

04.20 Еврика!

04.00 Абзац

04.30 Факти

05.45, 7.05 Kids Time

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.50 М/с «Хай живе король

05.40, 20.20 Громадянська

Джуліан»

оборона

07.10 Т/с «Мерлін»

06.30 Ранок у великому місті

10.50 Х/ф «Час»

08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні

13.00 Екси

новини
17.00, 19.00 Заробітчани

10.10 Більше ніж правда

21.00 Х/ф «Ворог держави»
23.45 Т/с «Загублені»

11.05 Антизомбі. Дайджест
12.10, 13.20, 16.20 Х/ф
«Врятування

15.30, 16.10 Інформаційний
день
17.10, 18.20, 19.25
Інформаційний вечір
22.00 Лінійка документальних
проектів
23.10 «За Чай.com»
02.15 Нові герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів
22.40 ЧІ. Огляд туру
23.35 «Ювентус» —
«Торіно». ЧІ
01.25 Журнал Ліги Європи
02.05 «Шахтар» — «Львів». ЧУ
03.55 «Вест Гем» —
«Саутгемптон». ЧА
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.35, 14.25, 2.15 Правда життя
10.40, 18.15, 5.25 Шалена
подорож
10.35, 17.15, 22.35 Дика
Арктика
11.25 Брама часу
12.25 Прихована реальність
13.15, 0.20 Речовий доказ
15.35, 23.30 Таємнича світова
війна
16.25, 21.45 Короп: полювання
на монстра
19.05, 20.50 Фантастичні
історії
20.00, 1.25 Містична Україна
К1
06.30 Top Shop
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.15 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
10.00 Х/ф «Академія
вампірів»

рядового Райана»
12.45, 15.45 Факти. День
16.45 Х/ф «Загін героїв»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Один у полі воїн»
01.40 Х/ф «Секретний
фарватер», 2 ч.
12.00 «Бєдняков+1»
13.00 «Вірю не Вірю»
14.50 «Орел і решка. Навколо
світу»
15.40, 0.00 «Орел і решка.
Морський сезон»
16.40 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
17.40 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
23.00, 1.00 «Орел і решка. Рай
та пекло»
01.50 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Осляча шкура»
11.00, 17.00 Т/с «Рання
пташка»
12.00 Вечірка
13.00, 14.00, 20.00 Одного
разу під Полтавою
13.30, 14.30, 21.00 Танька і
Володька
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Країна У
00.00 Щоденники Темного
01.40 Лис Микита
05.50 Корисні підказки

■ ПЕРЕДПЛАТА-2019

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

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

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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UA: Перший
06.00 «Вони боролись до
загину»
06.30, 7.00 «Срібна земля.
Хроніка Карпатської
України. 1919-1939»
08.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.50, 2.00
Новини
08.05 «Золотий вересень.
Хроніка Галичини 19391941»
09.10, 10.45 «Молодість
1927»
09.35 Д/ф
11.05, 15.10 Розсекречена
історія. Українці у
Другій світовій війні
12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ:
ПАМ`ЯТІ ЖЕРТВ
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ
ВІЙНИ
12.01 Розсекречена історія.
Чому вибухнула Друга
світова війна
13.15, 4.05 РадіоДень
13.45 Світло. Біль
примирення
16.15 Т/с «Мисливці на
нацистів»
18.20 Тема дня
18.50 Художній фільм
21.25 UA:Спорт
21.45, 1.05 Спецпроект до Дня
пам’яті і примирення
22.40, 2.25 Перша хвилина
миру
23.15 Схеми. Корупція в
деталях
00.15, 3.00 Розсекречена
історія
04.30 «Хроніка Української
повстанської Армії.
1942-1954»
05.30 Телепродаж
НТН
06.40 Х/ф «Вир»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Без права на
провал»
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15
«Свідок»
12.50 «Будьте здоровi»
13.25, 3.20 «Речовий доказ»
14.40, 16.50, 21.20 Т/с
«Криміналіст»
17.05 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Вартість життя»
23.45 Т/с «Закон і порядок»
01.30 Т/с «Швидка»
02.45 «Випадковий свідок»
03.50 «Професії»
04.45 Top Shop
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 100 років української
історії. 1940-ті роки
06.10 Олександра Шулежко.
Доля праведниці.
Документальна
програма
06.50 Українська читанка.
Галина Крук
07.00 Новини
07.05 Голос поколінь.
Корюківська трагедія,
1943 рік
07.25 Галичина мілітарна.
УПА. Галицькі месники.
Документальна
програма
08.00 Новини
08.00 Пізній ранок шоу
09.00 Новини
09.05 Пізній ранок шоу
10.00 Сплюндрована пам’ять.
Документальна
програма

КАНАЛ «1+1»

8 травня
ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

04.30 «Розсміши коміка»

05.30, 22.00 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
07.00 Х/ф «Індокитай»
10.00 Т/с «Султан мого
серця»
12.00, 17.40 Новини
12.25 Х/ф «Куди приводять
мрії»
14.45 «Правила виживання»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 1.10, 2.10
Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 2.55 «Подробиці»
21.00 «Слідчий Горчакова»
23.45 Х/ф «Мерседес»
тікає від погоні»
03.40 Д/п «Чорна піхота»

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.15, 7.25, 10.10, 1.15, 5.15
Машина часу
06.45, 8.00, 17.00 Час новин.
Київ
07.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 1.00, 2.00, 3.00,

5 канал
4.00, 5.00 Час новин
0.35, 1.10 Погода на
07.10, 8.10, 21.25, 0.15
курортах
Актуально: Економіка.
08.20 Полігон
Політика. Соціум
09.25, 17.45 Час громади
07.15, 12.20, 15.25, 18.15,
11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало
23.55 Погода в Україні
історії
07.45 Драйв
12.30 Брифінг речника
07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55,
Міністерства оборони
16.55, 17.55, 22.55,
13.10 ТОМОС

06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 5.20 ТСН
09.30 «Одруження наосліп»
11.05, 12.20 «Міняю жінку»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
20.15 Драма «В бій ідуть
тільки старі»
22.00 Драма «Крути 1918»
00.00 Драма «Ати-бати, йшли
солдати»
01.35 Бойовик «Кредо
вбивці»

10.45 «Причинна».
Анімаційний фільм
11.05 «Іспит на людяність».
Документальний фільм
12.00 Хвилина мовчання
12.00 Розсекречена історія.
Українці у Другій
світовій війні
12.50 Фрагмент фільму. Київ.
Початок війни
13.00 Докудрама «Мисливці
на нацистів». Фільм 1
«Герберт Цукурс»
13.40 Докудрама «Мисливці
на нацистів». Фільм 2
«Адольф Айхман»
14.30 РадіоДень
14.55 Неочікуване побачення.
Документальна
програма
15.25 Українська читанка.
Тарас Прохасько
15.35 Війна на нульовому
кілометрі.
Документальний фільм
12+
16.30 «Причинна».
Анімаційний фільм
16.50 Межа очікування.
Документальний фільм
17.35 Українська Читанка.
Сергій Жадан
17.50 Погода
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.20 Тема дня
18.45 День пам’яті та
примирення.
Спецпроект
20.20 Художній фільм
22.10 День пам’яті та
примирення.
Спецпроект
22.40 Перша хвилина миру
23.10 Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо.
Вольфанг Амадей
Моцарт. Реквієм
00.10 Розсекречена історія
01.10 Погода
01.15 Новини повтор

01.40 Золотий вересень.
Хроніка Галичини 19391941. Документальна
програма
02.35 Хроніка Української
повстанської
Армії. 1942-1954.
Документальна
програма
03.30 День пам’яті та
примирення.
Спецпроект
05.30 Вони боролись до
загину. «Під прапором
УНР». Документальна
програма
СТБ
06.10 Моя правда. Олена
Проклова
07.05 Моя правда Віктор Цой.
Кумир під каблуком
08.05, 23.45 Містичні історії з
Павлом Костіциним
10.50 МастерШеф
15.00, 18.00
Слідство
ведуть екстрасенси
20.00, 20.35, 20.55, 21.30
Т/с «Дочки-матері»
21.55 Х/ф «Лабіринти
кохання»
00.45 Т/с «Коли ми вдома»
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий
день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.45 «Репортер».
Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.10, 13.10, 14.10, 15.10,
16.10 «Кримінал»
12.20, 13.20, 14.20, 15.20
«Деталі»
16.20 «Вибори-2019 р.»
17.00 Ток-шоу «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 Ток-шоу «Прямий
ефір»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.10 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий
сезон
11.20, 4.00 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти
справедливості
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Специ»
23.20 Гучна справа
00.00, 2.15 Т/с «CSI. Місце
злочину»
01.45 Телемагазин
04.45 Зоряний шлях

22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Моссад-2»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.50 «Решала-2»
11.45, 16.25 «Загублений
світ»
13.40 «Помста природи»
14.05 Х/ф «Конан-варвар»
19.25, 20.30 Т/с «Звонар»
21.30 Т/с «Третього не дано»
00.45 Х/ф «Акуляче
торнадо: Серце
акули»
02.00 «Облом.UA.»
04.20 «Цілком таємно-2017»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Гаддерсфілд»
— «МЮ». ЧА
07.45, 23.00 Журнал Ліги
Європи
08.15 «Лаціо» — «Аталанта».
ЧІ
10.00, 15.40, 22.45 Футбол
NEWS
10.25 «Шахтар» — «Львів».
ЧУ
12.10 «Арсенал» —
«Брайтон». ЧА
13.55 «Десна» —
«Чорноморець». ЧУ
16.05, 18.20 «Ніч Ліги
Чемпіонів»
16.30 «Ліверпуль»
— «Барселона». 1/2
фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА
18.45 «Борнмут» —
«Тоттенгем». ЧА
20.35, 22.30 Топ-матч
20.40 «Ювентус» —
«Торіно». ЧІ
23.30 «Олімпік» —
«Ворскла». ЧУ
01.20 ЧІ. Огляд туру

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі
03.50 Абзац
05.35, 6.40 Kids Time

ICTV
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дітей
04.30 Студія Вашингтон

05.40 М/с «Лунтик»
04.35 Факти
06.45 Т/с «Мерлін»
10.15 Х/ф «Ворог держави»

04.50, 10.00 Громадянська
оборона

13.00 Кохання на виживання

06.30 Ранок у великому місті

17.00 Х/ф «На глибині 6

08.45 Факти. Ранок

футів»
19.00 Х/ф «Перл Харбор»
22.50 Х/ф «З міркувань

09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
11.00, 13.20 Т/с «Один у полі
воїн»

совісті»
01.35 Т/с «Загублені»
15.30, 16.10 Інформаційний
день
17.10, 18.20, 19.25
Інформаційний вечір
22.00 БлогПост
23.10 «За Чай.com»
00.45 Огляд преси
02.15 Нові герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. ССоколовою
04.10 Феєрія мандрів

12.45, 15.45 Факти. День
16.15 Х/ф «Лють»
18.45 Факти. Вечір
20.10 Т/с «Наказано
знищити»
23.50 Д/ф «Вони закінчили
війну»
01.35 Т/с «Володимирська,
15»

02.15 «Вест Гем» —
«Саутгемптон». ЧА
04.05 «Наполі» — «Кальярі».
ЧІ

18.50, 20.50 Фантастичні
історії
19.50, 1.30 Містична Україна
02.20 Там, де нас нема

ФУТБОЛ-2
06.00, 17.25, 19.30 Топ-матч
06.20 «Ювентус» —
«Торіно». ЧІ
08.10, 10.25, 21.30, 23.55 «Ніч
Ліги Чемпіонів»
08.35, 19.40 Ліверпуль»
— «Барселона». 1/2
фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА
10.55 «Борнмут» —
«Тоттенгем». ЧА
12.45 Журнал Ліги Європи
13.15 «Мілан» — «Болонья».
ЧІ
15.05 «Сіткорізи». Прем’єра
15.35 «Ман Сіті» —
«Лестер». ЧА
17.40 «Удінезе» — «Інтер».
ЧІ
21.50 LIVE. «Аякс»
— «Тоттенгем». 1/2
фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА
00.25 «Гаддерсфілд»
— «МЮ». ЧА
02.15 «Десна» —
«Чорноморець». ЧУ
04.05 «Кардіфф» —
«Кристал Пелес». ЧА

К1
06.30 Top Shop
07.50 М/с «Земля до початку
часів»
08.40 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
10.30 Х/ф «Найкраща
пропозиція»
13.00 Х/ф «Хатіко:
Найвірніший друг»
14.50 «Орел і решка. Навколо
світу»
15.40, 0.00 «Орел і решка.
Морський сезон»
16.40 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
17.40 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел і решка.
Навколосвітня
подорож»
23.00 «Орел і решка. Рай та
пекло»
01.00 «Орел і решка. Шопінг»
02.00 «Нічне життя»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.30, 14.10 Правда життя
09.30, 18.00, 5.20 Шалена
подорож
10.20, 17.00, 22.35 Дика
Арктика
11.20 Брама часу
12.10 Прихована реальність
13.00, 0.20 Речовий доказ
15.20, 23.30 Таємнича світова
війна
16.10, 21.45 Короп: полювання
на монстра

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Якось у лісі»
11.00 Х/ф «Холодне серце»
12.30 Т/с «Зачароване
королівство»
17.00 Х/ф «Проти природи:
Велика подорож
слонів»
18.30 Х/ф «Проти
природи-2: Вижити
в Серенгет»
20.00 М/ф «Норм та
Незламні»
21.30 Х/ф «Дика»
23.40 Щоденники Темного
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 3—4 ТРАВНЯ 2019

9 травня
UA: Перший
06.00, 1.25 «Генічеськ»
06.30 Світло. Біль
примирення

КАНАЛ «1+1»
06.15, 1.45 Мелодрама
«Артистка»

07.30 Спецпроект до Дня
пам’яті і примирення
09.30, 14.05 Розсекречена

09.50 Мелодрама «За правом
любові»

історія. Чому вибухнула
Друга світова війна
10.30 «Січ»

17.40 Драма «В бій ідуть
тільки старі»

10.55, 15.15, 18.50 Д/ф
13.15, 4.15 РадіоДень
17.00 Т/с «Мисливці на

19.30, 5.40 ТСН
20.15 Комедія «Шукаю жінку

нацистів»
19.50 Художня передача
20.05, 0.30 Спецпроект до Дня
перемоги над нацизмом
21.00, 0.00, 2.00 Новини

з дитиною»
23.50 Комедія
«Інша жінка»

21.30 Як дивитися кіно?
22.00 Х/ф «Донбас»
02.30 По обіді шоу
03.20 #ВУКРАЇНІ
03.50 Наші гроші
04.40 «Хроніка Української
повстанської Армії.
1942-1954»
05.40 Телепродаж
НТН
05.15, 9.00 Х/ф «Крах
інженера Гаріна»
08.30 Ранковий «Свідок»
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15
«Свідок»
12.50 «Вартість життя»
13.25, 3.20 «Речовий доказ»
14.40, 16.50, 21.20 Т/с
«Криміналіст»
17.05 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Правда життя»
23.45 Т/с «Закон і порядок»
01.25 Т/с «Швидка»
02.45 «Випадковий свідок»
03.50 «Професії»
04.45 Top Shop
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 100 років української
історії. 1940-ті роки
06.10 Олександра Шулежко.
Доля праведниці.
Документальна
програма
06.50 Українська читанка.
Галина Крук
07.00 Новини
07.05 Голос поколінь.
Корюківська трагедія,
1943 рік
07.25 Галичина мілітарна.
УПА. Галицькі месники.
Документальна
програма
08.00 Новини
08.00 Пізній ранок шоу
09.00 Новини
09.05 Пізній ранок шоу
10.00 Сплюндрована пам’ять.
Документальна
програма
10.45 Причинна. Анімаційний
фільм
11.05 Іспит на людяність.
Документальний фільм
12.00 Хвилина мовчання

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.20 Невигадані історії
06.45, 8.00, 17.00 Час новин.
Київ
07.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 1.00, 2.00, 3.00,
4.00, 5.00 Час новин
12.00 Розсекречена історія.
Українці у Другій
світовій війні
12.50 Фрагмент фільму. Київ.
Початок війни
13.00 Докудрама «Мисливці
на нацистів». Фільм 1
«Герберт Цукурс»
13.40 Докудрама «Мисливці
на нацистів». Фільм 2
«Адольф Айхман»
14.30 РадіоДень
14.55 Неочікуване побачення.
Документальна
програма
15.25 Українська читанка.
Тарас Прохасько
15.35 Війна на нульовому
кілометрі.
Документальний фільм
12+
16.30 Причинна. Анімаційний
фільм
16.50 Межа очікування.
Документальний фільм
17.35 Українська Читанка.
Сергій Жадан
17.50 Погода
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.20 Тема дня
18.45 День пам’яті та
примирення.
Спецпроект
20.20 Художній фільм
22.10 День пам’яті та
примирення.
Спецпроект
22.40 Перша хвилина миру
23.10 Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо.
Вольфганг Амадей
Моцарт. Реквієм
00.10 Розсекречена історія
01.10 Погода
01.15 Новини повтор
01.40 Золотий вересень.
Хроніка Галичини 19391941. Документальна
програма

ІНТЕР
04.30 Х/ф «Вони воювали
за Батьківщину»
07.00 Марафон «Наша
Перемога»
12.20 Х/ф «Йшов
четвертий рік війни»
13.40 Х/ф «Ати-бати, йшли
солдати...»
15.00 Т/с «Ні кроку назад»
20.00, 3.00 «Подробиці»
20.30 Концерт «Перемога.
Одна на всіх»
23.00 Д/п «Люди Перемоги.
Наше діло праведне!»
Прем’єра
23.50 Х/ф «Гу-га»
02.15 Д/п «1377 спалених
заживо»
03.30 Ток-шоу «Стосується
кожного»
04.15 «Орел і решка. Шопінг»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 9.00, 15.00, 19.00

Сьогодні

07.30, 3.30 Зоряний шлях

10.00, 15.20 Т/с «Чуже життя»

СТБ
06.05 Моя правда. Джуна
07.00 Моя правда. Михайло
Круг: життя в стилі 90-х
07.55, 23.55 Містичні історії з
Павлом Костіциним
09.45 МастерШеф
13.30 Хата на тата
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
20.00, 20.35, 20.55, 21.30
Т/с «Дочки-матері»
21.55 Х/ф «Довгоочікуване
кохання»
00.50 Т/с «Коли ми вдома»
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий
день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.45 «Репортер».
Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.10, 13.10, 14.10, 15.10,
16.10 «Кримінал»
12.20, 13.20, 14.20, 15.20
«Деталі»
16.20 «Вибори-2019 р.»
17.00 Ток-шоу «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 Ток-шоу «Прямий
ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»

ICTV

03.05, 23.50 Т/с «Загублені»

04.05 Скарб нації

03.55 Служба розшуку дітей

04.10 Еврика!

04.00 Зона ночі

04.20 Студія Вашингтон

05.15 Абзац

04.25 Факти

07.05, 8.25 Kids Time

04.50 Т/с «Відділ 44»

07.10 М/с «Том і Джеррі

05.40 Громадянська оборона

шоу»

06.30 Ранок у великому місті

08.30 Т/с «Мерлін»

08.45 Факти. Ранок

11.10 Х/ф «Обладунки Бога-4.

09.00, 19.20 Надзвичайні
новини

У пошуках скарбів»
20.00 Т/с «Чуже життя»

13.10 Хто проти блондинок

09.55 Секретний фронт.
Дайджест

17.00 Хто зверху?
00.30 Т/с «Незламна»

21.00 Х/ф «Втікач»

12.10, 13.05, 16.05 Т/с
«Наказано знищити»

01.35 Х/ф «Відчайдушні
04.45 Агенти справедливості

5 канал
07.10, 8.10, 21.25, 0.15
17.55, 22.55, 0.30
Погода на курортах
Актуально: Економіка.
09.20,
17.45 Час громади
Політика. Соціум
11.10,
14.10,
20.20 Дзеркало
07.15, 12.25, 15.25, 18.15,
історії
23.55 Погода в Україні
12.30 Брифінг речника
07.25, 8.25, 0.50 Огляд преси
Міністерства оборони
07.30, 8.30, 10.10, 1.15, 5.15
13.05 ТОМОС
Машина часу
15.30, 16.10 Інформаційний
07.55, 8.55, 9.40, 14.55, 16.55,
день
02.35 Хроніка Української
повстанської
Армії. 1942-1954.
Документальна
програма
03.30 День пам’яті та
примирення.
Спецпроект
05.30 Вони боролись до
загину. «Під прапором
УНР». Документальна
програма

НОВИЙ КАНАЛ

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 17.35, 0.45
«Загублений світ»
13.40 «Помста природи»
14.00 Т/с «Полювання на
Вервольфа»
19.25, 20.30 Т/с «Звонар»
21.35 Т/с «Кістки-11»
02.20 «Облом.UA.»
04.20 27 тур ЧУ з футболу
«Зоря» — «Маріуполь»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Мілан» — «Болонья».
ЧІ
07.45 «Десна» —
«Чорноморець». ЧУ
09.30, 21.15 Журнал Ліги
Європи
10.00, 15.40, 22.45 Футбол
NEWS
10.25 «Ліверпуль»
— «Барселона». 1/2
фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА
12.10 «Гаддерсфілд»
— «МЮ». ЧА
13.55 «Ювентус» —
«Торіно». ЧІ
16.05, 18.20 «Ніч Ліги
Чемпіонів»
16.30, 23.55 «Аякс»
— «Тоттенгем». 1/2
фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА
18.50 «Бомбардир»
О. Мілевський
19.30 «Ман Сіті» —
«Лестер». ЧА
21.45 LIVE. «Валенсія»
— «Арсенал». 1/2
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
01.45 «Сіткорізи»
02.15 «Лаціо» — «Аталанта».
ЧІ
04.05 «Челсі» — «Айнтрахт».
1/2 фіналу. Ліга Європи
УЄФА
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напарники»

12.45, 15.45 Факти. День
16.30 Х/ф «Ворог біля

17.10, 18.20, 19.25
Інформаційний вечір
22.00 Лінійка документальних
проектів
23.10 «За Чай.com»
02.15 Нові герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів
ФУТБОЛ-2
06.00 Топ-матч
06.20 «Гент» — «Брюгге».
ЧБ
08.10, 10.25 «Ніч Ліги
Чемпіонів»
08.35, 19.30 «Аякс»
— «Тоттенгем». 1/2
фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА
10.55 «Дженоа» — «Рома».
ЧІ
12.40 «Сіткорізи»
13.10 «Шахтар» — «Львів».
ЧУ
15.00, 19.00 Журнал Ліги
Європи
15.30, 0.25 «Ліверпуль»
— «Барселона». 1/2
фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА
17.15 «Арсенал» —
«Брайтон». ЧА
21.15, 23.55
«Шлях до
Баку»
21.50 LIVE. «Челсі» —
«Айнтрахт». 1/2 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
02.15 «Ман Сіті» —
«Лестер». ЧА
04.05 «Валенсія» —
«Арсенал». 1/2 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.15, 14.05 Правда життя
09.20 Цікаво.com
10.20 Африканські річки:
дари дощів
11.20 Актори-фронтовики
12.00 Прокляття Че Гевари
12.55, 0.05 Речовий доказ
15.15, 22.25 Таємнича світова
війна
16.05 Битва рибалок
16.55 Майор «Вихор»
17.55 Чорна піхота
18.55 Місто, яке зрадили
19.45 Японія: падіння імперії
20.40 Невада: ядерна
таємниця

воріт»
18.45 Факти. Вечір
20.10 Т/с «Танк»
00.20 Х/ф «Лабіринт
Фавна»
02.20 Т/с «Володимирська,
15»
21.35 Справжні безславні
виродки
01.05 Скарб.UA
01.55 Наші
05.40 Шалена подорож
К1
06.30
07.50
08.20
08.30

Top Shop
М/с «Гарфілд Шоу»
«Ух ти show»
Т/с «Мисливці за
реліквіями»
10.15 Х/ф «Хатіко:
Найвірніший друг»
12.00 «Бєдняков+1»
13.00 «Вірю не Вірю»
14.50 «Орел і решка. Навколо
світу»
15.40, 0.00 «Орел і решка.
Морський сезон»
16.40 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
17.40 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
23.00 «Орел і решка. Рай та
пекло»
01.00 «Орел і решка. Шопінг»
02.00 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Хоробрий
кравчик»
11.00, 17.00 Т/с «Рання
пташка»
12.00 Вечірка
13.00, 14.00, 20.00 Одного
разу під Полтавою
13.30, 14.30, 21.00 Танька і
Володька
15.00, 1.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки
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UA: Перший
06.00 М/с «Гон»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.30, 2.00, 5.00
Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.35 Х/ф «Розбійники
мимоволі»
10.50 М/с «Кмітливии?
Сяоцзі»
11.50 «Кухня По»
13.15, 14.30, 4.30 РадіоДень
13.45 «Неповторна природа»
15.15 UA:Фольк
16.15 По обіді шоу
17.20 Д/с «Жива природа»
17.30 «Супер Чуття»
18.25, 2.45 Тема дня
19.25 Перший на селі
19.55 «Боротьба за
виживання»
20.30 «Дикі тварини»
21.25, 2.20 UA:Спорт
21.55 Перша шпальта
22.25 «Світ дикої природи»
23.00 #ВУКРАЇНІ
00.00 Телепродаж Тюсо
03.40 Букоголіки
04.05 Спільно
05.40 Телепродаж
НТН
05.45 Х/ф «Святе
сімейство»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Кохана жінка
механіка Гаврилова»
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.05
«Свідок»
12.50 «Правда життя»
13.25, 3.05 «Речовий доказ»
14.40, 16.50, 21.20 Т/с
«Криміналіст»
17.05 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Таємниці світу»
23.45 Х/ф «Без особливих
прикмет»
01.30 «Хвороби-вбивці»
02.35 «Випадковий свідок»
04.05 «Професії»
UA.Культура
06.00
06.00
06.30
06.55
07.00
07.00
08.00
08.00
09.00
09.05
10.10
11.05

12.00

12.30

ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 3—4 ТРАВНЯ 2019

Гімн України
Орегонський путівник
Як це працює?
UA.МУЗИКА.
Новини
Дуда і Дада.
Мультфільм
Новини
Пізній ранок шоу
Новини
Пізній ранок шоу
Еліза. Телевізійний
серіал 12+
Тайська вулична їжа з
Девідом Томпсоном.
Документальний цикл
Часи змін.
«Китайські традиції
і сучасне життя».
Документальний серіал
Орегонський путівник

КАНАЛ «1+1»

10 травня
ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

00.55 «Київ вечірній»

05.30 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00 Х/ф «Христина»
12.25 Х/ф «Як прогуляти
школу з користю»
14.45 «Правила виживання»
15.50, 16.45, 23.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 2.15 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «Дванадцятий»
03.40 Х/ф «Міцний
горішок»
04.55 Top Shop
05.25 Х/ф «Ати-бати, йшли
солдати...»

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.15, 8.25 Огляд преси
06.20 Діалоги з Патріархом
07.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 0.00,
01.00, 2.00, 3.00, 4.00,
5.00 Час новин
07.10, 8.15, 21.25, 0.15

5 канал
Актуально: Економіка.
08.00, 17.00 Час новин. Київ
Політика. Соціум
09.25, 16.45 Час громади
07.15, 12.25, 15.25, 18.10
11.10, 14.10, 20.20 Дзеркало
Погода в Україні
історії
07.25 Драйв
12.30 Брифінг речника
07.30, 8.30, 10.10, 0.35, 1.15
Міністерства оборони
Машина часу
13.05 БлогПост
07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 16.55,
15.30, 16.10 Інформаційний
17.55, 0.30 Погода на
день
курортах

06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30 ТСН
09.30 «Одруження наосліп»
11.15, 12.20 «Міняю жінку»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
20.15, 22.55 «Ліга сміху2019»
22.15 «#Гуднайт_клаб»

13.00 Неповторна природа.
Документальний цикл
13.30 Україна 1917-2017.
Архівний проект
Юрія Шаповала. Єжи
Гедройц. Магічна сила
Слова. Документальний
фільм
14.30 Лауреати
Шевченківської премії.
15.00 Мистецький пульс
Америки
15.30 Пізній Ранок шоу.
Найкраще
16.10 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань
16.55 Ювілейний концерт
Ніни Матвієнко
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.25 Тема дня
19.25 Docudays UA 2019.
DOCU/Культура з
Надією Парфан
19.50 Аромати Африки.
Документальний цикл
20.15 Столика Японія.
Документальний серіал
21.00 Новини
21.20 Записи виступів з
Будинку звукозапису
Українського Радіо.
Міжнародний День
Джазу
23.00 Українська література
в іменах. Микола
Хвильовий
23.10 Букоголіки
23.35 Українська читанка.
Юрій Андрухович
00.10 Розсекречена історія
01.10 Погода
01.15 Новини
01.40 Тема дня
02.30 РадіоДень
03.00 Арам Хачатурян.
Спартак. Національна

опера України ім Тараса
Шевченка
05.20 РадіоДень. Освітні
програми. Твій чаc/
Модуль знань

06.30 Зоряний шлях
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.45 Сьогодні
07.10, 8.15 Ранок з Україною
09.30 Зоряний шлях. Новий
сезон
11.20, 4.35 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти
справедливості
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
22.00 Т/с «Специ»
23.20 По слідах
00.00, 2.15 Т/с «CSI. Місце
злочину»
01.45 Телемагазин

19.25 Х/ф «Гарячі голови»
21.00 Х/ф «Гарячі
голови-2»
22.40 Х/ф «Мега піранья»
01.20 «Облом.UA.»
04.20 «Цілком таємно-2017»

СТБ
06.55, 17.10
Хата на
тата
09.40, 20.00 Холостяк
12.35 Х/ф «Любий Джоне»
14.50 Х/ф «Найкраще в
мені»
22.55 Холостяк. Як вийти
заміж
23.50 Т/с «Коли ми вдома»
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 «Новий
день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.10, 13.10, 14.10, 15.10,
16.10 «Кримінал»
12.20, 13.20, 14.20, 15.20
«Деталі»
16.20 «Вибори-2019 р.»
17.00 Ток-шоу «Ситуація»
19.00 Ток-шоу «Ехо України»
22.30 «Поярков. NEWS»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Моссад-2»
09.40 «ДжеДАІ-2018»
10.45 «Рішала-2»
11.40 «Загублений світ»
14.30 «Помста природи»
15.10, 0.15 Х/ф «П’ята
подорож Синдбада»
16.25 Х/ф «Великий
переполох в малому
Китаї»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАІ»

ФУТБОЛ-1
06.00 «Олімпік» —
«Ворскла». ЧУ
07.45, 12.15 «Сіткорізи»
08.15 «Ліверпуль»
— «Барселона». 1/2
фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА
10.00, 15.40, 22.15 Футбол
NEWS
10.25 «Ман Сіті» —
«Лестер». ЧА
12.45, 14.55 Топ-матч
13.05 «Аякс» — «Тоттенгем».
1/2 фіналу. Ліга
Чемпіонів УЄФА
15.10 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА. Прем’єра
16.05, 20.25 «Шлях до Баку»
16.45 «Челсі» — «Айнтрахт».
1/2 фіналу. Ліга Європи
УЄФА
18.35, 2.15 «Валенсія»
— «Арсенал». 1/2
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
20.55, 1.45 ЧІ. Передмова до
туру
21.25 LIVE. «Стандард»
— «Гент». ЧБ
23.25 Світ Прем’єр-Ліги
23.55 «Шахтар» — «Львів».
ЧУ
04.05 «Мілан» — «Болонья».
ЧІ
ФУТБОЛ-2
06.00 «Сіткорізи»
06.30 «Наполі» — «Кальярі».
ЧІ
08.20, 12.45 «Шлях до Баку»

НОВИЙ КАНАЛ
03.40 Служба розшуку дітей
03.45 Зона ночі
04.15 Абзац
06.00, 7.00 Kids Time
06.05 М/с «Хай живе король
Джуліан»
07.05 Пацанки. Нове життя
10.50 Х/ф «Перл Харбор»
14.20 Х/ф «Люди Ікс:
Початок. Росомаха»
16.30 Х/ф «Росомаха:
Безсмертний»
19.05 Х/ф «Лоґан:
Росомаха»
22.00 Х/ф «Шпигуни
— союзники»
00.40 Х/ф «З міркувань
совісті»

ICTV
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 0.50 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні
новини
10.05 Антизомбі. Дайджест
12.00, 13.20 Х/ф «Ворог
біля воріт»
12.45, 15.45 Факти. День

17.10
18.15
19.25
22.00
02.15
03.15
04.15
05.15

КЕНДЗЬОР
ТОМОС
Інформаційний вечір
БлогПост HATE FRIDAY
NIGHT
Нові Герої Донбасу
Кіно з Я. Соколовою
Феєрія мандрів
Рандеву

09.05, 0.15 «Челсі» —
«Айнтрахт». 1/2 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
10.55 «Валенсія» —
«Арсенал». 1/2 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
13.15 «Генк» —
«Антверпен». ЧБ
15.00 «Мілан» — «Болонья».
ЧІ
16.45 Світ Прем’єр-Ліги.
Прем’єра
17.15 «Аякс» — «Тоттенгем».
1/2 фіналу. Ліга
Чемпіонів УЄФА
19.05 ЧІ. Передмова до туру.
Прем’єра
19.35 «Гаддерсфілд»
— «МЮ». ЧА
21.25 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА
21.55 «Ліверпуль»
— «Барселона». 1/2
фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА
23.45 ЧІ. Передмова до туру
02.05 «Стандард» — «Гент».
ЧБ
03.55 «Ньюкасл» —
«Ліверпуль». ЧА
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.30, 14.20 Правда життя
09.30 Цікаво.com
10.30 Африканські річки:
дари дощів
11.30 Брама часу
12.20 Прихована реальність
13.10, 0.25 Речовий доказ
15.20 Таємнича світова війна
16.10, 21.45 Короп: полювання
на монстра
17.00 Міста мрій
19.00, 20.45 Фантастичні
історії
19.55, 1.25 Скарб.UA
22.25 Найдивовижніші
тварини світу

14.50, 16.20 Х/ф
«Врятування
рядового Райана»
18.45 Факти. Вечір
20.05, 21.35 Дизель шоу
22.50 «На трьох»
01.15 Т/с «Кримінолог»
23.30 Прихована правда
02.15 Код доступу
К1
06.30
07.50
08.00
08.15

Top Shop
М/с «Гарфілд Шоу»
«Ух ти show»
Т/с «Мисливці за
реліквіями»
10.10 Х/ф «Прикинься моїм
чоловіком»
12.00 «Бєдняков+1»
13.00 «Вірю не Вірю»
14.50 «Орел і решка. Навколо
світу»
15.40, 0.00 «Орел і решка.
Морський сезон»
16.40 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
17.40 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
23.00 «Орел і решка. Рай та
пекло»
01.00 «Орел і решка. Шопінг»
01.50 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.40 Х/ф «Невидима
сестра»
11.00, 17.00 Т/с «Рання
пташка»
12.00 Вечірка
13.00, 14.00, 20.00 Одного
разу під Полтавою
13.30, 14.30 Танька і Володька
15.00 Х/ф «Сам удома»
18.00 4 весілля
21.00 Х/ф «Сам удома 2»
23.00 Х/ф «Хороші діти»
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
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11 травня
UA: Перший
06.00 М/с «Гон»
06.30, 7.10, 8.05, 9.10 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30,
2.00, 4.10 Новини

КАНАЛ «1+1»
06.00, 23.25, 0.25 «Світське
життя-2019»
06.45 «Гроші-2019»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00, 11.00, 11.55, 12.45,

09.30 Країна на смак

13.40, 14.40, 15.40

10.40 «Браво, шеф!»

«Світ навиворіт-4:

11.45 «Супер Чуття»
12.10 «Спільноти тварин»
13.05 Х/ф «Пармська
обитель»
15.10 Концертна програма
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
17.15 Спільно

В’єтнам»
16.35, 21.30 «Вечірній
квартал»
18.30 «Розсміши коміка.
Діти»
19.30 ТСН
20.15 «Українські сенсації-

17.45, 3.40 Своя земля
18.05 Т/с «Таємниці Борго
Ларічі»

2019»
01.20 «Ліга сміху-2019»
03.50 «Київ вечірній»

ІНТЕР
07.00
08.50
09.00
10.00

«Жди мене. Україна»
«Слово Предстоятеля»
«Шість соток»
«Готуємо разом.
Випічка»
11.00 Д/п «Люди Перемоги.
Наше діло праведне!»
11.50 Х/ф «В бій ідуть
тільки «старики»
13.40 Концерт «Перемога.
Одна на всіх»
16.10 Т/с «Султан мого
серця»
20.00, 5.05 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Гра в імітацію»
23.00 «Творчий вечір Юрія
Антонова»
01.05 Х/ф «Любов на
асфальті»
02.50 Х/ф «Стежкидоріжки»
03.55 Х/ф «Всього один
поворот»

19.55 Д/с «Імперія»
21.25 Розсекречена історія
22.30 «Погляд зсередини»
00.00 Телепродаж Тюсо
02.25 UA:Фольк. Спогади
03.15 «Аромати Греції»
04.35 Світло
05.40 Телепродаж
НТН
05.00 Детектив
06.00 Х/ф «Прокинутися у
Шанхаї»
07.35 Х/ф «Вічний поклик»
11.40 Т/с «Спецзагін
«Кобра 11»
15.45 «Таємниці
кримінального світу»
16.50 «Таємниці світу»
18.05 «Переломні 80-ті»
19.00, 2.15 «Свідок»
19.30 Х/ф «Максим
Перепелиця»
21.20 Х/ф «Нареченавтікачка»
23.25 Х/ф «Чорна кобра»
01.10 «Реальні злочинці»
02.45 «Випадковий свідок»
03.25 «Речовий доказ»
03.55 «Легенди бандитського
Києва»
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Незвідані шляхи.
Документальний цикл
06.55 UA.МУЗИКА.
07.00 Новини
07.10 Дуда і Дада.
Мультфільм
08.20 Цікаво. com
09.00 Новини
09.05 Казки перевірені часом.
«Вероніка». Художній
фільм
10.30 Мальовничі села.
Документальний цикл
11.25 Аромати Африки.
Документальний цикл
12.10 Двоколісні хроніки

06.00 Час-Time
06.20, 0.20 КЕНДЗЬОР
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00,
0.00, 1.00, 2.00, 4.00,
5.00 Час новин
07.10, 8.10, 12.55, 15.15,
12.30 Кухня По. Кулінарна
програма
13.00 Еліза. Телевізійний
серіал, 12+
15.40 Країна на смак
16.40 Спільно
17.05 UA.Фольк. Спогади
18.00 Авторський проект
Ledy Opera концерт
Ольги Чубаревої «Сни
Роксолани»
20.05 «Кібервійна».
Документальний фільм
21.00 Новини
21.20 Погода
21.30 «Секрети замків
Великобританії.
Замки Британії».
Документальний серіал
22.15 Хорея Козацька. Од
синього Дону до сивих
Карпат
23.00 Джузеппе Верді.
«Макбет». Національна
опера України
01.30 UA. Фольк. Спогади
02.20 Райнер Марія
Рільке. «Завчасна
паморозь». Львівський
Національний
академічний
український
драматичний театр ім.
М. Заньковецької
04.05 Орегонський путівник
05.25 Орегонський путівник
СТБ
07.15 Страва честі
08.10 Т/с «Дочки-матері»
16.05, 22.05 Хата на тата
19.00 МастерШеф.
Професіонали

18.10, 23.55 Погода в
Україні
07.20, 2.15 Дзеркало історії
07.45, 8.50, 21.55, 0.10
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум
07.55, 8.55, 9.55, 13.55, 14.55,
16.55, 17.55, 20.55, 0.55
Погода на курортах
ПРЯМИЙ
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00
«Репортер». Новини
10.10 Ток-шоу «18 мінус»
11.15 Ток-шоу «Споживач»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15,
16.15 «Вибори-2019.
Парламент»
17.00 «Кисельов. Авторське»
18.00, 19.00, 20.00 Токшоу «Вибори-2019.
Парламент»
21.00 «Закрита зона»
22.00 Ток-шоу THE WEEK
23.00 «ВАТА-шоу»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.05 «Угон по-нашому»
09.05, 0.40 «Загублений світ»
13.45 Х/ф «Гарячі голови»
15.10 Х/ф «Гарячі
голови-2»
16.50 28-й тур ЧУ з футболу
«Динамо»-«Зоря»
19.00 Х/ф «Збиток»
21.00 Х/ф «Політ Фенікса»
23.00 Х/ф «Крижані акули»
02.20 «Облом.UA.»
04.20 «Цілком таємно-2017»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Ман Сіті» —
«Лестер». ЧА
07.45, 15.05 ЧІ. Передмова
до туру
08.15 «Стандард» — «Гент».
ЧБ
10.00, 15.40, 22.15 Футбол
NEWS
10.25 «Battle Cyber

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
07.30, 5.00 Зоряний шлях
09.50, 15.20 Т/с «Специ»
20.00 Х/ф «Скарб нації»
22.40 Х/ф «Скарб нації-2»
01.20 Телемагазин
01.50 Т/с «CSI. Місце
злочину»
03.20 Реальна містика
5 канал
08.20 Клуб LIFE
09.15 Автопілот-новини
09.25 Укравтоконтинент
09.35 Натхнення
10.10 Майстри ремонту
10.35 Медекспертиза
11.10 5-й поверх
11.30, 3.40 Феєрія мандрів
Коментаторів» епізод 1.
Прем’єра
10.30 ЧА. Передмова до туру.
Прем’єра
11.00, 1.45 «Челсі» —
«Айнтрахт». 1/2 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
12.50, 18.10 Огляд матчів.
Ліга Європи УЄФА
13.20 «Ліверпуль»
— «Барселона». 1/2
фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА
15.35, 16.45, 19.45 «Battle
Cyber Коментаторів».
епізод 1
15.55 LIVE. «Аталанта»
— «Дженоа». ЧІ
17.55, 18.40, 23.25, 1.30, 3.35,
5.40 Топ-матч
18.55 LIVE. «Кальярі»
— «Лаціо». ЧІ
20.55 Світ Прем’єр-Ліги
21.25 LIVE. «Фіорентина»
— «Мілан». ЧІ
23.40 «Маріуполь» —
«Львів». ЧУ
03.50 «Шахтар» —
«Олександрія». ЧУ
ФУТБОЛ-2
06.00, 16.20, 3.05 Світ
Прем’єр-Ліги
06.30 «Удінезе» — «Інтер». ЧІ
08.20, 18.30, 0.15 Огляд
матчів. Ліга Європи
УЄФА
08.50, 22.25 «Валенсія»
— «Арсенал». 1/2
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
10.40 ЧІ. Передмова до туру
11.10 «Аякс» — «Тоттенгем».

НОВИЙ КАНАЛ
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03.05 Служба розшуку дітей
03.10, 2.55 Зона ночі
05.55 М/с «Лунтик»
06.35, 8.00 Kids Time
06.40 М/с «Хай живе король
Джуліан»
07.30 М/с «Том і Джеррі
шоу»
08.05 Ревізор. Крамниці
10.00 Таємний агент
11.10 Таємний агент. Постшоу
13.10 Заробітчани
15.10 Хто зверху?
17.10 М/ф «Іван Царевич та
Сірий вовк»
19.00 Х/ф «Книга
джунглів»
21.00 Х/ф «Планета мавп»
23.15 Х/ф «Піраньї»
01.00 Х/ф «На глибині 6
футів»

04.15 Скарб нації

12.30 Брифінг речника
Міністерства оборони
13.10, 4.30 Акцент
13.30 Код успіху
14.10, 15.20, 16.10
Інформаційний день
17.15 Стоп корупції!
18.15 Про військо
18.25 Полігон

19.25 Особливий погляд

1/2 фіналу. Ліга
Чемпіонів УЄФА
13.00, 21.55 ЧА. Передмова
до туру
13.30, 15.55, 19.00, 21.25 «Тур
ONLINE»
13.55 LIVE. «Маріуполь»
— «Львів». ЧУ
16.45 «Ліверпуль»
— «Барселона». 1/2
фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА
19.25 LIVE. «Шахтар»
— «Олександрія». ЧУ
00.45, 2.50, 5.25 Топ-матч
01.00 «Аталанта» —
«Дженоа». ЧІ
03.35 «Фіорентина»
— «Мілан». ЧІ
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.45, 23.55 Скарб.UA
08.35 Актори-фронтовики
09.15 1377 спалених заживо
10.05 Таємнича світова війна
10.55 Японія: падіння імперії
11.50 Прихована правда
13.40 Африканські річки:
дари дощів
14.40 Цікаво.com
15.40 Міста мрій
16.40 Відчайдушні рибалки
17.35 Майор «Вихор»
18.35 Історія українських
земель. Львів
19.20 Легендарні замки
Закарпаття
20.10 Справжні безславні
виродки
21.00 Мисливці за скарбами
23.00 Фантастичні історії
00.40 Містична Україна

04.25 Еврика!
04.30 Факти
04.55 Більше ніж правда
06.25 Секретний фронт.
Дайджест
08.10 Т/с «Відділ 44»
10.00 Х/ф «Лють»
12.30, 13.00 Т/с «Танк»
12.45 Факти. День
16.55 Х/ф «Епоха героїв»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «На межі
майбутнього»
21.10 Х/ф «Тихоокеанський
рубіж»
23.40 Х/ф «Каратель:
Територія війни»
01.35 Т/с «Кримінолог»

20.00, 1.15, 5.15 Рандеву
21.30, 3.00 Вікно в Америку
22.00 Док. Фільм
23.15 ТОМОС
03.20 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Діалоги з патріархом
К1
06.30
07.50
08.10
09.00
10.25

Top Shop
М/с «Гарфілд Шоу»
«Бєдняков+1»
«Ух ти show»
М/с «Земля до початку
часів»
11.50 М/ф «Веліант:
Пернатий спецназ»
13.10 Х/ф «Прикинься моїм
чоловіком»
15.10 «Орел і решка. Навколо
світу»
22.00 «Орел і решка.
Незвідана Європа»
23.00 «Блокбастери»
00.00 Х/ф «Раптово
вагітна»
01.50 «Орел і решка. Шопінг»
02.30 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф «Софія Перша.
Жила собі принцеса»
12.50 Х/ф «Осляча шкура»
14.00 4 весілля
17.15 М/ф «Норм та
Незламні»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Одного разу під
Полтавою
19.30, 20.30, 21.30, 22.30
Танька і Володька
23.00 Сімейка У
00.00 Країна У
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки
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UA: Перший

КАНАЛ «1+1»

12 травня
ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

Ларічі»

00.45 «Ліга сміху-2019»

19.55 Д/с «Імперія»

02.45 «#Гуднайт_клаб»

21.25 Концертна програма

03.15 Драма «Крути 1918»

00.35 «Речдок»

01.45 Телемагазин

03.00 Зона ночі
06.00 Стендап шоу
07.00, 8.25 Kids Time
07.05 М/с «Хай живе король
Джуліан»
07.35 М/с «Том і Джеррі
шоу»
08.30 Х/ф «Артур і війна
двох світів»
10.30 М/ф «Іван Царевич та
Сірий вовк»
12.00 Х/ф «Книга
джунглів»
14.00 Х/ф «Планета мавп»
16.20 Х/ф «Повстання
планети мавп»
18.40 Х/ф «Світанок
планета мавп»
21.00 Х/ф «Війна за
планету мавп»
23.50 Х/ф «Піраньї 3DD»
01.30 Х/ф «Піраньї»

06.00, 9.30 Вікно в Америку
06.25, 16.10, 23.15 ТОМОС
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.00,
0.00, 2.00, 4.00, 5.00
Час новин
07.10, 12.55, 15.15, 18.55,
23.10 Погода в Україні

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

5 канал
09.10 Автопілот-Тест
09.20 Технопарк
09.25 Драйв
10.10, 14.10, 20.00, 5.10
Машина часу
10.30, 3.15 Кіно з Я.
Соколовою
11.10 Кордон держави
11.20, 11.25 Будемо жити
11.35 Гра інтересів

12.10 Невигадані історії
12.30 Брифінг речника МО
України щодо ситуації
на лінії зіткнення
12.35 Континент
13.10 Медекспертиза
13.30, 0.20 Діалоги з
Патріархом
15.20 П’ятий поверх
15.40 Паспортний сервіс

17.15 Особливий погляд
18.00, 1.00 Час: Підсумки
тижня
19.25 Стоп корупції!
21.40, 3.00 Час-Time
22.05 Док. фільм
00.45, 1.55 Огляд преси
02.15 Дзеркало історії
02.35 Нові герої Донбасу

Громадського
19.05 РадіоДень. Книжкова
лавка. ТОП 7
20.00 Розсекречена історія
21.00 Новини
21.20 Погода
21.30 Сильна доля
23.00 Джузеппе Верді.
«Аїда». Національна
опера України
01.30 UA. Фольк
02.20 Іван Нечуй-Левицький.
«Кайдаші». Київський
академічний Молодий
театр 12+
04.15 Незвідані шляхи.
Документальний цикл

15.30 Х/ф «Політ Фенікса»
17.30 Х/ф «Озеро акул»
19.10 Х/ф «Великий
переполох у малому
Китаї»
21.05 Х/ф
«Куленепробивний
чернець»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»
01.50 «Облом.UA.»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.25, 23.40 Скарб.UA
08.15 Квітка Цісик
08.50 Легендарні замки
Закарпаття
09.35 Заборонена історія
10.25 Невада: ядерна таємниця
11.20 Мисливці за скарбами
13.20 Африканські річки:
дари дощів
14.20 Найдивовижніші
тварини світу
15.15 Міста мрій
16.15 Короп: полювання на
монстра
17.05 Місто, яке зрадили
17.55 Історія Києва
18.45 Історія українських
земель. Одеса
20.00 Прихована правда
22.45 Фантастичні історії
00.30 Війна всередині нас

10.00 М/ф «Веліант:
Пернатий спецназ»
11.20 Х/ф «Синій тигр»
13.10 «Орел і решка. Навколо
світу»
22.00, 0.00 «Орел і решка.
Незвідана Європа»
23.00 «Блокбастери»
01.50 «Нічне життя»

06.00 М/с «Гон»
06.30, 7.10, 8.05, 9.10 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30,
2.00, 4.10 Новини
09.30 Х/ф «Пармська
обитель»
11.40 «Супер Чуття»
12.10 «Кухня По»

06.00 ТСН
06.35 М/ф
06.45 «Українські сенсації2019»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.45, 10.40, 11.40 «Світ
навиворіт-4: В’єтнам»

13.20 «Неповторна природа»

12.15 Мелодрама «Артистка»

13.55 #ВУКРАЇНІ

15.50 Комедія «Шукаю жінку

14.30 Перший на селі
15.00 UA:Фольк
16.00 Країна на смак
17.10 «Мегаполіси»
18.05 Т/с «Таємниці Борго

з дитиною»

05.35, 11.00 «Орел і решка.
Морський сезон»
06.20 Х/ф «Я нічого не
знаю, але скажу все»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка.
Мегаполіси»
12.00 Х/ф «Моя сім’я уже
любить тебе»
13.35 Т/с «Слідчий
Горчакова»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

17.50 Х/ф «Гра в імітацію»

21.00 Мелодрама «Полюби

20.00 «Подробиці»

мене такою»

20.30 «Правила виживання»
22.00 «Творчий вечір Алли
Пугачової»

Арсена Мірзояна
«Київ»
22.30 «Мальовничі села»
00.00 Телепродаж Тюсо
02.25 По обіді шоу
03.15 «Аромати Греції»
03.40 Своя земля
04.35 Розсекречена історія
05.40 Телепродаж
НТН
05.45 Х/ф «Останній гейм»
07.10 «Страх у твоєму домі»
10.50 Х/ф «Максим
Перепелиця»
12.35 Х/ф «Без року
тиждень»
14.00 Х/ф «Рабиня»
16.45 Х/ф «Нареченавтікачка»
19.00 Х/ф «Закоханий за
власним бажанням»
20.45 Х/ф «Вцілілий»
23.00 Х/ф «Паяльна
лампа»
00.35 Х/ф «Чорна кобра»
02.15 «Речовий доказ»
04.15 «Професії»
04.45 Top Shop
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Незвідані шляхи.
Документальний цикл
06.55 UA.МУЗИКА. кліп
07.00 Новини
07.10 Дуда і Дада.
Мультфільм
08.20 Як це працює?
09.00 Новини
09.05 Казки перевірені часом.
Пастка для котів.
Мультфільм
10.30 Мальовничі села.
Документальний цикл
11.25 Аромати Африки.
Документальний цикл
12.10 Двоколісні хроніки
12.30 Кухня По. Кулінарна
програма
13.00 Святий Пилип. «Я
вибираю рай».
Художній фільм
16.40 В#Україні
17.10 Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо.
Циганський театр
«Романс». Карнавал у
готелі «Табір»
18.50 Іван Марчук. Темпера,
сніги та неповторні
випадковості. Репортаж

ПРЯМИЙ
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 20.45
«Репортер». Новини
10.10 Ток-шоу «18 плюс»
11.10 Ток-шоу «Кримінал»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15,
16.15 «Вибори-2019.
Парламент»
17.15 Ток-шоу «Ехо України»
18.00, 19.00, 20.00 Токшоу «Вибори-2019.
Парламент»
21.00 Ток-шоу «Підсумки
тижня»
23.00 «ВАТА-шоу»

ФУТБОЛ-1
06.00 «Аталанта» —
«Дженоа». ЧІ
07.45 Світ Прем’єр-Ліги
08.15 «Аякс» — «Тоттенгем».
1/2 фіналу. Ліга
Чемпіонів УЄФА
10.00, 16.15, 20.15 «Футбол
NEWS
10.25 «Бомбардир» А. Лунін.
Прем’єра
11.00 «Фіорентина»
— «Мілан». ЧІ
12.50, 5.30 Топ-матч
13.00 ЧА. Передмова до туру
13.30, 15.55 «Тур ONLINE»
13.55 LIVE. «Арсенал-Київ»
— «Чорноморець». ЧУ
16.30, 18.55
«Checkin»
16.55 LIVE. «Брайтон»
— «Ман Сіті». ЧА
19.25 LIVE. «Ворскла»
— «Карпати». ЧУ
21.20 «Великий футбол»
23.00 «Тоттенгем»
— «Евертон». ЧА.
Прем’єра
00.50 Журнал Ліги Чемпіонів
01.20 «Брюгге» — «Генк».
ЧБ
03.10 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА
03.40 «Десна» — «Олімпік».
ЧУ

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
07.55 «ДжеДАІ-2019»
09.25, 0.00 «Загублений світ»
13.15 Х/ф «Конан-варвар»

ФУТБОЛ-2
06.00 «Кальярі» — «Лаціо».
ЧІ
07.45 «Маріуполь» —
«Львів». ЧУ

СТБ
06.50 Холостяк. Як вийти
заміж
07.50, 9.55 Хата на тата
09.00 Страва честі
15.55 МастерШеф.
Професіонали
19.00 Слідство ведуть
екстрасенси
21.00 Один за всіх
22.15 Я соромлюсь свого тіла

06.30 Сьогодні
07.30 Зоряний шлях
09.10 Т/с «Експресвідрядження»
13.00 Т/с «Мій кращий ворог»
17.00, 21.00 Т/с «Солона
карамель»
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.00 Х/ф «Два квитки до
Венеції»
00.50, 2.15 Історія одного
злочину

09.30 «Стандард» — «Гент».
ЧБ
11.15 Журнал Ліги Чемпіонів.
Прем’єра
11.45 «Шахтар» —
«Олександрія». ЧУ
13.30 Світ Прем’єр-Ліги
13.55 LIVE. «Десна»
— «Олімпік». ЧУ
15.55, 20.55 Журнал Ліги
Чемпіонів
16.25 ЧА. Передмова до туру
16.55 LIVE. «Ліверпуль»
— «Вулвергемптон».
ЧА
18.55 LIVE. «Брюгге»
— «Генк». ЧБ
21.25 LIVE. «Рома» —
«Ювентус». ЧІ
23.25 «Лестер» — «Челсі».
ЧА. Прем’єра
01.15 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА
01.45 «Арсенал-Київ»
— «Чорноморець». ЧУ
03.35, 5.40 Топ-матч
03.50 «Брайтон» — «Ман
Сіті». ЧА

06.30
07.50
08.10
09.00

К1
Top Shop
М/с «Гарфілд Шоу»
«Ух ти show»
М/с «Земля до початку
часів»

04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.25 Факти
04.50 Громадянська оборона
06.25 Антизомбі
08.10 Т/с «Відділ 44»
11.55, 13.00 Х/ф «Епоха
героїв»
12.45 Факти. День
13.55 Х/ф «Тихоокеанський
рубіж»
16.30 Х/ф «На межі
майбутнього»
18.45 Факти тижня. 100
хвилин
20.35 Х/ф «Розлом СанАндреас»
22.50 Х/ф «Погоня за
ураганом»
00.40 «На трьох»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.00 Х/ф «Невидима
сестра»
12.30 Х/ф «Холодне серце»
14.00 4 весілля
17.00 Х/ф «Сам удома 2»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Одного разу під
Полтавою
19.30, 20.30, 21.30, 22.30
Танька і Володька
23.00 Сімейка У
00.00 Країна У
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

www.umoloda.kyiv.ua
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■ ПРОВОКАЦІЯ

■ ДИПКУР’ЄР

Ваші «докумєнти»?

Штрафом не обійдеться

Українців попереджають: отримавши російський
паспорт, можна втратити громадянство України

Казахстан втягують у міжнародний конфлікт
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Ігор ВІТОВИЧ
Міністерство закордонних справ
України 1 травня засудило рішення РФ
щодо розширення категорій громадян
України, яким може бути надано російське громадянство у спрощеному порядку. «Це є ще одним фактом грубого
порушення з боку Російської Федерації
норм міжнародного права і державного суверенітету України», — йдеться в
повідомленні МЗС.
Указ президента Росії Володимира
Путіна від 29 квітня, як і всі попередні
та можливі майбутні нормативно-правові акти РФ, спрямовані на надання
громадянам України російського громадянства, були, є і будуть юридично
нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків і не визнаватимуться
українською стороною, зазначають у
міністерстві. «Особливо цинічною є задекларована мета прийнятих російською стороною рішень — «захист прав і
свобод людини і громадянина», оскільки права і свободи громадян України
почали грубо порушуватися з початком
російської збройної агресії та окупації
Російською Федерацією частини суверенної території України — Автономної Республіки Крим і Севастополя, а
також окремих районів Донецької та
Луганської областей України», — наголошується у заяві МЗС України.
Українське зовнішньополітичне відомство категорично вимагає від російської сторони невідкладно скасувати всі протиправні рішення з приводу
паспортизації громадян України. МЗС
нагадує, що Україна залишає за собою
право на вжиття ефективних заходів
щодо захисту національної безпеки, законних прав та інтересів українських
громадян згідно з міжнародним правом
і законодавством України.
Нагадаємо, що 1 травня був оприлюднений указ президента Росії Володимира Путіна про спрощення отримання російського громадянства
деякими категоріями іноземних громадян. Переважно указ стосується
громадян України. Раніше, 24 квітня, Путін спростив надання російсько-

го громадянства жителям самопроголошених «ДНР» та «ЛНР». А 29 квітня Росія відкрила перший паспортний
пункт для сепаратистів iз Луганська у
містечку Новошахтинськ у Ростовській області. Другий паспортний пункт
для мешканців Донецької області запрацював 30 квітня.
Скількох українців Росія має намір «ощасливити» своїми паспортами?
Йдеться про щонайменше 2,5 мільйона
людей — саме стільки нині мешкає, за
даними глави представництва міжнародної гуманітарної організації Geneva
Call в Україні Варвари Пахоменко, на
непідконтрольних Україні територіях
Донбасу.
Водночас українців, які можуть
спокуситися на російський паспорт,
попереджають: вони ризикують позбутися громадянства України. «Конституція України говорить, що українець
має мати тільки одне громадянство —
України, тому ті люди, які будуть отримувати громадянство Російської Федерації, можуть втратити громадянство
України, і я думаю, що так треба буде
робити — анулювати паспорти України, паспорти закордонні, внутрішні і
так далі», — заявив заступник керівника Міністерства з питань тимчасово
окупованих територій Юрій Гримчак,
передає «5-й канал». Нагадаємо, що
громадяни України мають право безвізового в’їзду до країн ЄС, тоді як російські громадяни такої можливості позбавлені. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Британія оголосила «надзвичайну
екологічну ситуацію»
Британський парламент 1 травня схвалив пропозицію лідера опозиційної Лейбористської партії
Джеремі Корбіна та оголосив про «надзвичайну
ситуацію в навколишньому середовищі та кліматі».
Автор ініціативи відзначив, що парламент Великої
Британії «став першим у світі», який вдався до
таких кроків. У документі міститься заклик вжити
заходів для захисту навколишнього середовища
для майбутніх поколінь. Рішення не зобов’язує до
конкретних заходів, його схвалили одноголосно,
без підрахунку голосів. Парламентарії пропонують
урядові прем’єр-міністра Терези Мей внести до законодавчого органу впродовж найближчих шести
місяців пропозиції щодо «відновлення природного
середовища Великої Британії та створення економіки, що не продукує відходів». Це рішення також
вимагає посилення підтримки «амбітних короткострокових цілей» для відновлюваних джерел енергії та транспорту. Британський парламент схвалив
ініціативу Корбіна після майже двотижневих протестів екологічних активістів та звернення шведської школярки Грети Тунберг, яку цьогоріч номінували на Нобелівську премію миру за ініціювання глобальних заходів на підтримку навколишнього середовища.

Ассанжа засудили до майже річного
ув’язнення
Королівський суд Лондона засудив засновника
викривального сайта «Вікілікс» Джуліана Ассанжа
до 50 тижнів ув’язнення. Суд визнав його винним
у порушенні судового розпорядження, за яким він
сім років тому був випущений на волю під заставу,

що дозволило йому сховатися в посольстві Еквадору в Лондоні. Днями британська поліція заарештувала його на території посольства з дозволу
еквадорської влади. Ассанжу загрожувала екстрадиція з Великої Британії до Швеції, де його звинувачували у сексуальних домаганнях до двох жінок.
Ассанж стверджував, що справу сфабриковано з
метою надалі видати Сполученим Штатам, де його
звинувачують у публікації таємних донесень Пентагону, Держдерартаменту та інших державних установ. У США йому загрожує багаторічне чи довічне ув’язнення.

Замість інтернету — рунет
Президент Росії Володимир Путін підписав закон про автономний інтернет. Закон, який
покликаний забезпечувати безперебійну роботу
рунету в разі його відключення від глобальної
мережі, набуде чинності 1 листопада 2019 року.
Законопроект про ізоляцію російського сегмента
інтернету 16 квітня ухвалила в третьому читанні Держдума, а 22 квітня він був схвалений Радою Федерації РФ. Нормативний акт покликаний
створити незалежну інфраструктуру для безперебійного функціонування російського сегмента
інтернету в разі його відключення від глобальної мережі, кібератак та інших «агресивних дій
з-за кордону». Документ рекомендує мінімізувати передачу за кордон даних, якими обмінюються
російські користувачі. Згідно з ухваленим законом, будуть створені транскордонні лінії зв’язку
і точки обміну трафіком. У Росії до цього закону
ставляться неоднозначно. Критики документа побоюються, що він створить умови для тотальної
цензури в інтернеті.

Петро НЕСТЕРЕНКО
Відносини Китаю та США не можна
назвати рівними і доброзичливими. І приводом для цього стала митна війна, яка
тягнеться ось уже майже два роки і поступово трансформується в інформаційний
та політичний конфлікт. Крім того, що є
протистояння, в нього намагаються втягнути й інші країни. Так, у світових ЗМІ
з’явилася інформація про насильницьке
масштабне «перевиховання» корінних
жителів — мусульманського тюркомовного населення Сінцзян-Уйгурського
району — в концентраційних таборах.
Американські політтехнологи запланували налаштувати проти Китаю тюркомовний і мусульманський світ шляхом залучення в конфлікт Казахстану як однієї з
найбільших країн центральноазіатського
регіону. За вказівкою американців, Комітет ООН із ліквідації расової дискримінації навіть виступив із заявою, нарахувавши від десятків тисяч до двох мільйонів
мусульман (переважно уйгурів), затриманих і розміщених у засекречених таборах.
За даними комітету, крім уйгурів, у таких
таборах утримують і громадян інших національностей — казахів, киргизів і дунганів, які історично проживають на території СУАР. Приводом стала справа громадянки КНР Сайрагуль Сауитбай —
нелегальної біженки з Китаю, етнічної
казашки, котра звернулася до Казахстану з проханням надати їй політичний притулок, адже їй загрожує смертна кара.
С. Сауитбай — не перша з тих, хто
повернувся на історичну батьківщину в РК із КНР, хто незаконно (без дозволу китайської влади) покинув країну. Більшості її попередників цілком успішно вдалося оселитися у Казахстані,
отримавши дозвіл китайської влади на
виїзд. Однак С. Сауитбай виявилася єдиною репатріанткою, яка, так би мовити,
«зависла». І головна причина цього —
завзятість США та низки міжнародних
організацій у спробі використовувати її
як втілення «проблем Китаю» і тим самим здійснювати тиск на КНР. Казахстан же, у свою чергу, визнав усіх біженців, «тих, хто повернувся» — оралманів.
У даний час у Казахстані проти Сауитбай
заведено кримінальну справу за статтею
«умисне незаконне перетинання державного кордону». Покарання за такий злочин — штраф (7 тис. дол. США) або позбавлення волі строком до одного року з
відправленням за межі республіки строком на п’ять років. Справа могла б обмежитися тільки штрафом, але в процес
втрутилася американська сторона.
Представник державного департаменту США Лаура Стоун навесні 2018
року заявила про те, що, за американськими даними, в Китаї затримано «десятки тисяч» уйгурів, а також представників інших мусульманських меншин,
усіх затриманих відправляють до табору «політичного перевиховання» на північному заході Китаю. Заступник голови Комітету ООН з ліквідації расової дискримінації Гей Макдугалл заявила, що

мусульманам загрожує небезпека: «Ми
глибоко стурбовані численними повідомленнями про те, що під приводом боротьби з релігійним екстремізмом і збереження соціальної стабільності [Китай] перетворив Уйгурський автономний район
на щось схоже на величезний табір для
інтернованих, інформацію про це тримають у секретності, свого роду «зону
без прав». При цьому джерела, які «заслуговують на довіру», як зазвичай, не
були розголошені ні Л. Стоун, ні Г. Макдугалл.
Водночас низка впливових міжнародних ЗМІ, як The Washington Post, The
Diplomat, The Guardian, опублікували
статті під заголовками: «Що вибере Казахстан — міжнародне право і співробітництво з Китаєм або казахів?»
Управління верховного комісара у
справах біженців по Центральній Азії
наполягає на тому, щоб Казахстан надав
С. Сауитбай статус біженки, визнавши,
таким чином, правоту всіх заяв про тиск
на мусульман у КНР. У Казахстан прибула американська делегація з представників Національного консульства безпеки
USAID, Бюро у справах Південної і Центральної Азії, а також Бюро у справах демократії, прав людини і праці. Очолила
її представник Бюро у справах Південної і Центральної Азії Еліс Уеллс. Американська сторона апелювала до того,
що статус біженця вплине на висновок
наступних казахстансько-американських угод з економіки і торгівлі. Сауитбай змогла давно б отримати статус переселенки, а Казахстан би врегулював спірне питання зі своїм сусідом, якби це не
стало проблемою величезних масштабів
зі звинуваченнями китайської сторони.
Таким чином, китайська громадянка
стала приводом для роздування китайсько-американського конфлікту. І тому,
визнаючи її біженкою, Казахстан автоматично виступить на підтримку США
про порушення прав людини в КНР. Влада Казахстану, дотримуючись політики
багатовекторності, засудила С. Сауитбай
на півроку ув’язнення. Одночасно Казахстан відмовився визнавати С. Сауитбай
біженкою, надавши їй лише статус особи, що шукає притулку на території країни. Казахстанська сторона заявила, що
юридично «переслідування Сайрагуль
Сауитбай в Китайській Народній Республіці з політичних, релігійних, національних та інших причин не доведено».
Такий варіант цілком влаштував і КНР.
Казахстанський опозиціонер Мухтар Аблязов закликає громадян Казахстану протестувати проти політики у казахстансько-китайських відносинах,
яка проводиться урядом країни. Казахстанська влада робить усе можливе,
щоб, забезпечуючи захист С. Сауитбай,
не піддаватися на різні провокаційні акції. Така позиція влади Казахстану не
влаштовує американську сторону, і вона
планомірно продовжує використовувати методи інформаційної війни, залучаючи у протистояння якомога більше інших країн. ■
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Вигребтися
зі сміття

Війна
і мир

Будівництво сучасного
комплексу з переробки відходів
у Львові схвалено
Оксана СОВА
Оприлюднено висновок з оцінки впливу на
довкілля (ОВД) майбутнього сміттєпереробного
заводу у Львові: комплекс не шкодитиме навколишньому середовищу і Мінприроди дозволяє
його будівництво, пише Zaxid.net. Сміттєпереробний завод планують звести за кошти ЄБРР
на вул. Пластовій, 13. У висновку ОВД описано, що спершу відходи вивантажуватимуть на
території комплексу, окремо — змішані відходи та вторсировину. Вручну відсортовуватимуть небезпечні та великогабаритні відходи. Першою стадією механічного сортування є
просіювання (за допомогою барабанного сита
відбирають картон, папір та ін.). Усі відсортовані відходи зберігатимуться у спеціальних
приміщеннях, а органічну фракцію компостуватимуть у спецтунелях. На майбутньому комплексі також можуть виготовляти РДВ-паливо.
Частину відходів (компост) захоронять на полігонах ТПВ Новояворівська, Стрия, Жидачева,
Самбора, Червонограда, Буська та Миколаєва. Для запобігання будь-яким викидам запаху/забрудників у повітря приймання відходів
здійснюватимуть у вентильованій будівлі. Інфільтрат та конденсат, що утворюватиметься
під час біологічної обробки відходів, збиратиме
трубопровідна система комплексу. Він накопичуватиметься у спеціальних резервуарах, тобто не потраплятиме у ґрунт та навколишнє середовище. Розпочати роботи з будівництва мають намір уже у вересні 2019 року. Очікується,
що будівельні роботи триватимуть приблизно
два роки.
Директор львівського комунального підприємства «Зелене місто» Вадим Ноздря зазначив:
«На порядку денному — несуттєві коригування
проектно-кошторисної документації та її комплексна держекспертиза, відтак — отримання
дозволу на спорудження від Державної архітектурно-будівельної інспекції. Це — перший
в Україні надсучасний сміттєпереробний комплекс. Висновок Міністерства екології та природних ресурсів України — один з останніх і
головних етапів підготовки до початку будівництва та ще одне підтвердження, що майбутній комплекс буде екологічно безпечним та відповідатиме всім нормам із захисту довкілля».
Однак, зважаючи на додаткові умови, передбачені у висновку (необхідність передбачення
локальної системи очищення технічних стоків
на території майбутнього комплексу), у проектно-кошторисну документацію необхідно внести відповідні корективи. «Це невеликий обсяг
робіт: ми повинні передбачити додаткове розміщення очисних споруд, — каже Вадим Ноздря. — Після цього проект скеровуємо на комплексну державну експертизу та звертаємось
до Державної архітектурно-будівельної інспекції, від якої врешті очікуємо отримати дозвіл
на будівництво. Орієнтовний термін отримання
цього дозволу — середина вересня цього року».
Паралельно з отриманням дозвільних документів відбувається тендерний процес. Визначення
переможця конкурсу, який, власне, і збудує цей
комплекс, — за Європейським банком реконструкції та розвитку. Зараз є п’ять визначених
компаній. ЛМР очікує на дозвіл ЄБРР, який перевіряє документацію для оголошення фінальної частини тендеру.
Уже через два роки в місті планують нарешті таки отримати сучасний сміттєпереробний
комплекс з європейською технологією механіко-біологічної переробки відходів, рекультивують старий полігон та впровадять нову систему
поводження з відходами, облаштувавши окремі
майданчики для збору електроніки, великогабаритного і будівельного сміття, повідомляють у
прес-службі Львівської міськради.
Зараз ЄБРР проводить завершальний етап
тендеру з вибору компанії, яка здійснюватиме будівництво. Для вирішення проблеми поводження з відходами Львів отримав 25 млн. євро
кредиту від ЄБРР та 10 млн. єврогранту — безповоротної фінансової допомоги від екологічних
фондів. ■

Більшість
в особовому
складі столичної
Муніципальної
охорони
становлять
учасники війни
на Донбасі
Микола ПАЦЕРА
Днями в одну з лікарень
столиці доставили громадянина з явними ознаками наркотичного та алкогольного сп’яніння. Йому
надали медичну допомогу в неврологічному відділенні та шпиталізували
для стабілізації його стану. Близько п’ятої години
ранку пацієнта «накрило»
психопатичне збудження
— він розгромив обладнання в палаті, дістав принесені з собою гострі предмети (ножиці та саморобний
ніж) і почав погрожувати медичному персоналу.
Важко навіть уявити, чим
могла б закінчитися така
хуліганська витівка неадеквата, якби на допомогу
медикам не прийшли працівники Муніципальної
охорони. Натреновані колишні учасники АТО професійно нейтралізували
особу, що поводилася неадекватно, та передали її
правоохоронним органам.
Тож завдяки їхнім професійним діям ніхто з персоналу та пацієнтів не постраждав.
Це — лише один із прикладів діяльності нового
комунального підприємства «Муніципальна охорона», створеного рішенням

❙ Варта на варті.
❙ Фото з сайта vechirniykiev.com.ua.
столичної міської ради ще
у вересні 2017 року. І подібних інцидентів, вирішувати які доводилося працівникам цієї нової структури охорони громадського
порядку в місті, було вже
чимало. Хоча навколо її
створення й виникало спочатку чимало дискусій: чи
потрібна вона місту за наявності нової поліції, які
функції виконуватиме, які
повноваження матиме та
багато інших. І зараз вона
вже конкретними справами підтвердила свою необхідність для наведення порядку, зокрема в громадських місцях, охорона яких і
стала її пріоритетом.
«Ми віддали під опіку
цього комунального підприємства лікарню швидкої медичної допомоги, де, на жаль, чи не на
кожній зміні цих охоронців трапляються випадки неадекватної поведінки відвідувачів, — розповів керівник апарату
КМДА Дмитро Загуменний. — Дії таких осіб загрожують як пацієнтам,
так і персоналу лікарні.
До того, як муніципальна
охорона стала до роботи в
цьому закладі, вирішувати конфлікти з агресивними хворими доводилося
самим медикам. У таких
випадках медичний персонал у комунальних закладах охорони здоров’я
ставав заручником подій
та міг розраховувати лише
на власні сили та вчасне
прибуття органів правопо-

рядку. Тепер же вони під
надійним захистом високопрофесійного особового складу КП «Муніципальна охорона» і можуть
спокійно виконувати своє
головне завдання — надавати допомогу та рятувати життя пацієнтів. Тому
в медичних закладах, де
працює «Муніципальна
охорона», вдалося забезпечити правопорядок та
безпечні умови для медиків та пацієнтів».
Окрім медичних закладів, а це — Київська
міська клінічна лікарня
швидкої медичної допомоги, київські міські клінічні лікарні №3 та №12, під
час формування адресного переліку об’єктів, які
першочергово потребують охорони, міська влада
зробила акцент і на інших
об’єктах соціальної інфраструктури, де існує підвищений рівень виникнення
нештатних ситуацій. Це,
зокрема, об’єкти транспортної та інженернотранспортної інфраструктури (за умови відсутності
відповідних воєнізованих
служб охорони); спеціалізовані заклади та установи соціального захисту;
заклади дошкільної, загальної середньої, позашкільної і професійнотехнічної освіти; об’єкти
зеленого господарства —
парки, сквери тощо. Зокрема, у парку «Кіото»
здійснюється цілодобове патрулювання Муніципальної охорони. Завдяки

роботі КП тут тепер спостерігається значне поліпшення криміногенної ситуації, недопущено низку
порушень з боку п’яних
чи в неадекватному емоційному стані громадян. А
також попереджено акти
вандалізму та псування
майна громади.
Головне завдання Муніципальної охорони — зробити місто максимально
безпечним та комфортним
для киян, сприяти збереженню об’єктів комунальної власності, майна територіальної громади міста
Києва та охороняти правопорядок. І в цих питаннях
комунальне підприємство
тісно співпрацює з правоохоронцями. Окрім цього,
воно також виконує важливу соціальну функцію —
адаптацію та працевлаштування колишніх учасників АТО і ООС, адже із
майже 200 членів особового складу підприємства 95
відсотків становлять саме
учасники бойових дій на
Донбасі. При цьому бійцям надається зручний
змінний графік роботи,
хороша зарплата, підприємство забезпечує фахову підготовку працівників
на посадах охоронників із
присвоєнням відповідного
кваліфікаційного розряду. Тож за таких умов колишні вояки швидше пристосовуються до мирного
життя, використовуючи
свої навички для забезпечення спокою жителів столиці. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Маячок для автомобіліста
Із травня в Україні змінилася процедура проходження перевірки технічного огляду
транспортних засобів. Оновлено й формат документа, що підтверджує успішне проходження обов’язкового технічного контролю (ВТК).
Водіям тепер видаватимуть самоклеючі мітки радіочастотної ідентифікації. Мітку потрібно закріпити в правій верхній частині вітрового
скла зсередини. Інформацію з неї можна зчитувати за допомогою спецобладнання на відстані.
Нововведення зменшить ризик фальсифікації
протоколів ВТК, очікують у МВС. Крім того, це
допомагатиме виявляти автомобілі, що перебувають у розшуку. Ці зміни, затверджені Кабміном, набрали чинності через три місяці з моменту офіційного опублікування. Перелік суб’єктів
ВТК транспортних засобів можна переглянути на
сайті головного сервісного центру МВС.

Єдиному внеску — нові рахунки
Вступили у дію нові небюджетні рахунки
для сплати коштів єдиного внеску та фінансових санкцій. У зв’язку з проведенням реорганізації територіальних органів ДФС термін старих рахунків 3719, відкритих на балансі Головних управлінь Казначейства в областях та в місті Києві, сплив 1 травня 2019
року. «Починаючи з 2 травня кошти, які спла-

чуватимуться платниками на старі рахунки по
зарахуванню ЄСВ, не будуть зараховуватись,
а повертатимуться платникам як нез’ясовані
надходження», — повідомляють у ДФС. Для
отримання нових реквізитів рахунків слід звернутися до адміністратора коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування — Державної фіскальної служби
України та Пенсійного фонду України (в частині
погашення заборгованості по сплаті ЄСВ станом на 01.10.2013).

Зруйнований Київ
За найскромнішими підрахунками, за останні 15 років зникло понад півсотні архітектурних шедеврів. Серед найбільш знакових —
торговельний комплекс «Сінний базар», млин
Бродського, Перший київський водопровід,
вода в якому в той час була проведена з київських гір до самого домініканського монастиря,
Гостинний двір на Контрактовій площі. Знесені
ворота і огорожа на в’їзді до Нижньої Лаври,
нібито без відома дирекції заповідника. Загублені Вали Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця» в рамках
підготовки до ЄВРО-2012. Триває небезпечне
будівництво в буферній зоні Софії Київської,
яка є заповідником і культурною спадщиною
ЮНЕСКО. Зруйновано історичні будівлі на Ан-

дріївському узвозі, визнані заповідною зоною
(Андріївський узвіз, 10б, Андріївський узвіз,
6). Знесений п’ятиповерховий прибутковий будинок по вулиці Горького, 44, побудований на
початку ХХ століття за проектом інженера-будівельника Трахтенберга. Під усіма документами
підписалися три «покоління» столичної влади:
Олександр Омельченко, Леонід Черновецький,
Галина Герега. На будинку-пам’ятці архітектури по вул. Терещенківська, 13 під виглядом
ремонту добудовано два поверхи. Київський
ЦУМ, побудований у 1935-38 роках, зруйнований компанією «ЕСТА Холдинг» (СКМ, Донецьк). У 2014 році загублено пам’ятну споруду 1931 року — кінотеатр «Жовтень». На сьогодні столиця може розпрощатися ще з низкою
історичних пам’яток архітектури. До знесення
планують: доведений до занепаду будинокпам’ятку по вул. Грушевського, 4-б у самому
центрі Києва, «Замок Барона» на вулиці Ярославів Вал, 1, будинок-пам’ятку по вул. Алли Тарасової, 4, що прилягає до готелю Hayat, побудований у 1905 році, садибу художника Олександра Мурашка на Старокиївській ділянці, по
вул. Маложітомірской, 14 і будинку по вулиці
Малій Житомирській (12-а, 12-б, 14-а, 14-б).
У стані руйнування в столиці, окрім вищезгаданих, перебувають десятки інших пам’ятників
архітектури.

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 3—4 ТРАВНЯ 2019

СПОРТ
Віталій Степановський
головний тренер БК «Хімік» (Южний)
Григорій ХАТА
Що ближче фініш національного чемпіонату, все менше надії
залишається у київського «Динамо» наздогнати «Шахтар» у «золотій» гонці. А президент «білосиніх» Ігор Суркіс тим часом визнає, що його футболісти програли чемпіонство ще восени, коли
зазнали неочікуваних поразок
від двох львівських клубів. У 26му турі ЧУ динамівці у місті Лева
мінімально здолали «Львів», але
з огляду на паралельну звитягу «гірників» — у протистоянні з «Маріуполем» — семиочкове відставання від «помаранчевочорних» нікуди не зникло.
Після того, як у «Львові» припинили співпрацю з вітчизняним
наставником Юрієм Бакаловим,
котрий, ставши до роботи в клубі
вже по ходу поточного сезону,
вивів новачка української еліти
до єврокубкового секстету, справи у «львів’ян» пішли відверто
погано. Відтоді на другому етапі ЧУ «Львів» не здобув жодного
очка, програвши три матчі поспіль. У матчі проти «Динамо» підопічні наставника Богдана Блавацького взагалі здивували, коли
нічого не змогли вдіяти проти суперника, котрий із 19-ї хвилини
матчу грав у меншості, а гру взагалі завершував удев’ятьох.
Разом з тим Ігор Суркіс відзначає, що під орудою білоруського наставника Олександра
Хацкевича молодий динамівський колектив прогресує. «Відновляться після травм наші форварди — Бесєдін та Соль — і буде
зовсім інша команда», — переконує президент «біло-синіх».
Натомість «Львів» навіть після серії невдалих поєдинків продовжує зберігати шанси на єврокубкову путівку, відстаючи лише
на три бали від п’ятого в рейтингу «Маріуполя». Хоча, з огляду
на заяву керівництва приазовців
про необхідність запровадження

«Ми взяли титул і стали чемпіонами. «Хімік» рiк у рiк завдяки власним
кадрам продовжує давати результат. І це важливо».

■ ФУТБОЛ

■ ТАБЛО

Іміджевий проект
Головна інтрига закінчення поточного сезону в прем’єр-лізі —
боротьба за виживання

❙ В Одесі «Ворскла» здобула першу перемогу під орудою свого нового наставника Віталія Косовського.
❙ Фото з сайта upl.ua.
«плей-оф» у боротьбі за путівку до
єврокубків за участі п’ятої, шостої, сьомої та восьмої команд ЧУ,
конкуренції за останню з можливих перепусток на міжнародну
арену в нинішньому турнірі чекати не варто. Вочевидь, не маючи особливої турнірної конку-
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ренції на другому етапі поточного розіграшу, маріупольці на
фініші сезону відверто нудьгують, що спонукає їх до розробки
турнірних новацій.
Власне, в схожій ситуації нині
перебувають й лідери другого секстету, котрі, по суті, взагалі поз-

бавлені будь-яких турнірних стимулів. В умовах, коли битися за
виживання немає потреби, боротися доводиться хіба що за клубний чи, приміром, як-от новому
наставнику «Ворскли» Віталію
Косовському, котрому в минулому турі вдалося здобути свою пер-

Чемпіонат України. Прем’єрліга. Другий етап. 26-й тур. «Чорноморець» — «Ворскла» — 1:2,
«Олімпік» — «Карпати» — 3:2,
«Маріуполь» — «Шахтар» — 0:1,
«Олександрія» — «Зоря» — 0:2,
«Львів» — «Динамо» — 0:1, «Арсенал-Київ» — «Десна» — 2:0.
Турнірне становище в першiй
шістці: «Шахтар» — 67, «Динамо»
— 60, «Олександрія» — 47, «Зоря»
— 38, «Маріуполь» — 33, «Львів»
— 30.
Друга шістка: «Десна» — 35,
«Ворскла» — 33, «Олімпік» — 27,
«Карпати» — 25, «Арсенал-Київ» —
21, «Чорноморець» — 18.
Бомбардири: Мораес («Шахтар»)
— 17, Циганков («Динамо»), Швед
(«Карпати») — 14.
шу перемогу на новому посту, відстоювати особистий імідж.
Водночас уже існуючий в українському футболі «плей-оф»,
який виступає перехідною ареною між вищою та першою лігами, чекає на своїх учасників. Оскільки в УПЛ відмовилися від ідеї
розширення з нового сезону елітного дивізіону, кінцівка сезону
відбудеться за старим сценарієм,
згiдно з яким 10 та 11 команди
прем’єр-ліги в суперництві з другим та третім колективом першої
ліги розіграють місця в еліті.
Цікаво, що в ПЛ наразі складно назвати точно імена претендентів на прямий чи опосередкований виліт iз дивізіону, адже записаний до рангу відвертого аутсайдера «Арсенал-Київ» уже не
виглядає «хлопчиком для биття». Натомість у першій лізі турнірної ясності значно більше. Так,
«Дніпро-1», достроково вигравши турнір, уже виборов собі право
на участь у наступному елітному
розіграші. За наступні ж два місця в Д-1 змагаються одразу п’ять
колективів. ■

■ БАСКЕТБОЛ

Обережний оптимізм
Фінансові проблеми, що виникли на турнірному
шляху, не завадили южненському «Хіміку» виграти
національне «золото»
■ ТАБЛО
Григорій ХАТА
Іще кілька років тому керівники южненського «Хіміка» з гордістю говорили
про те, що структура їхнього клубу одна з
небагатьох в Україні, де оптимальним чином функціонують дитяча баскетбольна
школа й професіональний колектив. Перебуваючи під покровительством вітчизняного промислового гіганта — «Одеського припортового заводу», БК «Хімік» довгий час можна було вважати взірцевим утворенням.
Проте на початку 2019 року, опинившись у складній фінансовій ситуації, котра
стала наслідком фінансових нагараздів на
ОПЗ, керівництву клубу довелося вирішувати цілий комплекс завдань зі збереження структури клубу. Про свої проблеми
очільники й тренери баскетбольного клубу з Южного розповіли у відкритому зверненні до української громадськості, повідомивши про нездорові процеси зі сторони
інших клубів, які, користуючись фінансовими складнощами, намагалися підірвати кадровий потенціал «хіміків». Попри
те, що в січні під питанням опинилися не
тільки кадри южненського клубу, а й його
виступи в суперлізі-2018/2019, зрештою,

Чемпіонат України. Чоловіки. Суперліга. «Плей-оф». Фінал (серія до трьох перемог).
«Хімік» — «Київ-Баскет» — 88:70, 92:87 ОТ,
79:73 (рахунок у серії — 3:0).
Серія за «бронзу». «Запоріжжя» — «Дніпро» — 110:86, 73:81, 100:94, 77:92, 76:56 (3:2).
«Хімік» гідно пройшов це випробування.
На другому місці завершивши регулярний
чемпіонат, підопічні Віталія Степановського упевнено пробилися до фіналу «плейоф», де iз «сухим» рахунком здолали дебютанта суперліги — «Київ-Баскет».
Отримавши в непростих обставинах
хорошу фінансову підтримку від місцевої
влади Южного, а також від Міністерства
молоді та спорту, «Хімік» на фініші сезону зумів підтвердити свій високий статус,
удруге у своїй історії вигравши чемпіонат
України.
«Ми взяли титул і стали чемпіонами.
«Хімік» рiк у рiк завдяки власним кадрам, продовжує давати результат. І це
важливо», — відзначив головний тренер
тріумфаторів суперліги Степановський.
У нинішньому непростому для команди
сезоні наставнику довелося покладатися
на молодих вихованців клубної школи,

❙ Своє друге в історії чемпіонство «Хімік» оформив у столичному Палаці спорту,
❙ втретє поспіль у «золотій» серії здолавши «Київ-Баскет».
котрих у їхні 21-22 роки в команді, як відзначає «коуч», уже називають «дідами».
Сидоров, Павлов, Войналович — це молоді
хлопці, котрі, за словами Степановського,
допомогли «Хіміку» стати переможцями
«плей-оф».
Попри тріумфальне, яскраве та радісне
закiнчення нинішнього сезону в «Хіміку»
обережно говорять про найближче майбутнє. «Ситуація непроста. Але сподіваюся, що нам удасться зберегти клуб у хорошому форматі. Свою зацікавленість виказують іноземні спонсори. Хочуть нас бачити й у єврокубках», — каже президент
южненського клубу Сергій Назаренко.
Значно більше оптимізму та позитивних емоцій демонструють у Запоріжжі. Не

маючи серйозних стартових позицій, один
із найгірших колективів сезону-2017/2018
спромігся завершити нинішній чемпіонат
на високому третьому місці. «Після восьмого місця посісти третю сходинку — це
неймовірний успіх», — заявив наставник
«Запоріжжя» Валерій Плеханов.
При цьому Валерій Кондратьєв — президент «дніпрян», які опонували запорізьким баскетболістам у «бронзовій» серії, наголосив, що в його хлопців на «малий фінал» просто не залишилося сил: «Звісно,
нам хотілося взяти третій у сезоні (слідом
за Суперкубком та національним Кубком)
трофей. Але я розумію гравців: після прикрої поразки в півфіналі «Хіміку» грати за
«бронзу» вже не було моральних сил». ■

Читайте
в наступному
номері:

Володимир Путін зробив традиційну пропозицію новообраному Президенту України Володимиру
Зеленському: підписати двосторонню газову угоду

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 3—4 ТРАВНЯ 2019

■ СІНЕМА

Дара ГАВАРРА
2020 рік стане
ювілейним у бондіані,
адже саме наступного
року вийде 25-й фільм
про супергероя Джеймса
Бонда, відомого в народі,
як Агент 007. І хоча виконавець кількох попередніх «версій»
славнозвісного
шпигуна Деніел
Крейг заявляв, що краще розіб’є
склянку, а
її уламками поріже собі

Від Фредді Меркюрі
— до негідника
Рамі Малек зіграє у славнозвісній бондіані
вени, але не буде більше грати Джеймса Бонда, настільки йому остогид цей
персонаж, проте контракт
зі студіє MGM та хороший
гонорар зробили свою
справу і таки наступним
супергероєм буде Крейг.
А ось негідником, який
псуватиме кров та нерви
головного героя бондіани, стане найкращий актор року та новоспечений оскароносець Рамі
Малек, який зіграв славнозвісного Фредді Меркюрі у «Богемській рапсодії». 37-річний актор обіцяє,
що його кіногерой додасть роботи
відомому шпигуну. Крісло ж нового режисера багаторічної фільмографії про

❙ Рамі Малек.

славнозвісного агента посів Кері Фукунага, який
зняв фільм «Джейн Ейр» та серіал «Справжній
детектив». Серед зірок «Бонда-25» будуть також
Далі Бенсалах, Лашана Лінч, Ана Де Армас, Девід Денчик і Біллі Магнуссен, які нещодавно влаштували собі вечірку на острові Ямайка. Рамі Малека також чекали на цій забаві, але актор був
зайнятий на зйомках у Нью-Йорку, тож не зміг
приєднатися до колег по акторському цеху.
Відомо, що бондіану зніматимуть на півдні
Італії, в місті Матера, куди вже прибув «десант»
із 500 осіб, які зайняті підготовкою до цих зйомок. Також відомо, що 25-й фільм про Джеймса Бонда отримав робочу назву Shatterhand —
це псевдонім Ернста Ставро Блофельда, героя,
якого вигадав письменник Ян Флемінг — літературний батько Джеймса Бонда. До речі, знаменитий Агент 007 у новому фільмі вже не буде
кататися на спортивних авто — цього разу супершпигуну приготували крутий електромобіль
марки «Астон Мартін». ■

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 6 до 12 травня
Овен (21.03—20.04). Є невеликий підводний камінь, на який варто звернути увагу.
Це вашi емоції, намагайтеся стримуватися.
У декого з вас вiдбудеться доленосне знайомство. Ті хто в парі, переживатимуть як злети, так
і падіння у своїх стосунках.
Дні: спр. — 9; неспр. — 10.
Телець (21.04—21.05). З настанням тепла значно збiльшиться домашнiх справ. Тож
запасiться терпiнням, оскiльки починяється
садово-городня епопея. На свята вiдвiдайте
близьких i батькiв.
Дні: спр. — 6; неспр. — 7.
Близнюки (22.05—21.06). Зiрки обiцяють стабільність. Ви легко можете витрачатися на дрібницi, ні в чому собі не відмовляючи.
Багатьом представникам цього знака вдасться знайти додатковий заробіток.
Дні: спр. — 8; неспр. — 10.
Рак (22.06—23.07). Варто направити
свою енергію для занять спортом і фізичними
вправами. Обмежте себе в їжi, якщо це зробити складно, перемикайтеся на улюблене хобі,
зустрічайтеся частіше з друзями та близькими.
Дні: спр. — 12; неспр. — немає.

Лев (24.07—23.08). Щоб домогтися успіху, потрібно йти напролом! Тільки так вас чекатиме тріумф у кар’єрі й суспільному життi. Але
це не означає, що потрібно поспішати: робіть
продумані кроки, не залишаючи своєї комфортної зони.
Дні: спр. — 6; неспр. — 8.
Діва (24.08—23.09). Варто спробувати
щось нове, наприклад зареєструватися на сайті знайомств і зустріти там свою половинку. У
декого з вас можливi бурхливі курортні романи, які можуть закінчитися серйозними стосунками.
Дні: спр. — 11; неспр. — 12.
Терези (24.09—23.10). Зірки нагадують
про мудрість і вміння слухати: розташовуйте
до себе партнерiв, iдіть на компроміси — зайві сварки нікому не потрібні. Працювати доведеться значно бiльше, за це ви отримаєте гідну винагороду.
Дні: спр. — 8; неспр. — 9.
Скорпіон (24.10—22.11). Пам’ятайте, що
шанс до успіху — це комфортні стосунки з начальством і колегами, поважайте їхню думку.
Що стосується грошей, то варто економити, оскiльки фінансової допомоги годi чекати.
Дні: спр. — 9; неспр. — 10.

Стрілець (23.11—21.12). Звернiть увагу на потреби близьких людей, iмовірно, вам із
ними буде важко знайти спільну мову. Не провокуйте оточуючих на скандали, краще випустити пар iнакше, наприклад, послухати улюблену музику.
Дні: спр. — 11; неспр. — 12.
Козеріг (22.12—20.01). Ви нетерплячі
натури і це призводить до того, що вам хочеться знати все і відразу. Не поспішайте, покажіть
найкращі якостi, адже їх у вас багато. В особистих стосунках буде складно зробити вибір.
Дні: спр. — 8; неспр. — 10.
Водолій (21.01—19.02). Вас чекають завдання від начальства, які буде дуже важко виконати. Тут головне не здаватися, пам’ятайте,
що це допоможе піднятися вам по кар’єрних
сходах і збільшити фінанси. З’явиться шанс
вдало вкласти капітали.
Дні: спр. — 7; неспр. — 9.
Риби (20.02—20.03). Можливi бурхливі
романи і не менш бурхливі з’ясування стосунків. Щоб зробити правильний вибiр, прислухайтеся до власного серця. Не турбуйтеся про
минуле, зосередьтеся і живіть нинішніми відносинами.
Дні: спр. — 6; неспр. — 7. ■

■ ПОГОДА
4—5 травня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ, можлива гроза.
Вiтер пiвденно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi близько
10 градусiв, удень +16...+18. Пiслязавтра температура вночi
+9...+11, удень близько 20 градусiв.

Північ
мінлива
хмарність

Миргород: короткочасний дощ. Уночi +7...+9, удень
+18...+20.
Вiнниця: мiсцями короткочасний дощ. Уночi +6...+8, удень
+16...+18.
Одеса: мiсцями короткочасний дощ. Уночi +11...+13, удень
+15...+17.

хмарно

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ.
Трускавець: уночi +5...+7, удень +14...+16. Моршин: уночi
+6...+8, удень +15...+17.

дощ,
гроза
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■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №49
По горизонталі:
2. Сільськогосподарський пристрій для розбивання грудок і вирівнювання ґрунту після оранки. 6. Столиця Індії. 7. Один з ініціаторів підготовки теракту у Верховній Раді, якого
разом із Надією Савченко випустили
з ув’язнення. 8. Великий мішок. 10.
«Десь, колись, в якійсь країні проживав поет нещасний. Тільки ... талант до віршів, не позичений, а власний». (Леся Українка). 12. Вищий
орган виконавчої влади Європейського Союзу, який приблизно відповідає ролі і функціям уряду у системах національних держав. 15. Новий одяг, взуття. 16. Людина, що не
хоче називати своє ім’я. 18. Військова форменна сорочка, характерна
для часів Другої світової війни. 20.
Брехня, обман. 22. Смерть близької людини. 24. Перша «професія»
євангеліста Матвія. 25. Російське
місто, відоме своїми пряниками. 26.
Півострів, який Катерина ІІ продала
американцям.
По вертикалі:
1. Річка, на якій стоїть Париж.
2. Ім’я 42-го президента США. 3.
Крамниця, де можна замовити й купити окуляри. 4. Найвищий сан і титул ченця в православ’ї, головний
настоятель чоловічого монастиря.

5. Самоназва перської мови. 9. Слово-скорочення. 10. Найбільша річка Індокитайського півострова. 11.
Азійська країна, проти якої у часи
«холодної війни» воювали США. 13.
Східне дерево, що має цінну деревину з характерним ароматом. 14. Український співак, соліст гурту «Гайдамаки». 17. Залишки стебел злаків,
що лишаються на полі після збору
врожаю. 19. Корінь рослини, що використовується як приправа до страв
та один з основних інгредієнтів до
суші. 21. «Ой ..., ... мені буде: візьмуть її люди, візьмуть її люди, моя
не буде» (народна пісня). 23. Батько по-казахськи.
Кросворд №48
від 26—27 квітня

■ ПРИКОЛИ
— Семене Марковичу, ви з
дружиною недавно відсвяткували золоте весілля. Скажіть, як вам
удається стільки років долати сімейні конфлікти?
— Коли нашi думки не збiгаються, зазвичай робимо так, як хоче
вона. Сарочка називає це компромісом.
***
Військовий застає дружину з
коханцем, виймає пістолет i пропонує коханцеві:
— Давай раз і назавжди
з’ясуємо, хто їй потрібен. Зробимо так: я вистрелю двiчi, ми обидва
впадемо. До кого дружина першого
підбіжить, той і залишиться з нею.

Дружина чує два постріли, дивиться у вікно i кричить:
— Іване, вилазь, дурнi перестріляли один одного.
***
Зайшов в аптеку по ліки і вирішив, що дешевше померти. По дорозі зазирнув у ритуальні послуги,
глянув на ціни й повернувся назад
в аптеку.
***
В окулiста:
— Прочитайте нижнiй рядок.
— Не можу!.
— У вас короткозорість.
— Усе життя був неписьменний, а тепер ще й короткозорість
маю.

При використаннi наших публiкацiй посилання на «УМ» обов’язкове.
Рукописи не рецензуються i не повертаються
Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламодавець.
Комерційні публікації виходять під рубриками:
«Український виробник», «Позиція», «Банківська справа»,
«Фінансова експертиза», «Здоровенькі були», «Це — працює!»,
«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми»,
«Проекти», «Альма-матер», «Продукт», «Протистояння»,
«Вітаємо», «Любов і шана».
Матерiали iз позначкою р друкуються на правах реклами

Газета друкується
у видавництвах:
«Преса України» — у Києвi
Зам. 3009049
«Видавничий дім
«Високий Замок» — у Львові
Зам. блок № 264
Верстка та виготовлення
фотоформ —
комп’ютерний центр
редакції «УМ»,
Газета виходить
у вівторок, середу,
п’ятницю—суботу (спільний номер)
Тираж 86734

1234567890

16

Пропозиція номер один

