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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 24,94 грн 

1 € = 28,38 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

        Передплату на «Україну молоду» продовжено до 15 червня   »СТОР. 7

А Щорс і нині там...
Ще 22 травня в українській столиці 
мала завершитися декомунізація
стор. 4—5 »

Ватутін під українським парламентом, Щорс на перетині бульвару Шевченка і вулиці Симона Петлюри, радянська символіка і цитати Володимира Леніна у Києво-Могилянській академії...  ❙
Влада заявляє, що успішно декомунізовує Україну і її столицю. ❙
Фото Юрія САПОЖНІКОВА. ❙

«Спалити» 
Садового

У Львові противники 

чинного мера 

зірвали сесію 

міськради
стор. 2 »

О, як 
натхненно він 
умів не грати!

Акторові Іванові 

Миколайчуку 

виповнилося б 75 років
стор. 14 »

Відвертих атеїстів на 
війні я не зустрічав

Капелан української армії отець 

Костянтин Холодов — про 

священиків у зоні АТО та про потребу 

законодавчо врегулювати їхній статус
стор. 13 »
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«Французьким сенаторам треба не гроші рахувати, які вони недоотримають через антиросійські санкції, а 

скільки людських життів у Європі буде збережено завдяки цим санкціям. А ще французам треба пам’ятати про 

гарантії безпеки, які вони дали Україні у зв’язку з приєднанням нашої країни до Договору про нерозповсюдження 

ядерної зброї (Будапештський меморандум). Гарантії треба виконувати, а не торгувати з агресором».

Олег Ляшко
лідер Радикальної партії України

УКРАЇНА МОЛОДА

доларів
витратила влада 
США для зміцнен-

ня кордонів України, заявила помічник Держсекре-
таря США з питань Європи та Євразії Вікторія Ну-
ланд. Зокрема, США навчили понад 1700 українсь-
ких військовослужбовців, 120 осіб із сил спеціаль-
ного призначення, надали протиартилерійні і 
протимінометні радари, понад 3 тисячі рацій.

600 млн.
доларів,
або 12,4 тис. тонн Україна експортувала меду в 
січні-травні 2016 року, повідомила Державна 
фіскальна служба України. Найбільшими імпор-
терами українського меду стали Німеччина (10,8 
млн. дол.), США (5,5 млн.) та Польща (3,6 млн.).

гривень
в и д і л и в 
Кабмін на 

реалізацію близько 700 проектів у 20 ре-
гіонах, котрі стосуватимуться покращен-
ня комунальних комунікацій, інфраструк-
тури, а також галузі культури, повідомив 
міністр регіонального розвитку, будівниц-
тва та ЖКГ Геннадій Зубко.

гривень
виявлено у 
Київському 

обласному бюджеті на 2015 рік, які залиши-
лись нерозподіленими при середньому вико-
нанні 5 програм на 53%, заявила голова пос-
тійної комісії Київської обласної ради з питань 
бюджету та фінансів Ольга Бабій. За її слова-
ми, багато програм були недофінансовані.

гривень
виділили на ре-
монт траси Оде-

са—Рені, а пізніше можуть додати ще 200 млн. 
грн., заявив голова Одеської облдержадмініст-
рації Міхеїл Саакашвілі. Він додав, що його не 
влаштовує обсяг фінансування та інтенсивність 
ремонтних робіт на трасі, у зв’язку з цим він пе-
ренесе свій робочий кабінет у намет на трасі.

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

На 25,1 млн. 2,6 млрд. 140 млн. 130 млн.

Олена ВІТИЧ

 Пожежа і зсув на Грибовицько-
му сміттєзвалищі, внаслідок яких 
загинуло четверо людей, із екологіч-
ної проблеми перетворюється на полі-
тичну. Учора представники ВО «Сво-
бода», УНА-УНСО та ГО «Сокіл» 
зірвали сесію міськради, вимагаючи 
особистого звіту Андрія Садового про 
ситуацію в зоні екологічного лиха і 
заходи щодо вирішення проблеми.
 Утiм на шляху активістів у ка-
муфляжі, які зажадали пройти до 
сесійної зали, стали бійці Нацгвар-
дії та охорона Ратуші. Пішли чутки, 
що мер Львова особисто звернувся 
до міністра внутрішніх справ Арсе-
на Авакова з інформацією про те, що 
виникла небезпека захоплення де-
ржавних органів влади. Зав’язалася 
бійка, в хід пішли кийки і сльозо-
гінний газ, із обох сторін з’явилися 
постраждалі. Зрештою, з десяток ак-
тивістів таки прорвалися до зали і за-
блокували трибуну, після чого секре-
тар міськради Анатолій Забарило за-
крив засідання. Сам Андрій Садовий 
на сесії так і не з’явився.
 Тим часом депутати від фракції 
ВО «Свобода» зареєстрували другий 
проект ухвали про висловлення не-
довіри міському голові Львова Анд-
рієві Садовому, який планують роз-

глянути 23 червня. «Якщо Садовий 
самоусувається, як Янукович, — хай 
складає повноваження або ми ухва-
люємо рішення, що такий міський 
голова не є чинним», — обурювався 
депутат-«свободівець» Андрій Ріко-
та. Перший був зареєстрований ще 
31 травня, однак він набрав лише 14 
із 64 голосів, тоді як для висловлен-
ня недовіри меру ухвалу мають під-
тримати 2/3 депутатів. Водночас на-
родний депутат від «Самопомочі» 
Єгор Соболєв назвав пристрасті, які 
розгорілися навколо сміттєзвалища, 
«політичною спецоперацією з метою 
нейтралізувати «Самопоміч».
 А доки під Львівською ратушею 
тривають розбірки, саме місто опи-
нилося на порозі сміттєвого колап-
су. Адже домовленість з іншими міс-
тами області про вивіз сміття зі Льво-
ва є тимчасовою. І вже зараз дехто на 
місцях починає обурюватися чужими 
відходами. Саме ж Грибовецьке сміт-
тєзвалище було визнане непридат-
ним для експлуатації ще у 2003 році. 
І те, що Андрій Садовий звернувся 
до Президента Петра Порошенка та 
Прем’єр-міністра Володимира Гройс-
мана з проханням визнати Львів, Ма-
лехів i Грибовичі зоною надзвичайної 
екологічної ситуації, справу не вирі-
шує. Як і з’ясування стосунків між 
політичними силами. ■

ПРОТИСТОЯННЯ

«Спалити» Садового
У Львові противники чинного 
мера зірвали сесію міськради

■

Дар’я БАВЗАЛУК
Львiв

 Учора в епіцентрі спалаху тем-
пература становила 360 градусів за 
Цельсієм. Про це повідомив міністр 
екології та природних ресурсів Остап 
Семерак.
 «Зараз потрібно сконцентрувати 
всі зусилля, щоб терміново зупини-
ти активну пожежу — до 360 градусів 
у середині тіла, яке горить. У Львові 
працює спеціальна комісія, створена 
обласною адміністрацією, яка вивчає 
причини та наслідки катастрофи. До 
цієї комісії залучено екологічну інс-
пекцію Львівської області. Фахівці 
здійснюють відповідні заміри викидів 
продуктів горіння в атмосферу. За де-
якими показниками вони перевищу-
ють норми. Тільки розуміючи ці циф-
ри, можна говорити про кошти, які 
знадобляться на відновлення природ-
ного середовища», — написав він.
 «Щодо ситуації навколо Грибо-
вичів та оголошення території зо-
ною стихійного лиха. Просив би не 
політизувати це питання. Зрештою 
Служба безпеки відкрила кримі-

нальні провадження та здійснює пе-
ревірку. Переконаний, що справжні 
причини пожежі та її наслідки буде 
встановлено найближчим часом», — 
зазначив мiнiстр.
 Підійти близько пожежники 
не можуть через загрозу зсуву гори 
сміття. У звалищі виникла 100-мет-
рова тріщина, яка постійно збіль-
шується. 
 Надзвичайники вирішили засто-
сувати для гасіння пожежну авіа-
цію. Про це повідомляє прес-служба 
ДСНС у Львівській області. Загалом 
за вчорашній день на Грибовицько-
му сміттєзвалищі було здійснено 28 
скидів води з літаків (216 тонн).
 «Уночі гасили пожежу до 2.30 
год. Працювали чотири бойові екі-
пажі. Сьогодні (9 червня. — Ред.) та-
кож розпочинаються роботи з гасіння 
з допомогою літаків. Можливо, буде 
відновлено пошукові роботи», — за-
значили у львiвському Управлінні 
з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення.
 Нагадаємо, місцева сільська вла-
да вирішила з 1 червня закрити Гри-
бовицьке сміттєзвалище. ■

КАТАСТРОФА

Авiацiя у помiч
Грибовицьке сміттєзвалище знову загорілося

■

Іван БОЙКО

 Через постійні обстріли 
бойовиків учора українсь-
ким прикордонникам дово-
дилося призупиняти роботу 
окремих КПП на лінії роз-
межування, а деякі — уза-
галі закривати. 
 Так, у четвер уранці не-
відомі обстріляли позиції 
українських військових, 
що розташованi безпосе-
редньо на пункті пропус-
ку «Станиця Луганська». 
Цікавий момент: двоє на-
падників рухалися в за-
гальній черзі на вхід до 
КПВВ, але за триста мет-
рів до «Станиці Лугансь-
кої» вийшли з черги i спус-
тилися з дороги в поле. 
Вже звідти вони здійсни-
ли по КПП два постріли з 
РПГ.
     Як повідомляє прес-
служба Держприкордонс-
лужби, одна граната влу-
чила у стелу поблизу пун-

кту пропуску, а інша — 
в бліндаж, де перебували 
бійці ЗСУ. Обійшлося без 
загиблих як серед військо-
вих, так і серед цивільних. 
Поранено одного бійця. Ро-
боту КПВВ припинили на 
кілька годин. 
   Водночас одного ук-
раїнського прикордонника 
було контужено під час мі-
нометного обстрілу конт-
рольного посту «Майорськ» 
у середу ввечері, що побли-

зу КПВВ «Зайцеве». Робо-
ту «Зайцевого» припинено, 
доки сапери не знешкодять 
ворожі міни, які не розірва-
лися. 
    Загалом позаминулої 
доби ворог півсотні разів 
обстрілював позиції ЗСУ, в 
тому числі з потужних ар-
тилерійських систем каліб-
ру 152 мм. Загинув один за-
хисник України, четверо 
бійців отримали поранен-
ня. ■

НА ФРОНТІ

«Меню» окупанта: гранати і міни
На Донбасі ворог затято і ледь не впритул обстрілює 
українські пункти пропуску на «в’їзд-виїзд»

■

ДО РЕЧІ

  Вісім тисяч осіб у районі Докучаєвська по обидві сторони від лінії 
розмежування з 15 квітня залишаються без питної води, йдеться в остан-
ньому звіті ОБСЄ.
  «Поблизу контрольованого урядом Березового проведення ремонт-
них робіт на лініях електропередачі, пошкоджених унаслідок обстрілу, не-
можливе через значне замінування цієї ділянки», йдеться у звіті місії.
  СММ ОБСЄ також відзначає значне збільшення кількості порушень 
режиму припинення вогню як у Донецькій, так і в Луганській областях. 
Більшість випадків насильства було зафіксовано навколо Донецького ае-
ропорту, підконтрольної нашим Авдіївки, підконтрольної «ДНР» Ясинува-
тої; на Світлодарській дузі, а також у районі Станиці Луганської.

■

Наталія ЛЕБІДЬ

 Верхня палата парламенту Франції (Се-
нат) підтримала звернення до уряду краї-
ни з проханням поступово згорнути еконо-
мічні санкції, впроваджені Європейським 
Союзом проти РФ. Усього в Сенаті 348 де-
путатів, «за» проголосувало 302 депутати, 
«проти» — 16. Таким чином, дану резолю-
цію підтримала абсолютна більшість пар-
ламентаріїв. 
 Це — погана новина. А добра в тому, що 
згадана резолюція не є обов’язковою до ви-
конання, вона лише містить рекомендацію 
для парламенту країни. Крім того, позиція 
Сенату йде урозріз із позицією президента 
Франції — як відомо, Франсуа Олланд вис-
ловився за збереження санкцій. 
 І все ж тенденція закладається небезпеч-
на. Адже в квітні Нижня палата парламен-
ту Франції — Національна асамблея — та-
кож проголосувала за зняття санкцій щодо 
РФ. Тоді подібна резолюція була підтрима-
на лише завдяки тому, що більшість про-
владних депутатів проігнорували голосу-
вання. 
 Французький сенатор Клод Малюре на-
звав «білим прапором» для російського лі-
дера Володимира Путіна резолюцію про 
пом’якшення санкцій щодо РФ, яку ухва-
лив сенат Франції. Про це повідомив посол 
України у Франції Олег Шамшур у своєму 
мікроблозі у Twitter. Хоча Путіну радіти 
зарано: остаточної капітуляції Європи не 

сталося. Очікується, що рішення про про-
довження санкцій проти РФ буде ухвалене 
Радою ЄС у найближчі тижні.
 Тим часом посольство України у Фран-
ції закликало французький уряд зберегти 
«твердість» та «мудрість» у питанні збере-
ження санкцій, впроваджених проти РФ. ■

ОТАКОЇ!

Білий прапор для Путіна
Сенат Франції виступив за зняття санкцій із Росії

■

Учора під французьким Сенатом 
представники української діаспори 
вимагали збереження санкцій. 
Фото з «Фейсбука» Алли Лазарєвої.

❙
❙
❙
❙
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євро
може коштувати Україні проведення міжнародного 
конкурсу естрадної пісні «Євробачення» у 2017 році, 
за оцінкою Європейської мовної спілки, повідомив ге-
неральний директор Національної телекомпанії Украї-
ни Зураб Аласанія.

Близько 15 млн.
євро
вкладе Європейський Союз у вдосконалення системи 
контролю безпеки харчової продукції та наближен-
ня українського законодавства в галузі санітарних та 
фітосанітарних стандартів, заявив заступник голови 
Представництва ЄС в Україні Томас Фреллесен.

грн.
ураїнці зможуть 
літати у Польщу. 

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air по-
вертається в Україну і відкриває новий рейс 
за маршрутом Київ—Гданськ і з 2 серпня 
планує здійснити перший переліт. Рейси ви-
конуватимуть двічі на тиждень: щовівторка і 
щосуботи, повідомили в авіакомпанії.

компаній
планує продати Фонд держ-
майна України у 2016 році, 

включаючи 20 великих підприємств, 
сподіваючись виконати план із надход-
жень до бюджету від приватизації в 17,1 
млрд. грн., повідомив глава ФДМУ Ігор 
Білоус. Серед підприємств — Одеський 
припортовий завод, шість обленерго.

цукрових 
заводів
працюватимуть у Він-

ницькій області в 2016 році, розповів пер-
ший заступник голови Вінницької облас-
ної державної адміністрації Андрій Гиж-
ко. В цьому році цукровими буряками 
засаджено на 2 тис. га більше, ніж у ми-
нулому, і ця культура є рентабельною.

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

Понад 13 млн. За 559 450 Всі 6

НАПАД

На вибори — 
з «коктейлем»
Чому запалав будинок сільського 
голови?
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 На Черкащині минулої ночі від «коктейлів Молотова» запалах-
котіло біля будинку голови сільради у селі Кримки Шполянського 
району Ольги Діденко. Невідомі нападники кинули під двері та на 
подвір’я пані Ольги п’ять пляшок із запальною сумішшю.
 «То був справжній кошмар. Вибухнуло о пів на п’яту ранку. Ми 
спали, і в будинку, окрім нас із чоловіком, була ще шестирічна внуч-
ка. Всі дуже перелякалися. Адже палахкотіло і під дверима, і у квіт-
никах», — розповідає «Україні молодій» Ольга Володимирівна.
 Жінка каже, що від вибухів пошкоджено веранду біля хати. За-
вдані збитки оцінили у дві тисячі гривень. Але, наголошує вона, це не 
основне, бо пережитий нервовий стрес завдав її родині значно біль-
шої шкоди.
 Хто міг закидати будинок голови сільської ради «коктейлями Мо-
лотова», нині розбирається черкаська міліція. Там відкрито кримі-
нальне провадження за ст. 15 (замах на злочин) та ст. 194 (знищення 
або пошкодження майна). 
 Але сама пані Ольга пов’язує напад на її оселю з наступними ви-
борами. Адже вона вдруге балотується на посаду сільського голови 
у Кримках.
 «Є люди, які намагаються посісти місце сільського голови і за-
ради цього не гребують ніякими методами, аби мене залякати», — 
переконана Ольга Діденко.
  Свої думки з цього приводу вона озвучила правоохоронцям, 
котрі ведуть слідство. ■

■

АКТУАЛЬНО

Фатальні укуси…
Вакцини для профілактики 
сказу надійдуть в Україну вже 
наприкінці липня 
Мирослава КРУК

 «Залишки вакцини від сказу в Україні мінімальні — МОЗ», «Вак-
цини від сказу немає. Покусаних — тисячі», «На Львівщині кіт поку-
сав п’ятьох людей: вакцини проти сказу в Україні немає», «Чоловік 
помер від сказу на Дніпропетровщині»… Такі заголовки у ЗМІ ос-
таннім часом віддзеркалювали катастрофічну ситуацію, яка склала-
ся з профілактичними ліками від небезпечної недуги. У Міністерстві 
охорони здоров’я пояснювали: це трапилось через те, що цю вакцину 
не закуповували в Україні протягом останніх двох років, і в регіонах 
її фактично не залишилося. Необхідний препарат для екстреної про-
філактики і лікування сказу — в разі гострої потреби — родичі пост-
раждалих змушені були шукати самотужки, замовляючи ліки за кор-
доном і переплачуючи за них «космічну» суму. Однак у випадку над-
звичайної ситуації кожна година може стати фатальною. Якщо дитину 
чи дорослого вкусила тварина, хвора на сказ, — шансів на одужання 
немає, каже лікар-педіатр Євген Комаровський. «Смертність від ска-
зу — 100%. За всю історію людства не було жодного доведеного ви-
падку, коли після виникнення симптомів хвороби настало б одужан-
ня», — застерігає фахівець.
 І нарешті з’явилося світло надії: в Україні зареєстровано вакцину 
проти сказу! МОЗ України видало наказ № 511 від 03.06.2016 «Про 
державну реєстрацію лікарського засобу» щодо реєстрації медично-
го імунобіологічного препарату РАБІПУР®РСЕС АНТИРАБІЧНА ВАК-
ЦИНА В.Р. для профілактики сказу. Відтак препарат потрапляє до Де-
ржавного реєстру лікарських засобів України, і його, як зазначається в 
наказі, зможе закуповувати спеціалізована організація. У даному разі 
— Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Меморандум про надання послуг 
із закупівлі між цим Фондом та МОЗ України підписано у жовтні 2015 
року. На офіційній інтернет-сторінці Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 
в Україні вже з’явилася інформація щодо орієнтовних термінів поста-
вок вакцин, які ЮНІСЕФ закуповуватиме за кошти Державного бюд-
жету на 2015 рік. Згідно з графіком, поставки вакцини для профілак-
тики сказу в Україні очікують до кінця липня цього року. ■

■

Катерина БАЧИНСЬКА

 «УМ» писала про те, як львівсь-
кий активіст Святослав Літинський 
завдяки судовим позовам вимагає 
від іноземних компаній маркуван-
ня на товари українською мовою, 
як змушує українських чиновни-
ків спілкуватися на під час офіцій-
них заходів українською. Проте ос-
таннім із його позовів була справа 
щодо підвищення заробітних плат. 
Узимку цього року старший викла-
дач Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка по-
дав судовий позов iз вимогою підви-
щити заробітну платню вчителям, 
викладачам і лікарям на 22%. Пан 
Святослав таки виграв цю справу, і 
тепер Кабмін зобов’язаний знайти 
кошти і виплатити вищеперерахо-
ваним державним працівникам за-
робітну платню у збільшеному роз-
мірі.
 Тепер зарплата вчителів, викла-
дачів та лікарів повинна бути на 
22% вищою (на понад тисячу гри-
вень), позаяк нинішня її систе-
ма нарахування не відповідає чин-
ному законодавству. Таке рішен-
ня ухвалив Окружний адміністра-

тивний суд міста Києва. «За моїм 
позовом суд зобов’язав Кабмін під-
няти зарплати вчителям, лікарям, 
викладачам на 22%. Окружний ад-
міністративний суд міста Києва виз-
нав незаконними пункти 1 і 2 пос-
танови Кабінету Міністрів Украї-
ни «Про підвищення оплати праці 
працівників установ, закладів та ор-
ганізацій окремих галузей бюджет-
ної сфери» №731 від 16 вересня 2015 
року. Про що йдеться? Зарплата ле-
вової частки працівників бюджет-
ної сфери розраховується, виходя-
чи з розміру посадового окладу (та-
рифної ставки) працівника 1 тариф-
ного розряду. Згiдно зi ст. 6 Закону 
України «Про оплату праці» та ст. 
96 Кодексу законів про працю Ук-
раїни, ця ставка повинна переви-
щувати законодавчо встановлений 
розмір мінімальної заробітної пла-
ти. Проте уряд 16 вересня минулого 
року знову приймає постанову, вiд-
ровiдно до якої сплачує бюджетни-
кам заробітну плату, виходячи з не-
зрозумілої цифри у 1012 гривень», 
— написав у Facebook Літинський. 
 Викладач порахував, що мав би 
отримувати на тисячу гривень біль-
ше зарплати щомісяця, ніж має 

нині. «Рахуємо мою зарплату як 
старшого викладача Львівського на-
ціонального університету імені Іва-
на Франка. Ставку робітника пер-
шого розряду (це мінімум 0,01 грив-
ня + 1378 гривень мінімальної за-
робітної плати станом на 1 вересня 
2015 року) множимо на коефіцієнт 
3, який відповідає моєму тарифно-
му розряду (17). Таким чином, роз-
мір мого посадового окладу повинен 
становити 4134,03 гривні, а не 3036 
гривень, як мені виплачують, «за-
вдяки» Кабміну», — зазначив Лі-
тинський. Ці цифри були актуаль-
ні на 1 вересня 2015 року, коли Каб-
мін попередній раз збільшував роз-
мір мінімальної зарплати. Останнє 
її підвищення відбулося з 1 трав-
ня 2016-го. «Зауважу, що ці цифри 
були актуальними на момент подачі 
позову. Оскільки з 1 травня зросла 
мінімальна зар плата, то й цифри на 
тепер уже такі: за моїми підрахун-
ками, 1450 х 3 = 4350 гривень, уряд 
же змінив на 1185 х 3 = 3555 гри-
вень»,  — зазначає пан Святослав. 
 Офіційної реакції Кабміну поки 
немає. Проте сама постанова може 
бути оскаржена у вищій апеляційній 
інстанції. ■

Ірина КИРПА

 Приморський районний суд 
міста Одеса з другої спроби об-
рав запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою Героя Ук-
раїни терміном на два місяці. 
При цьому суддя Юрій Кушнірен-
ко не в повному обсязі врахував 
вимогу військової прокурату-
ри та визнав можливим знизи-
ти з 20 до 5,5 мільйона гривень 
суму застави, під яку обвинува-
ченого в отриманні великого ха-
бара чиновника з Миколаєва мо-
жуть звільнити з-під варти. Сам 
Романчук назвав усе, що відбу-
вається з ним, «катастрофою» 
та поскаржився, що без підтрим-
ки друзів не зможе зібрати не-
обхідну суму. На Героя України 
Миколу Романчука наділи наруч-
ники просто в залі Приморсько-
го районного суду міста Одеса 
та вивели під конвоєм. За сло-
вами прокурора Михайла Вер-
цімага, існує велика небезпе-
ка, що віце-«губернатор» Мико-
лаївщини сховається від право-
суддя так само, як раніше зник 
радник голови Миколаївської об-
лради Геннадій Левченко. А пе-
ребуваючи на волі, високопоса-
довець зможе швидко «виріши-
ти питання» з потрібними людь-
ми. Підстав для таких побоювань 
більш ніж достатньо. Адже бук-

вально за день до рішення При-
морського суду Микола Роман-
чук уже зникав iз поля зору пра-
воохоронців у невідомому на-
прямку.
 Нагадаємо, йому нібито ста-
ло погано після того, як Одеський 
суд упродовж п’яти годин так і не 
зміг винести рішення по справі. 
Карета «швидкої допомоги» до-
правила його до відділення кар-
діології однієї з міських лікарень 
Одеси. Там він пробув до ранку, 
а рано-вранці до чорного входу 
лікарні під’їхав на машині його 
син, який і відвіз Героя Украї-
ни у невідомому напрямку. Про 
його місцезнаходження нічого не 
було відомо майже добу. Тільки 
пізно ввечері стали з’являтися 
чутки про те, що Миколу Роман-
чука бачили в місті Миколаєвi. 
На думку радника міністра внут-

рішніх справ Антона Геращен-
ка, все, що відбулося, — наслі-
док непрофесійних дій судді або 
прокуратури. Адже впродовж 72 
годин рішення про запобіжний 
захід щодо Миколи Романчука 
так i не прийняли. Вiдтак у ми-
колаївського чиновника не було 
обмежень у пересуванні.
 Сам підозрюваний тодi за-
явив, що ховатися від правосуддя 
не збирається, i пообіцяв прийти 
в суд вчасно. Дійсно, на другий 
день він з’явився у суді разом зі 
своїми трьо ма адвокатами, один 
з яких почав iз того, що повністю 
спростував усі звинувачення про-
ти свого підзахисного.
 — Мережа підземних лабі-
ринтів дісталася Миколі Роман-
чуку «у спадок» від минулого 
власника присадибних ділянок, 
— заявив у суді адвокат Сер-

гій Маркін. — А золотий злиток 
йому подарували робочі судно-
будівного заводу «Океан» на 50-
річчя. Просто 3500 осіб скинули-
ся по 10 гривень i купили цей зо-
лотий злиток!
 Не менш «правдоподібно» 
спростовував звинувачення про-
ти свого підзахисного адвокат і у 
справі з отримання хабара роз-
міром у 100 тисяч доларів. Він 
сказав, що максимальну кіль-
кість доказів слідство має щодо 
радника голови Миколаївсь-
кої облради Геннадія Левченка, 
який утік від слідства. Ось, мо-
вляв, iз нього й питайте!
 Тим часом стало відомо, 
що більшістю членів ради Ми-
колаївської обласної партійної 
організації партії «Блок Пет-
ра Порошенка «Солідарність» 
прийнято рішення призупинити 
членство Миколи Романчука в 
цiй полiтсилi.
 Нагадаємо, Героя України 
Миколу Романчука було затри-
мано за підозрою в отриман-
ні хабара розміром у 100 тисяч 
доларів разом із двома свої-
ми спільниками, а четвертий 
учасник афери Геннадій Левчук 
зумів утекти від правоохоронних 
органів. Під час обшуку чотирь-
ох домоволодінь родини Роман-
чуків у районі Миколаєва під на-
звою Балабанівка виявили сей-
фи з золотими злитками, старо-
винними іконами, антикваріатом, 
столовим сріблом. У сейфах та-
кож зберігалася «чорна бухгал-
терія», яка доводить проведен-
ня корупційних оборудок.
 Миколаївський «Тутанха-
мон» швидко став топовим ге-
роєм коміксів i карикатур, які 
активно розміщують у соціаль-
них мережах українцi.■

РАХІВНИЦЯ

Ваше слово, товаришу Гройсман...
Кабмін зобов’язаний підвищити зарплати вчителям, викладачам і лікарям на 22%

■

СУД ТА ДІЛО

«Тутанхамон» таки сів!
Колишнього заступника голови обладмiнiстрацiї 
Миколу Романчука заарештовано на 60 діб

■

З такими здiбностями рити тунелi — мене ж жодна тюрма не вiзьме.❙
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«Декомунізація, яка проходить сьогодні, — це спосіб спинити розростання 
російської агресії та повернути тимчасово окуповані території».

Володимир В’ятрович  
директор Українського 

інституту національної пам’яті

УКРАЇНА МОЛОДА

Олена КАПНІК

Пострадянська спадщина
 Теоретично процес деко-
мунізації та «процес позбавлен-
ня від тоталітарного минулого» 
в українському суспільстві по-
чався в 90-x роках, коли дер-
жава стала незалежною. Тоді з 
навчальних програм y школах 
та університетах були вилучені 
дисципліни, присвячені ідео-
логії та історії Комуністичної 
партії, a на державних підпри-
ємствах ліквідували «Ленінсь-
кі кімнати» та бюсти комуніс-
тичних партійних діячів. 
 Одним із перших пам’ятників 
комуністичному режиму, зне-
сеному в Україні, був монумент 
Великій Жовтневій соціаліс-
тичній революції y Києві, a от 
y Львові за перші три роки не-
залежності ліквідували близь-
ко двох тисяч Ленінів. На тому 
практично й завершили «поз-
бавлення від тоталітарного ми-
нулого». За словами голови Ук-
раїнського інституту націо-
нальної пам’яті Володимира 
В’ятровича, відсутність політи-
ки декомунізації в Україні піс-
ля проголошення незалежності 
була однією з причин, які при-
звели до нео радянського реван-
шу режиму Януковича.
 Вирішальною точкою відлі-
ку декомунізації можна вважа-
ти Революцію гідності, a точні-
ше повалення пам’ятника Во-
лодимиру Іллічу на Бессарабсь-
кій площі y Києві. Ліквідація 
лідера більшовиків 8 грудня 
2013-го була незаконною, втім 
викликала ланцюгову реакцію 
— в Україні почався «леніно-
пад» та знищення пам’ятників 
радянським державним діячам 
i радянської символіки. Піс-
ля тривалих обговорень та дис-
кусій як y суспільстві, так i y 
Верховній Раді, президент Пет-
ро Порошенко все ж підписав 
декомунізаційні закони — чим 
надав право державним орга-
нам ліквідовувати об’єкти «то-
талітарного режиму». За цей 
час парламент ухвалив дев’ять 
постанов про перейменуван-
ня більш ніж тисячі населених 
пунктів, ліквідував більше ти-
сячі пам’ятників Леніну, май-
же тисяча пам’ятників тоталі-
тарним «героям» зараз у процесі 
демонтажу. В Українському інс-
титуті національної пам’яті ка-
жуть, що головний масив робо-
ти вже зроблений. Залишилося 
перейменувати трохи більше де-
сятка населених пунктів, серед 
яких і місто Кіровоград. 

Декомунізація по-київськи: 
що вже, a що — ще?
 Київ декомунізують до 23 
травня, заявляв мер столиці Ві-
талій Кличко. Втім не так ста-
лося, як гадалося. Попри те, що 
столиця лідирує з переймену-
вання вулиць, за результатив-
ністю виконання закону про де-
комунізацію щодо демонтажу 
пам’ятників та пам’ятних зна-
ків вона суттєво відстає. В Ук-
раїнському інституті націо-
нальної пам’яті нарахували y 
столиці більше ста не демонто-

ваних об’єктів, серед яких як 
монументи, так i пам’ятні, ме-
моріальні та анотаційні  дошки.
 За словами міського голови 
Віталія Кличка, основна при-
чина, яка пригальмувала вико-
нання закону, — пошук місця, 
куди б перевезти всі демонто-
вані об’єкти та зробити там му-
зей. Відсутність місця під музей 
— причина другорядна,— пере-
конані активісти. В інших ук-
раїнських містах спеціально об-
ладнаного місця для демонтова-
них пам’ятників теж немає, але 
їх тимчасово зберігають на різ-
них складах. «Мені здається, 
що головна причина — відсут-
ність політичної волі на ліквіда-
цію тих чи інших пам’ятників, 

безкарність та бюрократія, а 
ще — пасивність та аморфність 
y цьо му питанні. Замість того 
щоб бути взірцем для інших міст 
щодо виконання закону про де-
комунізацію, столиця, відверто 
кажучи, цей закон провалила. 
У нікому не потрібній ностальгії 
за радянським минулим київсь-
ка влада вигадувала тисячі при-
чин, аби прикрити власну без-
діяльність. Терміни декомуніза-
ції минули, a згадки про тоталі-
тарне минуле залишилися. I що 
найгірше — невідомо, скільки 
ці «пам’ятки» ще простоять»,— 
коментує «УМ» активіст Євро-
майдану та учасник повалення 
Леніна y Києві Дмитро. 
 Наразі Київрада веде перего-
вори щодо створення «музею то-
талітаризму», де будуть зберіга-
тися зразки радянського мистец-
тва. До слова, мистецьку цін-
ність цих творів визначатиме 
спеціальна комісія при КМДА. 
«Нас часто критикують, ніби ми 
намагаємося повною мірою сти-
рати радянське минуле з нашої 
пам’яті. Насправді це не так. За-
вдання, яке ми ставимо перед со-
бою, — це лише усунення з гро-
мадського простору, з наших 
центральних вулиць і площ цих 
символів тоталітарного минуло-
го, але водночас вони мають за-

лишатися як символи минуло-
го, до якого ми не повинні по-
вернутися»,— розповідає керів-
ник Українського інституту 
національної пам’яті Володимир 
В’ятрович. Для створення музею 
наразі розглядають кілька міс-
ць, серед яких парк Партизансь-
кої слави, «Нивки», Київський 
ботанічний сад імені Фоміна, На-
ціональний музей народної архі-
тектури та побуту України в Пи-
рогові та Національний комп-
лекс «Експоцентр України».
 Поки не відомо, як і скільки 
часу знадобиться для створення 
«музею тоталітаризму» чи бодай 
пошуку місця, де б з’явилася 
можливість зробити експозицію 
з демонтованих об’єктів. Саме 

тому до створення музею демон-
товані в рамках декомунізації 
пам’ятники та пам’ятні дошки 
перебуватимуть на території Де-
ржавного музею авіації України 
у Жулянах.

«Український Чапаєв» y законі
 «Щорс Микола Олександро-
вич — активний учасник зни-
щення українського національ-
ного руху в 1918—1919 роки, 
військовий комендант міста 
Києва. Його підлеглі вбивали 
українських військовополоне-
них і творили насильства над 
мирним населенням» — так 
охарактеризовано містифіко-
вану постать радянського вій-
ськового y збірнику матеріалів 
«Декомунізація: що i чому тре-
ба перейменувати i демонтува-
ти», що вийшов в Українському 
інституті національної пам’яті. 
Попри це доля пам’ятника Ми-
колі Щорсу й досі залишаєть-
ся не зрозумілою. Більше того, 
є велика ймовірність, що найб-
лижчим часом комдив Червоної 
армії залишиться на бронзово-
му коні посеред бульвару Шев-
ченка. Відчуття когнітивного 
дисонансу викликає і той факт, 
що монумент учасника бойових 
дій проти армії УНР стоїть нав-
проти вулиці, яка носить ім’я 

головного отамана військ УНР 
Симона Петлюри. 
 У радянський період історії 
Щорс входив y список героїв ре-
волюції, про подвиги яких діти 
дізнавалися ще y початковій 
школі. Товариш Щорс був од-
ним із тих, «хто віддав своє жит-
тя в боротьбі за щастя трудового 
народу». Як не дивно, але в 20-x 
роках минуло століття його ім’я 
було меш відоме,— кажуть іс-
торики. Зліт військової кар’єри 
відбувся лише за десять років, 
коли влада Союзу всерйоз узяла-
ся за створення героїчного епосу 
про революцію і громадянську 
війну, який би виховував нові 
покоління радянських грома-
дян. У 1935 році Йосип Сталін, 
вручаючи орден Леніна кіноре-
жисеру Олександру Довженку, 
зауважив, мовляв, непогано б 
створити героїчний фільм про 
«українського Чапаєва» Миколу 
Щорса. І такий фільм з’явився 
на екранах через чотири роки, 
але ще до його виходу з’явилися 
книги та пісні про Щорса, най-
відомішою з яких стала написа-
на Матвієм Блантером і Михай-
лом Голодним «Пісня про Щор-
са». Іменем Щорса стали назива-
ти вулиці, площі, селища і міста, 
пам’ятники йому з’явилися в 
різних містах СРСР. 
 Спорудили пам’ятник ко-
мандирові 1-ї Української ра-
дянської дивізії й y Києві y 
1954-му році з нагоди 300-
річчя Переяславської ради, 
внаслідок якої було укладе-
но сумнозвісний воєнно-полі-
тичний союз двох держав — 
України та Московії. Мону-
мент Щорсу, висотою близь-
ко 14 метрів, виготовили з 
бронзи та встановили на пос-
таменті з граніту, висота яко-
го понад 6 метрів. Угорі пос-
тамент прикрашений карни-
зом та фризом із барельєфа-
ми із зображеннями епізодів 
російсько-української вій-
ни y 1917—21-х роках. Авто-
рами монументу стали скуль-
птори Михайло Лисенко, Ми-

кола Суходолов, Василь Боро-
дай та архітектори Олександр 
Власов і Олексій Заваров.
 Попри руйнівне по відношен-
ню до України минуле Щорса 
ліквідація його пам’ятника — 
опинилася під загрозою. І спра-
ва далеко не в тому, що він стоїть 
на місці щільного транспортно-
го потоку і для його демонтажу 
треба перекривати рух та зніма-
ти тролейбусні електродроти. 
Щорс є пам’ятником монумен-
тального мистецтва національ-
ного значення, i тому експертна 
рада Департаменту містобуду-
вання і архітектури КМДА ре-
комендувала залишити його на 
місці встановлення як визнач-
ний твір архітектури. Саме з 
цієї причини для його вилучен-
ня потрібна відповідна поста-
нова Кабінету Міністрів. Саме 
тому в КДМА мають своє бачен-
ня ситуації — біля пам’ятника 
встановити інформаційну таб-
личку, де розповісти про Щорса 
як хороше, так і погане.
 Утім таке рішення Київра-
ди неабияк обурило співробіт-
ників Інституту національної 
пам’яті. Тут переконані, що 
проблеми в статусі немає, ос-
кільки Мінкульт може за спро-
щеною процедурою позбавити 
будь-що, що підпадає під деко-
мунізацію, статусу пам’ятника 
національного значення. Тоб-
то експертна рада уповноваже-
на лише надавати рекомендації 
щодо подальшої долі демонтова-
них пам’ятників та пам’ятних 
знаків, але аж ніяк не може ви-
рішувати, чи виконувати зако-
ни України на території столи-
ці. Так чи інакше, пам’ятник 
слід забрати з публічного про-
стору, а що з ним далі робити 
— везти в музей чи ще кудись 
— це вже якраз має вирішувати 
київська влада. За словами Во-
лодимира В’ятровича, мер сто-
лиці має займатися організа-
цією імплементації закону про 
декомунізацію, а не інтерпрету-
вати його під себе.

ВІН ЖЕ ПАМ'ЯТНИК!

А Щорс і нині там...
Ще 22 травня в українській столиці мала завершитися декомунізація

■

Пам’ятник Миколі Щорсу в Києві.
Фото Юрія САПОЖНІКОВА.

❙
❙

Микола Ватутін упевнено «стоїть» неподалік Верховної Ради.❙

Йосип Сталін, вручаючи орден Леніна кінорежисеру 
Олександру Довженку, зауважив, мовляв, непогано 
б створити героїчний фільм про «українського 
Чапаєва» Миколу Щорса.
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Залишити не можна знести
 Крім славнозвісного монумента Миколі 
Щорсу ,в столиці ще залишаються пам’ятки, 
демонтаж яких викликає дискусії y суспіль-
стві. Чи не найбільше суперечок викликає 
Арка дружби народів, встановлена y 1982 
році на території Хрещатого парку на честь 
«об’єднання України з Росією». Попри те, що 
міністр культури Євген Нищук неодноразо-
во заявляв про демонтаж пам’ятки, y відомс-
тві його слова спростовують. У процесі деко-
мунізації арку зносити не будуть, проте від-
правлять у музей скульптурну композицію, 
яка знаходиться під нею. Як розповідає прес-
секретар міністра культури Юлія Даценко, 
зараз саме цей пам’ятник чудово виглядати-
ме як приклад соціалістичного мистецтва в 
потенційному Музеї тоталітарних режимів». 
За словами речниці, наразі їм надходять різ-
ні ідеї, як i що встановити поруч з аркою. У 
соціальній мережі Facebook пропонують свої 
ідею «декомунізації». Так, один із користу-
вачів на своїй сторінці розмістив проект зі 
шматками дзеркал, що дозволить не зноси-
ти сам монумент, а просто одягнути його в но-
ву обгортку. Мовляв, дзеркала можуть бути 
неправильної форми — таким чином іміту-
вати кулі та снаряди, «щоб не забути наслід-
ків такої дружби». Слід зазначити, що кияни 
зареєстрували петицію на захист «веселки», 
яка за два тижні зібрала більше 12 тисяч під-
писів. 
 Монумент «Батьківщина-мати» занесе-
ний до книги рекордів України та до світо-
вих рейтингів. Він вищий за статуї Свободи у 
Нью-Йорку і Христа Спасителя у Ріо-де-Жа-
нейро, тому досі є найвідомішим символом 
Києва. Попри те, що скульптура потрапи-
ла під декомунізаційні закони, демонтову-
вати її не будуть. «Зі щитом, але без «совка» 
на ньому. Герб СРСР буде усунено зі щита 
скульптури «Батьківщина-мати»,— комен-
тує Володимир В’ятрович. Символи зі щита 
демонтують після дослідження пам’ятки, 
яке має провести Інститут електрозварю-
вання імені Євгена Патона. До слова, y со-
ціальних мережах припускають, що симво-
ли СРСР можуть замінити тризубом. Втім в 
Інституті це спростовують, мовляв, щит за-
лишать чистим, без будь-яких зображень.

Як дідусь Ленін казав
 Якщо вищезгадані пам’ятки практично 
y всіх на слуху та перед очима, то залиша-
ються y столиці й такі, про яких ні слуху ні 
духу. Кричущу радянську символіку «УМ» 
знайшла на території університетського міс-
течка y Києво-Могилянській академії. На од-
ному з академічних корпусів, побудованому 
ще y 20-x роках  XIX століття під керівниц-
твом Андрія Меленського, зображена від-
крита книга з написами «Учиться, учиться, 
учиться... В. И. Ленин» та «Партия — ум, 
честь и совесть нашей эпохи. В. И. Ленин».
 У коментарі «УМ» в академії розповіли, 
що нова адміністрація навчального закладу 
та його перший президент В’ячеслав Брюхо-
вецький ще на початку 90-x вирішили зали-
шити написи як згадку про тоталітарне ми-
нуле університету. Справа в тому, що за часів 
Київської духовної академії на фронтоні цієї 
будівлі була зображена розкрита «Біблія» зі 
словами «На початку було Слово, Слово в 
Бога було, і Бог було Слово (Ів. 1:1)». Нато-
мість за часів перебування в будівлі військо-
во-політичного училища зображення було 
змінено на якір із кораблями, радянською 
символікою та книгою з написами. За слова-
ми керівника прес-центру КМА Лариси Си-
воложської, y виші до надпису завжди стави-
лися як до такої собі «історичної оказії», але 
якщо є закон — його треба виконувати. 
 Підтримують адміністрацію свого вишу 
й студенти, які пропонують відновити на 
корпусі напис зі Святого письма. «Моя по-
зиція однозначна, що нинішнього напису не 
має бути на будівлі. Не може бути двозначної 
позиції у таких питаннях. Думаю, що в пер-
спективі його таки не буде в академії, проте 
було б добре пришвидшити цей процес. Ос-
кільки декомунізація — це не просто знесен-
ня, перейменування і зміна комуністичних 
назв, а процес, який необхідний країні за-
для подальшого політичного розвитку», — 
коментує студентка Катерина. 
 Наразі невідомо, як зніматимуть напис 
(оскільки він є частиною мозаїки XIX століт-
тя) і чи замінюватимуть його іншим, а також 
коли це станеться. Втім робити це потрібно. 
Перефразовуючи німецького державного 
діяча Отто фон Бісмарка («Війну виграють 
вчителі та священики»), скажу: нашу війну 
нам ой як не можна програти. ■

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

 Біля будівлі Полтавської міськ-
ради відбулася акція протесту 
АТОвців проти свавілля перевізни-
ків, котрі відмовляються забезпечу-
вати передбачений законом пільго-
вий проїзд у транспорті учасників 
бойових дій та членів їхніх сімей. 
Свого часу колишні військовослуж-
бовці пікетували з цього ж приво-
ду Центральний автовокзал. Цьо-
го разу останньою краплею, що пе-
реповнила чашу терпіння, стало 
побиття напередодні їхнього поб-
ратима Івана Деблюка товаришем 
водія 33-го маршрутного таксі, що 
курсує за маршрутом Розсошенці—
Яківці (підприємство-перевізник 
— ПП «Люг»). Нападником виявив-
ся колишній працівник цього під-
приємства Станіслав Чернусь, яко-
го звільнили за скандали з пасажи-
рами. Конфлікт розпочався з того, 
що водій «маршрутки» відмовився 
безкоштовно перевозити учасника 
бо йових дій, мотивуючи це відсут-
ністю пільгових місць.
 Усі АТОвці, з якими спілкувала-
ся, в один голос заявляють: кожен 
потрапляв у ситуацію, коли «марш-
рутники» відмовляли в пільговому 
проїзді. «Багато хто з хлопців, мах-
нувши рукою, або платить за проїзд, 
або ж покидає маршрутне таксі, — 
розповідає голова Полтавської об-
ласної філії «Товариства ветеранів 
АТО» Дмитро Пономаренко. — Сам 
я щоразу добивався, щоб перевізник 
дотримувався вимог закону, — при 
цьому кілька разів конфліктував. 
Спланованими провокаціями про-
ти учасників бойових дій вважає-
мо й розбиті меморіальні дошки, 
що увічнюють пам’ять загиблих на 
сході України, понівечені могили, 
зірвані прапори на цвинтарі, де спо-
чивають наші побратими. Такі фак-
ти вандалізму не можуть не обурю-
вати». Учорашній боєць Олександр 
Гончаренко, котрий проживає в рай-
центрі Решетилівка і їздить на ро-
боту до Полтави, запевняє, що йому 
часто відмовляють у безкоштовно-
му проїзді на автовокзалі. Поясню-
ють, що пільгових лише 1—2 місця, 
та й то не на кожен рейс. «Особисто 
мені відмовили в пільговому проїз-
ді на маршруті Полтава—Рибці, — 
констатував колишній боєць 1-го 
окремого батальйону морської пі-

хоти України Дмитро Довженко. — 
Згідно із законом, не існує обмеже-
ної кількості пільгових місць у мар-
шрутних таксі. Проте саме такий ар-
гумент наводять, відмовляючи нам 
у пільговому проїзді. До того ж iще 
й починають ображати, принижу-
вати. «Краще б ви взагалі не повер-
нулися з війни», — іноді навіть такі 
висловлювання доводиться чути».
 До акції громадської непокори 
долучився й екс-голова Полтавсь-
кої обласної ради Петро Ворона. «Я 
сам учасник АТО, тож не можу сто-
яти осторонь проблем моїх побра-
тимів, — пояснив він. — Мене дуже 
насторожує позиція влади, яка ігно-
рує ці проблеми. До того ж вона по-
винна виховувати суспільство, а в 
цьому разі — повагу до тих, хто від-
стоював суверенітет, територіаль-
ну цілісність та незалежність нашої 
країни. А якщо учасників АТО вига-
няють з автобусів нецензурною лай-
кою, пускають у хід фізичну розпра-
ву, влада має на це реагувати. Інак-
ше об’єднаємося й вершитимемо 
самосуд — а що нам лишається роби-
ти? Ми ж повинні якось захищати-
ся. Тому й хочемо попередити владу: 
або вона наводить порядок, або ж ро-
битимемо це своїми методами».
 Батько загиблого під час вихо-
ду з Іловайського котла Олександра 
Мочалова — Ігор Олександрович — 
говорить, що займається згаданою 
проблемою з червня минулого року, 
коли перевізники відмовили в без-
коштовному проїзді членам сімей 
загиблих військовослужбовців. «Ми 
намагалися розібратися, хто ж має 
контролювати перевізників, і при-
тягати їх до відповідальності в разі, 
якщо вони порушують права пільго-
виків. І що ви думаєте? Усі відхре-
щуються: це, мовляв, не наша па-
рафія. Досить своєрідно притягу-
вав порушників закону до відпові-
дальності керівник відділу з питань 
транспортних перевезень та зв’язку 
міськвиконкому. От, скажімо, мені 
відмовляють у безкоштовному про-
їзді. Аби не скандалити, я брав кви-
ток, ішов до нього й називав мар-
шрут та номер автобуса. Чиновник 
зв’язувався з перевізником і нака-
зував тому привезти 4 гривні, які я 
заплатив за квиток. А у відділі з пи-
тань транспортних перевезень по-
зиція така: що ми, мовляв, може-
мо вдіяти, якщо, прийнявши закон 
про безкоштовне перевезення учас-

ників АТО та членів їхніх сімей, із 
держбюджету не виділяють коштів 
на компенсацію збитків підприємс-
тва-перевізника? Отже, виходить, 
тут заплющують очі на свавілля пе-
ревізників. Цікава річ: у законі про 
підприємництво чітко написано, що 
бізнес — це діяльність, пов’язана з 
ризиком, із метою отримання при-
бутку. Так от, одним із ризиків під-
приємницької діяльності якраз і є 
неотримання із бюджету відповід-
ної компенсації. Тож якщо підпри-
ємцю не виділяють компенсації, це 
не дає йому права відмовляти в без-
коштовному перевезенні пільго-
вим категоріям населення. А тепер 
порівняйте, які ризики були в хлоп-
ців, котрі не сховалися, хоч могли, 
і пішли на війну? Повернутися до-
дому в труні або безруким-безногим, 
або сидіти з обдертою шкірою в по-
лоні... Ризики неспівмірні». 
 АТОвці сформулювали конкрет-
ні вимоги до міської влади: взяти 
на контроль оперативне розсліду-
вання фактів вандалізму в Полтаві 
з обов’язковим інформуванням гро-
мадськості про результати цих роз-
слідувань, посилити патрулюван-
ня з подальшим встановленням веб-
камер у місцях можливих випадків 
провокацій, забезпечити виконання 
закону України про статус ветеранів 
війни, зокрема стосовно пільгового 
проїзду, довести це до відома всіх 
перевізників. І ще одне: на найбли-
жчій сесії міської ради заслухати 
звіт полтавського міського голови 
Олександра Мамая про виконання 
вищезазначених вимог, у разі ж не-
виконання рекомендувати депутат-
ському корпусу поставити питання 
про недовіру міському голові. 
 Петицію з вимогами передали за-
ступнику мера Віталію Нікіпелову, 
котрий вийшов до протестувальни-
ків.
 Перевізникам, котрі порушу-
ють закон про соціальні гарантії 
учасників бойових дій, запропо-
нували виносити три попереджен-
ня, після чого позбавляти ліцензії. 
Петро Ворона поставив заступнику 
мера пряме запитання: «Чи причет-
на міська влада до зняття держав-
них прапорів із монумента Слави в 
Корпусному парку? Знімали прапо-
ри технікою з підйомником, яка є в 
5—6 організацій міста. Усе це лег-
ко з’ясувати. Але влада цим не зай-
мається». Висловив наболіле ще 
один учасник АТО Олександр Русін: 
«У школі №38 присутня воєнізова-
на охорона, яка існує за кошти бать-
ків учнів. При цьому перед самісінь-
ким її носом розбивають меморіаль-
ну дошку, що увічнювала пам’ять 
загиблого АТОвця Олександра Мо-
чалова. То, може, краще замінити 
оту охорону ветеранами АТО? Заод-
но хоч якось розв’яжемо проблему 
безробіття серед учасників бойових 
дій». У Ігоря Мочалова — свої пре-
тензії до влади: «Чому досі не поча-
ли облаштовувати алею Героїв? Усі 
оці ганебні випадки в місті — показ-
ник вашої роботи. Це ознака того, 
що ви неспроможні тримати ситуа-
цію під контролем».
 В інтерв’ю для преси Віталій 
Нікіпелов наголосив: те, що обли-
ли фарбою пам’ятник Івану Мазепі, 
зруйнували меморіальні дошки, 
зняли державні прапори, не додає 
честі місту. «До того ж це дуже три-
вожні сигнали, — додав чиновник. 
— Розслідуванням цих прикрих ін-
цидентів займаються органи поліції. 
А щодо перевезення пільговиків, то 
у відділі з питань транспортних пе-
ревезень та зв’язку міськвиконкому 
є 9 звернень від АТОвців про пору-
шення їхніх соціальних гарантій (а 
загалом ветеранів АТО в нас близь-
ко двох тисяч). Тобто частіше пере-
візники намагаються позитивно ви-
рішувати це питання. Але потріб-
но розуміти, що намагаються вирі-
шувати за власний рахунок. Звісно, 
коли йдеться про учасників АТО, то 
просто неприпустимо, щоб їхні пра-
ва порушували». ■

ЗА ЩО ВОЮВАЛИ?

«Або влада наведе порядок, 
або ж наведемо його самі»
АТОвці протестують проти свавілля перевізників

■

У Ігоря Мочалова, батька загиблого учасника АТО, багато претензій до влади.
Фото автора.

❙
❙



КАНАЛ «1+1»

06.45, 7.10, 7.40, 8.10, 
9.10 «Сніданок з 
«1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 23.15, 

2.00 ТСН

07.35 Козаки. Футбол

09.30, 10.50, 12.20 Міняю 

жінку-7

13.45, 14.45 Сімейні 

мелодрами-6

15.45 Найкращий ресторан 

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана-4»

20.15 Комедія «Свати-1»
21.30 Т/с «Наші пані у 

Варшаві»

24.00, 2.35 Комедія 
«Операція тушонка»

04.15 Шість кадрів

05.30 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

06.10, 5.30 Слідство вели...
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

12.00, 14.00, 17.40 
Новини

07.15, 7.35, 8.10, 8.35 
«Ранок з «ІНТЕРом»

09.20, 12.25 Т/с «Жереб 
долі»

13.30 Судові справи
14.20 Сімейний суд
15.20 Чекай на мене
18.05, 19.05 Стосується 

кожного
20.00, 4.40 Подробиці
21.00 Т/с «Особисті 

обставини»
22.40 Т/с «Впізнай мене, 

якщо зможеш»
00.30 Х/ф «П’ятниця 13»
02.10 Т/с «Ставка більша, 

ніж життя»
04.05 М/с «Баранчик Шон»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50 Події тижня 
06.50, 7.15, 8.15 Ранок з 

Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 

19.00, 1.30 Події
09.15, 3.20 Зірковий шлях
11.45, 5.20 Реальна містика
13.40, 15.30 Т/с «Мій»
18.00, 4.35 Т/с «Катина 

любов»

19.45, 2.20 Говорить Україна
21.50 Футбол. Євро-2016. 

Бельгія — Італія
24.00 Великий футбол Євро-

2016

ICTV

04.05 М/с «Молода Ліга 
справедливості»

04.25 Факти
04.50 Провокатор
05.50 Служба розшуку дітей
05.55, 19.20 Надзвичайні 

новини
06.50 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10.05 Без гальм!
10.40 М і Ж
11.05 Дивитись усім!
12.00, 13.20, 2.35 

Хф «Розбірки у 
маленькому Токіо»

12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.20 Х/ф 

«Беовульф»
16.35 Х/ф «300 

спартанців»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Кримінальна Україна
21.25 Т/с «Володимирська, 

15»
22.20 Свобода слова
01.00 Х/ф «Людина 

пітьми»

НОВИЙ 

КАНАЛ

03.00 Великі почуття
04.15 Зона ночі
06.00, 7.20 Kids Time
06.02 М/с «Кунг-фу Панда: 

легенди крутості»
07.22 Т/с «Друзі»
09.15 Х/ф «Геркулес»
12.33 Т/с «Не родись 

вродливою»
18.00 Абзац!
19.00 Дешево і сердито
20.15 Ревізор
22.50 Пристрасті за 

ревізором
01.15 Х/ф «Серцеїд»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20, 10.46, 1.55 Огляд 

преси
06.25, 18.45 Місцевий час
06.35, 17.45 Час громади
06.43, 8.20, 21.25, 0.15 

Бізнес-час
06.45 Клуб LIFE
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 24.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 
8.35 Інформаційний 
ранок на «5-му 
каналі»

10.10, 10.32, 11.10, 11.32, 
12.32 Наживо: прес-
конференція щодо 
ситуації у зоні АТО

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 23.30, 0.30, 
2.00, 3.30, 4.00, 5.00 

Час: Важливо
13.15, 14.10 День
15.15, 16.15, 17.12, 18.15 

Україна — понад усе! 
20.00, 0.32 Час. Підсумки дня
22.15 Стоп корупції!
23.32 Кордон держави
02.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.32 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою
05.15 Дзеркало історії
05.45 Хроніка дня

НТН

05.40 Т/с «Лінія захисту»
09.30 Кримінальні справи
10.20, 17.20 Т/с «Детективи»
11.50 Х/ф «Ділові люди»
13.25, 14.20 Т/с «CSI: Лас-

Вегас-14»
14.00, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок
15.20 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»
21.30 Т/с «CSI: Лас-Вегас-

10»
23.45 Т/с «Без обмежень»
00.50 Х/ф «Cправжнє 

правосуддя. 
Криваве братство»

03.00 Випадковий свідок
03.05 Речовий доказ
04.05 Легенди бандитської 

Одеси
04.30 Правда життя. 

Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Київський дитячий 

театральний 
фестиваль «Чудосія» 

06.50 Парад біг-бендів 
08.00 Ранок з «Культурою»
08.30 Інформаційна 

програма «Культура.
День». Дайджест

08.50 Ранок з «Культурою»
09.20 Мовою мистецтва.

Академія. Майстерня 
мистецтвознавців 

09.45 Д/ф «Слідчий історії» 
10.10 Головна роль. Тамара 

Яценко 
11.00 Д/ф «Образи» 
12.05 За свободу! 
12.30 О. Островський. 

«Право на любов». 
Вистава Київського 
академічного 
Молодого театру 

14.00, 02.00 Моновистава 
«Жінка в Style Jazz» 
за мотивами п’єси 
Володимира Дяченка. 
Житомирський 
академічний 
український музично-
драматичний театр 
ім. І. Кочерги

15.30, 03.30 Музей однієї 
вулиці

16.00 Азбука ремесел
16.20 Леонід Попов. 

З лялькарями по життю
17.00 Віра, любов і надії 

Віри Любимової, ч. 3
17.20 Роман Коваль. 

Повернення правди. 
Отамани Холодного Яру

18.00 Ігор Остроухов. 
З кінематографом у 
серці

18.45 Туристичними 
стежками. Холодний 
Яр

19.00, 00.00 Інформаційна 
програма «Культура.
День»

19.20 Світ у прямокутнику. 
Юрій Косін

20.05 Передчуття. Лев 
Сомов, ч. 3

21.00 Дж. Верді. «Аїда». 
Вистава Національної 
опери України. 
Аїда — Людмила 
Монастирська

23.35 Д/ф «Стометрівка з 
Борисом Олійником»

00.20 Світ у прямокутнику. 
Євген Дерлеменко, ч. 1

00.45 Музей видатних діячів 
української культури. 
Михайло Старицький

01.05 Передчуття. Лев 

Сомов, ч. 1
04.00 М. Старицький. «Ой, 

не ходи, Грицю, та й на 
вечорниці» 

05.20 Руслан Найда. 
Козацька уява

 
СТБ

06.15, 16.00 Все буде добре!
08.15 Зіркове життя
10.10 Х/ф «Спортлото-82»
12.05 Х/ф «Спокута»
13.50, 20.00, 2.00 Слідство 

ведуть екстрасенси
18.00, 22.00 Вiкна-новини
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
21.00 Містичні історії-7 
22.35 Вагітна у 16
23.35 Доньки-матері
00.50 Один за всіх
03.40 Найкраще на ТБ»

ТОНІС

05.45, 21.20 DW-новини
06.10 Х/ф «Я люблю»
07.20 Відлуння
09.50, 16.50 Алло, лікарю!
10.50, 19.50 Д/ф 

«Щоденники Другої 
світової війни: день за 
днем»

12.15 Коли природа 
наносить удар у 
відповідь

14.00, 23.10 Тисяча днів 
планети

15.35, 22.10 Довідник дикої 
природи

17.45 Дика планета
18.10 Іпостасі спорту
18.35 В гостях у Дмитра 

Гордона
21.00 Океан-ВЕТ
21.40 Микола Сивий. Пісня 

— моя любов-2
00.00 Т/с «Еротична спека»
02.00 Побачення
03.35 Після опівночі
04.30 Світські хроніки

04.55 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
06.15 Вайпаут
08.10, 19.00 ДжеДАІ
08.30 Top Gear
10.30 Т/с «Скорпіон»
12.00, 16.30, 23.30 Секретні 

матеріали
14.30 Люстратор 7.62
15.30 Люстратор. 

Спецпроект
17.30 Українські сенсації
18.30, 23.00 Спецкор
19.20 Цілком таємно
20.00 Х/ф «Літак проти 

вулкана»
22.00, 0.50 Т/с «Олімп»
00.00, 1.45 Т/с «Загублений 

світ»
02.30 Облом.UA.

ФУТБОЛ

06.00, 11.40, 14.00, 16.20, 
18.35, 3.25, 5.35 Топ-
матч

06.45, 14.15 Туреччина 
— Хорватія. УЄФА 
Євро-2016

08.50, 00.00 Великий 
футбол. Євро-2016

10.00, 10.50, 21.20, 22.45 
Футбол NEWS. LIVE

10.10, 11.00 Bonjour Euro!
11.55, 3.30 Німеччина 

— Україна. УЄФА 
Євро-2016

16.30 Польща — Півн. 
Ірландія. УЄФА Євро-
2016

18.50 Ірландія — Швеція. 
УЄФА Євро-2016

20.55, 21.25 Euro Rendez-
Vous

21.55 Іспанія — Чехія. 
УЄФА Євро-2016

01.20 Бельгія — Італія. 
УЄФА Євро-2016

ЄВРОСПОРТ

04.00, 4.45, 14.40, 15.15, 
21.00 Автоспорт. Серія 
WTCC

05.30 Теніс. Турнір WTA. 
Фінал

07.00, 13.30, 17.00, 21.30 
Автоперегони. Гонка 
«24 години Ле Манна»

08.00, 11.30, 19.00, 0.25, 
2.30 Легка атлетика

09.30, 12.20, 14.30, 0.15, 
2.20 2Футбол

09.40, 12.30, 16.00, 20.00, 
23.00, 1.15 Велоспорт

10.30 Теніс: Турнір ATP. 
Штутгарт. Фінал

18.00, 00.00 ALL SPORTS: 
WATTS

18.25, 21.25, 0.10 Новини. 
Євроспорт

18.30 Кінний спорт. 
Найкраще з кінного 
спорту

19.55 ALL SPORTS. Шлях до 
золота

22.30, 1.50 Автоперегони

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
06.40, 15.10 Паразити. 

Вторгнення
07.40 Вижити в світі людей
08.40 Дивовижна Корсика
09.40 Діти Гітлера
10.40, 20.00 Людство: наша 

історія
11.30, 19.00 Секретні історії
12.20 Містична Україна
13.10, 18.00 Паралельний 

світ
14.10 Правда життя
16.00, 20.50 Скарби з 

горища
17.00, 22.40 Смертельна 

зустріч
21.50 Дикі острови
23.30 Покер
00.20 Бестія

01.10 Світ на долоні
05.10 Загадковий діагноз

К1

05.10 Рецепти щастя
06.00 Свати біля плити
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 М/ф
09.00, 2.00 Т/с «90210: нове 

покоління»
10.40, 19.10 Орел і решка. 

Шопінг
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 Орел і решка
15.00, 21.00 Орел і решка. 

Ювілейний сезон
16.00 Файна Юкрайна
17.20 Розсміши коміка
18.15 Звана вечеря
22.00 Х/ф «Старські та 

Гатч»
00.00 КВК
03.20 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Підлітки-мутанти 

— черепашки-ніндзя»
07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 Мультик із Лунтиком
10.05 М/с «Клуб Вінкс: 

школа чарівниць»
11.00 Т/с «Усі жінки 

— відьми»
13.30 Т/с «Та, що говорить з 

привидами»
15.15 Казки У
16.10, 19.55, 22.00 Країна У
17.10, 23.00 Віталька
18.50, 20.55 Одного разу під 

Полтавою
00.00 Т/с «Світлофор»
01.30 Анекдоти
02.00 Даєш, молодь!
02.45 17+
03.30 Т/с «Щоденники 

Темного»
04.35 У ТЕТа тато!
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УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 1.30, 5.10 
Новини

06.15, 7.15, 8.15 Спорт
06.20, 7.20 АгроЕра
06.30, 7.50, 8.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30 Ера будівництва
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Паспортний сервіс
08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.45 Вічне
09.20 Д/с «Китай на кінчику 

язика»
10.20 Д/ф «Гора Рашмор»
11.15 Д/с «Візит до Кореї»
11.50 Чоловічий клуб. Спорт
13.30 Казки Лірника Сашка
13.45 М/ф
14.15 Суспільний університет
15.05 Х/ф «Вавилон ХХ»
17.00 Вікно в Америку
17.30 Орегонський путівник
18.05, 1.45 Час-Ч
18.15, 1.20 Новини. Світ
18.55 Про головне
19.30 РЕ:ФОРМА
20.00 Перша шпальта
20.30 Вересень
21.30, 5.35 Новини. Спорт
21.50 Подорожні
22.45 З перших вуст

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки
01.55 Телевистава «Три 

ідеальні подружжя»
04.25 Д/с «Мости між 

світами»



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 23.15, 1.45 

ТСН

06.45, 7.10, 7.40, 8.10, 9.10 
«Сніданок з «1+1»

07.35 Козаки. Футбол

09.30, 10.50, 12.20 Міняю жінку-7

13.45, 14.45 Сімейні мелодрами-

6

15.45 Найкращий ресторан 

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана-4»

20.15 Комедія «Свати-1»
21.30 Т/с «Наші пані у Варшаві»

24.00, 2.20 Комедія «Про що 
говорять чоловіки»

03.50 Шість кадрів

05.30 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

06.10, 11.05, 12.25, 5.25 Слідство 

вели...

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

12.00, 14.00, 16.00, 17.40 

Новини

07.15, 7.35, 8.10, 8.35 «Ранок з 
«ІНТЕРом»

09.20, 22.40 Т/с «Впізнай мене, 

якщо зможеш»

13.30, 14.20 Судові справи

15.40, 16.15 Сімейний суд

18.05, 19.05 Стосується кожного

20.00, 4.40 Подробиці

21.00 Т/с «Особисті обставини»

00.20 Х/ф «Кращий захист»
02.05 Т/с «Ставка більша, ніж 

життя»

04.05 М/с «Баранчик Шон»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 11.00 Реальна містика

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

1.30 Події

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 3.20 Зірковий шлях

12.00 Глядач як свідок

13.40, 15.30 Х/ф 
«Кульбаба»

16.00, 5.20 Т/с «Адвокат»

18.00, 4.35 Т/с «Катина 

любов»

19.45, 2.20 Говорить Україна

21.50 Футбол. Євро-2016. 

Португалія — Ісландія

24.00 Великий футбол Євро-

2016 

ICTV

04.10 Служба розшуку дітей

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

04.40 Провокатор

05.30, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

09.50, 16.35 Т/с «Шулер»

11.55, 13.20 Х/ф «У пошуках 
пригод»

12.45, 15.45 Факти. День

14.15, 16.20 Т/с «Відділ 44»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

21.25 Т/с «Володимирська, 15»

22.25 Т/с «Демони»

23.15 Х/ф «Втікач»
01.50 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

03.30 М/с «Молода Ліга 

справедливості»

НОВИЙ 

КАНАЛ

03.20 Служба розшуку дітей

03.25 Зона ночі

05.05, 18.00 Абзац!

06.00, 7.15 Kids Time

06.02 М/с «Кунг-фу Панда: 

легенди крутості»

07.17 Т/с «Друзі»

11.00 Т/с «Щасливі разом»

16.40, 19.00, 20.00 Від пацанки 

до панянки

22.10 Х/ф «Наречена за 
будь-яку ціну»

24.00 Х/ф «Між небом і 
землею»

02.00 Великі почуття

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 10.46, 1.55 Огляд преси

06.25, 18.45 Місцевий час

06.35, 17.45 Час громади

06.43, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 23.00 

Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок на 

«5-му каналі»

10.10, 10.32, 11.10, 11.32, 

12.32 Наживо: прес-

конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 

23.30, 0.00, 0.30, 2.00, 

3.30, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

13.15, 14.10 День

15.15, 16.15, 17.12, 18.15 

Україна — понад усе! 

20.00, 0.32 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.32 Велика політика

02.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.32 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

05.15 Дзеркало історії

05.45 Хроніка дня

НТН

05.00 Т/с «Агентство НЛС»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Кримінальні справи

09.55, 17.20 Т/с «Детективи»

11.35 Страх у твоєму домі

13.25, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: Лас-

Вегас-10»

14.00, 19.00, 23.15, 3.10 Свідок

15.20 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

19.30, 4.50 Т/с «Кулагін і 

партнери»

23.45 Т/с «Без обмежень»

00.45 Х/ф «Cправжнє 
правосуддя. Місто у 
вогні»

02.25 Європейський покерний 

турнір

03.40 Випадковий свідок

03.55 Речовий доказ

04.25 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Азбука ремесел 

06.20 Леонід Попов. З 

лялькарями по життю 

07.00 Віра, любов і надії Віри 

Любимової, ч. 3 

07.20 Роман Коваль. Повернення 

правди. Отамани 

Холодного Яру 

08.00 Ранок з «Культурою»

08.30, 19.00, 00.00 Інформаційна 

програма «Культура.День» 

08.50 Ранок з «Культурою»

09.20 Світ у прямокутнику. Юрій 

Косін 

10.05 Передчуття. Лев Сомов, 

ч. 3 

11.00 Дж. Верді. «Аїда». 

Вистава Національної 

опери України. Аїда — 

Людмила Монастирська 

13.35 Д/ф «Стометрівка з 

Борисом Олійником» 

14.00, 02.00 Іван Франко. 

«Украдене щастя». 

Вистава Київського 

академічного 

обласного театру 

ім. П. Саксаганського

15.50, 03.50 Православний 

календар 

16.00 Микола Леонтович

16.20 Українські державники. 

Євген Коновалець

17.00 А у нас кіно знімали… 

Іван Миколайчук

17.30 Георгій Якутович. Графіка

18.00 Читаючи Юрія Іллєнка, ч. 1

18.45 Хотинська фортеця, ч. 1

19.20 Центральний державний 

архів-музей літератури і 

мистецтва України

19.45 Людина Сонця. Ернест 

Гуртовенко

20.15 В гостях у майстра. Вадим 

Вікснін

21.00 Співочий дивосвіт

22.15 Світи Денисенків

23.05 Срібне століття 

бельгійської поезії 

00.20 Національний музей 

народно-декоративного 

мистецтва

01.05 Ірина Нестеренко. У світі 

високого мистецтва, ч. 1

01.25 Діалог. Василь Герасим’юк 

— Володимир Білінський, 

ч. 1

04.00 Я. Пулінович. «Наталчина 

мрія». Моновистава 

Херсонського обласного 

академічного музично-

драматичного театру 

ім. М. Куліша

05.00 Світові хіти мюзиклу

 

СТБ

06.55, 16.00 Все буде добре!

08.55 Зіркове життя

10.45 Вагітна у 16

11.45 Доньки-матері

12.45 Х-Фактор-6

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30 Т/с «Коли ми вдома»

20.00, 3.10 Слідство ведуть 

екстрасенси

21.00 Містичні історії-7 

22.35 Врятуйте нашу сім’ю-3

02.00 Один за всіх

ТОНІС

05.45, 7.10, 21.20 DW-новини

05.55 Х/ф «Оленка і 
виноград»

06.40 Микола Сивий. Пісня 

— моя любов-2

07.30 Євромакс

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: день 

за днем»

12.15, 21.00 Океан-ВЕТ

13.15, 17.45 Дика планета

13.45 Будьте здорові!

14.10, 23.10 Тисяча днів планети

15.35, 22.10 Довідник дикої 

природи

18.10 Сім чудес України

18.40 В гостях у Дмитра Гордона

21.40 Відлуння

00.00 Т/с «Еротична спека»

02.10 Побачення

03.35 Після опівночі

04.35 Світські хроніки

05.00 Кумири

05.10 Rock Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35 Нове “Шалене відео по-

українськи»

07.35, 2.30 Облом.UA.

08.10, 19.00 ДжеДАІ

08.30, 18.30, 23.00 Спецкор

09.00, 23.30 Секретні матеріали

09.20 Д/п «Підземні міста. 

Берлін»

10.15 Д/п «Інженерні імперії. 

Ацтеки»

11.10 Д/п «Помста природи»

12.55 Т/с «Скорпіон»

13.45 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

14.40, 24 .00, 1.45 Т/с 

«Загублений світ»

16.30 Х/ф «Американський 
ніндзя-5»

19.20 Люстратор. Спецпроект

20.00 Х/ф «Охоронець»
22.00, 0.50 Т/с «Олімп»

ФУТБОЛ

06.00, 11.40, 15.50, 3.25, 5.35 

Топ-матч

06.45 Ірландія — Швеція. УЄФА 

Євро-2016

08.50, 00.00 Великий футбол. 

Євро-2016

10.00, 10.50, 15.40, 17.30, 18.20, 

21.20, 22.45 Футбол 

NEWS. LIVE

10.10, 11.00 Bonjour Euro!

11.45, 3.30 Бельгія — Італія. 

УЄФА Євро-2016

13.35 Іспанія — Чехія. УЄФА 

Євро-2016

17.00, 17.35, 18.25, 20.55, 21.25 

Euro Rendez-Vous

18.50 Австрія — Угорщина. 

УЄФА Євро-2016

21.55 Німеччина — Україна. 

УЄФА Євро-2016

01.20 Португалія — Ісландія. 

УЄФА Євро-2016

ЄВРОСПОРТ

04.00, 8.00, 11.20 Автоперегони. 

Гонка «24 години Ле 

Манна»

05.00 ALL SPORTS: WATTS

05.30, 12.30, 16.30, 19.30 Легка 

атлетика

07.00, 14.10, 18.30 Велоспорт

09.00, 15.00, 18.00, 23.30, 1.20 

ALL SPORTS. Шлях до 

«золота»

09.30, 12.20, 14.00, 1.05, 2.20 

Футбол

09.40, 23.00, 1.50 Автоперегони

10.10, 10.45, 15.30, 16.00 

Автоспорт. Серія WTCC

17.30 Перегони. Королівські 

перегони в Аскоті

20.30, 2.30 Легка атлетика. 

Змагання EAA Люцерн

22.55, 1.00 Новини. Євроспорт

00.00 Автоспорт. Серія WTCC

00.30 Мотогонки

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.40, 15.10 Паразити. 

Вторгнення

07.40 Вижити в світі людей

08.40 Дивовижна Бразилія

09.40 Діти Гітлера

10.40, 20.00 Людство: наша історія

11.30, 19.00 Секретні історії

12.20 Містична Україна

13.10, 18.00 Паралельний світ

14.10 Правда життя

16.00, 20.50 Скарби з горища

17.00, 22.40 Смертельна зустріч

21.50 Дивовижна Корсика

23.30 Терміти проти мурах

00.20 Бестія

01.10 Гордість України

05.10 Загадковий діагноз

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Свати біля плити

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.00, 1.40 Т/с «90210: нове 

покоління»

10.40, 19.10 Орел і решка. Шопінг

12.30 Т/с «Дикий ангел»

14.00, 20.10 Орел і решка

15.00, 21.00 Орел і решка. 

Ювілейний сезон

16.00 Файна Юкрайна

17.20 Розсміши коміка

18.15 Звана вечеря

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

03.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.50 М/с «Підлітки-мутанти 

— черепашки-ніндзя»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 Мультик із Лунтиком

10.05 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

11.00 Т/с «Усі жінки — відьми»

13.30 Т/с «Та, що говорить з 

привидами»

15.15 Казки У

16.10, 19.55, 22.00 Країна У

17.10, 23.00 Віталька

18.50, 20.55 Одного разу під 

Полтавою

00.00 Т/с «Світлофор»

01.30 Анекдоти

02.00 Даєш, молодь!

02.45 17+

03.30 Т/с «Щоденники Темного»

04.35 У ТЕТа тато!

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 10—11 ЧЕРВНЯ 2016
14 червня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7
УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 

21.00, 1.30, 5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу

06.15, 7.15, 8.15 Спорт

06.20, 7.20 АгроЕра

06.30, 7.50, 8.25 Смакота

06.35, 23.25 Золотий гусак

07.30, 23.50 На слуху

08.30 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.45 Вічне

09.15, 18.55 Про головне

09.45 Уряд на зв’язку з 

громадянами

10.10, 4.15 Д/с «Мости між 

світами»

10.50 Д/с «Клуб пригод»

11.15 Д/с «Візит до Кореї»

11.45 Перша студія

12.25 План на завтра

13.15, 18.05, 1.45, 5.00 Час-Ч

13.40 Казки Лірника Сашка

13.55 Хто в домі господар?

14.15 Суспільний університет

15.00 Фольк-music

16.10 Путівник прочанина

16.25 Подорожні

17.10 Т/с «Таксі»

18.15, 1.20 Новини. Світ

19.30 Т/с «Травма»

20.20 Д/ф «Дихай» із циклу 

«Неоголошена війна»

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Війна і мир

22.40, 4.00 Класики світової 

літератури

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

01.55 Телевистава «Мартин 

Боруля»

ПЕРЕДПЛАТА-2016■

Бойова газета 
для героїчної нації
Поспішіть передплатити

«Україну молоду» 

на друге півріччя

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2016 рiк:

на мiсяць — 51 грн. 76 коп.,

на квартал — 155 грн. 28 коп.,

до кінця року — 310 грн. 56 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, 
юридичних осiб:
на мiсяць — 71 грн. 76 коп.,

на квартал — 215 грн. 28 коп.,

до кінця року — 430 грн. 56 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на мiсяць — 18 грн. 47 коп.,

на квартал — 55 грн. 41 коп.,

до кінця року— 110 грн. 82 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за саму 
процедуру оформлення перед плати 
бере: на місяць — 95 коп., на квар-
тал — 2 грн. 15 коп., на півріччя 
— 2 грн. 60 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і чи-
тачi — як зi столицi, так i з глибинки, — i 
колеги-журналiсти оцiнюють як головну на-
цiональну газету держави. Редакцiя «УМ» i 
надалi намагатиметься бути гiдною такої ви-
сокої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
 Оформити передплату в усiх поштових 
вiддiленнях чи безпосередньо в листоношi 
можна до 15 червня,   і ви отримуватимете 
газету з липня.
 Ви також можете оформити передплату 
на газету «Україна молода» «on-line» на сай-
ті ДП «Преса» www.presa.ua. Державне під-
приємство з розповсюдження періодичних 
видань «Преса» ввело спосіб розрахунку за 
передплату — через системи WebMoney та 
IPay. Зручний сучасний інтернет-розраху-
нок дозволить заплатити вартість передпла-
ти на газету «Україна молода», не покидаю-
чи свій дім чи робоче місце.
 До наших постiйних читачiв ми тради-
цiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв пе-
редплачуєте «Україну молоду» — порадьте 
передплату i своїм родичам, друзям, сусiдам, 
знайомим. 

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



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15, 
1.50 ТСН

06.45, 7.10, 7.40, 8.10, 9.10 
«Сніданок з «1+1»

07.35 Козаки. Футбол
09.30, 10.50, 12.20 Міняю 

жінку-7
13.45, 14.45 Сімейні 

мелодрами-6
15.45 Найкращий ресторан 
17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана-4»
20.15 Комедія «Свати-2»
21.30 Т/с «Наші пані у 

Варшаві»
24.00, 2.25 Комедія «Про 

що ще говорять 
чоловіки»

04.00 Шість кадрів
05.30 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

06.05, 11.05, 12.25, 5.25 

Слідство вели...

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

12.00, 14.00, 16.00, 

17.40 Новини

07.15, 7.35, 8.10, 8.35 
«Ранок з «ІНТЕРом»

09.20, 22.50 Т/с «Впізнай 

мене, якщо зможеш»

13.30, 14.20 Судові справи

15.40, 16.15 Сімейний суд

18.05, 19.05 Стосується 

кожного

20.00, 4.35 Подробиці

21.00 Т/с «Особисті 

обставини»

00.35 Х/ф «День праці»
02.35 Т/с «Ставка більша, 

ніж життя»

04.25 М/с «Баранчик Шон»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 16.00, 5.20 Т/с 
«Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 
19.00, 1.30 Події

07.15, 8.15 Ранок з Україною
09.15, 3.50 Зірковий шлях
11.00 Реальна містика
12.00 Глядач як свідок
13.40, 15.30 Х/ф 

«Кохання з 
пробірки»

18.00, 4.35 Т/с «Катина 
любов»

19.45 Говорить Україна»
21.50 Футбол. Євро-2016. 

Франція — Албанія
24.00 Великий футбол Євро-

2016
02.20 Т/с «C.S.I.: місце 

злочину Маямі»

ICTV

04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Провокатор
05.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у Великому 

Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Т/с «Шулер»
12.15, 13.10 Х/ф «Втікач»
12.45, 15.45 Факти. День
15.30, 16.20 Т/с «Відділ 44»
16.50 Т/с «Чужі крила»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Володимирська, 

15»
22.25 Т/с «Демони»
23.15 Х/ф «Служителі 

закону»

01.50 Т/с «Морська поліція. 
Спецвідділ»

03.40 М/с «Молода Ліга 
справедливості»

НОВИЙ 

КАНАЛ

03.25 Зона ночі
05.05, 18.00 Абзац!
06.00, 7.15 Kids Time
06.02 М/с «Кунг-фу Панда: 

легенди крутості»

07.17 Т/с «Друзі»
10.55 Т/с «Щасливі разом»
17.00, 19.00 Хто зверху
22.00 Х/ф «Жінка кішка»

24.00 Х/ф «Санктум»
02.05 Великі почуття

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20, 10.46, 1.55 Огляд 

преси
06.25, 18.45 Місцевий час
06.35, 17.45 Час громади
06.43, 8.20, 21.25, 0.15 

Бізнес-час
06.45 Клуб LIFE
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 

9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 

23.00 Час новин
07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 

8.35 Інформаційний 
ранок на «5-му 
каналі»

10.10, 10.32, 11.10, 11.32, 
12.32 Наживо: прес-
конференція щодо 
ситуації у зоні АТО

10.30, 11.30, 12.30, 
13.30, 14.30, 23.30, 
24.00, 0.30, 2.00, 
3.30, 4.00, 5.00 Час: 
Важливо

13.15, 14.10 День
15.15, 16.15, 17.12, 18.15 

Україна — понад 
усе!

20.00, 0.32 Час. Підсумки 
дня

22.15 Особливий погляд
23.32 Фактор безпеки
02.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.32 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою
05.15 Дзеркало історії
05.45 Хроніка дня

НТН

06.50 Х/ф «Версія 
полковника Зоріна»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Кримінальні справи
09.55, 17.20 Т/с «Детективи»
11.35 Страх у твоєму домі
13.25, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-10»
14.00, 19.00, 23.15, 2.40 

Свідок
15.20 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
19.30, 4.50 Т/с «Кулагін і 

партнери»
23.45 Т/с «Без обмежень»
00.55 Х/ф «Cправжнє 

правосуддя. 
Помста»

03.10 Випадковий свідок
03.25 Речовий доказ
03.55 Легенди бандитської 

Одеси
04.20 Правда життя. 

Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Микола Леонтович 
06.25 Українські 

державники. Євген 
Коновалець 

07.00 А у нас кіно знімали… 
Іван Миколайчук 

07.30 Георгій Якутович. 
Графіка 

08.00 Ранок з «Культурою»
08.30, 19.00, 00.00 

Інформаційна 

програма «Культура.
День» 

08.50 Ранок з «Культурою»
09.20 Центральний 

державний архів-
музей літератури і 
мистецтва України 

09.45 Людина Сонця. Ернест 
Гуртовенко 

10.15 В гостях у майстра. 
Вадим Вікснін 

11.00 Співочий дивосвіт
12.15 Світи Денисенків 
13.05 Срібне століття 

бельгійської поезії 
14.00, 02.00 Маріус фон 

Маєнбург. «Потвора». 
Вистава навчального 
театру Київського 
національного 
університету ім. 
Карпенка-Карого

15.20, 03.20 Місто біля Раю 
16.00 Музика і музиканти. 

Оперна абетка, ч. 1
16.30 Іван Миколайчук. 

Спадщина
17.00 Розповідає Олександр 

Сизоненко. Згадуючи 
Сергія Параджанова

17.30 Георгій Якутович. Кіно
18.00 Читаючи Юрія Іллєнка, 

ч. 2
18.40 Хотинська фортеця, 

ч. 2
19.20 Зірка Івана 

Миколайчука
20.00 Дух села Криворівня
20.30 Д/ф «Сімдесятники. 

Юрій Іллєнко»
21.00 Х/ф «Тіні забутих 

предків»
22.30 «Тіні забутих предків». 

Спомин Лариси-
Марічки

22.55 Мистецькі історії. 
Музика українського 
кіно

00.20 Прямостояння. Сергій 
Кримський

01.10 Ірина Нестеренко. 

У світі високого 
мистецтва, ч. 2

01.30 Діалог. Василь 
Герасим’юк — 
Володимир Білінський, 
ч. 2

04.00 Українська хустка
04.35 До 120-річчя Бориса 

Лятошинського
 

СТБ

07.10, 16.00 Все буде добре!
09.10 Зіркове життя
11.00, 2.35 Х/ф «Пропала 

грамота»
12.40 Х-Фактор-6
18.00, 22.00 Вiкна-новини
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
21.00 Містичні історії-5 
22.35 Х/ф «Вавилон XX»
00.45 Давай поговоримо про 

секс

ТОНІС

05.55 Х/ф «Нерозлучні 
друзі»

07.10, 21.20, 5.40 DW-
новини

07.30 Відлуння
09.50, 16.50 Алло, лікарю!
10.20, 19.50 Д/ф 

«Щоденники Другої 
світової війни: день за 
днем»

12.15, 21.00 Океан-ВЕТ
13.10, 17.45 Дика планета
14.00, 23.10 Тисяча днів 

планети
15.35, 22.10 Довідник дикої 

природи
18.10, 5.20 Сім чудес 

України
18.45 В гостях у Дмитра 

Гордона
21.45 Глобал-3000
00.00 Натхнення
00.10 Т/с «Еротична спека»
02.20 Фантазія

03.55 Після опівночі
04.55 Світські хроніки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
06.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»
07.35, 2.30 Облом.UA.
08.10, 19.00 ДжеДАІ
08.30, 18.30, 23.00 Спецкор
09.00, 23.30 Секретні 

матеріали
09.20 Д/п «Підземні міста. 

Будапешт»
10.15 Д/п «Інженерні імперії. 

Майя»
11.10 Д/п «Помста природи»
12.20 Відеобімба
13.55 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»
14.50, 24 .00, 1.45 Т/с 

«Загублений світ»
16.40 Х/ф «Знак»
19.20 Люстратор 7.62
20.00 Х/ф «Кінець гри»
22.00, 0.50 Т/с «Олімп»

ФУТБОЛ

06.00, 11.40, 14.00, 16.20, 
18.35, 3.25, 5.35 Топ-
матч

06.45, 16.30 Австрія 
— Угорщина. УЄФА 
Євро-2016

08.50, 00.00 Великий 
футбол. Євро-2016

10.00, 10.50, 21.20, 22.45 
Футбол NEWS. LIVE

10.10, 11.00 Bonjour Euro!
11.55, 3.30 Португалія 

— Ісландія. УЄФА 
Євро-2016

14.15 Ірландія — Швеція. 
УЄФА Євро-2016

18.50 Румунія — Швейцарія. 
УЄФА Євро-2016

20.55, 21.25 Euro Rendez-
Vous

21.55 Росія — Словаччина. 
УЄФА Євро-2016

01.20 Франція — Албанія. 
УЄФА Євро-2016

ЄВРОСПОРТ

04.00, 10.10, 13.00, 21.00 
Велоспорт

05.00, 16.00 Автоперегони. 
Гонка «24 години Ле 
Манна»

06.00, 8.30, 11.00, 14.30, 
1.15 Легка атлетика. 
Змагання EAA Люцерн

07.00, 7.45 Автоспорт. Серія 
WTCC

09.30, 11.50, 13.50, 1.00, 
2.15 Футбол

09.40, 22.30 Автоперегони
12.00, 14.00 Автоспорт. 

Серія WTCC
12.30, 15.30, 22.00 ALL 

SPORTS. Шлях до 
«золота»

17.00 Автоперегони. Гонка 
«24 години Ле 
Манна». Практика

21.55, 0.55 Новини. 
Євроспорт

23.00, 2.30 Автоперегони 
Гонка «24 години Ле 
Манна». Кваліфікація

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
06.40, 15.10 Паразити. 

Вторгнення
07.40 Вижити в світі людей
08.40 Дивовижна Бразилія
09.40 Діти Гітлера
10.40, 20.00 Людство: наша 

історія
11.30, 19.00 Секретні історії
12.20 Містична Україна
13.10, 18.00 Паралельний 

світ
14.10 Правда життя
16.00, 20.50 У пошуках 

скарбів
17.00, 22.40 Смертельна 

зустріч
21.50 Дивовижна Корсика

23.30 Очима зайця
00.20 Бестія
01.1 Суперкораблі
05.10 Справжня історія ліків

К1

05.10 Рецепти щастя
06.00 Свати біля плити
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 М/ф
09.00, 1.40 Т/с «90210: нове 

покоління»
10.40, 19.10 Орел і решка. 

Шопінг
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 Орел і решка
15.00, 21.00 Орел і решка. 

Ювілейний сезон
16.00 Файна Юкрайна
17.20 Розсміши коміка
18.15 Звана вечеря
22.00 КВК на БІС
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
03.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Підлітки-мутанти 

— черепашки-ніндзя»
07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 Мультик із Лунтиком
10.05 М/с «Клуб Вінкс: 

школа чарівниць»
11.00 Т/с «Усі жінки 

— відьми»
13.30 Т/с «Та, що говорить з 

привидами»
15.15 Казки У
16.10, 19.55, 22.00 Країна У
17.10, 23.00 Віталька
18.50, 20.55 Одного разу під 

Полтавою
00.00 Т/с «Світлофор»
01.30 Анекдоти
02.00 Даєш, молодь!
02.45 17+
03.30 Т/с «Щоденники 

Темного»
04.35 У ТЕТа тато!

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 10—11 ЧЕРВНЯ 2016
15 червня

ТБ-СЕРЕДАУКРАЇНА МОЛОДА8
УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 1.30, 5.10 
Новини

06.15, 7.15, 8.15 Спорт
06.20, 7.20 АгроЕра
06.30, 7.50, 8.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30 Ера будівництва
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.45 Вічне
09.15, 18.55 Про головне
09.45, 4.15 Д/с «Мости між 

світами»
10.30 Д/с «Клуб пригод»
11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України
13.15, 18.05, 1.45, 5.00 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
13.55 Школа Мері Поппінс
14.15 Суспільний університет
15.00 Парламентські 

слухання у Верховній 
Раді України на 
тему: «Стратегія 
реінтеграції в Україну 
тимчасово окупованої 
території Автономної 
Республіки Крим та 
міста Севастополь: 
проблемні питання, 
шляхи, методи та 
способи»

18.15, 1.20 Новини. Світ
19.35 Т/с «Травма»
20.30 Книга ua
21.30, 5.35 Новини. Спорт
21.50 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот
22.45 З перших вуст

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки
01.55 Телевистава 

«Кассандра»
03.25 Віра. Надія. Любов



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 
23.15, 1.50 2ТСН

06.45, 7.10, 7.40, 8.10, 
9.10 «Сніданок з 
«1+1»

07.35 Козаки. Футбол
09.30 Міняю жінку-7
10.50, 12.20 Міняю жінку-8
13.45, 14.45 Сімейні 

мелодрами-6
15.45 Найкращий ресторан 
17.10 Т/с «Величне 

століття. 
Роксолана-4»

20.15 Комедія 
«Свати-2»

21.30 Т/с «Наші пані у 
Варшаві»

24.00, 2.25 Комедія 
«День радіо»

04.05 Шість кадрів

ІНТЕР

06.05, 11.05, 12.25, 5.25 
Слідство вели...

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 17.40 Новини

07.15, 7.35, 8.10, 
8.35 «Ранок з 
«ІНТЕРом»

09.20, 22.40 Т/с «Впізнай 
мене, якщо зможеш»

13.30, 14.20 Судові 
справи

15.40, 16.15 Сімейний суд
18.05, 19.05 Стосується 

кожного
20.00, 4.25 Подробиці
21.00 Т/с «Особисті 

обставини»
00.30 Т/с «Марафонець»
02.40 Т/с «Ставка більша, 

ніж життя»
05.10 М/с «Баранчик Шон»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 16.00, 5.20 Т/с 
«Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 
21.00, 1.30 Події

07.15, 8.15 Ранок з Україною
09.15, 3.50 Зірковий шлях
11.00 Реальна містика
12.00 Глядач як свідок
13.40, 15.30 Х/ф 

«Даремна жертва»
18.00, 4.35 Т/с «Катина 

любов»
18.50 Футбол. Євро-2016. 

Україна — Північна 
Ірландія

21.50 Футбол. Євро-2016. 
Німеччина — Польща

24.00 Великий футбол Євро-
2016

02.20 Т/с «C.S.I.: місце 
злочину Маямі»

ICTV

04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Провокатор
05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у Великому 

Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.05, 16.50 Т/с «Чужі 

крила»
12.15, 13.10 Х/ф 

«Служителі закону»
12.45, 15.45 Факти. День
15.30, 16.20 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Т/с «Володимирська, 

15»
22.25 Т/с «Демони»
23.15 Х/ф «Малавіта»

01.20 Т/с «Морська поліція. 
Спецвідділ»

02.45 Стоп-10
03.35 М/с «Молода Ліга 

справедливості»

НОВИЙ 

КАНАЛ

03.25 Служба розшуку дітей
03.30 Зона ночі
05.15, 18.00 Абзац!
06.05, 7.25 Kids Time
06.07 М/с «Кунг-фу Панда: 

легенди крутості»
07.27 Т/с «Друзі»

12.10 Т/с «Не родись 
вродливою»

17.35, 19.00, 20.00 
Суперінтуїція

21.30 Х/ф «Охоронець»
00.10 Х/ф «Адвокат 

диявола»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20, 10.46, 1.55 Огляд 

преси
06.25, 18.45 Місцевий час
06.35, 17.45 Час громади
06.43, 8.20, 21.25, 0.15 

Бізнес-час
06.45 Клуб LIFE
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00, 23.00 Час 
новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 
Інформаційний ранок 
на «5-му каналі»

10.10, 10.32, 11.10, 11.32, 
12.32 Наживо: прес-
конференція щодо 
ситуації у зоні АТО

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 23.30, 0.00, 0.30, 
2.00, 3.30, 4.00, 5.00 
Час: Важливо

13.15, 14.10 День
15.15, 16.15, 17.19, 18.15 

Україна — понад усе!
19.50, 0.32 Час. Підсумки 

дня
22.15 Акцент
23.32 Невигадані історії
02.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.32 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою
05.15 Дзеркало історії
05.45 Хроніка дня

НТН

06.45 Х/ф «В останню 
чергу»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Кримінальні справи
09.55, 17.20 Т/с 

«Детективи»
11.35 Страх у твоєму домі
13.25, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-10»
14.00, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок
15.20 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
19.30, 4.40 Т/с «Кулагін і 

партнери»
23.45 Т/с «Без обмежень»
00.50 Х/ф «Cправжнє 

правосуддя. 
Насилля в дії»

03.00 Випадковий свідок
03.15 Речовий доказ
04.15 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Музика і музиканти. 

Оперна абетка, ч. 1 
06.30 Іван Миколайчук. 

Спадщина 
07.00 Розповідає Олександр 

Сизоненко. Згадуючи 
Сергія Параджанова 

07.30 Георгій Якутович. Кіно 
08.00 Ранок з «Культурою»
08.30, 19.00, 00.00 

Інформаційна 
програма «Культура.
День» 

08.50 Ранок з «Культурою»
09.20 Зірка Івана 

Миколайчука 
10.00 Дух села Криворівня 
10.30 Д/ф «Сімдесятники. 

Юрій Іллєнко» 

11.00 Х/ф «Тіні забутих 
предків» 

12.30 «Тіні забутих 
предків». Спомин 
Лариси-Марічки 

12.55 Мистецькі історії. 
Музика українського 
кіно 

14.00, 02.00 С. Злотник. 
«Триптих для двох». 
Вистава Київського 
муніципального театру 
«Колесо»

15.10, 03.10 Олександр 
Олесь «І задзвеніли в 
серці звуки…»

16.00 Музика і музиканти. 
Оперна абетка, ч. 2

16.25 Петро 
Калнишевський. 
Могутній, нескорений 
і незабутній

17.00 Театр Гната Юри, або 
Майстер Часу, ч. 3

17.35 Георгій Якутович. 
Коло

18.00 Осінні зустрічі. 
Дмитро Шарабурін 

19.20, 00.20 Дійові особи. 
В. Козьменко-
Делінде, ч. 2

20.15 Гра долі. Таємниця 
кохання. Олександрія 

20.30 Діалог. Василь 
Герасим’юк — Роман 
Балаян, ч. 1

21.00 Василь Вітер. 
Ретроспектива. «Іван 
Миколайчук. Тризна»

22.20 Родина. Творчий вечір 
поета Володимира 
Сінчука

23.05 Замосць. 
Протистояння, що 
об’єднує

01.15 Гра долі. Легендарне 
парі 

01.30 Діалог. Василь 
Герасим’юк 
— Володимир 

Білінський, ч. 3
04.00 Т/ф «Рівно 20 з 

гаком» 
04.55 О, Моцарт, Моцарт! 

Ч. 1

СТБ

07.00, 16.00 Все буде добре!
09.00 Зіркове життя
10.45 Х/ф «Вавилон XX»
12.45 Врятуйте нашу сім’ю-3
18.00, 22.00 Вiкна-новини
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 1.50 Слідство ведуть 

екстрасенси
21.00 Містичні історії-5
22.35 Я соромлюсь свого 

тіла-2
00.40 Один за всіх

ТОНІС

05.50 Х/ф «Чарівне 
зерно»

07.10, 21.20, 5.40 DW-
новини

07.30 Глобал-3000
09.50, 16.50 «Алло, лікарю!»
10.50, 19.50 Д/ф 

«Щоденники Другої 
світової війни: день за 
днем»

12.15, 21.00 Океан-ВЕТ
13.02, 17.45 Дика планета
13.50, 23.10 Тисяча днів 

планети
14.45 Teen-клуб
15.35 Довідник дикої 

природи
18.10, 5.20 Сім чудес 

України
18.45 В гостях у Дмитра 

Гордона
21.45 Відлуння
22.10 Левиний рик
00.00 Т/с «Еротична спека»
02.00 Фантазія
03.30 Після опівночі
04.30 Світські хроніки
04.55 Кумири

05.05 Цивілізація Incognita

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
06.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»
07.35, 2.30 Облом.UA.
08.10, 19.00 ДжеДАІ
08.30, 18.30, 23.00 Спецкор
09.00, 19.20, 23.30 Секретні 

матеріали
09.20 Д/п «Підземні міста. 

Лондон»
10.15 Д/п «Інженерні імперії. 

Персія»
11.10 Д/п «Помста природи»
12.15 Відеобімба
13.50 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»
14.45, 24 .00, 1.45 Т/с 

«Загублений світ»
16.35 Х/ф «Кінець гри»
20.00 Х/ф «Хімік»
22.00, 0.50 Т/с «Олімп»

ФУТБОЛ

06.00, 3.25, 5.35 Топ-матч
06.45, 15.15 Румунія 

— Швейцарія. УЄФА 
Євро-2016

08.50, 00.00 Великий 
футбол. Євро-2016

10.00, 10.50, 17.30, 18.20, 
21.20, 22.45 Футбол 
NEWS. LIVE

10.10, 11.00 Bonjour Euro!
11.40, 3.30 Франція 

— Албанія. УЄФА 
Євро-2016

13.30 Росія — Словаччина. 
УЄФА Євро-2016

17.00, 17.35, 18.25, 20.55, 
21.25 Euro Rendez-
Vous

18.50 Іспанія — Чехія. 
УЄФА Євро-2016

21.55 Україна — Півн. 
Ірландія. УЄФА Євро-
2016 

01.20 Німеччина — Польща. 
УЄФА Євро-2016 

ЄВРОСПОРТ

04.00, 7.00, 12.10 Легка 
атлетика. Змагання 
EAA Люцерн

05.30, 9.40, 13.30, 17.30, 
20.00, 23.00 
Автоперегони. Гонка 
«24 години Ле 
Манна». Кваліфікація

06.30, 11.00 ALL SPORTS. 
Шлях до «золота»

08.30 Велоспорт
09.30, 12.00, 1.00, 2.15 

Футбол
11.30, 17.00, 22.30 

Автоспорт. Серія 
WTCC

14.45 Велоспорт. Стеж за 
Фабіаном

15.00, 19.00, 1.15 Велоспорт
18.55, 0.55 Новини. 

Євроспорт
22.00 Автоперегони
02.30 Бойові мистецтва. 

Суперкомбат Серія WGP

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
06.40, 15.10 Паразити. 

Вторгнення
07.40 Вижити в світі людей
08.40 Річкові мандри
09.40 Діти Гітлера
10.40, 20.00 Людство: наша 

історія
11.30, 19.00 Секретні історії
12.20 Містична Україна
13.10, 18.00 Паралельний 

світ
14.10 Правда життя
16.00, 20.50 У пошуках 

скарбів
17.00, 22.40 Смертельна 

зустріч
21.50 Дивовижна Корсика
23.30 Одуд: повернення

00.20 Бестія
01.10 Бандитська Одеса
05.10 Свята вода

К1

05.10 Рецепти щастя
06.00 Свати біля плити
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 М/ф
09.00, 0.45 Т/с «90210: нове 

покоління»
10.40, 19.10 Орел і решка. 

Шопінг
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 Орел і решка
15.00, 21.00 Орел і решка. 

Ювілейний сезон
16.00 Файна Юкрайна
17.20 Розсміши коміка
18.15 Звана вечеря
22.00 КВК на БІС
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
02.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Підлітки-мутанти 

— черепашки-ніндзя»
07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 Мультик із Лунтиком
10.05 М/с «Клуб Вінкс: 

школа чарівниць»
11.00 Т/с «Усі жінки 

— відьми»
13.30 Т/с «Та, що говорить з 

привидами»
15.15 Казки У
16.10, 19.55, 22.00 Країна У
17.10, 23.00 Віталька
18.50, 20.55 Одного разу під 

Полтавою
00.00 Т/с «Світлофор»
01.30 Анекдоти
02.00 Даєш, молодь!
02.45 17+
03.30 Т/с «Щоденники 

Темного»
04.35 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 1.30, 5.10 
Новини

06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу
06.15, 7.15, 8.15 Спорт
06.20, 7.20 АгроЕра
06.30, 7.50, 8.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.45 Вічне
09.15, 18.55 Про головне
09.50, 4.15 Д/с «Мости між 

світами»
10.35 Вікно в Америку
11.00 РЕ:ФОРМА
11.30 Війна і мир
12.10 Слідство. Інфо
13.15, 18.05, 1.45, 5.00 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
13.55 Як це?
14.15 Суспільний університет
15.00 Спогади
15.35 Надвечір’я. Долі
16.30, 3.40 Світло
17.10 Т/с «Таксі»
18.15, 1.20 Новини. Світ
19.35 Т/с «Травма»
20.30 Prime time з 

Мирославою Гонгадзе
21.30, 5.35 Новини. Спорт
21.50 Схеми
22.15 Переселенці
22.40 З перших вуст

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки
01.55 Телевистава 

«Камінний хрест»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 
3.05 ТСН

06.45, 7.10, 7.40, 8.10, 
9.10 «Сніданок з 
«1+1»

07.35 Козаки. Футбол
09.30, 10.50, 12.20 Міняю 

жінку-8
13.45, 14.45 Сімейні 

мелодрами-6
15.45 Найкращий ресторан 
17.10 Т/с «Величне 

століття. 
Роксолана-4»

20.20 Сватики
22.20 Світське життя
23.20 Вечірній Київ
01.25, 3.30 Драма 

«Захар Беркут»
05.05 Шість кадрів

ІНТЕР

06.05, 11.05, 12.25 Слідство 
вели...

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини

07.15, 7.35, 8.10, 8.35 
«Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Т/с «Впізнай мене, 
якщо зможеш»

13.30, 14.20 Судові справи
15.40, 16.15 Сімейний суд
18.05 Стосується кожного
20.00, 1.40 Подробиці
21.00 Чорне дзеркало
23.30 Х/ф «Піти, щоб 

залишитися»
02.25 Т/с «Ставка більша, 

ніж життя»
04.15 Д/п «Таємниці 

пірамід»
04.50 Чекай на мене

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00 Т/с «Адвокат»
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 

19.00, 1.30 Події
07.15, 8.15 Ранок з 

Україною
09.15, 5.30 Зірковий шлях
11.00 Реальна містика
12.00 Глядач як свідок
13.40, 15.30 Т/с «Будинок 

без виходу»
18.00, 4.45 Т/с «Катина 

любов»
19.45, 3.40 Говорить 

Україна
21.50 Футбол. Євро-2016. 

Іспанія — Туреччина
24.00 Великий футбол 

Євро-2016
02.20 Т/с «C.S.I.: місце 

злочину Маямі»

ICTV

04.30 М/с «Муча Луча»
05.30 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у Великому 

Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
09.55, 16.50 Т/с «Чужі 

крила»
11.50, 13.20 Х/ф 

«Малавіта»
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.20 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25, 22.00 Т/с «На трьох»
23.25 Х/ф «Золото 

дурнів»

01.40 Т/с «Морська поліція. 
Спецвідділ»

03.45 М/с «Молода Ліга 
справедливості»

НОВИЙ 

КАНАЛ

03.00 Великі почуття
03.25 Служба розшуку дітей
03.30 Зона ночі
05.05, 18.00 Абзац!
06.00, 7.20 Kids Time
06.05 М/с «Кунг-фу Панда: 

легенди крутості»
07.25 Т/с «Друзі»
10.15 Серця трьох
19.00 Х/ф «Володар 

перснів: братство 
персня»

22.40 Х/ф «Володар 
перснів: дві вежі»

02.10 Суперінтуїція

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-
Time

06.20, 10.50, 1.55 Огляд 
преси

06.25, 18.45 Місцевий час
06.35, 17.45 Час громади
06.43, 8.20, 21.25, 0.15 

Бізнес-час
06.45 Клуб LIFE
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 

9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 21.00 
Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 
8.35 Інформаційний 
ранок на «5-му 
каналі»

10.10, 10.32, 11.10, 11.32, 
12.32 Наживо: прес-
конференція щодо 
ситуації у зоні АТО

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 0.00, 0.30, 
2.00, 4.00, 4.30, 5.00 
Час: Важливо

13.15, 14.10 День
15.15, 16.15, 16.32, 

17.12, 18.15 Україна 
— понад усе! 

16.40 Мотор
19.50, 0.32 Час. Підсумки 

дня
22.00, 5.15 Досвід
01.30 Машина часу
02.32 Дзеркало історії
03.15 Рандеву
03.35 Невигадані історії
04.15 Кіно з Я. Соколовою
04.32 В кабінетах

НТН

06.45 Х/ф «Перстень з 
Амстердама»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Кримінальні справи
09.55, 17.20 Т/с 

«Детективи»
11.35 «Страх у твоєму домі»
13.25, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-10»
14.00, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок
15.20 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»
23.45 Т/с «Без обмежень»
00.55 Х/ф «Cправжнє 

правосуддя. 
Криваві гроші»

03.00 Речовий доказ
03.50 Легенди бандитської 

Одеси
04.45 Правда життя. 

Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Музика і музиканти. 

Оперна абетка, ч. 2 
06.30 Петро 

Калнишевський. 
Могутній, нескорений 
і незабутній 

07.00 Театр Гната Юри, або 
Майстер Часу, ч. 3 

07.30 Георгій Якутович. 
Коло 

08.00 Ранок з «Культурою»
08.30, 19.00, 00.00 

Інформаційна 
програма «Культура.
День» 

08.50 Ранок з «Культурою»

09.20 Дійові особи. 
В. Козьменко-
Делінде, ч. 2 

10.15 Гра долі. Таємниця 
кохання. Олександрія 

10.30 Діалог. Василь 
Герасим’юк — Роман 
Балаян, ч. 1 

11.00 Василь Вітер. 
Ретроспектива. «Іван 
Миколайчук. Тризна» 

12.20 Родина. Творчий вечір 
поета Володимира 
Сінчука 

13.05 Замосць. 
Протистояння, що 
об’єднує 

14.00, 02.00 Україно-
Бельгійський 
культурний проект

15.35, 03.35 Вірші 
Володимира Губи 
читає Галина 
Стефанова

16.00 Музика і музиканти. 
Оперна абетка, ч. 3

16.25 Земляки. Павло 
Загребельний

17.00 Історія одніє картини. 
Художник Микола 
Ярошенко

17.10 Олена Пчілка. «Я не 
йду в слід чийсь»

18.00 Освідчення. Ольга 
Петрова

18.30 Д/ф «Іларіон 
Свєнціцький в поході 
віків»

19.20, 00.20 Територія 
Кіно. Згадуючи Івана 
Миколайчука

20.10 Д/ф «А льон цвіте...» 
20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Роман 
Балаян, ч. 2

21.00 Звук і Душа. Концерт 
квартету «Капріс-
Класік»

22.10 Сергій Данченко. 
Останній сезон

23.10 Палітри Животкових

01.10 Монастирі в Гошеві
01.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк 
— Володимир 
Білінський, ч. 4

04.00 А. Зурабов «Ліка». 
Вистава Київського 
академічного театру 
«Колесо»

05.00 О, Моцарт, Моцарт! 
Ч. 2

СТБ

05.50, 18.30 Т/с «Коли ми 
вдома»

07.10 Зіркове життя
09.05 Х/ф «Тариф на 

кохання»
10.50 Х/ф «Катерина. 

Сім’я»
18.00, 22.00 Вiкна-новини
19.45 Х/ф «Не підганяй 

кохання»
22.35 Х/ф «Управляючий 

будинком»
00.25 Слідство ведуть 

екстрасенси»

ТОНІС

05.50 Х/ф «Брат героя»
07.00, 21.20, 5.40 DW-

новини
07.20, 21.40 Відлуння
07.50 Будьте здорові!
09.50, 16.50 Алло, лікарю!
10.50, 19.50 Д/ф 

«Щоденники Другої 
світової війни: день за 
днем»

12.15, 21.00 Океан-ВЕТ
13.10, 17.45 Дика планета
14.00, 23.10 Тисяча днів 

планети
14.55 Цивілізація Incognita
15.35, 22.10 Левиний рик
18.10, 5.15 Сім чудес 

України
18.40 В гостях у Дмитра 

Гордона
00.00 Т/с «Еротична спека»
02.00 Фантазія

03.30 Вихідний, після 
опівночі

04.35 Світські хроніки
05.00 Кумири

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
06.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»
07.35, 1.40 Облом.UA.
08.10, 19.00 ДжеДАІ
08.30, 18.30 Спецкор
09.00, 19.20 Секретні 

матеріали
09.20 Д/п «Підземні міста. 

Едінбург»
10.15 Д/п «Інженерні 

імперії. Да Вінчі»
11.10 Д/п «Помста 

природи»
12.10 Відеобімба
13.45 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»
14.40 Т/с «Загублений світ»
16.30 Х/ф «Хімік»
20.00 Х/ф «Люди-Ікс: 

остання битва»
22.05 Х/ф «Засідка»
00.00 Х/ф «Відморожені»

ФУТБОЛ

06.00, 11.40, 14.00, 16.20, 
18.35, 3.25, 5.35 2Топ-
матч

06.45, 16.30 Україна 
— Півн. Ірландія. 
УЄФА Євро-2016

08.50, 00.00 Великий 
футбол. Євро-2016

10.00, 10.50, 21.20, 22.45 
Футбол NEWS. LIVE

10.10, 11.00 Bonjour Euro!
11.55, 3.30 Німеччина 

— Польща. УЄФА 
Євро-2016

14.15 Англія — Вельс. 
УЄФА Євро-2016

18.50 Чехія — Хорватія. 
УЄФА Євро-2016

20.55, 21.25 Euro Rendez-
Vous

21.55 Італія — Швеція. 
УЄФА Євро-2016

01.20 Іспанія — Туреччина. 
УЄФА Євро-2016

ЄВРОСПОРТ

04.00, 7.00, 9.40, 13.30, 
18.30, 21.00, 2.30 
Автоперегони. Гонка 
«24 години Ле 
Манна». Кваліфікація

05.30, 8.30, 12.10, 15.30 
Велоспорт

08.00, 11.30, 19.30, 22.30, 
0.45, 3.30 ALL 
SPORTS. Шлях до 
«золота»

09.30, 12.00, 0.35, 2.20 
Футбол

11.00, 15.00, 00.00 
Автоспорт. Серія 
WTCC

16.30, 20.00, 23.00, 1.15 
Велоспорт

18.25, 21.55, 0.30 Новини. 
Євроспорт

22.00 Автоперегони

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
06.40, 15.10 Паразити. 

Вторгнення
07.40 Вижити в світі людей
08.40 Світ на долоні
09.40 Шлях до війни
10.40, 20.00 Людство: наша 

історія
11.30, 19.00 Секретні історії
12.20 Містична Україна
13.10, 18.00 Паралельний 

світ
14.10 Правда життя
16.00, 20.50 У пошуках 

скарбів
17.00, 22.40 Смертельна 

зустріч
21.50 Дикі Балкани
23.30 Хиже прикордоння
00.20 Бестія
01.10 Цікаві досліди
05.10 Хто з’їв наше м’ясо?

К1

05.10 Рецепти щастя
06.00 Свати біля плити
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 М/ф
09.00 Т/с «90210: нове 

покоління»
10.40, 19.10 Орел і решка. 

Шопінг
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 Орел і решка
15.00, 21.00 Орел і решка. 

Ювілейний сезон
16.00 Файна Юкрайна
17.20, 1.00 Розсміши коміка
18.15 Звана вечеря
22.00 КВК на БІС
23.00 КВК
01.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Підлітки-

мутанти — 
черепашки-ніндзя»

07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 Мультик із Лунтиком
10.05 М/с «Клуб Вінкс: 

школа чарівниць»
11.00 Т/с «Усі жінки 

— відьми»
13.30 Т/с «Та, що говорить з 

привидами»
15.15 Казки У
16.10 Країна У
17.10 Віталька
18.30 М/ф «Карлик Ніс»
20.00 М/ф «Добриня 

Микитич та Змій 
Горинич»

21.10 Х/ф «Жандарм і 
жандарметки»

23.10 Х/ф «Жандарм та 
інопланетяни»

00.50 Т/с «Світлофор»
01.50 Даєш, молодь!
02.45 17+
03.30 Т/с «Щоденники 

Темного»
04.35 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 
18.15, 21.00, 1.30, 
5.10 Новини

06.15, 7.15, 8.15 Спорт
06.20, 7.20 АгроЕра
06.30, 7.50, 8.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30 Ера будівництва
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Територія закону
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.45 Вічне
09.15, 18.30 Про головне
09.50 Д/с «Мости між 

світами»
10.35 Д/с «Клуб пригод»
11.20 Чоловічий клуб
11.55 Вересень
12.25 Схеми
13.15, 5.00 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
13.55 Хочу бути
14.15 Суспільний 

університет
15.00 Театральні сезони
15.35 Віра. Надія. Любов
16.35 Гра долі
17.10 Т/с «Таксі»
18.00, 1.20 Новини. Світ
19.10 Х/ф «Білий птах з 

чорною ознакою»
21.30, 5.35 Новини. Спорт
21.50 Перша студія
22.40 З перших вуст

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки
01.45 Музичне турне
02.45 Телевистава «Задля 

Натуся»
04.35 Уряд на зв’язку з 

громадянами
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КАНАЛ «1+1»

07.00, 19.30 ТСН

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00 Світське життя

11.00 Т/с «Наші пані у 

Варшаві»

16.00, 21.20 Вечірній 

квартал

17.35, 18.30 Розсміши 

коміка-6

20.15 Жінка-банкомат

23.15, 3.05 Комедія 
«Персонаж»

01.20 Вечірній Київ

04.50 Шість кадрів

ІНТЕР

06.45, 20.00, 2.10 
Подробиці

07.50 М/ф «Крокодил 
Гена»

09.00, 3.55 Х/ф 
«Принцеса на 
бобах»

11.10 Т/с «Особисті 
обставини»

18.10, 20.30 Ювілейний 
концерт Ігоря Крутого

22.30 Т/с «Одружити 
Казанову»

02.40 Х/ф «Лише один 
поворот»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 1.30 Події
07.10 Зірковий шлях
09.10 Т/с «Будинок без 

виходу»
13.00, 15.20 Т/с «Бабуся при 

надії»
17.15, 19.40 Т/с «Коли зацвіте 

богун»
21.50 Футбол. Євро-2016. 

Португалія — Австрія
24.00 Великий футбол Євро-

2016
02.20 Реальна містика
03.50 Т/с «Черговий лікар»

ICTV

04.30 М/с «Муча Луча»
04.50, 5.10 Факти
05.30 М/с «Том і Джері у 

дитинстві»
06.10, 3.45 Стоп-10
07.05 Провокатор
08.00 Кримінальна Україна
08.55 Секретний фронт
10.50 Антизомбі
11.50 Громадянська оборона
12.45 Факти. День
13.05 Інсайдер
14.00 Т/с «Демони»
16.35 Х/ф «Золото дурнів»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф «Два стволи»

22.05 Х/ф «Швидше за 
кулю»

24.00 Х/ф «Ніндзя-вбивця»
01.50 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

НОВИЙ 

КАНАЛ

03.40 Служба розшуку дітей
03.45 Зона ночі
05.15 Абзац!
06.10, 9.00 Kids Time
06.12 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»
09.02 Дешево і сердито
10.15 Ревізор
12.55 Страсті за ревізором
15.20 Від пацанки до панянки
17.30 М/ф «Тор: легенда 

вікінгів»
19.10 М/ф «Ронал-варвар»
21.00 Х/ф «Все можу»
22.45 Х/ф «Гарольд і Кумар 

ідуть у відрив»

00.15 Х/ф «Наречена за 
будь-яку ціну»

02.15 Великі почуття

5 канал

06.00 Досвід
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, 
22.00, 24.00 Час новин

07.30, 8.30, 9.30, 11.30, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 21.30, 22.30, 
23.30, 0.30, 1.00, 2.00, 
2.30, 3.35, 4.00, 4.35, 
5.00, 5.30 Час: Важливо

07.32 Суперкнига
07.50, 8.20, 22.15, 0.15 Бізнес-

час
08.32 Не перший погляд

09.10 Сімейний лікар
09.32 Укравтоконтинент
10.10 Модне здоров’я
10.40 Автопілот-новини
11.05 П’ятий поверх
11.32 Майстри ремонту
12.15 Сімейні зустрічі
12.32 Прес-конференція 

щодо ситуації у зоні 
АТО

13.10, 4.15, 4.40 Кіно з 
Я. Соколовою

13.32 Історія успіху
13.40 Сучасний фермер
14.10, 3.15 Феєрія мандрів

14.32 Навчайся з нами
15.15, 3.40 Час інтерв’ю
15.32 Палата
16.32 Особливий погляд
17.10, 2.32, 5.15 Дзеркало 

історії
18.15 Фактор безпеки
19.25, 23.32 Машина часу
20.00 Стоп корупції!
20.25, 0.17 Рандеву з 

Я. Соколовою
21.00, 1.15 Велика політика
21.32, 3.00 Вікно в Америку
22.32 Д/п «Фіалка терору»
02.15 В кабінетах

НТН

05.15 Х/ф «В останню 
чергу»

06.50 Х/ф «Товариш 
генерал»

08.25 Х/ф «Вони воювали 
за Батьківщину»

11.30, 3.45 Речовий доказ
15.00 Т/с «Детективи»
19.00, 2.45 Свідок
19.30 Т/с «Кулагін і партнери»
23.00 Х/ф «Загін 

особливого 
призначення»

01.05 Х/ф «Cправжнє 
правосуддя. Один 
постріл — одне 
життя»

03.30 Випадковий свідок

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Музика і музиканти. 

Оперна абетка, ч. 3 
06.25 Земляки. Павло 

Загребельний 
07.00 Історія одніє картини. 

Художник Микола 
Ярошенко 

07.15 Олена Пчілка. «Я не йду 
в слід чийсь» 

08.00 Освідчення. Ольга 
Петрова 

08.30 Д/ф «Іларіон Свєнціцький 
в поході віків» 

09.00 Інформаційна програма 
«Культура.День» 

09.20 Територія Кіно. 
Згадуючи Івана 
Миколайчука 

10.10 Д/ф «А льон цвіте... « 
10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Роман 
Балаян, ч. 2 

11.00 Звук і Душа. Концерт 
квартету «Капріс-
Класік» 

12.10 Сергій Данченко. 
Останній сезон

13.10 Палітри Животкових 
14.00, 02.00 Концерт гурту 

«Man Sound»
15.35, 03.35 Д/ф «Персона 

грата. Іван Фундуклей»

16.00 Концерт дитячого хору 
«Ластівка», ч. 1

17.00 Українське гончарство. 
Фляндрівка, ч. 1

17.30 У світ прекрасного 
дитину ведемо, ч. 1

18.00 Д/ф «Покликання. Раїса 
Недашківська»

18.45 Легенди Ужгородського 
замку

19.00, 00.00 Інформаційно-
аналітична програма 
«Культура. Дайджест»

19.20, 00.20 Позиція. Земля 
Валентина Щербачова

19.50 Д/ф «Ігор Білозір. На 
зламі епох»

20.30 Володимир Великий. 
погляд з Волині

21.00 Гала-концерт артистів 
Національного театру 
оперети «Іон Дачіан» 
(Румунія)

22.10 Пам’яті Олександри 
Смолярової, ч. 1

23.00 Джаз Коло. Bass Song, 
ч. 1

23.30 Д/ф «Відлуння віків. 
Олександрія»

00.45 Д/ф «Сімдесятники. 
Володимир Денисенко»

01.15 Світи Ольги Рапай
04.00 І. Карпенко-Карий. 

«Житейське море». 
Фільм-вистава 
Львівського театру ім. 
М. Заньковецької 

05.30 Йоганн Брамс. Угорські 
танці для двох 
фортепіано. Грають 
Анна Середенко та 
Павло Качнов

СТБ

05.45 ВусоЛапоХвіст
07.55 Караоке на майдані
08.50 Все буде смачно!
09.50 Подорож тітки Алли 

Італією
13.05 Х/ф «Баламут»
14.55 Х/ф «Не підганяй 

кохання»
17.10 Х/ф «Управляючий 

будинком»
19.00 Х/ф «Вітер в 

обличчя»
22.55 Давай поговоримо про 

секс

00.50 Слідство ведуть 
екстрасенси

ТОНІС

05.50 Х/ф «Захист Лужина»
07.45 DW-новини
09.50, 21.10 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 
день за днем»

11.00 Шеф-кухар країни
11.50 Х/ф «Королева 

Шантеклера»
14.40 Перша Сумська: 25 

років лідерства
16.00 Левиний рик
17.00 Концерт «Liberta»
20.00 Микола Сивий. Пісня 

— моя любовь-2
20.40, 3.40 Від хіта жо хіта
22.20 Х/ф «Краса по-

англійськи»
00.25 Вихідний, після опівночі
01.35 Т/с «Еротична спека»
04.10 Х/ф «Осіння соната»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
06.40 Маски-шоу
07.50 Нове «Шалене відео 

по-українськи»
08.25 Облом.UA
10.05 Вайпаут
11.55 Top Gear
14.00 Т/с «Скорпіон»
16.20 Х/ф «Помпеї»
20.10 Х/ф «Повернення 

Геркулеса»
22.05 Х/ф «Королівство 

гладіаторів»
23.50 Х/ф «Піранья»
01.40 Облом.UA.

ФУТБОЛ

06.00, 11.40, 14.00, 16.20, 18.35, 
3.25, 5.35 Топ-матч

06.45, 16.30 Чехія 
— Хорватія. УЄФА 
Євро-2016

08.50, 00.00 Великий футбол. 
Євро1-2016

10.00, 10.50, 21.20, 22.45 
Футбол NEWS. LIVE

10.10, 11.00 Bonjour Euro!
11.55, 3.30 Іспанія 

— Туреччина. УЄФА 
Євро-2016

14.15 Італія — Швеція. УЄФА 

Євро-2016
18.50 Ісландія — Угорщина. 

УЄФА Євро-2016
20.55, 21.25 Euro Rendez-Vous
21.55, 23.05 Бельгія 

— Ірландія. УЄФА 
Євро-2016

01.20 Португалія — Австрія. 
УЄФА Євро-2016

ЄВРОСПОРТ

04.00 Бойові мистецтва. 
Суперкомбат Серія 
WGP

05.30 ALL SPORTS: WATTS
06.30, 9.40 Автоперегони. 

Гонка «24 години Ле 
Манна». Кваліфікація

07.30 ALL SPORTS. Шлях до 
«золота»

08.00 Велоспорт
09.30, 15.00, 0.20 Футбол
10.00 Автоперегони. Гонка 

«24 години Ле Манна». 
Розминка

11.00, 12.00, 15.45, 22.30, 0.30 
Автоперегони. Гонка 
«24 години Ле Манна»

13.15 Супербайк. Чемпіонат 
світу. Місано. 
Суперпоул

14.00 Супербайк. Чемпіонат 
світу. Місано. Гонка

15.15, 22.00 Автоперегони

00.15 Новини. Євроспорт

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
06.40 Володимир Басов
07.30 Два Миронових
08.10 Паралельний світ
10.10 Діти Гітлера
12.10 Назад у Середньовіччя
14.00 Дивовижна Корсика
16.00 Дика Польща
16.50, 1.00 Шукачі пригод
18.30 Містична Україна
21.20 Земля: код знищення
22.20 Таємниці динозаврів
23.20 Суперкораблі

К1

05.10 Рецепти щастя
06.00 Свати біля плити
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 М/ф
09.15 М/ф «Мухнемо на 

Місяць»
11.00 Х/ф «В очікуванні 

вічності»
12.45 КВК
14.45 Розсміши коміка
16.25, 22.00 Орел і решка
21.00 Орел і решка. Шопінг-

2016
23.00 Т/с «Красуня та 

чудовисько»

00.45 Х/ф «Дикі курочки»
02.35 Нічне життя

ТЕТ

06.00 М/с «Підлітки-мутанти 
— черепашки-ніндзя»

06.20, 9.40 М/с «Дора-
мандрівниця»

07.30 Байдиківка
08.25 М/с «Смішарики. Пін-

код»
09.00 Мультик із Лунтиком
10.35 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»
11.35 М/с «Маша і 

Ведмідь»
12.25 М/ф «Рухай час»
13.50 Х/ф «Загадай 

бажання»
15.30 Х/ф «Красуня й 

чудовисько»
17.20 М/ф «Карлик Ніс»
18.50 М/ф «Добриня Микитич 

та Змій Горинич»
20.00 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Х/ф «Жандарм та 

інопланетяни»
23.40 Х/ф «Жандарм і 

жандарметки»
01.40 Одна за всіх
02.10 БарДак
04.10 17+
05.00 Дамочки рулять

УТ-1

06.00 Підсумки
06.20 У просторі буття
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.15 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.35 Золотий гусак
08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.10 Мистецький пульс 
Америки

09.40 Як це?
10.10 Хто в домі господар?
10.35 Хочу бути
10.55 Школа Мері Поппінс
11.10 Казки Лірника Сашка
11.30 М/с «Казки Андерсена. 

Сучасне прочитання»
13.25 Х/ф «Втручання 

мами»
15.30 Чоловічий клуб. Спорт
16.50 Чоловічий клуб
17.35 Т/с «Мафіоза»
20.30 На пам’ять
21.00, 5.35 Новини
21.35 Дорога до Ріо-2016
22.05, 4.50 Історія музики 
22.40 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Територія закону
23.20 День Янгола
01.20 Музичне турне
02.25 Надвечір’я. Долі
03.20 Мина Мазайло
05.05 Д/ф «Шість ярдів 

грації»
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КАНАЛ «1+1»

06.05 Однокласники

06.55 Жінка-банкомат

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-

забава»

09.40 Маша і Ведмідь
09.50 М/ф «Козаки. 

Футбол»

10.05 ТСН

11.00 Світ навиворіт-5

12.05 Т/с «Наші пані у 

Варшаві»

13.55 Комедія 
«Свати-1»

16.55 Комедія 
«Свати-2»

19.30 ТСН-тиждень

21.00, 2.35 Мелодрама 

«Обраниця»

01.10 Д/ф «Кобзар»

ІНТЕР

05.35 Подробиці
06.05, 2.35 Х/ф «Артист із 

Коханівки»
07.20 М/ф «Малюк і 

Карлсон»
07.50 М/ф «Карлсон 

повернувся»
08.10 уДачний проект
09.00 Готуємо разом
10.00 Орел і решка. 

Навколосвітня подорож
11.00 Орел і решка. Шопінг
12.00 Х/ф «Піти, щоб 

залишитися»
14.00 Ювілейний концерт 

Ігоря Крутого
17.45, 21.30 Т/с 

«Батьківський 
інстинкт»

20.00 Подробиці тижня
23.05 Т/с «Одружити 

Казанову»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50, 1.30 Події

07.30 Т/с «Черговий 

лікар»

09.25 Х/ф «Даремна 
жертва»

11.15 Т/с «Коли зацвіте 

богун»

15.00 Х/ф «Соло на 
саксофоні»

17.00, 20.00 Т/с 

«Непутяща невістка»

19.00 Події тижня

21.50 Футбол. Євро-

2016. Швейцарія 

— Франція

00.00 Великий футбол 

Євро 2016 г.

02.20 Т/с «Катина любов»

ICTV

05.20 М/с «Том і Джері у 
дитинстві»

06.00 Стоп-10
07.00 Провокатор
07.50 Зірка YouTube
09.00 Дивитись усім!
10.00 Без гальм
10.35 М і Ж
11.00 Х/ф «Година пік»
12.45 Факти. День
13.05 Х/ф «Містер Крутий»
14.45 Х/ф «Швидше за 

кулю»
16.40 Х/ф «Два стволи»
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф «Я, 

Франкенштейн»
22.05 Х/ф «Дівчина з тату 

дракона»

01.10 Х/ф «Ніндзя-
вбивця»

02.50 Т/с «Морська поліція. 
Спецвідділ»

НОВИЙ 

КАНАЛ

03.10, 2.10 Великі почуття
04.05 Зона ночі
06.00, 10.00 Kids Time
06.02 М/с «Дракони: 

вершники Олуха»
08.15 М/ф «Тор: легенда 

вікінгів»
10.05 Х/ф «Ельдорадо»
14.00 М/ф «Ронал-варвар»
15.40 Х/ф «Все можу»

17.30, 0.25 Х/ф «Тупий 
і ще тупіший: 
коли Гаррі зустрів 
Ллойда»

19.00 Х/ф «Тупий і ще 
тупіш ий»

21.00 Х/ф «Супернянь»
22.45 Х/ф «Супернянь-2»

5 канал

06.00, 9.32 Вікно в Америку
06.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.35, 

11.30, 12.30, 13.30, 
15.35, 16.30, 17.30, 
18.30, 22.30, 23.30, 0.40, 
1.00, 2.00, 3.30, 4.00, 
4.35, 5.30 Час: Важливо

06.32, 18.10 Велика політика
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, 22.00, 
24.00, 5.00 Час новин

07.32 Суперкнига
07.50, 8.25, 22.15, 0.15 

Бізнес-час
08.10 Гра інтересів

08.32, 3.15 Феєрія мандрів
09.10 Сімейні зустрічі
10.10 Кордон держави
10.25 Будемо жити
10.40 Тема тижня
11.10 Рандеву з 

Я. Соколовою
11.32 Драйв
12.15 Автопілот-тест
12.20 Технопарк
12.25 Мотор
12.32 Прес-конференція 

щодо ситуації у зоні 
АТО

13.10 Діалоги з Патріархом
14.10 Модне здоров’я
15.15 П’ятий поверх

16.05 В кабінетах
16.32 Акцент
17.15 Дзеркало історії
19.25, 0.20 Невигадані історії
20.00 Д/п «Генеральна 

репетиція»
21.00, 1.15, 5.15 Час: 

підсумки тижня з 
В. Гайдукевичем

21.40, 3.00 Час-Time
22.32 Д/п «Фіалка терору»
23.32 Фінансовий тиждень
01.55 Огляд преси
02.20 Машина часу
03.32 Не перший погляд
04.15, 4.40 Кіно з 

Я. Соколовою

НТН

05.00 Легенди бандитської 
Одеси

05.25 Правда життя. 
Професії

06.20 Х/ф «Перстень 
з Амстердама»

08.00 Х/ф «Фарт»
09.20 Т/с «Агентство НЛС»
13.10 Розсміши коміка
15.00 Х/ф «Щиро ваш...»
16.40 Легенди карного 

розшуку
19.00 Т/с «Охоронець»
22.20 Х/ф «Побачення 

наосліп»
00.10 Х/ф «Мій 

найстрашніший 
жах»

01.55 Х/ф «Загін 
особливого 
призначення»

03.40 Випадковий свідок
03.45 Речовий доказ

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Концерт дитячого хору 

«Ластівка», ч. 1 
06.55 Українське гончарство. 

Фляндрівка, ч. 1 
07.30 У світ прекрасного 

дитину ведемо, ч. 1 
07.55 Д/ф «Покликання. 

Раїса Недашківська» 
08.40 Легенди 

Ужгородського замку 
08.50 Туристичними 

стежками. Холодний 
Яр 

09.05 Православний 
календар 

09.20 Позиція. Земля 
Валентина Щербачова 

09.50 Д/ф «Ігор Білозір. На 
зламі епох» 

10.30 Володимир Великий. 

погляд з Волині 
11.00 Гала-концерт артистів 

Національного театру 
оперети «Іон Дачіан» 
(Румунія) 

12.10 Пам’яті Олександри 
Смолярової, ч. 1 

13.00 Джаз Коло. Bass Song, 
ч. 1 

13.30 Д/ф «Відлуння віків. 
Олександрія» 

14.00, 02.00 І. Карпенко-
Карий. «Хазяїн». 
Фільм-вистава 

15.20, 03.20 Сергій 
Радченко. Спогади про 
музиканта

16.00 Концерт дитячого хору 
«Ластівка», ч. 2

16.35 Майстер-клас 
«Аерозйомка, 
коптери»

17.00 Українське гончарство. 
Фляндрівка, ч. 2

17.35 У світ прекрасного 
дитину ведемо, ч. 2

18.00 Іван Козловський. 
Назавжди з Україною

18.45 Православний 
календар 

19.00, 00.00 Інформаційно-
аналітична програма 
«Культура. Дайджест»

19.20, 00.20 Мовою 
мистецтва. Академія

19.45 Музика — моє життя
20.10 Головна роль. Ольга 

Семьошкіна
21.00 Вокально-хоровий 

конкурс «Victoria»
22.10 Пам’яті Олександри 

Смолярової, ч. 2
23.05 Флейта Іванни Тернай
00.45 Д/ф «Марко Вовчок. 

Таємнича зірка»
01.05 Головна роль. Стас 

Жирков

04.00 Ансамбль «Дніпро». 
20 років на сцені

05.25 Ігор Муратов. Поетичні 
світи

 
СТБ

05.55 ВусоЛапоХвіст
07.00 Все буде добре!
09.00 Все буде смачно!
10.15 Караоке на майдані
11.10 Х/ф «Вітер в 

обличчя»
15.10 Містичні історії-7 
19.00, 0.55 Слідство ведуть 

екстрасенси
23.00 Я соромлюсь свого 

тіла-2

ТОНІС

05.50 Х/ф «Королева 
Шантеклера»

07.50 Натхнення
09.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 
день за днем»

11.00 Будьте здорові!
11.25 Х/ф «Захист Лужина»
14.10 Teen-клуб
15.15 Океан-ВЕТ
15.50 НЛО: секретні архіви
16.50 Вікно в Європу 

Михайла Поплавського
17.15 Концерт «Запитайте в 

осені»
19.00 Формула Пруста. 

Микола Сивий
20.00 Цивілізація Incognita
20.15 Кумири
20.35 Світські хроніки
21.00 Шеф-кухар країни
21.35 Євромакс
22.00 Х/ф «Осіння соната»
00.00 Вихідний, після 

опівночі
01.10 Т/с «Еротична спека»
02.20 Фантазія
03.55 Сім чудес України

04.10 Х/ф «Краса по-
англійськи»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
06.40 Маски-шоу
07.50 Нове «Шалене відео 

по-українськи»
08.25 Облом.UA
09.00 Бушидо
11.00 Люстратор 7.62
12.00 Люстратор. 

Спецпроект
13.00 Секретні матеріали
14.00 Цілком таємно
15.00 Хоробрі серця
16.00 Д/п «Зброя»
16.25 Х/ф «Люди-Ікс: 

остання битва»
18.30 Х/ф «Мисливець 

проти Чужого»
20.10 Х/ф «Бунт»
22.00 Х/ф «Засідка»
00.00 Х/ф «Королівство 

гладіаторів»
01.45 Облом.UA.

ФУТБОЛ

06.00, 11.40, 3.25, 5.35 Топ-
матч

06.45, 15.50 Ісландія 
— Угорщина. УЄФА 
Євро-2016

08.50, 00.00 Великий 
футбол. Євро-2016

10.00, 10.50, 15.40, 20.35, 
21.20, 22.45 Футбол 
NEWS. LIVE

10.10, 11.00 Bonjour Euro!
11.45, 3.30 Португалія 

— Австрія. УЄФА 
Євро-2016

13.35 Бельгія — Ірландія. 
УЄФА Євро-2016

17.55 Україна — Півн. 
Ірландія. УЄФА Євро-
2016

20.00, 20.40, 21.25 Euro 
Rendez-Vous

21.50 Румунія — Албанія. 
УЄФА Євро-2016

01.20 Швейцарія 
— Франція. УЄФА 
Євро-2016 

ЄВРОСПОРТ

04.00, 10.00, 22.00 
Автоперегони. Гонка 
«24 години Ле Манна»

09.30, 16.15 Автоперегони
16.45, 2.15 ALL SPORTS: 

WATTS
17.00 Перегони
17.30, 21.30 ALL SPORTS. 

Шлях до «золота»
18.00 Академічне 

веслування. Кубок 
світу

19.00, 23.00 Велоспорт
19.55, 2.00 Новини. 

Євроспорт
20.00 Суперспорт. Чемпіонат 

світу
20.30 Супербайк. Чемпіонат 

світу. Гонка №
21.00 Суперстік. Чемпіонат 

світу. Місано
00.00, 2.30 Футбол. 

Чемпіонат MLS. 
02.05 Футбол

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
06.40 Ролан Биков
07.30 Юрій Нікулін
08.10 Паралельний світ
10.10 Шлях до війни
11.10 Голокост зсередини
12.10 Земля: код знищення
13.10 Таємниці динозаврів
14.00 Дика Польща
15.00 Дикий Берлін
16.00 Дикі Балкани
16.50 Шукачі пригод

18.30 Містична Україна
21.20 Пастка для динозаврів
22.20 Динозаври: таємний код
23.20 Суперкораблі
01.00 Таємниці 

кримінального світу

К1

05.10 Рецепти щастя
06.00 Свати біля плити
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 М/ф
09.20 Х/ф «В очікуванні 

вічності»
11.10 М/ф «Мухнемо на 

Місяць»
12.50 Орел і решка
18.10 Орел і решка. Шопінг-

2016
19.10, 1.10 Вечірній квартал
21.00 Х/ф «Король 

вечірок»
22.50 КВК
02.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 М/с «Підлітки-мутанти 
— черепашки-ніндзя»

06.20, 9.40 М/с «Дора-
мандрівниця»

07.30 Байдиківка
08.25 М/с «Смішарики. Пін-

код»
09.00 Мультик із Лунтиком
10.35 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»
11.35 Х/ф «Красуня й 

чудовисько»
13.25 М/с «Як козаки…»
16.45 Країна У
23.45 Т/с «Світлофор»
00.40 ТЕТ-Інтернет
01.40 Одна за всіх
02.10 БарДак
04.10 17+
05.00 Дамочки рулять

УТ-1

06.00 Світ православ’я
06.45 Крок до зірок
07.35 Світ on line
08.00 Золотий гусак
08.20 Смакота
08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Богослужіння у день 
Святої Трійці

12.00 Путівник прочанина
12.20 Гра долі
12.55 Мистецькі історії
13.30 Спогади
14.00 Театральні сезони
14.35 Фольк-music
16.30 Х/ф «Святий 

Філіпп. Я вибираю 
рай»

21.00, 5.35 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Книга ua
22.40, 4.50 Історія музики

ТРК «ЕРА»
23.00 Паспортний сервіс
23.20 День Янгола
01.20 Музичне турне
02.25 Віра. Надія. Любов
03.15 Мина Мазайло

05.05 Д/ф «Йога»
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Наталія ЛЕБІДЬ 

Лаконічності отця Костянтина Холодова 
мали б повчитися українські політики. 
Вміння робити своє діло і говорити про 
це коротко, без натяку на піар, наразі у 
великому дефіциті. «Головний капелан 
АТО», як називають Холодова в пресі, не 
намагається справити враження на спів-
розмовника — на питання він відповідає 
максимально конкретно. А починається 
розмова з того, що зараз хвилює капе-
ланів найбільше, — невизначеність їх-
нього статусу, котра обертається купою 
проблем для тих, хто служить у зоні 
АТО.

 ■ Пане Костянтине, рішення про 
створення капеланської служби було ух-
валено ще в січні 2015 року. Однак цей 
інститут так і не запрацював. У чому 
причина?
 — Закону про капеланську службу 
нема. Є тільки указ міністра оборони 
№40, який передбачає позаштатне ка-
пеланство. Тобто таке, котре перебуває 
не на забезпеченні збройних сил. 
 ■  В чому полягає принципова різни-
ця між цими статусами?
 — Капеланська служба повинна бути 
врегульована законодавчо, у Верховній 
Раді. Так само, як було ухвалено закон 
про тюремне капеланство. Щоб посада 
«капелан Збройних сил України» існу-
вала на законних підставах і була захи-
щена законом. Бо зараз, якщо я прийду 
в армію, один командир мені скаже: «Ти 
маєш робити це», а інший — «Ти маєш 
робити ось це». Коли буде закон, усі дія-
тимуть згідно з ним.
 ■ Що саме регулює командир військо-
вої частини в контексті душпастирської 
служби?
 — Якщо священик перебуває в штаті 
ЗСУ, він отримує начальство — це зви-
чайна міжнародна практика. Капелан 
перебуває у підпорядкуванні командира 
частини. Крім цього, він також є підлег-
лим департаменту капеланської служ-
би. 
 ■ Чи священик на війні, окрім своїх 
безпосередніх обов’язків, виконує ще 
якусь роботу? При нагоді і при потребі 
бере до рук зброю? 
 — Ні, в жодному разі. Тут уже ти або 
військовий, або священик. Змішувати ці 
два поняття є неправильним. Священик 
— не комбатант. 
 ■ Але зброю ви маєте? Це ж війна, як-
не-як. Вмієте поводитися зі зброєю?
 — Я зброї не маю, але я зброю знаю. 
На всяк випадок, якщо складеться така 
нештатна ситуація, коли доведеться за-
хистити життя своє чи свого побратима. 
Але штатної зброї я не маю, ні. 
 ■ Скільки зараз священиків перебу-
ває на війні?
 — Я володію лише дуже приблиз-
ною статистикою. На сьогоднішній день 
близько 40 священиків УПЦ КП пере-
бувають у зоні АТО. Саме в зоні АТО, бо 
скільки загалом капеланів в армії — я 
не знаю. Близько 10-15 греко-католиків 
і десь стільки ж протестантів. 
 ■ Інші конфесії не представлені?
 — Капеланів-мусульман немає. Бо й 
самих мусульман в армії вкрай мало. Те 
саме й щодо іудеїв. 
 ■ Опишіть день військового капела-
на. З чого він складається, який його пе-
ребіг?
 — День на день не схожий. Якщо взя-
ти мирний час, то тоді я вам можу сказа-
ти, чим займається капелан. Він органі-
зовує різні заходи, проводить молитви, 
опікується моральним станом бійців, 

їхніх родин... Організовує якісь кон-
церти, зустрічі тощо. І це — окрім бого-
служіння. Словом, веде різну соціальну 
роботу. На війні ситуація, звісно, інак-
ша, бо вона міняється не те що кожного 
дня, а кожної години. Ще раз повторю: 
день на день не схожий, але головне — 
це бути поруч із бійцями, сповідати їх, 
причащати, молитися з ними і молити-
ся за них. Плюс, знову ж таки, соціальна 
робота — привезти якихось смаколиків, 
привезти хлопцям нову військову фор-
му... 
 ■ Тобто ви працюєте ще й як волон-
тер?
 — Ну як... Просто коли їду до них, 
коли моя ротація, дізнаюся про потре-
би... Минулого разу привіз автомобіль і 
20 комплектів військової форми — хлоп-
ці були щасливі.
 ■ А хто автомобіль подарував?
 — Люди. Громадяни України.
 ■ Як часто у вас відбувається рота-
ція?
 — Я взагалі-то там постійно знахо-
джуся. Всю зиму там був, весною поїхав 
на парафію — посвятити паски й відслу-
жити... Зараз трохи відпочину, наберу-
ся сили — і з 1 липня поїду знову туди.
 ■ За вашої відсутності вашою пара-
фією хтось інший опікується?
 — Так, мене підміняє священик. 
 ■ Що для вас особисто є найтяжчим у 
службі на війні?
 — Найтяжчим на війні, та й не тіль-
ки на війні, є невизначеність. Незнан-
ня того, що буде далі. Війна — це привід 
для людини відставити всі життєві тур-
боти, зупинитися і подумати про те, що 
буде далі. Що буде зі мною, з моєю краї-
ною, моїм народом... Оці питання є голо-
вними на війні.
 ■ Скажіть, будь ласка, як бійці реагу-
ють на вашу присутність?
 — Можу розповісти, як вони реагу-
ють на мою відсутність. Дзвонять мені 
щодня. І питають: «Коли ви вже приї-
дете? Давайте приїжджайте. Без вас тут 
порожньо».
 ■ Як війна корегує відсоток атеїстів 
та віруючих?

 

— Відвертих атеїстів на війні я не зустрі-
чав. Є деїсти, тобто ті, хто вірить, що Бог 
є, але він до нього стосунку не має. Такі 
є, але їх мало. В основному — старий ко-
мандний склад. 
 ■ Вихований іще за СРСР?
 — Так. Це ще ті кадри. Мені з ними 
найважче знаходити спільну мову, вони 
моєї присутності там не розуміють. 
 ■ Вони не допомагають, але й не зава-
жають вам робити свою роботу?
 — По-різному. Є й такі, що заважа-
ють. У мене ж робота яка? Я — голо-
вний координатор священиків Київсь-
кого патріархату, тож мені з цими ста-
рими кадрами доводиться перетинати-
ся... Буває всяке. Але в основному я бачу 

сприяння. Є й молоді полковники, мо-
лоді генерали, які кажуть мені: «Отче, 
все зробимо, допоможемо, адже робимо 
спільну справу — рятуємо Україну». 
 ■ Ну а бійці взагалі носять вас на ру-
ках...
 — Спочатку для них це було незвич-
но — капелан у війську. Вони не знали, 
як зі мною заговорити, як підійти, мали 
якісь свої упередження. А зараз вже 
звикли, зараз я — їхня органічна части-
на. Зараз вони вже не знають, як без свя-
щеника обходитися. 
 ■ І скільки часу в бійців такий адап-
таційний період тривав?
 — Знаєте, на війні все досить швид-
ко відбувається. Тож, може, десь із мі-
сяць... Та й я там не перший був. Капела-
ни в армії — з 2014 року. Тільки не цент-
ралізовано. Десь в одній частині був свя-
щеник, в іншій... Решта подивилася, і 
— «нам теж треба священика!». Зараз, 
коли я в штаб заходжу, мені відразу пач-
ку листів дають від тих бригад, де потрі-
бен священик. Я ці заявки потім пере-
даю в Київ, і вже з Києва сюди направ-
ляють людей. 
 ■ У капелани йдуть добровольці?
 — Так, винятково добровольці. Свя-
щеник, який ніколи не був на війні чи у 
іншій критичній ситуації, може не тіль-
ки користі не принести, а ще й шкоди за-
вдати. Тож тільки ті, хто добровільно та 
свідомо хочуть випробувати себе в капе-
ланському служінні, йдуть в армію. 
 ■ Який на сьогодні дефіцит душпас-
тирських кадрів?
 — В ідеалі потрібно було б більше ста 
капеланів, а може, й усі двісті, щоб за-
безпечити наші потреби. Але загалом у 
нас було близько трьох сотень священи-
ків, які перебували в зоні АТО. Місяць 
вони працюють там, потім на три місяці 
повертаються додому. 
 ■ Втрати серед священиків були?
 — Було одне кульове поранення і був 
один священик два місяці у полоні.
 ■ Звільнили його?
 — Так. Обміняли. 
 ■ Якщо повернутися на початок на-
шої розмови. Що треба зробити, на вашу 
думку, щоб капеланська служба в Ук-
раїні була легалізована? 
 — Треба, щоб не тільки ми порушу-
вали це питання, а й щоб і громадсь-
кість звернулася до Міністерства оборо-
ни. Бо, за великим рахунком, там уже 
майже все готово. Офіцери, які працю-
вали над створенням відповідного де-
партаменту, майже завершили роботу. 
З 1 травня він мав запрацювати, але... 
Я вже написав не одне звернення і про-
сив журналістів про підтримку... За кор-
доном дивуються нашій ситуації. Мене 
питають: «А що буде, як тебе вб’ють?». 
Я кажу: «Не знаю. Поховають, мабуть, 
безкоштовно». «А родині що?» — пита-
ють мене. «А родині, — кажу, — нічо-
го». Отака-от ситуація... ■

ПРЯМА МОВА

Відвертих атеїстів на війні 
я не зустрічав
Капелан української армії отець Костянтин Холодов — про священиків у зоні АТО 
та про потребу законодавчо врегулювати їхній статус

■

Костянтин Холодов, капелан української армії.❙

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Тиждень тому «УМ» 
повідомляла про про-
тест групи тернопіль-
ських активістів про-
ти проведення у шко-
лах обов’язкових занять 
iз християнської етики, 
спричинений не атеїз-
мом, а прагненням при-
вести шкільну освіту в 
місті у відповідність до 
вимог Конституції Ук-
раїни (її 35-та стаття гла-
сить, що церква і релігій-
ні організації в Україні 
відокремлені від держа-

ви, а школа — від церк-
ви). Відповідна електрон-
на петиція, зареєстрова-
на на сайті Тернопільсь-
кої міськради наприкінці 
травня, швидко набра-
ла необхідну для розгля-
ду кількість голосів. І ось 
уже вчора виконком від-
реагував. «Прийнято рі-
шення відмовити в задо-
воленні електронної пе-
тиції про відокремлення 
освіти та релігії й під-
твердити необхідність 
вивчення у школах Тер-
нополя предмета «Осно-
ви християнської ети-
ки», — повідомив місь-

кий голова Тернополя 
Сергій Надал. — Хочу 
ще раз наголосити, що 
ці предмети були в Тер-
нополі завжди, почина-
ючи з часів незалежності 
України. Ці заняття є 
факультативними. Тоб-
то ніхто нікого не при-
мушує. Це була ініціа-
тива громади, щоб такий 
предмет з’явився у шко-
лах iз метою виховання 
правильних цінностей. 
Більшість тернополян 
розуміє значення хрис-
тиянства і християнсь-
кої церкви для станов-
лення українців як на-
ції, а також розуміє, що 
такі уроки несуть лише 
добро». Також він зазна-
чив, що від часу реєстра-
ції згаданої петиції місь-
крада отримала понад 
2600 листів iз міста та 
більш як 32 тисячі з об-
ласті, а також звернення 
від церков i релігійних 
громад на захист «Основ 
християнської етики» у 
шкільній програмі. ■

КОЛІЗІЇ

Бог у школі
Мiська влада не підтримала 
петицію «Про відокремлення 
освіти від релігії»

■
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У двері постукав сам Тарас 
Шевченко...
 Іван Миколайчук як актор, 
режисер, сценарист створив не 
тільки галерею яскравих кіно-
образів, а, що найважливіше, 
— сам став утіленням на кіно-
екрані, попри різні перешкоди, 
не тільки архетипу українця, а 
й архетипу української куль-
тури й навіть нації. Іван Мико-
лайчук творив у часи, коли за 
прояви національного жорсто-
ко переслідували. Його також 
не оминули звинувачення в на-
ціоналізмі i фактична заборона 
зніматися (й знімати) у 70-х ро-
ках, радянське керівництво за-
несло його тоді й у списки «не-
благонадійних».
 «Іван Миколайчук був не-
ймовірною особистістю. Він так 
мало говорив про себе, — каже 
Станіслав Сукненко. — Про ньо-
го «говорила» його творчість. І 
сьогодні в нас є можливість по-
бачити, почути й осягнути те, 
що залишив митець у своїй 
творчій спадщині на ниві візу-
ального, метафоричного та вер-
бального. Саме сьогодні, у дра-
матичному контексті новіт ньої 
історії, Іван Миколайчук дає 
нам відповіді на найболючіші 
запитання та виклики часу. На-
разі нам залишається лише ос-
мислити все це й дослухатися до 
його голосу. Голосу провидця й 
національного генія». 
 У звичайному людському 
житті з ім’ям Івана Миколай-
чука було пов’язано немало 
див. Фактично саме про них го-
ворили друзі й однодумці мит-
ця, які з нагоди його ювілею 
зібралися у столичному Будин-
ку кіно на вечір «Іван Мико-
лайчук. Той, хто впіймав час». 
Уже після смерті актора у 1987 
році на ставок у його рідному 
селі прилетіла пара лебедів. На 
зимівлю птахи не відлетіли, че-
рез рік їх стало більше, а тепер 
там живе ціла лебедина зграя. 
Як же красномовно цей факт 
живої природи перегукується з 
романом Василя Земляка «Ле-
бедина зграя», за яким Іван Ми-
колайчук наприкінці свого ко-
роткого життя зняв фільм «Ва-
вилон ХХ», яким явив себе ще і 
як мислитель!
 Згадав ведучий вечора 
Станіслав Сукненко про диво, 
пов’язане зі зйомками першого 
фільму «Сон» режисера Воло-
димира Денисенка, в якому Ми-
колайчук — ще будучи студен-
том — зіграв Тараса Шевченка. 
А паралельно почав зніматися у 
картині «Тіні забутих предків» 
Сергія Параджанова. Й звід-
ки було знати студентові теат-
рального інституту, що на оби-
дві ролі вже були затверджені 
інші актори?.. Марія Миколай-
чук у різних інтерв’ю оповідала 

про неймовірний збіг: вона по-
дарувала чоловікові перед тим 
дві книги — Тараса Шевченка 
та Михайла Коцюбинського. 
 А після цього Марії ще при-
снився пророчий сон, що бу-
цімто у двері їхньої оселі хтось 
постукав. Несподіваному гос-
тю відчинили. То був не хто ін-
ший, як Тарас Шевченко, на 
роль якого Івана невдовзі й за-
просили... 

Народний філософ
 «Це щастя, що ми з Іваном 
не були закохані, а лишились 
друзями», — сказала на вечорі 
народна артистка України Ла-
риса Кадочнікова, яка разом з 
Іваном Миколайчуком зіграла 
одну з головних ролей у «Тінях 
забутих предків». Вони багато 
країн об’їздили разом. Лариса 
Валентинівна пригадала першу 
поїздку — в Аргентину. Актор-
ка озвучила деякі «побутові» 
дрібниці. Наприклад, у поїзд-
ку молодий актор-студент на-
віть светра не мав, вдяганку за 
кордон йому позичили друзі. І 
ще. Виявляється, на кінофести-
валь в Аргентину для них з Іва-
ном Миколайчуком радянські 
чиновники виділилили... чоти-
ри долари на двох. Та Іван на-
віть свої два долари «добових» 
зумів зекономити, привіз додо-
му. «Після того як «Тіні забу-
тих предків» показали, зал за-
вмер, — розповіла Лариса Ка-
дочнікова. — Звісно, ми зля-
калися: оця мертва тиша, на 
перший погляд, могла означа-
ти одне: наш фільм не сприйня-
ли. Лише шалені оплески через 
декілька хвилин засвідчили не-
бувалий успіх картини».
 Голова Спілки кінематогра-
фістів України Сергій Тримбач 
каже, що Іван Миколайчук був 
воістину народним філософом, 
якому вдавалося творити і пе-
ретворювати цей світ. Сергій 
Васильович говорив про творчу 
драму генія Миколайчука, по-
силаючись при цьому на слова 
Сергія Параджанова: «Драма 
Івана Миколайчука як актора 
в тому, що в першій своїй ролі 
він піднісся й вдарився голо-
вою об... стелю». До речі, Іва-
нові Миколайчуку — «гостеві 
з Карпат», нелегко було жити у 
Києві. Проте Миколайчук умів 
побачити красу навіть в урбані-
зованому просторі. «Якось зай-
шов я до нього додому і висло-
вився про те, що не той, мо-
вляв, тут, на Березняках, пей-
заж, — згадує Сергій Тримбач. 
— Почувши це, Іван відвів 
мене на балкон і показав дале-
кий краєвид, що сягав Києво-
Печерської лаври. І промовив: 
«Цей краєвид я ні на що не про-
міняю...»
 «Лови час, бо все швидко 

старіє», — написав колись фі-
лософ Григорій Сковорода. Нам 
здалося, що саме Івановi Мико-
лайчуку це вдалося зробити, — 
каже Станіслав Сукненко. — 
Тому й виникла ідея проведен-
ня вечора, в якому життєпис 
його розділений на сім картин: 
від дебютної кіноролі у «Сні» 
до першої режисерської роботи 
«Вавилон ХХ». Не хочеться ро-
бити з нього ікони, «каменяра», 

романтичного гуцула... Він був 
живою людиною з душею, яку 
завжди переповнював біль за 
все. А ще він був філософом. І 
його філософські та екзистен-
ціальні роздуми були однією з 
його іпостасей. Тому ми вирі-
шили озвучити фрагменти зі 
знакових Іванових фільмів його 
голосом, який читає тексти Гри-
горія Сковороди з документаль-
ної стрічки режисера Ролана 
Сергієнка «Відкрий себе», за-
бороненого, до речі, свого часу. 
Здається, що цей монолог — це 
монолог самого Івана Миколай-
чука. Людини зі своїм баченням 
світу, митця непростої долі й са-
мобутнього філософа. Це голос 
того, кому попри все вдалося, 
як тепер стає очевидним, «упій-
мати час»...
 Не було в цей вечір у Синій 
залі Будинку кіно Ліни Костен-
ко. Та її спогад про Івана Ми-
колайчука, висловлений в од-
ному з її віршів, надовго зали-
шиться в пам’яті українців. Це 
було в селі Халеп’я, на одній із 
письменницьких дач, куди пое-
тесу запросили в гості. Тож пе-
реповідають, як одного літнього 
ранку поетеса разом зі своїм ма-
леньким сином вийшла на про-
гулянку. І саме в той ранок по-
бачила картину, яка вразила її: 

біля однієї хати Іван Миколай-
чук косив траву. Ліна Костенко 
написала тоді: «О, як натхненно 
вміє він не грати// Як мимоволі 
творить він красу// Бур’ян глу-
шив жоржини біля хати// І в ге-
нах щось взялося за косу». Іван 
Миколайчук поселився тоді у 
сільській хаті, аби ви брати «на-
туру» для зйомок свого наступ-
ного фільму... ■

Олена ШАПІРО, мистецтвознавець

 З’явилася чудова нагода побачити улюбле-
не місто очима молодшого покоління — нещо-
давно в Українському домі відкрилася вистав-
ка дитячого малюнка, зорганізована Централь-
ною бібліотекою ім. Т. Г. Шевченка для дітей 
м. Києва під гаслом «Я і мій Київ!». Учасни-
ками конкурсу стали юні читачі Централізо-
ваних бібліотечних систем (ЦБС) столиці, а 
також учні художніх студій віком від 5 до 16 
років. 
 Отримавши творче завдання — зобразити 
улюблене місто, діти створили близько сотні 
різноманітних, веселих і яскравих, фантас-
тично красивих малюнків, виконаних різни-
ми художніми техніками. У своїх роботах юні 
художники зобразили себе під час прогулян-
ки найулюбленішими куточками міста, якими 
дійсно щиро пишаються. Можемо побачити бо-
танічний сад, краєвид iз гори, Пейзажну алею 
і, звісно, популярний у всіх киян Андріївський 
узвіз. Вільно гуляючи з морозивом або з кві-
тами, діти, звичайно, не обійшли увагою і су-
часні реалії, створивши картини, де головний 
персонаж міцно тримає у руці мобільний теле-
фон. 
 Працівники Центральної дитячої бібліоте-

ки вже упродовж 15 років ведуть цей цікавий 
конкурс. Виставка має шляхетну мету — вихо-
вання у дітей любові та поваги до рідного міс-
та, а також до української історії та культури. 
На виставці «Київ та кияни очима дітей» нині 
представлені дитячі малюнки малих відвідува-
чів бібліотек iз різних районів: Святошинсько-
го, Солом’янського, Деснянського, Голосіївсь-
кого, Печерського і Подільського, а також ро-
боти iз будинків творчості, гуртків і студій.
 Визначали переможців у трьох вікових ка-
тегоріях. Серед тих, кому 5-8 років, I місце от-
римав Олександра Штельмах, II місце — Надія 
Сніщар, III місце — Діана Святецька, а при-
зи глядацьких симпатій дісталися Вікторії 
Пограбняк та Ванді Міхновській (саме її ро-
бота використана для однієї з афіш виставки). 
У віковій категорії 9-12 років журі нагороди-
ло: I місце — Олександру Шовкову, II місце 
— Даніяра Кайзерова, III — Давида Процен-
ка, приз глядацьких симпатій — Яна Мірошні-
ченко. У віковій категорії 13-16 років: I місце 
— Марія Савенок,II місце — Олександра Зощу-
ля, III місце — Вікторія Клочко, приз гляда-
цьких симпатій — Софія Кандурова. Гран-прі 
конкурсу отримала робота Вероніки Яцюк. ■

АРТ-ПРОСТІР

Намалюй 
мені Київ
Упродовж 15 років у столиці 
бібліотекарі організовують 
конкурс дитячих малюнків

■

На виставці дитячих малюнків людно. 
Фото надане організаторами.

❙
❙

ДОСЬЄ «УМ»

 Іван Миколайчук народився 15 
червня 1941 року в с. Чортория на Бу-
ковині в багатодітній селянській ро-
дині.
 Із 12 років грав у сільському само-
діяльному театрі.
 У 1957 році закінчив театр-студію 
при Чернівецькому музично-драматич-
ному театрі ім. Ольги Кобилянської.
 29 серпня 1962 року одружив-
ся з акторкою того ж театру Марією 
Карп’юк.
 У 1963—1965 роках навчався на 
кіноакторському факультеті Київського 
інституту театрального мистецтва. Де-
бютував у кіно студентом, знявшись у 
курсовій режисерській роботі Леоніда 
Осики «Двоє».
 У 1964 році знявся у фільмі Сергія 
Параджанова «Тіні забутих предків» і 
фільмі Володимира Денисенка «Сон».
 У 1970 р. знявся у фільмі Юрія Іл-
лєнка «Білий птах з чорною ознакою».
 У 1972 р. — у фільмі Володимира 
Івченка «Пропала грамота».
 Загалом знявся у 38 фільмах. 
 У 1983 році створив сценарій кар-
тини «Небилиці про Івана», який до-
зволили знімати тільки восени 1986 
року. Через тяжку хворобу почати 
зйомки так і не зміг.
 Помер 3 серпня 1987 року в Києві. 
Похований на Байковому цвинтарі. 
 Вулицю Серафимовича у Києві, на 
якій жив Іван Миколайчук, переймено-
вано на вулицю Івана Миколайчука.
 На батьківщині поета в хаті, де 
жила сім’я Миколайчуків, нині діє му-
зей Івана Миколайчука.
 Пам’ятну дошку на честь акто-
ра встановлено на Київській кіностудії 
імені Олександра Довженка.

■ПОСТАТЬ

О, як натхненно 
він умів не грати!
Акторові Іванові Миколайчуку 
виповнилося б 75 років
Тетяна ОЛІЙНИК

 «Немає більшої трагедії, мені здається, ніж бути генієм, — вважав 
Іван Миколайчук. — Я, хвалити Бога, не геній. Але те, що я від-
чуваю в генії, каже мені: це найнещасніші люди на світі, тому що 
вони, як провидці, сприймають усе, вбирають усе і боляче їм усе. 
І все в них кричить — уся несправедливість, усе зло на світі. Як 
витримати це? Яку треба мати душу? І тому ціна людини, рівень її 
— це, мабуть, рівень болю, який може вміститися в серці».
Зовсім скоро, 15 червня, геніальному акторові українського пое-
тичного кіно Іванові Миколайчукові виповнилося б 75 літ.

■

Іван Миколайчук у ролі Тараса Шевченка.❙

У «Тінях забутих предків» 
карпатський самородок зіграв 
іще студентом.

❙
❙
❙
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Віталій МОХНАЧ

Перебуваючи на тренувальному зборі в Італії, 
Андрій Шевченко — помічник головного тре-
нера збірної України Михайла Фоменка — в 
інтерв’ю авторитетному місцевому виданню 
сказав, що на ЧЄ «синьо-жовті» можуть при-
ємно здивувати футбольний світ. У розмові зі 
знаним вітчизняним наставником В’ячеславом 
Грозним «Україна молода» вирішила з’ясувати, 
чи має колектив Михайла Фоменка можли-
вості для хорошого виступу у Франції.

 ■ В’ячеславе Вікторовичу, в останніх то-
вариських матчах Михайло Фоменко ак-
тивно тестував тактичну схему з яскравим 
«плеймейкером», яка дозволила відчутно 
підвищити видовищність гри. Чи можна 
очікувати подібного ходу від нашого голов-
ного тренера в стартовому матчі на Євро?
 — Знаючи Михайла Фоменка — органі-
зовану, серйозну, дисципліновану людину, 
— не думаю, що в матчі проти Німеччини у 
нас буде «плеймейкер».
 Грати першим номером проти чинних 
чемпіонів світу досить важко, хоча сьогод-
ні німецька команда — вже не та, що була 
кілька років тому.
 Вони не дуже добре пройшли відбір на 
ЧЄ-2016, не надто переконливо вигляда-
ли у контрольних поєдинках. У принципі, 
все закономірно. Після того як ти став най-
сильнішим у світі, настало певне відчуття 
розслабленості.
 Окрім того, збірна Німеччини тради-
ційно не дуже добре починає групові тур-
ніри. Як правило, «бундестім» набирає хід 
уже по ходу змагань, накочуючись, так би 
мовити, на фінальну частину. Утім не ду-
маю, що все це змусить Михайла Фоменка 
зрадити своїм принципам.
 ■ Тож ставку буде зроблено на оборон-
ну модель гри? 
 — Збірна України — це організована 
дисциплінована команда, яка вдало ви-
користовує пресинг, швидкий перехід з 
оборони в атаку, стандарти, має агресивні 
фланги, активну атаку й, що головне, ста-
більний склад. 
 Я можу назвати десять гравців «осно-
ви»: П’ятов, Федецький, Хачеріді, Ракиць-
кий, Шевчук, Степаненко, Ротань, Коноп-
лянка, Ярмоленко, Зозуля. 
 Хто буде одинадцятим? Швидше за все, 
то буде Сидорчук, який уміє добре підби-
рати м’яч. Він агресивний, щойно вдру-
ге став чемпіоном України, здобув неоці-
ненний досвід у Лізі чемпіонів. Ковален-
ко, Зінченко? Це технічні гравці, і їхній 
вихід, на мою думку, доречний, коли пот-
рібно грати першим номером.
 ■ Як думаєте, чи наважиться Михай-

ло Іванович на серйозну ротацію складу 
після першого поєдинку, адже відомо, що 
наша збірна не надто переконливо вигля-
дає в так званих спарених дуелях?
 — Вважаю, що не буде глибокої ротації, 
тому що йде робота на результат. Нині систе-
ма відновлення така, що протягом 48 годин 
звичайна, без допінгу, медицина, в поєднан-
ні з системою тренувань дозволяє досягти 
максимального поновлення кондицій.
 ■ Вочевидь ключове значення на шля-
ху до досягнення результату матиме пси-
хологічна стійкість футболістів. Чи готові 
наші гравці до великих звершень? 
 — Подивіться на склад збірної. Там, в 
основному, представлені футболісти «Ди-
намо», «Шахтаря» та «Дніпра» — «топові» 
гравці з «топ»-команд. 
 Дніпропетровський клуб не так давно 
грав у фіналі Ліги Європи, «гірники» та 
динамівці — провели євросезон у Лізі чем-
піонів, борючись при цьому за найвищі 
місця в чемпіонаті. Ці хлопці вміють три-
мати удар і розуміють, що не варто все за-
лишати на останній день.
 ■ На вашу думку, який потенціал у на-
шої збірної? Приміром, президент ФФУ 
Андрій Павелко скромно говорить про 
вихід iз групи.
 — Я знаю президента федерації, він 
— хороший дипломат. Вочевидь жодних 
проблем ні з підготовкою, ні з мотивацією 
у наших збірників не було. І хоча макси-
мальні завдання ніхто не озвучує, вважаю, 
що хлопцям до снаги дістатися півфіналу. 
Хтось буде з цих слів сміятися, мовляв, 
збірна взагалі не демонструє змістовної 
гри, але ж і в 2006 році перед ЧС у Німеч-
чині на команду Блохіна ніхто не сподівав-
ся. Але збірна досить серйозно виступила 
на тому «мундіалі». Думаю, на ЧЄ-2016 
ми ще краще зіграємо. Українська збірна 
може всіх приємно здивувати. Скажу па-
радоксальну річ, але вважаю, що наша ко-
манда має хорошу можливість стати пер-
шою в групі. За тих обставин, у яких нині 
перебуває збірна Німеччини, не думаю, 
що вони кинуть усі сили для виграшу гру-
пи. Їм усе одно, з ким грати в 1/8 фіналу. 
А у наших хлопців, за такого сценарію, 
з’явиться можливість у першому раунді 

«плей-оф» зіграти з третім колективом із 
груп А, B, F. 
 ■ На чому базується ваша впев-
неність?
 — У наших конкурентів є проблеми. 
Про німців я вже сказав. У поляків — 
складна ситуація в центрі захисту. Так, у 
них є зірковий Левандовський, таланови-
тий Мілік та титулований Крихов’як, але 
за складом наша збірна сильніша за «кад-
ру». До того ж ми краще обороняємося. 
Щодо Північної Ірландії, яка не програє 
вже 12 матчів поспіль, то при всій повазі 
до команди Майкла О’Ніла треба розуміти, 
що це перша за три десятиліття участь «зе-
лених» у великому футбольному дійстві. 
Не маючи яскравих виконавців, настав-
ник iще й втратив на невизначений термін 
(через травму) головного бомбардира Кай-
ла Лафферті.
 Водночас у «синьо-жовтих» високий рі-
вень атакувальних дій, хороша реалізація. 
Ми обіграємо поляків та північноірландців 
і, думаю, не програємо німцям.
 ■ Хай там як, але, говорячи про макси-
мально далеке просування турнірною сіт-
кою, для «синьо-жовтих» важливо «за-
вчасно» не потрапити у «плей-оф» на голо-
вних фаворитів турніру — Іспанію, Фран-
цію та, знову ж таки, Німеччину.
 — Власне, іспанців я б у перелік основ-

них претендентів на перемогу не включав.
 На перше місце в цьому рейтингу я 
ставлю Францію, на друге — Німеччину, 
але ту, яка гратиме в заключній частині 
чемпіонату, а не на його старті. Для фран-
цузьких футболістів домашнє Євро особли-
ве — їхнє величезне почуття патріотизму 
додасть їм чимало сил. 
 А зірковий час іспанських футболістів 
уже минув. Їх уже всі розкусили — тоталь-
ний контроль м’яча, пас заради пасу. Та ще 
й немає у них нападника топ-рівня: за бор-
том чемпіонату залишилися Дієго Коста, 
Фернандо Торрес. Чесно кажучи, я не ро-
зумію, за рахунок чого «Червона фурія» 
зможе втретє поспіль виграти Євро. Те ж 
саме стосується і фіналістів минулого ЧЄ 
— італійців.
 До півфіналу можуть дійти бельгійці, 
у яких зібралася прекрасна команда. Утім 
грати їм доведеться без ключового захисни-
ка Компані. Насправді, українська коман-
да не слабша за бельгійців. Важливо пові-
рити в себе. Бачите, Джамала виграла пі-
сенний конкурс. Греки виграли Євро-2004, 
не маючи такого складу, який є сьогодні у 
нас. Чому б нам не виграти? Звісно, склад 
збірної Франції та Німеччини сильніший за 
український, але все у футболі може бути. 
Хлопці поїхали до Франції, і вони хочуть 
довести, що вони чогось варті. ■

Про самовіддачу
 Футболіст має сам ста-
вити перед собою серйоз-
ні завдання, намагати-
ся чогось досягти, а тре-
нер йому в цьому допома-
гатиме. Але якщо людина 
сама не хоче щось робити, 
примусити її ніхто не зда-
тен. У футболіста має бути 
велике бажання самов-
досконалюватися, чимось 
жертвувати, якщо ж через 
якісь проблеми він опус-
кає руки, нічого серйоз-
ного з нього не вийде. Тре-
ба бути справжнім чолові-
ком, відповідати за слова і 
дії, вміти боротися за своє 
місце під сонцем. 

Про професійну планку
 Свого часу до мене 
зверталися представни-
ки кількох клубів Росії 
та України, але завдання, 
які вони перед собою ста-
вили, не збігалися з мої-

ми амбіціями — боротьба 
за виживання вже не для 
мене. Коли починаєш свою 
кар’єру, то готовий узяти-
ся за будь-яку роботу, за-
раз же мені немає ніяко-
го сенсу просто працюва-
ти, аби не бути безробіт-
ним. Треба берегти своє 
ім’я та й про здоров’я ду-
мати: сприймаючи близь-
ко до серця те, що відбу-
вається на полі, при по-
ганій грі команди недовго 
й інфаркт отримати.

Про стиль роботи
 Є тренери-деспоти, є 
демократи, я десь посере-
дині між ними. До кожно-
го гравця намагаюся під-
ходити індивідуально: де-
хто все розуміє з першого 
разу, а на декого, буває, 
треба нагримати, щоб він 
усе усвідомив. Звичайно, 
що кожен має право на по-
милку, головне — аби лю-

дина зробила з цього пра-
вильні висновки. На полі 
ж бажано помилятися по-
далі від своїх воріт...

Про вибір виконавців
 Ніяких образ щодо 
того, кого наставник за-
являє на гру, а кого ні, з 
боку футболістів не му-
сить бути: якщо ти вар-
тий цього — вийдеш на 
поле, адже тренер не во-
рог собі. Кожен має роби-
ти свою справу. Головний 
тренер дає футболісту на-
станову, яку той має вико-
нувати на полі, але в рам-
ках цього намагатися тво-
рити, проявляти свої кра-
щі здібності. У відносинах 
iз гравцями потрібно три-
мати певну відстань: фут-
боліст повинен поважа-
ти тренера, але й настав-
ник має цікавитися і по-
зафутбольним життям 
гравця, щоб він відчував 

до себе увагу як до люди-
ни. Зрештою, тренерська 
професія не дуже відріз-
няється від професії грав-
ців. До кожного — свої 
вимоги, але суть одна: ко-
жен повинен зробити біль-
ше, ніж може. Думати про 
перемогу потрібно завж-
ди. А чи вдасться це зро-
бити — інша справа. Але 
словами це не вирішити, 
потрібно працювати, шу-
кати свій шанс. ■

ПРЯМА МОВА

«Настав час повірити в себе»
Знаний вітчизняний наставник прогнозує українській збірній 
успішний виступ на Євро-2016

■

Оптимістичні прогнози від Грозного.
Фото з сайта lobda.at.ua.

❙
❙

ПЕРСОНА

Жертовна самовіддача
Напередодні старту Євро-2016 «УМ» намалювала 
характерологічний портрет наставника збірної України

■Інф. «УМ»

Післязавтра в Ліллі на стадіоні 
«П’єр Моруа» матчем проти 
чинних чемпіонів світу — нім-
ців — розпочнеться турнірний 
шлях національної збірної Ук-
раїни на її другому в історії чем-
піонаті Європи. На свій дебют-
ний єврофорум «синьо-жовті» 
пробилися в статусі господарів 
— без бою. Натомість дорога 
до Франції видалася довгою 
та складною. Зачарований 
«плей-оф» відбору на великий 
футбольний форум «синьо-
жовті» подолали лише з шос-
тої спроби, i не без допомоги 
тренерського генія Михайла 
Фоменка. Вимогливий та кон-
сервативний, він знайшов під-
ходи до молодого покоління 
вітчизняних футбольних зірок, 
надавши їм шанс голос но за-
явити про себе на всю Європу. 
Журналісти «України молодої» 
не раз спілкувалися з Михай-
лом Фоменком. І в ролі гравця, 
і в ролі тренера він завжди де-
монстрував непохитну принци-
повість та високий професіо-
налізм. Аби зрозуміти характер 
та сутність футболу, в який 
гратимуть «синьо-жовті» на 
ЧЄ-2016, «УМ» наводить сло-
ва Михайла Івановича, сказані 
ним виданню на різних етапах 
його ігрової та тренерської 
кар’єри.

ФРАНЦУЗЬКЕ ЛІТО

 Відсторонений від керівництва УЄФА Мішель 
Платіні, ще перебуваючи на високому посту, зро-
бив усе, аби 15-й за ліком чемпіонат Європи точно 
запам’ятався фанатам «гри мільйонів». В Європей-
ському футбольному союзі збільшили кількість ко-
манд-учасниць до 24. Подовжили «плей-оф»: те-
пер він розпочинатиметься з 1/8 фіналу та «прийма-
тиме» треті команди з квартетів (чотири найкращі з 
шести). Завдяки переформатуванню фінальної час-
тини змагань уперше потрапити на ЧЄ змогли збір-
ні Ісландії, Північної Ірландії, Уельсу, Албанії та Сло-
ваччини. Як вважають аналітики букмекерської кон-
тори William Hill, французи мають найбільші шанси 
на виграш Кубка Анрі Делоне. Але для цього «гал-
лам» доведеться втихомирити амбіції чинних чем-
піонів світу — німців та іспанських збірників, які 
виграли два попередні Євро. Іншою проблемою гос-
подарів буде питання безпеки, якою, враховуючи 
реальну загрозу виникнення терористичних актів, 
особисто опікуватиметься президент країни Фран-
суа Олланд. Окрім іншого, французький уряд пла-
нує запустити мобільний додаток, який надсилати-
ме користувачам сповіщення в разі передбачува-
них терактів. Тож тамтешня влада прагне зробити 
все, аби ЧЄ пройшов на найвищому рівні. Стартовий 
матч турніру 10 червня прийме «Стад де Франс» — 
французи гратимуть iз румунами.

■

Останні вказівки «коуча».
Фото з сайта zn.ua.

❙
❙

Шахи
 На чемпіонаті Європи, що 
проходив у румунському місті 
Мамая, екс-чемпіонка світу, 
харків’янка Анна Ушеніна вибо-
рола титул найсильнішої шахіст-
ки континенту. На фініші 11- туро-
вого турніру наша співвітчизниця 
показала однаковий очковий ре-
зультат з іспанкою Сабріною Ве-
гою (8,5 залікового пункту), проте 
завдяки кращим додатковим по-
казникам європейське «золото» 
дісталося саме українці. ■

ХРОНІКА■
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 Прибігає чоловік додому і кри-
чить дружині з порога:
 — Завтра йдемо на весілля мого 
кращого друга з Джулією Робертс!
 — Як завтра, а як же сукня, кві-
ти, подарунок?
 — Ну ти й некультурна, це фільм 
так називається.
 — Мовчав би краще. Коли я 
тебе на «Лебедине озеро» кликала, 
хто з вудками приперся?

* * *
 У глибоку яму потрапив лев. По-
руч росте дерево. На гілці цього де-
рева стрибає мавпа і радіє:
 — Ну все, ти попався! Кігті на 
намисто, зуби на сувеніри, шкуру за-
мість килимка постелять!
 Тут гілка ламається і мавпа па-
дає до лева в яму:
 — Льово, не повіриш, спустила-
ся вибачитися!

По горизонталі:
 1. Рівненський футболь-

ний клуб. 5. Перевізник у царс-
тво мертвих в давньогрецькій мі-

фології. 8 Ім’я дружини Адама Ос-
манова, звинуваченого в замаху на 
Володимира Путіна, яка воює в зоні 
АТО у складі батальйону імені Джо-
хара Дудаєва. 9. Ім’я знаменитого 
футболіста, захисника «Баварії» і 
збірної Німеччини, володаря «Зо-

лотого м’яча» 1990 року. 10. Ім’я 
сина наймички з однойменної по-
еми Тараса Шевченка. 11. Ледь по-
мітна різниця у відтінку кольору, 
звуку. 12. Центральна площа в ста-
родавніх Афінах. 15. Столиця Рес-
публіки Гана. 18. Урочистий вели-
чальний вірш. 20. Львівська конди-
терська фабрика. 21. Столиця Мо-
замбіку. 22. Японська фігуристка, 
чемпіонка світу 1989 року. 24. Ге-
роїня скоромовки, яка постражда-
ла від злочинних дій і сама скоїла 
злочин. 27.Сленгова назва мариху-
ани і гашишу. 30. Частина поєдин-
ку в боксі. 31. Жанр публіцистики. 
32. Польське місто, центр електрон-
ної промисловості. 33. Нижчий дип-
ломатичний ранг співробітників по-
сольств. 34. Релігія мусульман. 35. 
Лікарська рослина. 
По вертикалі:
 1. Річка, яка впадає в Каспійсь-
ке море. 2. Префікс, що означає за-
старілий, той, що вийшов з ужитку. 
3. Дика козуля. 4. Ім’я радянсько-
го розвідника, який попереджав про 
точну дату нападу німців на СРСР. 
5. Морська промислова риба. 6. Ва-
рязький конунг, який дав початок 
династії київських князів. 7. Дочка 

Тантала, дружина царя Фів Амфіо-
на, яку богиня Латона покарала за 
зарозумілість. 13. Екс-президент 
Чехії. 14. Волгоградський футболь-
ний клуб, який тренував Віктор Про-
копенко до переходу в «Шахтар». 
16. Українська валюта перших років 
незалежності. 17. Підмальовування 
чи корекція фотознімків. 18. «Чорнії 
брови, карії ..., темні, як нічка, ясні, 
як день». (Костянтин Думитрашко). 
19. «А по латині аморе, ..., невже від 
цього рятунку немає? (Ліна Костен-
ко). 23. Перекладач у козацькому 
війську. 24. Кондитерська фабрика 
Бориса Колеснікова. 25. Синтетич-
на тканина чи нитки, які часто вико-
ристовують для вишивання. 26. Син 
персидського царя Дарія І і Арістони, 
дочки Кіра, про якого згадує Есхіл у 
трагедії «Перси». 27. Героїня опові-
дання Артура Конана Дойля «Скан-
дал в Богемії». 28. Незалежна пе-
ревірка фінансової та господарчої 
діяльності фірми. 29. Годувальни-
ця в означенні навчального закла-
ду. ■
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з 13 до 19 червня
 Овен (21.03—20.04). У першiй поло-

винi тижня радимо завершити всi справи. Не 
прискорюйте подiї, незабаром у вас з’явиться 
шанс показати всi свої таланти.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17.

 Телець (21.04—21.05). Перша поло-
вина тижня вимагатиме рiшучостi й актив-
ностi, доведеться вирiшувати свої та чужi 
проблеми. Розслабитися вдасться лише у 
вихiднi.
 Дні: спр. — 19; неспр. — немає.

 Близнюки (22.05—21.06). Ваш спокiй i 
впевненiсть у собi сприятимуть вирiшенню ба-
гатьох справ. Щоб прийняти важливе рiшення, 
зважте всi «за» i «проти».
 Дні: спр. — 17; неспр. — 18.

 Рак (22.06—23.07). Для вас тиждень 
буде насиченим i водночас цiкавим. Для деко-
го флiрт переросте у бурхливий роман. Будьте 
уважнi з фiнансовими витратами.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 14.

 Лев (24.07—23.08). Не тероризуйте 
близьких, створюйте їм умови не для виживан-
ня, а для пристойного життя. Зараз час зайня-
тися сiмейними справами.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 18.

 Діва (24.08—23.09). У вас буде час i по-
працювати, i розважитися. Головне — гар-
монiя в усьому. Бiльше уваги придiлiть побуту 
i благоустрою житла. Ближче до вихiдних че-
кайте важливих новин.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Терези (24.09—23.10). Настав перiод 
клопотiв по господарству. Будьте впевненi: 
нiхто краще за вас не впорається з ними. Для 
повного щастя вам не вистачає спiлкування з 
друзями.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 15.

 Скорпіон (24.10—22.11). Не нав’язуйте 
свою точку зору оточуючим, першими йдiть на 
компромiс, прислухайтеся до порад досвiдче-
них людей. Будьте обережнi за кермом.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Стрілець (23.11—21.12). Плануйте най-
важливiшi справи на середину тижня — для 
вас це найсприятливiший перiод. Вихiднi — 
чудовий час для зустрiчей iз друзями.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 17.

 Козеріг (22.12—20.01). Зав’язуйте 
новi знайомства, доля зведе вас iз цiкави-
ми людьми, якi вiдiграватимуть у вашому 
життi не останню роль. На роботi дiйте пос-
лiдовно.
 Дні: спр. — 17; неспр. —1 8.

 Водолій (21.01—19.02). Вашi наполег-
ливiсть i цiлеспрямованiсть будуть доречними 
у будь-яких питаннях. Наприкiнцi тижня зуст-
рiчайтеся з друзями, приймайте новi рiшення. 
Можна змiнити iмiдж.
 Дні: спр. — 19; неспр. — немає.

 Риби (20.02—20.03). Фортуна приготу-
вала для вас багато сюрпризiв. Саме зараз на-
став такий перiод, коли можете починати нову 
сторiнку свого життя.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

Аліса КВАЧ

 «Шер знає, що її час обмежений. Вона 
хоче залишити позаду всі сварки і проти-
річчя». Такі чутки пішли після того, як 
американська поп-діва оприлюднила свій 
заповіт. Усі свої статки — 305 мільйонів 
доларів — вона заповіла рідним і близь-
ким. Частина коштів піде на те, щоб ку-
пити будинки для двох своїх дорослих ді-
тей, Елайджа Блу Олмена та Чеза Боно. 
Останній народився дівчинкою Честіті, 
однак кілька років тому вона змінила 
стать і стала Чезом Боно. Також частину 
коштів зірка заповіла сестрі, яка живе ра-
зом із 89-річною матір’ю Шер, і купила їй 
величезний особняк у Беверлі-Хіллз.
 Причиною для занепокоєння 
став  стан здоров’я співачки. У погоні за 
красою і вічною молодістю Шер зроби-
ла рекордну кількість пластичних опе-
рацій. Після однієї з останніх зірка під-
хопила герпевірус Епштейна-Барра, че-
рез що у 2014 році навіть змушена була 
скасувати другу частину гастрольно-
го туру Dressed to Kill. Пізніше пред-

ставники співачки повідомили, 
що Шер пішла на поправку, але 
з’ясувалося, що інфекція дала 
ускладнення на нирки.
 20 травня Шерилін Саркі-
сян (справжнє ім’я співачки) 
відзначила своє 70-ліття. Тоді 
вона розмістила в «Інстаграм» 
своє фото з мамою, яка, попри 
поважний вік, так само була 
стрункою і усміхненою. Тоді 
Шер зізналася, що своїм успі-
хом повністю зобов’язана ма-
тері, яка завжди була для неї 
головним джерелом натхнен-
ня. Сама Шер у житті досягла 
небачених висот, ставши воло-
даркою одночасно нагород «Ос-
кар», «Греммі», «Еммі» та трьох 
«Золотих глобусів», отриманих 
за роботу в кіно-, музичній та 
телевізійній індустрії. А в під-
сумку виявилося, що ні краса, 
ні жодні нагороди не замінять 
здоров’я. Як кажуть, було б знат-
тя, не було б каяття. ■

НА МЕЖІ

Як умру, то...
Співачка Шер оприлюднила свій заповіт

■

Шер.❙

11—12 червня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, дощ, мiсцями грози. Вiтер пiв-
денно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +11...+13; удень 
+16...+18. Пiслязавтра вночi +8...+10; удень +18...+20.
Миргород: дощ, мiсцями сильний. Уночi +11...+13; удень 
+17...+19.
Вiнниця: короткочасний дощ. Уночi +11...+13; удень 
+17...+19.
Одеса: короткочасний дощ. Уночi +13...+15; удень 
+24...+26.
Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, короткочас-
ний невеликий дощ. Трускавець: уночi +10...+12; удень 
+17...+19. Моршин: уночi +10...+12; удень +17...+19.
9 червня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 17-21 градус, у Днiпрi бiля Києва — 18.

Мати безвісти зниклих 
братів-айдарівців надіється 

перемогти систему і байдужість
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