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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,02 грн. 

1 € = 29,01 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Останній 
гастроном
Чого не вдалося зруйнувати німцям та більшовикам, 
знищують повзучі окупанти Києва?
стор. 3 »

А дим ховає всi слiди... ❙
Фото з сайта 5.ua. ❙

Молоді 

мандрівники 

виявили, що 

45 відсотків 

українців ніколи 

не були навіть у 

сусідній області
стор. 14 »

Хай блог помагаєХто шкідливий? 
Хто неугодний?

Генеральна прокуратура 

просить позбавити iмунiтету 

п’ятьох нардепів
стор. 4 »

На анексованому 

півострові 

розпочато 

розгляд справи 

Ільмі Умерова
стор. 2 »

Судять за любов до Криму
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«Мені дико усвідомлювати, що мого хворого батька представники влади 
Російської Федерації включили у список терористів та екстремістів. 
Будемо боротися за його свободу до переможного кінця!»

Айше
донька Ільмі Умерова

УКРАЇНА МОЛОДА

доларів
становить де-
фіцит Пенсій-

ного фонду України станом на 2017 рік, заявив 
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. 

5,5 млрд. гривень,
виділених на ре-
абілітацію воїнів 

АТО, розікрали керівники центрів реабілітації, пові-
домляють у Нацполіції. 

протоколів
склали з початку року на водіїв, які п’яними 
сідали за кермо, розповіли у Нацполіції.

місць
державного 
замовлення 

виділило МОН для абітурієнтів з оку-
пованого Донбасу та Криму, поділили-
ся в освітньому відомстві.

українець
потонув у водоймах із 
початку року. Цю ін-

формацію оприлюднили в прес-служ-
бі Дер жавної служби України з надзви-
чайних ситуацій.
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22,5 млн. 46,2 тис. 1 тис. 241

УТИСКИ

Судять 
за любов 
до Криму
На анексованому півострові 
розпочато розгляд справи 
Ільмі Умерова
Ірина КИРПА

 Заангажовані судді встигли лише розгляну-
ти лінгвістичну експертизу, виконану в рамках 
слідчих дій, та швидко закрили слухання про-
ти заступника голови Меджлісу через неявку го-
ловних свідків у резонансній справі. Вже відо-
мо, що судові засідання за справою Ільмі Умеро-
ва відбуватимуться щосереди в стінах Сімферо-
польського райсуду.
 — Будемо ходити на засідання суду раз на 
тиждень та доводити силу правди, — розповіла 
донька Умерова Айше. — Безумовно, мені дико 
усвідомлювати, що мого хворого батька пред-
ставники влади Російської Федерації включи-
ли у список терористів та екстремістів. Будемо 
боротися за його свободу до переможного кін-
ця!
 Звинувачення у непокорі режиму від вла-
ди Росії Ільмі Умеров отримав після того, як 
виступив на телеканалі АТR із заявою про те, 
що «Крим є невід’ємною частиною України».
 Нагадаємо, що у травні 2016-го екс-проку-
рор Криму Наталія Поклонська повідомила про 
те, що слідчі ФСБ порушили проти Ільмі Умеро-
ва кримінальне провадження за статтею «Екс-
тремізм». Пізніше прокуратура Криму вручи-
ла заступнику голови Меджлісу обвинувальний 
акт «У публічних закликах, спрямованих на по-
рушення територіальної цілісності Російської 
Федерації». Покарання за такі дії на території 
окупованого Росією українського півострова 
обирають згідно з нормами статті 280 КК РФ.
 Незаконне затримання, проведення обшуку 
та примусове проведення судово-психіатричної 
експертизи заступника голови Меджлісу Ільмі 
Умерова у «психушці» викликали гучний гро-
мадський та міжнародний резонанс.
 Пізніше Київський районний суд Сімферо-
поля відхилив апеляційну скаргу адвоката Ми-
коли Полозова щодо протиправних дій ФСБ про-
ти Ільмі Умерова.
 Зараз до участі в судовому процесі підклю-
чилися відомий правозахисник Марк Фейгін 
та російський дисидент і журналіст Олександр 
Подрабінек. Є надія, що така сильна команда за-
хисту зуміє відвоювати право Ільмі Умерова на 
свободу.
 — Нам вдалося підготувати відразу декіль-
ка неприємних сюрпризів для звинувачення, — 
повідомив адвокат Марк Фейгін. — Хочу зазна-
чити, що сторона звинувачення просто не може 
знайти вагомих підстав для підтримання судо-
вої справи. Дуже дивує той факт, що експертизу 
висловлювань нашого підзахисного щодо Кри-
му, які ставлять йому в провину, довірили ніко-
му не відомій пані Івановій. Ми вже підготували 
рецензії на цю експертизу від кращих фа хівців 
Росії i сподіваємось, що суд візьме це до уваги.
 Голова Меджлісу Рефат Чубаров заявив, що 
ганебний план переслідування Ільмі Умерова є 
часткою загальної програми окупантів півостро-
ва з утиску кримськотатарського народу. По-
ряд із протизаконною забороною Меджлісу та 
масовими арештами громадських активістів, ці 
протизаконні дії лише погіршують імідж Росії в 
очах світової спільноти. ■

■

Іван БОЙКО

 Тристороння контактна група 
в Мінську підтримала звернення 
місцевих рад Донбасу про початок 
так званого «хлібного перемир’я», 
яке передбачає дотримання режи-
му тиші українськими військами і 
російськими окупантами на час зби-
рання врожаю на прифронтових по-
лях.
 Згідно з попередніми домовленос-
тями, які озвучила речник представ-
ника України у ТКГ Леоніда Кучми 
Дар’я Оліфер, «хлібне перемир’я» 
повинно початися в суботу, 24 чер-
вня. 
 Зрозуміло, що потрібної хлiборо-
бам тиші дотримуватимуться підроз-
діли ЗСУ, тоді як ворог, як і під час 
усіх інших «мирових», провокува-
тиме на вогонь у відповідь. Про кон-
кретні гарантії безпеки ватажки те-
рористичних «ДНР» і «ЛНР», а та-
кож їхні ляльководи в Кремлі наразі 
не обмовилися жодним словом. 

 Тож не дивно, що в четвер зранку 
бойовики обстріляли житлові квар-
тали Мар’їнки з мінометів калібру 
82 мм, унаслідок чого 43-річна міс-
цева мешканка зазнала осколкових 
поранень правого передпліччя та лі-
вого стегна, коли міна прилетіла в її 
будинок.
 Станом на обід четверга поліція 
все ще не могла задокументувати 
наслідки обстрілу житлового квар-
талу Мар’їнки, оскільки будинок, 
який зазнав руйнувань, перебуває 
в «сірій зоні» під прицілом ворога. 
Усе, що вдалося правоохоронцям, — 
це опитати постраждалу в лікарні. 
 Доки «хлібне перемир’я» не на-
стало, прес-центр Держприкордон-
служби повідомляє, що через обстрі-
ли на Донеччині в ніч на четвер без 
водопостачання залишилося 72 на-
селенi пункти, в яких проживає 388 
тис. людей! Ідеться про міста та села 
в п’яти районах області (Покровсь-
кий, Селидовський, Волноваський, 
Добропільський i Мар’їнський) та 

селища Олександрівка.
 Згодом централізоване водопос-
тачання частково відновили. «Пе-
ребили електромережу, яка живить 
станцію, внаслідок чого впродовж 
кількох годин вона не працювала. 
Але згодом «Вода Донбасу» насосну 
станцію знову запустила — агрега-
ти переключили на іншу лінію елек-
тропостачання», — повідомив голо-
ва Донецької обладміністрації Пав-
ло Жебрівський. ■

НА ФРОНТІ

Хлібне перемир’я 
У прифронтовій зоні Донбасу узгоджують режим 
тиші на час жнив, який має розпочатися в суботу 

■ ДО РЕЧІ 

 Спостерігачі місії ОБСЄ внаслідок інци-
денту в Ясинуватій не постраждали, проте пе-
ребувають у шоковому стані, повідомив за-
ступник голови місії Олександр Хуг.
 «Ми закликали сторони притягнути до 
відповідальності винних та ідентифікувати 
тих, хто скоїв цей вчинок. Ми й далі наполяга-
тимемо, щоб нам не перешкоджали виконува-
ти нашу роботу», — зауважив пан Хуг.
 Зазначимо, що обурення спостеріга-
чів викликав збройний напад на представ-
ників місії в окупованій Ясинуватій 20 чер-
вня: тоді двоє озброєних чоловіків напали 
на два патрулі ОБСЄ і намагалися розби-
ти скло автомобілів та стріляли в напрям-
ку автомобілів, коли ті намагалися покину-
ти місце інциденту.
 Відтак українська сторона ТКГ у Мінську 
також висловила обурення черговим випад-
ком агресії щодо патруля СММ ОБСЄ і вима-
гає знайти і покарати винних.

■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 З трибуни Верховної Ради Андрій 
Лозовий заявив, що подання внесли 
за вказівкою Президента Порошен-
ка. Політик зазначив, що фракція 
Радикальної партії не підтримує ме-
дичну, пенсійну та земельну реформи 
уряду, тому влада тисне на них. 
 «На зустрічі з Крістін Лагард По-
рошенко обіцяв їй назбирати голоси 
за антинародні реформи, проти яких 
рішуче виступає РПЛ. Таким чином, 
Порошенко намагається змусити 
нас переступити через свої мораль-
ні принципи і підтримати реформи. 
Ніякий тиск не змусить нас відсту-
питися і підтримати знищення ме-
дицини, підняття пенсійного віку і 
продаж землі», — наголосив Лозо-
вий.  
 Народний депутат зауважив, що 
має місце й особиста помста Гене-
рального прокурора. «Ми не голосу-
вали ні за закон, який дозволяє бути 
Генпрокурором без освіти, ні за при-
значення Луценка, ні за драконівсь-
кі зміни до КПК, якими надали ти-
ранічні повноваження ГПУ. Наша 
фракція повним складом підписала-
ся за відставку Луценка. Троянський 
кінь Порошенка має піти!» — підсу-
мував Андрій Лозовий.
 Лідер фракції Олег Ляшко одно-
стайний зі своїм заступником: подан-
ня — це спроба тиску. «Влада шанта-
жує мене та депутатів від Радикаль-

ної партії, порушуючи справи на за-
мовлення та вигадуючи неіснуючі 
злочини. Вони хочуть змусити нас 
голосувати за пенсійну, земельну та 
медичну реформи, а також за судову 
реформу та нові кодекси, щоб дати 
повну монополію Президенту Поро-
шенку та можливість і далі обдирати 
українців. Я готовий сісти в тюрму із 
Лозовим, але я не дам нікому можли-
вості грабувати країну!» — наголосив 
політик.
 І додав, що влада переслідує єди-

ну мету — дискредитувати його ко-
манду перед українцями.
 «В Україні, де мільярдами кра-
дуть в оточенні Президента, де Ти-
мошенко разом із Лазаренком вивели 
в офшори 250 мільйонів доларів, де 
Льовочкін із Фірташем заробив міль-
ярди на вишках, Лозовий — найбіль-
ший корупціонер? Не треба мати ук-
раїнців за дурнів! У це ніхто не пові-
рить», — обурився Ляшко. ■
 Продовження теми прокурорських 
претензій до нардепів — 4 стор.

ПИТАННЯ ПРИНЦИПУ

Радикали без бою не здаються
На заступника Олега Ляшка Андрія Лозового Генпрокурор укотре вніс 
подання на притягнення до кримінальної відповідальності

■

Команда Радикальної партії заявляє про політичний тиск з боку влади.❙
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українців
помирають від раку щодня. 
Такі дані наводять у Націо-

нальному канцер-реєстрі раку. 

180 громадян
Росії попросили минулого року 
політичний притулок в Україні, 

кажуть у Державній міграційній службі. 

свідків
допитано у справі роз-
стрілів на Майдані, за 

словами адвоката родин Героїв Небесної 
сотні Віталія Титича. 

українці
захворіли на ботулізм 
за останні три місяці. 

Дев’ять осіб померли, стривожені в 
Міністерстві охорони здоров’я. 

ресторанів
оштрафували в Херсонській області за 
вживання російської мови. Нею складе-

не меню та роздруковані чеки, обурені у Держав-
ній службі захисту прав споживачів.
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Оксана СОВА

 У дев’ятнадцятому століт-
ті в Києві існувало прави-
ло: якщо за два роки нічого 
не будувалося на придбаній 
ділянці, її відбирали на ко-
ристь міста. Нинішнє століт-
тя знищує історичний Київ 
правилом: якщо комусь вда-
лося «застовпити» ділянку 
з пам’яткою архітектури в 
центрі Києва під реставра-
цію, вона безнадійно валити-
меться, доки не дочекається 
остаточної пожежі. Постав-
лена на «реконструкцію» 
ще 2004 року будівля Цент-
рального гастроному на ву-
лиці Хрещатик, 40/1 згорі-
ла швидко. Поза тим, що її 
намагалися порятувати вісім 
пожежних автівок. Загаль-
на площа займання скла-
ла понад тисячу квадратних 
метрів. Як свідчать експер-
ти містобудування, ця стан-
дартна схема забудов у цен-
трі Києва впродовж останніх 
двадцяти років призвела до 
знищення близько двох со-
тень таких пам’яток.
 «Ми довго блокували про-
типравну реконструкцію цієї 
пам’ятки, — написала гро-
мадська активістка, екс-де-
путат Київської міськради 
Олена Єскіна. — Об’єднання 
громадських організацій 
«Київське Віче» вимагало по-
вернути будинок по вул. Хре-
щатик, 40/1, а також ділянку 
0,15 гектара, на якій він роз-
ташований, у власність міста 
(зі скасуванням дозволу, на-
даного компанії «АБ Інвес-
тиції та розвиток» на надбу-
дову офісно-торгового цент-
ру), здійснити реставрацію 
зазначеного об’єкта, який є 
пам’яткою архітектури міс-
цевого значення, та повер-
нути йому попереднє цільо-
ве призначення (гастроном). 
Дуже прошу максимального 
поширення копій документів 
по будинку, щоб унеможли-
вити заплановане знесення!»
 Як відомо, будівля Цент-
рального гастроному — най-
старіша на Хрещатику і роз-
ташована в ЄДИНОМУ квар-
талі, який повністю зберіг 
своє дореволюційне облич-

чя. Побудована за проектом 
архітектора В. Ніколаєва у 
1874 році як готель «Кане», 
вона свого часу була одним 
із культових місць для киян. 
Тут мешкав відомий худож-
ник Михайло Врубель, за-
кінчивши розпис Кирилівсь-
кої церкви, а до 1918 року — 
гетьман Павло Скоропадсь-
кий — будівля була центром 
політичних подій. Тут зазви-
чай зупинявся відомий ук-
раїнський актор і режисер 
Панас Саксаганський. 
 За протизаконними на-
мірами, від об’єкта планува-
лося залишити лише фасадні 
стіни, вписавши в них багато-
поверховий офісний центр із 
двома підземними паркінга-
ми. Мінкульт проект проти-
правно ухвалив, затвердже-
на висотність = 12 поверхів + 
дворівневий підземний пар-
кінг. Як повідомляє Єскіна, 
чиновник Вінграновський у 
квітні 2013 року протиправ-
но погодив спочатку проект-
ну документацію і лише після 
цього — історико-містобудів-
не обґрунтування авторства 
Сердюк, також протиправно 
розроблене так званим НДІ 
пам’яткоохоронних дослід-
жень. «Яким чином вибудо-
вувалася корупційна схема з 
просування й затвердження 
цього проекту та хто в ній був 
задіяний — готова розповіс-
ти всім зацікавленим ЗМІ», 
— запевняє екс-депутат міськ-
ради. 
 Перший протиправний 
проект у 2008 році підготува-
ла організація Миколи Дьо-
міна (КП ТАМ «Микола Дьо-
мін»). Громадський резонанс 
змушує причетних до фак-
тичного знищення пам’ятки 
активно переводити стрілки: 
«Ми справді робили проект, 

але не закінчили. Відбулася 
зміна власника і роботи зупи-
нили. У нас було збереження 
існуючого фасаду. Хто це ро-
бив, не знаю... Якщо цікаво, 
власником є Славік Супру-
ненко, «космічний зять»...», 
— відреагував Дьомін. У до-
кументації 2013 року розроб-
ником проекту виступає ТОВ 
«Прометей-Сяйво» (головний 
архітектор проекту О. В. Бі-
лоцький, причетний до спот-
ворення історичного будинку 
на вул. Володимирській, 21). 
Оскільки зазвичай у псевдо-
реставраційних оборудках 
беруть участь одні й ті ж ком-
панії, громадськість зверну-
лася до Спілки архітекторів 
України з вимогою ініціювати 
процес позбавлення подібних 
проектувальників ліцензій. 
Спрямовано заяви про злочин 
до правоохоронних органів iз 
вимогою об’єктивного розслі-
дування підпалу. «Ми маємо 
примусити відреставрува-
ти пам’ятку (з обов’язковим 
відновленням пошкоджених 
пожежою елементів) коштом 
недобросовісного користува-

ча та в жодному разі не до-
пустити її протиправного 
знесення або перебудови! Або 
пам’ятка у судовому порядку 
має повернутися до держав-
ної/ комунальної власності! 
Крім того, недобросовісний 
користувач та чиновники, 
що надали протиправні доз-
воли, нарешті мають понес-
ти кримінальну відповідаль-
ність за доведення пам’ятки 
до руйнування та спробу її 
знищення», — каже Єскіна.
 Тим часом компанія-влас-
ник будівлі заперечує мож-
ливість самопідпалу, за їхні-
ми словами, погодні умови в 
цей день відрізнялися поже-
жонебезпечністю. «Причи-
ною могло стати потрапляння 
найменшої іскри», — йдеться 
в офіційному листі компанії 
ТОВ «АБ Інвестиції та розви-
ток».
 До речі, тисячаметровий 
смолоскип останнього гас-
троному в тих самих поже-
жонебезпечних умовах ніяк 
не зашкодив прилеглій спо-
руді Печерського суду Киє-
ва. «Совпадєніє»?.. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині помер ко-
лишній народний депутат, 
двічі Герой Соціалістичної 
праці Омелян Парубок. Йому 
було 78 років. Про це «УМ» 
повідомили у Черкаській об-
ласній раді.
 З 1975 по 1986 роки Оме-
лян Парубок обирався депу-
татом Верховної Ради УРСР, 
а у 1989-1991 — народним де-
путатом СРСР. Із здобуттям 
незалежності України ставав 
народним депутатом п’ять 
разів — 2-го, 3-го, 4-го, 5-го 
і 7-го скликань. Він входив 
до складу комісій Верховної 
Ради з питань аграрної полі-
тики і земельних відносин 
та з питань екологічної полі-
тики, природокористування 
та ліквідації наслідків Чор-
нобильської катастрофи, де 
відстоював інтереси праців-
ників аграрного сектору еко-
номіки, сільських мешкан-

ців, простих громадян.
 Омелян Парубок наро-
дився у селянській родині в 
Баштечках Жашківського 
району. У 15 років почав пра-
цювати у місцевому колгоспі  
різноробочим, потім — трак-
тористом.
 Більше 30 років свого 
життя вирощував цукрові 
буряки. Разом із науков-
цями запровадив інтенсив-
ну технологію вирощування 
цієї культури з мінімальни-
ми затратами ручної праці та 
коштів. 
 Очолювана Омеляном Ни-

коновичем механізована лан-
ка добивалася високих вро-
жаїв, що сягали по 500 цен-
тнерів з одного гектара. Спо-
чатку новаторська технологія 

називалася жашківською, 
потім черкаською, а згодом — 
українською. За життя йому 
поставили пам’ятник у рідно-
му селі.
 Омелян Парубок був чле-
ном КПРС з 1966 року, потім 
— членом КПУ. Був твердо 
переконаний, що мораторій 
на продаж землі в Україні 
стримує її розбазарювання. 
 У 2010-2012 роках був об-
раний та активно працював 
депутатом Черкаської облас-
ної ради. Він — кавалер трьох 
орденів Леніна, ордена Жовт-
невої революції та «Знак По-
шани», двічі Герой Соціаліс-
тичної праці, лауреат Дер-
жавної премії СРСР та пре-
мії Ленінського комсомолу, 
«Почесний громадянин Чер-
кащини».
 Депутатський корпус Чер-
каської обласної ради та її ви-
конавчий апарат висловили 
співчуття рідним і близьким 
Омеляна Парубка. ■

РЕКОНСТРУКЦІЯ

Їхали через 
місточок...
На який із двох 
проектів відновлення 
шляхопроводу на 
Шулявці буде витрачено 
гроші китайських 
інвесторів — питання 
дискусійне
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Шулявський шляхопровід і при-
легла територія найближчим часом 
будуть кардинально реконструйовані. 
Щоправда, як саме — ще невідомо, 
адже наразі точиться серйозна бороть-
ба між двома різними проектами. 
 Збудувати трирівневу розв’язку 
замість дворівневої запропонував го-
ловний спеціаліст управління інже-
нерно-транспортної інфраструкту-
ри Департаменту містобудування та 
архітектури столиці Віктор Петрук. 
Його аргументи прості — трирівне-
ва розв’язка має відчутно більшу про-
пускну здатність, передбачає повне 
розв’язання поворотних напрямків і 
не потребуватиме демонтувати при-
леглі до шляхопроводу будівлі (адже 
вже затверджений дворівневий проект 
передбачає знесення 5-го цеху заводу 
«Більшовик»). Зараз на сайті КМДА 
зареєстровано петицію щодо підтрим-
ки саме трирівневої розв’язки. 
 Опонентом цього проекту є голов-
ний архітектор Києва Олександр 
Свистунов, завдяки лобіюванню яко-
го 18 травня на засіданні містобудів-
ної ради було обрано проект (інститу-
ту «Київдормістпроект») будівництва 
нової автомобільної розв’язки на місці 
Шулявського шляхопроводу, розроб-
лений ще... в далекому 2008 році, піс-
ля чергової пожежі на ринку секонд-
хенд під «нещасливим» мостом. Голов-
ний столичний архітектор відстоює 
цей «дворівневий» проект пояснення-
ми на кшталт, що він вважається оп-
тимальним із точки зору фінансових 
та часових затрат. (А як же тоді щодо 
знесення частини легендарного заво-
ду і будівництва на його місці петлі 
розв’язки: можливо, все ж колись за-
вод відновить свою роботу?). 
 Нагадаємо, що рух Шулявським 
мостом відкрито в травні 1964 року, 
його довжина з підходами складає 
408,9 м, а ширина — від 16 до 21 м. Ес-
такада складається з автомобільного 
проїзду шириною 14 метрів. На почат-
ку 1980-х шляхопровід було реконс-
труйовано, добудовано заїзди на ес-
такаду з проспекту Перемоги. Станом 
на 2015-й шляхопровід перебував у пе-
редаварійному стані. Після низки по-
жеж (у квітні 2005-го, у вересні 2006-
го, у квітні 2007-го) та  обвалу деяких 
конструкцій у лютому 2017 року міст 
частково втратив несучу спромож-
ність, крім того, він перезавантаже-
ний і потребує збільшення пропускної 
спроможності.
 Додамо, що 15 травня міністр еко-
номічного розвитку і торгівлі України 
Степан Кубів та Китайська корпорація 
доріг і мостів домовилися про реконс-
трукцію Шулявського шляхопроводу. 
Тож на який саме проект підуть гроші 
Піднебесної, наразі ще невідомо. ■

■РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Останній гастроном
Чого не вдалося зруйнувати німцям та більшовикам, 
знищують повзучі окупанти Києва?

■

ВТРАТИ

Гарний був Парубок
Пішов із життя колишній народний 
депутат

■

Омелян Парубок.❙

Рятували  — та не врятували.❙
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«Неголосування цього закону призведе до кризи проплат. Я прошу колег 
по фракції «Блок Петра Порошенка», будь ласка, підтримайте це рішення 
за основу і в цілому, бо ви дали тільки 60 голосів, а вас у залі більше». Володимир Гройсман

Прем’єр-міністр України

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталка ПОЗНЯК-
ХОМЕНКО

 Як відомо, Прези-
дент і Кабінет Міністрів 
теж мають право зако-
нодавчої ініціативи, 
чим досить часто ко-
ристуються. Більше 
того, коли потрібно не-
відкладно проголосу-
вати зміни до законо-
давства, Президент та 
Прем’єр особисто наві-
дуються до парламен-
ту, щоб прийняти не-
обхідні рішення.
 Утім і поява в залі 
одного з очільників де-
ржави не гарантує, що 
рішення буде підтри-
мане. Скільки вчора 
Прем’єр-міністр не пе-
реконував депутатів 
проголосувати за ос-
нову і в цілому схва-
лені напередодні на за-
сіданні Кабміну змі-
ни до бюджету, які пе-
редбачали збільшення 
доходної частини Бюд-
жету-2017 на  25 млрд. 
гривень, скільки не 
погрожував кризою 
неплатежів, але 264 го-
лоси знайшлися лише 
для ухвалення законо-
проекту в першому чи-
танні. Тим часом із 25 
мільярдів, якими має 
поповнитися бюджет 
за рахунок податку на 
доходи фізичних осіб, 
ПДВ із ввезених на те-
риторію України то-
варів, рентної плати 
за користування над-
рами та чистого при-
бутку за рахунок пе-
ревиконання дивіден-
дів НАК «Нафтогаз», 
14,1 млрд. грн. перед-
бачалося використати 
на фінансування пільг 
та субсидій, а решту 
— на оборону та безпе-
ку, а також — на інф-
раструктурні проек-
ти. «Я не розумію, як 
можна зараз відкла-

дати субсидії, відкла-
дати такі важливі со-
ціальні статті, на які в 
країні вже знайшлися 
кошти. І найголовні-
ше — субсидії, які ма-
ють видаватися, але не 
видаються, бо не прий-
нято цей закон. Те, що 
президентська фракція 
фактично завалила цей 
законопроект, у мене 
немає цьому пояснень, 
це дуже дивна фрак-
ція. У цьому законі не 
було жодної політи-
ки, там більшість ста-
тей або соціальні, або 
пов’язані з військовим 
протистоянням. Я цьо-
го не розумію. Можли-
во, там якісь свої внут-
рішні теми, можливо, 
не зійшлися по «хотєл-
ках», але якщо «хотєл-
ки» важливіші соціаль-
них проблем і війсь-
кового протистояння 
— це неправильно», 
— обурювався пізніше 
в кулуарах депутат від 
«Народного фронту» 
Олександр Кірш.
 До речі, у середу на 
засіданні Кабміну було 
ухвалено і пакет із чо-
тирьох законопроектів 
щодо пенсійної рефор-
ми, схвалених раніше 
Національною радою 
реформ. Учора всі вони 
з’явилися на офіцій-
ному сайті парламен-
ту. Це «Проект зако-
ну про внесення змін 
до Бюджетного кодек-
су України щодо підви-
щення пенсій», «Про-
ект закону про внесен-
ня змін до Податкового 
кодексу України з пи-
тань пенсійного забез-
печення», «Проект за-
кону про внесення змін 
до статті 588 Митного 
кодексу України з пи-
тань пенсійного забез-
печення» та «Проект 
закону про внесення 
змін до деяких зако-

нодавчих актів Украї-
ни щодо підвищення 
пенсій». Але, врахо-
вуючи парламентські 
тенденції, передбачити 
долю цих законопроек-
тів непросто.
 Зате вчора парла-
мент спромігся зробити 
ще один крок у напря-
мi судової реформи. На-
гадаємо, що наприкін-
ці минулого вересня 
вступили в силу зміни 
до Конституції Украї-
ни, де, серед іншого, 
громадянам надається 
право відстоювати влас-
ні конституційні права 
за допомогою скарги до 
Конституційного Суду. 
Цю процедуру мав уре-
гульовувати відповід-
ний закон про Консти-
туційний Суд, однак 8 
червня Верховна Рада 
відправила цей зако-
нопроект на повторне 
перше читання. Цього 
разу проект підтримав 
231 депутат, але теж — 
лише в першому читан-
ні.  
 Крім процедури по-
дання конституцій-
ної скарги, законопро-
ект регламентує склад 
КСУ у кількості 18 суд-
дів — по 6 суддів при-
значають Президент, 
Верховна Рада та з’їзди 
суддів. Також пере-
дбачено, що у складі 
Консти туційного Суду 
діють Велика палата, 
два сенати та шість ко-
легій.
 З інших результа-
тивних голосувань — 
парламент посилив від-
повідальність за  пар-
кування на місцях, 
призначених для ін-
валідів, підвищив роз-
міри штрафів за пору-
шення правил дорож-
нього руху та дозволив 
депутатам збільшити 
виплати їхнім поміч-
никам. ■

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 Відучора Верховну Раду 
ворохобить. Після скандалу 
з хабарами за внесення пот-
рібних поправок у законо-
проект про легалізацію ви-
добутку бурштину, в якому 
звинувачують народних де-
путатів Борислава Розенб-
лата із БПП та Максима По-
лякова з «Народного фрон-
ту» («УМ» докладно писала 
про це в одному з попередніх 
номерів), Генеральний про-
курор Юрій Луценко вніс до 
Верховної Ради подання про 
надання згоди на притяг-
нення до кримінальної від-
повідальності ще трьох на-
родних депутатів. Ними ви-
явилися Олесь Довгий (гру-
па «Воля народу»), Євген 
Дейдей («Народний фронт) 
та Андрій Лозовий (фракція 
Радикальної партії). Прак-
тично всіх їх звинувачують 
у «нетрудових доходах», ви-
явлених на підставі аналізу 
їхніх електронних декла-
рацій та проведених НАБУ 
слідчих дій.
 Так, Олесю Довгому ін-
кримінують зловживання 
службовими обов’язками, 
«вчиненi у співучасті, з 
метою незаконного відчу-
ження 10 земельних діля-
нок природно-заповідного 
фонду — заказника «Ост-
рів Жуків», загальною пло-
щею 44,25 га». Євгена Дей-
дея підозрють у «незакон-
ному збагаченні на суму 6,1 
млн. грн.». А Андрій Лозо-
вий, як вважає ГПУ, «за-
низив суму оподаткованого 
доходу на 8 622 647,4 грн.», 
чим «завдав державі збит-
ків на суму 1 846 561,1 грн.
 Цікаво, що ще під час 
звіту в парламенті у травні 
Юрій Луценко заявив, що 
готовий направити до Вер-
ховної Ради подання на поз-
бавлення депутатської не-
доторканності Андрія Ло-
зового та Євгена Дейдея, 
коли ці документи будуть 
належним чином підготов-
лені Спеціалізованою ан-
тикорупційною прокурату-
рою. До речі, тоді у списках 
фігурував і Геннадій Бобов 
із групи «Відродження», 
якого звинувачували в ухи-
ленні від сплати податків та 
декларуванні недостовірної 
інформації. Щодо Лозово-
го, то він погрози у притяг-
ненні до відповідальності 
вже чує щонайменше два 
роки — ще в липні 2015-го 
тодішній Генпрокурор Вік-
тор Шокін мав намiр зроби-
ти це за побиття голови се-
лища Коцюбинське, що на 
Київщині. Сам же Андрій 
Лозовий назвав останнє по-
дання «відкритим свавіл-
лям, правовим нігілізмом» 

і помстою за те, що Ради-
кальна партія не має намі-
ру голосувати «за так звані 
медичну, пенсійну і земель-
ну реформи».
 Слідчі ж НАБУ, які зай-
маються цими справами, го-
тові довести, що вони не дар-
ма їдять хліб та отримують 
такі великі зарплати. Керів-
ник Спеціалізованої антико-
рупційної прокуратури На-
зар Холодницький навіть за-
явив, що САП готова піти на 
безпрецедентний крок і роз-
крити таємницю слідства, 
надавши необхідні матеріа-
ли парламенту для ухвален-
ня рішення щодо позбавлен-
ня недоторканності п’ятьох 
народних депутатів, а він 
особисто готовий представи-
ти позицію слідства в Комі-
теті з питань регламенту та 
організації роботи Верховної 
Ради України і в залі парла-
менту. «Тепер справа за пар-
ламентарiями — вони мають 
надати згоду на те, щоби ви-
щевказані народні депутати 
перевірили на власному до-
свіді дію законів, які вони 
розробляють та приймають 
для всіх громадян України», 
— написав Холодницький 
на своїй сторінці у «Фейсбу-
ці».
 А от із цим можуть бути 
проблеми. Бо, як висло-
вився в ефірі телеканала 
ZIK політолог Валерій Ди-
мов, найбільше, що ціка-
вить нині парламентаріїв 
— чому саме цих депутатів 
хочуть притягти до відпові-
дальності й хто може ста-
ти «наступною жертвою». 
«Прем’єр Сінгапуру роз-
повідав, що боротися з ко-
рупцією — легко. Для цьо-
го потрібно лише посади-
ти кількох своїх друзів. А 
коли у нас починаються 
такі подання, то депутати 
починають запитувати: «За 
що?» і «Чому я?». Їх мож-

на зрозуміти, вони справ-
ді не розуміють, чому саме 
вони. Тому що у Верховній 
Раді куди не кинь — всю-
ди клин», — заявив політо-
лог. Він підозрює, що депу-
тати чинитимуть опір, щоб 
не знімати зі своїх колег не-
доторканність, бо самі мо-
жуть опинитися на їхньо-
му місці. «Все затягуєть-
ся, щоб слідство не дійшло 
до логічного завершення. 
Поки що ми не бачимо жод-
них результатів у схожих 
слідствах», — зазначає Ва-
лерій Димов. 
 Ще одне питання, яке 
в усіх на вустах: чому саме 
зараз почалася кампанія з 
«пошуку крайніх»? Відо-
мий політтехнолог Денис 
Богуш припускає, що весь 
цей інформаційний бум мiг 
бути приурочений до візиту 
Петра Порошенка до Аме-
рики і його зустрічі з До-
нальдом Трампом. «Наша 
сторона дуже ретельно го-
тувалася до цього візиту, і 
нам потрібно було показати 
якісь результати у боротьбі 
з корупцією та ефективність 
роботи НАБУ, на створення 
якої американці свого часу 
виділяли мільйонні гран-
ти. Тому інформація буде 
оприлюднена. Щоправда, в 
те, що все буде доведено до 
суду і винні отримають ре-
альні терміни, я не вірю, бо 
в нас ця система поки що не 
працює», — розповів він у 
коментарі «УМ».
 Поки депутати в розду-
мах. Андрій Парубій по-
обіцяв винести це питання 
на голосування до кінця по-
точної сесії. А це не так і ба-
гато — за два тижні нардепи 
матимуть законну планову 
відпустку. З яким настроєм 
відпочиватимуть п’ятеро 
поки що недоторканних де-
путатів — покаже найближ-
чий час. ■

З ВЕЛИКОГО ГРОМУ...

Хто шкідливий?
Хто неугодний?
Генеральна прокуратура просить позбавити iмунiтету 
п’ятьох нардепів

■

У порівнянні з «космічними» масштабами дерибану в Київраді 
часів Черновецького, 10 земельних ділянок на Жуковому острові 
для Олеся Довгого — дитячий садок.

❙
❙
❙

ПАРЛАМЕНТ

І Гройсман 
не допоміг
Учора парламент прийняв зміни до бюджету 
щодо пільг і субсидій лише в першому читанні

■

Навіть Прем’єру Гройсману не вдалося вмовити колег проголосувати зміни 
до бюджету одразу в другому читанні.
Фото УНІАН.

❙
❙
❙
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Степан ПЕТРЕНКО

 Не секрет, що більшість но-
воспечених бізнесменів нової 
генерації з країн СНД, залиша-
ючи батьківщину, уміло мас-
куються під політичних діячів. 
Більшість із них оголошують 
себе «дисидентами совісті», 
кваплячись отримати політич-
ний притулок. А за цим, зазви-
чай, приховані такі меркан-
тильні інтереси, як уникнен-
ня депортації на батьківщину, 
де їх очікує лава підсудних. Ре-
зонанс викликав судовий про-
цес у Казахстані у справі одно-
го з найодіозніших фінансових 
шахраїв XXI століття М. Аб-
лязова. Фінал несподіваний — 
надавати підтримку колишньо-
му власнику БТА банку відмо-
вилися найзавзятіші його при-
хильники. 
 Насправді таким «біжен-
цям» інкримінують у рідних 
пенатах серйозні злочини: 
від корупції і шахрайства до 
вбивств. Попри те, що малій 
батьківщині було завдано чи-
малих збитків, «біженці по-
неволі» стають фігурами, які 
здатні спровокувати безпоряд-
ки і дестабілізувати ситуацію 
в країнах СНД. У цьому їм га-
рантована негласна підтримка 
зацікавлених політичних сил. 
М. Аблязов, котрий заплямова-
ний шахрайськими схемами з 
виведенням коштів за кордон, 
найкраще вписувався у таку 
схему політичної боротьби за 
демократію в Казахстані. Його 
біографія рясніє протизакон-
ними подіями й оборудками 
проти інтересів держави. Ще в 
2001 році проти нього було по-
рушено кримінальну справу за 
корупцію, із спробою вряту-
ватися від в’язниці М. Абля-
зов приєднався до опозиційно-
го руху «Демократичний вибір 

Казахстану». Втім, у 2002 році 
його все ж засудили, але на сво-
боду шахрай вийшов через рік, 
написавши прохання про поми-
лування на ім’я глави держа-
ви. А трохи пізніше публічно 
пообіцяв ніколи більше не зай-
матися політикою.
 Відомий у широких колах 
олігарх використовував гроші 
БТА банку для спонсорування 
заворушень у сусідньому Кир-
гизстані (у 2005 році), скупо-
вуючи потім задешево активи 
цієї держави. Також він відзна-
чився і в Росії: минулого року 
за екстремізм був засуджений 
російський шовініст Олександр 
Поткин (Бєлов), фінансову під-
тримку якому надавав також 
М. Аблязов. Ще раніше під суд 
потрапив інший підопічний олі-
гарха — один з лідерів російсь-
ких радикалів, відомий націо-
наліст Дмитро Дьомушкін. Ці 
обидві відомі фігури М. Абля-
зов активно використовував у 
власній грі, просуваючи власні 
бізнес-інтереси.
 Незважаючи на те, що М. Аб-
лязов є досить спритним шах-
раєм, сьогодні всі його шахрай-
ські схеми виведення грошей з 
країни давно відомі спецслуж-
бам. А це означає, що за потре-
би будь-яка спецслужба однієї з 
країн, яка має доступ до рахун-
ків М. Аблязова, може взяти 
його під свій контроль. Ймовір-
но, це й було зроблено з того мо-

менту, як він покинув Казах-
стан.
 У цей же період практично 
одночасно за кордоном і в са-
мому Казахстані з’явилося чи-
мало прихильників втікача-
банкіра, які в унісон з ним по-
чали співати про те, як погано 
жити в Казахстані. І це трива-
ло рівно до того часу, доки суди 
по «справі Аблязова» в Вели-
кобританії та й Казахстані не 
розкрили всіх схем шахрайс-
тва. А значить, продовжува-
ти підтримувати імідж злочин-
ного олігарха як «політичного 
 конкурента» нинішньої влади 
вже немає ніякого сенсу. Для 
своїх зарубіжних «замовників» 

М. Аблязов уже списаний з ра-
хунків. Саме тому деструктив-
ні сили перестали платити тим, 
хто ще вчора розхвалював ка-
захстанського шахрая. Більше 
того, його псевдосоратники, а 
це проплачені блогери, які жи-
вуть за кордоном, різко зміни-
ли тон. На сьогодні вони актив-
но критикують кожен крок екс-
банкіра.
 Саме тому він вирішив зро-
бити рішучий крок, оголосив-
ши про створення вдруге руху 
«Демократичний вибір Казах-
стану» (ДВК). Слід зазначи-
ти, що в програмі ДВК дивним 
чином поєдналися популістсь-
кі гасла для широкої публіки 

(підвищити в кілька разів за-
рплати і пенсії) і реверанс чин-
ному казахстанському уряду. З 
надією на те, що Астана знову 
його пробачить, Аблязов у про-
грамі ДВК проголосив про під-
тримку сьогоднішніх намірів 
влади Казахстану ввести при-
ватну власність на землю. І це 
при тому, що тільки в минуло-
му році шахрай виступав з кате-
горичними заявами проти при-
ватної власності і навіть спон-
сорував мітинги проти прода-
жу землі. Ініціативи олігарха 
підтримали режисер Болат Ата-
баєв, який проживає в Німеч-
чині, Айдос Садиков, який про-
живає в Україні, та Айнур Кур-
манов, що мешкає в Москві.
 Проте є й такі вчорашні со-
юзники М. Аблязова, котрі 
виступають проти всіх його тез 
і програм новоствореного ДВК. 
Як написав один із них: «Абля-
зов хоче підім’яти під себе всю 
казахстанську опозицію і пра-
вити Казахстаном як олігарх». 
Більше того, вони вже не тіль-
ки не висловлюють сумнівів у 
тому, що М. Аблязов «не є не-
справедливо ображеним», але 
відкрито заявляють: «Він вкрав 
гроші казахстанців». Значна 
частина вчорашніх соратників 
М. Аблязова сьогодні назива-
ють його популістом, злодієм і 
продажним політиком. Схоже, 
що в цих ідейних «політтехно-
логів», які живуть на гонора-
ри за підтримку того чи іншо-
го діяча, змінилися установки, 
бо М. Аблязов — списаний із ра-
хунків «політик».
 А це може означати одне — 
найближчим часом у багатьох 
європейських країнах змінить-
ся бачення «проблеми Аблязо-
ва», непотрібного їм шахрая 
таки видадуть одній із країн, 
яка подала прохання про екс-
традицію злочинця. ■

ЧУЖИЙ І ДЛЯ СВОЇХ

Схеми не вічні
Коли буде подолано політичне свавілля біженця-олігарха 
з Казахстану

■

Інна СТЕПАНЧУК 

 Сполучені Штати підтриму-
ють незалежність, суверенітет, 
територіальну цілісність Украї-
ни і «нашу боротьбу за свободу 
і демократію» — такі висновки 
зробив після перемовин з аме-
риканським колегою Дональ-
дом Трампом Президент Петро 
Порошенко. «Я абсолютно впев-
нений, що президент Трамп як 
справжній харизматичний лідер 
може допомогти принести мир 
на нашу землю, — додав він. — 
Ми задоволені всеохопною під-
тримкою з боку США, яку про-
демонстрували президент Трамп 
і віце-президент Пенс». 
 Сама зустріч, за словами на-
родного депутата Ірини Гера-
щенко, яка була у складі пре-
зидентської делегації, тривала 
30 хвилин. Чи можна щось де-
тально обговорити за півгоди-
ни? Звісно, ні. За словами са-
мого Порошенка, це була зуст-
річ у форматі drop-in. Як пояс-
нюють дипломати, drop-in — це 
суто протокольна зустріч для 
того, щоб привітатися, потис-
нути один одному руки, сфотог-
рафуватися. Обговорювати такі 
важливі й складні теми, як кон-
флікт на сході України, в цьо-
му форматі немає можливості. 
Британська газета «Гардіан» 
помітила, що коли президенти 

з’явилися перед камерами піс-
ля перемовин, Дональд Трамп 
не засудив «агресію» Росії про-
ти України, чого він не робив і 
досі. Отже, з обережністю вичі-
кує: ймовірно, має намір зуст-
рітися з господарем Кремля, а 
вже потім робити висновки, як 
вибудовувати подальші стосун-
ки з Києвом та Москвою. 
 Водночас, як наголошує в ко-
ментарі ВВС Україна експерт Ін-
ституту світової політики Мико-
ла Белєсков, не настільки важ-
ливо, як довго та в якому фор-
маті тривала зустріч власне з 
Дональдом Трампом. «Насправ-
ді відбулися повноцінні перего-
вори з тими людьми, які працю-
ють на українському напрямку, 
— каже експерт. — Інших пред-
ставників американського уря-
ду не треба переконувати в необ-
хідності підтримувати Україну 
в протидії російській агресії». А 
«Трамп має ще певні ілюзії», все 
сподівається на покращення від-
носин з Росією. 
 Як зазначає Ірина Геращен-
ко, на зустрічах iз держсекрета-
рем США Рексом Тіллерсоном, 
главою Пентагону Джеймсом 
Маттісом і спікером Конгре-
су Полом Райаном Порошенко 
нагадав, що Україна свого часу 
відмовилася від ядерної зброї 
і чекає від міжнародних парт-
нерів дотримання гарантій те-

риторіальної цілісності Украї-
ни, які їй були надані у Буда-
пештському меморандумі. Крім 
того, повідомила Геращенко, в 
США не обговорювали розши-
рення або зміну Нормандсько-
го формату і Мінського проце-
су. «Під Мінськими угодами 
стоїть підпис Путіна, він пови-
нен їх виконувати — і це ключо-
ве. Зате на всіх зустрічах обго-
ворювалася подальша коорди-
нація зусиль у рамках Мінсь-
кого процесу, Нормандського 
формату і більш активне залу-
чення США до процесу вста-
новлення миру на Донбасі», — 
написала Геращенко на своїй 
сторінці у «Фейсбуці».
 Раніше американські ЗМІ 
повідомляли про те, що коман-
да на чолі з держсекретарем 
Рексом Тіллерсоном почала 
підготовку нових переговорів iз 
російською стороною щодо вре-
гулювання конфлікту на Дон-
басі — у рамках спроб загаль-

ної нормалізації відносин між 
Вашингтоном і Московою (поза 
Мінськими угодами). Тому ос-
новний плюс зустрічі у Вашинг-
тоні — можливість України до-
нести ключовим гравцям свою 
позицію щодо врегулювання 
конфлікту на Донбасі. 
 «Сам факт зустрічі зараз, бе-
зумовно, є певним позитивом 
для іміджу країни і навіть для 
іміджу Президента. Але яки-
хось результатів від зустрічі ми 
не отримали, та й, виходячи з 
формату, отримати не могли, — 
каже в коментарі «Апострофу» 
аналітик Міжнародного центру 
перспективних досліджень Ігор 
Петренко. — Результатів бути 
не могло ще й тому, що українсь-
ка сторона поїхала туди без будь-
якої стратегії та чітких пропози-
цій, які міг би сприйняти Трамп. 
Він — бізнесмен, і, насамперед, 
його цікавить можливість за-
робітку». Водночас, наголошує 
експерт, «для Трампа — це теж 

своєрідний іміджевий хід, після 
всіх тих звинувачень, які сип-
ляться в його бік щодо зв’язків 
з РФ. Трамп, так би мовити, пі-
шов на випередження: мовляв, 
дивіться, я першим зустрівся з 
главою країни-жертви, а не аг-
ресора». ■

ДО РЕЧІ

Що ще «привіз» Порошенко 
з Америки? 
* Переконав Конгрес Сполучених 
Штатів прискорити розгляд резолюції 
щодо визнання Голодомору 1932-1933 
років геноцидом українського народу. 
* Запевнення Трампа, що санкції з РФ 
не будуть зніматись до тих пір, поки не 
буде повернуто Крим та не припиниться 
російська агресія проти України. У від-
повідь на це Москва скасувала подаль-
ші двосторонні консультації з Вашинг-
тоном щодо двосторонніх відносин, які 
повинні були пройти в найближчі дні. 
Заступник глави МЗС РФ Сергій Ряб-
ков назвав санкції «політичним пода-
рунком» Президенту України Петру По-
рошенку і додав, що на цьому тлі намі-
ри Вашингтона налагодити відносини з 
російською стороною звучать «зовсім 
непереконливо».
* Домовився про взаємодію в енерге-
тичній сфері — від поставок вугілля з 
Пенсильванії українським електростан-
ціям до зрідженого газу з Луїзіани до 
української газотранспортної системи. 
* Передав віце-президенту Пенсу листа 
від родичів заручників, яких утримують 
російські бойовики і Росія, та домовив-
ся про сприяння щодо їх якнайшвид-
шого звільнення. 
* Протягом двох-трьох місяців до 
України приїдуть кілька ключових 
міністрів з адміністрації Трампа. Під 
час цих зустрічей мають укласти «дуже 
важливі» угоди, зокрема щодо оборон-
них закупівель, наголосив Президент. 

■ПІСЛЯМОВА 

А Путін — потім 
Про що домовились президенти 
України і США

■

Трамп уважно слухає Порошенка. ❙



КАНАЛ «1+1»

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН

09.30 Чотири весілля-2

10.45 Міняю жінку-6

12.20, 1.05 Комедія «Байки 

Мітяя»

14.30, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

20.15, 21.15 Комедія 

«Свати-5»

22.20 Мелодрама «Пізнє 

каяття»

23.20, 2.10 Бойовик 

«Морський піхотинець-

3: тил»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 13.30 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Х/ф «Бідна Liz»
11.10, 12.25 Х/ф 

«Діамантова рука»
15.15 Чекай на мене

18.00, 19.00, 4.25 Стосується 

кожного

20.00, 5.10 Подробиці

20.40 Т/с «Катя»

23.30 Т/с «Впізнай мене, 

якщо зможеш»

01.20 Х/ф «Інтердівчинка»
03.45 Готуємо разом

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.50, 7.15, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.10 Сьогодні

09.15, 3.00 Зоряний шлях

10.50 Т/с «Я буду жити»

14.45, 15.30 Т/с «Долю не 

обдуриш»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Дорога в 

порожнечу»

23.30 Х/ф «Халк»
04.30 Реальна містика

05.20 Агенти 

справедливості

ICTV

05.00 Служба розшуку дітей

05.05, 4.55 Дивитись усім!

05.50, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.40 Факти тижня. 100 

хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.10 Спорт

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.10 Антизомбі

11.05 Секретний фронт

11.50, 13.20 Х/ф «Тюряга»

12.45, 15.45 Факти. День

14.20, 16.10 Х/ф «13-й 

район. Цегляні 

маєтки»

16.25 Х/ф «У пастці часу»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.20 Т/с «Пес»

22.30 Свобода слова

0.25 Х/ф «Ніндзя: тінь 

сльози»

02.10 Стоп-10

04.35 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.50 Зона ночі

05.00, 18.00 Абзац

06.00 М/с «Сімейка Крудс»

06.20 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

07.20 Х/ф «Маска Зорро»
10.00 Х/ф «Легенда Зорро»

12.45 Х/ф «Самотній 
рейнджер»

15.45 Х/ф «Шанхайські 
лицарі»

19.00 Ревізор

22.10 Пристрасті за 

Ревізором

00.50 Х/ф «Сіністер»
03.00 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.25, 1.55 Огляд преси

06.45, 18.45 Місцевий час

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, 8.10, 21.25, 0.15 2Час 

бізнесу

07.35 Фінансовий тиждень

07.50 Афіша

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.20 Т/с «День гніву»

08.25, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

10.15 Т/с «Детективи»

11.50, 1.45 Т/с «Суто 

англійські вбивства»

13.45, 15.05, 21.30 Т/с «Гаваї 

5.0 — 6»

14.45, 19.00, 23.15, 2.40 

Свідок

15.40 Т/с «Лінія захисту»

23.45 Т/с «Комісар Хельдт»

03.10 Випадковий свідок

03.25 Речовий доказ

03.55 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Отаман Зелений

06.40 Києво-Могилянська 

академія — бібліотека, 

архів, музей

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45 Новини. Культура. 

Дайджест 

08.05 Києвотека. Київські 

імена. Федір 

Кричевський 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20, 16.00 Актуально

09.25 Мовою мистецтва 

09.50 Сценограй 

10.20 «Я кохаю». 

Вистава Київського 

Академічного театру на 

Липках 

12.00 Святослав Литвиненко. 

Один день з життя 

Маестро 

12.45 Д/ф «Простір 

толерантності. Історія 

одного переселення. 

Чехи і Україна» 

13.15 Нащадки Миколи 

Бурачека 

14.00, 02.00 Вистава 

«Касандра»

15.30, 03.30 Шукаючи сонце 

16.05 Азбука ремесел

16.20 Музей Івана Огієнка

17.00, 00.50 Нариси історії 

культури України 

з Мирославом 

Поповичем. Микола 

Гоголь

17.30, 01.20 Борис Патон. Я 

— оптиміст!

17.50, 01.40 В Українському 

морі. Ганна Заставська

18.15, 00.00 Новинний блок 

19.00, 00.35 Новини. 

Культура

19.20 Діалог Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Ятченко 

19.50 Істина

20.20 Вечірня казка

20.30 Х/ф «Останній доказ 
королів», с. 1

21.40 «Майстер і Маргарита». 

Балет-фантасмагорія 

за мотивами роману 

Михайла Булгакова. 

Вистава Національної 

опери України

04.00 Х/ф «Жменяки», с. 1
05.10 Костянтин Ріттель-

Кобилянський

 

СТБ

05.55, 16.00 Все буде добре!

07.55 Планета земля-2

08.55 Х/ф «Наречена мого 
друга»

11.00 Україна має талант!-7

13.45 Битва екстрасенсів-14

18.00, 22.00 Вікна-новини

18.30, 23.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.30, 22.45 Хата на тата

ТОНІС

06.10, 16.55 Формула Пруста

06.45, 23.50, 4.15 Кумири

07.00, 14.20, 18.00 Алло, 

лікарю!

09.50 Життя в цифрі

10.45 Завтра — сьогодні

15.15 Відлуння

15.50 Джазова школа

17.45 Цивілізація Incognita

18.55 В гостях у Дмитра 

Гордона

20.05, 22.50 Людина-здобич

21.05 Euroshow Михайла 

Поплавського

22.00, 5.00 DW-Візерунок дня

22.10 Таке спортивне життя

00.00 Ніч чорних краваток

01.50 Життя на вершині

02.50 Після опівночі

03.50 Світські хроніки

04.30 Ландшафтні ігри

04.40 Модні історії

05.15 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30, 19.00 ДжеДАІ

09.00, 22.05 Він, Вона і 

телевізор

14.50 Т/с «Загублений світ»

16.40 Х/ф «Маска ніндзя»
19.30 Зловмисники

20.15 Х/ф «Боксер»
23.05 Т/с «Теорія брехні-2»

00.00 Т/с «Теорія брехні-3»

00.50 Територія обману

01.50 Х/ф «Богдан-Зиновій 
Хмельницький»

03.50 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 15.40, 

20.30, 22.30, 1.30, 3.35, 

5.40 Топ-матч

06.10 «Халл Сіті» — 

«Ліверпуль». ЧА

08.10 «Шахтар» — «Зоря». 

ЧУ

10.10 «Наполі» — «Реал». 

1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.00 «Зірка» — «Карпати». 

ЧУ

13.50 «Челсі» — «Лестер». 

ЧА

15.55 «Сент-Етьєнн» 

— «МЮ». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

17.45 Голи сезону. ЧА

18.40 «Зоря» — 

«Фенербахче». Ліга 

Європи УЄФА

20.40 «Челсі» — «Вест Гем». 

ЧА

22.45 Огляд сезону». ЧІ

23.40 «Ман Сіті» — 

«Гаддерсфілд Таун». 

Кубок Англії

01.45 «Фіорентина» 

— «Боруссія» (М). 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

03.50 «Саутгемптон» 

— «Арсенал». Кубок 

Англії

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 14.45, 

16.50, 18.50, 23.35, 

1.35, 3.50 Топ-матч

06.10 «Олександрія» 

— «Карпати». ЧУ

08.10 «Челсі» — «Вест Гем». 

ЧА

10.10 «Зоря» — 

«Фенербахче». Ліга 

Європи УЄФА

12.00 Огляд сезону. ЧІ

12.55 «Фіорентина» 

— «Боруссія» (М). 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

15.00 «Ман Сіті» — 

«Гаддерсфілд Таун». 

Кубок Англії

17.00 «Шахтар» — «Зоря». 

ЧУ

19.00 «Наполі» — «Реал». 

1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

20.50 Голи сезону. ЧА

21.45 «Зірка» — «Карпати». 

ЧУ

23.45 «Челсі» — «Лестер». 

ЧА

02.00 «Сент-Етьєнн» 

— «МЮ». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

04.00 «Халл Сіті» — 

«Ліверпуль». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Скарб.ua

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00 Мистецтво виживання

10.50 Земля приматів

11.50 Мадагаскар: зелений 

рай

13.40 Містична Україна

14.30 Бандитська Одеса

15.20, 23.40 Смертельний 

двобій

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.00 Вовчиця: шлях до 

влади

18.00, 22.40 Походження 

речей

19.00 Легенди карного 

розшуку

20.00 Гнів небес

21.40 Річкові монстри

00.30 Гордість України

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25 М/ф

10.00, 16.20 Файна Юкрайна

10.30, 23.50 Розсміши коміка

11.30, 19.00 Навколо М

12.25, 14.20, 15.20, 20.00, 

21.00, 1.40 Орел і 

решка

18.00 Звана вечеря

22.00 Х/ф «Дівчина мого 
найкращого друга»

03.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.20 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.50 Мультмікс

09.45 М/с «Елвін і 

бурундуки»

10.40 Т/с «Баффі — 

винищувачка 

вампірів»

12.20, 18.50 Казки У Кіно

12.45, 19.55 Одного разу під 

Полтавою

13.45 Готель «Галіція»

14.25 Т/с «Домашній арешт»

15.30, 4.05 Віталька

17.50, 22.00 Країна У

20.55 Рятівники

23.00 Найгірший водій 

країни

00.00 Т/с «Як уникнути 

покарання за вбивство»

00.55 Т/с «Отже»

01.15 Шпілівілі

01.35 Теорія зради

02.25 Казки У

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00 

Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 0.25 Від першої особи

07.20, 23.25 На слуху

08.30 Паспортний сервіс

08.45 Світ он лайн

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Т/с «Площа Берклі»

09.50 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

10.45 Д/с «Марк Твен»

11.50 Д/с «Орегонський 

путівник»

12.25, 20.20 Д/с «Порятунок 

ферми»

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.40, 2.10 Борхес

14.10 Т/с «Анна Піль»

15.35 Х/ф «Останній 
подарунок»

17.50 Вікно в Америку

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50, 22.50 З перших вуст

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Перша шпальта

19.55 Вересень

21.30 Новини. Спорт

21.50 Війна і мир

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.00, 00.00, 1.00 Підсумки

02.40 Чоловічий клуб. Спорт

03.50 Чоловічий клуб

04.25 Т/с «Травма»
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КАНАЛ «1+1»

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.45 Міняю жінку

12.20, 1.40 Комедія «Байки 

Мітяя»

13.35, 14.55, 20.15, 21.15 

Комедія «Свати-5»

16.00, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

22.20 Мелодрама «Пізнє 

каяття»

23.20, 2.05 Драма «Чорне 

море»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 13.20 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

10.10, 12.25, 20.40 Т/с «Катя»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

20.00, 1.15, 5.15 Подробиці

23.30 Т/с «Впізнай мене, 

якщо зможеш»

02.00 Х/ф «Любочка»
03.10 уДачний проект

03.50 Готуємо разом

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.10, 12.50, 5.20 Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 4.15 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 5.00 Зоряний шлях

10.50 Реальна містика

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Дорога в 

порожнечу»

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

02.00 Х/ф «Халк»

ICTV

05.35, 20.20, 4.50 

Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому 

Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.40 Більше ніж правда

10.35 Х/ф «Тюряга»
12.35, 13.20 Х/ф «Алан 

Квотермейн. У 
пошуках Золотого 
міста»

12.45, 15.45 Факти. День

14.55, 16.10 Х/ф «Сахара»
17.45, 21.25 Т/с «Пес»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

22.20 Х/ф «Ніндзя-
убивця»

00.20 Х/ф «Ніндзя: тінь 
сльози»

01.50 Стоп-10

04.20 Служба розшуку 

дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.40, 18.00 Абзац

05.30 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

07.00 Т/с «Татусеві дочки»

19.00 Супермодель по-

українськи

21.20 Х/ф «Васабі»

23.10 Х/ф «Сіністер-2»
01.10 Х/ф «Лемоні Снікет: 

33 нещастя»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

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 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Будівельний 

стандарт

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Агрокраїна

22.30 Кордон держави

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.30 Х/ф «Приятель 
небіжчика»

06.10 Х/ф «У зоні 
особливої уваги»

08.00, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.25, 17.35 Т/с «Детективи»

12.00, 1.40 Т/с «Суто 

англійські вбивства»

13.45, 15.05, 23.45 Т/с 

«Комісар Хельдт»

14.45, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

15.40, 21.30 Т/с «Гаваї 5.0 

— 6»

02.55 Випадковий свідок

03.10 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Азбука ремесел

06.20 Музей Івана Огієнка 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.15, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20, 16.20 Актуально

09.25 Діалог Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Ятченко

09.50 Істина 

10.15 Православний 

календар 

10.30 Х/ф «Останній доказ 
королів», с. 1 

11.40 «Майстер і Маргарита». 

Балет-фантасмагорія 

за мотивами роману 

Михайла Булгакова. 

Вистава Національної 

опери України

14.00, 02.05 Л. Малюгін 

«Насмішкувате моє 

щастя». Фільм-

вистава Національного 

академічного театру 

російської драми ім. 

Лесі Українки 

15.25, 03.30 Справа Бейліса 

16.05 Скарби роду

16.20 Казки Запорізькі від 

Санька Сита 

16.35 Земляки

17.00, 00.50 О. Захарчук. 

Земне причастя небом

17.50, 01.40 Логос 

19.20 Прямостояння. 

Філософія сумніву. Лев 

Шестов

20.20 Вечірня казка

20.30 Х/ф «Останній доказ 
королів», с. 2

21.50 Фольк-music 

22.50 Д/ф «Лесь Сердюк» 

23.20 Капела бандуристів. 

Сторінки історії. Епоха 

Миколи Гвоздя

04.00 Х/ф «Жменяки», с. 2
05.10 Літня архітектурна 

школа

 

СТБ

06.50, 16.00 Все буде добре!

08.45 Х/ф «Джентльмени 
удачі»

10.20 Україна має талант!-7

12.55 Містичні історії-2

13.50 Битва екстрасенсів-14

18.00, 22.00 Вікна-новини

18.30, 23.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.30, 22.45 Вагітна у 16

ТОНІС

06.05, 17.10 Формула Пруста

06.45, 22.00, 4.55 DW-

Візерунок дня

07.00, 14.15, 18.00 Алло, 

лікарю!

09.50 Будьте здорові!

10.40 Модні історії

11.00, 21.00 Цивілізація 

Incognita

15.10 Соціальний статус

15.50, 16.25 Джазова 

школа

18.55 В гостях у Дмитра 

Гордона

20.00 Людина-здобич

21.20, 4.25 Відлуння

22.20 Таке спортивне життя

22.45 Повітряні воїни

23.50, 4.15 Кумири

00.00 Ніч чорних краваток

01.20 Життя на вершині

02.50 Після опівночі

03.50 Світські хроніки

05.05 Джаз-коло

05.55 В’ячеслав Хурсенко. 

Політ білого журавля

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.40, 19.00 ДжеДАІ

09.00 Д/ф «Помста природи»

11.00, 22.05 «Він, Вона і 

телевізор»

14.45 Т/с «Загублений світ»

16.35 Х/ф «Спека»
19.30 Зловмисники

20.15 Х/ф «Великий 
солдат»

23.15 Т/с «Теорія брехні-3»

00.40 Територія обману

01.50 Х/ф «Страчені 
світанки»

03.20 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 20.30, 1.30, 3.35, 

5.40 Топ-матч

06.10 «Зальцбург» — 

«Шальке». Ліга Європи 

УЄФА

08.10 «Олімпік» — 

«Шахтар». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.15 «Баварія» — «Реал». 

1/4 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.00 «Брага» — «Шахтар». 

Ліга Європи УЄФА

13.50 «Челсі» — «МЮ». ЧА

15.55 «Андерлехт» — «МЮ». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

17.45 Огляд сезону». ЧІ

18.40 «Феєноорд» — 

«Зоря». Ліга Європи 

УЄФА

20.40 «Арсенал» — «Челсі». 

ЧА

22.45 Голи сезону. ЧА

23.40 «Саутгемптон» 

— «Тоттенгем». ЧА

01.45 «Барселона» — «Ман 

Сіті». Ліга чемпіонів 

УЄФА

03.50 «Саттон Юнайтед» 

— «Арсенал». Кубок 

Англії

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 14.45, 

16.50, 18.50, 23.35, 

1.35, 3.50 Топ-матч

06.10 «Монако» — «Ман 

Сіті». 1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.10 «Арсенал» — «Челсі». ЧА

10.10 «МЮ» — «Зоря». Ліга 

Європи УЄФА

12.00 Голи сезону. ЧА

12.55 «Барселона» — «Ман 

Сіті». Ліга чемпіонів 

УЄФА

15.00 «Саутгемптон» 

— «Тоттенгем». ЧА

17.00 «Олімпік» — 

«Шахтар». ЧУ

19.00 «Баварія» — «Реал». 

1/4 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

20.50 Огляд сезону. ЧІ

21.45 «Брага» — «Шахтар». 

Ліга Європи УЄФА

23.45 «Челсі» — «МЮ». ЧА

02.00 «Андерлехт» — «МЮ». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

04.00 «Зальцбург» — 

«Шальке». Ліга Європи 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Скарб.ua

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.50, 17.00 Земля приматів

11.50 Природа сьогодення

13.40 Містична Україна

14.30, 5.30 Бандитська Одеса

15.20, 23.40 Смертельний 

двобій

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

18.00, 22.40 Походження 

речей

19.00 Легенди карного 

розшуку

20.00 Гнів небес

00.30 Паранормальний світ

02.00 Прихована 

реальність

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25 М/ф

10.00 Файна Юкрайна

10.30 Розсміши коміка

11.30, 19.00 Навколо М

12.25, 14.20, 15.20, 20.00, 

21.00 Орел і решка

16.20, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус»

18.00 Звана вечеря

22.00 КВК на БІС

00.45 Т/с «Ти — моє життя»

02.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.20 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.50 Мультмікс

09.45 М/с «Елвін і 

бурундуки»

10.40 Т/с «Баффі — 

винищувачка 

вампірів»

12.20, 18.50 Казки У Кіно

12.45, 19.55 Одного разу під 

Полтавою

13.45 Готель «Галіція»

14.25 Т/с «Домашній арешт»

15.30, 4.05 Віталька

17.50, 22.00 Країна У

20.55 Рятівники

23.00 Найгірший водій країни

00.00 Т/с «Як уникнути 

покарання за 

вбивство»

00.55 Т/с «Отже»

01.15 Шпілівілі

01.35 Теорія зради

02.25 Казки У

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00 

Новини

06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу

06.15, 7.15, 8.15 Спорт

06.20, 8.20 АгроЕра

06.30, 0.25 Від першої особи

07.25, 23.25 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45 Світ он лайн

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 3.30 Д/ф «Крізь час і 

слово. Іван Драч»

09.55 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

10.45 Д/с «Марк Твен»

11.50 Д/с «Орегонський 

путівник»

12.25, 20.20 Д/с «Порятунок 

ферми»

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.40 Уряд на зв’язку з 

громадянами

14.10 Т/с «Анна Піль»

15.35 Фольк-music

16.35 Мистецькі історії

16.50 Т/с «Площа Берклі»

17.45 М/с «Книга джунглів»

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50, 22.50 З перших вуст

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Перший на селі

19.55 Наші гроші

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

ТРК «ЕРА»
23.00, 00.00, 1.00 Підсумки

02.10 Т/с «Таксі»

04.25 Т/с «Травма»

05.50 Вічне
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КАНАЛ «1+1»

06.00 Х/ф «Кирило і 

Мефодій»

07.35, 16.45, 19.30 ТСН

08.20 Мелодрама «Інша 

жінка»

12.20, 1.35 Комедія «Байки 

Мітяя»

13.35, 14.55, 20.15 Комедія 

«Свати-5»

16.00, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

21.20 Комедія «Службовий 

Роман. Наші часи»

23.10, 2.00 Бойовик 

«Ронін»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 13.20 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

10.10, 12.25, 20.40 Т/с «Катя»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

20.00, 1.20, 5.15 Подробиці

23.30 Т/с «Впізнай мене, 

якщо зможеш»

02.05 Х/ф «Весь світ в очах 
твоїх»

03.10 уДачний проект

03.45 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 5.20 Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

3.00 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною. 

День Конституції

09.15, 3.40 Зоряний шлях

11.20, 15.20 Т/с «Точка 

кипіння»

19.50 Т/с «Дорога в 

порожнечу»

23.30 Музична платформа

01.30 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

04.30 Реальна містика

ICTV

05.35, 9.45 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому 

Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.35 Х/ф «Алан 
Квотермейн. У 
пошуках Золотого 
міста»

12.30, 13.20 Х/ф «Сахара»
12.45 Факти. День

15.10 М/ф «Нікчемний Я»

16.55 М/ф «Нікчемний Я-2»

18.45 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

21.05 Х/ф «Широко 
крокуючи»

22.35 Х/ф «Широко 
крокуючи-3. 
Правосуддя 
одинака»

00.25 Х/ф «Ніндзя-
убивця»

01.55 Стоп-10

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

04.50 Дивитись усім!

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.20 Зона ночі

04.10 Т/с «Татусеві дочки»

05.00 Абзац

06.00 М/с «Сімейка Крудс»

07.10 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

08.40 М/ф «Упс: Ной поплив»

10.30, 0.30 М/ф «Ронал-

варвар»

12.00 Х/ф «Лемоні Снікет: 
33 нещастя»

14.00 Х/ф «Я все можу»
15.40 Х/ф «Ейс Вентура — 

детектив з розшуку 
домашніх тварин»

17.30 Х/ф «Ейс Вентура: 
поклик природи»

19.00 Х/ф «Тупий і ще 
тупіший-2»

21.10 Вар’яти

02.15 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 1.55 2Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

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, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Драйв

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Особливий погляд

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

03.30 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

05.40 Х/ф «Ярослав 
Мудрий»

08.20, 19.00 Т/с «Кулагін і 

партнери»

10.35, 17.30 Т/с «Детективи»

12.10, 1.50 Т/с «Суто 

англійські вбивства»

13.50, 23.50 Т/с «Комісар 

Хельдт»

15.50, 21.30 Т/с «Гаваї 5.0-6»

22.20 Т/с «Той, що читає 

думки-3»

02.40 Випадковий свідок

02.55 Речовий доказ

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Скарби роду

06.20 Казки Запорізькі від 

Санька Сита 

06.35 Земляки

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.15, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20, 16.00 Актуально

09.25 Прямостояння. 

Філософія сумніву. Лев 

Шестов 

10.20, 15.50, 17.05, 20.10, 

01.50 Православний 

календар 

10.30 Х/ф «Останній доказ 
королів», с. 2 

11.50 Фольк-music 

12.50 Д/ф «Лесь Сердюк» 

13.20 Капела бандуристів. 

Сторінки історії. Епоха 

Миколи Гвоздя 

14.00, 02.00 Європейська 

симфонія 

— Українській 

Незалежності

15.00, 03.00 Д/ф «Винниченко 

без брому»

16.05 Обереги

16.25 Д/ф «Смолоскип. 

Василь Макух»

17.05 Православний 

календар 

17.15, 00.50 Згадуючи 

В’ячеслава 

Чорновола

19.20 Джерела з минулого 

19.45 Центр уваги. Від 

пращурів до нащадків

20.20 Вечірня казка

20.30 Х/ф «Останній 
доказ королів», с. 3

21.40 Д/ф «Герої України. 

Крути. Перша 

незалежність»

22.40 Михайло Хай у фільмі 

«Тобі, Україно»

23.05 Акторські зустрічі з 

Галиною Стефановою. 

Вікторія Авдєєнко

04.00 Х/ф «Жменяки», с. 3
05.00 Головна роль. Тамара 

Трунова

 

СТБ

06.45, 16.00 Все буде добре!

08.45 Все буде смачно!

09.40 Україна має талант!-7

11.55 Містичні історії-2 

13.45 Битва 

екстрасенсів-14

18.00, 22.00 Вікна-новини

18.30, 0.45 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.30, 22.45 Кохана, ми 

вбиваємо дітей

ТОНІС

06.55 DW-Візерунок дня

07.05 Алло, лікарю!

09.50, 4.40 Ландшафтні ігри

10.45 Зимою і літом 

мандруємо світом

14.05 Концерт

16.35, 23.00 Повітряні воїни

17.35 Творчий вечір Вадима 

Крищенка 

20.45 В’ячеслав Хурсенко. 

Політ білого журавля

21.50 Музика рідного дому

00.00 Натхнення

00.10 Ніч чорних краваток

02.00 Життя на вершині

03.00 Після опівночі

04.00 Світські хроніки

04.25 Цивілізація Incognita

05.00 Модні історії 

05.20 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30, 19.00 ДжеДАІ

09.00 Він, Вона і телевізор

19.20 Х/ф «Тактична 
сила»

21.05 Х/ф «Тиждень акул»
22.50 Т/с «Теорія брехні-3»

23.45 Територія обману

01.45 Х/ф «Лісова пісня»
03.15 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 13.35, 23.20, 1.30, 

3.35, 5.40 Топ-матч

06.10 «Олімпік» — 

«Динамо». ЧУ

08.10 «Зірка» — «Шахтар». 

ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «Реал» — «Баварія». 

1/4 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.40 Огляд сезону». ЧІ

13.50 «Саутгемптон» 

— «Челсі». ЧА

15.55 «МЮ» — «Андерлехт». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

18.15, 22.45 LaLiga Files. ЧІ

18.55 «МЮ» — «Зоря». Ліга 

Європи УЄФА

20.40 «Шахтар» — 

«Динамо». ЧУ

23.40 «Сталь» — «Олімпік». 

ЧУ

01.45 «Лестер» — «Ман 

Сіті». ЧА

03.50 «Арсенал» — 

«Лінкольн Сіті». 1/4 

фіналу. Кубок Англії

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.40, 

14.45, 16.50 Топ-матч

06.10 «Тоттенгем» — «Сток 

Сіті». ЧА

08.10 «МЮ» — «Ман Сіті». 

ЧА

10.10 «Феєноорд» — «Зоря». 

Ліга Європи УЄФА

12.00, 21.20 LaLiga Files. ЧІ

12.55 «Лестер» — «Ман 

Сіті». ЧА

15.00 «Сталь» — «Олімпік». 

ЧУ

17.00 «Зірка» — «Шахтар». 

ЧУ

18.45 «Реал» — «Баварія». 

1/4 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

22.00 «Евертон» — 

«Лестер». ЧА

23.50 «Саутгемптон» 

— «Челсі». ЧА

01.40 «МЮ» — «Андерлехт». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

04.00 «Олімпік» — 

«Динамо». ЧУ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.40 Містична Україна

08.20 Таємниці дефіциту

11.10 Смертельний двобій

12.50 Гнів небес

14.30 Метеоритна загроза

15.30 Природа сьогодення

18.20 Брама часу

20.50 Боїнг 747: революція

22.50 Незвичайна наука

23.20 Паранормальний світ

00.10 Скарб.UA

05.30 Смарт-шоу

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25 М/ф

10.00 Файна Юкрайна

10.30 Розсміши коміка

11.30, 19.00 Навколо М

12.25, 14.20, 15.20, 20.00, 

21.00 Орел і решка

16.20, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус»

18.00 Звана вечеря

22.00 КВК на БІС

00.45 Т/с «Ти — моє життя»

02.20 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.20 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.50 Мультмікс

09.45 М/с «Елвін і 

бурундуки»

10.40 Х/ф «Трубач»

12.05 Одного разу під 

Полтавою

20.55 Рятівники

22.00 Країна У

23.00 Найгірший водій 

країни

00.00 Т/с «Як уникнути 

покарання за 

вбивство»

00.55 Т/с «Отже»

01.15 Шпілівілі

01.35 Теорія зради

02.25 Казки У

04.05 Віталька

УТ-1

06.05, 8.05 АгроЕра

06.10 Концерт «Українцям 

— українське»

07.05, 8.10, 23.00 На слуху

07.35, 23.35 Від першої особи

08.40 Паспорт.Ua

08.45 Світ он лайн

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/ф «Українська 

Гельсінська спілка 

— вектор визначено»

10.05 Д/ф «Любомир. Бути 

людиною»

13.30 Фольк-music

14.35 Світло

15.50 Святковий концерт 

БЕЗВІЗ

16.50 Д/ф «Голод до правди»

18.15, 1.20 Новинний блок

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Д/с «Дикі тварини»

19.55 Слідство. Інфо

20.20 Д/с «Порятунок 

ферми»

21.00 Новини

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

22.40 Мегалот

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
00.15 Концерт «Лише у нас, 

на Україні»

02.10 Т/с «Таксі»

03.30 Д/ф «Василь Стус. 

Феномен суток»

04.25 Т/с «Травма»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 23—24 ЧЕРВНЯ 2017
28 червня
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.45 Міняю жінку 

12.20, 1.45 Комедія «Байки 

Мітяя»

13.00 Комедія «Службовий 

Роман. Наші часи»

14.55 Комедія «Свати-5»

16.00, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

20.10, 21.10 Комедія «Свати-6»

22.10 Право на владу 2017

23.40, 2.10 Драма «Принцеса 

Монако»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 13.20 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

10.10, 12.25, 20.40 Т/с «Катя»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.30 2Стосується 

кожного

20.00, 1.20, 5.15 Подробиці

23.30 Т/с «Впізнай мене, якщо 

зможеш»

02.05 Х/ф «Стежки-
доріжки»

03.10 уДачний проект

03.45 Готуємо разом

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.10, 12.50, 5.20 Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.40 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 3.30 Зоряний шлях

10.50, 4.30 Реальна містика

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Дорога в 

порожнечу»

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

ICTV

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Секретний фронт

11.25, 13.20 Х/ф «Широко 
крокуючи»

12.45, 15.45 Факти. День

13.30, 16.10 Т/с «Володимирська, 

15»

17.45, 21.20 Т/с «Пес»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

22.15 Х/ф «Вірус»
00.05 Х/ф «Червона спека»
02.00 Стоп-10

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Дивитись усім!

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.45 Зона ночі

03.50, 7.00 Т/с «Татусеві 

дочки»

04.50, 18.00 Абзац

05.40 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

19.00 Супермодель по-

українськи

21.40 Х/ф «Копи на 
підхваті»

23.45 Х/ф «Суперфорсаж»

01.40 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

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, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Мотор

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний 

день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.20 Х/ф «Кармелюк»
07.45, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00, 1.45 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

13.45, 15.05, 23.45 Т/с 

«Комісар Хельдт»

14.45, 19.00, 23.15, 2.30 Свідок

15.40, 21.30 Т/с «Той, що читає 

думки-3»

03.00 Випадковий свідок

03.05 Речовий доказ

04.05 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Обереги 

06.45 Д/ф «Смолоскип. 

Василь Макух» 

07.30 Ранок iз «Культурою»

08.05, 18.15, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20, 16.00 Актуально

09.25 Джерела з минулого 

09.50 Центр уваги. Від 

пращурів до нащадків 

10.30 Х/ф «Останній доказ 
королів», с. 3 

11.40 Д/ф «Герої України. 

Крути. Перша 

незалежність» 

12.40 Михайло Хай у фільмі 

«Тобі, Україно» 

13.05 Акторські зустрічі з 

Галиною Стефановою. 

Вікторія Авдєєнко 

14.00, 02.00 Іван Кочерга 

«Свіччине весілля». 

Фільм-вистава театр ім. 

Івана Франка

15.40, 03.40 Це дерево дивне 

й по втраті не в’яне. 

Назарій Яремчук 

16.10 Михайло Іллєнко. 

Акценти

16.35 Світло 

17.05, 00.50 Стезі пізнання. 

Художник Володимир 

Кальненко

17.20, 01.00 З одвічністю 

на «ти». Мгарський 

монастир. Земля, що 

торкається Неба, ч. 1

17.45, 01.30 Мелодії життя 

і боротьби Романа 

Шухевича 

19.20 Дійові особи. Михайло 

Резнікович, Олег Нікітін

20.20 Вечірня казка

20.30 Х/ф «Останній доказ 
королів», с. 4

21.45 Л. Толстой «Анна 

Кареніна». Вистава 

Київського академічного 

театру драми і комедії 

на лівому березі Дніпра

04.00 Микола Куліш «Мина 

Мазайло», ч. 1 

05.25 Клуб імені Миколи 

Амосова

СТБ

07.00, 16.00 Все буде добре!

09.00 Все буде смачно!

09.55 Україна має талант!-7

11.55 Містичні історії-2 

13.45 Битва екстрасенсів-14

18.00, 22.00 Вікна-новини

18.30, 0.40 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.30, 22.45 Я соромлюсь 

свого тіла

ТОНІС

06.05, 17.10 Тарапунька. 

Аншлаг довжиною в 

життя

06.50, 23.50 Кумири

07.00, 14.10, 18.00 Алло, 

лікарю!

09.50, 4.15 Ландшафтні ігри

10.45 Зимою і літом 

мандруємо світом

11.45, 21.05, 4.25 Цивілізація 

Incognita

15.10 Соціальний статус

15.50, 16.25 Джазова школа

18.55 В гостях у Дмитра 

Гордона

20.00, 22.45 Повітряні воїни

21.20, 4.40 Відлуння

22.00, 5.10 DW-Візерунок дня

22.20 Таке спортивне життя

00.00 Ніч чорних краваток

01.20 Життя на вершині

02.50 Після опівночі

03.50 Світські хроніки

05.20 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30, 19.00 ДжеДАІ

09.00, 22.50 Територія обману

11.00 Він, Вона і телевізор

14.55 Т/с «Загублений світ»

16.45 Х/ф «Тактична сила»
19.20 Х/ф «Супер циклон»
21.05 Х/ф «Подвійна гра»
01.50 Х/ф «Камінна душа»
03.25 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 18.20, 20.30, 23.25, 

1.30 Топ-матч

06.10 «Вест Бромвіч» 

— «Арсенал». ЧА

08.10 «Шахтар» — 

«Чорноморець». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.15 «Реал» — «Атлетіко». 

1/2 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.00 «Арсенал» — 

«Баварія». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

13.50 «Челсі» — «Евертон». ЧА

15.55 «Сельта» — «МЮ». 

1/2 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

17.45, 22.45 LaLiga Files. ЧІ

18.40 «Зоря» — «Феєнорд». 

Ліга Європи УЄФА

20.40 «МЮ» — «Ман Сіті». ЧА

23.40 «Шахтар» — «Генк». 

Товариський матч

01.35 «Лестер» — 

«Тоттенгем». ЧА

03.25 «Арсенал» — «Ман 

Сіті». 1/2 фіналу. Кубок 

Англії

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.35, 14.50, 

16.50, 21.20, 23.30, 1.35, 

3.50 Топ-матч

06.10 «Сельта» — «Генк». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

08.10 «Олександрія» 

— «Зірка». ЧУ

10.10 «Зоря» — «Феєнорд». 

Ліга Європи УЄФА

12.00, 20.45 LaLiga Files. ЧІ

12.55 «Лестер» — 

«Тоттенгем». ЧА

15.00 «Боруссія» (М) — 

«Шальке». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

16.55 «Шахтар» — «Генк». 

Товариський матч

18.55 «Реал» — «Атлетіко». 

1/2 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

21.40 «Арсенал» — 

«Баварія». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

23.45 «Челсі» — «Евертон». ЧА

02.00 «Сельта» — «МЮ». 

1/2 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

04.00 «Баварія» — «Реал». 

1/4 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Скарб.ua

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00 Річкові монстри

10.50 Вовчиця: шлях до влади

11.50 Природа сьогодення

13.40 Містична Україна

14.30 Бандитська Одеса

15.20, 23.40 Смертельний 

двобій

16.10, 20.50 Скарби зі звалища

17.00 Земля приматів

18.00, 22.40 Походження речей

19.00, 0.30 Легенди карного 

розшуку

20.00 Гнів небес

21.40 Мистецтво виживання

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25 М/ф

10.00 Файна Юкрайна

10.30 Розсміши коміка

11.30, 19.00 Навколо М

12.25, 14.20, 15.20, 20.00, 

21.00 Орел і решка

16.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»

18.00 Звана вечеря

22.00 КВК на БІС

00.45 Т/с «Ти — моє життя»

02.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.20 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.50 Мультмікс

09.45 М/с «Елвін і бурундуки»

10.40 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

12.20, 18.50 Казки У Кіно

12.45, 19.55 Одного разу під 

Полтавою

13.45 Готель «Галіція»

14.25 Т/с «Домашній арешт»

15.30, 4.05 Віталька

17.50, 22.00 Країна У

20.55 Рятівники

23.00 Найгірший водій країни

00.00 Т/с «Як уникнути 

покарання за вбивство»

00.55 Т/с «Отже»

01.15 Шпілівілі

01.35 Теорія зради

02.25 Казки У

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00 

Новини

06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу

06.15, 7.15, 8.15 Спорт

06.20, 8.20 АгроЕра

06.30, 0.25 Від першої особи

07.25, 23.25 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45 Світ он лайн

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 16.30 Т/с «Площа 

Берклі»

09.50 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

10.45 Д/с «Марк Твен»

11.50 Д/с «Орегонський 

путівник»

12.25, 20.20 Д/с «Порятунок 

ферми»

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.40 Слідство. Інфо

14.10 Т/с «Лінія захисту»

15.35 Надвечір’я. Долі

17.25 Школа Мері Поппінс

17.40 М/с «Книга джунглів»

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50, 22.50 З перших вуст

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.20 Д/с «Дикі тварини»

19.55 Схеми

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.00, 00.00, 1.00 Підсумки

02.10 Т/с «Таксі»

03.30 Д/ф «Павло 

Загребельний. До 

запитання»

04.25 Т/с «Травма»
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Вітаємо 
Казбана 

Івана Гавриловича!
 З нагоди 90-ліття від щирого серця, 

а точніше — сердець усієї родини: 
доньки Ірини, зятя Богдана, 

внучок Світлани і Наталії та їхніх чоловіків 
— Миколи і Вадима та всієї родини, друзів, 

близьких, ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!!!
 Для нас усіх Іван Гаврилович — добра, 

щира, радісна людина, хороший батько, 
чудовий турботливий дідусь, 

гарний товариш, мудрий керівник, 
якому довелося пережити нелегке життя, 

та вдалося зберегти оптимізм, здоров’я, 
посмішку на вустах й іскру в очах до сьогодні.
 Іваном Гавриловичем пишається вся 

родина та друзі й зичать йому многії літа!

ПРИВІТАННЯ■



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.45 Міняю жінку 

12.20 Комедія «Байки Мітяя»

13.35, 14.55 Комедія 

«Свати-6»

16.00, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

20.15, 22.45 Ліга сміху 

00.50 Вечірній Київ

04.35 Маленькі гіганти

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 13.20 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

10.10, 12.25 Т/с «Катя»

15.50, 16.45 Речдок

18.00 Стосується кожного

20.00, 2.30 Подробиці тижня

22.00 Х/ф «Дитина на 
листопад»

23.50 Х/ф «Дама з папугою»
01.50 Україна: забута історія

04.10 Чекай на мене

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 12.50 Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.10 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 5.30 Зоряний шлях

10.50, 4.00 Реальна містика

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Дорога в 

порожнечу»

23.20 Слідами Грантоїдів

00.00 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

ICTV

05.35 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому 

Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Інсайдер

11.10, 13.20 Х/ф «Широко 
крокуючи-3. 
Правосуддя 
одинака»

12.45, 15.45 Факти. День

13.35, 16.10 Т/с 

«Володимирська, 15»

17.45 Т/с «Пес»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Т/с «На трьох»

00.35 Х/ф «Червона спека»

02.15 Х/ф «Вірус»
03.45 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 7.00 Т/с «Татусеві 

дочки»

04.50, 18.00 Абзац

05.45 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

10.30, 19.00 Супермодель 

по-українськи

21.30 Х/ф «Погоня»

23.10 Х/ф «Я все можу»
00.50 Служба розшуку дітей

01.00 Зона ночі

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

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, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Драйв

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 

14.15, 15.25, 16.15, 17.15 

Інформаційний день

18.15 Інтерв’ю з Андрієм 

Сусленком

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 2Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

03.35 В кабінетах

04.25, 5.25 Будемо жити

04.45 Невигадані історії

05.55 Рандеву

НТН

05.10 Х/ф «Кармелюк»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00, 1.45 Т/с «Суто 

англійські вбивства»

13.45, 15.05, 23.45 Т/с 

«Комісар Хельдт»

14.45, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

15.40, 21.30 Т/с «Той, що 

читає думки-3»

03.00 Випадковий свідок

03.15 Речовий доказ

04.15 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Світло 

06.35 Михайло Іллєнко. 

Акценти 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.15, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20, 16.00 Актуально

09.25 Дійові особи. Михайло 

Резнікович, Олег Нікітін 

10.30 Х/ф «Останній доказ 

королів», с. 4 
11.45 Л. Толстой «Анна 

Кареніна». Вистава 

Київського 

академічного театру 

драми і комедії на 

лівому березі Дніпра 

14.00, 02.00 Роман Горак 

«Спогад про Саломею». 

Вистава Національного 

академічного 

українського 

драматичного театру ім. 

Марії Заньковецької 

15.10, 03.10 Флейта Олега 

Кудряшова 

16.05 Стежками Мауглі й 

Багіри 

16.20 Сенс життя Олександра 

Губарєва, ч. 1

16.45 Княждвір

17.00 Книга. ua

17.25 З одвічністю на «ти». 

Мгарський монастир. 

Земля, що торкається 

Неба, ч. 2

18.00 Гра долі. Легендарне 

парі. В. Городецький 

19.20 Територія кіно

19.50 Антракт 

20.20 Вечірня казка

20.30 І. Карпенко-Карий 

«Суєта». Фільм-

вистава 

22.00 Українські державники. 

Роман Шухевич 

22.40 Солов’їна пісня. Назарій 

Яремчук 

23.05 Все про оперету. Сергій 

Авдєєв 

00.50 Книга. ua 

01.15 З одвічністю на «ти». 

Мгарський монастир. 

Земля, що торкається 

Неба, ч. 2 

04.00 Микола Куліш «Мина 

Мазайло», ч. 2

05.30 Д/ф «Таємниці Лисої 

гори»

СТБ

08.10 Х/ф «Сестронька»
10.05 Х/ф «Щоденник 

лікаря Зайцевої»
18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30 Х/ф «Знак долі»
20.45, 22.45 Х/ф 

«Лабіринти 
кохання»

23.05 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.05, 16.50 Сальваторе 

Адамо. Сніг, що не 

розтане ніколи

06.55, 22.00, 5.15 DW-

Візерунок дня

07.05, 14.05, 18.00 Алло, 

лікарю!

10.35, 4.10 Модні історії

10.55 Будьте здорові!

15.00, 21.20, 4.50 Відлуння

15.40, 16.30 Джазова школа

18.55 В гостях у Дмитра 

Гордона

20.00 Повітряні воїни

21.00, 4.30 Цивілізація 

Incognita

22.10 Концерт 

00.00 Ніч чорних краваток

01.50 Життя на вершині

02.50 Вихідний, після опівночі

03.50 Світські хроніки

05.25 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30, 19.00 ДжеДАІ

09.00 Територія обману

10.00 Роби бізнес

10.35 Він, Вона і телевізор

15.00 Х/ф «Дракано»
16.50 Х/ф «Подвійна гра»
19.20 Х/ф «Бурова»
21.10 Х/ф «Мега-акула 

проти Меха-акули»
22.55 Змішані єдиноборства. 

UFC.

01.15 Нишпорки

01.40 Цілком таємно

02.05 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

03.10 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 18.25, 20.30, 

23.20, 1.30 Топ-матч

06.10 «Фіорентина» 

— «Боруссія» (М). 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

08.10 «Олександрія» 

— «Шахтар». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.15 «Атлетіко» — «Реал». 

1/2 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.00 «Шахтар» — «Генк». 

Товариський матч

13.50 «Мідлсбро» — 

«Челсі». ЧА

15.55 «МЮ» — «Сельта». 

1/2 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

17.45, 22.45 LaLiga Files. ЧІ

18.40 «Фенербахче» 

— «Зоря». Ліга Європи 

УЄФА

20.40 «Арсенал» — 

«Тоттенгем». ЧА

23.40 «Евертон» — «Ман 

Сіті». ЧА

01.45 «Тоттенгем» — «Сток 

Сіті». ЧА

03.35 «Арсенал» — «Челсі». 

Фінал». Кубок Англії

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.40, 

14.50, 16.50, 23.30, 3.50 

Топ-матч

06.10, 21.40 «Шахтар» 

— «Генк». Товариський 

матч

08.10 «Арсенал» — 

«Тоттенгем». ЧА

10.10 «Фенербахче» 

— «Зоря». Ліга Європи 

УЄФА

12.00, 21.05 LaLiga Files. ЧІ

12.55 «Тоттенгем» — «Сток 

Сіті». ЧА

15.00 «Евертон» — «Ман 

Сіті». ЧА

17.00 «Олександрія» 

— «Шахтар». ЧУ

18.45 Світ Прем’єр-ліги

19.15 «Атлетіко» — «Реал». 

1/2 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

23.40 «Мідлсбро» — 

«Челсі». ЧА

01.30 Світ Прем’єр-Ліги

02.00 «МЮ» — «Сельта». 

1/2 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

04.00 «Фіорентина» 

— «Боруссія» (М). 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

МЕГА

06.00, 14.30, 0.30 Бандитська 

Одеса

07.20 Скарб.ua

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.50, 17.00 Земля приматів

11.50 Природа сьогодення

13.40 Містична Україна

15.20, 23.40 Смертельний 

двобій

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

18.00, 22.40 Походження 

речей

19.00 Легенди карного 

розшуку

20.00 Гнів небес

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25 М/ф

10.00, 16.20 Файна Юкрайна

10.30, 1.00 Розсміши коміка

11.30, 19.00 Навколо М

12.25, 14.20, 15.20, 20.00, 

21.00 Орел і решка

17.50 Звана вечеря

22.00 КВК на БІС

23.00 Вечірній квартал

02.30 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.20 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.50 Мультмікс

09.40 Х/ф «Бойовик 
Джексон»

12.20, 18.50 Казки У Кіно

12.45 Одного разу під 

Полтавою

13.45 Готель «Галіція»

14.25 Т/с «Домашній арешт»

15.30, 3.55 Віталька

17.50 Країна У

20.00 Х/ф «Місіс Даутфайр»
22.15 Х/ф «Гірше не буде»
00.00 Х/ф «Мільйони»
01.50 Казки У

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00 

Новини

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25 Життєлюб

07.20, 23.25 На слуху

08.30 Територія закону

08.40 Паспорт.Ua

08.45 Світ он лайн

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 16.30 Т/с «Площа 

Берклі»

09.50 Концерт БЕЗВІЗ

10.45 Д/с «Марк Твен»

11.50 Д/с «Орегонський 

путівник»

12.25, 20.20 Д/с «Порятунок 

ферми»

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.40 Схеми

14.10 Т/с «Лінія захисту»

15.35 Віра. Надія. Любов

17.25 Хто в домі господар?

17.45 М/с «Книга джунглів»

18.15, 1.20 Новинний блок

18.50, 22.50 З перших вуст

19.00, 1.55 Новини. Культура

19.15 Д/с «Увесь цей джаз»

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.00, 00.00, 1.00 Підсумки

00.25 Від першої особи

02.10 Т/с «Таксі»

03.25 Фольк-music

04.25 Т/с «Травма»

05.05 Уряд на зв’язку з 

громадянами

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 23—24 ЧЕРВНЯ 2017
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КАНАЛ «1+1»

06.50, 19.30 ТСН

07.45 Гроші

09.00, 23.15 Світське життя

10.00 Таємний код віри

10.55 Х/ф «Матусі»
11.20 Мелодрама «Пізнє 

каяття»

16.35, 21.15 Вечірній квартал

18.30 Розсміши коміка 

20.15 Комедія «Знай наших»

00.15, 4.35 Ліга сміху 

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.25 Х/ф «Гусарська 
балада»

08.15, 3.50 Х/ф «Одруження 
Бальзамінова»

10.00, 2.00 Нонна Мордюкова. 

«Як на світі без кохання 

прожити»

10.50 Х/ф «Рідня»
12.50 Х/ф «Вокзал для 

двох»
15.30, 20.30 Т/с «Чотири пори 

літа»

20.00, 1.25, 5.15 Подробиці

23.20 Х/ф «Вік Адалін»
02.40 Х/ф «Стежки-

доріжки»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 2.00 

Сьогодні

07.15, 5.20 Зоряний шлях

08.15 Т/с «Дорога в 

порожнечу»

14.00, 15.20 Т/с 

«Найщасливіша»

17.50, 19.40 Т/с «Білий 

налив»

22.10 Х/ф «Паперові 
квіти»

00.10 Реальна містика

02.40 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

ICTV

05.00 Факти

05.20 Т/с «Відділ 44»

06.55 Дивитись усім!

07.50 Без гальм

08.50 Я зняв! 

09.45 Т/с «На трьох»

12.45 Факти. День

13.00 М/ф «Нікчемний Я»

14.35 М/ф «Нікчемний Я-2»

16.20 Х/ф «Леді-яструб»

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Парк Юрського 
періоду»

22.30 Х/ф «Парк Юрського 
періоду-2»

00.50 Х/ф «Хранителі»
03.25 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

03.40 Т/с «Татусеві дочки»

05.30 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

06.45 Ревізор

10.00 Пристрасті за 

ревізором

12.20 Т/с «СашаТаня»

15.20 Х/ф «Елвін і 
бурундуки-3»

17.00 Х/ф «Васабі»
18.50 Х/ф «Супер 8»
21.00 Х/ф «Елізіум»

23.10 Х/ф «Марс атакує»
01.10 Х/ф «Секретний 

експеримент»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.15, 20.10, 0.20, 5.15 

Рандеву

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 00.00 Час новин

07.30, 14.10 Відкрита церква

07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час 

бізнесу

08.20 Не перший погляд

09.15 Мотор

09.20 Автопілот-новини

09.30 Укравтоконтинент

10.10 Модне здоров’я

10.30 Історія успіху

10.40 Сучасний фермер

11.05 П’ятий поверх

11.30 Майстри ремонту

12.15 Сімейні зустрічі

12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

12.50 Legal Up LIFE

13.10, 3.20 Кіно з Я. Соколовою

13.30, 4.15 Феєрія мандрів

14.35 Навчайся з нами

15.15 Фінансовий тиждень

15.30 Особливий погляд

16.05 Полілог

17.10 «За Чай.com»

18.15 Про військо

18.35, 2.35 Фактор безпеки

19.25 Машина часу

21.00, 1.30 Велика політика

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.30 Д/ф «Відділ кадрів»

23.25 Національний актив

01.15, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15 В кабінетах

04.35 Час інтерв’ю

НТН

04.50 Д/ф «...якого любили 

всі»

06.00 Х/ф «Де ви, лицарі?»
07.15 Х/ф «Два капітани»
11.30, 3.45 Речовий доказ

14.15 Склад злочину

15.40 Круті 90-ті

17.20 Речдок

19.00, 3.05 Свідок

19.30 Х/ф «Бомжиха»
21.20 Х/ф «Ганмен»
23.30 Х/ф «Обитель 

диявола»
01.20 Х/ф «Мій 

найстрашніший 
кошмар»

03.35 Випадковий свідок

04.15 Легенди бандитської 

Одеси

04.35 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Стежками Мауглі й Багіри 

06.20 Сенс життя Олександра 

Губарєва, ч. 1 

06.45 Княждвір 

07.00 Книга. ua 

07.25 З одвічністю на «ти». 

Мгарський монастир. 

Земля, що торкається 

Неба, ч. 2 

08.05 Гра долі. Легендарне 

парі. В. Городецький 

08.25 Новинний блок 

09.00 Новини. Культура 

09.20 Територія кіно

09.50 Антракт 

10.15 Мистецтво Михайла 

Дмитренка

10.30 І. Карпенко-Карий 

«Суєта». Фільм-вистава 

12.00 Українські державники. 

Роман Шухевич 

12.40 Солов’їна пісня. Назарій 

Яремчук

13.00 Казки Лірника Сашка 

13.10 Х/ф «Сьомий перстень 
чаклунки», с. 1 

13.55 Юнацький 

літературний конкурс 

імені Володимира 

Свідзинського

14.50 Дитячі таємниці

15.15 Світ у прямокутнику. 

Планета Океанія 

Миколи Заваріки, ч. 1

15.50 «Тарас Шевченко — на 

всі часи». Вивчаючи 

життя і творчість 

Кобзаря, ч. 2

16.20 Сенс життя Олександра 

Губарєва, ч. 2

16.45 З одвічністю на «ти». 

Благодать під соснами

17.35 Дарина Доброчаєва. 

Берегиня флори

18.30 Д/ф «Іван Григорович-

Барський

19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Дайджест

19.20 Позиція. І дощ, і 

сонце Станіслава 

Чернілевського

19.50 Музика і музиканти

20.20 Світ музики

21.55 Д/ф «Сутність». Борис 

Мозолевський 

22.15 Бравісимо, Анатолій 

Авдієвський! Ч. 1

23.10 JAZZ SCHOOL TV. 

Біг-бенд Полтавського 

муніципального оркестру

00.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Олесь 

Шевченко

02.00 Все про оперету. Сергій 

Авдєєв 

02.50 О. Островський 

«Без вини винні». 

Вистава Київського 

академічного театру на 

Липках 

05.00 Дивертисмент сучасної 

хореографії

СТБ

06.05 Все буде добре!

08.05 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

11.15 Хата на тата

13.10 Вагітна у 16

15.10 Х/ф «Знак долі»
17.15 Х/ф «Лабіринти 

кохання»
19.00 Х/ф «Найкраще літо 

нашого життя»
23.10 Х/ф «Екіпаж»
01.45 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.15 Х/ф «Волга-Волга»
09.50 Шеф-кухар країни

10.25 Життя в цифрі

11.25 Завтра — сьогодні

13.50 Іпостасі спорту

15.30 Соціальний статус

16.05 Концерт Віталія і 

Світлани Білоножків

20.30 Україна — моя родина

21.45 Мішель Мерсьє. 

Заручниця кохання

22.45 Мілен Демонжо. Міледі 

з українським корінням

23.45, 4.10 Кумири

00.00 Вихідний, після опівночі

01.10 Ніч чорних краваток

02.15 Життя на Вершині

03.45 Світські хроніки

04.20 Модні історії з Оксаною 

Новицькою

04.40 Цивілізація Incognita

05.00 Ландшафтні гри

05.15 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Зловмисники

09.40 Д/ф «Помста природи»

13.30, 1.10 Цілком таємно

14.00 Він, Вона і телевізор

17.15 Х/ф «Дракони 
Камелота»

18.30 Х/ф «Мега-акула 
проти Меха-акули»

20.15 Х/ф «Відкрите море: 
нові жертви»

22.00 Х/ф «Гра на 
виживання»

23.55 Територія обману

01.35 Люстратор 7, 62. 

Прокляття системи

02.00 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

03.10 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 20.30, 23.20, 1.30, 

3.35, 5.40 Топ-матч

06.10 «Ворскла» — 

«Динамо». ЧУ

08.10 «Шахтар» — 

«Карпати». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. 

10.15 «Ювентус» — «Реал». 

Фінал». Ліга чемпіонів 

УЄФА

12.25 Журнал Ліги чемпіонів

13.15 Світ Прем’єр-ліги

13.45 «Челсі» — 

«Тоттенгем». ЧА

15.55 «Аякс» — «МЮ». 

Фінал. Ліга Європи 

УЄФА

18.05, 22.45 LaLiga Files. ЧІ

18.40 «Зоря» — «МЮ». Ліга 

Європи УЄФА

20.40 «Тоттенгем» — «Вест 

Гем». ЧА

23.40 «Шахтар» — «Бохум». 

Товариський матч

01.45 «Олімпік» — 

«Дніпро». ЧУ

03.50 «Вест Гем» — «Ман 

Сіті». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 14.40, 17.15 Топ-матч

06.10 «Лестер» — 

«Ліверпуль». ЧА

08.00 «Тоттенгем» — «Вест 

Гем». ЧА

09.50, 16.45 Світ Прем’єр-ліги

10.20 «Зоря» — «МЮ». Ліга 

Європи УЄФА

12.10, 21.35 LaLiga Files. ЧІ

12.50 «Шахтар» — «Генк». 

Товариський матч

14.55 «Ліверпуль» — 

«Свонсі». ЧА

17.25 LIVE. «Шахтар» — 

«Бохум». Товариський 

матч

19.25 «Ювентус» — «Реал». 

Фінал. Ліга чемпіонів 

УЄФА

22.15 «Боруссія» (Д) 

— «Бенфіка». 1/8 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

00.05 «Челсі» — 

«Тоттенгем». ЧА

01.55 «Аякс» — «МЮ. 

Фінал». Ліга Європи 

УЄФА

04.05 «Ворскла» — 

«Динамо». ЧУ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.30 Містична Україна

08.20, 18.30 У пошуках істини

10.00 Смертельний двобій

11.40 Завоювати небо

13.30 Британія: ІІ світова

14.40 Перл Харбор

15.50 Природа сьогодення

21.10 Титанік: народження 

легенди

22.20 Проклін двійників 

Титаніка

23.30 Паранормальний світ

00.20 Україна: забута історія

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25, 10.10 М/ф

11.30 Т/с «H2O: просто додай 

води»

13.10, 18.00 Орел і решка

23.50 Вечірній квартал

01.45 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.20 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.50 Мультмікс

09.45 М/с «Елвін і 

бурундуки»

10.20 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

10.50 М/ф «Болт та Бліп 

спішать на допомогу»

12.10, 19.50 Одного разу під 

Полтавою

13.45 Казки У Кіно

15.55 Х/ф «Гірше не буде»
17.35 Х/ф «Місіс 

Даутфайр»
22.00 Країна У

00.00 Х/ф «Перші сім 
років»

01.40 Казки У

03.45 Віталька

УТ-1

06.00 У просторі буття

06.35 Підсумки

07.05 АгроЕра. Підсумки

07.20 Шеф-кухар країни

08.05 Смакота

08.30, 23.00 Світ on line

08.45 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Піп відкриває 

світ»

09.25 М/с «Книга джунглів»

10.15 Хто в домі господар?

10.40 Хочу бути

11.15 Фольк-music

12.25 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

17.10 Книга.ua

17.40 Український корт

18.15 Чоловічий клуб. Спорт

19.25 Чоловічий клуб

20.00 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 

морів»

21.00 Новини

21.30 Розсекречена історія

22.20 Д/с «Дикі тварини»

22.45 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.25 Життєлюб

23.50 На слуху. Підсумки

01.20 Д/с «Увесь цей джаз»

02.15 Д/с «Марк Твен»
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КАНАЛ «1+1»

06.05 ТСН
07.05 Мелодрама «Пізнє 

каяття»
09.00 Лотерея 

«Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і 

Ведмідь»
09.55 Розсміши коміка 2017
10.55, 12.00, 13.00, 14.05, 

15.45, 16.55, 18.30 Світ 
навиворіт 

19.30, 5.15 ТСН-тиждень
21.00 Мелодрама «Вирок 

ідеальної пари»
01.05 Драма «Принцеса 

Монако»
04.50 Ескімоска-2: пригоди в 

Арктиці

ІНТЕР

05.45 М/ф
06.25 Х/ф «Королівська 

регата»
08.00 уДачний проект
09.00 Готуємо разом
10.00 Орел і решка. Рай і пекло
11.00 Орел і решка. 

Перезавантаження
12.00 Х/ф «Готель 

романтичних 
побачень»

13.50 Т/с «Повернешся 
— поговоримо»

17.20, 20.30 Т/с «Тільки не 
відпускай мене»

20.00, 2.30 Подробиці
22.00 Х/ф «Рідня»
00.00 Х/ф «Вокзал для двох»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

09.15 Т/с «Дорога в 

порожнечу»

15.00 Х/ф «Паперові 
квіти»

17.00, 20.00 Т/с «Ласкаво 

просимо на Канари»

19.00, 5.50 Події тижня

21.45 Т/с «Найщасливіша»

01.10 Реальна містика

02.50, 3.35 Таємний код 

зламано

04.20 Агенти 

справедливості

ICTV

05.45 Факти
06.15 Т/с «Відділ 44»
09.35 Х/ф «Боєць»
11.20, 13.00 Х/ф «Леді-

яструб»
12.45 Факти. День
14.00 Х/ф «Парк Юрського 

періоду»

16.25 Х/ф «Парк Юрського 
періоду-2»

18.45 Факти тижня. 100 
хвилин

20.30 Х/ф «Парк Юрського 
періоду-3»

22.25 Х/ф «Загублений 
світ»

00.05 Х/ф «Хранителі»
02.50 Т/с «Код Костянтина»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.50 Зона ночі
05.40 М/ф «Упс.. Ної поплив!»
07.10 Х/ф «Джунглі: 

у пошуках 
Марсупіламі»

09.10 Х/ф «Ейс Вентура 
— детектив з розшуку 
домашніх тварин»

11.00 Х/ф «Ейс Вентура: 
поклик природи»

12.40 Х/ф «Тупий і ще 
тупіший-2»

14.50 Х/ф «Марс атакує !»
17.00 Х/ф «Елізіум»
19.00 Х/ф «Земля після 

нашої ери»
21.00 Х/ф «Пандорум»

23.10 Х/ф «Сигнал»
01.00 Х/ф «Секретний 

експеримент»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку
06.25, 18.15 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, 20.00, 
22.00, 00.00 Час новин

07.30 Відкрита церква
07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час 

бізнесу
08.15 Мотор
08.20 Автопілот-тест
08.25 Технопарк
08.30, 3.15 Феєрія мандрів
09.10 Гра інтересів

10.10 Кордон держави
10.25 Будемо жити
10.40 Драйв
11.10 Рандеву
12.15 Сімейні зустрічі
12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО
12.50 Legal Up BUSINESS
13.10 Модне здоров’я
13.30 Час інтерв’ю
14.10 Агрокраїна
14.30 Діалоги з Патріархом
15.15 П’ятий поверх
15.30 Національний актив
16.05 В кабінетах

16.30 Акцент
17.10 «За Чай.com»
19.25, 0.20 Невигадані історії
20.05, 2.15, 5.15 Машина часу
21.00, 1.15 Час: підсумки 

тижня 
21.40, 3.00 Час-Time
22.30 Д/ф «Відділ кадрів»
23.30 Фінансовий тиждень
01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо
01.55 Огляд преси
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.10 Х/ф «Не було б 
щастя...»

06.10 Х/ф «Американський 
дідусь»

07.45 Т/с «День гніву»
11.10 Х/ф «Бомжиха»
13.00 Х/ф «Хід у відповідь»
14.30 Легенди карного 

розшуку
15.50 Склад злочину
17.20 Речдок
19.00 Т/с «Лінія захисту»
22.15 Т/с «Головний калібр»
01.45 Х/ф «Ганмен»
03.35 Таємниці кримінального 

світу
04.25 Речовий доказ

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 «Тарас Шевченко — на 

всі часи». Вивчаючи 
життя і творчість 
Кобзаря, ч. 2 

06.35 Сенс життя Олександра 
Губарєва, ч. 2 

07.00 З одвічністю на «ти». 
Благодать під соснами 

07.50 Дитячі таємниці 
08.15 Світ у прямокутнику. 

Планета Океанія Миколи 
Заваріки, ч. 1 

09.00 Д/ф «Іван Григорович-
Барський

09.25 Позиція. І дощ, і сонце 
Станіслава Чернілевського 

09.50 Музика і музиканти 
10.20 Світ музики 
11.55 Д/ф «Сутність». Борис 

Мозолевський 
12.15 Бравісимо, Анатолій 

Авдієвський! Ч. 1 
13.10 JAZZ SCHOOL TV. 

Біг-бенд Полтавського 
муніципального оркестру 

14.00, 02.00 Музика серця 
Георгія Майбороди

15.10, 03.10 Головна роль. 5 
вечорів з франківцями. 
Олексій Петухов

16.00 Музика без меж 
16.20 Сенс життя Олександра 

Губарєва, ч. 3

16.45 Богословські роздуми. 
Культура

17.00 Роман Коваль. 
Повернення правди. 
Семен Гризло 
— кошовий Вільного 
козацтва

17.35, 01.35 Чарівна солома
17.55, 01.10 Виноградів. 

Старовинне місто
18.20 Києвотека. Київ у кіно. 

«Викуп»
18.50 Поетична сторінка 
19.00 Новини. Культура. 

Дайджест
19.20 Мовою мистецтва
19.50 Сценограй 
20.20 В. Ірвінг «Вершник 

без голови». Вистава 
Харківського театру 
«Варіант»

22.10 Бравісимо, Анатолій 
Авдієвський! Ч. 2, 3

23.20 Іван Мазепа. Відомий і 
невідомий

00.00 Новини. Культура. 
Дайджест 

00.20 Діалог. Василь 
Герасим’юк — Марія 
Шунь

04.00 Т. Шевченко 
«Капітанша» 

05.25 Митці Майстренки
 

СТБ

07.05 Все буде добре!
09.00 Все буде смачно!
10.15 Караоке на майдані
11.10 Планета земля-2
12.10 Х/ф «Найкраще літо 

нашого життя»
16.20 Х/ф «Екіпаж»
19.00, 2.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
22.40 Я соромлюсь свого тіла

ТОНІС

06.10 Х/ф «Цирк»
07.50 Натхнення
09.50, 23.00 Повітряні воїни
11.35 Зимою і літом 

мандруємо світом
13.50 Будьте здорові!
14.20, 4.50 Модні історії 
15.30 Соціальний статус
16.15 Мішель Мерсьє. 

Заручниця кохання
17.15 Мілен Демонжо. Міледі 

з українським корінням
18.05 Українська пісня року
19.50, 4.20 Цивілізація 

Incognita
20.10, 4.05 Кумири
20.30, 3.40 Світські хроніки
20.55 Шеф-кухар країни 
21.30 Євромакс
21.55 Ювілейний концерт 

Володимира Гришка 
00.00 Ніч чорних краваток
01.40 Життя на вершині
02.40 Вихідний, після 

опівночі
04.35 Ландшафтні ігри
05.10 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.30 Роби бізнес
09.00 Він, Вона і телевізор
16.10 Х/ф «Дракони 

Камелота»
17.45 Х/ф «Воїни-охоронці»
19.25 Х/ф «Списаний»
21.00 Х/ф «Універсальний 

солдат -3: новий 
початок»

22.55 Змішані єдиноборства. 
UFC.

01.15 Х/ф «Агент»
02.45 Х/ф «Все перемагає 

любов»
03.55 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 18.25, 20.30, 23.25, 
1.30, 3.35, 5.40 
Топ-матч

06.10 «Легія» — «Реал». Ліга 
чемпіонів УЄФА

08.10 «Шахтар» — «Сталь». 
ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE

10.15 «Тоттенгем» — 
«Свонсі». ЧА

12.05 «Боруссія» (Д) 
— «Бенфіка». 1/8 
фіналу. Ліга чемпіонів 
УЄФА

13.50 «Ман Сіті» — «Челсі». 
ЧА

15.55 «Дербі Каунті» 

— «Лестер». Кубок 
Англії

17.45, 22.45 LaLiga Files. ЧІ
18.40 «Борнмут» — 

«Арсенал». ЧА
20.40 «Шахтар» — «Бохум». 

Товариський матч
23.40 «Реал» — «Наполі». 1/8 

фіналу. Ліга чемпіонів 
УЄФА

01.45 «Сталь» — 
«Олександрія». ЧУ

03.50 «Мідлсбро» — «МЮ». 
ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.35, 18.50, 
21.30, 23.35, 1.35, 3.50 
Топ-матч

06.10 «Аякс» — «Ліон». 1/2 
фіналу. Ліга Європи 
УЄФА

08.10 «Ліверпуль» — «МЮ». 
ЧА

10.10 «Шахтар» — «Бохум». 
Товариський матч

12.00, 20.50 LaLiga Files. ЧІ
12.55 «Сталь» — 

«Олександрія». ЧУ
14.45 Світ Прем’єр-ліги
15.15 «Реал» — «Наполі». 1/8 

фіналу. Ліга чемпіонів 
УЄФА

17.00 «Шахтар» — «Сталь». 
ЧУ

19.00 «Сельта» — «Генк». 
1/4 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА

21.45 «Мідлсбро» — «МЮ». 
ЧА

23.45 «Ман Сіті» — «Челсі». 
ЧА

02.00 «Шахтар» — «Генк». 
Товариський матч

04.00 «Легія» — «Реал». Ліга 
чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.30 Містична Україна
08.20, 18.30 У пошуках істини
10.00 Нові технології війни
11.40 Боїнг 747: революція
13.30 Титанік: народження 

легенди
14.40 Проклін двійників 

Титаніка
15.50 Природа сьогодення
21.10 Британія: ІІ Світова
22.20 Перл Харбор
23.30 Паранормальний світ
00.20 Таємниці кримінального 

світу

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.25 М/ф
09.25 Т/с «H2O: просто додай 

води»
11.00 М/ф Ніко 2
12.20, 17.15 Орел і решка
23.00 Х/ф «Наречений 

напрокат»
01.10 Розсміши коміка
02.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше — це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 М/с «Дора-

мандрівниця»
07.50 Мультмікс
09.45 М/с «Елвін і бурундуки»
10.10 М/ф «Битва за планету 

Терра»
11.30 Х/ф «Перші сім 

років»
13.05, 3.50 Віталька
19.50 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Країна У
00.00 Х/ф «Трубач»
01.25 Х/ф «Бойовик 

Джексон»

УТ-1

06.00 Світ православ’я
06.35 На слуху
07.05 Від першої особи
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 23.00 Світ on line

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/с «Скарби та 
смертельні таємниці 
морів»

09.55 Х/ф «Одержимість»
12.00 Театральні сезони
12.30, 1.20 Д/с «Блюз. Мартін 

Скорсезе представляє»
14.35 Мистецькі історії
14.50 Фольк-music
16.10 Садові скарби
16.40 Х/ф «Джейн Ейр»
18.45 Х/ф «Мадам Нобель»
20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.30 Д/с «Традиційні свята 

Мацурі»
22.20 Д/с «Дикі тварини»

ТРК «ЕРА»
23.25 Територія закону
23.30 Від першої особи. 

Підсумки
03.00 Д/ф «Генна інженерія. 

Люди Х»
03.25 Чоловічий клуб. Спорт
04.25 Чоловічий клуб
04.55 Д/ф «Українська 

Гельсінська спілка-
вектор визначено»
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Наша газета вже повідомляла 
про перший світовий саміт «На-
ука і мир: Перевірені рішення 
проблем насилля та глобаль-
них конфліктів», який відбувся 
в Києві за ініціативи Глобаль-
ного союзу вчених за мир, що 
об’єднує велику кількість країн 
світу. Війни, терористичні акти, 
знищення природи, яка несе 
за собою глобальні зміни клі-
мату... Всі ці людські діяння 
змушують визнати: населення 
нашої планети хворе як фізич-
но, так і психічно. Чи є від цього 
ліки? Вчені стверджують, що є. 
Але передусім людина має усві-
домити своє призначення, зро-
зуміти й вивчити правила життя 
у Всесвіті. Про це детально роз-
повів у своїй доповіді на саміті 
Василь Крутов, доктор юридич-
них наук, професор, віце-прези-
дент Глобального союзу вчених 
за мир з розвитку та колишній 
керівник Антитерористичного 
центру. Найважливіші тези з 
його доповіді — читайте в на-
шому матеріалі.

Наша доля починається 
не зі слова чи вчинку, 
а з нашої думки
 Свідомість — це головний ре-
сурс життєдіяльності людини. 
Та чи навчилися люди в ході іс-
торії по-справжньому бути свідо-
мими? Чи користуємося ми своїм 
Розумом сповна, зокрема й для 
того, щоб зрозуміти і застосувати 
воістину безмежні ресурси нашої 
свідомості? Очевидно, що ні. 
 У наші дні завдяки досягнен-
ням учених у найрізноманітні-
ших галузях — квантовій фі-
зиці, молекулярній біології, 
трансперсональній психології, 
епігенетиці й інших — наука 
про свідомість вступила в епоху 
революційних відкриттів. Не-
має ніяких сумнівів, що їх ши-
роке застосування на практи-
ці змогло б перетворити і жит-
тя людства в цілому, і життя 
кожної людини зокрема. Але в 
тому-то й річ, що люди здебіль-
шого погано володіють свідо-
містю, часто керуються не ро-
зумом, а розсудком, живуть у 
старій матеріалістичній пара-
дигмі «мати» і погано собі уяв-
ляють, що означає насправді 
«бути». І це не дивно, адже ні 
в дитинстві, коли нас вихову-
ють батьки, ні в юності, коли 
нас учать учителі, ні пізніше, 
коли ми стаємо дорослими і ні-
бито «свідомими», нам не дають 
істинних знань про свідомість, 
не передають навичок застосу-
вання на практиці його безмеж-
них можливостей. 
 Для того, щоб переконатися 
в правдивості цих слів, досить 
оцінити ситуацію у сфері гло-
бальної безпеки. На всіх кон-
тинентах, як пожежі, поширю-
ються гарячі і гібридні війни, те-
роризм та інші форми масового 
насильства. А всі системи без-
пеки, які склалися на сьогодні, 
демонструють свою неспромож-
ність. Причину цьому слід шука-
ти не в економічних або цивілі-
заційних протиріччях, а набага-
то глибше. Відповідальність за 
поразку несе та матеріалістична 
картина світу, яка лежить в ос-
нові сучасного розуміння «сус-
пільного порядку». У ній люди-
на апріорі розглядається як тва-
рина-хижак, чия поведінка зво-
диться до постійних конфліктів 
із сусідами і боротьби за тери-
торію, а війна є не лише осно-
вою відносин між державами, 
соціальними групами, індивіда-
ми, а ледве чи не законом само-
го буття. Впродовж останніх ти-
сячоліть технології насильства 
як засоби нейтралізації зовніш-
ніх загроз були домінуючими 
як у структурах безпеки, орієн-

тованих на війну, так і в анало-
гічних структурах, орієнтова-
них на мир. І це глухий кут. По-
дальше вдосконалення засобів 
убивства і контролю не допомо-
же людству вигнати демонів вій-
ни, об’єднатися і зробити новий 
стрибок у розвитку. Нам, як біо-
логічному виду, що створив но-
осферу і що розвивається ра-
зом із планетою Земля, потріб-
на нова ідея буття, нова світог-
лядна парадигма розвитку.
 У наші дні дедалі більше фі-
зиків, психологів та інших фа-
хівців роблять висновок про те, 
що свідомість має «квантову при-
роду», іншими словами — приро-
ду не біологічну, а інформаційно-
енергетичну. Їхні висновки, що 
«фізичний» мозок як такий не 
породжує свідомість, як досі пи-
шуть у підручниках. Можли-
во, комусь важко погодитися з 
цим, але все з точністю до навпа-
ки: мозок є функцією свідомості 
і є приймачем-передавачем пос-
лань зовнішнього середовища. 
 Свідомість вищого розуму — 
це універсальне інформаційно-
енергетичне поле, здатне інду-
кувати прояви свідомості у жи-
вих істот в мірі, прямо пропор-
ційній рівню їхнього розвитку і 
потреб. Таким чином, індивіду-
альна свідомість можлива лише 
в тій мірі, в якій вона до цього 
універсального інформаційного 
поля підключена. 
 Також нетрадиційно слід 
підходити до розуміння нашо-
го мислення. Думка — універ-
сальна форма енергії, і сила її 
колосальна. Ми навіть не ро-
зуміємо, що своїми думками, 
емоціями, відчуттями, вчинка-
ми ми і творимо, і руйнуємо цей 
світ. Наша доля починається 
не зі слова, не з дії або вчинку, 
вона починається з нашої дум-
ки. Людина лише тоді зможе 
зробити щось значне і корисне 
для себе і для інших, лише тоді 
буде по-справжньому почута і 
сприйнята суспільством, здо-
рова, успішна і щаслива, коли 
навчиться повноцінно контро-
лювати свої думки і направля-
ти їх у потрібне русло. 
 А чи вміємо ми це робити? 
Ми досі дуже погано розуміє-
мо, що наші думки здатні ма-
теріалізуватися, і, таким чи-
ном, формувати і створювати 
нашу реальність. Вони збува-
ються в іншому вимірі — в ін-
формаційно-енергетичному 
полі, а наш мозок відпрацьовує 
лише наслідки процесу мислен-
ня — його результат. Наочна, 
хоч і украй спрощена аналогія 
цьому — комп’ютер. Не маши-
на думає, на ній думають! 

Людина приходить у життя 
гігантом, а йде з нього 
ліліпутом
 Ще в 30-ті роки минулого 
століття Володимир Вернадсь-
кий розробив теорію ноосфери, в 
основі якої була закладена думка 
про планетарне значення людсь-
кої свідомості. Її підтримали ба-
гато відомих учених і мислителів 
світу. Величезна заслуга Вернад-
ського в тому, що саме він осмис-
лив ноосферний проект як основу 
нового світогляду. Одним із дуже 
важливих тверджень його теорії 
є посил про те, що потрібно почи-
нати загальнолюдські трансфор-
мації, про які ми сьогодні говори-
мо, із зміни свідомості кожної ок-
ремої особи. І якщо зараз цю тезу 
розглядати через призму проблем 
безпеки, то ми повинні визнати, 
що, врешті-решт, саме конкрет-
ний індивідуум спускає курок, 
підриває і скидає бомбу, направ-
ляє автомобіль, начинений виб-
ухівкою, в натовп ні в чому не вин-
них людей. З іншого боку, такі ж 
живі люди запобігають терорис-

тичним актам, вирішують конф-
лікти, зупиняють війни. Особа, 
а саме її свідомість — це «альфа» 
і «омега» безпеки, вона є і загро-
за, і порятунок від неї. І цей вис-
новок нам необхідно розповсю-
дити на всі сфери людської діяль-
ності, а не лише на безпеку. Кож-
на людина — це персоніфікована 
свідомість, яка за рахунок склад-
ної системи енергоінформаційних 
каналів приєднана до Всесвіту за 
принципом зворотного зв’язку. 
 Що це все означає, якщо 
йдеться про життя середньоста-
тистичної людини? Знову ска-
жемо, що найчастіше думки ке-
рують людьми, а не навпаки. 
Добре, якщо це думки благі. Але 
наше «Я» кишить численними 
ментальними «вірусами», що 
змушують нас витрачати сили та 
енергію казна на що. Почуття об-
рази, провини, страху, тривоги, 
злості, заздрості, гордині, смутку 
засмічують нашу пам’ять, вже в 
проекті спотворюють наше май-
бутнє, заважають нам приймати 
правильні рішення і користува-
тися інтуїцією. Вони спотворю-
ють людські відносини на всіх 
рівнях соціальної взаємодії. Їх 
дія — причина того, що з віком 
ми частенько не накопичуємо, 
а розбазарюємо наш енергетич-
ний потенціал, перестаємо бути 
геніями, якими народилися. На 

жаль, слід констатувати, що лю-
дина приходить у життя стовід-
сотковим гігантом, але через не-
знання своєї природи і проявле-
ної слабкості йде з нього звичай-
ним ліліпутом. Причому вона не 
лише не використала, але й не 
знала, якими насправді величез-
ними ресурсами і можливостями 
у своєму житті володіла.
 Біда в тому, що традиційна 
парадигма нашої цивілізації за-
бороняє людині розвиватися в но-
осферном напряму, оголошуючи 
все, що не вкладається в уявлен-
ня сучасної академічної науки, 
забобоном, невіглаством тощо. 
Довго такий підхід до пізнання 
виправдовувався тими неймовір-
ними матеріальними і соціальни-
ми благами, які несе людству вті-
лення в соціальне життя резуль-
татів науково-технічного про-
гресу. Але водночас ми бачимо, 
до яких небезпечних наслідків 
він приводить сучасний соціум. 
Адже ніхто не заперечуватиме, 
що зброя масового враження, яка 
поставила під загрозу знищення 
людства, була створена наукою.

«Що віддав — те твоє»
 Людству потрібна нова світог-
лядна парадигма розвитку. Для 
чого? — По-перше, щоб викона-
ти свою місію й стати краще. По-
друге, щоб у цьому житті добити-
ся успіху й бути здоровим. Щоб 
облаштувати свій життєвий світ, 
знайти любов і виховати гідне по-
томство. Щоб з іншими людьми 
побудувати благополучне і добро-
зичливе суспільство без бідності і 
насильства, улаштувати ноосферу 
Землі й інтегруватися з її біосфе-
рою в єдине живе ціле. Щоб під-
няти мислення до вищих висот.  

 Від народження в нас закла-
дено невичерпний ресурс фізич-
них, психічних і духовних сил. 
Але часто внаслідок догматично-
го виховання, недоліку знань, че-
рез культурні й ідеологічні забо-
бони людина його ігнорує. Ось і 
бігає по колу життя, як цирковий 
кінь, не знаючи до пуття ні себе, 
ні свого призначення, і при цьому 
продовжує вважати себе «волода-
рем всесвіту». Біда в тому, що всі 
її злі й погані думки, помилкові 
установки і порожні бажання теж 
матеріальні. Це їх канонада зву-
чить в гуркоті терактів і воєн, в 
гулі техногенних і природних ка-
таклізмів. Істина в тому, що такі 
«господарі» не потрібні ні нашій 
планеті, ні космосу. 
 Як же вирішити насущні про-
блеми нашого буття? Як зроби-
ти навколишній світ безпечним 
і добрим, а життя людини — ус-
пішним і щасливим? Для цьо-
го необхідно рішуче впроваджу-
вати в життєву практику людей 
знання про їх істинну природу і 
невичерпні інтелектуально-енер-
гетичні ресурси, про глибинний 
і тісний взаємозв’язок людини і 
космосу, про сакральну роль все-
ленської свідомості в бутті і роз-
витку нашої ноосфери. Мислен-
ня в цих категоріях ми і звемо ду-
ховною парадигмою. Ми переко-
нані, що людина, яка будує своє 

мислення і своє життя, згідно з 
нею, апріорі не може бути злою 
і жорстокою, неуспішною і хво-
рою, самотньою і нещасною. Її 
доля — внутрішня свобода, твор-
чість і служіння, служіння собі, 
сім’ї, соціуму, країні і нашому за-
гальному дому.
 Закон космосу «Що віддав — 
те твоє» ніхто не відміняв. Віддав 
хороше — отримав хороше, від-
дав погане — отримав погане. Чи 
не тому часто бачимо, що події, як 
нам здається, відбуваються ніби-
то випадково. Але ж ми знаємо, 
що випадковостей, як таких, не 
буває. Все стається за законами, 
встановленими природою, яких, 
на жаль, більшість людей прос-
то не знає, а значить, не керуєть-
ся ними, не дотримується їх, не 
шанує. Адже знання, у тому чис-
лі й негативних дій цих законів, 
а також їх слухняне дотримання 
може стати величезною силою за-
стереження і недопущення людь-
ми прояву зла і насильства. Вод-
ночас знання людиною своєї при-
роди і тісного зв’язку зі Всесвітом 
здатне успішно вирішувати най-
складніші проблеми безпеки, як 
на рівні окремої особи, так і світо-
вого соціуму в цілому. 
 Неможливо переоцінити, на-
скільки важливо для кожної лю-
дини з дитинства отримати знан-
ня про свою справжню природу. 
Вони здатні перевернути її уяв-
лення і про світ, і про саму себе, 
вони здатні підняти його на не-
бачений рівень розвитку. Тому 
починати революцію в умах не-
обхідно з тієї сфери, де люди за-
своюють знання і вибирають 
життєву дорогу, тобто в освіті. 
 Задля цього ми почали ре-
алізовувати в Україні проект 
«Ноосферної освіти». У 2016-
17 навчальному році нам вда-
лося сформувати групу вчених 
і представників системи осві-
ти, які за підтримки структур 
Національної академії наук Ук-
раїни, Інституту педагогіки На-
ціональної академії педагогіч-
них наук та інших впливових 
профільних і громадських ор-
ганізацій і декількох вишів роз-
почали науково-освітній пілот-
ний проект. Його суть поля-
гає у розробці комплекту нав-
чально-методичних матеріалів 
для всіх рівнів освітньої систе-
ми (дошкільні заклади, середня 
школа, університети). Перша в 
історії України альтернативна 
програма вже розроблена і може 
бути представлена широкій гро-
мадськості. «Філософія сучас-
ного суспільства», як перший 
модуль загального проекту (а в 
цілому передбачена серія нав-
чальних матеріалів), цього року 
почне апробацію в загальноос-
вітніх навчальних закладах. 
 Є позитивний досвід викла-
дання нової парадигми пояс-
нення світу, людини і його сві-
домості й у вищих навчаль-
них закладах. Далі ми бачимо 
своє завдання у створенні сис-
теми перепідготовки вчителів і 
викладачів вишів. Великі надії 
покладаємо також на науково-
освітню Академію ноосферного 
розвитку, яка зараз створюєть-
ся як базова системоутворююча 
складова цього проекту.
 Я абсолютно переконаний, 
що знання про те, як зберегти 
здоров’я за допомогою роботи з 
енергіями, як добитися успіху, 
навчившись володіти своєю сві-
домістю, повинні стати доступні 
всім і перетворитися на навчаль-
ні технології. 
 Це нова система знань про 
природу людини, система, яка 
здатна нас повернути до самих 
себе. Разом ми зможемо змінити 
цей світ на краще. Сьогодні доля 
Землі в наших руках. Ні, вона в 
нашій свідомості! ■

НЕМАТЕРІАЛЬНИЙ СВІТ

Думки керують 
людьми, а не навпаки  

■

Віддав хороше — отримав хороше, віддав погане 
— отримав погане.

Навчившись володіти своєю свідомістю, 
людина здатна врятувати не тільки себе, 
а й Світ

Людина володіє величезними ресурсами і можливостями.❙
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Ганна ЯРОШЕНКО

 На початку червня стартував три-
тижневий всеукраїнський тур маршру-
том «Вишиваний шлях» за участю чо-
тирьох «тревел»-блогерів: двоє з них 
рухаються зі сходу, а інша пара — із за-
ходу. Використовуючи різні види транс-
порту та варіанти ночівлі, мандрівники 
чи не щодня відкривають для себе якесь 
нове місто. Маршрут громадської ак-
тивістки, учасниці міжнародних волон-
терських проектів, котра встигла відві-
дати понад 25 країн, Христини Жук та 
власника YouTube-канала про пригоди 
та екстрим Сергія Чекмарьова проля-
гає від Слов’янська, що на Донеччині, 
до Києва. Добравшись цими днями до 
Полтави, вони поділилися враженнями 
від мандрівки.
 — Ми провели дослідження й вияви-
ли, що 75 відсотків українців не мають 
закордонного паспорта, а 45 відсотків — 
ніколи не були навіть у сусідній облас-
ті. Це дуже сумна статистика, — конс-
татує Христина Жук. — Через це нам ві-
шають локшину на вуха, ділять на схід-
няків та західняків. Адже людиною, яка 
не знає, що відбувається за порогом її до-
мівки, дуже легко маніпулювати. Тож 
наша мета — популяризувати внутріш-
ній туризм, створювати імідж України 
як цікавої, привабливої для туристів 
країни та руйнувати стереотипи. Марш-
рут «Вишиваний шлях» пролягає зі схо-
ду на захід через 11 областей — таким 
чином об’єднує Східну й Західну Украї-
ну. Його довжина — 2 225 кілометрів. У 
кожному місті чи селищі нас зустрічає 
координатор, котрий показує найбільш 
привабливі туристичні об’єкти та місця. 
Загалом маємо оглянути майже 350 виз-
начних місць. Тож у нас усе розписано 
по годинах.
 Проект «Вишиваний шлях» має свій 
сайт: ornamentway.com, на якому наші 
герої діляться враженнями від побачено-
го й почутого. Оскільки сайт створений 
на зразок соціальної мережі, свого роду 
туристичного порталу, на нього можна 
зайти й, надихнувшись цими враження-
ми, зорієнтуватися, куди варто поїхати в 
мандрівку, і навіть спланувати пішохід-
ний або велосипедний маршрут. Згада-
ний проект не прибутковий. Наші герої 
долають маршрут як автомобілем, по-
тягом, так і автостопом, велосипедом чи 
кіньми. А з харчуванням мандрівникам 
допомагають партнери проекту.
 — Наш похід триватиме 23 дні, — ін-
формує Сергій. — Коли мені повідоми-
ли, що я став учасником проекту, відвер-
то кажучи, дуже зрадів. Тоді не міг на-
віть уявити, наскільки складною буде 
ця подорож. Бо рідко де ми зупиняємося 
на два дні — як правило, щодня відкри-
ваємо для себе нове місто чи селище. І 
це дуже виснажує як фізично, так і емо-
ційно!
 — У цьому проекті все продумано, 
— додає Христина. — Скажімо, нас із 
Сергієм кинули на схід, бо ми спілкує-
мося українською мовою. Натомість ін-
ших учасників проекту — Сергія Нагор-
ного та Ірину Журавель — відправили 
на захід, оскільки вони послуговують-
ся російською. Ми розпочали подорож 4 
червня зі Слов’янська та Святогірська. 
На Донеччині принципово розмовляли 
українською. І що цікаво? Ніхто за це 
нас не побив. Навпаки, місцеві також 
переходили на рідну мову, що було дуже 
приємно. А от у Харкові в ресторані (не 
називатиму його назви) нас неприємно 
вразили. Я хотіла замовити піцу — див-
люся: меню російською мовою. Попро-
сила в обслуги меню українською. Од-
нак виявилося, що є іще хіба що англій-
ською. Поцікавилася, чи не здається їм 
абсурдним той факт, що в Україні немає 
меню національною мовою. У резуль-

таті висловила своє обурення у «Книзі 
скарг». Коли ми вирушали в мандри, то 
поцікавилися в організаторів: маємо ді-
литися тільки позитивними враження-
ми чи й негативними? Нам відповіли, 
що можна нічого не фільтрувати. Так 
от, прикро вразив такий факт: ми домо-
вилися по телефону, що в Соледарі До-
нецької області для нас проведуть екс-
курсію у соляній шахті на глибині 300 
метрів, де можна побачити справжні 
скарби: музей, діючу підземну церкву, 
соляні скульптури, самородний крис-
тал солі розміром із людський зріст — 
ці визначні пам’ятки дали змогу місту 
потрапити до Книги рекордів Гіннес-
са. А в день проведення екскурсії нам у 
ній відмовили без будь-якого пояснен-
ня причин. Безперечно, такі ситуації не 
можуть не засмучувати. Адже ми пере-
слідували благі наміри: хотіли показа-
ти дивовижі туристам, а виявилося, що 
ніхто з місцевих у цьому не зацікавле-
ний. Не знаю, як за таких умов можна 
розвивати туризм в Україні. 
 — Таким чином, ми втратили час, 
і врешті-решт довелося шукати якусь 
альтернативу, — продовжує розповідь 
Сергій. — Хоч усе одно непогано прове-
ли той день — за 5 годин подолали на ве-
лосипедах 50 кілометрів шляху під па-
лючим сонцем. Один із найщасливіших 
моментів у житті — коли ти їдеш із геть 
пересохлими губами й раптом попереду 
в якомусь селі бачиш колодязь!

Занедбані пам’ятки історії 
й архітектури — повсюди
 А от на Полтавщині молодим манд-
рівникам чи не найдужче припав до впо-
доби Музей весілля, що у Великих Бу-
дищах неподалік від Диканьки. Христи-
на Жук зізналася, що вперше побувала в 
такому оригінальному музеї й тепер по-
думує про те, щоб і своє весілля зіграти 
в національному стилі з використанням 
народних традицій.
 — Це була не екскурсія, а свого роду 
інтерактив: кожен грав певну весільну 
роль. Ми з Христиною на якийсь час ста-
ли гостями на весіллі, танцювали, сиді-
ли за святковим столом, де навіть само-
гоном частували справжнім, — сміється 
Сергій Чекмарьов. — У Диканьці в міс-
цевому музеї екскурсія тривала півтори 
години, а здалося, що якусь мить. Учо-
ра ж, приїхавши з Диканьки, ми гуляли 
вечірньою Полтавою — екскурсію для 
нас провів Артур Ароян із туристично-
го клубу Іn Green. Сьогодні продовжимо 
знайомство з вашим обласним центром, 
увечері кататимемося на вейкборді по 

воді. А вже завтра вирушимо до села Го-
голеве, що в Шишацькому районі, — на 
землю, яка дала світу великого україн-
ця Миколу Гоголя. Програма, як бачи-
те, дуже насичена. А загалом на Полтав-
щині почуваюся українцем більше, ніж 
у рідному Києві. Бо тут частіше чую рід-
ну мову, бачу старі українські хати.
 Хоч, як стверджує Сергій, чи не най-
більше з усіх міст його вразив усе ж таки 
Слов’янськ, бо одна річ — бачити зруй-
новані війною будівлі, суцільну розру-
ху на телеекрані чи фотознімках — і 
зовсім інша — наяву (від цих спогадів, 
зізнається молодий чоловік, мурахи по 
шкірі). Екскурсія Слов’янськом супро-
воджувалася історіями про те, як люди 
тут виживали в умовах війни, — все це 
було боляче до сліз.
 — А ще в селищі Шарівка, що на Хар-
ківщині, запав у душу палацово-парко-
вий ансамбль — пам’ятка культурної 
спадщини національного значення. На 
жаль, унікальна садиба ввійшла до спис-
ку пам’яток історії та культури, яким 
загрожує загибель: елементи декору па-
лацу руйнуються, паркове господарство 
запущене... Так само руйнується на очах 
пам’ятка національного значення в цен-
трі Полтави — будівля Кадетського кор-
пусу. Шкода, якщо вона загине. Ми, ук-
раїнці, нерідко захоплюємося закордон-
ним і не бережемо свого. І це дуже сум-
но, — робить висновок Сергій.
 — Від того, що в нас занедбані 
пам’ятки історії й архітектури, хочеть-
ся плакати, адже ми бездумно втрачаємо 
нашу історію, пам’ять. От у тій же Ди-
каньці від палацу Кочубеїв, який свого 
часу було пограбовано, спалено, а потім 
зруйновано й розібрано, нічого не лиши-
лося, а екскурсовод нам захоплено роз-
повідала, як там було красиво. Я слуха-
ла й думала: якщо не збережемо зараз те, 
що ще лишилося, то показуватимемо на-
шим дітям голе місце й розповідатиме-

мо, що тут колись були шедеври архі-
тектури. Мені здається, треба не покла-
дати великих надій на владу, яка увесь 
час нас розчаровує, а самим братися за 
збереження старовини. От, скажімо, у 
ландшафтному парку Диканьки руй-
нуються дуби-велетні заввишки 20—22 
метри, що свого часу оточували родовий 
маєток Кочубеїв і нині мають вік 600—
800 літ, — усі, прагнучи їх обняти, ви-
топтують коріння. Аби врятувати свід-
ків сивої давнини, вирішили обгородити 
їх парканом. Коштів на це не було, і тоді 
з’явилася ініціатива «Покажи дуб ону-
ку». Ім’я того, хто жертвує сто гривень, 
випалюють на штахетині паркану. Тож, 
мені здається, самі українці мають бра-
ти на себе відповідальність і піклуватися 
про збереження старовини. Узагалі най-
більше з усіх побачених міст мені сподо-
балася Диканька. Я сама зі Львова й досі 
про неї нічого не знала, окрім того, що 
вона згадується у творах Миколи Гого-
ля. А побувала в ній — і побачила якусь 
таку справжню Україну, — розчулено 
говорить Христина. 
 Після Полтавщини молоді люди ви-
рушать відкривати туристичний потен-
ціал Черкащини. До речі, у деяких міс-
тах вони ховають сертифікати на подо-
рож. Де саме, повідомляють на вже зга-
даному сайті. Тож маєте можливість 
знайти цей сертифікат та вирушити в 
подорож до одного з міст, через яке про-
лягає маршрут «Вишиваний шлях». 
 — Я подорожую з 2009 року, — ді-
литься насамкінець Сергій Чекмарьов. 
— При цьому розраховую все таким чи-
ном, щоб витратити в одному місті не 
більше 200 гривень, — і прекрасно по-
чуваюся. Неважко провести ніч у хос-
телі або в наметі. Головне — що ти виби-
раєш: комфорт чи внутрішній розвиток. 
Якщо останнє, тоді потрібно менше гро-
шей витрачати на те, на чому можна зе-
кономити. ■

ВИШИВАНИЙ ШЛЯХ

Хай блог помагає
Молоді мандрівники виявили, що 45 відсотків українців 
ніколи не були навіть у сусідній області

■

Пілігрими-ентузіасти.
Фото із сайта ornamentway.com.

❙
❙

Ірина КИРПА
Херсонська область

 Накладанець у формі три-
зуба став окрасою фестивалю 
народної творчості Green day, 
який пройшов у місті Олеш-
ки, що на Херсонщині. Інфор-
мація про те, що кулінарам 
вдалося зібрати найбільший 
шматок сала за всю історію 
незалежності нашої держа-

ви, була записана до Книги 
рекордів України. Своєрідно 
відреагували на новину де-
які рупори Кремля в Росії. 
Відразу в кількох проросійсь-
ких виданнях з’явилися пов-
ні заздрості новини про те, що 
сало, мовляв, було зіпсоване і 
люди отруїлися.
 — Про масові отруєння я 
прочитав новину в iнтернеті 
та дуже здивувався, — роз-

повів головний лікар Цюру-
пинської центральної район-
ної лікарні Олег Попенко. — 
Ви можете особисто пере-
конатися в тому, що все це 
— нахабна брехня, перегля-
нувши журнали приймаль-
ного відділення. Жодного 
пацієнта з отруєнням у лі-
карню в дні проведення фес-
тивалю не надійшло.
 На відверту брехню росій-
ських засобів масової інфор-
мації відреагувала й органі-
затор фестивалю «Олешшя 
Green Day» Олена Кравчен-
ко-Скалозуб, яка підтверди-
ла повну безпеку людей на 

момент проведення свята.
 — Це абсолютний фейк 
та провокація, — обурюєть-
ся Олена Кравченко-Скало-
зуб. — Свято вдалося на сла-
ву, незважаючи на злісні ви-
пади заздрісників.
 Відзначимо, що гігантсь-
кий бутерброд із салом у виг-
ляді тризуба, вагою більш ніж 
два центнери, волонтери кіль-
ка годин збирали з маленьких 
шматочків. Після того як ре-
корд зафіксували, бутерброд-
тризуб швидко розібрали та 
з’їли гості заходу.
 Правоохоронці швидко 
з’ясували, що інформація про 
отруєння спочатку з’явилася 
на сайті, який контролює мер 
міста Олешки Дмитро Во-
ронов. Зараз співробітники 
поліції та місцеві активісти 
дізнаються, хто саме зробив 
провокаційне вкидання на 
інформаційні ресурси Хер-
сонської області. ■

ФЕЙКИ

Заздріть мовчки
У місті Олешки встановили світовий 
рекорд: 200-кілограмовий бутерброд 
із салом викликав неадекватну 
реакцію у росіян

■
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«Це дуже великий крок для нової (старої) команди. 

Так, я вважаю, що спортивний клуб «Дніпро-1» — це той самий «Дніпро», 
але з новими обличчями біля керма».

Роман Зозуля
український футболіст, колишній гравець 
«Дніпра» та збірної України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Маючи за плечима досить 
потужні боксерські традиції, 
Україні було не надто складно 
виграти право на проведення 
чемпіонату Європи-2017. Пре-
зидент Європейської конфеде-
рації боксу Франко Фальчинел-
лі, даючи старт турніру в Хар-
кові, наголосив, що вибір нашої 
країни в якості господаря ЧЄ 
був невипадковим. Без сумніву, 
в світі аматорського боксу й досі 
пам’ятають масштабний тріумф 
українських майстрів шкіряної 
рукавички на Олімпіаді-2012 
в Лондоні. Відтак закономір-
но, що пара головних героїв тих 
Ігор, попри свою зайнятість у 
професіональному боксерсько-
му житті, — Василь Ломаченко 
та Олександр Усик — стали, так 
би мовити, офіційними облич-
чями харківського ЧЄ, виступа-
ючи своєрідними послами цих 
змагань. «Кожна велика пере-
мога починається з маленького 
кроку. Сьогодні на кону — чем-
піонат Європи. Ніколи не зда-
вайтеся й пам’ятайте, для чого 

ви робили той перший крок», — 
так перед домашнім ЧЄ дворазо-
вий олімпійський чемпіон, во-
лодар двох чемпіонських поясів 
WBO в напівлегкій та другій на-
півлегкій вазі надихав членів 
національної збірної України.
 Слід визнати, що після пе-
реходу іменитих Ломаченка, 
Усика, Берінчика, Шелестюка, 
Гвоздика на профі-ринг нова ге-
нерація вітчизняних боксерів-
аматорів лише починає своє ста-
новлення. Приміром, олімпій-
ський турнір у Ріо-2016 жодної 
медалі Україні не приніс. Проте 
виступити на домашньому тур-
нірі погано наші олімпійці пра-
ва не мають, тим паче що в Хар-
кові вирішуватиметься доля 
путівок на майбутній чемпіонат 
світу-2017 в Гамбурзі.
 Тож першим ключовим 
орієнтиром на ЧЄ для наших 
збірників став чвертьфінал, 
адже по вісім кращих боксерів 
із кожної категорії гарантова-
но отримають перепустки на 
«мундіаль». Слід визнати, що 
головний наставник національ-
ної збірної Дмитро Сосновський 

та його команда доволі непога-
но підготувалися до домашньо-
го турніру, чвертьфіналістами 
котрого стали вісім із десяти ук-
раїнських боксерів.
 При цьому шестеро з них 
дісталися півфіналу. Одним із 
перших місце в «топ-4» офор-
мив ветеран синьо-жовтої збір-
ної Микола Буценко (вагова ка-
тегорія до 56 кг), який без особ-
ливих проблем здолав шотланд-
ця Лі Макгрегора. Не виникло 
запитань у суддів щодо перева-
ги українського боксера й у про-
тистоянні нашого Олександра 
Хижняка (до 75 кг) та росіяни-
на Петра Хамукова.
 Не такими легкими, по суті, 
але, загалом, успішними за фор-
мою виявилися й поєдинки на-
ших Дмитра Замотаєва (до 52 кг) 
проти Давіда Алавердяна з Ізраї-
лю, Юрія Шестака (до 60 кг) — 
з французом Софьяном Уміхом, 
Євгена Барабанова та Парвіза 
Багірова з Азербайджану. Своє 
вагоме слова сказав і українсь-
кий супертяж (понад 91 кг) Вік-
тор Вихрист, який одноголос-
ним рішенням суддів виграв бій 

у румуна Міхая Ністора.
 Не змогли виграти свої чвер-
тьфінали лише Назар Куротчин 
(до 49 кг) — у росіянина Василя 
Єгорова та Рамазан Муслімов 

(до 91 кг), який поступився Омбі 
Біонголо з Франції. А ще раніше 
зійшли з дистанції наші Володи-
мир Скрипка (до 81 кг) та Мгер 
Оганісян (до 64 кг). ■

Григорій ХАТА

 Що день, то все цікавішим 
стає життя-буття в українсько-
му футболі. У час, коли екс-на-
ставник «Динамо» Сергій Реб-
ров узгодив умови своєї трудової 
угоди з «Аль-Ахлі» з Саудівсь-
кої Аравії, сам динамівський 
клуб заявляє про втрату до-
ступу до кредитних траншів у 
націоналізованому державою 
«При ватбанку». При цьому 
один із віце-президентів ФФУ 
Артем Франков анонсує небува-
лу реформу вітчизняного фут-
больного господарства, згідно з 
якою прем’єр-ліга та перша ліга 
може перейти під єдине управ-
ління першої інстанції, а другий 
дивізіон об’єднається з аматора-
ми в напівпрофесіональну націо-
нальну лігу.
 Поки ж питання глобальної 
трансформації перебуває в про-
цесі обговорення, на своїх збо-
рах Професіональна футболь-
на ліга — а саме вона наразі опі-
кується Д-1 та Д-2 — прийняла 
до складу своїх членів більше де-
сятка нових клубів й окреслила 
формати наступних чемпіонатів 
у своїх підконтрольних лігах. 
 Левова частка новачків — 
учорашні аматори, серед яких 
фігурує й «Металіст-1925», фа-
нати котрого, нагадаємо, зірвали 
фінал Аматорської ліги й ледь не 
позбавили клуб, за словами пре-
зидента ФФУ Андрія Павелка, 
майбутнього в другій лізі. По-
серед 25 учасників майбутньо-
го чемпіонату в третьому за си-
лою дивізіоні країни опинився й 
«Дніпро», котрий уперше в своїй 
історії вилетів з еліти вітчизня-
ного футболу й начебто мав осіс-
ти в першій лізі, проте, згідно з 
розпорядженням контрольно-
дисциплінарного комітету ФІФА, 
понизився ще нижче. 
 Багато хто сподівався, що, об-
тяжений боргами дніпровський 
клуб, який належить олігарху 

Ігорю Коломойському, розпочне 
процедуру банкрутства, проте на-
разі цього не сталося. Однак, як 
свідчить колишній гравець клу-
бу Роман Зозуля, команду зовсім 
не надовго залишили в активно-
му стані. Тим часом клубну аре-
ну «Дніпра» та тренувальну базу, 

котрі після націоналізації «При-
ватбанку» Коломойського опи-
нилися в державній власності, 
державним підприємством «Сис-
тема електронних торгів арешто-
ваним майном» уже виставлено 
на аукціон. Розходяться світом 
і футболісти «Дніпра». Одра-

зу п’ятеро його виконавців пе-
рейшли до луганської «Зорі». 
Натомість багаторічний капітан 
команди Руслан Ротань новий 
сезон планує провести в чеській 
«Славії», де нині проходить ог-
лядини.
 Цікаво, що гратиме в другій 

лізі одразу два клуби-новачки 
з Дніпра. На зборах ПФЛ не-
сподіваного новонародженого 
гостя, котрий, оминувши ама-
торську лігу, одразу заскочив 
у професіонали, й носитиме на-
зву «Дніпро-1», представляв 
почесний президент клубу, на-
родний депутат Юрій Береза. 
«У нас є все для участі в другій 
лізі. Усе буде офіційно. Я узяв 
зобов’язання перед ветеранами 
«Дніпра», вам не буде соромно за 
нас», — цитує народного обран-
ця сайт footboom.com. За слова-
ми Берези, ініціатором створен-
ня цього проекту є колишній 
футболіст дніпровського клубу 
Роман Зозуля. «Ми маємо домо-
вленість зі стадіоном «Метеор», 
«Дніпро-Ареною». Ультрас, гро-
мада міста Дніпро, полк «Дніп-
ро-1», — усі підтримують нас. Я 
є почесним президентом і керу-
ватиму цим клубом», — наголо-
сив Юрій Береза (командир пол-
ку спеціального призначення 
«Дніпро-1» Головного управлін-
ня Національної поліції в Дніп-
ропетровській області, сфор-
мованого з добровольців). По-
дейкують, що саме спортивний 
клуб «Дніпро-1» стане тим необ-
тяженим боргами носієм, за до-
помогою якого намагатимуться 
якнайшвидше повторно вивес-
ти на найвищу орбіту представ-
ника футбольної Дніпропетров-
щини. «Це дуже великий крок 
для нової (старої) команди. Так, 
я вважаю, що СК «Дніпро-1» — 
це той самий «Дніпро», але з но-
вими обличчями біля керма», — 
каже Зозуля.
 Щодо долі іншого невдахи 
минулого чемпіонату країни 
серед елітних команд, то, поп-
ри серйозні фінансові пробле-
ми, «Волинь» не залишила про-
фесіональну когорту й опини-
лася серед майбутніх учасників 
першої ліги, в якій, за поперед-
нім прогнозом, гратиме 18 ко-
лективів. ■

Баскетбол
 Чемпіонат Європи (Чехія). Жінки. Плей-оф. 1/8 фіналу.
 Україна — Словаччина — 68:82 (16:22, 13:12, 27:23, 12:25; Ягупова (24), Доро-
гобузова (12) — Зіркова (31), Балінтова (17)). 
 Зі сльозами на очах та неочікуваною поразкою в пасиві від збірної Словаччини за-
лишили чеський чемпіонат Європи українські баскетболістки. Маючи у матчі 1/8 фіна-
лу статус фаворита, команда Володимира Холопова не змогла на ділі довести свої ви-
сокі амбіції. Попри невдачу зі словачками, виступ «синьо-жовтих» у Чехії усе ж можна 
назвати непоганим, адже це був другий в історії жіночого баскетболу Євробаскет (після 
золотого ЧЄ-1995), коли збірній України вдалося подолати груповий етап. ■

ФУТБОЛ

М’яч у тумані
Після втрати свого представника в елітному дивізіоні 
Дніпро заявив у другу лігу одразу два місцеві колективи

■

Після пониження в класі «Дніпро» масово прощається зі своїми виконавцями; залишив клуб і багаторічний 
капітан Руслан Ротань.
Фото УНІАН.

❙
❙
❙

Після вельми скромного виступу в Ріо українські боксери на чолі 
з ветераном Миколою Буценком (на фото) демонструють упевнену
оду на домашньому ЧЄ в Харкові.
Фото прес-служби НОК України.

❙
❙
❙
❙

БОКС

Від ліцензій — до медалей
На кваліфікаційному до «мундіалю» домашньому чемпіонаті 
Європи вітчизняні бійці тримають високу марку українського боксу

■

ХРОНІКА■
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 Тату, нам задали написати 
твір про батьків. Як краще написа-
ти: «Тато багато працює» чи «Тато 
багато заробляє»?
 — Пиши, як хочеш, але 
обов’язково додай: «На ремонт кла-
су він грошей більше не дасть!»

* * *
 Випадково відкриті двері у 
шкільній підсобці обернулися для 
Миколки довічною «п’ятіркою» з 
мови та фізкультури.

* * *
 Громадянине Петров, я споді-
ваюся, вас не дуже втомив допит?
 — Та що ви! Я ж одружений 
уже двадцять років!

* * *
 А ви кажете, держава не допо-
магає малому підприємництву. За-
вдяки таким дорогам шиномонтаж-
нi пiдприємства отримали прибу-
ток на 10 років уперед.

* * *
 — Ви стверджуєте, що не 
повідомляли про зникнення кре-
дитної картки, тому що злодій вит-
рачав набагато менше за вашу дру-
жину?
 — Саме так, ваша честь.
 — Тоді навіщо ж ви все-таки 
повідомили зараз?
 — Схоже, картку знайшла 
дружина злодія!

По горизонталі:
 1. Римський бог кохання, хлоп-
чик із луком і крилами. 5. Екс-депу-
тат Київради, який осліп у результаті 
вибуху петарди. 8. Відомий російсь-
кий художник, автор картини «Запо-
рожці пишуть листа турецькому сул-
тану». 9. Портативний комп’ютер, 
здатний працювати від батареї. 
10. Реформатор українського теат-
ру, засновник театру «Березіль». 
12. Гетьман України, який спробу-
вав вирвати Україну з-під російсь-
кої опіки. 13. Пристрій для вилов-
лювання бурштину із калабані після 
вимивання водою. 14. Нічний птах. 
16. Узбецька національна страва. 
18. Англійська королівська динас-
тія. 20. Англійський капітан, який 
так дістав ірландських фермерів, 
що ті перестали з ним спілкувати-
ся. 21. Шикування людей у шеренгу 
за зростом. 24. Ім’я сестри Лесі Ук-
раїнки. 25. Місто в Криму, знамени-
те своєю фортецею. 26. Зневажлива 
назва вродливої жінки. 27. Амери-
канська співачка, яка недавно вдоче-
рила двох близнючок з африкансь-
кої країни Малаві.
По вертикалі:
 1. Столиця Венесуели.  2. Ма-
теріал для друкування книг. 3. Ре-
гіон України, де вже четвертий рік 
іде війна. 4. Самохідна артилерій-

ська гармата 2С9. 5. Сленгова наз-
ва таргана. 6. Порода собак, ста-
роанглійська вівчарка. 7. Фіксова-
на плата за послугу. 11. Святковий 
феєрверк. 12. «Серце» автомобіля. 
15.  Прізвище Папи Римського Івана 
Павла ІІ. 17. Річка на Полтавщині. 
18. Лідер українського гурту «Анти-
тіла». 19. Давньогрецький співець, 
виконавець епічних пісень. 20. Один 
із семи святих, засновників історич-
ної французької області Бретань. 22. 
Український письменник, лауреат 
численних вітчизняних і міжнарод-
них нагород, автор романів «Депеш 
мод» і «Ворошиловград». 23. Цит-
русовий фрукт, схожий на лимон.

Кросворд № 74 
від 16—17 червня
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Аліса КВАЧ

 Чого не зробиш, аби дитині було добре! По-
дейкують, що знаменита Мадонна готова навіть 
змінити галасливу Америку на стару добропо-
рядну Європу. Обпікшись на своїх власних ді-
тях (ми писали про те, що її старший син Рок-
ко, втомившись від маминої опіки, утік до Лон-
дона і тепер живе в родині батька, режисера Гая 
Річчі), співачка тепер намагається всіляко до-
годити прийомним (а їх у неї четверо — 11-річ-
ні Девід і Мерсі та 4-річні близнючки Стелла й 
Естер із африканської країни Малаві).
 Річ у тім, що Девід захоплюється футболом 
і, схоже, демонструє непогані результати. До 
хлопця вже придивляються селекціонери зна-
менитої «Бенфіки» і запросили до тамтешньої 
молодіжної команди. Щоб бути ближче до сина, 
зірка придбала дім коло Лісабона за 7,8 мільйо-
на доларів. До речі, перші перемоги у спорті от-
римала і Мерсі — рік тому вона завоювала чоти-
ри медалі на змаганнях зі спортивної гімнасти-

ки. «Мадонна націлена на 
те, щоби відкрити своїм ді-
тям усі перспективи в жит-
ті, а ця надто хороша, щоби 
її згаяти. Вона з сім’єю переї-
де до Португалії до початку но-
вого навчального року у вересні», 
— цитує газета The Daily Mail сло-
ва «друга родини». 
 Переїжджати Мадонна зби-
рається лише з прийомними 
дітьми. Її 20-річна донька Лурдес 
уже кілька років живе своїм жит-
тям і пробує кар’єру моделі — бере 
участь у показах і знімається у рек-
ламних кампаніях відомих брендів. 
А Рокко після скандалу з марихуа-
ною, схоже, взявся за розум і тепер на-
магається приміряти на себе різні про-
фесії, обираючи, що йому більше до впо-
доби. Але — все там же, в Лондоні, да-
леко від маминого ока. ■

з 26 червня до 2 липня
 Овен (21.03—20.04). Ваша працездат-

ність принесе свої результати, що дасть мож-
ливість впевнено закріпитися на новому місці 
роботи. Навколо вас почне збиратися коман-
да однодумців, яка в майбутньому може ста-
ти самостійною організацією.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Телець (21.04—21.05). Тi, хто мають 
творчу професію, мають шанси здобути по-
пулярність і забезпечити подальший розви-
ток своїх творчих задумів. Можливi хороші 
прибутки.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27.

 Близнюки (22.05—21). Гроші будуть 
повністю у ваших руках, адже саме ви в родині 
є бухгалтером і скарбником. Із партнерами че-
рез це можуть виникати дрібні конфлікти.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.

 Рак (22.06—23.07). Цього тижня є вели-
ка ймовірність отримання значних прибутків, 
а також можливість вкладати гроші у перс-
пективні підприємства. Великих покупок у цей 
час не передбачається.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Лев (24.07—23.08). Довгострокові пер-
спективні вкладення себе окуплять. Якщо не 
вдасться здiйснити великi придбання, не пе-
реймайтеся, адже ви звикли до аскетичного 
способу життя.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27.

 Діва (24.08—23.09). Цей тиждень стане 
для вас серйозним випробуванням. Він при-
несе з собою серйозні зміни, які можуть не 
тільки підняти на вершину слави, а й опус-
тити на дно.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.

 Терези (24.09—23.10). Попереду 
складне випробування. Доведеться за-
хищати своє чесне ім’я, свою територію 
або свою кохану людину від різних по-
сягань.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27.

 Скорпіон (24.10—22.11). Перша поло-
вина тижня стане визначальною. Саме зараз 
вирішиться, чи почнеться у вас різкий підйом 
у всіх сферах життя, чи ви зазнаєте нищівної 
поразки. У такій непростій боротьбі допомо-
жуть мудрість та обережність.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 2.

 Стрілець (23.11—21.12).  Можли-
ве звільнення з роботи, поява компро-
метуючих матеріалів, розрив сімейних 
відносин і депресивний стан. Проте зір-
ки пророкують підйом і життєву актив-
ність.
 Дні: спр. — 26; неспр. — немає.

 Козеріг (22.12—20.01). Ви пере-
буватиме в пошуках своєї нової долі. 
Вiрогiднi цікаві знайомства. Однак через 
вашу довірливість можливi фiнансовi не-
порозумiння.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 1.

 Водолій (21.01—19.02). Навколо вас 
вируватиме безліч пліток та інтриг. Це при-
несе проблеми як iз родичами, так і на ро-
ботi. Перш нiж прийняти рiшення, зважте 
всi «за» i «проти».
 Дні: спр. — 30; неспр. — 2.

 Риби (20.02—20.03). У сімейних 
стосунках відкриється «друге дихання». 
Такий романтичний виток відчуватиметь-
ся довгий час, якщо не завадять фiнан-
совi проблеми.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 29. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

БАТЬКИ І ДІТИ

За сином — 
на край світу
Мадонна збирається переїхати до Португалії

■

24—25 червня сiчня 
за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, мiсцями короткочасний дощ. Вi-
тер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +14...+16, 
удень +23...+25. Пiслязавтра вночi +14...+16, удень +27...+29.

Миргород: короткочасний дощ. Уночi +14...+16, удень 
+23...+25.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +14...+16, удень +23...+25.
Одеса: без опадiв. Уночi +17...+19, удень +26...+28.

22 червня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 21-25 градусiв, у районi Приморського та Оде-
си — 19 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 21. 

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. 
Трускавець: уночi +14...16, удень +21...+23. Моршин: уночi 
+14...16, удень +21...+23.

Поки панство чубиться та голодує через 
львівське сміття, вітчизняні науковці не можуть 
пробитися в кабінети владних чинуш з унікаль-

ною розробкою переробного заводу
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