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Поспішіть передплатити «Україну молоду» на друге півріччя »СТОР.7

«Не майте страху. 
Творіть добро!»
У засвіти пішла велика людина — Блаженнійший Любомир кардинал Гузар
стор. 4 »

Україна осиротіла: 31 травня помер Блаженніший Любомир кардинал Гузар – людина, котра не раз наголошувала: «Церква - то не є тільки священики чи єпископи.  ❙
Церква – то є Божий люд. Священики і єпископи у церкві є служителями. Вони мають бути вчителями, допомагати, провадити. Але народ – то є церква». ❙

Імперія Голоду
Історик Людмила Гриневич 

— про голодотворну політику 

імперій, коріння нинішньої 

російсько-української війни 

та шляхи визнання 

Голодомору у світі
стор. 5 »

Сенси різного 
рівня

На фініші національної першості 

Сергій Ребров попрощався 

з «Динамо», а «Дніпро» та 

«Волинь» — з елітою
стор. 15 »

На Херсонщині аграрії 

навчилися вирощувати 

найдорожчу в світі 

спецію — золотий 

шафран
стор. 3 »

Царська пряність для Європи
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«Уже стягнуто перші суми з «Газпрому» на території України. 
Дуже скоро ми покажемо цей результат в цифрах».

Павло Петренко
міністр юстиції України

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
— така сума 

вкладів на 1 трав ня нинішнього року фізичних осіб 
в Україні у банках-учасниках, йдеться у повідомлен-
ні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 

381,4 млрд.
гривень
ПДВ із початку цього року відшкодовано платни-
кам податків, про це на засіданні уряду заявив в.о. 
голови ДФС Мирослав Продан. 

доларів
Україна втрати-
ла б, якби Сток-

гольмський арбітраж 31 травня прийняв рішення 
на користь «Газпрому» в його суперечці з «На-
фтогазом» України, вважає Прем’єр-міністр Во-
лодимир Гройсман.

гривень
прибутку отримало ПАТ «Укрзаліз-
ниця» за 4 місяці нинішнього року, 
повідомляє прес-служба компанії.

— така чисельність населення в на-
шій державі на 1 квітня цього року, 
згідно з інформацією Державної 
служби статистики України.

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

47,47 млрд. 45 млрд. 96,2 млн. 42,5 млн.

СЕКТОР ГАЗУ

Судний день 
«Газпрому»
«Нафтогаз України» виграв 
перший етап судової суперечки з 
російською компанією: скасовано 
«качай або плати», ціна на газ 
має враховувати ринкові умови, 
а також нам дозволено реекспорт 
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

 Перше рішення Стокгольмського арбітражу 
щодо двостороннього позову між НАК «Нафтогаз 
України» та російським «Газпромом» виявилося 
навіть вигіднішим для України, ніж могли прогно-
зувати найбільші оптимісти. Де-факто суд уже в 
першому, тобто попередньому, вердикті повністю 
став на бік нашої держави і скасував головні, най-
більш кабальні для України, пункти так званого 
«газового контракту Тимошенко», підписаного у 
2009 році. Внаслідок яких усі ми потрапили в газо-
ву пастку Кремля: «Газпром» нараховував косміч-
ні суми вигаданого боргу, а взамін вимагав полі-
тичних поступок. 
 Звернення до міжнародного суду в Стокгольмі 
— попри весь скепсис деяких вітчизняних аналіти-
ків, які стверджували, що перемога нам не світить 
— скасувало найбільший головний біль України, 
принцип «качай або плати». Відповідно до нього, 
ми мусили щорічно закуповувати в «Газпрому» 52 
млрд. кубометрів газу. А якщо стільки нам було не 
треба, особливо зважаючи, що останніми роками 
споживання газу дуже впало, то все одно мали за-
платити Москві за цей обсяг. Тож уявний «борг» 
України перед «Газпромом» сягнув 42,8 млрд. до-
ларів. Або 1,128 трлн. гривень. Тоді як уся видат-
кова частина бюджету України у 2017 році не пе-
ревищує 912 млрд. гривень... 
 Суд у столиці Швеції повністю скасував ви-
могу «качай або плати». І зробив безпідставними 
боргові вимоги росіян. Також, за словами очіль-
ника «Нафтогазу» Андрія Коболєва, арбітраж пе-
реглянув контрактну ціну на російський газ для 
України — з 2014 року. Другий аспект рішення: 
відтепер процес визначення ціни має враховува-
ти ситуацію, яка на той момент існує на ринку. 
Іншими словами, епоха тривалих контрактів, на 
десять років, коли ціну не можна було варіювати, 
попри зміну ситуації у галузі, вже щасливо завер-
шилася. 
 І нарешті, арбітраж скасував дивну умову кон-
тракту, яка забороняла реекспорт газу. Тобто, 
раніше ми могли купувати «блакитне паливо» 
лише для своїх потреб і не мали права продавати 
його споживачам в інших країнах. 
 Представники української влади — і Президент 
Петро Порошенко, і Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман — привітали таке рішення стокгольмсь-
ких суддів. Офіційна Москва наразі ж зберігає мов-
чанку. Так, «Газпром» зауважив, що рішення ар-
бітражу є проміжним, і натякнув, що не коменту-
ватиме його до кінця червня, коли має надійти дру-
ге рішення. А представники компанії заявили, що 
не встигли ще прочитати 790 сторінок тексту. 
 Натомість перший заступник голови «Газ-
прому» Олександр Медведєв прокоментував фіас-
ко своєї структури у футбольній манері. «Київ ті-
шиться перемозі. Яка перемога? Якщо у футболі 
гол не забили, але двічі торкнулися м’яча, то це 
що? Також перемога?» — сказав він. 
 При цьому більшість аналітиків зазначає: на-
ступні вердикти арбітражу ґрунтуватимуться на 
першому або проміжному рішенні. ■

■

Іван БОЙКО

 Україна закликала Комісара Ради Європи з 
прав людини Нільса Муйжніекса вимагати звіль-
нення професора Івана Козловського, якого затри-
мали у Донецьку більше року тому. Відповідну за-
яву постійний представник України при Радi Європи 
Дмитро Кулеба зробив під час засідання комітету 
міністрів Ради Європи минулої середи. Пан Кулеба 
також поінформував членів Ради Європи про спра-
ву Козловського, зокрема, про тривале утримання 
за ґратами та нещодавнє протизаконне рішення про 
його подальше позбавлення волі. Дипломат закли-
кав єврокомісара втрутитись у цю справу та, вико-
ристовуючи свої повноваження у цій сфері, вимага-
ти звільнення професора Козловського.
 Нагадаємо, бойовики затримали Козловського 
27 січня 2016 року, коли він вийшов з квартири винес-
ти сміття в окупованому Донецьку. Вже 3 травня 2017 
року так званий військовий трибунал «ДНР» виніс ух-
валу і засудив ученого-релігієзнавця до 2 років і 8 мі-
сяців позбавлення волі. За словами сина заручника 
— Олександра Козловського, «суд» бойовиків «не 
взяв до уваги ані вік 63-річного вченого, ані те, що в 
утримуваного є син-інвалід, який потребує його піклу-
вання».
 На нещодавньому засіданні три сторонньої кон-
тактної групи в Мінську порушували питання про 
звільнення вченого, проте сторона ОРДО не вклю-
чає його у списки на обмін, аргументуючи свої дії 
тим, що вчений є нібито «громадянином «ДНР».

 В Україні і по всьому світу неодноразово 
проходили організовані родичами вченого акції 
#FreeKozlovsky з вимогою звільнити Ігоря Коз-
ловського з полону бойовиків. Міжнародна право-
захисна організація Amnesty International визнала 
Козловського в’язнем сумління, оскільки його було 
засудженого бойовиками терористичної «ДНР» за 
надуманим і абсурдним звинуваченням.  
 Днями стало відомо, що сепаратисти відпра-
вили українського вченого «відбувати покарання» 
до Микитівської колонії №87, що в окупованій Гор-
лівці.
 Ігор Козловський — автор понад 50 наукових 
книг, понад 200 статей у словниках, енциклопедіях, 
періодичних виданнях. Більш як 25 років пропрацю-
вав у Донецькій обласній державній адміністрації на 

посаді головного фахівця у справах релігії, викладав 
у вищих навчальних закладах Донецька. За свою ми-
ротворчу діяльність вчений нагороджений медаллю 
Австрійського товариства Альберта Швейцера. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 В останній день травня у селі 
Метанівка Теплицького району на 
Вінниччині озброєні чоловіки в ба-
лаклавах увірвалися на територію 
зернотоку та почали стрілянину. 
«У результаті шість людей отрима-
ли ушкодження, двоє з них — гос-
піталізовані. Зловмисників затри-
мано, зброю вилучено. Відкрито 
кримінальне провадження», — пові-
домили правоохоронці. Додамо, що 
«обличчям до землі» вкладено 42 
непрошених «ковбоїв». Цю подію  
поліція кваліфікувала як хуліганс-
тво (ч. 4 ст. 296 Кримінального ко-
дексу України), що карається поз-
бавленням волі на строк до семи 
років.
 Молодики у балаклавах хотіли 
захопити фермерське господар ство. 
Між місцевим фермером-орендарем, 
підтримуваним місцевими меш-
канцями, та непроханими гостями 

зав’язалася бійка зі стріляниною. 
«Це була спроба рейдерського захоп-
лення», — повідомив директор де-
партаменту комунікації Національ-
ної поліції Ярослав Тракало. А голо-
ва Нацполіції Сергій Князєв уточ-
нює: «Рейдери у будь-якому прояві 
— це злочинці. Рецепт тут один: зло-
вмисників «обличчям до землі», ор-
ганізаторів — у тюрму».
 Поліція констатувала: «Близь-
ко 14:30, після відмови зловмисни-
ків скласти зброю, бійці спецпідроз-
ділів та працівники місцевої поліції 

затримали 42 озброєних правопо-
рушників. У затриманих вилучили 
8 помпових рушниць, 5 травматич-
них пістолетів, 2 мисливських кара-
біни калібром 5,45 міліметра і 7,62 
міліметра».
 Найбільше постраждав місцевий 
житель, якому прострелили живіт. 
Але, як кажуть лікарі, ні його життю, 
ні життю п’ятьох інших постражда-
лих із травматичними пораненнями, 
які звернулися по допомогу до меди-
ків, але відмовилися від госпіталіза-
ції, нічого не загрожує. ■

РЕЙДЕРСТВО

Кривава земля
Більше чотирьох десятків озброєних чоловіків 
спробували  захопити фермерське господарство

■

ЗАРУЧНИКИ

Покарання Горлiвкою
Україна закликає Європу допомогти у звільненні 
українського вченого, ув’язненого 
бойовиками «ДНР» 
Ігоря Козловського

■

Ігор Козловський (праворуч) 
незадовго до полону. 

❙
❙

Іван БОЙКО

 У штабі АТО констатують, що 
станом на четвер бойовики здебіль-
шого дотримувалися погодженого 
раніше добового «режиму тиші» 
в зоні проведення АТО. Так званий 
день тиші було погоджено лише на 
1 червня — День захисту дітей. На 
подовження тиші окупанти не по-
годжуються. 
 «Загалом тиша. Тільки двічі 
бойовики відкривали вогонь піс-
ля опівночі на приморському на-
прямку біля Широкиного і Павло-
поля. Але наразі режиму тиші до-
тримуються. Обстріли, можливо, 
відбулися, бо вони недисципліно-
вані», — зазначив прес-офіцер 
штабу АТО Антон Миронович.
 При цьому захисники України 
пильнують за ворожими позиція-
ми, оскільки не виключають, що 
ворог може використати режим 
тиші для здійснення провокацій, 
як було раніше.

  Напередодні дня тиші, про-
тягом минулої середи, ворог за-
любки гатив по позиціях ЗСУ: за-
галом зафіксовано 35 обстрілів, 
двоє захисників України отрима-
ли поранення. 
  Цього ж дня зону АТО, зок-
рема міста Мар’їнка та Красно-
горівка, відвідав секретар Ради 
нацбезпеки і оборони Олександр 
Турчинов, який також перевірив 
готовність фортифікаційних ру-
бежів.
 «Останніми днями в Мар’їнці 
та Красногорівці склалася надз-

вичайно складна ситуація через 
використання ворогом потужної 
артилерії, мінометів i реактивних 
систем залпового вогню. Російсь-
кі окупаційні підрозділи ведуть 
вогонь не тільки по наших пози-
ціях, а й по цивільних об’єктах, що 
є свідомим злочином, санкціоно-
ваним Кремлем», — сказав сек-
ретар РНБО.
 На його думку, міжнародна 
спільнота «має дати об’єктивну 
оцінку військовим злочинам 
російських гібридних військ та 
їхнiх кремлівських кураторів». 

Пан Турчинов також закликав ук-
раїнських воїнів збивати російсь-
кі дрони-шпигуни. 
 «Із російських аеродромів на 
окуповану територію запускають 
БПЛА оперативно-тактичного рів-
ня типу «Форпост», які пересу-
ваються окупованою територією 
вздовж лінії зіткнення, збирають 
інформацію та коригують арти-
лерійський вогонь по наших по-
зиціях», — зазначив пан Турчи-
нов.
   За його даними, лише впро-
довж травня на східному фронті 
під час бойових дій загинуло се-
меро захисників України, ще 141 
боєць отримав поранення.
  Турчинов стверджує, що 
російсько-терористичні угрупо-
вання намагаються завдати мак-
симальної шкоди підрозділам 
ЗСУ та відпрацьовують техноло-
гію прицільного ведення вогню як 
по передових, так і по віддалених 
позиціях. ■

НА ФРОНТІ

Літня тиша 
Ворог погодився припинити вогонь 
лише в День захисту дітей

■
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Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Старшого інспектора батальйону 
патрульної служби поліції особливо-
го призначення «Харків» Віталія Ли-
синського  затримали через неадек-
ватну поведінку на міському ринку 
поблизу станції метро «Героїв пра-
ці». Як стало відомо, військовий при-
йшов на торговельний майданчик у 
цивільному одязі, оскільки був віль-
ним від служби. Вибираючи собі по-
луницю, він посварився з продавцем. 
Словесна перепалка закінчилася тим, 
що правоохоронець дістав свій влас-
ний травматичний пістолет і вистре-
лив угору. На щастя, ніхто з присут-
ніх не постраждав. 

 Ця надзвичайна подія стала при-
водом для службового розслідуван-
ня. Дії підлеглого також перевіряє 
командир спецбатальйону «Харків». 
Якщо вину полісмена доведуть, його 
притягнуть до дисциплінарної від-
повідальності. 

 Емоційна гарячковість i раніше за-
вдавала Віталію Лисинському непри-
ємностей. Не так давно він потрапив 
до поліцейських зведень через те, що 
побив на посту біля міста Пісочин па-
сажира автівки, яку зупинив за пору-
шення правил дорожнього руху. ■

СТОП-ФЕЙК

Товари — 
поштою
Хто сіє паніку серед 
користувачів інтернет-
магазинів?
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 Останнім часом у соцмережах пішла хви-
ля паніки. Мовляв, посилки з телефонами ма-
рок Meizu і Xiaomi почали зупиняти при про-
ходженні української митниці, за заявою пра-
вовласника. Це неабияк схвилювало як спо-
живачів, так і власників інтернет-магазинів, 
адже придбання товарів через комп’ютер ос-
таннім часом завойовує все більше прихиль-
ників в Україні. Пізніше було оприлюднено 
перелік, до якого увійшли 1148 відомих брен-
дів, серед яких «Адідас», «Нокіа» та інші.
 Як з’ясувалося, причиною паніки стала 
інформація, яка прозвучала в ефірі телека-
налу «112» про те, що  в Росії  (!) деякі посил-
ки з зарубіжними товарами марки Xiaomi, 
Sony, Philips і Chuwi митниця не пропускає 
в країну, а повертає продавцям через вимоги 
представника правовласника в Росії. А слі-
дом за цим у них на сайті з’явилася новина 
«Прощай, Китай: українська митниця слідом 
за Росією не пропускає техніку...».  А далі — 
пішло-поїхало. Видання, які передруковува-
ли інформаційний вкид, не зупинило навіть 
те, що у переліку були товари президентської 
солодкої корпорації.
 Директор департаменту організації мит-
ного контролю ДФС Олексій Василенко та-
кож спростував інформацію про тотальне 
завертання товарів поштою, заявивши, що 
обмеження митницями ввезення товарів ві-
домих брендів, придбаних в іноземних ін-
тернет-магазинах, відбувається тільки на 
вимогу правовласників або їхнiх представ-
ників. Мовляв, випадки підробок почасті-
шали не лише в нас, а й за кордоном, тому 
«обмеження застосовуються тільки в разі, 
якщо продукція контрафактна або якщо її 
походження не вдалося встановити». Він 
також наголосив, що, відповідно до Митно-
го кодексу України, всі надходження про-
ходять обов’язкову перевірку, а правовлас-
нику надається можливість визначити, чи 
є даний товар оригінальним. За його слова-
ми, якщо буде підтверджено оригінальність 
товару, правовласник інформує митницю 
про можливість відновлення його митного 
оформлення, і покупці отримують свій то-
вар. «Така сама процедура застосовується 
в Україні давно. З одного боку, вона захи-
щає права споживачів на отримання якісно-
го оригінального товару, з іншого — захища-
ються авторські права виробника», — зазна-
чив представник ДФС.
 Попри це експерти стверджують, що скан-
дальна інформація таки вплинула на ук-
раїнський сегмент інтернет-ринку. «Можли-
ва мета цього інформаційного вкидання — 
посіяти паніку серед споживачів, показати 
недоліки існуючої системи митного контро-
лю та ні в якому разі не допустити можливих 
змін у законодавство, які посилюють і вдоско-
налюють контроль за перетином фірмових ім-
портних товарів митного кордону України», 
— цитує видання «Право» слова юриста Олек-
сандра Мамуня.
 З іншого боку, цей скандал може бути на 
руку і нашим «кулібіним». Адже недарма ще 
Остап Бендер стверджував, що «вся контра-
банда виготовляється в Одесі на Малій Арна-
утській». А буде менше товарів iз-за кордону 
— більшим попитом користуватимуться їхні 
підробки популярних марок. Бо бренди змі-
нюються, але мода на бренди — вічна. ■

■

Ірина КИРПА

 Інноватори з села Любимівка вже 
другий сезон поспіль висаджують 
примхливу пряність на своїх гряд-
ках у надії на прибутковий урожай. За 
словами підприємців, досвід минуло-
го року показав, що український шаф-
ран має добрий попит у країнах Європи 
та відмінні шанси прижитися на хер-
сонській землі.
 Незвичайну для України культуру, 
шафрановий крокус, першим завіз на 
південь країни бізнесмен зі Швеції Йо-
хан Боден. Його дружина Лариса від-
значає, що цей експеримент iз виро-
щування шафрану обійшовся їхній ро-
дині не дешево. Адже за кожен кілог-
рам посадкового матеріалу довелося 
викласти по 4,5 євро. Зате пізніше 
шафранові крокуси довели свою пер-
спективність: заробіток на квітах оку-
пив вкладені витрати з лишком.
 «Нині у травні ми вже зібрали пер-
ший урожай золотого шафрану, майже 
півтора кілограма вишуканих спецій, 
— розповіла мешканка села Любимів-
ка Лариса Боден. — Наше господарс-

тво стало першим на півдні України, де 
зважилися на висадку шафрану, цибу-
лини якого завезли до України з Гол-
ландії. Із двох тонн посадкового ма-
теріалу прижилася достатня кількість 
молодих паростків для того, щоб побу-
дувати успішний бізнес на квітах».
 За словами аграріїв, клімат на 
Херсонщині схожий iз кліматичними 
умовами до країн, де шафран став 
традиційною для вирощування куль-
турою. Як відомо, до 90 відсотків сві-
тового врожаю шафрану збирають 
в Ірані, а 2017 року світове пануван-
ня цієї країни зважився посунути Уз-
бекистан. Там на національному рівні 
реалізують проект з організації план-

тацій лікарських рослин на землях лі-
сового фонду та фермерських госпо-
дарств. А от в Україні вирощуванням 
золотого шафрану поки що займа-
ються винятково фермери-ентузіас-
ти. Результати дослі джень учених iз 
вирощування шафрану показали, що 
ця рослина є цінною сировиною для 
фармацевтичної галузі та харчової 
промисловості.
 Червоні рильця шафрану — ос-
новну сировину, що має вартість, зби-
рають у жовтні-листопаді та відправ-
ляють на заготівельні пункти. У пер-
ший рік із 1 га плантації можна отри-
мати не більш як 4 кілограми золотого 
шафрану, на другий рік — уже близь-

ко 7-8 кілограмiв; у наступні роки — 
до 16 кілограмiв урожаю. На світово-
му ринку вартість одного кілограма та-
кої сировини може становити від 400 
до 1000 доларів.Тобто фермери змо-
жуть заробляти до 15 тисяч доларів з 
одного гектара, засадженого шафра-
ном, за умови, що замовники з країн 
Європи дадуть згоду співпрацювати 
на постійній основі.
 Істотний плюс золотого шафрану 
як товару полягає в тому, що для його 
зберігання не потрібні якісь  особливі 
умови та дотримання часових меж. 
Чим довше царська приправа перебу-
ває на складі, тим вишуканiшим стає її 
смак. ■

НАШІ

Царська пряність для Європи
На Херсонщині аграрії навчилися вирощувати найдорожчу 
у світі спецію — золотий шафран

■

ХУЛІГАНСТВО

Гаряча полуничка
Співробітник спецпідрозділу харківської поліції 
влаштував стрілянину на ринку

■

осіб
 стали ко-

ристувачами соціальної мережі «Фейсбук» 
після заборони російських соцмереж в Ук-
раїні, підрахував  Watcher.

1,5 млн.
квартир
отримали українські силовики у 2010-2016 
роках, повідомляють у звіті, опублікованому 
на сайті Міністерства економічного розвитку 
й торгівлі. 

гривень
до кінця року 

становитиме середня зарплата в Ук-
раїні, заявив міністр соціальної полі-
тики Андрій Рева під час засідання 
уряду цього тижня. Наразі вона ста-
новить 6600 гривень.

народних депутатів 
пропустили більше полови-

ни голосувань Верховної Ради в травні, кон-
статує Комітет виборців України.

контенту 
в друкованих ЗМІ має бути 

українською — така норма закладена у 
мовному законопроекті, зареєстрованому 
у Верховній Раді України, констатувала го-
лова Комітету парламенту з питань інфор-
маційної політики, нардеп Вікторія Сюмар.
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Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Останній раз техніку тут отримува-
ли ще за радянських часів. «Робота ря-
тувальників неоціненна, і я щиро дякую 
всім вам за ваш щоденний подвиг, за те, 
що рятуєте життя людей, — звернувся 
Ляшко до працівників ДСНС. — Проте 
дуже важливо, щоб ви мали нормальні 
умови праці — достойну зарплату та су-
часну техніку. Саме тому ми відгукну-
лися й привезли нову пожежну маши-
ну в Каховку. Тепер, як-то кажуть, у вас 
буде повний фарш!»
 Олег Ляшко нагадав, що за ініціа-
тиви фракції Радикальної партії цьо-
го року з держбюджету виділено близь-
ко 600 мільйонів гривень на технічне пе-
реоснащення рятувальної служби. Крім 
того, завдяки зусиллям РПЛ iз нового 
року рятувальникам підвищили зарпла-
ту до 5 тисяч гривень. Проте на цьому ра-
дикали зупинятися не збираються.
 «Опитайте кого завгодно — кожен 
рятувальник вам скаже, що до цього 
вони отримували 3 тисячі гривень  за мі-
сяць. Зараз у них зарплата 5 тисяч гри-
вень, але для нас цього теж не достат-
ньо. Тому, коли прийматимуть зміни до 
бюджету, ми добиватимемося, аби ряту-
вальники отримували як мінімум 7 ти-
сяч гривень зарплати на місяць. Люди, 
які рятують життя і майно, мають отри-
мувати достойну зарплату!» — зазначив 
народний депутат.
 Наостанок Ляшко побажав ряту-
вальникам поменше пригод і щоб вони 
щодня поверталися додому живими та 
здоровими. У свою чергу політик по-
обіцяв робити все, щоб у них були до-
стойні умови праці. ■

ПЕРЕОСНАЩЕННЯ

«Тепер, як-то кажуть, 
у вас буде «повний фарш!»
Олег Ляшко передав сучасну пожежну машину 
Каховському районному відділу ДСНС України

■

Каховські пожежники та місцеві жителі тепло зустріли Олега Ляшка.❙
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«Спочилий владика у своєму житті розділив трагічну долю багатьох 
українців свого покоління... Він проніс через усе життя прагнення 
духовного відновлення українства, подолання ворожнечі між братами і 
залікування ран минулого».

Філарет
Патріарх Київський і всієї України-Руси

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

31 травня, на 85-му році життя, помер 
Любомир Гузар. Він був єпископом Ук-
раїнської греко-католицької церкви, 
кардиналом католицької церкви; від 28 
січня 2001 року — Верховним архiєпис-
копом Львівським, від 25 серпня 2005 
року по 10 лютого 2011 року — Верхов-
ним архiєпископом Києво-Галицьким 
— предстоятелем Української греко-ка-
толицької церкви. Проте що означають 
усі титули та регалії, коли йдеться про 
постать такого масштабу, такої внутріш-
ньої сили та святості, як Блаженнійший 
Любомир? За ним плакатимуть мільйо-
ни. За жодним українським можновлад-
цем (із тих, хто зараз паразитує на цій 
країні) не плакатиме ніхто, за винятком 
хіба що їхніх родин. Оце і є той урок на 
все життя, котрий мали б засвоїти су-
часники покійного єпископа. Життя слід 
прожити так, аби між датами про народ-
ження та смерть лишилося щось більше 
за знак «тире».

Його via dolorosa
 А життя, проте, не балувало Блажен-
нійшого Любомира. Він iз десяток разів 
давав інтерв’ю «Україні молодій», і в од-
ному з них розповів нам про все, що випа-
ло на його долю. Нині ми згадуємо ту пуб-
лікацію, наводячи з неї окремі уривки.
  «Мій батько працював у Земельно-
му банку, — розповідав Любомир Гузар, 
котрий народився у 1933 році у Львові. — 
У 1944 році ми виїхали зі Львова, щоб не 
потрапити у вир військових дій. Ми вже 
пережили це один раз, у 1939-му, коли 
німці йшли на схід, ще раз — не хотіли... 
Хотіли лише пересидіти за містом, а там 
— як перейде фронт — повернутись до 
Львова. Але нас захопили німці, і так ми 
опинились аж у Австрії, у таборі, звідки 
вони розсилали людей на роботу. З табору 
нам удалося втекти, але ми залишились в 
Австрії. Мій батько знав мову — вивчив її, 
ще як був студентом... Там нас і застав кі-
нець війни. А після неї до Совєтського Со-
юзу вирішили не повертатися — поїхали 
до Америки».
 Життя в еміграції було, природно, 
складним. В Австрії родина Гузарів бук-
вально голодувала. «Ми жили на селі, — 
каже Блаженнійший Любомир. — Зараз, 
щоб жити у тих околицях, треба платити 
великі гроші, а тоді нам фермер виділив 
клапоть землі... Це біля підніжжя Альп 
було... Ми жили над стріхою, на піддаш-
ші. Взимку там було нижче нуля. З вікна 
вид був — такий прекрасний! А їсти нічо-
го. Трохи-трохи з городу збирали, батько 
дещо заробляв... Сусіди-австріяки, слава 
Богу, люди добрі були — якусь їжу дава-
ли. Після війни стало, звичайно, легше».
 «У 1949-му виїхали до Сполучених 
Штатів. Там життя якось впорядкувало-
ся — працювали, заробляли. Я ходив до 
школи. Але все то є чужина, на якій ви — 
«друга кляса»... Пам’ятаю, як повертав-
ся в Україну перший раз — з Італії їхав 
потягом, у 1990 році... Прокинувся вночі, 
дивлюся у вікно — Славське (місто на кор-
доні Закарпатської і Львівської облас-
тей. — Авт.). Там якраз нас німці саджа-
ли у товарні вагони і везли в табори. Сльо-
зи мені стали в очах... Рідна земля моя... 
Потім вийшов у Львові — чую українську 
мову, читаю написи українською...»
 Якби не українська Незалежність, 
Любомир Гузар, напевно, ніколи не по-
вернувся б на Батьківщину, говорив він 
в інтерв’ю «УМ». «Я чомусь дуже боявся 
совєтської влади, мав велику внутрішню 
відразу — ще з 1939 року... Як турист я 
приїжджав ще за Совєтського Союзу, але 
щоб залишитись... Напевно, ні», — ка-
зав Блаженнійший. Проте референдум 
1991 року дав більшості мігрантів велику 
радість та велику надію на переродження 
України. 
 Тим часом за кордоном Любомир Гу-
зар почав втілювати мрію, до якої йшов iз 
дитинства, — він вирішив стати священи-
ком. Адже хотів цього «ще малим хлоп-
цем... Але так життя повело нас, що не 
було як... Одначе, коли ми були в Австрії, 
я довідався адресу однієї семінарії в Аме-

риці, і написав туди листа. На превеликий 
мій подив, прийшла мені відповідь від на-
стоятеля цієї семінарії: «Сину, коли при-
їдеш до Америки — зголосися. Побачи-
мо...» Так і сталося. Приїхав, зголосився 
і вже за три тижні по приїздові я вступив 
до семінарії. Спочатку — до малої підгото-
вчої, а відтак — до великої...» 
 Відтак, розповідав Гузар, «хотів про-
ходити й далі богословські студії, але в 
Америці такої нагоди не мав. Там я закін-
чив філософію, а щодо богослов’я — поп-
росив благословення свого владики і пої-
хав до Риму. Там мені дуже сподобався 
той монастир — і громада монаша, і все... 
Так я вступив до монастиря». При цьому, 
додає він, «мені ніколи не здавалося, що 
я щось втрачаю. Я мав перед собою ідеал. 
І не мав ані жалю за чимось, ані відчуття, 
що я від чогось відмовляюсь (...). Велико-
го кохання у мене не було. Бо тоді я б од-
ружився. Деякі дівчата подобалися, але, 
щоб аж так закохатися... В ті часи переду-
мова для священиків була — не одружува-
тися. Але я якоїсь такої страшної охоти до 
цього і не мав».
 «Не мав охоти» Блаженнійший Лю-
бомир і робити церковну кар’єру. «Я на-
віть до монастиря свого часу пішов (хоч 
це і не першорядна причина), щоб мене не 
вибрали єпископом. Хотів сховатися... 
Але той вибір мене не минув», — розпові-
дав він «УМ». Коли ж Синод єпископів по-
становив призначити його главою УГКЦ, 
«я сказав: «Як треба, то треба. Нема на те 
ради...» Сказати, що я особливо радів — 
не сказав би». 
 «Знаєте, — додає він, — у мене бува-
ли дуже прикрі моменти. Були хвороби, 
були операції, були неприємні справи, 
які слід було залагоджувати. Була смерть 
моїх близьких... Але я то все приймав, ос-
кільки воно приходило. Так, я можу ска-
зати, що був щасливим. Бо не мав великих 
претензій чи амбіцій. Ніколи не казав, що 
якщо те-то й те-то не станеться, я не буду 
щасливим. Ні, такого не було».
 У розмові з нашою газетою Любо-
мир Гузар підкреслював: він за жодних 
осбставин не триматиметься за своє кріс-
ло. Власне, слова свого владика дотримав: 
у 2011-му Гузар склав iз себе обов’язки го-
лови греко-католицької церкви. Відпові-
даючи на запитання «УМ», чого б він ба-
жав для себе, Блаженнійший сказав таке: 
«Хотів би завершити ті проекти, які я по-
чав. Або довести їх до такого стану, щоб я 
міг гідно передати їх своїм наступникам. 
Кудись ще їхати і щось нове бачити? Я ні-
чого не бачу, так що ця річ відпадає. Мене 
вже питали, чи планую я писати книгу? 
Багато з того, що я міг би написати, було б 
прикрим. Але якщо Бог дасть сили і охо-
ти, я почну писати про те, що Бог мені дав 
і що я з тим зробив. Я хотів би продовжу-
вати душпастирську діяльність — допо-
магати людям, тим, хто цієї допомоги по-
требує. А поза тим — як Бог дасть...» 

Любомир Гузар: принципи життя
 Блаженнійший Любомир був не тіль-
ки церковним предстоятелем та мораль-
ним орієнтиром для багатьох iз нас. Цю 
людину з повним правом можна назвати й 
правозахисником та рушієм глобальних, 
світоглядних змін в українському середо-
вищі. У 2012-му він приєднався до ініціа-
тивної групи «1 грудня», до складу якої 
увійшли також й інші представники на-
шої інтелігенції: В’ячеслав Брюховець-
кий, Богдан Гаврилишин, Семен Глуз-

ман, Іван Дзюба, Мирослав Маринович, 
Мирослав Попович, Євген Сверстюк, Ва-
дим Скуратівський, Ігор Юхновський.
 Символічно, що рівно за рік після за-
снування цієї групи — 1 грудня 2013 року 
— Блаженнійший Любомир благословив 
мільйонний Євромайдан, звернувшись 
до присутніх iз двома головними запові-
дями: «Не бійтеся» та «Творіть добро». 
«Влада як така нас водила за ніс. Народ це 
відчув, зрушився, і це дуже-дуже добре, 
бо люди пішли за свої корінні інтереси, за 
свободу», — говорив Блаженнійший Лю-
бомир. 
 «Важко сказати, яка була мотивація 
політиків, що вони прилучилися до Май-
дану громадськості. Але дякую Богу, що 
це сталося. Сподіваюсь, що політики вчи-
нили це зi шляхетних мотивів. Вони по-
чинають думати державницьки, і це вели-
кий момент. Це дуже добре, що вони під-
корилися і зрозуміли, що нарід є носієм 
правди і влади. Дуже важливим є момент, 
що політики згорнули партійні прапори і 
стали під державний. Дуже важливим є, 
що політики об’єдналися не проти когось, 
а за Україну», — зазначав він. 
 Пізніше, вже після перемоги Револю-
ції гідності, Любомир Гузар не раз повер-
тався до того, яких державних мужів пот-
ребує Україна. «У нас сила-силенна полі-
тиків. Подумати тільки — понад 200 зареє-
строваних партій! Це ж, вибачте, ідіотизм. 
Політики є, а ось державних мужів немає. 
Не видно Де Голлів, Де Гаспері, Шуманів. 
Їх немає (...) Владі потрібно позбутися від 
нечесних людей, яких там усе ще дуже ба-
гато. На їхнє місце слід поставити впли-
вових і шанованих людей, які власним 
прикладом будуть демонструвати гідний 
спосіб життя, зможуть змінювати мислен-
ня інших. У Москві поховали Валерію Но-
водворську. Подумайте: якби в Росії такі 
люди мали можливість говорити? Росія, 
напевно, б змінилася. Такі люди потрібні 
Україні», — зазначав Гузар.
 Напад Росії на Україну, анексія Кри-
му, війна на сході — ця проблематика зай-

мала особливе місце в думках Блаженній-
шого Любомира. «Це російсько-українсь-
ка війна, — казав він про події на Донбасі. 
— І цей конфлікт не виник учора, його пос-
лідовно готували років десять. Ті, хто був 
при владі в Україні, певною мірою були 
ставлениками Росії. І те, що ми сьогодні 
маємо на сході, це результат зомбування 
людей, яких довгі роки годували одним і 
тим же — брехнею. Вони і повірили». 
 До завершення війни владика Любо-
мир не дожив. Проте він був переконаний 
у тому, що всі випробування, які прохо-
дить Україна, вдосконалюють нашу краї-
ну. «Думаю, війна закінчиться, але пот-
рясіння, яке переживає наша держава, 
— це початок змін на краще», — заявив 
Гузар. «Я думаю, це велика Божа благо-
дать, що дійшло до такого потрясіння, — 
сказав він. — Люди дещо розгублені, але 
я думаю, що тепер ми опинилися в ситу-
ації, коли ми дійсно можемо знайти себе 
і бути собою. Зараз ми стоїмо на порозі 
чогось по-справжньому кращого. Якщо 
ми будемо працювати в позитивному на-
прямку, поважати себе і один одного, на-
магатися встановити істинний, повно-
цінний світ у нашому суспільстві, то це 
абсолютно можливо». 
 Чи справдиться передбачення Блажен-
нійшого — покаже час. Там, куди відій-
шов владика, дійсно, можливе все. Як 
слушно зауважували ті, хто вчора відгу-
кувався на звістку про його смерть, Любо-
мир Гузар «повернувся додому». Там він і 
спочине. А нам ще — робити багато пот-
рібних справ і жити (чи, принаймні, на-
магатися) за його моральними настанова-
ми. ■

Українці дали оцінку правлінню 
Гройсмана
 Кожен четвертий визнав, що не відчув жодних 
позитивних змін за час роботи нового Кабміну. Дві 
третини користувачів інтернету — 68,6% — не від-
чули декларованого Прем’єр-міністром Володими-
ром Гройсманом зростання доходів. Вони констату-
ють, що грошей у їхніх гаманцях стає дедалі менше. 
Такими є результати опитування iнтернет-видання 
«Главком», у якому взяли участь понад 20 тис. лю-
дей. Лише 6,2% читачів «Главкома» заявили, що за 
останній рік їхня купівельна спроможність зросла.
 Як відомо, на засіданнях уряду Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман ніколи не втрачає можливості 
похвалити себе та свою команду. Серед заяв, які регу-
лярно від нього лунають, — зростання зарплат в Ук-
раїні, яке начебто випереджає зростання цін. «За да-
ними Держстату, середня зарплата штатного працівни-
ка в Україні в березні 2017 становила 6752 гривні. Це 
вдвічі більше за мінімальну зарплату і на 8,7% більше 
за показник лютого. Таке підвищення цілком відпові-
дає зростанню промислового виробництва, яке в бе-
резні зросло на понад 8%», — повідомив Гройсман і 
додав, що доходи українців зросли на понад 37%.
 Раніше, у середині квітня, під час години запи-
тань до уряду Гройсман також відзвітував про те, що 
у 4,5 мільйона українців зросла зарплата. Крім того, 
він неодноразово нагадував, що в Україні з 1 трав-
ня зростає прожитковий мінімум та мінімальний роз-

мір пенсій — знову-таки, завдяки старанням його 
уряду.

Стець подав у відставку
 Міністр інформаційної політики України Юрій 
Стець передав заяву про відставку Голові Верхов-
ної Ради України Андрію Парубію. Про це повідом-
ляється на офіційному сайті міністерства. «Міністр 
мав розмову з керівництвом країни та членами уря-
ду, яким повідомив про своє рішення. Причиною від-
ставки є погіршення стану здоров’я. Жодних політич-
них або інших мотивів не існує», — зауважив держ-
секретар МІП Артем Біденко. Він додав, що зараз 
Стець перебуває на лікарняному. Функції виконуючо-
го обов’язки міністра інформаційної політики на час 
перебування міністра в лікарні покладені на першо-
го заступника міністра Еміне Джапарову. 
 Нагадаємо, що 27 жовтня 2015 року Стець за-
явив, що може подати у відставку вже 3 грудня піс-
ля звіту у Верховній Раді про свою роботу. «Рік тому 
я став членом уряду. 9 місяців тому розпочав свою 
роботу МІП. Як і обіцяв, звіт про свою діяльність три-
матиму публічно... І, звісно, як і обіцяв рік тому, з по-
чатком сесійного тижня пройду всі юридичні проце-
дури у ВР та КМУ, пов’язані з реєстрацією офіцій-
ної заяви про відставку», — зазначав тоді міністр. 8 
грудня 2015 року Стець сказав, що передасть до Вер-
ховної Ради заяву про відставку. Проте вже 4 лютого 
2016 року повідомив, що анулює таке рішення. 

ПОСТАТЬ

«Не майте страху. 
Творіть добро!»
У засвіти пішла велика людина — 
Блаженнійший Любомир кардинал Гузар

■

НОВИНИ ПЛЮС■

Українці втратили одного з найкращих 
своїх представників — Любомира Гузара.

❙
❙
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У ході підготовки до 85-х роко-
вин Голодомору, дослідники з 
України та з-за кордону впер-
ше порушують чимало досі не 
озвучених питань. Скажімо, що 
причиною геноциду українців 
стало практикування не лише 
комуністичної, але й імперської 
російської ідеології. Це над-
звичайно важливо для більш 
глибокого розуміння причин і 
можливих наслідків сучасної 
російсько-української війни, 
адже агресор застосовує подіб-
ні імперські механізми. 
5— 6 червня 2017 р. у Києві, в 
Українському домі, відбудеться 
міжнародний публічний сим-
позіум «Імперії, колонії та го-
лод в історико-порівняльній 
перспективі». Понад 50 про-
відних учених з України і сві-
ту аналізуватимуть механізми 
голодотворної політики різних 
урядів, спричинені «імперським 
способом мислення» та систе-
мою залежності «метрополія 
— колонія». Про тематику сим-
позіуму та прикладне значення 
порівняльних досліджень «УМ» 
розповідає директорка Українсь-
кого науково-освітнього центру 
вивчення Голодомору (HREC in 
Ukraine), докторка історичних 
наук Людмила Гриневич.

 ■ Пані Людмило, ідея між-
народної академічної спіль-
ноти поглянути на Голодомор 
крізь призму імперіалізму під-
німається, здається, вперше. 
Як вона виникла?
 — Власне у науковому світі 
ця ідея витає вже дуже давно. 
Але десятиліттями західна на-
укова спільнота не наважувала-
ся визнати, що розглядати ук-
раїнський Голодомор слід не 
лише у контексті комуністичних 
практик, а й імперіалізму. Дис-
кусія, чи був Радянський Союз 
імперією, зараз усе активніше 
ведеться в науковому світі. До 
певної міри тут відіграли свою 
роль російсько-українська вій-
на та спроби сучасної Росії від-
новити імперію. Чому так ста-
лося? Колись, в умовах Холод-
ної війни політиками так часто 
вживалися визначення «СССР — 
імперія», «Україна — колонія», 
що багато науковців почали вва-
жати, що застосування цих по-
нять до України — це є політи-
зація, а не наука. І це намагання 
«залишатися поза межами полі-
тики» в цьому конкретному ви-
падку, на мою думку, обернуло-
ся тим, що частина науковців 
опинилася не поза політикою, 
а поза наукою. Адже в науково-
му світі апріорі не може бути пи-
тань, відповіді на які прийма-
ються без дослідження та обго-
ворення. З іншого боку, і в нас є 
певні політичні кола, котрі про-
бують тиснути на науковців, мо-
вляв, «якщо ви порівнюєте Голо-
домор з іншими голодовими ка-
тастрофами у світі, то розмиває-
те його і заперечуєте геноцидну 
сутність». І перший, і другий під-
ходи не конструктивні. Тішить, 
що сьогодні велика кількість ав-
торитетних учених зі світовими 
іменами, серед яких є представ-
ники США, Канади, Ізраїлю, Ні-
меччини, Франції — розуміють, 
що слід розглядати і порівнюва-
ти всі випадки політики творен-
ня голоду, дивитися на них крізь 
призму різних дискурсів, у тому 
числі й імперіалізму.
 ■ Тобто, коли порівнюва-
ти геноцид українців з іншими 
голодовими катастрофами, ми 
краще зрозуміємо, що відбува-
лося саме з нами? 
 — Так. Ми живемо у глобалі-
зованому світі. Якщо ми не ці-
кавимося і нічого не знаємо про 

те, що робилося в 1930-ті роки 
в тому ж Казахстані та в росій-
ських регіонах— чи достатніми 
будуть наші знання? Потрібно 
розглядати й порівнювати різ-
ні ситуації, дивитися й на ви-
падки політики творення голо-
ду в Ірландії, Бенгальській Ін-
дії, Китаї — лише тоді ми в усій 
повноті зрозуміємо, що власне 
сталося в Україні.
 ■ У чому полягають власне 
«імперські» методи?
 — У нас традиційно кажуть, 
що «Голодомор став наслідком 
реалізації комуністичної до-
ктрини». Це правда, але не вся. 
Бо це не пояснює, як саме ситу-
ація в Україні різнилася з тим, 
що відбувалося в певних росій-
ських регіонах. Скажімо, чому 
1928 року з України були ви-
везені всі страхові запаси хлі-
ба — не на експорт, а в Росію, 
яка розбудовувала свою про-
мислову базу. І чому 1929 року, 
коли Україна потерпала від го-
лоду, в зворотному напрямку не 
було направлено достатню допо-
могу? Чому, при декларовано 
рівних умовах, одні території 
СРСР виступали в ролі донорів, 
а інші — визискувачів? Чому 
при декларованому державно-
му статусі не Харків, а Москва 
порядкували в Україні? Якщо 
дивитися на це лише крізь при-
зму практик комунізму, ми не 
матимемо відповідей. 
 Україна до Першої світової 
війни була серйозним гравцем 
на світовому хлібному ринку. 
Її вважали житницею Європи. 
Якщо в Україні були якісь не-
врожаї чи негаразди природно-
кліматичного плану, це миттє-
во відображалося на коливанні 
світових цін на хліб. На початку 
1930-х ця величезна територія 
була розорена, перетворена на 
суцільний цвинтар. І це стало-
ся не лише тому, що тут активно 
комуністичну утопію намагали-
ся реалізувати. А й через те, що 
імперія методично і цілеспрямо-
вано руйнувала економічний по-
тенціал цієї території. Хоча про-
паганда переконувала в іншому: 
мовляв, Україна рівна серед рів-
них, будують нові підприємства, 
республіка розвивається... Доля 
України була подібною до долі 

інших «республік», що теж мали 
колоніальний статус. Тут при-
кладом є, зокрема, Ферганська 
долина. Ми знаємо, що в серед-
ньоазійських країнах вирощу-
вали бавовну. Але чомусь розви-
ток ткацької промисловості пе-
ренесли до російського Іваново-
Вознесенська. Хіба таке могло б 
статися, якби СРСР був держа-
вою, де всі республіки справді 
рівні? Нова імперія перетвори-
ла цілі регіони на сировинні до-
датки Російської Федерації, що 
розвивалася за їхній рахунок. 
Зокрема через це й постраждала 
Україна.Водночас метою вчине-
ного тут голоду було і нищення 
частини суспільства, як нелоя-
льної, і спроба імперської влади 
закріпити «русскій мір». Бо го-
лод був лише частиною геноци-
ду, поряд із культурним імпе-
ріалізмом, котрий нищив цер-
кву, інтелектуалів, носіїв ук-
раїнської ідентичності.
 ■ Яку роль відігравала про-
паганда і дегуманізація груп, 
яких готувалися убити голо-
дом у різних точках світу? Чи є 
спільні риси й мотиви?
 — Порівняймо, як змальову-
вала радянська пропаганда ук-
раїнського «куркуля» напере-
додні Голодомору і британська 
імперська пропаганда — бенгаль-
ських індійців. Ми побачимо, що 
британська імперська адмініст-
рація навіть не приховувала зне-
важливого ставлення до жителів 
цієї колоніальної території. Тво-
рився образ людей «другосор-
тних», «нікчем», не гідних не 
лише нормального життя, а й 
узагалі — життя. Радянська сис-
тема вирізнялася тим, що її слова 
завжди були правильними, але з 
діями дуже розходилися. З іншо-
го боку, бачимо, що напередодні 
Голодомору так само навіювала-
ся зневага до українських селян. 
«Пролетарська культура» зма-
льовувалася як вища, і в цьому 
замаскованому під класовий під-
хід вигляді стверджувалася ве-
ликодержавна російська куль-
тура. Українська ж по ставала 
як архаїчна і «буржуазно-націо-
налістична», така, що має віджи-
ти своє і відійти. Наші досліджен-
ня також доводять: напередодні 
Голодомору спосіб пропаганди 

щодо українців був подібним до 
того, що застосовували гітлерів-
ці напередодні Голокосту. 
 Порівнюючи імперську про-
паганду в різних випадках, ба-
чимо багато різного, але й чима-
ло спільного. Наше завдання — 
глянути широко на цю пробле-
му. Це допоможе нам створити 
більш повну картину історич-
них подій і краще зрозуміти, 
що відбувається сьогодні.
 ■ Чи використовуються ім-
перські механізми голодотвор-
ної політики під час нинішньої 
російсько-української війни?
 — Спостерігаємо продов-
ження цієї імперської політи-
ки в умовах гібридної війни. За-
раз підривається економічний 
потенціал двох величезних ук-
раїнських регіонів — Криму і 
Донбасу. Окупований Крим пе-
ретворюють на вiйськову базу, 
імперія бачить його як додаток 
до свого військово-промислово-
го комплексу. А Донбас прос-
то руйнують, підприємства ви-
возять. Це закладає серйозні 
підвалини для занепаду обох те-
риторій, для бідності й голоду. 
Складовою гібридної війни є й 
майстерно побудовані країною-
агресором інформаційні кам-
панії. Україні, яку шматують 
і руйнують, намагаються ще й 
відповідальність накинути за 
економічні негаразди на цих те-
риторіях і звинувачують у нама-
ганні... боронитися від ворога. 
 На конференції ми будемо 
аналізувати питання, пов’язані 
з механізмами творення політи-
ки голоду, способів їх замовчу-
вання, маніпуляцій інформа-
цією — усе це нам допоможе 

зрозуміти і ті події, що сьогодні 
відбуваються в Україні та світі. 
На симпозіумі, між іншим, за-
планований «круглий стіл» на 
тему «Продовольство як зброя 
в сучасному світі». 
 ■ Яким чином порівняльні 
студії допоможуть визнанню 
Голодомору у світі?
 — Такі студії, перш за все, 
допоможуть світу більше дізна-
тися про геноцидну сутність Го-
лодомору. Але важливо також 
і те, що це допоможе пояснити 
світові, що сьогодні відбуваєть-
ся між сучасними Росією і Ук-
раїною. Та широкий погляд на 
історію потрібен і нам. Коли ми 
будемо замикатися у власних 
реальних та ментальних кор-
донах, не будемо готові відчути 
і біль інших народів, які свого 
часу пережили подібні до нашої 
трагедії, — як ми можемо споді-
ватися, що світ нас почує? Ви-
магаючи від світу, щоби він від-
крився до України, ми теж має-
мо бути максимально відкрити-
ми до світу. ■

КОНФЕРЕНЦІЇ

Імперія Голоду
Історик Людмила Гриневич — про голодотворну політику 
імперій, коріння нинішньої російсько-української війни та 
шляхи визнання Голодомору у світі

■

ДОСЬЄ «УМ»

Людмила Гриневич
 Народилася у Києві, де жили 
батьки й діди. 1986 року закінчи-
ла з відзнакою історичний факуль-
тет Київського державного універси-
тету ім. Тараса Шевченка. Кандидат-
ську дисертацію захистила у 1995 р. 
Докторську — у 2014 р. Нині — ди-
ректорка Українського науково-освіт-
нього центру вивчення Голодомору 
HREC in Ukraineта провідний науко-
вий співробітник Інституту історії Ук-
раїни НАНУ.

■

Смерть від голоду на очах у перехожих... Україна, 1933;. Бенгалія, 1943 (фото праворуч).❙

ДОВІДКА «УМ»

 Серед організаторів симпозіуму: Інститут історії України НАН України, Науково-
освітній консорціум вивчення Голодомору при Канадському інституті українських 
студій (HREC), Український науково-дослідний та освітній центр вивчення Голодомо-
ру (HREC in Ukraine), Український інститут національної пам’яті, Міністерство оборо-
ни України, Благодійний фонд «Українсько-єврейська зустріч» та ін. Учасники сим-
позіуму — провідні українські та зарубіжні науковці — Кирил Феферман (Ізраїль), 
Андреа Граціозі (Італія), Зіябек Кабульдінов (Казахстан), Роман Сербин, Френк Си-
син (Канада), Гвідо Гаусман (Німеччина), Марк фон Гаґен, Майкл Хетчер, Пол Шапі-
ро (США), Владислав Гриневич, Людмила Гриневич, Ярослав Грицак, Андрій Кули-
ков, Станіслав Кульчицький, Гульнара Бекірова, Володимир Тиліщак, Рефат Чуба-
ров, Лусьєн Б’янко (Франція),Тетяна Вороніна (Швейцарія) та ін.
 Вхід на симпозіум вільний. Організатори запрошують усіх до участі в дискусії.

■

Людмила Гриневич.❙



КАНАЛ «1+1»

06.15 Т/с «Наші пані у 

Варшаві»

19.30 ТСН

20.15 Комедія «Свати-3»

21.15, 22.15 Комедія 

«Свати-4»

23.20, 4.45 Комедія «Сусіди 

на стрьомі»

01.15 Фільм жахів «Утікач»

ІНТЕР

05.30, 20.00, 2.00, 5.20 

Подробиці

06.00 М/ф

06.15 Х/ф «Два Івани»
10.00 Х/ф «Дівчата»
12.00 Т/с «Птаха у клітці»

15.20 Чекай на мене

17.40 Новини

18.00, 19.00, 4.35 Стосується 

кожного

20.40 Т/с «1941»

23.30 Т/с «Одеса-мама»

02.40 Х/ф «Зозуля з 
дипломом»

03.50 Готуємо разом

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.50, 2.45 Зоряний шлях

08.50, 4.30 Реальна містика

10.50 Т/с «Нічна фіалка»

12.40, 15.20 Т/с «Лист Надії»

15.00, 19.00 Події

16.50, 19.40 Т/с «Темні води»

21.10 Х/ф «Зворотний 
квиток»

23.00 Х/ф «Легенда: 
гробниця Дракона»

00.50 Сьогодні

01.40 Говорить Україна

05.20 Агенти 

справедливості

ICTV

05.35 Служба розшуку дітей

05.40, 4.45 Дивитись усім!

06.25, 19.20 Надзвичайні 

новини

07.15 Факти тижня. 100 

хвилин

09.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.15 Х/ф «Солдат»
12.05 Х/ф «Пташка на 

дроті»
14.10 Х/ф «Водний світ»
16.45 Х/ф «Помпеї»
18.45 Факти. Вечір

20.10 Х/ф «Скарб 
Амазонки»

22.05 Х/ф «Беовульф»

00.10 Х/ф «Скелелаз»
02.05 Х/ф «Злива»
04.25 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.50 Зона ночі

04.45 Т/с «Татусеві дочки»

05.35 Абзац

06.35, 8.05 Kids Time

06.40 М/ф «Переполох в 

Гімалаях»

08.10 Х/ф «Дублери»
10.25 Х/ф «Ланцюгова 

реакція»
12.25 Х/ф «Наймані вбивці»
15.00 Х/ф «Коломбіана»

17.00 Х/ф «Прискорення»
19.00 Ревізор Крамниці

21.00 Ревізор

23.50 Пристрасті за 

Ревізором

02.45 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 Час 

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

06.20 Т/с «Бухта страху»

09.40, 19.15 Т/с «Кулагін і 

партнери»

12.05, 17.40 Т/с «Детективи»

13.35, 21.30 Т/с «CSI: Лас-

Вегас-13»

15.15 Х/ф «Відпустка за 
власний рахунок»

23.50 Т/с «Детектив Босх»

00.45 Т/с «Королі втечі»

03.25 Випадковий свідок

03.40 Речовий доказ

04.10 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Юрій Горліс-Горський, 

ч. 2 

06.50 Православний календар 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45 Новини. Культура. 

Дайджест 

08.05 Києвотека. Київ у кіно. 

«Маленький шкільний 

оркестр» 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20, 16.00 Актуально

09.25 Мовою мистецтва 

09.50 Сценограй 

10.20 Альдо Ніколаї 

«Смертельне 

кохання» Вистава 

Дніпропетровського 

академічного 

обласного українського 

молодіжного театру 

12.10 Борис Антоненко-

Давидович. Штрихи до 

портрета 

12.50 Д/ф «Владислав 

Городецький» 

13.10 Головна роль. Олена 

Хохлаткіна 

14.00, 02.00 Кобо Абе «Жінка 

в пісках». Вистава 

Київської академічної 

майстерні театрального 

мистецтва «Сузір’я»

15.30, 03.30 Чернігів. 

Архітектура раннього 

християнства. Болдіна 

гора. Антонієві печери

16.05 Азбука ремесел 

16.25 Д/ф «Сімдесятники. 

Володимир 

Денисенко»

17.00, 00.50 Нариси історії 

культури України 

з Мирославом 

Поповичем. Історія 

русів

17.30, 01.20 Д/ф «Юрій 

Рибчинський. Музика 

слів»

18.15, 00.00 Новинний блок 

19.00, 00.35 Новини. Культура

19.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Олесь 

Шевченко. «Київська 

весна»

19.50 Серце перемагає

20.20 Вечірня казка 

20.30 Д/ф «Бойки» 

21.20 Дж. Пуччіні «Тоска». 

Вистава Національної 

опери України

23.15 Щасливий рік Т. Г. 

Шевченка

04.00 Х/ф «Злочин 
з багатьма 
невідомими», ч. 6

05.05 Особистості. Юрій 

Рибчинський 

 

СТБ

06.35, 16.00 Все буде добре!

08.35 Х/ф «Zolushka. ru»
10.45 Україна має талант!

13.50 Битва екстрасенсів-13

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30, 22.45 Кохана, ми 

вбиваємо дітей

00.20 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00 Х/ф «Дівчина 
поспішає на 
побачення»

07.00, 14.40 Алло, лікарю!

09.45 Життя в цифрі

10.45 Завтра — сьогодні

12.00 Євромакс

15.35, 4.15 Цивілізація 

Incognita

15.55 Концерт 

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

20.00, 22.50 Вердикт історії

21.15 Михайло Поплавський: 

PR-проект «Співаючий 

ректор»

22.15 Неприручена Азія

00.00 Ніч чорних краваток

01.50 Життя на Вершині

02.50 Після опівночі

03.50 Світські хроніки

04.35 Кумири

04.45 Модні історії 

05.05 Ландшафтні ігри

05.15 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30 ДжеДАІ

09.00 Він, Вона і телевізор

16.45 Х/ф «Повернення 
Геркулеса»

18.55 Х/ф «600 кг золота»
20.45 Х/ф «Бунт»
22.15 Х/ф «Діамантові 

пси»
00.00 Територія обману

02.00 Х/ф «Чорна долина»
03.03 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Боруссія» (Д) — 

«Реал». Ліга чемпіонів 

УЄФА

07.45 Світ Прем’єр-ліги

08.15 «Олександрія» 

— «Динамо». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «Іллічівець» — 

«Десна». ЧУ. Перша 

Ліга

12.00 «Сандерленд» 

— «Евертон». ЧА

13.50 «Аустрія» — «Рома». 

Ліга Європи УЄФА

15.55 Огляд сезону. ЧІ

16.50 «Шахтар» — 

«Дніпро». ЧУ

18.30, 21.40 Ніч Ліги 

чемпіонів

19.30 «Ювентус» — «Реал». 

Фінал. Ліга чемпіонів 

УЄФА

22.45 Огляд сезону. ЧА

00.40 «Ліверпуль» — 

«Лестер». ЧА

02.30 Огляд сезону. ЧІ

03.25 «Наполі» — 

«Бешикташ». Ліга 

чемпіонів УЄФА

05.15 Топ-матч

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 16.40 Топ-

матч

06.10 «Шахтар» — 

«Волинь». ЧУ

08.10 «Тоттенгем — Вест 

Бромвіч». ЧА

10.15, 13.30 Ніч Ліги 

чемпіонів

11.15 «Ювентус» — «Реал. 

Фінал». Ліга чемпіонів 

УЄФА

14.20 Світ Прем’єр-ліги

14.50 «Феєнорд» — «МЮ». 

Ліга Європи УЄФА

16.55 «Челсі» — «МЮ». ЧА

18.45 Огляд сезону. ЧА

20.40 Європейський 

WEEKEND

21.45 «Баварія» — 

«Арсенал». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

23.35 Огляд сезону. ЧІ

00.30 «Іллічівець» — 

«Десна». ЧУ. Перша Ліга

02.15 «МЮ» — «Сент-

Етьєнн». 1/16 фiналу. 

Ліга Європи УЄФА

04.05 «Сток Сіті» — 

«Свонсі». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.40 Містична Україна

08.30, 19.20 У пошуках істини

10.10 Смертельний двобій

12.00, 21.00 ТОП 10: Таємниці 

та загадки

13.40 Квест

14.40 Африка: стихія води

16.50 Велика пустеля

17.40 Путівник неприємностей

23.20 Паранормальний світ

00.00 Підроблена історія

К1

05.10 Рецепти щастя

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, 00.00 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 «Ціна 
пристрасті»

03.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

07.35 М/с «Королiвська 

академiя»

08.00 Мультмікс

09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.40 М/ф «Малюк Великий 

панда»

12.00, 4.05 Віталька

18.50 Одного разу під 

Полтавою

20.55 Готель «Галіція»

22.00 Рятівники

00.00 Казки У Кіно

00.55 Т/с «Отже»

01.15 Шпілівілі

01.35 Теорія зради

02.25 Країна У

УТ-1

06.05, 8.05 АгроЕра

06.10 Єврошоу 

М.Поплавського

06.50, 7.45, 8.10 Смакота

07.05, 23.00 На слуху

07.30, 8.45 Світ он лайн

08.35 Паспортний сервіс

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Х/ф «Святий Петро»
12.50 Х/ф «Казка про 

щуролова»
14.40 Х/ф «Марко Поло»
17.50, 2.40 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

20.20, 2.10 Про головне

21.00 Новини

21.30 Новини. Спорт

21.50 Війна і мир

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.35 Від першої особи

00.15 Телемагазин

03.10 Борхес

03.40 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

04.05 Д/с «Середземномор’я»

04.30 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

10.55 Міняю жінку

12.20 Комедія «Матусі-2»

13.00 Комедія «Свати-3»

14.00, 15.00, 20.15, 21.15, 22.15 

Комедія 

«Свати-4»

16.00, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

23.15, 2.25 Комедія «Двадцяти-

п’ятиборство»

01.00 Драма «Жити»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.15 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.00, 12.25, 20.40 Т/с «1941»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.35 Стосується 

кожного

20.00, 2.00, 5.20 Подробиці

23.30 Т/с «Одеса-мама»

02.40 Х/ф «Веселі 
Жабокричі»

03.50 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10 Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.45 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях

11.00, 4.30 Реальна містика

13.00, 15.30 Т/с «Темні води»

17.10 Т/с «Жіночий лікар»

19.55 Футбол. Товариський 

матч Україна — Мальта

22.00, 23.30 Т/с «А сніг 

кружляє»

02.15 Х/ф «Легенда: 
гробниця Дракона»

ICTV

05.35, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Антизомбі

11.05, 13.20 Х/ф «Скелелаз»
12.45, 15.45 Факти. День

14.05, 16.10 Х/ф «Скарб 
Амазонки»

16.30 Х/ф «Беовульф»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

21.25 Т/с «Пес»

22.25 Х/ф «Рембо. Перша 
кров»

00.25 Х/ф «Солдат»
02.00 Стоп-10

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Дивитись усім!

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.30 Т/с «Татусеві дочки»

05.45, 18.00 Абзац

06.40, 7.59 Kids Time

06.45 М/с «Сімейка Крудс»

07.05 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

08.00 Т/с «Молодята»

10.45 Т/с «СашаТаня»

16.00, 19.00 Серця трьох

22.15 Серця трьох пост-шоу

01.00 Х/ф «Це кінець»

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

05.10 Х/ф «Ні пуху ні пера»
06.25 Х/ф «Сім стариків і 

одна дівчина»
07.50, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

10.25, 17.30 Т/с «Детективи»

12.00, 0.40 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

13.50, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-13»

14.45, 19.00, 23.15, 3.15 Свідок

15.45 Легенди карного 

розшуку

23.45 Т/с «Детектив Босх»

02.20 Т/с «Королі втечі»

03.45 Випадковий свідок

04.00 Речовий доказ

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Азбука ремесел 

06.25 Д/ф «Сімдесятники. 

Володимир Денисенко» 

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 Актуально

09.25 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Олесь 

Шевченко. «Київська 

весна» 

09.50 Серце перемагає 

10.30 Д/ф «Бойки» 

11.15 Дж. Пуччіні «Тоска». 

Вистава Національної 

опери України 

13.15 Щасливий рік 

Т. Г. Шевченка 

14.00, 02.00 «Таємна любов 

Пушкіна». Вистава театру 

пісні та поезії ім. В. 

Висоцького

16.00 Актуально

16.05 Скарби роду. Ляльки-

мотанки

16.25 Казки Запорізькі від 

Санька Сита 

16.40 Так було. Іван Федорів 

17.00, 00.50 Світ особистості. 

Петро Перебийніс

17.55, 01.40 Логос

19.20 Прямостояння. Іван 

Світличний

20.05 Своєрідна нескінченна 

пісня...

20.20 Вечірня казка 

20.30 Українські державники. 

Маркіян Шашкевич

21.30 Фольк-music 

22.30 Євген Станкович. «Слово 

про похід Ігорів...» 

23.20 Хорея Козацька. Наша 

весна серед поля... 

04.00 Х/ф «Злочин 
з багатьма 
невідомими», ч. 7

05.15 Івану Яковичу Франку 

присвячується. 

«Цвістимеш ти — покіль 

мій спів лунає»

 

СТБ

07.10, 16.00 Все буде добре!

09.10 Х/ф «Стережись 
автомобіля»

11.05 Україна має талант!

13.45 Битва екстрасенсів-13

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30, 22.45 Кохана, ми 

вбиваємо дітей

00.50 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.05, 15.35 Формула Пруста

06.40 Кумири

06.50, 14.40, 18.00 Алло, 

лікарю!

09.40 Будьте здорові!

10.30 Модні історії

11.00, 4.15 Цивілізація Incognita

11.45 Соціальний статус

16.15 Фестиваль «Червона 

Рута-2015»

16.50, 20.00, 22.50 Вердикт 

історії

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.20, 4.30 Відлуння

22.00 DW-Візерунок дня

22.20 Неприручена Азія

00.00 Ніч чорних краваток

01.15 Життя на вершині

02.50 Після опівночі

03.50 Світські хроніки

05.00 Ландшафтні ігри

05.15 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30 Д/ф «Помста природи»

11.00, 3.15 Облом.UA.

15.10 Х/ф «Бунт»
16.50,00.00 Т/с «Теорія 

брехні-2»

19.00 ДжеДАІ

19.20, 20.20 Т/с «Зустрічна 

смуга»

21.15 Х/ф «Пограбування 
казино»

23.00 Він, Вона і телевізор

01.40 Х/ф «Захар Беркут»

ФУТБОЛ-1

06.00, 15.55 Європейський 

WEEKEND

07.05, 19.55 Огляд сезону. ЧІ

08.00, 17.35, 1.10, 3.15, 5.20 

Топ-матч

08.10 «Арсенал» — «Челсі». 

ЧА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.15 «Барселона» — «Ман 

Сіті». Ліга чемпіонів 

УЄФА

12.00 Світ Прем’єр-ліги

12.25 «Ювентус» — «Реал. 

Фінал. Ліга чемпіонів 

УЄФА

14.40 Ніч Ліги чемпіонів

17.00 Мессі — кращий 

бомбардир сезону. ЧІ

17.55 Україна — 

Чорногорія. Турнір 

В. В. Лобановського

20.45 «МЮ» — «Сент-

Етьєнн». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

22.45 «Арсенал» — «ПСЖ». 

Ліга чемпіонів УЄФА

00.35 Мессі — кращий 

бомбардир сезону. ЧІ

01.25 Україна — Мальта. 

Контрольна гра

03.30 «Феєнорд» — «МЮ». 

Ліга Європи УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 19.45, 0.20 

Топ-матч

06.10 «Бешикташ» 

— «Бенфіка». Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.10 «Олександрія» 

— «Волинь». ЧУ

10.20 Європейський WEEKEND

11.25 «Гент» — «Шахтар». 

Ліга Європи УЄФА

13.15 Огляд сезону. ЧІ

14.10 «Іллічівець» — 

«Десна». ЧУ. Перша Ліга

16.00 Огляд сезону. ЧА

17.55 «Порту» — «Лестер». 

Ліга чемпіонів УЄФА

19.55 Україна — Мальта. 

Контрольна гра

21.55 Мессі — кращий 

бомбардир сезону. ЧІ

22.30 Україна — Чорногорія. 

Турнір В. В. 

Лобановського

00.30 «Олімпік» — «Ворскла». 

ЧУ

02.15 «Сандерленд» — 

«Евертон». ЧА

04.05 «Севілья» 

— «Ювентус». Ліга 

чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Україна: забута історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00, 0.30 Правда життя

10.00 За межею комфорту

10.50, 17.00 Пригоди Остіна 

Стівенса

11.50 Велика пустеля

13.40 Містична Україна

14.30 Бандитська Одеса

15.20, 23.40 Смертельний 

двобій

16.10, 20.50 Скарби зі звалища

18.00, 22.40 Квест

19.00 Легенди карного 

розшуку

20.00 Путівник неприємностей

21.40 Мистецтво виживання

К1

05.10 Рецепти щастя

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

07.15 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

07.35 М/с «Королiвська 

академiя»

08.00 Мультмікс

09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.40 Т/с «Баффі-винищувачка 

вампірів»

12.20, 16.45, 00.00 Казки У Кіно

12.45, 17.50, 22.00, 2.25 

Країна У

13.20, 19.55 Одного разу під 

Полтавою

13.45, 20.55 Готель «Галіція»

14.25 Т/с «Домашній арешт»

15.30, 4.05 Віталька

18.50 Панянка-селянка

23.00 Найгірший водій країни

00.55 Т/с «Отже»

01.15 Шпілівілі

01.35 Теорія зради

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, 23.50 Від першої особи

06.45, 7.45, 8.30 Смакота

07.25, 23.25 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45 Світ он лайн

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 16.50 Т/с «Аристократи»

10.00 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

11.00 Д/с «Історичні 

розслідування»

12.05 Баклани на Балкани

12.40, 21.30 Новини. Спорт

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.40, 2.40 Уряд на зв’язку з 

громадянами

14.10 Т/с «Анна Піль»

15.35 Мистецькі історії

15.45 Фольк-music

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 Д/с «Садові скарби»

19.55 Наші гроші

20.20, 2.10 Про головне

21.50 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

00.15 Телемагазин

03.10 Книга.ua

03.40 Д/с «Середземномор’я»

04.30 Т/с «Травма»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 2—3 ЧЕРВНЯ 2017
6 червня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

ПЕРЕДПЛАТА-2017■

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Поспішіть передплатити 
«Україну молоду» на друге півріччя

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 54 грн. 13 коп.,
на квартал — 162 грн. 39 коп.,
до кінця року — 324 грн. 78 коп.
Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 74 грн. 13 коп.,
на квартал — 222 грн. 39 коп.,
до кінця року — 444 грн. 78 коп.
Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на мiсяць — 19 грн. 30 коп.,
на квартал — 57 грн. 90 коп.,
до кінця року — 115 грн. 80 коп.
Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць — 95 
коп., на квартал — 2 грн. 15 коп., 
на півріччя — 2 грн. 60 коп., на 
рік — 4 грн. 00 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 Якщо хто з вас, шановні читачі, не встиг 
передплатити газету на цей рік або не продов-
жив передплату на наступні місяці, це можна 
зробити до 5 червня в селах і райцентрах, до 
10-го — в обласних центрах та в Києві, і ви от-
римуватимете «Україну молоду» з 1 липня.
 Оформити передплату можна у відділен-
нях поштового зв’язку, в операційних залах 
поштамтів, у пунктах приймання передплати, 
на сайті ДП «Преса» www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми тради-
цiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв пе-
редплачуєте «Україну молоду» — порадьте 
передплату i своїм родичам, друзям, сусiдам, 
знайомим. 

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



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.55 Міняю жінку

12.20 Комедія «Матусі-2»

13.00, 14.00, 15.00, 20.15, 

21.15, 22.15 Комедія 

«Свати-4»

16.00, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

23.15, 1.40 Комедія «На 

узбіччі»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.15 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.00, 12.25, 20.40 Т/с «1941»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.35 Стосується 

кожного

20.00, 2.00, 5.20 Подробиці

23.30 Т/с «Одеса-мама»

02.40 Х/ф «Лише один 
поворот»

03.50 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 12.50, 5.20 Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 19.00, 23.00, 

2.45 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»

15.00 Події

19.45 Говорить Україна

21.00, 23.30 Т/с «Ліки для 

бабусі»

01.10 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

ICTV

05.35, 10.10, 4.45 

Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.05, 13.20 Х/ф «Рембо. 
Перша кров»

12.45, 15.45 Факти. День

13.30, 16.10 Т/с 

«Володимирська, 15»

17.40, 21.25 Т/с «Пес»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

22.25 Х/ф «Рембо. Перша 
кров-2»

00.25 Т/с «Лас-Вегас»

01.50 Стоп-10

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.10 Зона ночі

04.55, 10.45 Т/с «Татусеві 

дочки»

05.50, 18.00 Абзац

06.45, 7.00 Kids Time

06.50 М/с «Сімейка Крудс»

06.59 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

08.59 Т/с «Молодята»

16.00, 19.00 Від пацанки до 

панянки

21.40 Х/ф «Обдурити всіх»

23.20 Х/ф «Жарти вбік»
01.20 Х/ф «Демони Дебори 

Логан»

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, 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

05.00 Правда життя. Професії

05.30 Х/ф «Відпустка за 
власний рахунок»

07.50, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.30 Т/с «Детективи»

12.00, 0.40 Т/с «Суто 

англійські вбивства»

13.50, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-13»

14.45, 19.00, 23.15, 3.15 

Свідок

15.45 Легенди карного 

розшуку

23.45 Т/с «Детектив Босх»

02.25 Т/с «Королі втечі»

03.45 Випадковий свідок

03.50 Речовий доказ

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Скарби роду. Ляльки-

мотанки 

06.20 Казки Запорізькі від 

Санька Сита 

06.35 Так було. Іван Федорів 

06.50 Православний 

календар 

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. Іван 

Світличний 

10.10 Своєрідна нескінченна 

пісня... 

10.30 Українські державники. 

Маркіян Шашкевич 

11.30 Фольк-music 

12.30 Євген Станкович. 

«Слово про похід 

Ігорів...» 

13.20 Хорея Козацька. Наша 

весна серед поля... 

14.00 Леся Українка 

«Лісова пісня». 

Вистава Київського 

академічного театру на 

Липках

15.50 Православний календар 

16.05 Обереги. Розпис на 

тканині 

16.30, 00.50 Д/ф «З мороку 

тисячоліть» 

17.20, 01.35 Легенди 

Запоріжжя. В пошуках 

прихованих знань

17.45 Гроші, влада, кохання

19.20 Київський музей 

О. С. Пушкіна 

19.50 Центр уваги 

20.20 Вечірня казка 

20.30 О. Галін «Ретро». 

Фільм-вистава 

Національного 

академічного 

українського 

драматичного театру 

ім. І. Франка 

22.00 Д/ф «Володимир 

Івасюк. Щоб 

народитися знову»

22.50 Православний календар 

23.00 Акторські зустрічі з 

Галиною Стефановою. 

Петро Панчук

02.00 Леся Українка 

«Лісова пісня». 

Вистава Київського 

академічного театру на 

Липках

03.55 Православний календар 

04.00 І. Франко «Украдене 

щастя», ч. 1 

05.10 Олександр Олесь «І 

задзвеніли в серці 

звуки...»

 
СТБ

06.45, 16.00 Все буде добре!

08.45 Все буде смачно!

09.40 Х/ф «Найчарівніша 
та найпривабливіша»

11.15 Україна має талант!

13.45 Битва екстрасенсів-13

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30, 22.45 Кохана, ми 

вбиваємо дітей

00.45 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 15.30 Мілен Демонжо. 

Міледі з українським 

корінням

06.50, 21.50 DW-Візерунок 

дня

07.00, 14.40, 18.00 Алло, 

лікарю!

09.50, 4.25 Цивілізація 

Incognita

10.45 Зимою і літом 

мандруємо світом

11.50 Модні історії

12.15 Кумири

16.20 Фестиваль «Червона 

Рута-2015»

17.35, 22.10 Неприручена Азія

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

20.00, 22.40 Вердикт історії

21.25, 4.45 Глобал-3000

23.50 Натхнення

00.00 Ніч чорних краваток

02.00 Життя на Вершині

03.00 Після опівночі

04.00 Світські хроніки

05.10 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30, 19.00 ДжеДАІ

09.00 Територія обману

11.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

15.05 Х/ф «Справжнє 
правосуддя-2: 
чорний ангел»

16.50, 0.00 Т/с «Теорія брехні-

2»

19.20, 20.15 Т/с «Зустрічна 

смуга»

21.15 Х/ф «Новий хлопець 
моєї мами»

23.00 Він, Вона і телевізор

01.40 Х/ф «Вишневі ночі»
03.05 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 3.50 Топ-матч

06.10 «Вотфорд» — 

«Евертон». ЧА

08.10 Україна — Чорногорія. 

Турнір В. В. 

Лобановського

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.15 «Сандерленд» 

— «Арсенал». ЧА

12.00 «Олександрія» 

— «Волинь». ЧУ

13.45 Огляд сезону. ЧА

15.55 Журнал Ліги чемпіонів

16.25 Україна — Мальта. 

Контрольна гра

18.15 «Олександрія» 

— «Зірка». ЧУ

20.05 Мессі — кращий 

бомбардир сезону. ЧІ

20.40 «Тоттенгем» — «Вест 

Бромвіч». ЧА

22.45 Огляд сезону. ЧІ

23.40 «Іллічівець» — 

«Десна». ЧУ. Перша 

Ліга

01.30 Журнал Ліги чемпіонів

02.00 «Зірка» — «Шахтар». 

ЧУ

04.00 «Лестер» — «Ман 

Сіті». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.05, 12.25, 23.30 Топ-

матч

06.10, 1.30 Огляд сезону. ЧА

08.10 «Барселона» 

— «Боруссія (М). Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00, 5.15 Мессі — кращий 

бомбардир сезону. ЧІ

10.35, 23.40 Україна — 

Мальта. Контрольна гра

12.30 «Тоттенгем» — «Вест 

Гем». ЧА

14.20, 17.35 Ніч Ліги 

чемпіонів

15.20 «Ювентус» — «Реал. 

Фінал». Ліга чемпіонів 

УЄФА

18.25 Огляд сезону. ЧІ

19.20 Україна — Чорногорія. 

Турнір В. В. 

Лобановського

21.10 Журнал Ліги чемпіонів

21.40 «Аякс» — «Шальке». 

1/4 фiналу. Ліга Європи 

УЄФА

03.25 «Рома» — «Вікторія 

Пльзень». Ліга Європи 

УЄФА

МЕГА

06.00, 14.30 Бандитська Одеса

07.20 Україна: забута історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 За межею 

комфорту

10.50, 17.00 Пригоди Остіна 

Стівенса

11.50 Велика пустеля

13.40 Містична Україна

15.20, 23.40 Смертельний 

двобій

16.10, 20.50 Скарби зі звалища

18.00, 22.40 Квест

19.00 Легенди карного 

розшуку

20.00 Путівник неприємностей

00.30 Гордість України

К1

05.10 Рецепти щастя

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

07.15 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

07.35 М/с «Королiвська 

академiя»

08.00 Мультмікс

09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.40 Т/с «Баффі-

винищувачка вампірів»

12.20, 16.45, 00.00 Казки У 

Кіно

12.45, 17.50, 22.00, 2.25 

Країна У

13.20, 19.55 Одного разу під 

Полтавою

13.45, 20.55 Готель «Галіція»

14.25 Т/с «Домашній арешт»

15.30, 4.05 Віталька

18.50 Панянка-селянка

23.00 Найгірший водій 

країни

00.55 Т/с «Отже»

01.15 Шпілівілі

01.35 Теорія зради

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, 23.50 Від першої особи

07.20, 23.25 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45 Світ он лайн

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 16.30 Т/с 

«Аристократи»

10.00 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.40 Наші гроші

14.10 Т/с «Анна Піль»

15.35 Світло

17.25 Хочу бути

17.45 М/с «Книга джунглів»

18.15 Новинний блок

18.50 З перших вуст

19.00 Новини. Культура

19.20 Д/с «Дикі тварини»

19.55 Слідство. Інфо

20.20 Про головне

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

22.40 Мегалот

22.55 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

00.15 Телемагазин

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 2—3 ЧЕРВНЯ 2017
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 1.45 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.55 Міняю жінку

12.20 Комедія «Матусі-2»

13.00, 14.00, 15.00, 20.05, 

21.05 Комедія 

«Свати-4»

16.00, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

22.05 Право на владу 2017

23.35, 2.10 Комедія 

«Фальшиві 

заручини»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.15 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.00, 12.25, 20.40 Т/с «1941»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.35 Стосується 

кожного

20.00, 1.55, 5.20 Подробиці

23.30 Т/с «Одеса-мама»

02.35 Х/ф «Де ти, 
Багіро?»

03.50 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 12.50, 5.20 Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 19.00, 23.00, 

2.45 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»

15.00 Події

19.45 Говорить Україна

21.00, 23.30 Т/с «Один єдиний 

і назавжди»

01.10 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

ICTV

06.35 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Секретний фронт

11.05, 13.20 Х/ф «Рембо. 
Перша кров-2»

12.45, 15.45 Факти. День

13.30, 16.10 Т/с 

«Володимирська, 15»

17.40, 21.25 Т/с «Пес»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

22.25 Х/ф «Рембо-3»
00.30 Т/с «Лас-Вегас»

01.55 Стоп-10

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Дивитись усім!

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.50 Служба розшуку 

дітей

03.05, 2.55 Зона ночі

04.30 Т/с «Татусеві дочки»

05.45, 18.00 Абзац

06.40, 7.59 Kids Time

06.45 М/с «Сімейка Крудс»

07.05 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

08.00 Т/с «Молодята»

10.45 Т/с «Щасливі разом»

16.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Ціна 
безсмертя»

23.10 Х/ф «Чорні мітки»

01.00 Х/ф «Обдурити всіх»

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

05.10 Х/ф «Матрос Чижик»
06.40 Х/ф «Нічний 

мотоцикліст»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.30 Т/с «Детективи»

12.00, 0.40 Т/с «Суто 

англійські вбивства»

13.50, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-13»

14.45, 19.00, 23.15, 4.05 

Свідок

15.45 Легенди карного 

розшуку

23.45 Т/с «Детектив Босх»

02.25 Т/с «Королі втечі»

04.35 Випадковий свідок

04.50 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Д/ф «З мороку 

тисячоліть» 

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 Київський музей О. С. 

Пушкіна 

09.50 Центр уваги 

10.15 Монастирська церква

10.30 О. Галін «Ретро». 

Фільм-вистава 

Національного 

академічного 

українського 

драматичного театру ім. 

І. Франка 

12.00 Д/ф «Володимир 

Івасюк. Щоб 

народитися знову» 

13.00 Акторські зустрічі з 

Галиною Стефановою. 

Петро Панчук 

14.00, 02.00 Концерт «Три С»

15.35, 03.35 Д/ф «Ген 

свободи» 

16.05 Невигадані історії. 

Родина Окуневських. 

Ярослав

16.30 Гуцульський газда

16.45, 00.50 Світло 

17.20, 01.20 Леся Дичко «І 

нарєкоша ім’я Київ»

18.00 Туристична Оксанівка

19.20 Дійові особи

20.10 Туристичними 

стежками. Музей 

Володимира Вознюка

20.20 Вечірня казка

20.30 Х/ф «Блакитна 
троянда», с. 1 

21.30 Віна Дельмар 

«Поступися місцем». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру

04.00 І. Франко «Украдене 

щастя», ч. 2 

05.05 Гравці. Театр ХХІ. 

М. Левитська, ч. 1

СТБ

06.50, 16.00 Все буде добре!

08.50 Все буде смачно!

11.40 Україна має талант!

13.45 Битва екстрасенсів-13

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30, 22.45 Кохана, ми 

вбиваємо дітей

01.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 16.05 Сальваторе 

Адамо. Сніг, що не 

розтане ніколи

06.50, 21.55 DW-Візерунок 

дня

07.00, 14.40, 18.00 Алло, 

лікарю!

09.45 Цивілізація Incognita

10.45 Зимою і літом 

мандруємо світом

11.45 Соціальний статус

15.35 Глобал-3000

17.30 Неприручена Азія

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

20.00, 22.45 Вердикт історії

21.20, 4.40 Відлуння

22.15 Заклинач акул

00.00 Ніч чорних краваток

01.20 Життя на Вершині

02.50 Після опівночі

03.50 Світські хроніки

04.15 Модні історії 

05.10 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.20, 11.00 Відеобімба

09.00 Територія обману

15.00 Х/ф «Новий хлопець 
моєї мами»

16.50, 0.15 Т/с «Теорія 

брехні-2»

19.00 ДжеДАІ

19.20, 20.20 Т/с «Зустрічна 

смуга»

21.15 Х/ф «Один шанс на 
двох»

23.15 Він, Вона і телевізор

01.55 Х/ф «Чотири листи 
фанери»

03.15 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 17.45, 19.55, 3.40 

Топ-матч

06.10 «Сталь» — «Олімпік». 

ЧУ

08.05 Огляд сезону. ЧА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.15 Україна — Мальта. 

Контрольна гра

12.05 «Барселона» — 

«Боруссія» (М)». Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.50 «Ман Сіті» — «Вест 

Гем». ЧА

15.55 Україна — Чорногорія. 

Турнір В. В. 

Лобановського

17.55 Україна — Фінляндія/

Сербія. Турнір В. В. 

Лобановського

20.10 Журнал Ліги чемпіонів

20.40 «Лестер» — «Ман 

Сіті». ЧА

22.45 «Ювентус — Реал. 

Фінал. Ліга чемпіонів 

УЄФА

01.00 Ніч Ліги чемпіонів

01.50 «Саутгемптон» 

— «Бернлі». ЧА

03.55 «Олімпік» — 

«Шахтар». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 9.15 Ніч Ліги чемпіонів

07.00 «Ювентус» — «Реал. 

Фінал. Ліга чемпіонів 

УЄФА

10.05, 14.30, 18.55, 1.35 Топ-

матч

10.20 Україна — Чорногорія. 

Турнір В. В. 

Лобановського

12.10, 3.35 Журнал Ліги 

чемпіонів

12.40 «Іллічівець» — 

«Десна». ЧУ. Перша 

Ліга

14.40 «Наполі» — 

«Бешикташ». Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.30 Мессі — кращий 

бомбардир сезону. ЧІ

17.05 Україна — Мальта. 

Контрольна гра

19.10 «Ліверпуль» — 

«Вотфорд». ЧА

20.55 Огляд сезону. ЧІ

21.50 Огляд сезону. ЧА

23.45 Україна — Фінляндія/

Сербія. Турнір В. В. 

Лобановського

01.45 «Олександрія» 

— «Динамо». ЧУ

04.05 «Лестер» — 

«Мідлсбро». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Україна: забута історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00 Мистецтво виживання

10.50, 17.00 Пригоди Остіна 

Стівенса

11.50 У пошуках краси

13.40 Містична Україна

14.30 Бандитська Одеса

15.20, 23.40 Смертельний 

двобій

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

18.00, 22.40 Квест

19.00, 0.30 Легенди карного 

розшуку

20.00 Путівник неприємностей

21.40 За межею комфорту

К1

05.10 Рецепти щастя

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

07.15 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

07.35 М/с «Королiвська 

академiя»

08.00 Мультмікс

09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.40 Т/с «Баффі-

винищувачка вампірів»

12.20, 16.45, 00.00 Казки У Кіно

12.45, 17.50, 22.00, 2.25 

Країна У

13.20, 19.55 Одного разу під 

Полтавою

13.45, 20.55 Готель «Галіція»

14.25 Т/с «Домашній арешт»

15.30, 4.05 Віталька

18.50 Панянка-селянка

23.00 Найгірший водій країни

00.55 Т/с «Отже»

01.15 Шпілівілі

01.35 Теорія зради

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, 23.50 Від першої особи

06.45, 7.45, 8.30 Смакота

07.25, 23.25 На слуху

08.35 Паспорт.Ua

08.45 Світ он лайн

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 16.30 Т/с 

«Аристократи»

10.00 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

11.00 Д/с «Історичні 

розслідування»

12.05 Баклани на Балкани

12.40, 21.30 Новини. Спорт

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.40 Слідство. Інфо

14.10 Т/с «Анна Піль»

15.35 Надвечір’я. Долі

17.25 Школа Мері Поппінс

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 Д/с «Дикі тварини»

19.55 Схеми

20.20, 2.10 Про головне

21.50 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

00.15 Телемагазин

02.40 Д/ф «Василь Стус. 

Феномен суток»

03.40 Д/с «Середземномор’я»

04.30 Т/с «Травма»
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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

10.55 Міняю жінку

12.20 Комедія «Матусі-2»

14.00, 15.00 Комедія 

«Свати-4»

16.00, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

20.15, 22.30 Ліга сміху-2

00.40 Вечірній Київ

04.25 Маленькі гіганти

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.15 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.00, 12.25 Т/с «1941»

15.50, 16.45 Речдок

18.00 Стосується кожного

20.00, 1.45 Подробиці тижня

22.00 Х/ф «Двоє 
під однією 
парасолькою»

23.50 Х/ф «Міський 
романс»

03.25 Чекай на мене

05.10 М/ф «Казка про царя 

Салтана»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 12.50 Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 19.00, 23.00, 

3.20 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 5.40 Зоряний шлях

10.50, 4.10 Реальна містика

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»

15.00 Події

19.45 Говорить Україна

21.00,240.00 Т/с «Любов як 

нещасний випадок»

23.20 Слідами блокади-2

01.15 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

10.05 Інсайдер

11.05, 13.15 Х/ф «Рембо-3»
12.45, 15.45 Факти. День

13.25, 16.10 Т/с 

«Володимирська, 15»

17.40 Т/с «Пес»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.50 Х/ф «Джон Рембо 
(Рембо-4)»

01.20 Т/с «Лас-Вегас»

02.45 Стоп-10

04.20 Факти

04.40 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.20 Зона ночі

04.05 Т/с «Татусеві дочки»

05.55, 18.00 Абзац

06.49, 8.09 Kids Time

06.50 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

08.10 Т/с «Молодята»

10.00 Серця трьох

13.15 Серця трьох пост-шоу

16.00, 19.00 Суперінтуїція

20.50 Х/ф «Дорогою»
22.40 Х/ф «Морський 

піхотинець»

00.20 Х/ф «Жарти вбік»

02.15 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 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 Час: 

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

05.20 Х/ф «Дикий пляж»
06.35 Х/ф «Обережно! 

Червона ртуть»
08.00, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.25, 17.30 Т/с «Детективи»

12.00, 0.40 Т/с «Суто 

англійські вбивства»

13.50, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-13»

14.45, 19.00, 23.15, 4.00 

Свідок

15.45 Легенди карного 

розшуку

23.45 Т/с «Детектив Босх»

02.25 Т/с «Королі втечі»

04.30 Випадковий свідок

04.35 Речовий доказ

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Світло 

06.40 Гуцульський газда 

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 

10.15 Туристичними 

стежками. Музей 

Володимира Вознюка 

10.30 Х/ф «Блакитна 
троянда», с. 1 

11.30 Віна Дельмар 

«Поступися місцем». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру 

14.00, 02.00 Х/ф «Наталка 
Полтавка» 

15.10, 03.10 Д/ф «Українська 

мрія. Євген Сверстюк»

16.05 Стежками Мауглі й 

Багіри 

16.20 Незвідане Закарпаття. 

Іконопис

16.45 Екотур. Мед

17.00, 00.50 Книга. ua 

17.25, 01.15 Мистецтво 

жити. Недописанний 

щоденник життя. Йосип 

Черній 

18.00, 01.45 Музичний фільм 

«Співає Євдокія 

Колесник»

19.20 Територія Кіно. 

Людмила Горделадзе

19.50 Антракт. Комедіада. 

Обличчя фестивалю

20.20 Вечірня казка

20.30 Х/ф «Блакитна 
троянда», с. 2

21.50 Капела бандуристів. 

Сторінки історії. Епоха 

Миколи Гвоздя

22.30 Довгі вакації Хведора 

Вовка

23.10 Все про оперету. 

Лідія Запорожцева. 

Заслужена артистка 

України

04.00 М. Вінграновський. 

«Прекрасний звір у 

серці». Вистава театру 

«Сузір’я» 

05.10 Гравці. Театр ХХІ. 

М. Левитська, ч. 2

СТБ

07.15 Х/ф «Будьте моїм 
чоловіком...»

09.05 Х/ф «Мандрівка у 
закоханість»

11.15 Х/ф «Трохи не в собі»

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.20 Х/ф 
«Домоправитель»

20.05 Х/ф «Прилетить 
раптом чарівник»

22.35 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 15.40 Д/ф «Мішель 

Мерсьє. Заручниця 

кохання»

06.50, 21.55 DW-Візерунок дня

07.00, 14.40, 18.00 Алло, 

лікарю!

10.40, 4.15 Модні історії 

11.00 Будьте здорові!

11.50 Teen-клуб

12.10 Цивілізація Incognita

16.40 Пісні УПА виконують 

лауреати фестивалю 

«Червона Рута-2015»

17.30 Заклинач акул

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

20.00 Вердикт історії

21.10, 4.35 Відлуння

22.15 Віктор Ющенко — 

професор Київського 

університету культури

23.10 Акустичний концерт 

Віктора Павліка 

Unplugged

23.45 Кумири

00.00 Ніч чорних краваток

01.50 Життя на вершині

02.50 Вихідний, після опівночі

03.50 Світські хроніки

05.05 Ландшафтні ігри

05.15 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30, 19.00 ДжеДАІ

09.00, 1.05 Територія обману

10.00 Роби бізнес

10.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

16.30 Х/ф «Один шанс на 
двох»

19.20 Х/ф «Наввипередки з 
часом»

21.00 Х/ф «Подвійний 
дракон»

22.45 Змішані єдиноборства. 

UFC.

02.05 Х/ф «Ярослав 
Мудрий»

03.15 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 Бельгія — Греція. 

Відбір до ЧС-2018

08.10 Португалія — 

Угорщина. Відбір до 

ЧС-2018 

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.15, 3.55 Україна 

— Фінляндія/

Сербія. Турнір 

В. В. Лобановського

12.05 Іспанія — Ізраїль. 

Відбір до ЧС-2018 

13.50 Хорватія — Україна. 

Відбір до ЧС-2018 

16.00 Туреччина — 

Фінляндія. Відбір до 

ЧС-2018 

17.45 Журнал Ліги чемпіонів

18.15 Україна — Мальта. 

Контрольна гра

20.00 Світ Прем’єр-ліги

20.30, 23.40 Шлях на 

Мундіаль

21.35 Швеція — Франція. 

Відбір до ЧС-2018 

00.30 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018 

02.05 Боснія і Герцеговина 

— Греція. Відбір до 

ЧС-2018

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 15.10, 19.30, 

21.30, 5.40 Топ-матч

06.10 Болгарія — 

Нідерланди. Відбір до 

ЧС-2018 

08.10 Україна — Мальта. 

Контрольна гра

10.00 Огляд сезону. ЧІ

10.55 Італія — Албанія. 

Відбір до ЧС-2018 

12.45 Мессі — кращий 

бомбардир сезону. ЧІ

13.20 Англія — Литва. Відбір 

до ЧС-2018 

15.20 Азербайджан 

— Німеччина. Відбір до 

ЧС-2018 

17.10 Світ Прем’єр-ліги

17.40 Чорногорія — Польща. 

Відбір до ЧС-2018 

19.40 Україна — Фінляндія/

Сербія. Турнір 

В. В. Лобановського

21.40 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до ЧС-

2018 

23.40 Латвія — Португалія. 

Відбір до ЧС-2018

01.30 Естонія — Бельгія. 

Відбір до ЧС-2018 

03.20 Світ Прем’єр-ліги

03.50 Швеція — Франція. 

Відбір до ЧС-2018 

МЕГА

06.00, 14.30 Бандитська Одеса

07.20 Україна: забута історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 За межею 

комфорту

10.50, 17.00 Пригоди Остіна 

Стівенса

11.50 У пошуках краси

13.40 Містична Україна

15.20, 23.40 Смертельний 

двобій

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

18.00, 22.40 Квест

19.00 Легенди карного розшуку

20.00 Путівник неприємностей

00.30 Прихована реальність

05.30 Бандитський Київ

К1

05.10 Рецепти щастя

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, 0.50 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 КВК на БІС

23.00 Вечірній квартал

02.25 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

07.35 М/с «Королiвська 

академiя»

08.00 Мультмікс

09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.00 Х/ф «Я твій герой»
12.20, 16.45 Казки У Кіно

12.45, 17.50, 3.00 Країна У

13.20 Одного разу під 

Полтавою

13.45 Готель «Галіція»

14.25 Т/с «Домашній арешт»

15.30, 4.15 Віталька

18.50 Панянка-селянка

20.00 Х/ф «Агент Коді 
Бенкс»

21.40 Х/ф «Агент Коді 
Бенкс-2. Пункт 
призначення—
Лондон»

23.30 Х/ф «Як утратити 
друзів і примусити 
всіх тебе ненавидіти»

01.20 Х/ф «Циганка Аза»

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

06.45, 7.45, 8.25 Смакота

07.20, 23.25 На слуху

08.35 Територія закону

08.40 Паспорт.Ua

08.45 Світ он лайн

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 16.30 Т/с 

«Аристократи»

10.00 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

11.00 Д/с «Історичні 

розслідування»

12.05 Баклани на Балкани

12.40, 21.30 Новини. Спорт

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.40 Схеми

14.10 Т/с «Анна Піль»

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

19.20 Богатирські ігри

20.20, 2.10 Про головне

21.50 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

23.50 Від першої особи

00.15 Телемагазин

02.40 Д/ф «Після прем’єри 

— розстріл»

03.40 Д/с «Середземномор’я»

04.30 Т/с «Травма»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 2—3 ЧЕРВНЯ 2017
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КАНАЛ «1+1»

06.45 Гроші

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00 Таємний код Віри

11.00, 23.10 Світське 

життя

12.00 Мелодрама 

«Катерина»

16.25 Вечірній квартал

18.30 Розсміши коміка 2017

19.30 ТСН

20.15 Вечірній квартал 2017

22.10 Вечірній квартал. 

Дайджест

00.10, 3.25 Ліга сміху-2

ІНТЕР

06.10 Х/ф «Формула 
кохання»

08.00, 4.15 Х/ф «Бережи 
мене, мій талісмане»

09.30 Україна вражає

10.00 Д/ф «Формула кохання 

О.Абдулова»

11.00 Х/ф «Шукайте жінку»
14.00, 20.30 Т/с «Мессінг: той, 

хто бачив крізь час»

20.00, 2.30 Подробиці

23.00 Великий бокс

01.00 Х/ф «Сліпий 
горизонт»

03.00 Х/ф «Дівчина з маяка»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 2.00 

Сьогодні

07.15, 5.20 Зоряний шлях

09.10 Т/с «Любов як 

нещасний випадок»

12.40, 15.20 Т/с «Ліки для 

бабусі»

16.40, 19.40 Т/с «Мої чужі 

діти»

21.00 Шоу братів 

Шумахерів

23.00 Реальна містика

02.40 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

ICTV

07.00 Дивитись усім!

08.00 Без гальм

08.55 Я зняв!

09.55 Дизель-шоу. Дайджест

11.05 Відпустка за обміном

12.00, 13.00 Т/с «На трьох»

12.45 Факти. День

13.55 Х/ф «Бетховен»
15.25 Х/ф «Бетховен-2»
17.10 Х/ф «Джон Рембо 

(Рембо-4)»
18.45 Факти. Вечір

19.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Як викрасти 
хмарочос»

22.00 Х/ф «Напад на 13-й 
відділок»

00.00 Х/ф «Людина пітьми»
01.45 Т/с «Лас-Вегас»

03.10 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.20 Зона ночі

05.49, 8.35 Kids Time

05.50 М/с «Сімейка Крудс»

07.20 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

08.40 Ревізор. Спецвипуск

10.50 Ревізор Крамниці

12.45 Від пацанки до панянки

15.10 М/ф «Мінлива 

хмарність, часом 

фрикаделькі»

17.00 Х/ф «Мармад’юк»

18.45 Х/ф «Геллбой: герой 
із пекла»

21.00 Х/ф «Хенкок»
22.50 Х/ф «Спуск»
00.50 Х/ф «Чорні мітки»

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, 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

05.05, 3.40 Легенди 

бандитської Одеси

05.25, 4.05 Правда життя. 

Професії

05.50 Х/ф «Тіні зникають 
опівдні»

11.30, 2.40 Речовий доказ

14.15 Склад злочину

15.50 Т/с «Детективи»

19.00, 2.10 Свідок

19.30 Х/ф «Балада про 
доблесного лицаря 
Айвенго»

21.10 Х/ф «Оксамитові 
ручки»

23.00 Х/ф «Реальні 
хлопці»

00.50 Х/ф «Відкрите море»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Стежками Мауглі й 

Багіри 

06.20 Незвідане Закарпаття. 

Іконопис 

06.45 Екотур. Мед 

07.00 Книга. ua 

07.25 Мистецтво жити. 

Недописанний 

щоденник життя. Йосип 

Черній 

07.55 Митці Майстренки

08.25 Новинний блок 

09.00 Новини. Культура 

09.20 Територія Кіно. 

Людмила Горделадзе 

09.50 Антракт. Комедіада. 

Обличчя фестивалю 

10.20 Х/ф «Блакитна 
троянда», с. 2 

11.40 Капела бандуристів. 

Сторінки історії. Епоха 

Миколи Гвоздя 

12.20 Довгі вакації Хведора 

Вовка 

13.00 Казки Лірника Сашка

13.10 П. Вальдгард «Кицькин 

дім». Вистава для дітей 

і не тільки... Київський 

академічний театр 

оперети

14.05 Григорій Кочур. Зустріч

14.40 Дитячі таємниці

15.10, 05.30 Світ у 

прямокутнику. Євген 

Дерлеменко, ч. 1

15.40 Мистецтво в освіті

16.10 Д/ф «Микола Лисенко» 

17.10 Києво-Могилянська 

академія

18.00 Музичний фільм 

«Мелодії гірського 

краю» 

18.15 Кобзар у вічності

19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Дайджест

19.20 Позиція 

19.50 Музика і музиканти

20.20 Концерт Астора 

П’яццолли

21.50 Д/ф «Гнат Юра. На 

перехресті часу»

22.35 В гостях у майстра. 

Вадим Вікснін

23.20 JAZZ SCHOOL TV. Біг-

бенд КНУКіМ

00.20 Діалог. Лариса Івшина 

— Оксана Пахльовська

01.10 Кобзар у вічності 

02.00 Джакомо Пуччіні 

«Турандот». Вистава 

Національної опери 

України

04.00 Х/ф «Мартин 
Боруля» 

СТБ

06.00 Все буде добре!

08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

11.35 Кохана, ми вбиваємо 

дітей

15.20 Х/ф 
«Домоправитель»

17.05 Х/ф «Прилетить 
раптом чарівник»

19.00 Х/ф «Кохання Надії»
22.50 Х/ф «Службовий 

роман»
01.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

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

10.30 Життя в цифрі

11.30 Завтра — сьогодні

13.50 Іпостасі спорту

14.25, 23.25 Заклинач акул

15.40 Соціальний статус: 

ваша пенсія

16.20 Трускавець курортний

16.45, 4.10 Цивілізація 

Incognita

17.00 Ювілейний концерт 

Оксани Білозір

20.30 Валерій Маренич. 

Крихкі гойдалки слави

21.45 Хіти Михайла 

Поплавського

22.55 Анна Конда. 

Вишиваний альбом 

(Білий)

23.50, 4.50 Кумири

00.00 Вихідний, після 

опівночі

01.10 Ніч чорних краваток

02.20 Життя на віершині

03.45 Світські хроніки

04.30 Модні історії

05.10 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

09.00 Бушидо

11.00 Д/ф «Помста природи»

13.30, 1.50 Цілком таємно

14.00 Він, Вона і телевізор

17.00 Х/ф «100 градусів 
нижче нуля»

18.45 Х/ф «Подвійний 
дракон»

20.20 Х/ф «Бойовий гіпноз 
проти кіз»

22.05 Х/ф «Великий вибух»
00.00 Заручники правосуддя

02.20 Х/ф «Ярослав Мудрий»
03.35 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 Топ-матч

06.05 Латвія — Португалія. 

Відбір до ЧС-2018 

07.55 Журнал Ліги чемпіонів

08.25, 17.50, 20.55, 3.20 

Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018 

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Естонія — Бельгія. 

Відбір до ЧС-2018

12.05 Боснія і Герцеговина 

— Греція. Відбір до 

ЧС-2018

13.50 Нідерланди — 

Люксембург. Відбір до 

ЧС-2018

16.00 Швеція — Франція. 

Відбір до ЧС-2018

18.50 Азербайджан — Півн. 

Ірландія. Відбір до ЧС-

2018

21.40 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до ЧС-

2018

23.40 Німеччина — Сан-

Марино. Відбір до 

ЧС-2018

01.30 Чорногорія — Вірменія. 

Відбір до ЧС-2018

04.00 Шотландія — Англія. 

Відбір до ЧС-2018

ФУТБОЛ-2

06.00, 15.05 Огляд 1-го 

ігрового дня. Відбір до 

ЧС-2018 

07.35 Боснія і Герцеговина 

— Греція. Відбір до 

ЧС-2018 

09.25, 12.25, 18.00, 20.55, 

23.40 Шлях на 

Мундіаль

10.35 Швеція — Франція. 

Відбір до ЧС-2018 

13.15 Латвія — Португалія. 

Відбір до ЧС-2018 

16.10 Естонія — Бельгія. 

Відбір до ЧС-2018 

18.50 Шотландія — Англія. 

Відбір до ЧС-2018 

21.35 Польща — Румунія. 

Відбір до ЧС-2018 

00.30 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018 

02.05 Азербайджан — Півн. 

Ірландія. Відбір до ЧС-

2018 

03.55 Нідерланди — 

Люксембург. Відбір до 

ЧС-2018 

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.10 Містична Україна

08.50, 19.20 У пошуках істини

10.30 Смертельний двобій

12.00, 21.10 Мисливці на 

динозаврів

14.00 Квест

15.00 У пошуках краси

17.40 Путівник неприємностей

23.00 Паранормальний світ

00.00 Війна всередині нас

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25 М/ф

10.45 М/ф «Плодді 

супергерой»

12.00 Т/с «H2O: просто додай 

води»

13.30 Орел і решка

23.45 Вечірній квартал

01.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.50 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

07.35 М/с «Королiвська 

академiя»

08.00 Мультмікс

09.40 М/с «Дора-мандрівниця»

11.10 М/ф «Чарівна 

карусель»

12.35, 19.50 Одного разу під 

Полтавою

15.15 Казки У Кіно

16.20 Х/ф «Агент Коді 
Бенкс»

18.00 Х/ф «Агент Коді 
Бенкс-2. Пункт 
призначення—
Лондон»

20.50 Готель «Галіція»

22.00 Рятівники

00.00 Х/ф «Циганка Аза»
01.40 Х/ф «Я твій герой»
03.40 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 Золотий гусак

08.45, 0.15 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Книга джунглів»

10.45 Хто в домі господар?

11.10 Хочу бути

11.45 Фольк-music

13.05 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

17.00 Книга.ua

17.30 Богатирські ігри

18.30, 19.30 Чоловічий клуб

19.30 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»
23.00 Світ on line

23.25 Життєлюб

23.50 На слуху

01.20 Д/с «Історичні 

розслідування»

03.55 Музичне турне

05.00 Д/ф «Смакула. Історія 

одного відкриття»
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КАНАЛ «1+1»

06.00 ТСН

07.00, 18.40 Українські 

сенсації

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»

09.50 Розсміши коміка 2017

10.50, 12.05, 13.30, 14.45, 

16.00, 17.15 Світ 

навиворіт

19.30, 5.15 ТСН-тиждень

21.00 Мелодрама «Я тебе 

нікому не віддам»

00.45 Аргумент кiно

01.40 Світське життя

04.15 Таємний код Віри

ІНТЕР

05.20 Х/ф «Шукайте 
жінку»

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 «Любов від усіх 
хвороб»

14.10, 21.00 Т/с «Мессінг: той, 

хто бачив крізь час»

20.00, 2.05 Подробиці

22.20 Х/ф «Час гріхів»
00.10 Х/ф «Палаючий 

острів»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні

07.40 Зоряний шлях

09.20 Х/ф «Вальс-бостон»
11.15 Т/с «Мої чужі діти»

15.10 Т/с «Один єдиний і 

назавжди»

18.50 Футбол. Кваліфікація 

ЧС- 2018. Фінляндія 

— Україна

21.00, 5.50 Події тижня 

22.00 Т/с «Будинок із 

сюрпризом»

01.40 Реальна містика

02.30, 3.20, 4.10, 5.00 Таємний 

код зламано

ICTV

05.05 Факти

05.35, 4.00 Т/с «Слідчі»

07.35 Т/с «Відділ 44»

11.15, 13.00 Х/ф «Людина 
пітьми»

12.45 Факти. День

13.20 Х/ф «Бетховен»
15.00 Х/ф «Бетховен-2»
16.45 Х/ф «Як викрасти 

хмарочос»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.30 Х/ф «Повітряний 
маршал»

22.45 Х/ф «Людина-вовк»
00.35 Х/ф «Напад на 13-й 

відділок»
02.25 Т/с «Лас-Вегас»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.40 Зона ночі

05.05 Т/с «Татусеві дочки»

06.00, 7.20 Kids Time

06.05 М/с «Сімейка Крудс»

07.00 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

07.25 М/ф «Мінлива 

хмарність, часом 

фрикадельки»

09.10 Х/ф «Дублери»
11.25 Х/ф «Континуум»
13.45 Х/ф «Ціна 

безсмертя»
16.00 Х/ф «Геллбой: герой 

із пекла»
18.15 Х/ф «Хенкок»
20.00 Х/ф «Вавилон нашої 

ери»
22.00 Х/ф «Священик»
23.45 Х/ф «Спуск-2»

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

НТН

05.05 Х/ф «Провінційний 
анекдот»

05.35 Х/ф «Чорна стріла»
07.10 Х/ф «Балада про 

доблесного лицаря 
Айвенго»

08.40 Т/с «Право на захист»

12.20 Х/ф «Інтердівчинка»
15.15 Легенди карного 

розшуку

17.25 Склад злочину

19.00 Т/с «Бухта страху»

22.15 Т/с «Охоронець-2»

01.30 Х/ф «Оксамитові 
ручки»

03.05 Таємниці кримінального 

світу

04.00 Речовий доказ

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Д/ф «Микола Лисенко» 

07.05 Мистецтво в освіті 

07.35 Православний календар 

07.45 Дитячі таємниці 

08.15 Києво-Могилянська 

академія 

09.05 Музичний фільм 

«Мелодії гірського 

краю» 

09.20 Позиція 

09.50 Музика і музиканти 

10.20 Концерт Астора 

П’яццолли 

11.50 Д/ф «Гнат Юра. На 

перехресті часу» 

12.35 В гостях у майстра. 

Вадим Вікснін 

13.20 JAZZ SCHOOL TV. Біг-

бенд КНУКіМ 

14.00, 02.00 Х/ф «В степах 
України» 

15.50 Православний календар 

16.00 Музика без меж

16.35 Д/ф «Легенди Китай-

гори»

17.00, 01.15 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Літопис боротьби за 

Українську державу, 

ч. 1

17.40 Майстер з Річки

18.00 Д/ф «А. Солов’яненко. 

Весняна елегія»

18.20 Києвотека. Київ 

у щоденниках. 

Н. Суровцова

18.45 Поетична сторінка 

19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Дайджест

19.20 Мовою мистецтва

19.50 Сценограй 

20.20 О. Ісаєва, Second love 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру 

22.00 Щастя... коли мрії 

збуваються 

22.20 Д/ф «На порозі історії. 

Михайло Грушевський»

23.00 Немеркнучі зірки. 

Євгенія Мірошниченко, 

ч. 1, 2 

00.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Дмитро 

Корсунь 

01.50 Православний календар 

03.40 Музей «Берегівщина»

04.00 «Кайдаші». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру

 

СТБ

06.50 Все буде добре!

08.45 Все буде смачно!

09.40 Караоке на майдані

10.35 Планета земля-2

11.40 Х/ф «Кохання Надії»
15.15 Кохана, ми вбиваємо 

дітей

19.05, 2.35 Слідство ведуть 

екстрасенси

23.00 Я соромлюсь свого тіла

ТОНІС

06.00 Х/ф «Цирк»
07.50 Натхнення

09.55 Тарапунька: аншлаг 

довжиною в життя

11.35 Зимою і літом 

мандруємо світом

13.50 Будьте здорові!

14.20, 23.35 Заклинач акул

15.35 Соціальний статус: 

ваша пенсія

16.10 Київ-Люблін: 

університетські мости

16.20, 18.15 Концерт 

20.05, 4.30 Цивілізація 

Incognita

20.25, 4.20 Кумири

20.45, 3.55 Світські хроніки

21.25 Шеф-кухар країни 

21.50 Формула Пруста

22.40 Євромакс

23.05 Анна Конда. Джинсовий 

альбом (Чорний)

00.05 Ніч чорних краваток

01.55 Життя на Вершині

02.50 Вихідний, після опівночі

04.50 Модні історії

05.15 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.30 Роби бізнес

09.00 Він, Вона і телевізор

17.00 Х/ф «Бойовий гіпноз 
проти кіз»

18.50 Х/ф «Наввипередки з 
часом»

20.20 Х/ф «Веселі 
канікули»

22.10 Х/ф «Без правил-3»
00.00 Змішані єдиноборства. 

UFC.

02.20 Х/ф «Дорога на Січ»
03.40 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 17.50 Топ-матч

06.05 Польща — Румунія. 

Відбір до ЧС-2018

07.55 Світ Прем’єр-ліги

08.25, 14.30 Огляд 2-го 

ігрового дня. Відбір до 

ЧС-2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Журнал Ліги чемпіонів

10.50 Азербайджан — Півн. 

Ірландія. Відбір до ЧС-

2018

12.40 Німеччина — Сан-

Марино. Відбір до 

ЧС-2018

16.00 Латвія — Португалія. 

Відбір до ЧС-2018

18.00, 20.55 Головна команда

18.50 Фінляндія — Україна. 

Відбір до ЧС-2018

21.45 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до ЧС-

2018

00.15 Косово — Туреччина. 

Відбір до ЧС-2018

02.05 Сербія — Вельс. Відбір 

до ЧС-2018

03.55 Ірландія — Австрія. 

Відбір до ЧС-2018

ФУТБОЛ-2

06.00, 17.20 Огляд 2-го 

ігрового дня. Відбір до 

ЧС-2018 

07.35 Німеччина — Сан-

Марино. Відбір до 

ЧС-2018 

09.25, 12.05, 14.35 Шлях на 

Мундіаль

10.15 Шотландія — Англія. 

Відбір до ЧС-2018 

12.45 Польща — Румунія. 

Відбір до ЧС-2018 

15.30 Чорногорія — Вірменія. 

Відбір до ЧС-2018 

18.50 Ірландія — Австрія. 

Відбір до ЧС-2018 

20.55, 4.55 Журнал Ліги 

чемпіонів

21.25 Огляд матчу «Молдова 

— Грузія». Відбір до 

ЧС-2018 

21.35 Ісландія — Хорватія. 

Відбір до ЧС-2018 

23.40 Огляд 3-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018 

01.15 Македонія — Іспанія. 

Відбір до ЧС-2018 

03.05 Фінляндія — Україна. 

Відбір до ЧС-2018 

05.25 Топ-матч

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.10 Містична Україна

08.50, 19.20 У пошуках істини

10.30 Смертельний двобій

12.00, 21.10 Мисливці на 

динозаврів

14.00 Квест

15.00 У пошуках краси

17.40 Путівник неприємностей

23.00 Паранормальний світ

23.50 Шосте відчуття. Дар чи 

прокляття?

00.40 Потойбіччя. Сни

01.30 Секти. Контроль 

свідомості

02.20 Леонід Биков. Зустрічна 

смуга

03.10 Два Миронових

03.50 Юрій Нікулін

04.30 Святий Валентин в 

кожному з нас

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25 М/ф

10.00 Т/с «H2O: просто додай 

води»

11.40 М/ф «Плодді 

супергерой»

13.00 Орел і решка

23.00 Х/ф «Пробач за 
кохання»

01.10 Розсміши коміка

02.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

07.35 М/с «Лис Микита»

07.45 М/с «Елвін і 

бурундуки»

08.00 Мультмікс

09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»

11.00 М/ф «Тітоф»

12.25, 1.40 Х/ф «Усе, чого 
хоче Лола»

14.30, 19.50 Одного разу під 

Полтавою

16.00 Країна У

20.50 Готель «Галіція»

22.00 Рятівники

00.00 Х/ф «Як утратити 
друзів і примусити 
всіх тебе 
ненавидіти»

03.25 Віталька

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, 0.15 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 

морів»

09.55 Х/ф «Сісі — непокірна 
імператриця»

12.00 Театральні сезони

12.40, 1.20 Д/с «Блюз. Мартін 

Скорсезе представляє»

14.05 Мистецькі історії

14.15 Фольк-music

15.40 Перший на селі

16.10 Д/с «Орегонський 

путівник»

16.45 Х/ф «Одержимість»
18.35 Х/ф «Золото»
20.30 Перша шпальта

21.00 Новини

21.30 Д/с «Традиційні свята 

Мацурі»

22.20 Д/с «Дикі тварини»

ТРК «ЕРА»
23.00 Світ on line

23.25 Територія закону

23.30 Від першої особи. 

Підсумки

02.40, 3.30 Чоловічий клуб

04.00 Телевистава «Украдене 

щастя»
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Найбільше дитячих будинків — 
у Східній Європі
 Понад 2,7 мільйона дітей у світі живуть у ди-
тячих будинках, інтернатах та аналогічних закла-
дах, повідомляється на сайті Дитячого фонду ООН 
(ЮНІСЕФ) 1 червня, коли відзначається Міжнарод-
ний день захисту дітей. Тобто зі 100 тисяч дітей у 
притулках перебувають 120. У Центральній і Схід-
ній Європі цей показник у п’ять разів вищий за се-
редній світовий — зі 100 тисяч дітей в інтернатах 
та дитячих будинках живуть 666 малюків. У при-
тулках діти, які й так уразливі через відсутність 
сім’ї, стикаються з підвищеним ризиком насильс-
тва, зґвалтування і руйнівного впливу на їхній ког-
нітивний, соціальний та емоційний розвиток, за-
явив директор із захисту дітей ЮНІСЕФ Корнеліус 
Уїльямс. ЮНІСЕФ проаналізував ситуацію у 140 
країнах. В організації водночас заявили, що в ба-
гатьох країнах немає точної інформації і вони не 
дають даних, наприклад, про те, скільки дітей жи-
вуть у приватних дитячих будинках. ЮНІСЕФ звер-
нулася до урядів з проханням оприлюднити такі ві-
домості.

Російські дипломати повертаються 
до США
 Адміністрація президента США Дональда Трам-
па розглядає можливість повернення Росії заареш-
товану раніше під час президентства Барака Обами 
дипломатичну власність у штатах Меріленд та Нью-
Йорк, повідомляє газета «Вашингтон Пост» iз по-
силанням на власне джерело. Щоправда, у Вашин-
гтоні планують зняти дипломатичну недоторканність 
iз заарештованої російської власності з метою обме-
ження діяльності представників Росії, які займуть 
повернуті приміщення. У випадку зняття недотор-
канності ці будівлі будуть прирівняні до звичайних 
об’єктів нерухомості США, на територію яких буде 
дозволений доступ американських правоохоронних 
органів. Зазвичай такі «диппредставництва» Росії 
за кордоном є агентурними осередками російської 
розвідки та центрами поширення кремлівської про-
паганди. Адміністрація президента Обами у грудні 
минулого року вислала з країни 35 російських дип-
ломатів та наклала арешт на комплекс російських 
дипломатичних будівель в Нью-Йорку та Меріленді 
як санкцій за те, що звідти велися кібератаки росій-
ських хакерів. Схоже, що президенту Трампу така 
діяльність не перешкоджає.

Розбився турецький військовий 
гелікоптер
 У результаті аварії турецького військового вер-
тольота біля кордону з Іраком загинули 13 осіб. 
Повідомляється, що аварія сталася у прикордонній 
провінції Ширнак, де турецькі війська беруть участь 
в операціях проти курдських бойовиків. Але, згідно з 
заявою військових, аварія сталася через те, що вер-
толіт AS-532 Cougar врізався у високовольтну лінію 
електропередач незабаром після зльоту з військо-
вої бази. Інформації про жертви не надають. Однак, 
за даними інформагенції DHA, на борту була деле-
гація, очолювана генерал-майором, що оглядала ре-
гіон Сеноба. За повідомленнями інших ЗМІ, на бор-
ту було ще шестеро офіцерів. 

Померла найстаріша черниця світу
 В Італії попрощалися з Кандідою Беллотті, 
найстарішою черницею світу, яка померла у віці 
110 років. Прощальна церемонія відбулася в її рід-
ному Товаристві сестер з допомоги хворим ім. св. 
Каміла в італійському місті Лукка. Сестра Канді-
да народилася 20 лютого 1907 року в місцевості 
Квінзано поблизу Верони. За освітою була медсес-
трою. З 30-х років минулого століття працювала в 
різних осередках догляду за хворими на території 
Італії, навчала молодших сестер. Під час відзна-
чення 110-го дня народження на запитання про ре-
цепт її довголіття відповіла: «Потрібно слухати Ісу-
са і приймати життя таким, яким воно є».  

Мігранти хочуть до Європи
 Постійно збiльшується кiлькiсть іммігрантів, 
які за будь-яку ціну намагаються в’їхати до Євро-
пи. 3 мільйони 300 тисяч чекає на такий шанс у Ту-
реччині, по майже одному мільйону — в Єгипті та 
Лівії, і по кількасот тисяч — у  Йорданії, Алжирі та 
Тунісі. Загалом, це близько семи мільйонів шука-
чів кращого життя. Впродовж останніх трьох мі-
сяців їхня кількість зросла на понад 12 відсотків. 
Як стверджує німецька газета «Більд», досить не-
сподівано партія канцлера Німеччини Ангели Мер-
кель ХДС вирішила використати питання мігрантів 
у передвиборчій кампанії. У своїй програмі, зверта-
ючись до питань «безпеки та свободи життя в Ні-
меччині», християнські демократи наголошують 
на впровадженні суворiшого контролю у прийман-
ні мігрантів. У соцмережах громадяни нагадують, 
що найбільшу відповідальність за нинішню кризу 
несуть саме християнські демократи, які вели полі-
тику «відкритих дверей». ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Ігор ВІТОВИЧ

 Американський сайт прогнозів по-
годи accuweather.com вважають одним 
iз найавторитетніших у світі, оскіль-
ки США мають найбільш розгалужену 
систему метеорологічних супутників та 
інші найсучасніші технологічні засоби 
прогнозування погоди. Сайт видає про-
гнози, як короткотермінові, так і довго-
термінові, на всі регіони світу, зокрема й 
для України (є україномовна версія сай-
та). Також на ньому завжди можна поди-
витися квартальні прогнози на всі чоти-
ри пори року. 
 Прогноз Аccuweather на цьогорічне 
літо в Європі дещо тривожний, оскіль-
ки американці попереджають, що воно 
має бути буремним. Хвилі спеки зміню-
ватимуть сильні бурі. У багатьох країнах 
Європи, зокрема в Іспанії та Італії, ситу-
ація може бути насправді небезпечною 
з огляду на сильні зливи та атмосферні 
опади. Бурі також будуть докучати Поль-
щі, Чехії, Німеччині та Франції. Їх суп-
роводжуватимуть сильнi пориви вітру та 
град. Навіть можуть утворюватися смер-
чі та торнадо, попереджають метеороло-
ги, а проливні дощі спричинятимуть ре-
гіональні підтоплення. 
 На викладеній на сайті карті видно, 
що найбільша спека встановиться у ши-
рокому поясі від Туреччини і через Бал-
кани, Румунію та Угорщину аж до Італії. 
Там у липні-серпні середні температури 
будуть на рівня 32 градусів. Поміркована 
тепла літня погода прогнозується для за-
хідної частини Росії, країн Прибалтики, 
Білорусі та Західної України. Британці 
будуть хапати дрижаки від холодної по-
годи, холоднішої, ніж у минулі роки, а 
Іспанія знову боротиметься з лісовими 
пожежами. 
 Спека викличе посуху в окремих ре-
гіонах Балкан, Туреччини та на Апен-

нінському та Іберійському півостровах. 
Але найбільшу посуху в усій Європі про-
гнозують в Україні. На мапі майже вся 
територія України (окрім західної час-
тини) позначена як зона сильної посухи. 
Метеоролог Аccuweather Тайлер Ройс на-
голошує: «Ми очікуємо посушливих по-

годніх умов на більшій частині території 
України. Вона може завдати шкоди сіль-
ськогосподарським посівам». Фахівець 
передбачає сухішу, ніж зазвичай, погоду 
не тільки для України, а й Молдови і Ру-
мунії, що позначиться на врожаях у цих 
країнах. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Невдачі Білла Клінтона на посаді 
президента через інтрижку зі стажис-
ткою Білого дому і програш Хілларі 
Клінтон на президентських виборах До-
нальду Трампу не вплинули на амбіції 
єдиної доньки цієї пари Челсі Клінтон 
і собі обрати політичну кар’єру. 37-річ-
на Челсі дедалі активніше озвучує полі-
тичні та соціальні коментарі та заяви 
на «Твіттері», і в цьому є навіть актив-
нішою за Дональда Трампа. Коментує 
все без винятку: від замахів на церкви 
християн-коптів у Єгипті, до стану зоо-
парку в Центральному парку Нью-йор-
ка і доступності гігієнічних прокладок 
жінкам. 
 Челсі виростала у Білому домі, коли 
її батько був президентом, перше бойо-
ве політичне хрещення пройшла під час 
участі у виборчій кампанії своєї матері, а 

цього тижня побачила світ її нова книга 
«Вона наполягала» (She Persisted). Чел-
сі не є літературною дебютанткою, це вже 
її третя книга, і, як і дві попередні, адре-
сована дітям та юнацтву. Але не з розва-
жальною, а виховною метою. Про зміст 
книги найкраще оповідає її підзаголо-
вок «13 американських жінок, які зміни-
ли світ». Це феміністська книга, в якій 
викладені історії 13 жінок, від дівчаток 
до політиків, телеведучих і комуністок, 
які, як зазначається в анонсі книги, «по-
долали несприятливі обставини, форму-
ючи образ Сполучених Штатів». 
 «Я написала цю книгу для всіх, хто 
хоч інколи хотів щось сказати, але йому 
було наказано замовкнути, для всіх, кого 
будь-коли принижували. За допомогою 
цієї книжки я хочу послати месидж юним 
читачам усієї країни і світу, що наполег-
ливість — це сила», — розповіла Челсі 
Клінтон. Водночас Челсі відмовляється 

коментувати закиди про заочне літера-
турне змагання між «першими донька-
ми». Адже місяць тому донька Дональда 
Трампа Іванка також видала книгу з по-
радами жінкам, як поєднати ведення до-
машнього господарства з кар’єрою на ви-
сокій посаді. 
 Американські коментатори зазнача-
ють, що йдеться не стільки про супер-
ництво між двома «першими донька-
ми», як про політичні амбіції самої Чел-
сі. Вона вже встигла набрати 1,6 мільйо-
на «друзів» на «Твіттері». Челсі, яка 2001 
року отримала диплом Стенфордського 
університету (США), а потім продовжила 
навчання в Англії на факультеті міжна-
родних відносин Оксфордського універ-
ситету, не збирається надаремно розпоро-
шити вже набраний багаж. Спочатку вона 
працювала в консалтинговій фірмі «Мак-
кінсі», потім набула журналістського до-
свіду в Ен-Бі-Сі, а тепер є заступником 
заснованого її батьком фонду, який фі-
нансує питання охорони здоров’я у світі. 
Вона також викладає в Колумбійському 
університеті Нью-Йорка. 
 Челсі в інтерв’ю телеканалу Ен-Бі-Сі 
цього тижня відповіла, що наразі не зби-
рається кандидувати на виборні посади 
штату чи до Конгресу, бо ще не набрала 
відповідного досвіду «у цьому напрямі». 
Але, як бачимо, набирає потрібний до-
свід дуже активно. ■

НЕБЕСНА КАНЦЕЛЯРІЯ 

Хмари над Старим Світом
Американці передрікають Європі буремне літо, 
а Україні — засуху

■

На Європу чекають випробування зливами.❙

ДИНАСТІЇ

Яблуко від яблуні...
Ще один член клану Клінтонів iде в політику

■

Політичного досвіду донька Клінтонів набувала у виборчому штабі матері. ❙

Свою книжку Челсі адресувала юним читачам. ❙
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Львівська пам’ятка з 
історичного музею
 Відомо близько десяти порт-
ретів Роксолани. Найдавнішим 
є її зображення, яке зберігаєть-
ся в експозиції Львівського істо-
ричного музею. На ньому мож-
на побачити молоду дівчину у 
великому білому тюрбані з чер-
воними смугами. За тверджен-
нями завідувачки відділу дав-
ньої історії України Львівсько-
го історичного музею Ярослави 
Станчак, це реліквія із зібран-
ня Оссолінських, куди її пере-
дав колекціонер Станіслав Вро-
новський разом з іншими «пор-
третами невідомих осіб». 
  — Із листа його дочки Юзе-
фи Гумніцької до охоронця му-
зею відомо, що на дерев’яному 
портреті зображено Роксола-
ну-султану родом iз Рогати-
на, — продовжує вона. — 1840 
року відомий польський істо-
рик Пауль Жегота підтвердив 
цю думку, опублікувавши пе-
ремальовку портрета, який є 
копією оригіналу, привезеного 
зі Стамбула німецьким послом 
Гізленом Бусбеком 1553 року. 
Під назвою «Портрет Роксо-
лани» репродукція увійшла 
до каталогів музею ім. Любо-
мирських та не змінила своєї 
назви й у Львівському історич-
ному музеї. 
 Вважається, що це копія, 
виконана невідомим художни-
ком у XVIII столітті, а оригінал 
зберігається в Берліні. Туди 
його привезли німецькі посли 
з Константинополя. Вперше 
його опублікували 1596 року в 
портретній збірці, що вийшла 
у Франкфурті-на-Майні. Про 
те, що на ньому зображено «ту-
рецьку царицю», згадує у своє-
му історичному досліджен-
ні «Українська бранка, попів-
на Роксолана, або Хуррем-сул-
тана» сходознавець Агатангел 
Кримський. 
 Із цим портретом пов’язане 
й походження імовірного пріз-
вища Роксолани — Лісовсь-
ка, яке у XIX столітті підхопи-
ли польські та українські пое-
ти й письменники. Приводом 
для цього стала біла чалма сул-
тани з червоними смужками, 
яка віддалено нагадує оригі-
нальні головні убори «лісовчи-
ків» — воїнів із загону польсь-
кого полковника Лісовського. 
Таку думку висловив мистецт-
вознавець Платон Білецький, 
який у цьому портреті бачив не 
Роксолану, а невідомого юнака 
— кавалериста-лісовчика. Утім 
у своїх пізніших дослідженнях 
він відмовився від версії щодо 
зображення, замість Роксола-
ни, хлопчика на портреті. Про-
те його припущення щодо похо-

дження її прізвища варте ува-
ги. 

Зображення Тиціана у США
 Ще один портрет Роксолани, 
на якому вона зображена з ку-
ницею, прикутою золотим лан-
цюжком до браслета на її руці, 
під назвою «Султана Росса», на-
писаний на замовлення короля 
Іспанії Філіпа ІІ самим Тиціа-
ном. Його також можна вважа-
ти документальним, адже да-
тою його створення є 1550 рік, 
коли жила Роксолана. На ньо-
му вона має вигляд уже зрілої 
жінки. 
 На портреті художник зали-
шив напис, що йдеться про Рос-
селяну або Роксолану, яка ста-
ла дружиною султана Сулейма-
на в 16 років. Мистецький кри-
тик та біограф художників того 
часу Джорджо Вазарі писав, що 
бачив цей портрет у майстерні 
Тиціана. Нині він зберігаєть-
ся в Музеї художнього та цир-
кового мистецтва братів Рин-
глінг, що в Сарасоті (США), в 
якому зібрано унікальний жи-
вопис та скульптуру західноєв-
ропейського середньовіччя та 
ренесансу. 
 У Вашингтонській галереї 
мистецтв є інша робота Тиціа-
на «Портрет леді». Зображена 
на ньому жінка, як дві краплі 
води схожа на ту, що дивить-
ся на нас iз портрета «Султана 
Росса». Тому можна припус-
тити, що це також Роксолана. 
Щоправда, тут вона без коштов-
них прикрас, у зеленій (священ-
ний колір для мусульман) сук-
ні з вінком із польових квітів 
на світло-рудому пишному во-
лоссі, що може свідчити про її 
незнатне походження (донька 
православного священика з Ро-
гатина), та червоним яблуком у 
руці — символом плодовитості 
жінки, адже Роксолана народи-
ла султанові Сулейману щонай-
менше шістьох дітей. 

Трохи кирпатенький носик 
чи хитра жінка?
 Чи є велика схожість між на-
веденими портретами, які при-
йнято називати документаль-
ними? Погодьтеся, що ні. Про-
те вони мають багато спільних 
рис: зображена на них жінка — 
білолиця та рудоволоса. Подей-
кують, що у Роксолани мав би 
бути кирпатенький носик. Ос-
тання прикмета так в’їлася в 
історичну пам’ять французів, 
що в їхній мові з’явився вис-
лів: Nez а la Roxelane, який оз-
начає «трохи кирпатенький но-
сик». Але чи був він таким у неї 
насправді?
 Сумніви у цьому посіяли 
інші її зображення невідомих 

художників. Одне з них збері-
гається в історичному музеї Від-
ня. На ньому Роксолана зобра-
жена у профіль з приспущеним 
прозорим яшмаком (чадрою). І 
тут її ніс не можна назвати кир-
патим, скоріш — продовгува-
тим із горбинкою. Те саме сто-
сується й портрета Роксолани у 
крапчастому береті, оприлюд-
неному турецьким істориком 
Мустафою Чагатаєм Улучаєм, 
та її зображення німецького 
художника — майстра ребусів 
Ерхарда Шьона. Продовгува-
тий ніс із горбинкою у Роксола-
ни — й на прижиттєвій гравюрі 
Теодора де Брі та на портреті не-
відомого венеціанського худож-
ника, який зберігається у музеї 
палацу Топкапи. 
 Звідки ж пішов поголос про 
те, що в Роксолани має бути 
кирпатенький носик? На жаль, 
турецькі дослідники не назива-
ють джерела, які б підтверджу-
вали цю інформацію. Описуючи 
Роксолану, європейські посли 
того часу зазвичай зазначають, 
що вона не була першою кра-
сунею в султанському гаремі. 
Вони говорять про неї, як про 
милу тендітну і водночас дуже 
хитру жінку. У перекладі на ту-
рецьку слово «хитрий» звучить, 
як «курназ», що схоже на росій-
ське «курнос», «курносая», тоб-
то кирпата. То, може, саме наші 
північні сусіди — росіяни при-
четні до вигадки відносно такої 
риси її обличчя? Адже, почина-
ючи з XVI ст., вони постійно во-
ювали з османами... 
 Цікаво, що сама Роксола-
на не вважала себе красунею, 
про що свідчить її підпис «не-
гарне обличчя» в одному з вось-
ми знайдених в архівах палацу 
Топкапи листів до султана Су-
леймана. 

Чутки про італійське 
походження
 Але повернемося до портре-
та Роксолани з музею Топкапи. 
На ньому вона — в одязі з широ-
кою сорочкою без декольте, схо-
жому на той, що мали османсь-
кі жінки при надії. Примітно, 
що такий же одяг можна поба-
чити на гравюрі Роксолани ХVI 

століття Теодора де Брі, з якої і 
було написано «портрет iз Топ-
капи». Утім, незрозуміло, чому 
на ньому Роксолана зображена 
брюнеткою? 
 Тут може бути кілька версій. 
Перша з них полягає в тому, що 
з часом (через майже 500 років) 
потьмяніли фарби. Але на її під-
твердження мені, на жаль, не 
вдалося знайти відомості у спе-
ціальній літературі дослідни-
ків-мистецтвознавців. 
 Можливо, такі дослідження 
й не проводилися. Тому наводи-
мо іншу версію: венеціанський 
художник, який перебував за 
життя Роксолани у Стамбулі, 
створював її образ за розповідя-
ми наближених до неї служни-
ків, приправляючи їх своїми ви-
гадками. Він вирішив зобрази-
ти її темноволосою італійкою, 
яка стала дружиною величного 
султана Сулеймана. Адже такі 
чутки про походження Роксо-
лани ширилися Стамбулом. 
Проте вони не є достовірними. 
І ось чому. 
 Розглядаючи османські 
мініатюри, тобто ілюстрації 
східних майстрів того часу Нак-
каш Османа та Нігярідо руко-
писів оповідей про сина Роксо-
лани, султана Селіма ІІ, мож-
на побачити, що вони зобра-
жали його таким, яким він їм 
запам’ятався за життя, — рудо-
волосим пишнотілим чоловіком 
iз блакитними очима. Із розпові-
дей європейських дипломатів ві-
домо, що його батько, султан Су-
лейман Пишний, був темноволо-
сий та кароокий. Такий він — і 
на портретах Тиціана та Лоріх-
са. Тож руде волосся та блакитні 
очі Селім міг успадкувати лише 
від своєї матері, українки Рок-
солани, тобто Хюррем-султан (у 
перекладі з фарсіїї ім’я означає 
«усміхнена», «весела»). 
 Про те, що вона була русин-
кою, тобто українкою, згадують 
у XVI столітті венеціанські пос-
ли в Османській імперії П’єтро 
Брагадіно та Даніелло Лю-
довічі. Більш точні відомості 
про її походження наводять 
польські дипломати та мандрів-
ники того часу — Самуїл Твар-
довський та Перегрін Полонус. 

Жіночий султанат
 Саме Роксолана започатку-
вала таке явище в Османській 

імперії, як «Жіночий султа-
нат», за якого жінки султансь-
кого палацу протягом наступ-
ного XVII століття активно 
втручалися у державні спра-
ви. Покласти край цій руйнів-
ній для османів практиці вирі-
шила інша українка з Поділля 
Надія, тобто Хатідже Турхан, 
яка стала матір’ю та регентом 
малолітнього султана Мехме-
да ІV. Вона фактично прави-
ла Османською імперією, чого 
не вдалося досягти її землячці 
Роксолані, яка померла до того, 
як її син Селім став султаном. 
Але 1656 року більшу частину 
повноважень Хатідже Турхан 
передала вправному великому 
візиру Кьопрюлю Мехмедові-
паші, який у розбитій повстан-
нями місцевих «князьків», вій-
нами та палацовими інтригами 
державі навів лад, стративши 
40 тисяч хабарників та нездар 
серед сановників та суддів. 
 Примітно, що Хатідже Тур-
хан належить найбільший у 
Стамбулі мавзолей, до якого 
спостерігається справжнє па-
ломництво турків. Вони прихо-
дять помолитися до її могили. 
На жаль, постать цієї султани, 
на відміну від Роксолани, є ма-
ловідомою в Україні. Тому я, 
будучи під враженням від вив-
чення турецьких джерел, вирі-
шила написати про неї роман 
під назвою «ХатіджеТурхан». 
 Презентація його першого 
тому «Ковилі вітри не страш-
ні» відбулася на «Книжковому 
арсеналі». У другому йтиметься 
про роки реґентування Хатідже 
Турхан. Третій том планую на-
писати про її похід разом із си-
ном у 1672-1673 роках на Поділ-
ля проти польської шляхти. 
Мехмеда IV на це «надихнув» 
гетьман українського козацтва 
Петро Дорошенко, який отри-
мав османський протекторат. 
 Німими свідками османсь-
кого панування на території 
нинішньої України стали міна-
рет, прибудований до костелу 
Святих Петра і Павла, та мінбар 
(амвон) у костелі Святого Мико-
лая, що в Кам’янці-Подільсько-
му. Вони віддалено нагадують 
про славну султану-українку 
Хатідже Турхан. Сподіваюся, 
незабаром українці її шанува-
тимуть, так само, як і Роксола-
ну. ■

ДОСЛІДЖЕННЯ

Роксолана-султана 
родом із Рогатина
Про історію портретів славної українки та «лісовчиків» — 
воїнів із загону польського полковника

■

Олександра ШУТКО

Постать Роксолани є надзвичайно популярною не лише в Україні, 
а й в усьому світі. Із виходом телесеріалів про неї глядачі почали 
цікавитися, як же насправді вона виглядала? Розлогу відповідь на 
це запитання можна почитати у моєму дослідженні «Роксолана: 
міфи та реалії», що базується на вивченні її біографії на основі 
турецьких, польських архівних матеріалів та тогочасних свідчень 
європейських послів і мандрівників в Османській імперії. А чита-
чам «України молодої» пропоную ексклюзивну розповідь на тему. 

Олійний портрет Роксоляни 
в стилі італійського відродження
з ХVІ ст. невідомого автора. 
Зберігається в Українському 
Національному Музеї у Львові.

❙
❙
❙
❙
❙

Один із найвідоміших портретів Роксолани.❙
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«Сергій Ребров чесно й дуже якісно робив свою роботу, завоювавши п’ять 

титулів. Коли я йому довіряв посаду головного тренера, був величезний ризик. 
Не маючи досвіду такої роботи, він, засукавши рукава, взявся за справу».

Ігор Суркіс
президент ФК «Динамо» (Київ)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Не знайшовши у нинішньо-
му чемпіонаті можливостей для 
створення змагальної інтриги, 
київське «Динамо» все ж не за-
лишило футбольну спільноту без 
«родзинки» наприкінці сезону. 
Історія, що розвивається навко-
ло посади головного тренера най-
титулованішого в країні клубу, — 
це завжди цікаво.
 От і цього разу, коли дина-
мівці, можна сказати, показо-
во провалили сезон, завершив-
ши його без трофеїв (Суперкубок 
— не рахується), тренерське пи-
тання у столичному клубі вийш-
ло на перший план. По суті, в ос-
танні тижні майбутнє Сергія Реб-
рова в «Динамо» стало питанням 
«номер один» для всієї футболь-
ної України, адже ігрових «ре-
бусів» з високим пріоритетом у 
чемпіонаті країни, за великим 
рахунком, уже не залишалося.
 У минулі роки, реагуючи на 
невдалі виступи своєї команди, 
Ігор Суркіс доволі часто приймав 
емоційні рішення, вже на поло-
вині шляху розриваючи співпра-
цю з наставниками «біло-синіх». 
У випадку з Ребровим динамівсь-
кий президент узяв паузу, попе-
редивши, що має добре зважити 
всі «за» і «проти». Своє бачення 
ситуації було й у Сергія Станісла-
вовича: «Щоб рухатися далі, клуб 
має попрощатися з немотивова-
ними гравцями, або змінити на-
ставника, надавши старим фут-
болістам нових мотиваційних ім-
пульсів». Цю ідею вголос голо-
вний тренер «Динамо» озвучив 22 
травня, коли «біло-сині» зазнали 
другої в сезоні домашньої пораз-
ки від «Зорі». Хоча, насправді, 
про підопічних, які втратили мо-
тивацію, Ребров почав говорити 
ледь не від початку першості.
 Загалом, підстави попроща-
тися з тренером у Суркіса-молод-
шого були ще взимку, коли стало 
зрозуміло, що чемпіонську гонку 
«Шахтарю» програно достроко-
во. Утім робити різких рухів щодо 
молодого тренера, під орудою яко-
го динамівці перервали затяжну 
серію без національного «золота» 
та вперше за багато років проби-

лися до плей-оф Ліги чемпіонів, 
президент «біло-синіх» не став.
 Зібравшись за день до завер-
шення сезону за столом перего-
ворів, Суркіс та Ребров вирішили, 
що продовжувати співпрацю вони 
не будуть. Про це, власне, тренер 
і сказав на прес-конференції піс-
ля заключного матчу ЧУ, в яко-
му столичні футболісти мінімаль-
но переграли «Чорноморець», не 
дозволивши йому спробувати в но-
вому сезоні свої сили в Лізі Євро-
пи. Щодо нового очільника «Ди-
намо», то ним, скоріше за все, 
стане екс-футболіст «біло-синіх» 
— білорус Олександр Хацкевич, 
який раніше працював головним 

тренером «Динамо-2» та очолював 
національну збірну Білорусі.
 Останнє ж вакантне єврокуб-
кове місце дісталося «Олександ-
рії». Її знайомство з Лігою Євро-
пи, що мало місце в нинішньому 
сезоні, вийшло аж занадто корот-
ким. Домашня нічия в останньо-
му турі з «Шахтарем», який, 
щоправда, знову грав резервним 
складом, — немов підтвердження 
високих амбіцій колективу Воло-
димира Шарана.
 Натомість і «Дніпру», і «Во-
лині», котрі, за підсумками ро-
зіграшу, залишаються у когор-
ті найсильніших клубів країни, 
в новому сезоні доведеться вирі-

шувати зовсім інші плани. Точ-
ніше сказати, долю цих клубів, 
які накопичили за минулі роки 
серйозні борги, за що й були по-
карані очковими штрафами, ма-
ють вирішити їхні власники. На 
прощання з елітою команди ней-
мовірно гучно гримнули дверима, 
не догравши через фаєри та пе-
тарди, які кинули на футбольне 
поле ультрас дніпрян, — свій оч-
ний поєдинок на «Дніпро-Арені». 
Відтак долю цього матчу, котрий 
жодним чином не вплине на ос-
таточний розподіл місць у другій 
шістці, вирішить КДК ФФУ. Що 
ж до інших турнірних підсумків 
ЧУ-2016/2017, який, нагадаємо, 

вперше проходив за новою схемою 
(вона залишиться й на наступний 
сезон), то, окрім призерів та двох 
невдах, за підсумками турніру 
з’явився в Україні володар трофея 
«Престижу». Його власником ста-
ла «Ворскла» — кращий колектив 
другого секстету. ■

Григорій ХАТА

 Після затяжного спаду, обу-
мовленого, в першу чергу, зміною 
поколінь, в українському тенісі 
знову організувалася вельми по-
тужна команда тенісисток. Іще б 
трохи — і наші дівчата, як колись 
збірна на чолі з сестрами Бонда-
ренко, — пробилася до когорти 
найсильніших національних ко-
манд у Кубку федерації. На шля-
ху до неї — у квітні, в плей-оф Сві-
тової групи — збірна України пос-
тупилася німкеням. Героєм того 
матчу стала Юлія Гьоргес, яка 
принесла збірній Німеччини два 
з трьох необхідних для перемо-
ги залікові пункти. Іще один за-
ліковий бал німецький колектив 
отримав завдяки перемозі Кербер 
над Лесею Цуренко. 
 Не було б, загалом, у спорті ін-
триги, якби на наступних турні-
рах скривджений спортсмен не 
прагнув реваншуватися за попе-
редню невдачу. Попри те, що тені-
систи не воліють наперед вивчати 
турнірну сітку, думається, одра-
зу після жеребкування «Ролан 
Гаррос-2017» Леся Цуренко все 
ж помітила, що у безпосередній 
близькості до неї в неабияк роз-
галуженій турнірній «павутині» 
стоїть перша ракетка планети 
Кербер.

 Еліна Світоліна — партнер-
ка Цуренко по українській збір-
ній — уже не раз демонструвала, 
що нинішнього лідера жіночого 
тенісу перемагати можна. Тож, 
не виключено, могла поділитися з 
колегою по національній команді 
тонкощами переможних рецептів. 
Утім очному побаченню Цуренко 
з Кербер на цьогорічній першості 
Франції відбутися не судилося.
 І хоча зустрічі з «топовими» 
гравцями несуть для їхніх супер-
ників великі турнірні ризики, ду-
мається, однак переважна біль-
шість тенісистів прагне побачень 
з лідерами світового тенісу. Но-
вий досвід, підвищена увага ЗМІ, 
можливість зіграти на централь-
них кортах турніру — це лише 
частина додаткових бонусів від 
рандеву з зіркою.
 Росіянка Катерина Макаро-

ва — 40-й номер рейтингу WTA 
— у стартовий же день «РГ» ста-
ла автором першої мегасенсації, 
відібравши, так би мовити, у Цу-
ренко можливість зустрічі з пер-
шою ракеткою планети. Тож, ду-
мається, удвічі більшим було ба-
жання нашої тенісистки пере-
могти кривдницю Кербер, яка, 
до слова, в табелі про ранги пе-
ребуває на дві позиції вище, ніж 
друга ракетка України. Особливо 
зважаючи на те, що напередодні 
матчу Леся відсвяткувала свій 28-
й день народження.
 Попри майже однаковий рей-
тинговий рівень, особливої бо-
ротьби в україно-російському 
протистоянні не вийшло. На-
скільки легко Макарова подола-
ла Кербер, так само просто — з ог-
ляду на рахунок (2:6, 2:6) — вона 
капітулювала перед Цуренко.

 «Рада, що вдалося на початку 
зустрічі стримати стартовий на-
тиск суперниці, переломити хід 
поєдинку, взявши його під кон-
троль», — відзначила наша спів-
вітчизниця, на яку в тре- тьому ра-
унді очікує зустріч з Оленою Оста-
пенко з Латвії.
 Натомість турнірний шлях 
Сергія Стаховського в Парижі 
завершився в другому колі піс-
ля зустрічі з десятим номером 
посіву, бельгійцем Давидом Гоф-
феном — 2:6, 4:6, 6:3, 3:6. Утім, 
за словами 31-річного тенісиста, 

котрий почав свої виступи на па-
ризькому ґрунті з кваліфікації, 
він більш ніж задоволений своїм 
виступом на «РГ-2017».
 Ледь не залишилася за бортом 
турніру головна українська надія 
на цьогорічному «Ролан Гарросі» 
Еліна Світоліна. Програвши пер-
ший сет 77-й тенісистці планети 
— болгарці Цветані Піронковій, 
п’ятій ракетці турніру довелося 
неабияк попрацювати — над со-
бою та з опоненткою, аби продер-
тися до третього раунду турніру 
— 3:6, 6:3, 6:2.   ■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Сенси різного рівня
На фініші національної першості Сергій Ребров попрощався 
з «Динамо», а «Дніпро» та «Волинь» — з елітою

■

Слабкою втіхою в проваленому сезоні для «Динамо» може стати хіба що виграш їхнім капітаном 
Андрієм Ярмоленком (праворуч) звання кращого бомбардира ЧУ.
Фото УНІАН.

❙
❙
❙

ТАБЛО

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 
Другий етап. 32-й тур.
Поєдинки за 1-6 місця
«Динамо» — «Чорноморець» — 2:1
 Голи: Гонсалес, 29; Ярмоленко, 64 
— Андрієвський, 52 (пен.)
 Київ, НСК «Олімпійський», 6120 гляд.
«Зоря» — «Олімпік» — 2:0
 Голи: Соболь, 27; Петряк, 80 
 Вилучення: Емерсон, 39 («0»)
 Запоріжжя, «Славутич-Арена», 1600 
глядачів
«Олександрія» — «Шахтар» — 1:1
 Голи: Старенький, 23 — Борячук, 19
 Олександрія, стадіон «Ніка», 5820 
глядачів
Поєдинки за 7-12 місця
«Сталь» — «Ворскла» — 0:0
 Дніпро, стадіон «Метеор», 420 гля-
дачів
«Карпати» — «Зірка» — 2:1
 Голи: Нестеров, 22; Матвієнко, 68 
— Прядун, 11 
 Львів, «Арена Львів», 1850 глядачів
 Матч «Дніпро» — «Волинь» — зу-
пинено через незадовільну поведінку 
фанів «Дніпра».

Підсумкова таблиця:
  I В Н П   М О
1. «Шахтар» 32 25 5 2 66-24 80
2. «Динамо» 32 21 4 7 69-33 67
3. «Зоря» 32 16 6 10 45-31 54
4. «Олімпік» 32 11 11 10 33-44 44
5. «Олександрія» 32 10 10 12 41-43 40
6. «Чорноморець» 32 10 8 14 25-37 38
   I В Н П   М О
7. «Ворскла»  32 11 9 12 32-32 42
8. «Сталь» 32 11 8 13 27-31 41
9. «Зірка» 32 9 7 16 29-43 34
10. «Карпати» 32 9 9 14 35-41 30*
11. «Дніпро» 31 8 13 10 31-37 22*
12. «Волинь»  31 3 4 24 14-51 7*
* —  згідно з рішеннями ДК ФІФА «Кар-

пати», «Волинь»  позбавлені  6 турнірних 

очок, «Дніпро» — 15.

 Бомбардири: Ярмоленко («Дина-
мо») — 15, Феррейра («Шахтар») — 13.

■

ТЕНІС

За власним сценарієм
На свій день народження друга ракетка України 
подарувала собі перемогу над кривдницею 
рейтинг-фаворита «Ролан Гарроса-2017»

■

Сергій Стаховський у другому раунді завершив свої виступи на «РГ»-2017».
Фото sapronov-tennis.org.

❙
❙
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Какао білого кольору
У Дніпрі судять аферистів, які вербували українців на роботу в Росію, 
не попередивши, що працювати доведеться наркокур’єрами
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Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 Дружина повернулася з відря-
дження і кричить iз порога:
 — Що, паразит, знову баб во-
див?
 — Ну, не баб, а лише одну. Ти ж 
сама сказала перед від’їздом: «Тіль-
ки спробуй!»

* * *
 Позавчора чоловік застукав, як 
я голила ноги його бритвою, і зму-
сив купити нову. Так я вам скажу, що 
нова голить ще краще!

* * *
 — Алло, це поліклініка?
 — Так.
 — Можу я записатися до ліка-

ря?
 — Можете, але в нас черга на 
шість місяців уперед.
 — А звідки хворі знають, на що 
вони хворітимуть через півроку?!

* * *
 Сидять чоловік і дружина, див-
ляться по телевізоpу пеpедачу «У 
світі тварин». Чоловік дружині 
каже:
 — Дивись, яка в оленя моpда 
страшна.
 Дружина йому у відповідь:
 — Зате які pоги красиві.
 — Якщо у мене будуть такi роги, 
то в тебе буде така сама морда.

По горизонталі:
 4. Ім’я героя історичної повісті 
Івана Франка. 7. Кавказька Респуб-
ліка, приєднана до Росії ще в 1810 
році. 8. Тварина, яку будять у берез-
ні, щоб передбачити, якою буде вес-
на. 9. Протока, яка з’єднує Серед-
земне море й Атлантичний океан. 
10. Британський король, який за-
початкував традицію круглих столів. 
13. Баскська терористична органі-
зація. 15. Легендарний вождь гунів. 
17. Знамените кріплене вино. 19. 
«Кличуть ..., ..., ..., в чужині помру. 
Заки море перелечу — крилонька 
зітру». (Богдан Лепкий). 21. Відо-
мий комп’ютерний вірус. 24. Шано-
вана людина, до думки якої дослу-
хаються. 26. «Моя девіза: йти за ... і 
бути цілим чоловіком!». (Микола Во-
роний). 27. Послання Папи Римсько-
го до своїх вірян. 28. Ім’я турецького 
чоловіка Ані Лорак.
По вертикалі:
 1. Музичний напрямок, наз-
ва якого походить від англійського 
слова «незалежний». 2. Райцентр на 
Рівненщині, один із центрів «бурш-
тинової лихоманки». 3. «Основний 
закон» кожної установи, організа-
ції. 4. «Легені» риб.  5. «Ніс» у сло-
на. 6. Оззі Озборн, Мік Джаггер, Річі 
Блекмор. 9. Територія на березі Се-
редземного моря, частина Палес-

тинської Автономії. 11. Замок-му-
зей на Житомирщині, у якому Оль-
га Богомолець влаштовує фестиваль 
Шопена постонеба. 12. Назва Украї-
ни часів Директорії. 13. Герой дав-
ньогрецьких міфів, син Зевса й Егі-
ни, батько Теламона й Пелея, сим-
вол справедливості і правосуддя. 
14. Асоціація міст України. 16. Міс-
це для тренування зі стрільби. 18. 
Знак наголосу на письмі. 20. Сви-
няче «копито». 21. Відомий польсь-
кий поет, перекладач і мовознавець. 
22. Щорічна премія Американської 
кіноакадемії. 23. Тимчасове житло 
туриста. 25. Радянський автомобіль 
«преміум-класу» ГАЗ М-1. ■

Кросворд №64 
від 26—27 травня

У зв’язку зi святковими вихiдними та неробочим днем Укрпошти 
наступний номер «України молодої» вийде в середу, 7 червня.

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00

Захід +7…+12

 +20…+25

 +7…+12

 +24…+29

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр +7…+12

 +19…+24

 +7…+12

 +24…+29

Північ +7…+12

 +20…+25

 +5…+10

 +24…+29

Схід +7…+12

 +18…+23

 +5…+10

 +20…+25

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00

Південь +7…+12

 +22…+27

 +12…+17

 +24…+29

3—4 червня сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: малохмарно, без опадiв. Вiтер змiнних напрямкiв, 3-5 
м/с. Температура вночi +9...+11, удень +20...+22. Пiслязавтра 
вночi +7...+9, удень +23...+25.

Миргород: без опадiв. Уночi +10...+12; удень +20...+22.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +9...+11; удень +20...+22.
Одеса: без опадiв. Уночi +15...+17, удень +21...+23.

1 червня температура води в Чорному та Азовському 
морях становила 19-22 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 
18. 

Курорти Карпат: малохмарно, без опадiв. Трускавець: 
уночi +7...9, удень +19...+21. Моршин: уночi +8...10, удень 
+20...+22.

Аліса КВАЧ

 Кажуть, що найкращий спосіб 
пережити горе — почати робити 
добро. Цим шляхом пішла і відо-
ма українська співачка Тіна Ка-
роль, яка три роки тому втратила 
коханого чоловіка, продюсера Єв-
гена Огира. Ще у 2012 році в Євге-
на діагностували рак, і, попри всі 
зусилля лікарів, подолати хворо-
бу не вдалося.
 Оговтавшись від втрати, Тіна 
заснувала свій благодійний фонд 
«Полюс Тяжіння», який узяв опі-
ку над хворими на рак дітьми. «Я 
вирішила, що це буде моя місія. 
Мені справді радісно дарувати 
надію дітям та їхнім батькам», — 
заявила співачка.
 Днями фонд Тіни Кароль пере-
рахував 200 тисяч гривень, зібра-
них під час  гастрольних турів Тіни 
містами Німеччини та Ізраїлю, он-
кологічним відділенням Миколає-

ва, Запоріжжя та Кропивницько-
го. А загалом за час існування під-
тримку співачки отримали лікар-
ні у 26 містах України. 
«Я дуже пишаюся, що 
саме цими днями ми 
нарешті відвантажи-
ли ще одну партію 
допомоги. Це меди-
каменти, доро-
гі, складні, які 
батьки не мо-
жуть купи-
ти своїм ді-
тям, тому що 
на одну «хімію» один раз витра-
чається до 70 доларів», — заяви-
ла співачка в ефірі каналу «1+1».
 На відміну від інших фондів, 
«Полюс Тяжіння» не залучає кош-
тів інших осіб, його фінансує тіль-
ки Тіна Кароль. Із кожного кон-
церту частина коштів iде на до-
помогу онкохворим дітям. Крім 
цього, Тіна намагається всіляко під-

тримувати дітей, даруючи їм надію 
— не так давно вона особисто приї-
хала в гості до своєї 11-річної при-
хильниці, яка пережила 10 хіміоте-
рапій. «На жаль, я не зможу когось 
вилікувати. Але я можу допомогти 
якимись елементарними речами. 
Те, що я свого часу не змогла зроби-
ти для Жені, постараюся зробити 
для інших», — каже співачка. ■

з 5 до 11 червня
  Овен (21.03—20.04). Відчайдушність 

і рішучість стануть вашим правилом. Прояв-
ляться цікаві ідеї та приховані досі творчі здiб-
ностi, здатні зробити вас знаменитими і збіль-
шити добробут.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6.

 Телець (21.04—21.05). Ви почнете 
серйознiше ставитися до почуттів своїх пар-
тнерів. Можна буде очікувати від вас серйоз-
ності та послідовності дій, які можуть закінчи-
тися навіть пропозицією руки і серця.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 9.

 Близнюки (22.05—21). Нарештi ви змо-
жете залучити до своїх ідей партнерів зі знач-
ними інвестиціями. Однак розвиток і отриман-
ня великiх прибуткiв можуть загальмуватися 
через розбіжності з компаньйонами.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 8.

 Рак (22.06—23.07). Ваше зневажливе 
ставлення до партнерів по бізнесу може зігра-
ти злий жарт. Необхідно буде починати роботу 
зі зміни свого ставлення до оточуючих, інакше 
ваше спільне підприємство збанкрутує.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 10.

 Лев (24.07—23.08). У вас з’являться 
iдеї, які дадуть можливість освоїти новий на-
прям у бізнесі. Тi, хто працює у великих ком-
паніях, присвятять багато часу налагодженню 
відносин iз колегами та керівництвом.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 7.

 Діва (24.08—23.09). Велика кількість 
iдей викличе бажання здійснити кожну з них, 
однак зупинить фінансування. Тому доведеть-
ся основну кiлькiсть ідей здійснювати на го-
лому ентузіазмі.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 9.

 Терези (24.09—23.10). Треба бути обе-
режними з грошима, у фiнансових операцiях 
не можна ризикувати. Ця обачність допомо-
же уникнути величезних грошових втрат. Ра-
димо вкладати кошти у вигідний проект, в яко-
му впевнені. 
 Дні: спр. — 9; неспр. — 11.

 Скорпіон (24.10—22.11). Незабаром на-
стане сприятливий час для операцій iз нерухо-
містю. Удачу принесе купiвля нерухомості, ос-
кiльки в подальшому вона збiльшиться в ціні.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 11.

 Стрілець (23.11—21.12). Ви розвине-

те бурхливу діяльність, яка забезпечить вас на 
найближчі кілька років. Причому це може бути 
як розвиток кар’єри і професійна діяльність, так 
і можливість укласти шлюб за розрахунком.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 8.

 Козеріг (22.12—20.01). Здійсниться, 
нарешті, ваша найзаповітнiша мрія, пов’язана 
з можливим переїздом або далекою подо-
рожжю. Також існує ймовірність зміни місця 
роботи та можливі проблеми в новому колек-
тиві.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 11.

 Водолій (21.01—19.02). Проти вас гра-
тиме ваша імпульсивність, яка заважає буду-
вати нормальний ділові відносини. У вас є 
шанси для романтичних стосункiв, однак не-
рішучість може перешкодити використати їх 
можливості.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 9.

 Риби (20.02—20.03). Особисте життя 
принесе більше переживань і турбот, ніж по-
зитивних емоцій. Ви опинитеся перед вибором 
у розвитку стосункiв, де визначитися заважа-
тиме вроджена нерішучість.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 10. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

БЛАГОДІЙНІСТЬ

Твори добро
Тіна Кароль взяла опіку над хворими на рак дітьми

■

Тіна Кароль.❙
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