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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,21 грн. 

1 € = 29,39 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

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

Курс на 
Альянс

До повноцінного членства в НАТО Україні ще далеко. Адже Альянс має достатньо високі критерії для бажаючих влитися у його лави. Проте вчора Верховна Рада зробила  ❙
перший серйозний крок у цьому напрямку, законодавчо визначивши пріоритет щодо вступу нашої держави до НАТО. ❙
Фото з сайта news-nsk.com.  ❙

Верховна Рада законодавчо закріпила 
можливий вступ України 

до НАТО як державний пріоритет
стор. 4 »

Українцям 

ще 

належить 

набити 

багато гуль 

на поїздках 

до Європи
стор. 13 »

Готуй віз — іде «безвіз»

Сорок виробників 

сільгосптехніки 

потрапили до 

пільгового списку 

Мінекономрозвитку
стор. 5 »

Леся Воронина: Книжки Євгена 
Гуцала не вміщалися в залізобетонні 

рамки соцреалізму

Компенсація з сюрпризами

Дружина письменника — про доноси 

кадебістів, у яких характеризували його 

як буржуазного націоналіста
стор. 14 »
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«Українці мають дозвіл перебувати в країнах Євросоюзу з метою 
подорожей, лікування, проведення ділових зустрічей, відвідування 
родичів, участі у форумах та інше. Візовий же режим в’їзду зберігається 
для трудових мігрантів і студентів».

Володимир Єгоров
начальник Західного регіонального управління 

Державної прикордонної служби України

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
на підтримку ви-
робників українсь-

кої сільськогосподарської техніки виділить уряд. 
Про це заявив Прем’єр-міністр Володими Грой-
сман.

1 млрд. тонн
сміття утворило-
ся минулого року в 

Україні, розповів голова підкомітету з питань держав-
ної політики у сфері поводження з відходами Коміте-
ту з екології Верховної Ради Сергій Тригубенко.

євро
виділить Австрія на про-
екти з розмінування на 

Донбасі. Про це написав у Twitter міністр закор-
донних справ Австрії Себастьян Курц.

людей
відбувають в 
Україні довічне 

ув’язнення, за даними пенітенціар-
ної служби. 

 гривні
коштує квиток на по-
тяг до польського 

міста Холм з українського Ковеля, 
інформують в Укрзалізниці.
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300 млн. 1 млн. 1565 203

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 «Укравтодор» визнав: 83% 
ремонтів у минулому році ви-
конано неякісно. Тобто 12 iз 
15 млрд. грн., виділених на 
це з бюджету, по суті, пішли 
коту під хвіст. Однак не тіль-
ки в якості ремонту проблема. 
Є питання і з перевантажен-
ням великогабаритним транс-
портом. 
 Лідер Радикальної пар-
тії пропонує вирішувати про-
блему комплексно. По-пер-
ше, ввести систему відпові-
дальності за неякісний ремонт 
і контроль за використанням 
коштів облавтодорами. По-
друге — стежити за дотриман-
ням гарантійних норм експлу-
атації дорожнього полотна. Є 
гарантія 10 років? Усі ремонти 
за рахунок виконавця. І голо-
вне — наймати на дорожньо-
ремонтні роботи не іноземних 
підрядників, а українських, 
щоб у наших людей була робо-
та і зарплата.
 «Тим, хто краде на дорогах, 
треба відривати руки. Наші до-
роги — це кров нашої економі-
ки, кожна яма або вибоїна — 
тромб у кровоносній системі 
України», — підкреслив лідер 
Радикальної партії.
 Дорогою з Каховки на Хер-
сон, у рамках робочої поїздки 
на південь України, лідер Ра-
дикальної партії Олег Ляш-
ко зупинився, щоб поспілку-
ватися з дорожниками Берис-
лавського району Херсонської 
області. 
 «Ви працюєте в надзвичай-
но важких умовах — і в спеку, 

і в холод, і так кожного дня. 
Дякую вам за вашу важку пра-
цю!» — звернувся до ремонтни-
ків Ляшко. 
 Водночас політика обурює 
стан доріг не лише в області, а 
й по всій країні.
 «На ремонт українських 
доріг iз держбюджету виділено 
16 млрд. гривень, iз них 10 мі-
льярдів віддають на кредити, 
які взяли раніше. Тобто, на до-
роги по всій країні залишаєть-
ся близько 6 мільярдів. Цих 
грошей, звісно, не вистачить. 
Тому ми зараз добиваємося, 
аби з 1,5 млрд. доларів Януко-
вича як мінімум 10 млрд. гри-
вень, пішло б на ремонт доріг, 
особливо тут — на півдні Ук-
раїні: Херсонщині, Миколаїв-
щині, Одещині, де доріг май-
же немає», — наголосив лідер 
РПЛ. 
 Народний депутат запевнив 
дорожників, що разом зі своєю 
командою робить усе, аби у них 
були робота та достойна зар-
плата. 
 «Зараз багато хто розказує, 
що не потрібно піднімати за-
рплати. То нехай ці розумники 
проживуть на 2 тис. гривень на 
місяць, як ви зараз. Це непри-
пустимо. Тому ми добиваємося, 
аби мінімальна зарплата була 
як мінімум 5 тис. гривень, а со-
ціальна пенсія, яка зараз стано-
вить 947 гривень — 1,5 тисячі. 
Загалом ми добиваємося, щоб 
пенсія була 3 тис. гривень. Пе-
реконаний, що можна і не тяг-
нути до жовтня, як розказує 
уряд. Гроші на підвищення за-
рплат та пенсій у бюджеті є», — 
підкреслив Ляшко. ■

Дар’я БАВЗАЛУК 

 11 червня — найочікувані-
ший день для більшості ук-
раїнців. Саме в ніч на 11 чер-
вня розпочнеться дія безвізу з 
ЄС для України. Про готовність 
служб i прикордонних районів 
Львівщини до запроваджен-
ня безвізового режиму говори-
ли під час наради під керівниц-
твом першого заступника го-
лови Львівської ОДА Ростис-
лава Замлинського. Участь в 
обговоренні взяв і Генеральний 
консул Республіки Польща у 
Львові Рафал Вольскі.
 За словами начальника За-

хідного регіонального управ-
ління Державної прикордонної 
служби України Володимира 
Єгорова, безвізовий режим пе-
редбачає можливість для грома-
дян України відвідати 30 країн 
Європи: «Українці мають дозвіл 
перебувати в країнах Євросоюзу 
з метою подорожей, лікування, 
проведення ділових зустрічей, 
відвідування родичів, участі у 
форумах та інше. Візовий же ре-
жим в’їзду зберігається для тру-
дових мігрантів і студентів».
 Він зазначив, що всі між-
народні пункти пропуску, роз-
ташовані на Львівщині на ук-
раїнсько-польському кордоні, 
обладнані комплексами при-
кордонного біометричного кон-

тролю і готові до роботи в умо-
вах безвізового режиму. За про-
гнозом Західного регіонального 
управління Державної прикор-
донної служби, з 11 червня очі-
кується незначне збільшення 
(орієнтовно до 10%) кількості 
осіб, що перетинатимуть кор-
дон.
 Крім того, Служба автомо-
більних доріг у Львівській об-
ласті, Львівська митниця, 
ДФС, Міжнародний аеропорт 
«Львів» імені Данила Галиць-
кого, «Львівська залізниця» та 
прикордонні райдержадмініст-
рації поінформували про стан 
готовності до запровадження 
безвізового режиму. Підбиваю-
чи підсумки наради, Ростислав 
Замлинський наголосив, що від 
злагодженої роботи всіх служб 
залежить, наскільки люди від-
чують реальні зміни. «Завдання 
— зробити процедуру перетину 
кордону з нашого боку макси-
мально сприятливою», — резю-
мував перший заступник голови 
Львівської ОДА. ■

Продовження теми — 
на 3-й і 13-й стор.

Іван БОЙКО

 Бойовики терористичних 
«ДНР» і «ЛНР» ледь не синхрон-
но загострюють ситуацію на схід-
ному фронті: окрім обстрілів, 
окупанти намагаються атакува-
ти позиції ЗСУ на окремих ділян-
ках і зазнають відчутних втрат, 
добряче отримавши по зубах. 
  Така неадекватність ворога 
найвідчутніше «вийшла боком» 
луганським бойовикам. Втра-
тивши минулого тижня низку 
позицій у районі Бахмутської 
траси, ватажки «ЛНР» виріши-
ли повернути їх будь-що і пог-
нали підлеглих в атаку, фак-
тично на вірну смерть. 
  Зокрема, за даними шта-
бу АТО, впродовж середи во-
рог здійснив кілька спроб за-
хопити нові «опорники» ЗСУ, 
але зазнав втрат і дещо вгаму-
вався. Бойовики хотіли відби-
ти свої втрачені позиції і тим са-
мим розширити плацдарм поб-
лизу села Жолобок, що на Лу-
ганщині.
  «Ворог застосовував важку 
артилерію, міномети. Всі спро-
би ворога захопити позиції ЗСУ 
відбито, противник отримав 
гідну відповідь. Під час прове-
дення наступальних дій бойо-
вики зазнали значних втрат. 
Станом на 22.00 середи втрати 
бойовиків становили 25 осіб, iз 
них 11 — убитих», — повідоми-
ли у штабі АТО.

  За даними розвідки, в оку-
пованому місті Кадіївка (ко-
лишня назва — Стаханов) од-
разу після невдалих атак було 
розгорнуто мобільні операцій-
ні, довгоміри для вивезення тіл 
загиблих, спостерігали інтен-
сивний рух «швидких».
  Уже в четвер вранці ситуа-
ція біля села Жолобок стабілі-
зувалася, ворог не наважився 
на нові інтенсивні бої на цій ді-
лянці. На жаль, у цих боях заги-
нув і один захисник України, ще 
вісьмох бійців було поранено. 
 Загалом упродовж середи 
ворог випустив у бік сил АТО 
близько 900 мін, понад 130 ар-
тилерійських снарядів, 25 сна-
рядів iз танка та чверть боєком-
плекту реактивної системи за-
лпового вогню «Град». За сло-
вами речника Міноборони з 
питань АТО Олександра Моту-
зяника, більше половини всіх 
мінометних та артилерійських 
обстрілів відбулося в районі 

Бахмутської траси.
 «Інтенсивність бойових дій, 
що наразі спостерігається, вже 
перевищила аналогічні показ-
ники січня-лютого 2017 року 
під час боїв за Авдіївку», — за-
значив полковник Мотузяник.
  Утім у четвер неабияк ак-
тивізувалися вже бойовики 
«ДНР». За словами голови До-
нецької обласної військово-
цивільної адміністрації Павла 
Жебрівського, станом на 10:00 
загострилася ситуація на лінії 
Кам’янка — Крута Балка.
  «Поруч із насосною стан-
цією №1 (це район Мар’їнки, 
поблизу Василівки) пролунало 
близько 40 вибухів», — повідо-
мив пан Жебрівський. І додав, 
що внаслідок обстрілів припи-
нено подачу води з каналу «Сі-
верський Донець—Донбас» на 
п’ять фільтрувальних станцій 
— Красноармійську, Великоана-
дольську, дві Маріупольські та 
Донецьку. ■

РАЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД

Гроші — в дороги
Лідер Радикальної партії пропонує 
витратити частину коштів, 
конфіскованих у Януковича, 
на ремонт автошляхів

■

Дорогою з Каховки на Херсон лідер Радикальної партії Олег Ляшко 
зупинився, щоб поспілкуватися з дорожниками.

❙
❙

ЧАС «Ч»

Із «чистим» паспортом
Пункти пропуску на Львівщині рапортують 
про повну готовність до 11 червня

■

НА ФРОНТІ

То не ваш Жолобок 
Бойовики «ЛНР» зазнали чималих втрат 
під час спроб атакувати нові позиції ЗСУ 
в районі Бахмутської траси

■

Продуктові ціни — у вільному плаванні
 Кабмін скасував державне регулювання цін на продукти харчу-
вання з 1 липня, йдеться в урядовій постанові №394 від 7 червня.
 Пояснення нововведення просте: головна мета цих змін — 
зниження адміністративного тиску на бізнес, усунення надмірно-
го втручання держави в економічні процеси, розвиток конкурен-
ції та дебюрократизація (дерегулювання) у сфері ціноутворен-
ня. Очікується також, що це рішення спростить процедуру зміни 
цін залежно від цінових коливань ринку, що дасть змогу вироб-
никам швидше реагувати на зміни кон’юнктури.

НОВИНИ ПЛЮС■
Спочатку угода, потім — зброя 
 Під час проведення заходу з нагоди 150-річчя 
Канади її посол в Україні Роман Ващук заявив, що 
після підписання оборонної угоди між державами у 
квітні цього року надання Україні зброї зараз розгля-
дають. Він додав, що це питання залежить від двос-
торонніх переговорів. 
 Також він прокоментував нещодавнє представ-
лення міністром оборони Канади нової оборонної 
політики країни.
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випадки
сексуального насильства 
зафіксувала гуманітарна 

місія ООН на Донбасі за останні три роки 
— таку цифру оприлюднила організація.

203 місце
зі 144 посіла Україна 
y щорічному рейтин-

гу країн світу за якістю дорожнього покрит-
тя, за статистистикою організації The World 
Economic Forum.

безробітних
y деяких регіонах краї-
ни мають вищу освіту, 

дослідили в Державній службі зайня-
тості України.

європейські країни
зможуть надати громадянам Ук-

раїни безкоштовну правову допомогу. Вер-
ховна Рада України ратифікувала відповід-
ну Європейську угоду.

вантажних автомобілів
гуманітарної допомоги для жи-
телів Донецької області відправила 

Швейцарія, повідомили у прес-службі Держ-
прикордонслужби.

137-ме 70% 32 30
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НАПЕРЕДОДНІ

Ми його 
таки 
дочекалися
У столиці святкуватимуть 
«Безвіз»
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Безвізовий режим, ігнорування 
якого «попередниками»  фактично 
стало каталізатором для початку Ре-
волюції гідності, — нарешті стоїть на 
порозі України. Довгоочікувана істо-
рична подія стартує у ніч із 10 на 11 
червня 2017 року: для виїзду за кор-
дон необхідно буде надати біометрич-
ний (із чипом) закордонний паспорт 
(паспорти старого зразка з відкритою 
візою також діють до закінчення тер-
міну візи).
 Щоправда, у столиці киянам i гос-
тям доведеться кілька днів перетерпі-
ти певні незручності, адже на час про-
ведення суспільно-мистецької ак-
ції  та концерту «Безвіз» заборонять 
рух усіх видів транспорту, шлях кур-
сування яких проходить через місця 
проведення заходу.
  Як повідомляє прес-служба 
КМДА, певний транспортний дис-
комфорт буде лише з 7 по 13 червня. 
А саме: 
 —  для забезпечення монтажу та 
демонтажу сценічних конструкцій на 
Європейській площі перекриють пер-
шу смугу Європейської площі зі сто-
рони Українського дому з 05:00 7 чер-
вня до 23:00 13 червня. Також буде 
перекрито рух транспорту:
 — із 22:00 9 червня до 06:00 11 
червня на Європейські площі (від 
Володимирського узвозу до Пошто-
вої площі); від вул. М. Грушевсько-
го до Петрівської алеї; від вул. Трьох-
святительської до перетину з вул. 
Костьольною; вул. Михайлівську на 
перетині з вул. Костьольною; від вул. 
Хрещатик до вул. Б. Хмельницько-
го;
 — із 8:00 10 червня до 24:00 11 
червня вул. Хрещатик до вул. Богда-
на Хмельницького, вул. Великою Жи-
томирською, вул. Володимирською 
та Софійською площею до Володи-
мирського проїзду;
 — із 05:00 7 червня до 23:00 13 чер-
вня буде перекрито підземні пішохід-
ні переходи від Філармонії до виходу 
з Українського дому.
 У КМДА повідомили, що на цей 
час внесуть зміни в роботу деяких 
маршрутів наземного пасажирського 
транспорту загального користуван-
ня. 
 У ці дні в центрі Києва на майдані 
Незалежності та Хрещатику проводи-
тимуть флеш-моби та майстер-класи. 
10 червня на Європейській площі від-
будеться концерт «Безвіз», на якому 
виступлять гурти «Антитіла», Kozak 
System, «Піккардійська терція», Та-
рас Чубай/Плач Єремії  Katya Chilly 
Group, а також Руслана, Христина 
Соловій.
 Нагадаємо, що урочисте підписан-
ня безвізового режиму з Україною від-
булося 17 травня у  Страсбурзі. Біль-
ше того, аби  безвізовий режим набув 
чинності для України саме з 11 чер-
вня, як було обіцяно, Євросоюзу на-
віть довелося порушити правила пуб-
лікації законодавчих актів. ■

■

Світлана МИЧКО

 Як повідомили  «УМ» у прес-служ-
бі прокуратури Тернопільської області, 
під її процесуальним керівництвом за-
вершено досудове розслідування у 
двох кримінальних прова дженнях за 

фактами участі в терористичній органі-
зації «Луганська народна республіка» 
мешканців міст Дебальцеве Донецької 
та Щастя Луганської областей. Гене-
ральним прокурором України підслід-
ність вказаних кримінальних правопо-
рушень була визначена за слідчим від-

ділом Управління Служби безпеки Ук-
раїни в Тернопільській області. Пiд час 
розслідування встановлено, що 41-річ-
ний житель Луганщини з червня 2014-
го  діяв у терористичній групі, яка вхо-
дить до складу терористичної органі-
зації «ЛНР». Зокрема, зафіксовано  
його участь в обстрілах із систем за-
лпового вогню БМ-21 «Град» позицій 
сил АТО у Дебальцевому, а також уз-
довж лінії розмежування на лугансь-
кому напрямку. Свою злочинну діяль-
ність у складі терористичної групи ця 
особа продовжувала до жовтня 2016-
го, однак після спричинення вогне-
пального поранення цивільної особи 
чоловік був затриманий працівниками 
одного з так званих райвідділів внут-

рішніх справ МВС «ЛНР».  
       Інший учасник цієї ж терористичної 
групи займав посаду начальника шта-
бу, де відповідав за бойову та мобіліза-
ційну готовність, стан озброєння і май-
на, а також підшуковував та набирав но-
вих членів групи для подальшої участі у 
зброй ному спротиві військовослужбов-
цям Збройних сил України і працівни-
кам правоохоронних органів— учасни-
кам  АТО на території Донецької та Лу-
ганської областей. На даний час обвину-
вальні акти за ч. 1 ст. 258-3 КК України 
(участь у терористичній організації) сто-
совно обох бойовиків прокуратурою за-
тверджено та скеровано до суду. Їм сві-
тить  покарання до 15 років позбавлен-
ня волі. ■

Олена КАПНІК

 Команда проекту здійснен-
ня мрій On 3 wheels iз Львів-
щини здійснила особливе 
сходження на гору Говерлу. 
У складі групи на найвищу 
точку України піднявся хло-
пець із ДЦП Іван Маслюк. Він 
зробив це за допомогою спе-
ціального інвалідного візка 
La Joelette, який розробили 
у Франції. Візок має одне ко-
лесо та спеціальні пристосу-
вання. Один із учасників схо-
дження тягнув візок в упряж-
ці попереду, другий тримав 
рівновагу позаду та контролю-
вав гальма. Інші хлопці почер-
гово підштовхували візок. 
 Головна мета проекту — 
зміна ставлення суспільства 
до людей з особливими потре-
бами.

 «Коли ми подорожували 
по Франції, зустрілися з ор-
ганізацією, яка допомагає 
людям з інвалідністю активно 
проводити час на спеціальних 
візках. Для нас це стало про-
зрінням. І ми вирішили роби-
ти те саме в Україні. Нам ви-
дається несправедливим, що 
в Україні люди з інвалідніс-
тю — це люди з обмеженими 
можливостями. Ми ж хочемо 
показати, що вони мають змо-
гу, до прикладу, мандрувати, 
і хочемо в цьому допомогти. 
Наша команда планує регу-
лярно організовувати походи 
у мальовничі місця України 
для людей з особливими пот-
ребами на спеціальному віз-
ку La Joelette», — розпові-
дає координатор проекту On 
3 wheels Олександр Луцик. 
 Наступну поїздку хлоп-

ці планують провести за де-
кілька тижнів. Усього влітку 
команда здійснить понад 10 
виїздів у гори. Проект функ-
ціонує як інклюзивний. 
 До слова, минулого року 
команда On 3 wheels здійс-
нила унікальну велоподорож 
до Лісабона. Тоді разом з Іва-

ном Маслюком вони проїхали 
12 країн. Іван самотужки по-
долав 5000 км за 100 днів на 
спеціальному триколісному 
велосипеді, на якому можна 
крутити педалі руками. Саме 
тому проект здійснення мрії 
отримав назву On 3 wheels (На 
трьох колесах). ■

Ірина КИРПА

 Відсутність законного пра-
ва на сезонний вилов кревет-
ки поставила на межу вижи-
вання немало родин рибалок 
на Миколаївщині. Для бага-
тьох мешканців півострова 
між Дніпровсько-Бузьким 
лиманом та Ягорлицькою за-
токою Чорного моря цей про-
мисел — єдино можливий вид 
заробітку. У минулі роки за 
два літні місяці (червень та 
липень) кожен рибалка при-
носив у сім’ю прибуток близь-
ко 25-30 тисяч гривень. Тепер 
же людей чиновники записа-
ли у браконьєри та вимагають 
сплачувати штраф у майже 12 
тисяч гривень за кожне відро 
виловленої креветки, що ста-
новить половину всього за-

робітку за сезон.
 «Море біля Кінбурна ки-
шить креветкою, а рибалки 
змушені сидіти вдома без ро-
боти, — скаржиться підпри-
ємець Сергій Фаль. — Люди 
готові законно працювати та 
платити податки, але нас чо-
мусь заганяють у браконьєрс-
тво. Я займаюся креветко-
вим промислом більше вось-
ми років, але з таким свавіл-
лям зіткнувся вперше».
 За словами рибалок, кре-
ветковий промисел закін-
читься вже за два місяці й 
відшкодувати збитки буде 
просто неможливо. Навіть у 
керівництві Національного 
природного заповідника, на 
території якого розташована 
Кінбурнська коса, розуміють 
цей факт i готові не пере-

шкоджати звичному промис-
лу рибалок. Але зовсім інак-
ше налаштовані інспекто-
ри Держрибохорони, які що-
дня затримують рибалок за 
браконьєрство та вимагають 
сплатити штраф через відсут-
ність дозвільних паперів.
 «У нас немає повноважень 
давати дозвіл на вилов кревет-
ки, — пояснює керівник Уп-
равління екології та природ-
них ресурсів Миколаївської 
ОДА Дмитро Мац. — Вони є у 
тих органів Міністерства охо-
рони природи, які вже лікві-
довані, а заміну їм iще поки 
не створено».
 Тим часом промисел кре-
ветки перемістився на Тен-
дерівську косу, де рибалки 
займаються звичною спра-
вою без обмежень. Чиновни-
ки із Запорізької ОДА зуміли 
легко розрулити ситуацію, з 
якою не впоралися їхні коле-
ги у Миколаєві.
 «Адміністраціям надано 
повноваження щодо реаліза-
ції державної політики в га-
лузі навколишнього середо-
вища, тому ми видали роз-
порядження голови ОДА та 
наділили департамент пов-
новаженнями видавати доз-
воли, — пояснив ситуацію 

заступник керівника Управ-
ління екології та природних 
ресурсів Запорізької ОДА 
Андрій Компанієць. — Чому 
на Миколаїщині не захотіли 
піти назустріч рибалкам — 
нам залишається лише здога-
дуватися».
 Не бачить пояснення не-
зрозумілим діям чиновників 
із Миколаєва й директор На-
ціонального природного пар-
ку «Білобережжя Святосла-
ва» Юрій Козловський. За 
його словами, адміністрація 
парку не перешкоджає вило-
ву креветки й навіть склала 
певні квоти, що визначають 
максимальні обсяги вилову 
природних ресурсів та кіль-
кість знарядь лову на одного 
рибалку. Всі дані передано до 
обласного управління еколо-
гії Миколаївщини, однак си-
туація все одно залишається 
критичною для людей.
 Вигідний такий стан справ 
тільки представникам Держ-
рибохорони, які щодня мають 
свій «навар» із рибалок. А ось 
люди, які стали браконьєра-
ми не з власної волі, мають 
сумний вибір: або платити 
штраф за вилов креветки, або 
залишити свої сім’ї без шмат-
ка хліба. ■

ПРОМИСЕЛ

Браконьєри мимоволі
На Кінбурнському півострові рибалок 
штрафують за вилов креветки, право 
на який вони втратили з вини чиновників

■

ЗЛОЧИН І КАРА

До 15 за тероризм
На Тернопільщині розслідували 
справу «ЛНРівців»

■

МУЖНІСТЬ

Іванова вершина
Хлопець на інвалідному візку 
підкорив Говерлу

■

Іван Маслюк і його команда.❙
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Володимир МАНЬКО,
політичний експерт

1. Від льодовикового періоду 
до відлиги
 Короткий період в історії Ук-
раїни з 2010 до 2013 рр., до того, 
як вибухнув Євромайдан, з упев-
неністю можна назвати льодови-
ковим. 
 Попри незначне макроеко-
номічне зростання та ряд реалі-
зованих інфраструктурних про-
ектів, головним чином приуро-
чених до Євро-2012, країна за-
нурювалась у авторитаризм, 
олігархію, корупцію, беззакон-
ня і деградацію. Було встанов-
лено суто екстрактивні еконо-
мічні та політичні інститути, 
при яких велика влада й вели-
кі гроші належали донецькому, 
а точніше межигірському клану 
на чолі з тодішнім президентом 
країни. Державна казна та де-
ржавні резерви були майже пус-
ті, країна в боргах, та люди про 
це не знали. 
 Після Революції гідності на 
певний час утворився вакуум 
влади. Представники згадано-
го вище клану повтікали, боя-
чись людського гніву, а лідери, 
які щойно зійшли зі сцени Май-
дану, виявились не спроможни-
ми до адекватної реакції на всі 
виклики. Економіка ж та фінан-
совий сектор відреагували одра-
зу — рецесією та девальвацією 
гривні. 
 У цей час, на тлі російської 
агресії у Криму та на Донбасі, 
Президентом було обрано Петра 
Порошенка. Коли серед пріори-
тетів своєї діяльності він нази-
вав, зокрема, й рішучі реформи 
— він мав рацію. Бо льодовик, 
обпалений Майданом та війною, 
вже розтавав. Жодного сумніву 
щодо неможливості повернення 
у цей період у більшості грома-
дян, а в Президента й поготів, не 
виникало. 
 Якщо продовжувати вживати 
аналогії з історії розвитку всієї 
Землі, то з обранням Порошенка 
Президентом в Україні настав пе-
ріод після пізнього дріасу, тобто 
період різкого потепління після 
льодовика. 
 Що мається на увазі під цим 
потеплінням? Передусім це ши-
роке реформування та створення 
більш інклюзивних політичних 
і економічних інститутів. Саме 
ця вимога й проходить червоною 
ниткою через усю Угоду про асо-
ціацію з ЄС, з якої, власне, все й 
почалось. Щоб почати виконува-
ти Угоду, треба було як мінімум 
її підписати, а потiм розверну-
ти країну курсом на євроатлан-
тичну інтеграцію.

2. Від розмов про реформи 
до їх втілення
 Цей шлях в Україні зайняв 
близько півроку. Саме стіль-
ки працював перший уряд Ар-
сенія Яценюка. Півроку бала-
чок та блукань між трьох сосен. 
Гальмом реформ була і Верховна 
Рада, обрана ще у часи льодови-
ка. Тоді Президентом було вису-
нуто ідею її переобрання. Новий 
склад набагато більше відпові-
дав запитам суспільства: рефор-
ми, справедливість, мир. І ось 
тут почалось. 
 Реформа місцевого самовря-
дування, іншими словами де-
централізація, яка поволі, але 
впевнено рухається, даючи мож-

ливість громадам на місцях ста-
вати більш спроможними. Казна 
міст і містечок наповнилась ре-
альними грошима, які тепер вит-
рачаються на розсуд містян, а не 
київського дядька. 
 Реформа правоохоронних ор-
ганів. Створено нову поліцію з 
гаслом «служити та захищати», 
замість «карати та покривати». 
Створено нові антикорупційні 
органи — НАБУ, САП, НАЗК. 
Здійснюється євроремонт у Ге-
неральній прокуратурі, який, 
щоправда, затягнувся аж до при-
ходу у відомство Юрія Луценка. 
Триває судова реформа. Розпо-
чато судові процеси проти пред-
ставників межигірського клану, 
зокрема й президента-утікача. 
Перші результати є — корупцій-
ні активи Януковича з «Ощад-
банку» повернуто до казни. За-
проваджено революційне елект-
ронне декларування. Запровад-
жено державне фінансування 
політичних партій. 
 Дерегуляція в економічній 
сфері й у галузі державних пос-
луг, зокрема скасовано чимало 
корупційних і шкідливих для 
бізнесу ліцензій та директив. 
Створено можливість зареєстру-
вати бізнес онлайн. Створено 
портал Prozorro. Зменшено кіль-
кість податків. Разом iз вільною 
торгівлею з ЄС усе це розширює 
горизонти для наших підпри-
ємств та підприємців. Усунення 
дисбалансів у банківському сек-
торі має привести до відновлення 
кредитування — як споживчо-
го, так і комерційного. Вже від-
новлено макроекономічне зрос-
тання. Успіхи проглядаються і в 
окремих секторах — енергетич-
ному, аграрному. Резерви НБУ 
зросли. 
 У соціальній сфері важливим 
здобутком є вже те, що у такий 
важкий час удалося зберегти со-
ціальні виплати, виплачувати 
їх вчасно без затримок. Більше 
того, держава знаходить мож-
ливість ще й виплачувати суб-
сидії по ЖКГ. Зростання міні-
мальної зарплати вдвічі призве-
ло до підвищення рівня життя 
громадян і не призвело до сплес-
ку інфляції. 
 Реформа армії та спецслужб! 
Недарма ставлю наголос, бо краї-
на зазнає агресії з боку РФ. Ці ін-
ституції мають протистояти аг-
ресії, і тепер вони це роблять ус-
пішно. Армія стала забезпече-
ною, озброєною, вмотивованою. 
Оборонпром вийшов iз летаргіч-
ного сну та розробляє бойову так-
тичну ракету власного виробниц-
тва. 
 Особливо значними є успіхи 
на зовнішній арені. Міжнародна 
проукраїнська коаліція діє вже 
три роки, якраз iз часу обрання 
Порошенка Президентом. Наразі 
хтось інший у статусі Президен-
та не міг би так достойно пред-
ставляти країну у світі. Російсь-
ка пропаганда щоразу зазнає по-
разки, Путін залишається в ізо-
ляції, а запропоновані Україною 
санкції б’ють по економці РФ і 
допомагають стримувати агре-
сора. Запровадження безвізу з 
ЄС — це квінтесенція успіху ук-
раїнської зовнішньої політики. 
 Подібні зміни, власне, й оз-
начають збільшення інклюзив-
ності, тобто відлигу. Наші між-
народні партнери бачать пози-
тивний прогрес на шляху реформ 
і наголошують на цьому. Крем-

лівський агресор, до речі, теж 
бачить наш прогрес, проте реак-
ція інша — намагання знеціни-
ти, висміяти. 

3. Від здобутків до втрат
 Та все ж є і невикористані 
можливості, так би мовити, зра-
ди. До цього часу не почато поси-
лення інклюзивності в аграрно-
му секторі. Як уже зазначено, ця 
галузь розвивається і показує ре-
зультат. Та все ж аграрною над-
державою Україна не стане без 
ринку землі. Землею має володі-
ти той, хто на ній працює, — ось 
мета, до якої слід iти. Система 
орендних відносин, що маємо 
зараз, не є найефективнiшою. 
На цьому тлі квітне корупція. 
Водночас земельна реформа має 
виставити всі необхідні запобіж-
ники, щоб не втратити землю, бо 
це стратегічне надбання. 
 Пробуксовують також медич-
на та пенсійна реформи. Справж-
ні реформи (медична страховка, 
накопичувальна пенсія), а не 
імітація (зміна системи держфі-
нансування у медицині, збіль-
шення пенсійного стажу), ок-
рім інклюзивності, дадуть пош-
товх й економіці у вигляді довго-
строкових капіталовкладень як 
iз пенсійного, так і з медичного 
фондів. 
 Реформа виборчого законо-
давства відбулась лише косме-
тична. Надія на вибори за від-
критими списками поки що за-
лишається примарною. А старий 
склад ЦВК на чолі з «підрахуя-
ми» ще часів помаранчевого 
Майдану просто дратує. 
 Є проблеми у залученні пря-
мих іноземних інвестицій, поп-
ри те, що створено інвестицій-
ну раду. Є проблеми з роботою 
НАЗК, бо декларації перевіря-
ють дуже повільно. 
 Та найбільш прикро, що досі 
не вдалось деокупувати тери-
торію України і встановити там 
мир. Але ми розуміємо, що це 
поки поза можливостями Пре-
зидента. Хоча прізвище тут має 
значення. Якого саме Президен-
та? Це поза можливостями Пре-
зидента Порошенка, президен-
та Трампа, інших лідерів, окрім 
президента Путіна. Ось хто має 
можливість. Він єдиний може 
дати вказівку своїм воякам-
окупантам повертатись додому. 
«Бєрі шинель, іді домой» — десь 
так. 

4. Від відлиги до золотого 
мільярда
 Загалом шанс на реформуван-
ня країна використовує. Прези-
дент Порошенко, який заявив, 
що хоче увійти в історію як ре-
форматор, має таку нагоду. Хоча 
ми живемо у парламентсько-пре-
зидентській республіці, де пов-
новаження Президента обме-
жені, саме він виступає локомо-
тивом реформ. А увійде він в іс-
торію як реформатор тоді, коли 
завершиться процес перетворен-
ня України з екстрактивної на 
інклюзивну країну. Ось рецепт, 
за яким лікувались усі країни 
цивілізованого світу. Хоча слід 
визнати, що лікування це не за-
вжди проходило приємно. Але 
ті, хто цей процес пройшов, — 
сьогодні це країни так званого 
золотого мільярда, членом яко-
го прагнемо стати й ми. То нехай 
це буде наша амбітна національ-
на ідея. ■

ОЦІНКИ

Шанс увiйти в iсторiю
Три роки реформатора: здобутки та втрати Президента Порошенка

■ПАРЛАМЕНТ

Курс на Альянс
Верховна Рада законодавчо 
закріпила можливий вступ 
України до НАТО як державний 
пріоритет
Наталія ЛЕБІДЬ

 Мабуть, ту без-
діяльність Верхов-
ної Ради, яку за-
конодавчий орган 
продемонстрував 
у вівторок та се-
реду (не обравши 
омбудсмана і не 
розв’язавши про-
блему медичної 
реформи), парла-
ментарії вирішили 
компенсувати ме-
гаважливим рішенням у четвер. 276 голосами «за» на-
родні обранці проголосували за законопроект №6470, 
котрий закріпляє курс України на вступ до НАТО. 
 Згідно з пояснювальною запискою, новий закон 
вносить необхідні для вступу в Альянс зміни до законів 
України «Про засади внутрішньої і зовнішньої  полі-
тики» і «Про основи національної безпеки України». 
За словами авторів законопроекту, прийняття цього 
документа сприятиме розширенню та поглибленню 
співробітництва України з Організацією Північноат-
лантичного договору, зміцненню національної безпе-
ки країни, а також матиме наслідком гарантію її суве-
ренітету і територіальної цілісності.
 «Агресія Російської Федерації проти України, 
анексія частини української території поставила перед 
Українською державою невідкладне завдання щодо ре-
ального забезпечення національної безпеки країни», — 
пояснили автори. Депутати-ініціатори підкреслюють, 
що про необхідність вступу країни до НАТО свідчить 
досвід низки держав-сусідів України, для яких таке єд-
нання стало «найефективнішим інструментом забезпе-
чення безпеки, збереження територіальної цілісності і 
суверенітету».
 Як відомо, з питання НАТО Президент Порошенко 
має намір провести всеукраїнський референдум. Вос-
таннє про це глава держави згадував 2 лютого поточ-
ного року — в інтерв’ю німецькому виданню Berliner 
Morgenpost. «4 роки тому лише 16 відсотків жителів 
підтримували вступ в НАТО. Зараз таких 54 відсотки», 
— зауважив тоді Порошенко.
 А тим часом Петро Порошенко вже визначився з 
кандидатурою представника країни при НАТО і неза-
баром підпише указ про його призначення, повідомив 
заступник глави адміністрації Президента Костянтин 
Єлісєєв. «Ми дуже радіємо з того, що НАТО зараз пере-
творюється на вагомий чинник безпеки нашої держа-
ви», — зазначив Єлісєєв. 
 Також, за його словами, Порошенко під час висту-
пу в парламенті у вересні конкретизує напрями подаль-
шої співпраці України з НАТО. Раніше стало відомо 
й про те, що засідання комісії «Україна — НАТО» за 
участю Порошенка відбудеться в рамках зустрічі Пів-
нічноатлантичної ради, яка пройде 9-10 липня в Києві. 
В ці дні до Києва приїде й Генсек НАТО Йенс Столтен-
берг.
 А от міністр закордонних справ України Павло 
Клімкін іде далі всіх у своїх сподіваннях. Він вислов-
лює впевненість у тому, що незабаром Україна також 
стане однією з країн-учасниць Пінічноатлантичного 
Альянсу. «Прапор Чорногорії в НАТО — унаочнення 
політики відкритих дверей Альянсу. Без сумнівів, роз-
ширене партнерство України з цим військово-політич-
ним блоком призведе до подібного результату», — за-
значив Клімкін. 
 Що ж, попри весь скептицизм окремих прошар-
ків суспільства, «безвізу» Україна таки домоглася. 
Доб’ється й повноцінного членства в НАТО? ■
 P.S. Наприкінці вчорашнього ранкового засідан-
ня Верховна Рада все ж зробила крок назустріч ме-
дичній реформі. Парламентарії розглянули відповід-
ні законопроекти і дали 227 голосів за законопроект 
«Про державні фінансові гарантії надання медичних 
послуг та лікарських засобів». Щоправда, це їм уда-
лося лише з третього разу. При цьому альтернатив-
ний проект «Про державні фінансові гарантії забез-
печення населення необхідною медичною допомогою, 
лікарськими засобами та послугами системи громад-
ського здоров’я», який підготував народний депутат, 
екс-міністр охорони здоров’я Олег Мусій, депутати 
не підтримали. Законопроект «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України» (6329) нардепи не під-
тримали, як і альтернативний (6329-1). Обидва зако-
нопроекти народні обранці відхилили.

■

І ми там будемо. Якщо, звісно, 
постараємося.

❙
❙
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Робоферм 
народився 
у Дніпрі
Українці створили 
робота-фермера 
на сонячних панелях
Олена ЯРОШЕНКО

 Концепт автономного сільськогоспо-
дарського робота на сонячних батареях 
AgroSmart L розробила команда фахівців iз 
Дніпра. Як повідомляє сайт zabeba. li, агро-
робот здатен обробляти одночасно близько 
восьми культур. За словами керівника про-
екту Максима Тютюнникова, на відміну 
від існуючих аналогів, дніпровський робот 
уміє адаптуватися під рельєф і працювати 
навіть на нерівній місцевості. Орієнтували-
ся розробники на застосування свого діти-
ща насамперед у невеликих багатопрофіль-
них сільгосппідприємствах. Уже в перший 
рік використання робоферм, за словами ав-
торів, здатен підвищити врожайність зер-
нових на 15, а плодово-овочевих культур до 
65 відсотків: «Один AgroSmart L може об-
робляти від 300 до 3000 гектарів залежно 
від культури. Традиційна сільгосптехніка 
своєю вагою утрамбовує землю, порушую-
чи капілярний обмін і вбиваючи ґрунт, та 
ще й використовує велику кількість палив-
но-мастильних матеріалів. При цьому на-
віть сучасні точні технології землеробства 
не дозволяють уникнути монокультурних 
полів iз бур’янами та шкідниками, для зни-
щення яких потрібні отрутохімікати, — по-
яснює фахівець. — Наша технологія агро-
моста дозволяє трактору рухатися доріжка-
ми, а не по ріллі, а точна посадка — виро-
щувати на одному полі разом різні рослини: 
приміром, ряд пшениці, конюшини, карто-
топлі та капусти».
 Довготривале використання робота 
AgroSmart L прогнозовано збільшить дохід 
фермера на 50-80 відсотків.   «Використан-
ня нашого робота дозволить не лише підви-
щити врожайність і знизити витрати, а й ви-
рощувати органічну продукцію, яка на єв-
ропейських ринках коштує значно дорож-
че, ніж традиційна, — наголошує розробник 
Андрій Доненко. — Запропонована техно-
логія розширить агроекспорт, який навіть 
у маленької Голландії вшестеро перевищує 
український, і, можливо, Україна припи-
нить нарешті втрачати до 3 тисяч гектарів 
родючих земель щорічно через застарілі 
технології обробітку ґрунту». 
 Керівник проекту Максим Тютюнни-
ков повідомив, що діючий прототип моделі 
в масштабі 1:15 практично готовий. «Ком-
плекс має модульну систему і складається 
з системи безпілотних «міні-тракторів», 
мостової ферми і набору навісних маніпу-
ляторів, які зможуть виконувати будь-які 
польові роботи і підбиратимуться залежно 
від потреб сільгоспвиробників. Завдяки со-
нячним панелями і акумулятору робот змо-
же працювати цілодобово». 
 Бортовий комп’ютер «розумного» трак-
тора можна буде запрограмувати на бага-
торічний період роботи: робот зможе сам 
заїжджати на поле, а транспортні модулі 
підвозитимуть насіння, добрива та тару, 
відправляючи на склад уже фасовану про-
дукцію. Згідно з концептом, iз боків робо-
та будуть розташовані вантажні модулі, які 
доставлятимуть витратний матеріал і заби-
ратимуть урожай. Комплекс зможе постій-
но бути в полі, а за процесом роботи мож-
на буде спостерігати онлайн: один оператор 
контролюватиме одразу кілька таких агре-
гатів. 
 Як повідомив Андрій Доненко, стартап 
AgroSmart L уже подолав «долину смер-
ті»: «Вже є команда і початкова капіталіза-
ція, готуємося до створення діючої моделі у 
масштабі 1:10, для якої знадобиться близь-
ко 20 тисяч доларів. Загальна вартість про-
екту — 10 мільйонів доларів. Але це копій-
ки в порівнянні iз західними інвестиціями 
у подібні розробки». ■

■

Оксана СОВА

 На початку року сіль-
госпвиробникам відмі-
нили спеціальний режим 
ПДВ, пообіцявши замість 
нього ввести спеціальні 
бюджетні дотації. У тім 
числі — пропонуючи част-
кову компенсацію вартості 
сільськогосподарської тех-
ніки та обладнання вітчиз-
няного виробництва. 
 Щоб виробник сіль-
госптехніки потрапив до 
заповітного списку, під-
приємство повинне виго-
товляти максимум компо-
нентів на території Украї-
ни, у виробництві мають 
брати участь максимум 
громадян України, більша 
частина виробництва має 
розташовуватись на мит-
ній території України.  
 Сільгоспвиробник от-
римує часткову компенса-
цію вартості техніки чи об-
ладнання на безповорот-
ній основі. Компенсується 
вартість технічних засобів, 
придбаних до 1 грудня по-
точного року.  Техніка, 
придбана з частковою ком-

пенсацією вартості, впро-
довж трьох років має ви-
користовуватися за при-
значенням і її не можна 
продавати чи відчужува-
ти. Якщо сільгоспвироб-
ник порушить це прави-
ло, його змусять поверну-
ти отримані кошти і поз-
бавлять права отримувати 
державну компенсацію на 
3 роки. Міністерство еко-
номічного розвитку і тор-
гівлі затвердило і опри-
люднило перелік із 40 віт-

чизняних підприємств, за-
купівлю агротехніки яких 
частково компенсують iз 
держбюджету. До перелі-
ку підприємств, вартість 
техніки яких компенсува-
тимуть, зокрема, увійшли 
Харківський тракторний 
завод, ДП «Південмаш» ім. 
Макарова», який випускає 
трактори ЮМЗ, Хороль-
ський механічний завод, 
завод «Фрегат», Лозівсь-
кий ковальсько-механіч-
ний завод, Карлівський 

та Херсонський машино-
будівні заводи, підприємс-
тва «Бердянські жнивар-
ки» та інші. У бю джеті на 
2017 рік на зазначену про-
граму загалом передбачено 
близько 550 млн. грн.
 Але виявилося, що, на 
перший погляд, конструк-
тивне нововведення ство-
рює й інші обмеження для 
сільгоспвиробників. Особ-
ливо тих, у чиїй роботі не-
можливо обходитися без 
спеціального обладнання 
закордонного виробниц-
тва, аналогів якому ук-
раїнські компанії не ви-
робляють. А ще відкрило 
чергову «дірку в паркані» 
для зловживань, як це у 
нас уже традиційно відбу-
вається при використан-
ні бюджетних преферен-
цій. Наприклад, деякі ви-
робники техніки вже під-
няли ціну за свої вироби на 
ті умовні 20 відсотків ком-
пенсації, не переймаючись 
поліпшенням якості влас-
ного сільгоспобладнан-
ня до рівня зарубіжних. 
Тому їхні потенційні по-
купці-аграрії, які дружать 
з математикою і здатні пра-
вильно оцінювати співвід-
ношення «ціна-якість», 
поки що доволі скептично 
ставляться до хитромудро-
го нововведення. І воліють 
мати справу з прагматич-
ними зарубіжними продав-
цями, не заморочуючись не 
вельми надійними компен-
саційними схемами. ■

Олена ЯРОШЕНКО

 У Дніпропетровській області від-
крито другу чергу Демонстраційної 
ферми СП «Молочарське», спроекто-
ваної канадськими інженерами. Міс-
цевий приклад високотехнологічного 
молочного виробництва — вдалий до-
свід міжнародної підтримки сільгосп-
кооперації в Україні. Вона дозволяє 
малим агровиробникам зміцнювати 
свої позиції та виходити на організо-
ваний ринок. 
 Відкриття ферми відбулося завдя-
ки проекту міжнародної технічної до-
помоги «Розвиток молочного бізнесу в 

Україні». Одночасно  з нею відкрили 
ще й «Перший кооперативний елева-
тор» у рамках проекту «Розвиток зер-
носховищ та сільськогосподарських 
кооперативів в Україні». Звісно, пе-
реконатися в дієвості і практичності 
міжнародних проектів з’їхалися й 
депутати, представники централь-
них і місцевих органів влади, посоль-
ства Канади в Україні, українських і 
міжнародних організацій та партнери 
проектів. Учасники події разом із чле-
нами українських і закордонних мо-
лочних кооперативів отримали мож-
ливість оглянути демонстраційну 
ферму із єдиним в Україні чистокров-

ним поголів’ям породи «Джерсі», за-
везеним із Данії. Початок роботи пер-
шого в Україні кооперативного зерно-
вого елеватора також приурочили цій 
події.
 Ця демонстраційна ферма на Дніп-
ропетровщині вже стала базою прове-
дення тренінгів для членів коопера-
тивів — малих та середніх виробни-
ків молока з усіх питань молочного 
виробництва. «Молочарське» засну-
вало в 2012 році Об’єднання сільсь-
когосподарських обслуговуючих ко-
оперативів «Господар», за фінансової 
підтримки уряду Канади, Данон еко-
систем фонду, Компанії «Данон» в Ук-
раїні та Heifer International, у співпра-
ці з Канадською неурядовою організа-
цією SOCODEVI, МБФ «Добробут гро-
мад» та ДОГО «Сільськогосподарська 
консультаційна служба». Демонстра-
ційна ферма СП «Молочарське» — 
сільськогосподарське підприємство з 
виробництва високоякісного молока, 
а також єдиний у своєму роді навчаль-
ний центр для молочних фермерів в 
Україні. ■

Потренуємося торгувати з ЄС?
 Проект Євросоюзу «Підтримка впровадження 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» та Мініс-
терство агрополітики провели одноденний тренінг 
«Правові, економічні та політичні аспекти Угоди 
про асоціацію та Зона вільної торгівлі». Навчаль-
ний семінар відбувся в рамках агропромислової 
виставки «Агро-2017». Основні завдання тренін-
гу — надання інформації про Угоду про асоціа-
цію та Зону вільної торгівлі, відмінності між інши-
ми міжнародними угодами (ЗВТ та ПВЗВТ), основ-
ні принципи ПВЗВТ, галузі застосування, переваги 
та перспективи для розвитку національної еконо-
міки. 

Мороз — мінус 29 відсотків
 Травневі морози, які спостерігали май-
же на всій території України, завдали значної 
шкоди плодово-ягідним культурам та виногра-
ду. Прогнозні показники валового збору вро-
жаю зменшено на 29 відсотків на основі даних, 
які надійшли від структурних підрозділів агро-
промислового розвитку облдержадміністрацій. 
В абсолютних показниках загальнонаціональ-
ний прогноз врожаю ягід та фруктів зменшено 

з 2473 до 1755 тисяч тонн. Найбільшої шкоди 
зазнали кісточкові культури — їх прогнозний 
урожай зменшено з 476 до 292 тисяч тонн (на 39 
відсотків). У розрізі цих культур найбільший не-
добір урожаю очікується в абрикосів, персиків і 
нектарину. Планується зібрати 33 300 тонн аб-
рикосiв, 9 700 тонн персика та нектарина (проти 
раніше очікуваних 71 та 18 тисяч тонн відповід-
но). Найменшої шкоди завдано винограду — в 
межах 13 відсотків. Його урожай очікується на 
рівні 333 тисяч тонн проти попереднього про-
гнозу 380 тисяч тонн. 

«Агро-2017»
 8 червня в рамках XXIX Міжнародної агро-
промислової виставки відбудеться презентація 
онлайн-сервісу «Агрокраїна». Мета проекту — 
об’єднати агропартнерів та допомогти ферме-
рам ефективно планувати роботу на полях.  За 
обмежених ресурсів на певних земельних ма-
сивах сервіс допоможе знайти необхідну техні-
ку поруч, вирішити логістичні проблеми, зеко-
номити час та кошти. 
 Нагадаємо, що виставка «Агро-2017» про-
ходить з 7 по 10 червня у Києві (ВДНГ). У її рам-

ках відбудуться спеціалізовані виставки:
 ЕкспоАгроТех-2017 — сільськогоспо-
дарська техніка, обладнання і запасні частини;
 Біопаливо-2017 — відновлювані джерела 
енергії;
 Hi-Tech Агро-2017 — автоматизація, керу-
вання альтернативною енергетикою, GPS і GIS-
технології;
 Organic-2017 — органічні продукти і техно-
логії;
 Animal’EX-2017 — свійські тварини, вете-
ринарія і продукти для тваринництва;
 Еквісвіт-2017 — виставка конярства та кін-
ного спорту;
 FishExpo-2017 — рибне господарство і ри-
бальство;
 Рослинництво і агрохімія — агротехніка, аг-
рохімія, екологічні продукти і технології, приса-
дибне господарство, садівництво, городництво, 
рослинництво, теплиці;
 Agro Build-Expo-2017 — будівництво в аг-
рарному секторі: техніка, БМЗ, будівельні ма-
теріали;
 Агротранспорт і логістика — забезпечення 
транспортування і зберігання продукції. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

КООПЕРАЦІЯ

Усім світом — на молоко
Чистокровне поголів’я плюс міжнародний досвід 
догляду за ним

■

ДОТАЦІЇ 

Компенсація з сюрпризами
Сорок виробників сільгосптехніки потрапили до пільгового 
списку Мінекономрозвитку

■



КАНАЛ «1+1»

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок iз «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 1.35 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.50 Міняю жінку-4

12.20 Комедія «Матусі-2»

14.30, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

20.15, 21.15, 22.20 Комедія 

«Свати-4»

23.20, 2.00 Х/ф «Убити 
Білла»

ІНТЕР

05.30, 20.00, 2.10, 5.20 Подробиці

06.00 М/ф

06.20, 13.20 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20, 12.30 Т/с «Краплина 

світла»

15.15 Чекай на мене

18.00, 19.00, 4.35 Стосується 

кожного

20.40 Т/с «1942»

22.30 Т/с «Мессінг: той, хто 

бачив крізь час»

2.50 Великі українці

03.15 уДачний проект

03.55 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50, 7.15, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.00 Сьогодні

09.15, 3.50 Зоряний шлях

10.50, 4.30 Реальна містика

12.50 Х/ф «Вальс — 
бостон»

14.45, 15.30 Т/с «Будинок із 

сюрпризом»

19.45, 2.50 Говорить 

Україна

21.00 Т/с «Ключі від щастя»

23.30 Х/ф «Спис долі»
05.20 Агенти 

справедливості

ICTV

05.00 Служба розшуку 

дітей

05.05, 4.50 Дивитись усім!

05.50, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.35 Факти тижня. 100 

хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.10 Спорт

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.10 Антизомбі

11.10, 13.20 Секретний 

фронт

12.45, 15.45 Факти. День

14.10, 16.10 Х/ф «У 
смертельній 
небезпеці»

16.35 Х/ф «Повітряний 
маршал»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «Пес»

22.35 Свобода слова

00.35 Х/ф «Людина-
вовк»

02.25 Стоп-10

04.30 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.30 Зона ночі

04.30 Т/с «Татусеві дочки»

05.40, 18.00 Абзац

06.39, 8.49 Kids Time

06.40 М/с «Сімейка Крудс»

07.00 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

08.50 Х/ф «Cімейка 
вампірів»

10.50 Х/ф «Мармадюк»
12.40 Х/ф «Морський 

піхотинець»
14.30 Х/ф «По дорозі»
16.10 Х/ф «Вавилон н.е.»
19.00 Ревізор

22.00 Пристрасті за 

Ревізором

00.30 Х/ф «Спуск»
02.25 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

05.00 Т/с «Бухта страху»

08.10, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

10.20, 17.25 Т/с «Детективи»

11.50, 0.40 Т/с «Суто 

англійські вбивства»

13.45, 15.05 Т/с «CSI: Лас-

Вегас-13»

14.45, 19.00, 23.15, 3.15 

Свідок

15.40 Легенди карного 

розшуку

21.30 Т/с «Гаваї 5.0 — 6»

23.45 Т/с «Код 100»

02.30 Т/с «Королі втечі»

03.45 Випадковий свідок

03.50 Речовий доказ

04.20 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Літопис боротьби за 

Українську державу, 

ч. 1

06.40 Майстер iз Річки 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45 Новини. Культура. 

Дайджест 

08.05 Києвотека. Київ у 

щоденниках. 

Н. Суровцова 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20, 16.00 Актуально

09.25 Мовою мистецтва 

09.50 Сценограй 

10.20 О. Ісаєва Second love 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру 

12.00 Щастя…коли мрії 

збуваються 

12.20 Д/ф «На порозі історії. 

Михайло Грушевський» 

13.00 Немеркнучі зірки. 

Євгенія Мірошниченко 

14.00, 02.00 Х/ф 
«Жменяки», с. 1

15.10, 03.10 Костянтин 

Ріттель-Кобилянський

16.05 Азбука ремесел 

16.25 Звукові картини

17.00, 00.50 Нариси історії 

культури України. 

з Мирославом 

Поповичем. Володимир 

Вернадський

17.30, 01.20 Леся Дичко 

«Джерело» 

18.15, 00.00 Новинний блок 

19.00, 00.35 Новини. Культура

19.20 Діалог Василь 

Герасим’юк — Петро 

Селецький, ч. 1

19.50 Київська фортеця. 

Четверта башта

20.20 Вечірня казка 

20.30 Д/ф «Титан. 

М. Драгоманов»

21.20 Український диптих

22.30 Ідеальне місто Жовква 

23.00 Немеркнучі зірки. 

Євгенія Мірошниченко

04.00 Фільм-опера «Борис 

Годунов», с. 1 

05.20 Перлина Буковинських 

Карпат

 

СТБ

06.45, 16.00 Все буде добре!

08.40 Планета земля

09.40 Х/ф «Мандрівка у 
закоханість»

11.45 Україна має талант!

13.50 Битва екстрасенсів-13

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30 Кохана, ми вбиваємо 

дітей

22.50 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 16.20 П’єр Рішар. 

Блазень чи король?

06.50 Кумири

07.00, 14.20, 18.00 Алло, 

лікарю!

09.50 Життя в цифрі

10.45 Завтра — сьогодні

15.20 Відлуння

15.50 Євромакс

17.20 Пісні УПА Червона 

Рута-2015

18.55 В гостях у Дмитрия 

Гордона

20.00 Вердикт історії

21.10 Леонід Кравчук — про 

час і про себе

22.10, 5.05 DW-Візерунок дня

22.30 Заклинач акул

23.00 Останній шанс побачити

00.05 Ніч чорних краваток

01.55 Життя на вершині

02.50 Після опівночі

03.50 Світські хроніки

04.15 Цивілізація Incognita

04.30 Модні історії

04.50 Ландшафтні гри

05.15 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30, 19.00 ДжеДАІ

09.00, 23.10 Він, Вона і 

телевізор

15.05 Х/ф «100 градусів 
нижче нуля»

16.50 Т/с «Теорія брехні-2»

19.20, 20.20 Т/с «Зустрічна 

смуга»

21.15 Х/ф «Гра смерті»
00.10 Х/ф «Великий вибух»
02.05 Х/ф «Лісова пісня»
03.35 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.05 Ісландія — Хорватія. 

Відбір до ЧС-2018

07.55, 0.40 Журнал Ліги 

чемпіонів

08.25, 21.20 Огляд 3-го 

ігрового дня. Відбір до 

ЧС-2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 Македонія — Іспанія. 

Відбір до ЧС-2018

12.10 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

12.55 Косово — Туреччина. 

Відбір до ЧС-2018

14.45 Відбір до ЧС-2018 

Огляд туру

16.00, 18.40 Головна команда

16.50 Фінляндія — Україна. 

Відбір до ЧС-2018

19.30 Сербія — Уельс. Відбір 

до ЧС-2018

22.50 Швеція — Франція. 

Відбір до ЧС-2018

01.10 Боснія і Герцеговина 

— Греція. Відбір до 

ЧС-2018

03.00 Відбір до ЧС-2018 

Огляд туру

03.55 Латвія — Португалія. 

Відбір до ЧС-2018

ФУТБОЛ-2

06.00, 0.20 Огляд 3-го 

ігрового дня. Відбір до 

ЧС-2018

07.35 Азербайджан — Півн. 

Ірландія. Відбір до ЧС-

2018

09.25, 12.10 Головна команда

10.20, 22.30 Фінляндія 

— Україна. Відбір до 

ЧС-2018

13.00 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до ЧС-

2018

15.30 Ірландія — Австрія. 

Відбір до ЧС-2018

17.20, 3.50 Топ-матч

17.25 Ісландія — Хорватія. 

Відбір до ЧС-2018

19.15 Відбір до ЧС-2018 

Огляд туру

20.10 Македонія — Іспанія. 

Відбір до ЧС-2018

22.00 Журнал Ліги чемпіонів

02.00 Косово — Туреччина. 

Відбір до ЧС-2018

04.00 Сербія — Вельс. Відбір 

до ЧС-2018

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

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, 0.30 Містична Україна

14.30 Бандитська Одеса

15.20, 23.40 Смертельний 

двобій

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

18.00 Незвичайна наука

19.00 Легенди карного 

розшуку

20.00 Наші

22.40 Квест

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, 2.00 Орел і 

решка

18.00 Звана вечеря

22.00 Х/ф «Пробач за 
кохання»

03.30 Нічне життя

ТЕТ

06.00 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»

10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.40 Т/с «Баффі-

винищувачка 

вампірів»

12.20, 16.45 Казки У Кіно

12.45, 17.50, 22.00 Країна У

13.20, 19.55 Одного разу під 

Полтавою

13.45, 20.55 Готель «Галіція»

14.25 Т/с «Домашній арешт»

15.30 Віталька

18.50 Панянка-селянка

23.00 Найгірший водій країни

00.00 Т/с «Ти — найгірший»

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

15.35 Д/с «Смачні подорожі»

16.05, 3.20 Вікно в Америку

16.30 Стрибки у воду. 

Чемпіонат Європи. 

Церемонія відкриття

17.00, 2.00 Стрибки у воду. 

Чемпіонат Європи. 

Командні змагання, 

3 м./10 м

18.30, 1.20 Новинний блок

19.00, 1.45 Новини. Культура

19.20 Перша шпальта

19.55 Вересень

20.20 Про головне

21.30 Новини. Спорт

21.50 Війна і мир

22.50 З перших вуст

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

00.15 Телемагазин

01.18 «UA:Перший». Нічний 

канал

03.40 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 

iз «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.45 Міняю жінку-4

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»

23.20, 1.50 Х/ф «Убити 
Білла-2»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 13.20 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося»

11.05, 12.25, 20.40 Т/с «1942»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.35 Стосується 

кожного

20.00, 2.10, 5.20 Подробиці

22.30 Т/с «Мессінг: той, хто 

бачив крізь час»

02.50 Великі українці

03.15 уДачний проект

03.55 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 12.50 Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 19.00, 23.00, 

4.00 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 4.45 Зоряний шлях

10.50 Реальна містика

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»

15.00 Події

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Ключі від щастя»

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

02.00 Х/ф «Спис долі»

ICTV

05.35, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.50 Більше ніж правда

10.50 Х/ф «У смертельній 
небезпеці»

12.45, 15.45 Факти. День

13.20, 16.10 Т/с 

«Володимирська, 15»

17.40, 21.25 Т/с «Пес»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

22.20 Х/ф «Наперекір 
смерті»

00.25 Т/с «Лас-Вегас»

01.50 Стоп-10

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Дивитись усім!

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.40 Зона ночі

04.00, 7.00 Т/с «Татусеві дочки»

04.50, 18.00 Абзац

05.39, 6.55 Kids Time

05.40 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

11.50 Серця трьох

15.10 Серця трьох. Пост-шоу

19.00 Супермодель по-

українськи

21.40 Х/ф «Кохання з 
попередженням»

23.40 Х/ф «Спуск-2»

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

05.15 Х/ф «Інтердівчинка»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.25, 17.25 Т/с «Детективи»

11.55, 0.40 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

13.45, 15.05, 21.30 Т/с «Гаваї 

5.0 — 6»

14.45, 19.00, 23.15, 3.10 Свідок

15.40 Легенди карного розшуку

23.45 Т/с «Код 100»

02.20 Т/с «Королі втечі»

03.40 Випадковий свідок

03.45 Речовий доказ

04.45 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Азбука ремесел 

06.25 Звукові картини 

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 Діалог Василь 

Герасим’юк — Петро 

Селецький, ч. 1 

09.50 Київська фортеця. 

Четверта башта 

10.30 Д/ф «Титан. 

М. Драгоманов» 

11.20 Український диптих 

12.30 Ідеальне місто Жовква 

13.00 Немеркнучі зірки. Євгенія 

Мірошниченко 

14.00, 02.00 Х/ф «Жменяки», 
с. 2

15.10, 03.10 Срібне століття 

бельгійської поезії 

16.05 Скарби роду. Художня 

обробка шкіри

16.25 Романтичні руїни 

Хустського замку

16.40 А у нас кіно знімали… 

Іван Миколайчук 

17.10, 00.50 Літня архітектурна 

школа

17.55, 01.35 Логос 

19.20 Прямостояння. Іван Білик

19.55 «Тіні забутих предків». 

Спомин Лариси-Марічки

20.20 Вечірня казка 

20.30 Д/ф «Операція «Тютюн»

21.30 Фольк-music 

22.25 Д/ф «Борис Гмиря» 

23.25 Українські державники. 

Євген Коновалець

04.00 Фільм-опера «Борис 

Годунов», с. 2

05.20 Олег Чорногуз. Роздуми

 

СТБ

07.10, 16.00 Все буде добре!

09.10 Х/ф «Будьте моїм 
чоловіком...»

10.55 Україна має талант!

13.50 Битва екстрасенсів-13 

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30, 22.45 Кохана, ми 

вбиваємо дітей

22.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.05 Тарапунька. Аншлаг 

довжиною в життя

06.50, 22.00 DW-Візерунок дня

07.00, 14.15, 18.00 Алло, 

лікарю!

09.50 Будьте здорові!

10.45 Модні історії 

11.15, 4.15 Цивілізація Incognita

15.10 Соціальний статус

15.45 Пісні УПА. «Червона 

Рута-2015»

16.20, 22.20 Заклинач акул

16.50 Вердикт історії

18.55 В гостях у Дмитрия 

Гордона

20.10, 22.50 Останній шанс 

побачити

21.20, 4.30 Відлуння

00.00 Ніч чорних краваток

01.15 Життя на вершині

02.50 Після опівночі

03.50 Світські хроніки

05.00 Кумири

05.10 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30, 19.00 ДжеДАІ

09.00 Д/п «Помста природи»

11.00, 23.10 Він, Вона і 

телевізор

12.00, 3.25 Облом.UA.

14.40 Х/ф «Термінова 
доставка»

16.50, 0.10 Т/с «Теорія 

брехні-2»

19.20, 20.20 Т/с «Зустрічна 

смуга»

21.15 Х/ф «Веселі канікули»
01.50 Х/ф «Камінна душа»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 Україна — Мальта. 

Контрольна гра

08.10 Естонія — Бельгія. 

Відбір до ЧС-2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Нідерланди — 

Люксембург. Відбір до 

ЧС-2018

12.10, 14.50 Головна команда

13.00 Фінляндія — Україна. 

Відбір до ЧС-2018

16.00 Азербайджан — Півн. 

Ірландія. Відбір до ЧС-

2018

17.50 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

18.50 Польща — Румунія. 

Відбір до ЧС-2018

20.40 Шотландія — Англія. 

Відбір до ЧС-2018

22.50 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

00.25 Німеччина — Сан-

Марино. Відбір до 

ЧС-2018

02.15 Ірландія — Австрія. 

Відбір до ЧС-2018

04.05 Чорногорія — Вірменія. 

Відбір до ЧС-2018

ФУТБОЛ-2

06.00, 16.35 Відбір до ЧС-2018 

Огляд туру

06.55 Шотландія — Англія. 

Відбір до ЧС-2018

08.45 Топ-матч

09.00 Польща — Румунія. 

Відбір до ЧС-2018

10.50 Журнал Ліги чемпіонів

11.20 Німеччина — Сан-

Марино. Відбір до 

ЧС-2018

13.10 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

14.45 Чорногорія — Вірменія. 

Відбір до ЧС-2018

17.30 Швеція — Франція. 

Відбір до ЧС-2018

19.20, 22.05 Головна команда

20.15 Фінляндія — Україна. 

Відбір до ЧС-2018

22.55 Боснія і Герцеговина 

— Греція. Відбір до 

ЧС-2018

00.45 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до 

ЧС-2018

02.35 Латвія — Португалія. 

Відбір до ЧС-2018

04.20 Огляд 3-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

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

14.30, 0.30 Бандитська Одеса

15.20, 23.40 Смертельний 

двобій

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

18.00 Незвичайна наука

19.00 Легенди карного 

розшуку

20.00 Наші

22.40 Квест

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 «Лис Микита»

07.45 М/с «Елвін і бурундуки»

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 Казки У Кіно

12.45, 17.50, 22.00, 2.30 Країна У

13.20, 19.55 Одного разу під 

Полтавою

13.45, 20.55 Готель «Галіція»

14.25 Т/с «Домашній арешт»

15.30, 4.10 Віталька

18.50 Панянка-селянка

23.00 Найгірший водій країни

00.00 Т/с «Ти — найгірший»

01.00 Т/с «Отже»

01.20 Шпілівілі

01.40 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, 15.35 Т/с «Аристократи»

09.55 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

10.50 Д/с «Історичні 

розслідування»

11.45 Баклани на Балкани

12.10 Стрибки у воду. 

Чемпіонат Європи. 

Церемонія відкриття

12.40, 21.30 Новини. Спорт

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.40 Уряд на зв’язку з 

громадянами

14.10 Т/с «Анна Піль»

16.30, 1.20 Стрибки у воду. 

Чемпіонат Європи. 

Синхрон. Змішані пари. 

3 м. Фінал

18.00, 2.45 Стрибки у воду. 

Чемпіонат Європи. Жінки. 

10 м. Фінал

19.30 Перший на селі

19.55 Наші гроші

20.20 Про головне

21.50 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

00.15 Телемагазин

04.05 Д/с «Середземномор’я»

04.30 Т/с «Травма»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 9—10 ЧЕРВНЯ 2017
13 червня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

ПЕРЕДПЛАТА-2017■

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Передплату на «Україну молоду» на 
друге півріччя продовжено до 21 червня

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 мож-
на зробити до 21 червня, і ви отримуватимете 
«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, 1.25 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок iз «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.45 Міняю жінку-4

12.20 Комедія «Матусі-2»

13.00, 14.00, 15.00 Комедія 

«Свати-4»

16.00, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

20.15, 21.15, 22.20 Комедія 

«Свати-5»

23.20, 1.50 Комедія «Чотири 

кімнати»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 13.20 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.05, 12.25, 20.40 Т/с «1942»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.35 Стосується 

кожного

20.00, 2.10, 5.20 Подробиці

22.30 Т/с «Мессінг: той, хто 

бачив крізь час»

02.50 Великі українці

03.15 уДачний проект

03.55 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 12.50, 5.20 Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 19.00, 23.00, 

2.40 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 3.30 Зоряний шлях

10.50, 4.30 Реальна містика

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»

15.00 Події

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Ключі від щастя. 

Продовження»

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

ICTV

05.35, 10.05, 4.55 

Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.00, 13.20 Х/ф 
«Наперекір смерті»

12.45, 15.45 Факти. День

13.30, 16.05 Т/с 

«Володимирська, 15»

17.45, 21.25 Т/с «Пес»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

22.25 Х/ф «Вогонь із 
пекла»

00.30 Т/с «Лас-Вегас»

02.00 Стоп-10

04.30 Студія Вашингтон

04.35 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.15 Зона ночі

03.10, 7.02 Т/с «Татусеві 

дочки»

04.50, 18.00 Абзац

05.49, 7.00 Kids Time

05.50 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

16.00 Від пацанки 

до панянки

19.00 Супермодель по-

українськи

21.45 Х/ф «Між небом і 
землею»

23.40 Х/ф «Пастир»
01.10 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, 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

05.10 Х/ф «Вінчання зі 
смертю»

06.30 Х/ф «Катала»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00, 0.40 Т/с «Суто 

англійські вбивства»

13.45, 15.05, 21.30 Т/с «Гаваї 

5.0 — 6»

14.45, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

15.40 Легенди карного 

розшуку

23.45 Т/с «Код 100»

02.55 Речовий доказ

04.05 Правда життя. Професії

04.35 Х/ф «Ніагара»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Скарби роду. Художня 

обробка шкіри

06.25 А у нас кіно знімали… 

Іван Миколайчук 

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 

Білик 

10.05 «Тіні забутих предків». 

Спомин Лариси-

Марічки 

10.30 Д/ф «Операція 

«Тютюн» 

11.30 Фольк-music 

12.25 Д/ф «Борис Гмиря» 

13.25 Українські державники. 

Євген Коновалець 

14.00, 02.00 Х/ф 
«Жменяки», с. 3

15.05, 03.05 Головна роль. 

Тамара Трунова

16.05, 00.50 Обереги. М’яка 

іграшка

16.30 Осінні зустрічі. Дмитро 

Шарабурін

17.25, 01.15 Читаючи Юрія 

Іллєнка, ч. 1 

19.20 Джерела з минулого. 

Архітектор простору, 

ч. 1

19.50 Від пращурів до 

нащадків. Кобзарі

20.10 Православний календар 

20.20 Вечірня казка 

20.30 І. Карпенко-Карий 

«Хазяїн». Фільм-

вистава 

21.50 Зірка Івана 

Миколайчука 

22.35 М. Мусоргський 

«Картинки з виставки»

23.10 Акторські зустрічі з 

Галиною Стефановою. 

Валерія Чайковська

04.00 Фільм-вистава 

«Сторінка щоденника» 

05.30 Д/ф «Персона грата. 

Іван Фундуклей»

 

СТБ

05.45, 16.00 Все буде добре!

07.40 Х/ф «Службовий 
роман»

10.45 Україна має талант!

13.50 Битва екстрасенсів-13

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30, 22.45 Кохана, ми 

вбиваємо дітей

23.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 15.35 Родіон Нахапетов: 

від П’ятихаток до 

Голлівуду

06.50, 21.50 DW-Візерунок 

дня

07.00, 14.10, 18.00 Алло, 

лікарю!

09.50, 4.25 Цивілізація 

Incognita

10.50 Зимою і літом 

мандруємо світом

15.00 Відлуння

16.30 Микола Сивий. Пісня 

— моя любов

17.30, 22.10 Заклинач акул

18.55 В гостях у Дмитра 

Гордона

20.00, 22.35 Останній шанс 

побачити

21.10 Глобал-3000

23.45 Натхнення

00.00 Ніч чорних краваток

01.40 Життя на вершині

02.50 Після опівночі

03.50 Світські хроніки

04.15 Кумири

04.40 Модні історії 

05.00 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, 23.00 Він, Вона і 

телевізор

12.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

15.00 Х/ф «Справжнє 
правосуддя-2: 
сховище»

16.50, 00.00 Т/с «Теорія 

брехні-2»

19.20, 20.15 Т/с «Зустрічна 

смуга»

21.15 Х/ф «Без надії на 
спокуту»

01.40 Х/ф «Богдан-Зиновій 
Хмельницький»

03.40 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.40 Головна команда

06.50 Фінляндія — Україна. 

Відбір до ЧС-2018

09.30 Журнал Ліги чемпіонів

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.15 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до ЧС-

2018

12.05 Ісландія — Хорватія. 

Відбір до ЧС-2018

13.50 Сербія — Уельс. Відбір 

до ЧС-2018

15.55 Косово — Туреччина. 

Відбір до ЧС-2018

17.45 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

18.50 Македонія — Іспанія. 

Відбір до ЧС-2018

20.40 Латвія — Португалія. 

Відбір до ЧС-2018

22.45 Огляд 3-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

00.20 Естонія — Бельгія. 

Відбір до ЧС-2018

02.10 Швеція — Франція. 

Відбір до ЧС-2018

04.00 Боснія і Герцеговина 

— Греція. Відбір до 

ЧС-2018

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 17.20, 22.45 

Топ-матч

06.10 Естонія — Бельгія. 

Відбір до ЧС-2018

08.10 Ірландія — Австрія. 

Відбір до ЧС-2018

10.15 Азербайджан — Півн. 

Ірландія. Відбір до ЧС-

2018

12.05 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

13.40 Україна — Чорногорія. 

Турнір 

В.В. Лобановського

15.30 Фінляндія — Україна. 

Відбір до ЧС-2018

17.30 Нідерланди — 

Люксембург. Відбір до 

ЧС-2018

19.20, 4.20 Огляд 1-го 

ігрового дня. Відбір до 

ЧС-2018

20.55 Ісландія — Хорватія. 

Відбір до ЧС-2018

22.55 Сербія — Уельс. Відбір 

до ЧС-2018

00.45 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до 

ЧС-2018

02.35 Косово — Туреччина. 

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 Незвичайна 

наука

19.00 Легенди карного 

розшуку

20.00, 0.30 Наші

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 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 «Лис Микита»

07.45 М/с «Елвін і 

бурундуки»

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 Казки У Кіно

12.45, 17.50, 22.00, 2.30 

Країна У

13.20, 19.55 Одного разу під 

Полтавою

13.45, 20.55 Готель «Галіція»

14.25 Т/с «Домашній арешт»

15.30, 4.10 Віталька

18.50 Панянка-селянка

23.00 Найгірший водій країни

00.00 Т/с «Ти — найгірший»

01.00 Т/с «Отже»

01.20 Шпілівілі

01.40 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 Т/с «Аристократи»

09.55 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.40 Д/ф «Дихай»

14.10 Т/с «Анна Піль»

15.35 Світло

16.30, 1.20 Стрибки у воду. 

Чемпіонат Європи. 

Синхрон. Жінки. 10 м. 

Фінал

18.00, 2.45 Стрибки у воду. 

Чемпіонат Європи. 

Чоловіки. 1 м. Фінал

19.30 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, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

00.15 Телемагазин

04.05 Уряд на зв’язку з 

громадянами

04.30 Т/с «Травма»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 9—10 ЧЕРВНЯ 2017
14 червня

ТБ-СЕРЕДАУКРАЇНА МОЛОДА8



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 1.40 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок iз «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.50 Міняю жінку-4

12.20 Комедія «Матусі-2»

13.00, 14.00, 15.00, 20.05, 

21.05 Комедія 

«Свати-5»

16.00, 17.10 Т/с «Величне 

століття. 

Роксолана»

22.10 Право на владу 2017

23.40, 2.05 Драма 

«Хічкок»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 13.20 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.05, 12.25, 20.40 Т/с «1942»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.35 Стосується 

кожного

20.00, 2.10, 5.20 Подробиці

22.30 Т/с «Мессінг: той, хто 

бачив крізь час»

02.50 Великі українці

03.15 уДачний проект

03.55 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 12.50, 5.20 Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 19.00, 23.00, 

2.40 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 3.30 Зоряний шлях

10.50, 4.30 Реальна містика

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»

15.00 Події

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Ключі від щастя. 

Продовження»

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

ICTV

06.35 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.00 Секретний фронт

10.55, 13.15 Х/ф «Вогонь із 
пекла»

12.45, 15.45 Факти. День

13.25, 16.05 Т/с 

«Володимирська, 15»

17.45, 21.25 Т/с «Пес»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

22.25 Х/ф «Небезпечна 
людина»

00.30 Т/с «Лас-Вегас»

01.55 Стоп-10

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Студія Вашингтон

04.35 Факти

04.55 Дивитись усім!

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 7.02 Т/с «Татусеві 

дочки»

04.50, 18.00 Абзац

05.39, 7.00 Kids Time

05.40 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

16.10 Суперінтуїція

19.00 Супермодель по-

українськи

21.40 Х/ф «Покоївка з 
Манхеттена»

23.40 Х/ф «Випускний 
іспит»

01.40 Служба розшуку дітей

01.45 Зона ночі

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00, 23.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 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

06.05 Х/ф «Сашка»
07.50, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.25, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00, 0.40 Т/с «Суто 

англійські вбивства»

13.45, 15.05, 21.30 Т/с «Гаваї 

5.0 — 6»

14.45, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

15.40 Легенди карного 

розшуку

23.45 Т/с «Код 100»

2.55 Випадковий свідок

03.10 Речовий доказ

04.10 Правда життя. Професії

04.35 Х/ф «Сімнадцятий 
трансатлантичний»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Осінні зустрічі. Дмитро 

Шарабурін 

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 Джерела з минулого. 

Архітектор простору, 

ч. 1 

09.50 Від пращурів до 

нащадків. Кобзарі 

10.30 І. Карпенко-Карий 

«Хазяїн». Фільм-

вистава 

11.50 Зірка Івана 

Миколайчука 

12.35 М. Мусоргський 

«Картинки з виставки» 

13.10 Акторські зустрічі з 

Галиною Стефановою. 

Валерія Чайковська 

14.00, 02.00 Микола Куліш 

«Мина Мазайло», ч. 1 

15.25, 03.25 Клуб імені 

Миколи Амосова

16.05 Невигадані історії. 

Любов Царівної

16.35, 00.50 Студитський 

монастир

16.45 Світло 

17.25, 01.00 Читаючи Юрія 

Іллєнка, ч. 2 

19.20 Дійові особи

20.20 Вечірня казка 

20.30 Х/ф «Вечорниці» 
21.45 Ф. Міттерер 

«Жінки Моцарта». 

Вистава Київського 

академічного театру 

«Колесо»

23.25 Д/ф «Сімдесятники. 

Іван Миколайчук» 

01.45 Запрошує Іршавщина

04.00 Х/ф «Далекий голос 
зозулі», с. 1 

05.05 Гравці. Театр ХХІ. «Грек 

Зорба», ч. 1

СТБ

07.00, 16.00 Все буде добре!

08.55 Все буде смачно!

10.45 Україна має талант!

13.55 Битва екстрасенсів-13

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30 Кохана, ми вбиваємо 

дітей

22.50 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.50, 21.50 DW-Візерунок 

дня

07.00, 14.10, 18.00 Алло, 

лікарю!

09.50 Цивілізація Incognita

10.45 Зимою і літом 

мандруємо світом

15.05 Соціальний статус

15.50, 5.50 В’ячеслав 

Хурсенко. Політ білого 

журавля

17.00 Микола Сивий. Пісня 

— моя любов

17.30, 22.10 Заклинач акул

18.55 В гостях у Дмитра 

Гордона

20.00, 22.40 Останній шанс 

побачити

21.10, 4.30 Відлуння

00.00 Ніч чорних краваток

01.20 Життя на вершині

02.55 Після опівночі

03.55 Світські хроніки

04.20 Кумири

05.00 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30, 19.00 ДжеДАІ

09.00, 00.00 Територія 

обману

11.00, 23.00 Він, Вона і 

телевізор

12.00 Відеобімба

15.00 Х/ф «Справжнє 
правосуддя-2: один 
постріл — одне 
життя»

16.50 Т/с «Теорія брехні-2»

19.20, 20.20 Т/с «Зустрічна 

смуга»

21.15 Х/ф «Код доступу 
«Софія»

02.00 Х/ф «Все перемагає 
любов»

03.10 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 U-21. Україна — 

Чорногорія. Турнір 

В.В. Лобановського

08.10 Нідерланди — 

Люксембург. Відбір до 

ЧС-2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.15, 4.00 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до 

ЧС-2018

12.05 Азербайджан — Півн. 

Ірландія. Відбір до 

ЧС-2018

13.50 Шотландія — Англія. 

Відбір до ЧС-2018

15.55 Польща — Румунія. 

Відбір до ЧС-2018

17.45 Огляд 3-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

18.50 Фінляндія — Україна. 

Відбір до ЧС-2018

20.40 Німеччина — Сан-

Марино. Відбір до 

ЧС-2018

22.45 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

00.20 Чорногорія — 

Вірменія. Відбір до 

ЧС-2018

02.10 Україна — Мальта. 

Контрольна гра

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 17.20, 22.35 

Топ-матч

06.10 Македонія — Іспанія. 

Відбір до ЧС-2018

08.10 Швеція — Франція. 

Відбір до ЧС-2018

10.15 Латвія — Португалія. 

Відбір до ЧС-2018

12.05 Огляд 3-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

13.40 Україна — Фінляндія/

Сербія. Турнір В.В. 

Лобановського

15.30, 0.45 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до 

ЧС-2018

17.30 Естонія — Бельгія. 

Відбір до ЧС-2018

19.20, 5.00 Відбір до ЧС-2018 

Огляд туру

20.15 Боснія і Герцеговина 

— Греція. Відбір до 

ЧС-2018

22.05 Журнал Ліги чемпіонів

22.55 Нідерланди — 

Люксембург. Відбір до 

ЧС-2018

03.10 Азербайджан — Півн. 

Ірландія. Відбір до ЧС-

2018

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Україна: забута історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Річкові монстри

10.50, 17.00 Пригоди Остіна 

Стівенса

11.50 У пошуках краси

13.40 Містична Україна

14.30, 5.30 Бандитська Одеса

15.20, 23.40 Смертельний 

двобій

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

18.00 Квест

19.00 Легенди карного 

розшуку

20.00 Прокляття скіфських 

курганів

22.40 Незвичайна наука

00.30 Скарб.ua

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 «Лис Микита»

07.45 М/с «Елвін і 

бурундуки»

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 Казки У Кіно

12.45, 17.50, 22.00, 2.30 

Країна У

13.20, 19.55 Одного разу під 

Полтавою

13.45, 20.55 Готель «Галіція»

14.25 Т/с «Домашній арешт»

15.30, 4.10 Віталька

18.50 Панянка-селянка

23.00 Найгірший водій країни

00.00 Т/с «Ти — найгірший»

01.00 Т/с «Отже»

01.20 Шпілівілі

01.40 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 Х/ф «Казка про 
щуролова»

10.25 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

11.20 Д/с «Історичні 

розслідування»

12.15 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

16.30, 1.20 Стрибки у воду. 

Чемпіонат Європи. 

Синхрон. Чоловіки. 10 

м. Фінал

18.00, 2.45 Стрибки у воду. 

Чемпіонат Європи. 

Жінки. 3 м. Фінал

19.30 Д/с «Дикі тварини»

19.55 Схеми

20.20 Про головне

21.50 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

22.50 З перших вуст

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

00.15 Телемагазин

04.05 Книга.ua

04.30 Т/с «Травма»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 9—10 ЧЕРВНЯ 2017
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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 iз «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.45 Міняю жінку-4

12.20 Комедія «Матусі-2»

13.00 Комедія «Матусі»

14.00, 15.00 Комедія 

«Свати-5»

16.00, 17.10 Т/с «Величне 

століття. 

Роксолана»

20.15, 22.25 Ліга сміху

00.30 Вечірній Київ

04.25 Маленькі гіганти

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 13.20 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.05, 12.25 Т/с «1942»

15.50, 16.45 Речдок

18.00 Стосується кожного

20.00 Подробиці тижня

22.00 Х/ф «Право на 
Надію»

23.55 Х/ф «Романс про 
закоханих»

02.20 Х/ф «Прощення»
03.45 Чекай на мене

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.10, 12.50 Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 19.00, 23.00, 

3.10 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 5.30 Зоряний шлях

10.50, 4.00 Реальна містика

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»

15.00 Події

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Ключі від щастя. 

Продовження»

23.20 Слідами грантоїдів 

00.00 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

ICTV

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.05 Інсайдер

11.05, 13.20 Х/ф 
«Небезпечна 
людина»

12.45, 15.45 Факти. День

13.30, 16.10 Т/с 

«Володимирська, 15»

17.45 Т/с «Пес»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Т/с «На трьох»

00.35 Х/ф «Мерехтливий»
02.10 Т/с «Лас-Вегас»

03.30 Стоп-10

04.15 Факти

04.35 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 7.00 Т/с «Татусеві 

дочки»

04.45, 18.00 Абзац

05.39, 6.55 Kids Time

05.40 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

10.00, 19.00 Супермодель 

по-українськи

21.20 Х/ф «Серцеїдки»

00.00 Х/ф «Чотири Різдва»
01.40 Служба розшуку дітей

01.45 Зона ночі

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00, 23.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Драйв

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 

14.15, 15.25, 16.15, 17.15 

Інформаційний день

18.15 Інтерв’ю з Андрієм 

Сусленком

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 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

06.00 Х/ф «Бризки 
шампанського»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.25, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00, 0.45 Т/с «Суто 

англійські вбивства»

13.50, 15.05, 21.30 Т/с «Гаваї 

5.0 — 6»

14.45, 19.00, 23.15, 2.30 Свідок

15.45 Легенди карного 

розшуку

23.45 Т/с «Код 100»

03.00 Випадковий свідок

03.15 Речовий доказ

04.15 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Світло 

06.40 Лядовська святиня

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 Дійові особи 

10.30 Х/ф «Вечорниці» 
11.45 Ф. Міттерер 

«Жінки Моцарта». 

Вистава Київського 

академічного театру 

«Колесо» 

13.25 Д/ф «Сімдесятники. 

Іван Миколайчук» 

14.00, 02.00 Микола Куліш 

«Мина Мазайло», ч. 2

15.35, 03.35 Д/ф «Таємниці 

Лисої гори»

16.00 Актуально

16.05 Стежками Мауглі й 

Багіри 

16.20 Незвідане Закарпаття. 

Кам’яний сторож 

Середньовіччя

16.45 Батурин

17.00, 00.50 Книга. ua

17.30, 01.15 Музичний фільм 

«Вечірній концерт» 

18.00 Гра долі. Так ніхто не 

кохав, ч. 1 

19.20 Територія Кіно. Георгій 

Давиденко, ч. 2

19.50 Антракт 

20.20 Вечірня казка 

20.30 Х/ф «Камінний 
господар» 

22.00 В. А. Моцарт «Безумний 

день, або Весілля 

Фігаро». Спільний 

проект Львівського 

національного театру 

опери і балету ім. 

С. Крушельницької та 

Львівської національної 

музичної академії 

ім. М. Лисенка, ч. 1

23.30 Д/ф «Простір 

толерантності. 

Батьківщина в серці. 

Німці»

04.00 Х/ф «Далекий голос 
зозулі», с. 2

05.05 Гравці. Театр ХХІ. «Грек 

Зорба», ч. 2

СТБ

08.10 Х/ф «Неідеальна 
жінка»

10.05 Х/ф «Щоденник 
лікаря Зайцевої»

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30 Х/ф «Мріяти не 
шкідливо»

20.20, 22.45 Х/ф 
«Справжнє кохання»

23.15 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.50, 21.50 DW-Візерунок 

дня

07.00, 14.10, 18.00 Алло, 

лікарю!

10.40, 4.35 Модні історії

11.00 Будьте здорові!

15.10, 21.10, 4.55 Відлуння

15.50, 5.50 Даніель Прево. 

Зірка епізоду

16.50 Орбіта Михайла 

Поплавського

17.30 Заклинач акул

18.55 В гостях у Дмитра 

Гордона

19.55 Останній шанс побачити

22.05 Х/ф «Сабріна»
00.15 Ніч чорних краваток

01.55 Життя на вершині

03.00 Вихідний, після опівночі

04.00 Світські хроніки

04.25 Кумири

05.25 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30, 19.00 ДжеДАІ

09.00, 1.30 Територія обману

10.00 Роби бізнес

10.40 Він, Вона і телевізор

11.40 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

14.45 Х/ф «Запеклі 
шахраї»

16.45 Х/ф «Код доступу 
«Софія»

19.20 Х/ф «Сім хвилин»
21.00 Х/ф «Петля часу»
23.10 Змішані єдиноборства. 

UFC.

02.30 Нишпорки

02.55 Х/ф «Москаль-
чарівник»

04.10 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 20.30, 3.50 Топ-

матч

06.10 U-21. Україна 

— Фінляндія/Сербія. 

Турнір 

В.В. Лобановського

08.10 Ірландія — Австрія. 

Відбір до ЧС-2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.15, 4.00 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до 

ЧС-2018

12.40 Македонія — Іспанія. 

Відбір до ЧС-2018

14.30 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

15.55 Сербія — Вельс. Відбір 

до ЧС-2018

17.45, 22.45 Відбір до ЧС-

2018 Огляд туру

18.40 Ісландія — Хорватія. 

Відбір до ЧС-2018

20.40 U-21. Україна — 

Чорногорія. Турнір 

В.В. Лобановського

23.40 Латвія — Португалія. 

Відбір до ЧС-2018

01.30 Світ Прем’єр-ліги

02.00 Боснія і Герцеговина 

— Греція. Відбір до 

ЧС-2018

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00 Топ-матч

06.10 Польща — Румунія. 

Відбір до ЧС-2018

08.10, 2.35 Фінляндія 

— Україна. Відбір до 

ЧС-2018

10.15 Шотландія — Англія. 

Відбір до ЧС-2018

12.05 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

13.40 Німеччина — Сан-

Марино. Відбір до 

ЧС-2018

15.30 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до ЧС-

2018

17.20 Світ Прем’єр-ліги

17.50 Чорногорія — Вірменія. 

Відбір до ЧС-2018

19.35 Огляд 3-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

21.05 Ірландія — Австрія. 

Відбір до ЧС-2018

22.55 Македонія — Іспанія. 

Відбір до ЧС-2018

00.45 Ісландія — Хорватія. 

Відбір до ЧС-2018

04.20 Огляд 2-го ігрового дня. 

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 Річкові монстри

10.50, 17.00 Пригоди Остіна 

Стівенса

11.50 Дика Флорида

13.40 Містична Україна

15.20, 23.40 Смертельний 

двобій

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

18.00, 22.40 Незвичайна наука

19.00 Легенди карного 

розшуку

20.00 Таємниці пірамід

00.30 Таємниці кримінального 

світу

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25 М/ф

10.00, 16.20 Файна Юкрайна

10.30, 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

02.30 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 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»

10.05 Х/ф «Справжні 
індійські хлопці»

12.20, 16.45 Казки У Кіно

12.45, 17.50, 3.05 Країна У

13.20 Одного разу під 

Полтавою

13.45 Готель «Галіція»

14.25 Т/с «Домашній арешт»

15.30, 3.55 Віталька

18.50 Панянка-селянка

20.00 Х/ф «Блондинка в 
законі»

21.35 Х/ф «Блондинка в 
законі-2. Червоне, 
біле і блондинка»

23.25 Х/ф «Донька 
землекопа»

01.25 Х/ф «Вавилон ХХ»

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 Х/ф «Останній танець 
Кармен»

10.25 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

11.20 Д/с «Історичні 

розслідування»

12.15 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

16.30, 1.20 Стрибки у воду. 

Чемпіонат Європи. 

Синхрон. Змішані пари. 

10 м. Фінал

18.00, 2.45 Стрибки у воду. 

Чемпіонат Європи. 

Чоловіки. 3 м. Фінал

19.30 Чоловічий клуб. 

Спецвипуск. Фрі-файт

20.20 Про головне

21.50 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

22.50 З перших вуст

22.55, 5.50 Вічне

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

23.50 Від першої особи

00.15 Телемагазин

04.05 Театральні сезони

04.30 Т/с «Травма»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.50 Гроші»

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00 Таємний код віри

11.00 «Сказочная Русь»

11.45, 23.15 Світське життя

12.45 Мелодрама «Я тебе 

нікому не віддам»

16.35, 21.15 Вечірній квартал

18.30 Розсміши коміка 2017

20.15 Комедія «Знай 

наших»

00.15, 2.20 Ліга сміху 

ІНТЕР

05.35 Х/ф «Звичайне диво»
08.10 Х/ф «Сім няньок»
09.30 Х/ф «Стережись 

автомобіля»
11.30 Х/ф «Суєта суєт»
13.15, 3.10 Х/ф 

«Покровські ворота»
16.00, 20.30 Т/с «Шлюб за 

заповітом»

20.00, 1.50, 5.15 Подробиці

22.15 Т/с «Одружити Казанову»

02.20 Костянтин Меладзе. 

Сірий кардинал

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 2.10 

Сьогодні

07.15, 5.30 Зоряний шлях

09.10 Т/с «Ключі від 

щастя»

13.00, 15.20 Т/с «Бабине 

літо»

17.00, 19.40 Т/с «Не йди»

21.20 Х/ф «Біла сукня»
23.20 Реальна містика

02.50 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

ICTV

06.10 Дивитись усім!

07.00 Без гальм

08.00 Я зняв!

09.00 Т/с «На трьох»

12.00, 13.00 Х/ф 
«Мерехтливий»

12.45 Факти. День

14.00 Х/ф «Годзила»
16.40 Х/ф «Упіймай 

шахрайку, якщо 
зможеш»

18.45 Факти. Вечір

19.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Останній рубіж»
22.00 Х/ф «Ефект колібрі»
23.50 Х/ф «Мій хлопець 

— кілер»
01.35 Т/с «Лас-Вегас»

02.55 Стоп-10

04.45 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.40 Зона ночі

04.40 Т/с «Татусеві дочки»

05.29, 6.49 Kids Time

05.30 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

06.50 Абзац

09.45 Ревізор

12.50 Пристрасті за 

Ревізором

15.10 Х/ф «Елвін і 
бурундуки»

17.00 Х/ф «Між небом і 
землею»

18.50 Х/ф «Час»
21.00 Х/ф «Джампер»
22.45 Х/ф «Понівечений»
00.40 Х/ф «Випускний 

іспит»

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, 4.50 Правда життя. 

Професії

06.05 Х/ф «Звинувачується 
весілля»

07.35 Х/ф «Тіні зникають 
опівдні»

11.30, 3.50 Речовий доказ

14.15 Склад злочину

15.55 Т/с «Детективи»

19.00, 3.10 Свідок

19.30 Х/ф «Друге кохання»
21.15 Х/ф «В ім’я короля»
23.35 Х/ф «Пила: гра на 

виживання»
01.30 Х/ф «Укриття»
03.40 Випадковий свідок

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Стежками Мауглі й 

Багіри 

06.20 Незвідане Закарпаття. 

Кам’яний сторож 

Середньовіччя 

06.45 Батурин 

07.00 Книга. ua 

07.25 Музичний фільм 

«Вечірній концерт» 

07.50 Гра долі. Так ніхто не 

кохав, ч. 1 

08.25 Новинний блок 

09.00 Новини. Культура 

09.20 Територія Кіно. Георгій 

Давиденко, ч. 2 

09.50 Антракт 

10.15 Х/ф «Камінний 
господар» 

11.40 В. А. Моцарт «Безумний 

день, або Весілля 

Фігаро». Спільний 

проект Львівського 

національного театру 

опери і балету 

ім. С. Крушельницької та 

Львівської національної 

музичної академії 

ім. М. Лисенка, ч. 1

13.10 М. Твен «Пригоди 

Тома Сойєра». 

Вистава Київського 

академічного театру на 

Липках. 

14.45 Дитячі таємниці

15.10 Світ у прямокутнику. 

Євген Дерлеменко, ч. 2

15.40 «Тарас Шевченко — на 

всі часи». Вивчаючи 

життя і творчість 

Кобзаря, ч. 1

16.10 Світ особистості. 

Момент кохання... 

Євген Нищук

17.10 Згадуючи Івана 

Світличного

17.55 Коломийська кераміка

18.15, 01.25 Д/ф «Анатолій 

Солов’яненко. 

Передмова до вічності»

19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Дайджест

19.20  Позиція

19.50  Музика і музиканти. 

Київська прем’єра, ч. 2

20.20  Ювілейний концерт 

Народного ансамблю 

танцю «Горлиця», ч. 2

21.25 Д/ф «Справа Менделя 

Бейліса»

22.00 В. А. Моцарт «Безумний 

день, або Весілля 

Фігаро». Спільний 

проект Львівського 

національного театру 

опери і балету 

ім. С. Крушельницької та 

Львівської національної 

музичної академії 

ім. М. Лисенка, ч. 2

23.15 JAZZ SCHOOL TV. 

Сергій Горюнович та 

Лора Лайнс

00.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Ярослав 

Гаврилюк

02.00 І. Нечуй-Левицький 

«Кайдашева сім’я». 

Вистава Київського 

обласного академічного 

театру 

ім. П. Саксаганського

04.00 З національної 

скарбниці духовної 

спадщини. Твори 

М. Вербицького

05.00 Гравці. Театр ХХІ ст. 

Професія — продюсер. 

Оксана Немчук

СТБ

06.05 Все буде добре!

08.05 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

11.35 Кохана, ми вбиваємо 

дітей

15.00 Х/ф «Мріяти не 
шкідливо»

16.50 Х/ф «Справжнє 
кохання»

19.00 Х/ф «Любов не 
ділиться на два»

22.45 Х/ф «Операція «И» та 
інші пригоди Шурика»

00.35 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.15 Х/ф «Серця чотирьох»
07.50, 4.25 Цивілізація 

Incognita

09.50 Шеф-кухар країни

10.30 Життя в цифрі

11.25 Завтра — сьогодні

13.45 Іпостасі спорту

14.15, 23.30 Заклинач акул

15.35 Соціальний статус

16.10 Х/ф «Сабріна»
18.20 Концерт Fashion 

KNUKiM

19.30 Останній шанс побачити

20.50 Квартет «Гетьман» 

запрошує

00.00 Вихідний, після опівночі

01.10 Ніч чорних краваток

02.30 Життя на вершині

04.00 Світські хроніки

04.40 Кумири

04.50 Ландшафтні гри

05.05 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

09.00 Д/ф «Помста природи»

13.30, 1.00 Цілком таємно

14.00 Він, Вона і телевізор

17.00 Х/ф «Запеклі шахраї»
19.00 Х/ф «Крадіжка в 

музеї»
20.45 Х/ф «Самоволка-72»
22.10 Х/ф «Шлях війни»
00.00 Територія обману

01.30 Люстратор 7, 62. 

Прокляття системи

01.55 Х/ф «Страчені 
світанки»

03.25 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 20.30, 3.50 Топ-матч

06.15, 1.30 Журнал Ліги 

чемпіонів

06.45 Швеція — Франція. 

Відбір до ЧС-2018

08.35 Світ Прем’єр-ліги

09.05 Відбір до ЧС-2018 

Огляд туру

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.15, 13.00 Головна команда

11.10 Фінляндія — Україна. 

Відбір до ЧС-2018

13.50 Естонія — Бельгія. 

Відбір до ЧС-2018

15.55, 22.45 «Реал» — 

Чемпіон! ЧІ

16.50 Нідерланди — 

Люксембург. Відбір до 

ЧС-2018

18.40 Шотландія — Англія. 

Відбір до ЧС-2018

20.40 Україна — Фінляндія/

Сербія. Турнір 

В. В. Лобановського

23.40 Азербайджан — Півн. 

Ірландія. Відбір до ЧС-

2018

02.00 Польща — Румунія. 

Відбір до ЧС-2018

04.00 Німеччина — Сан-

Марино. Відбір до 

ЧС-2018

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 13.00 Топ-

матч

06.10 Косово — Туреччина. 

Відбір до ЧС-2018

08.10 Сербія — Вельс. Відбір 

до ЧС-2018

10.15 Нідерланди — 

Люксембург. Відбір до 

ЧС-2018

12.05 Відбір до ЧС-2018 

Огляд туру

13.10, 23.15 Світ Прем’єр-ліги

13.40 Швеція — Франція. 

Відбір до ЧС-2018

15.30 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до ЧС-

2018

18.00 Латвія — Португалія. 

Відбір до ЧС-2018

19.50 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

21.25 Боснія і Герцеговина 

— Греція. Відбір до 

ЧС-2018

23.45 Фінляндія — Україна. 

Відбір до ЧС-2018

01.30 «Реал» — Чемпіон! ЧІ

02.25 Естонія — Бельгія. 

Відбір до ЧС-2018

04.10 Ісландія — Хорватія. 

Відбір до ЧС-2018

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.30 Містична Україна

08.20, 18.20 У пошуках істини

10.00 Смертельний двобій

11.40 Літаки, що змінили світ

14.30 Таємниці Міссісіпі

16.20 Річкові монстри

21.10 НЛО з минулого. Давні 

прибульці

23.00 Долоня: код майбутнього

00.00 Україна: забута історія

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25, 10.20 М/ф

12.00 Т/с «H2O: просто додай 

води»

13.20 Орел і решка

23.45 Вечірній квартал

01.35 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 «Лис Микита»

07.45 М/с «Елвін і бурундуки»

08.00 Мультмікс

09.40 М/с «Дора-мандрівниця»

10.10 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

11.00 М/ф «Тітоф»

12.40, 19.50 Одного разу під 

Полтавою

14.15 Казки У Кіно

16.25 Х/ф «Блондинка в 
законі»

18.00 Х/ф «Блондинка в 
законі-2. Червоне, 
біле і блондинка»

20.50 Готель «Галіція»

22.00 Рятівники

00.00 Х/ф «Ласкаво 
просимо на борт»

01.40 Х/ф «Справжні 
індійські хлопці»

03.20 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»

09.50 Хто в домі господар?

10.15 Хочу бути

10.55 Фольк-music

12.00 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

16.00 Книга.ua

16.30, 1.20 Стрибки у воду. 

Чемпіонат Європи. 

Синхрон. Чоловіки. 3 м. 

Фінал

18.00, 2.45 Стрибки у воду. 

Чемпіонат Європи. 

Жінки. 1 м. Фінал

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

04.05 Д/с «Історичні 

розслідування»
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КАНАЛ «1+1»

06.15 ТСН

07.15 Українські сенсації

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і 

Ведмідь»

09.55 Розсміши коміка

10.55, 12.10 Світ навиворіт-6

14.00, 15.10, 16.15, 17.20, 18.30 

Світ навиворіт-5

19.30, 5.15 ТСН-тиждень

21.00 Мелодрама «Танець 

метелика»

00.55 Аргумент кiно

01.50 Світське життя

04.35 Таємний код віри

ІНТЕР

05.45 М/ф 

06.10 Х/ф «Стережись 
автомобіля»

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 «Кохання з 
перешкодами»

14.10 Х/ф «Суєта суєт»
16.00, 20.30 Т/с «Шлюб за 

заповітом»

20.00, 1.50 Подробиці

22.15 Т/с «Одружити Казанову»

02.20 Мерлін Монро. 

Неприкаяна

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні

07.40 Зоряний шлях

09.50 Т/с «Ключі від щастя. 

Продовження»

15.00 Х/ф «Біла сукня»
17.00, 20.00 Т/с «Багаття на 

снігу»

19.00, 5.50 Події тижня 

21.40 Т/с «Не йди»

01.10 Реальна містика

02.45, 3.30 Таємний код 

зламано

04.15 Агенти 

справедливості

ICTV

05.15, 3.20 Т/с «Слідчі»

06.55 Т/с «Відділ 44»

10.05 Х/ф «Годзила»
12.45 Факти. День

13.00 Х/ф «Упіймай 
шахрайку, якщо 
зможеш»

15.00 Х/ф «Останній рубіж»
16.55 Х/ф «Ефект колібрі»

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.30 Х/ф «Дім великої 
матусі»

22.35 Х/ф «Дім великої 
матусі-2»

00.25 Х/ф «Мій хлопець 
— кілер»

02.00 Т/с «Лас-Вегас»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.39, 8.49 Kids Time

05.40 М/с «Сімейка Крудс»

07.00 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

08.50 Х/ф «Елвін і 
бурундуки»

10.40 Х/ф «Покоївка з 
Манхеттена»

12.40 Х/ф «Серцеїдки»
15.00 Х/ф «Час»
17.10 Х/ф «Джампер»

19.00 Х/ф «Червона 
Шапочка»

21.00 Х/ф «Знаряддя смерті: 
місто кісток»

23.40 Х/ф «Смак ночі»
01.25 Х/ф «Понівечений»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 18.15 Велика політика

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 00.00 Час новин

07.30 Відкрита церква

07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час бізнесу

08.15 Мотор

08.20 Автопілот-тест

08.25 Технопарк

08.30, 3.15 Феєрія мандрів

09.10 Гра інтересів

10.10 Кордон держави

10.25 Будемо жити

10.40 Драйв

11.10 Рандеву

12.15 Сімейні зустрічі

12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

12.50 Legal Up BUSINESS

13.10 Модне здоров’я

13.30 Час інтерв’ю

14.10 Агрокраїна

14.30 Діалоги з Патріархом

15.15 П’ятий поверх

15.30 Національний актив

16.05 В кабінетах

16.30 Акцент

17.10 «За Чай.com»

19.25, 0.20 Невигадані історії

20.05, 2.15, 5.15 Машина часу

21.00, 1.15 Час: підсумки тижня 

21.40, 3.00 Час-Time

22.30 Д/ф «Відділ кадрів»

23.30 Фінансовий тиждень

01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

01.55 Огляд преси

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.20 Х/ф «Інспектор 
карного розшуку»

06.55 Х/ф «Будні карного 
розшуку»

08.25 Т/с «Право на захист»

11.45 Х/ф «Друге кохання»
13.30 Х/ф «Висота»
15.15 Легенди карного розшуку

17.30 Склад злочину

19.00 Т/с «Лінія захисту»

22.40 Т/с «Головний калібр»

01.45 Х/ф «В ім’я короля»
03.45 Таємниці кримінального 

світу

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Світ особистості. Момент 

кохання... Євген Нищук 

07.05 «Тарас Шевченко — на 

всі часи». Вивчаючи 

життя і творчість 

Кобзаря, ч. 1 

07.35 Православний календар 

07.45 Дитячі таємниці 

08.15 Згадуючи Івана 

Світличного 

09.00 Коломийська кераміка 

09.20 Позиція 

09.50 Музика і музиканти 

Київська прем’єра, ч. 2 

10.20 Ювілейний концерт 

Народного ансамблю 

танцю «Горлиця», ч. 2 

11.25 Д/ф «Справа Менделя 

Бейліса» 

12.00 В. А. Моцарт «Безумний 

день, або Весілля 

Фігаро». Спільний 

проект Львівського 

національного театру 

опери і балету 

ім. С. Крушельницької та 

Львівської національної 

музичної академії 

ім. М. Лисенка, ч. 2

13.15 JAZZ SCHOOL TV. Сергій 

Горюнович та Лора 

Лайнс 

13.50 Православний календар 

14.00, 02.00 Т. Шевченко 

«Капітанша» 

15.30, 03.30 Митці Майстренки

16.00 Музика без меж

16.30 Місто над Іквою

17.00 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Літопис боротьби за 

Українську державу, ч. 2

17.40 Олександра Смолярова. 

«Я хочу жити», ч. 1 

18.05, 01.45 Різьбяр Юрій 

Шкрібляк та його школа

18.20 Києвотека. Київ у кіно. 

«Миленький ти мій»

18.45 Поетична сторінка 

19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Дайджест

19.20 Мовою мистецтва 

19.50 Сценограй 

20.20 О. Островський 

«Тепленьке місце». 

Вистава Національного 

академічного театру 

російської драми ім. Лесі 

Українки

22.50 Православний календар 

23.00 Діалоги з Романом 

Колядою. А. Мокренко

00.20 Діалог Василь 

Герасим’юк — Василь 

Портяк

04.00 До 110-річчя з дня 

народження Павла 

Вірського 

05.40 Дивовижна рогоза

 

СТБ

07.05 Все буде добре!

09.00 Все буде смачно!

09.55 Караоке на майдані

10.50 Планета земля 

11.50 Х/ф «Любов не 
ділиться на два»

15.20 Кохана, ми вбиваємо 

дітей

19.00, 2.05 Слідство ведуть 

екстрасенси

22.50 Я соромлюсь свого тіла 

ТОНІС

06.00 Х/ф «Свинарка і 
пастух»

07.50 Натхнення

09.50 Останній шанс побачити

11.40 Зимою і літом 

мандруємо світом

13.55 Будьте здорові!

14.20, 17.25 Заклинач акул

15.35 Соціальний статус

16.20 Українцям — українське

17.55, 4.30 Цивілізація Incognita

18.20, 23.40, 4.20 Кумири

18.30, 3.55 Світські хроніки

19.00 Шеф-кухар країни 

19.35 Євромакс

20.00 Поетично-пісенний вечір 

за участю А. Демиденка 

та М.Сивого

22.45 Концерт Валерія Маренича

00.00 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

15.10 Х/ф «За лінією вогню»
16.55 Х/ф «Сім хвилин»
18.20 Х/ф «Петля часу»
20.40 Х/ф «Солдат Джейн»
23.00 Змішані єдиноборства. 

UFC.

01.20 Територія обману

02.20 Х/ф «Двійник»
03.30 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 15.40, 22.30, 

3.50 Топ-матч

06.10 «Олександрія» 

— «Карпати». ЧУ

08.10 «Динамо» (К)» 

— «Бенфіка». Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.15 «Челсі» — «Евертон». ЧА

12.05 «Рома» — «Вікторія 

Пльзень». Ліга Європи 

УЄФА

13.50 «Барселона» — 

«Селтік». Ліга чемпіонів 

УЄФА

15.55 Відбір до ЧС-2018 Огляд 

туру

16.50 «Шахтар» — «Гент». 

Ліга Європи УЄФА

18.40, 3.20 Світ Прем’єр-ліги

19.10 «Ліверпуль» — 

«Свонсі». ЧА

21.00 Огляд 3-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

22.45 «Вотфорд» — «МЮ». ЧА

00.35 «Реал» — Чемпіон! ЧІ

01.30 «Тоттенгем» — «Сток 

Сіті». ЧА

04.00 «Олімпік» — «Динамо». 

ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 14.50, 16.50, 

23.55, 2.00, 4.00 Топ-матч

06.10 «Свонсі» — «МЮ». ЧА

08.10 «Тоттенгем» — «Баєр». 

Ліга чемпіонів УЄФА

10.15 «Лестер» — «Ман Сіті». 

ЧА

12.05, 18.50 «Реал» — 

Чемпіон! ЧІ

13.00 «Ворскла» — 

«Олександрія». ЧУ

15.00 «Фіорентина» 

— «Боруссія» (М). 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

17.00 «Арсенал» — 

«Борнмут». ЧА

19.45 «Сталь» — 

«Олександрія». ЧУ

21.35 Світ Прем’єр-ліги

22.05 «Реал» — «Легія». Ліга 

чемпіонів УЄФА

00.10 «Шахтар» — 

«Чорноморець». ЧУ

02.10 «МЮ» — «Феєнорд». 

Ліга Європи УЄФА

04.10 «Барселона» — «Ман 

Сіті». Ліга чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00, 5.30 Бандитська Одеса

07.30 Містична Україна

08.20, 18.20 У пошуках істини

10.00 Смертельний двобій

11.40 НЛО з минулого. Давні 

прибульці

13.30 Долоня: код майбутнього

14.30 Дика Флорида

16.20 Річкові монстри

21.10 Літаки, що змінили світ

00.00 Брама часу

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25, 11.15 М/ф

09.50 Т/с «H2O: просто додай 

води»

12.50 Орел і решка

23.00 Х/ф «Моє велике 
грецьке літо»

01.00 Розсміши коміка

02.30 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.15 М/с «Шалені кролики. 

Вторгнення»

07.35 М/с «Лис Микита»

07.45 М/с «Елвін і бурундуки»

08.00 Мультмікс

09.25 М/с «Дора-мандрівниця»

09.55 М/ф «Червона Шапка 

проти зла»

11.15 Х/ф «Ласкаво 
просимо на борт»

13.00, 3.20 Віталька

19.50 Одного разу під Полтавою

20.50 Готель «Галіція»

22.00 Рятівники

00.00 Х/ф «Вавилон ХХ»
01.40 Х/ф «Донька 

землекопа»

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»

10.00 Х/ф «Брехати, аби 
бути ідеальною»

12.00 Театральні сезони

12.30 Д/с «Блюз. Мартін 

Скорсезе представляє»

14.05 Мистецькі історії

14.20 Фольк-music

15.35 Д/с «Садові скарби»

16.30, 1.20 Стрибки у воду. 

Чемпіонат Європи. 

Синхрон. Жінки. 3 м. 

Фінал

18.00, 2.45 Стрибки у воду. 

Чемпіонат Європи. 

Чоловіки. 10 м. Фінал

19.30 Чемпіонат України з 

перетягування канату

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

04.05 Поза часом. Телевистава 

«Наталка Полтавка»
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У ніч на 11 червня набуває чинності 
безвізовий режим для українців, 
які бажають подорожувати Євро-
пою. Отже, ті громадяни України, 
які встигли отримати біометричні 
паспорти, можуть пакувати валізи 
й рушати в дорогу. Й таких охочих 
— чимало. Наприклад, усього за 
9 хвилин Міжнародні авіалінії Ук-
раїни розпродали на 11 червня всі 
квитки на Брюссель, ще за кілька 
хвилин — на Вільнюс. На наступні 
дати попит на квитки — не мен-
ший. Але, щоб справді поїхати, 
одного лише бажання й куплено-
го квитка замало. Що маємо знати 
про подорожі за «безвізом» — у 
нашому матеріалі.

Наука коштує, 
а подорожі вчать
 Польське прислів’я «На-
ука коштує, а подорожі вчать» 
(Nauka kosztuje, a podroze 
ksztalca) стосується передусім 
мандрів світом і має значно шир-
ше значення, ніж здається на пер-
ший погляд. Адже в подорожах 
доведеться набити чимало гуль, 
аби здобути досвід закордонних 
поїздок та всіх пов’язаних iз цим 
тонкощів. 
 Про перелік країн, до яких 
можна подорожувати з новень-
ким біометричним паспортом, 
про вимогу мати відповідне за-
прошення від мешканця чи ор-
ганізації ЄС, про вимогу мати 
бронювання готелю і білети 
«туди й назад» чули всі. Чули і 
про вимогу мати необхідні кош-
ти на час подорожі. Їх відсутність 
може означати, що особа не про-
сунеться далі аеропорту чи пун-
кту контролю на кордоні. Кошти 
на проживання в різних країнах 
різняться, але не радикально: 
трохи скромніше в менш замож-
них країнах півдня і сходу Євро-
пи, дещо більше — в країнах Пів-
нічної Європи, передусім Скан-
динавії. В середньому за день пе-
ребування в ЄС потрібно мати 50 
євро на добу на перші 9 днів пе-
ребування, і 65 євро на наступні. 
Наявність коштів можна проде-
монструвати готівкою, кредит-
ними картками чи дорожними 
чеками, хоча останні вже вва-
жають пережитком минулого. 
Вони можуть бути «відмазкою» 
для прикордонних органів кон-
тролю, але практичне значення 
вже фактично втратили. 
 Повертаючись до згадано-
го вище польського прислів’я, 
хочу наголосити, що «подорожі 
вчать» із польської мови можна 
перетлумачити і як «подорожі 
формують», у сенсі свідомості 
людини. Надання «безвізу» Ук-
раїні супроводжувалось «змії-
ним шипінням» міських та сіль-
ських люмпенів. З обома цими 
типами все зрозуміло: я нікуди 
не збираюсь їхати, то воно й ін-
шим не потрібно. Я не маю на те 
грошей, бо збираю їх на третій за 
два останні роки євроремонт, ма-
шину сину чи квартиру доньці. 
 Ось саме діти таких осіб і 
мають шанс стати іншими, ніж 
їхні батьки, стати не «радянсь-
ким народом», а громадянами 
спільної Європи. Вони неодмін-
но побачать і, можливо, засво-
ять, що в цивілізованому світі 
закон поважають усі члени сус-
пільства, що влада насправді 
служить народу, а не своїм ін-
тересам,  що вибори насправді 
можуть бути чесними, що про 
планування міст дбають, а не 
віддають їх на поталу за хабарі 
забудовчій мафії. А отже наші 
співвітчизники, які побувають 
«там», зможуть багато чому 
навчитися, а отже — змінити на 
краще життя своє і тих, хто за-
раз ніяк  не збагне «навіщо нам 
той безвіз?».

Обережно з митником
 Варто пам’ятати, що прикор-
донний контроль є заходом полі-
цейського контролю. Жодні жар-
ти чи зауваження при спілкуван-
ні зі співробітниками митного чи 
паспортного контролю недоречні 
й небезпечні для вас. Особи, які 
здійснюють такий контроль, нав-
чені діяти, як машини: пряме за-
питання — пряма лаконічна від-
повідь. Зайві зауваження чи ко-
ментарі з вашого боку можуть за-
кінчитися погано. Тому не варто 
провокувати осіб при виконанні. 
Хоча, звісно, в цих органах теж 
працюють люди, і, за бажанням, 
вони можуть вдатися до якихось 
неформальних відступів від про-
цедури. Минулого року під час 
паспортного контролю в паризь-
кому аеропорту службовець за-
питав після перевірки мого пас-
порта: «З Києва?». Я відповів : 
«Так», він натомість посміхнувся 
і сказав: «Слава Україні!». Було 
приємно. Але якби я вигукнув 
йому це гасло при пред’явленні 
паспорта, то ситуація могла би 
бути не такою дружньою. Відчу-
вайте інтуїтивно, що й коли мож-
на собі дозволити, а що — ні.

Коли в Римі, 
поводься як римляни
 Правила поведінки в ін-
ших країнах найкраще опи-
сує старе англійське прислів’я 
«Коли в Римі, поводься як рим-
ляни» (When in Rome, do as the 
Roman’s do). Тобто дотримуй-
тесь місцевих правил і звичок, 

які варто засвоїти ще до поїз-
дки, та поповнити за рахунок 
власного досвіду вже на місці. 
Популярне в Росії та Україні 
прислів’я «Не лізь до чужого мо-
настиря зі своїм статутом» ціл-
ком слушне — власні звички та 
уявлення про правила поведін-
ки залиш удома. 
 Вади українців добре вихо-
вана людина бачить, навiть не 
виїжджаючи до інших країн. 
Обпльовування тротуарів, ки-
дання сміття будь-де, небажан-
ня привітатися з власниками чи 
касирами магазинів, випадкови-
ми людьми, з якими зустрічаєш-
ся в ліфті чи на сходах готелю, 
— все це відразу ж видає вихід-
ця з колишнього Радянського 
Союзу. Не кажучи вже про інше 
дикунство, наприклад, жлукти-
ти пиво над головами пасажирів 
громадського транспорту. 
 Хороших манер навчить міс-
цева поліція. «Німецька хвиля» 
подала «прейскурант» для тих, 
хто принесе свої правила в їхній 
«монастир». Суми штрафів по-
дані для місцевих мешканців, 
а гості можуть додатково поп-
латитися відповідним штампом 
у закордонному паспорті чи на-
віть  депортацією. Вживання ал-
коголю у громадському та заліз-
ничному транспорті Німеччини 
(як і в більшості країн ЄС) забо-
ронено. Також у громадському 
транспорті та навіть туристич-
них автобусах не дозволяється 
вживати їжу, окрім прохолод-
жувальних напоїв. Якщо своєю 

їжею чи напоями забруднити 
сидіння, доведеться сплатити 
штраф 40 євро. Бананову шкір-
ку, яблучний недогризок і на-
віть кісточки ягід не варто ки-
дати під ноги: ризикуєте нарва-
тися на штраф від 10 до 20 євро. 
Випалити цигарку на вулиці, а 
потім кинути недопалок на ас-
фальт — така витівка кошту-
ватиме 20 євро, а викинута жу-
вальна гумка обійдеться в 10-20 
євро. Штраф чекає і за зривання 
квітів у парках, на клумбах чи 
інших громадських місцях. 
 Wildpinkler — так у Німеч-

чині називають людей, які не в 
силах добігти до туалету. З та-
кими речами краще не жарту-
вати, адже у найгіршому ви-
падку правопорушника можуть 
навіть позбавити волі до одно-
го року. Мінімальний штраф за 
хуліганство — 35 євро. Якщо ж 
комусь спаде на думку справити 
нужду на пам’ятник, доведеть-
ся сплатити 5 тисяч євро. Туа-
лети — це загалом проблема для 
гостей у чужому місті. В Києві 
безплатні  громадські туалети 
ліквідовано як клас. У європей-
ських містах вони є, але в не-
значних кількостях. Порятун-
ком можуть бути гіпермаркети 
та великі торговельні центри, 
де WC мають бути обов’язково. 
А ще на залізничних вокзалах 
та автобусних станціях. А от у 
вбиральні «Макдональдсу» вже 
потрапиш, як і в Україні, тільки 
за кодом, який вказаний на чеку 
замовлення.

Якщо не залізний — 
підстрахуйся 
 Навіть фізично здорові люди 
не застраховані від випадкового 
захворювання чи нещасного ви-
падку, тому неодмінним доку-
ментом закордонної подорожі 
має бути угода про медичне стра-
хування. Зазвичай на кордоні 
вимагають медичну страховку 
на суму не менше 30 тис. євро. 
Вона має покрити послуги пер-
шої медичної допомоги та кош-
ти на транспортування хворого 
на батьківщину. Українці по-
винні усвідомлювати, що в Єв-
ропі медичні послуги для осіб, 
які не мають місцевої медичної 
страховки, є надзвичайно доро-
гими.

По тонкому льоду «безвізу» 
 Якщо під час співбесіди під 
час перетину кордону буде вста-
новлено, що подорожуючий  
має намір здійснювати трудо-
ву діяльність на території ЄС, 
то це означає, що він не підтвер-
див туристичну мету перебу-
вання. Тобто таким чином пору-
шив одну з умов безвізової подо-
рожі. Тож заробітчанину, якого 
на кордоні «розкусять», дове-
деться повертатися в Україну. 
А щоб вас не сприйняли за шу-
кача кращого життя, важливо, 
щоб такі документи, як запро-
шення, фінансове зобов’язання 
запрошуючої сторони чи зворот-
ній квиток, ви мали при собі або 
в ручній поклажі та самостійно 
пред’явили їх під час прикор-
донного контролю. 
 Насамкінець хочу наголо-
сити: безвізовий режим не оз-
начає повну свободу чи вседоз-
воленість. На те він і «режим», 
щоб мати чіткі правила. Дотри-
муйтеся їх і ваша подорож до Єв-
ропи буде комфортною і незабут-
ньою. То що, поїхали? ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Литва почала будівництво 45-кіломет-
рового паркану на кордоні з Калінінград-
ською областю. Про це повідомило росій-
ське інформаційне агентство ТАСС. «Ме-
тою цього заходу є захист економічних 
інтересів країни і зміцнення безпеки за-
вдяки посиленню боротьби з контрабан-
дою і нелегальною міграцією», — зазна-
чив очільник міністерства внутрішніх 
справ Литви Еймутіс Місюнас на цере-
монії зкладення першого стовпа прикор-
донної споруди. 

 Пан міністр не заперечував, що на рі-
шення про будівництво паркану вплину-
ла й геополітична ситуація. Він нагадав 
про інцидент 2014 року із затриманням 
на кордоні Естонії і Росії співробітника 
поліції безпеки Естонії. Сторони тоді по-
різному трактували місце, де був прове-
дений арешт. «Для того, щоб подібного не 
сталося, вирішено побудувати паркан, — 
сказав Місюнас. — Зрозуміло, що він (пар-
кан. — Ред.) не зміг би зупинити рух вій-
ськової техніки». Проте дрібним непоро-
зумінням і провокаціям усе ж завадить. 
 До кінця року паркан iз металевого 

дроту заввишки два метри з додатковими 
приладами електронного контролю має 
бути готовим. Огорожа з’явиться на ді-
лянці сходження кордонів Литви, Поль-
щі та Росії неподалік озера Віштітіс (Віш-
тинецьке озеро) і проляже до ріки Німан. 
Вартість робіт становитиме 1,335 млн. 
євро.
 Загальна довжина російсько-литовсь-
кого кордону становить 237 кілометрів, 
він пролягає від гирла ріки Німан до Бал-
тійського моря. На цей час кордон позна-
чено лише спеціальними знаками і сму-
гою землі шириною 13 метрів. ■

ВІД ГРІХА ПОДАЛІ 

 Відгородись від недоброго сусіда
 Литва зводить паркан на кордоні з Росією

■

Шлагбаум до Європи ось-ось відкриється.
Фото з сайта luxnet.ua.

❙
❙ ДО РЕЧІ 

 Рішення української влади видати 
біометричні паспорти мешканцям Кри-
му та окупованих частин Донбасу є ве-
ликою помилкою. Президент Украї-
ни Петро Порошенко під час робочої 
поїздки на Волинь провів нараду щодо 
створення умов для реалізації грома-
дянами права на безвізові поїздки до 
країн Євросоюзу. Зокрема, дав вказів-
ку на паспортизацію мешканців Кри-
му, щоб вони змогли отримати за ук-
раїнськими внутрішніми паспортами 
закордонні. Якщо до цього «ватники» 
та сепаратисти всіляко ігнорували Ук-
раїну та її законодавство, то чи будуть 
вони  законослухняними та свідомими 
представниками України за її кордона-
ми? Питання риторичне. Саме ця кате-
горія громадян може спричинити си-
туацію, коли візовий шлагбаум ЄС за-
криється значно швидше, ніж підні-
мався. Не виключені й цілеспрямовані 
провокації з боку мешканців Криму та 
Донбасу на зрив безвізового режиму. 

■

ПОЇХАЛИ!

Готуй віз — іде «безвіз»
Українцям ще належить набити багато гуль на поїздках до Європи

■
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За «Ментальність орди» 
хотіли притягти до суду
 ■ Пані Лесю, давайте поч-
немо, умовно кажучи, з геогра-
фії. Євген Гуцало, який наро-
дився на Вінниччині, навчався 
у Ніжині Чернігівської області, 
потім жив у Києві, поїхавши до 
родичів на схід України, ділив-
ся: у зросійщеному середовищі 
уже за кілька днів зникало ба-
жання писати. Чому так гостро 
письменник реагував на, здава-
лося б, елементарну мовну си-
туацію, особливо у радянські 
часи?
 — Мені здається, що сьогод-
ні, попри всі мовні баталії та 
проблему українсько-російсь-
кої двомовності, яку відомий мо-
вознавець Юрій Шевчук назвав 
«мовною шизофренією», багато 
наших співгромадян просто не 
уявляють, якою була ситуація в 
60-70-тi роки минулого століття. 
Тоді мова була таким собі марке-
ром, за яким тебе миттєво іден-
тифікували. Якщо ти розмовляв 
українською, то вважався безна-
дійним селюком, невдахою, не-
спроможним пробитися у касту 
«володарів життя». А от російсь-
ка одразу підносила тебе на ви-
щий щабель, давала можливість 
просуватися по комсомольській 
і партійній лінії, здобувати нау-
кові ступені чи ставати началь-
ником більшого чи меншого мас-
штабу й отримувати при цьому 
всі, належні номенклатурі, бо-
нуси: квартиру, машину, дачу, 
спецрозподільник. Але для цьо-
го треба було мати гнучкий хре-
бет, а Гуцало абсолютно не вмів 
пристосовуватися, і втрата рід-
ної мови була б для нього втра-
тою самого себе. Бо реалізувати-
ся він міг лише як письменник, 
і писати міг лише українською. 
 У часи дрімучого «совка» 
людина, котра свідомо скрізь і 
завжди спілкувалася українсь-
кою, почувалася білою воро-
ною. До неї пильно придивля-
лися кадебісти й добровіль-
ні стукачі, вона викликала пі-
дозру й потрапляла в число 
«недоторканних». Євген Пи-
липович, як і більшість його 
друзів-шістдесятників, уже 
на початку своїєї літератур-
ної діяльності потрапив під не-
дремне око КДБ. Хтось із тих 
молодих, талановитих, відчай-
душних і наївних «дітей відли-
ги» зламався, хтось, як Григір 
Тютюнник і Віктор Близнець, 
покінчив життя самогубством, 
не схотівши жити у спотворе-
ному тотальною брехнею світі. 
Хтось, як Ліна Костенко і Ва-
лерій Шевчук, на довгі роки за-
мовк. Хтось, як Іван Світлич-
ний, Василь Стус, Євген Сверс-
тюк, пішли на відверту кон-
фронтацію з владою і стали 
в’язнями сумління.
 ■ Євген Гуцало ще у 1995 році 
казав: «Силою агресії, силою 
зброї, силою патологічної бру-

тальності і патологічного роз-
бою нам постійно нав’язувався 
культ російського народу, нам 
постійно нав’язували цивіліза-
цію брехні, пияцтва, ненависті 
до праці, нав’язувалася цивілі-
зація безгосподарності, хаосу, 
безперспективності, цивіліза-
ція мародерства». Як довго пан 
Євген досліджував цю тему? 
Чому публічно її актуалізував 
на сторінках «Літературної Ук-
раїни»?
 — Коли 26 серпня 1993 
року в «Літературній Україні» 
з’явилася перша стаття з циклу 
«Ментальність орди» — «Вся-
ка хурда-мурда, або ж Стам-
бул — столиця Росії?», то вона 
справила ефект розірваної бом-
би. Нагадаю, минуло лише два 
роки з моменту, коли ВР ухва-
лила Акт проголошення неза-
лежності України, і більшість 
наших співгромадян усе ще пе-
ребувала у полоні ілюзій щодо 
«братнього російського наро-
ду». Адже історія українсь-
ко-російських стосунків була 
сфальшована й переписана мос-
ковськими пропагандистами.
 Євген Пилипович розумів, 
що впродовж кількох століть 
свідомістю українців мані-
пулювали, формуючи комп-
лекс «молодшого брата», на-
віки пов’язаного з великим і 
могутнім «старшим», і що ці 
нав’язані стереотипи необхід-
но було спростувати. Зрозумі-
ло, що прихильники «русско-
го міра» миттєво зреагували 
— вони звинувачували автора 
статті у ксенофобії й зоологіч-
ній ненависті до росіян, закли-
каючи притягти його до суду. 
 Але річ у тім, що у своїх 
статтях Євген Пилипович спи-
рався на свідчення саме росій-
ських воєначальників, істори-
ків та письменників — спів-
ців «єдіной-нєділімой» Росії, 
яка впродовж віків підкорюва-
ла інші народи, перетворюючи 
їхні землі на свої колонії. Задля 
цього йому довелося працювати 
з першоджерелами: історични-
ми розвідками, мемуарами, по-
дорожніми нотатками інозем-
них послів та мандрівців, що в 
різний час побували в Московії, 
а пізніше в Російськiй імперії та 
познайомилися з дикими звича-
ями цієї держави.
 А чому Євген Гуцало надру-
кував свої полемічні статті саме 
в «Літературній Україні»? Пев-
но, через те, в 90-х роках це була 
газета, якій довіряли, адже там 
друкувалися письменники, 
котрі заснували «Рух», відомі 
історики й публіцисти, право-
захисники й представники ук-
раїнської діаспори. Тодішній 
головний редактор «Літератур-
ки» Василь Плющ був другом і 
однодумцем Євгена, і він поді-
ляв його бажання — донести до 
свідомості наших співгромадян, 
що Росія — це хитрий і підступ-

ний ворог, який будь-що нама-
гатиметься знову перетворити 
Україну на свою колонію. 
 Книжка «Ментальність 
орди» вийшла у видавництві 
«Просвіта» 1996 року, вже піс-
ля раптової смерті Євгена Гуца-
ла. Але, на жаль, iз кожним ро-
ком вона стає дедалі актуальні-
шою. Особливо сьогодні, коли 
ворог окупував Крим, а на сході 
йде неоголошена війна.

«Мертву зону» заборонили 
на довгих 15 років
 ■ У 1960-х, у часи відлиги, 
у журналі «Вітчизна» надру-
кували «Мертву зону» Євгена 
Гуцала. Спілка письменників 
висунула тоді його на Шевчен-
ківську премію. Але у Мюнхені 
повість передрукував часопис 
«Сучасність», і книжку заборо-
нили на довгих 15 років. За сло-
вами самого пана Євгена, його 
з якою лише «ідеологічно-лі-
кувальною гряззю не змішува-
ли!» Як це позначилося на його 
письменницькій долі?
 — Повість «Мертва зона» 
— це страшна правда про тра-
гедію українців, що опинили-
ся на окупованій німцями те-
риторії, які стали заручниками 
і окупантів, і партизанів. Адже, 
вбивши німецького офіцера чи 
солдата, партизани ховалися в 
лісах, а селян — дітей, жінок, 
старих — фашисти розстрілю-
вали. Радянські партизани 
приносили в жертву беззахис-
них людей за прямим наказом 
iз Москви, аби серед мирного 
населення було якомога біль-
ше безневинних жертв, адже 
в очах кремлівських керівни-
ків людське життя, а особливо 
життя українця, не варте було 
й ламаного шеляга. Зате в газеті 
«Правда» з’являлися все нові й 
нові статті про звірства німець-
ких окупантів. 
 Ясна річ, Жені цього не 
пробачили. Лише тепер, коли 
з’явився доступ до архівів КДБ, 
я дізналася, що, починаючи з 
кінця 60-х, на Гуцала було за-
ведено справу. Окрім того, ка-
дебісти щомісяця надсилали до-
несення до ЦК компартії Украї-
ни, де Гуцала характеризували 
як буржуазного націоналіста 
і людину з антирадянськими 
поглядами.
 ■ Пані Лесю, коли ви особис-
то дізналися про письменника 
Євгена Гуцала? 
 — Мені було років 15, коли 
до рук потрапила зачитана до 
дірок книжечка «Серпень, спа-
лах любові». І я закохалась у 
Гуцалову прозу на все життя. 
Особливо вразив його абсолют-
ний слух — дивовижне відчут-
тя мови, коли найтонші люд-
ські почуття можна передати 
словами так, як геніальні ком-
позитори передають музикою. 
Це настільки контрастувало з 
фальшиво-пафосними соцре-

алістичними творами, які ми 
мусили вивчати за шкільною 
програмою, що я перечитала всі 
видані на той час книжки Євге-
на Гуцала. Ось так це почалося 
(усміхається). 
 ■ Як могло статися, що 
повість «Сільські вчителі» — 
про село, батьків-учителів, про 
післявоєнну убогість їхнього 
буття — вийшла російською у 
Москві в «Дружбе народов», у 
видавництві «Молодая гвар-
дія», її переклали в Білорусі 
— в журналі та у видавництві, 
надрукували німецькою в Бер-
ліні, румунською в Бухаресті, 
чеською в Празі — і лише в Ук-
раїні автора продовжували зви-
нувачувати в різних «ізмах»?
 — Усе дуже просто — чинов-
ники «на місцях» завжди ма-
ють доводити свою відданість 
господарям «з центру», демонс-
труючи особливу пильність і не-
терпимість до інакодумців. А 
книжки Гуцала ніяк не вміща-
лися в залізобетонні рамки со-
ціалістичного реалізму. І коли 
після своїх імпресіоністичних 
оповідань він почав писати ре-
алістичну прозу, то шукав і 
знаходив спосіб, як розповісти 
правду про те, як ми навчилися 
жити й виживати в умовах брех-
ні, як деформувалася наша сві-
домість. В його оповіданнях та 
повістях iз часом з’являються 
герої, котрих важко назвати 
ідеальними, гумор стає все до-
шкульнішим і гіркішим. Ясна 
річ, добровільні стукачі тут-
таки виявляли пильність, по-
давали сигнал тривоги — і по-
чиналися чергові нагінки.
 ■ Коли у 1970-х уже знову 
почали закручувати гайки, Єв-
ген Гуцало стає «своїм серед чу-
жих і чужим серед своїх». Він не 
підписав листа-протесту проти 
арештів українських інакодум-
ців, бо залишився сам ростити 
двох малолітніх дітей. Ви знає-
те деталі цієї історії.
 — Так, знаю, до того ж, 
від обох учасників тих подій. 
Свого часу мені про цей випа-
док розповів сам Євген Пили-
пович, а потім, уже після його 
смерті, я говорила про це з Єв-
геном Сверстюком. На початку 
70-х по Києву прокотилася хви-
ля арештів. КДБ намагався ор-
ганізувати показові процеси на 
кшталт «процесу СВУ», людей 
часом заарештовували лише 
за зберігання самвидавівської 
літератури. До Євгена додому 
прийшов Євген Сверстюк із ко-
лективним листом-протестом 
проти арештів українських іна-

кодумців і запропонував поста-
вити і свій підпис. На що Гу-
цало відповів: «Євгене, ти зби-
раєш списки для КДБ». Бо було 
зрозуміло, що кожен, хто під-
пишеться, одразу ж стане на-
ступною жертвою кадебістів. 
 Гадаю, що Євген Сверстюк, 
якого я глибоко поважала й 
поважаю і який свідомо обрав 
шлях відкритої конфронтації з 
режимом, розуміючи, що на дов-
гі роки потрапить до ГУЛАГу, 
вважав, що так, як він, має чи-
нити кожен. Євген Гуцало, у 
якого після трагічної смерті 
першої дружини Людмили на 
руках залишилось двоє малих 
дітей, про яких, крім нього, ні-
кому було піклуватися, також 
мав право вибору. Він не пішов 
по етапу в табори, але всім своїм 
життям довів відданість своєму 
народові і своїй землі.
 ■ Неоднозначно вже у 1980-
ті сприйняли і роман-трилогію 
Євгена Гуцала про життя про-
стого селянина Хоми Прищепи. 
Мені чомусь здається, що пись-
меннику не могли пробачити, 
що він — уже не один рік буду-
чи киянином — показував жит-
тя селян.
 — Справді, коли на початку 
80-х з’явилися романи «Позиче-
ний чоловік», «Приватне жит-
тя феномена», «Парад планет», 
багато хто з читачів і з критиків 
був вражений, а то й обурений. 
Адже досі Гуцала вважали не-
перевершеним стилістом, тон-
ким ліриком, поетом у прозі. А 
тут — роман абсурду, пародія на 
соцреалізм з його «героїчними 
буднями», що переплітається з 
містичними прозріннями голо-
вного героя, спілкуванням iз по-
заземними цивілізаціями й вре-
шті осягненням усіх таємниць 
Всесвіту. «Позичений чоловік» 
одразу ж став бестселером, був 
однією з найпомітніших подій 
літературного життя середини 
80-х років минулого століття, а 
1995 року, за місяць до раптової 
смерті, Євген отримав за цей ро-
ман-трилогію Міжнародну пре-
мію фундації Антоновичів.
 ■ Анатолій Дімаров казав: 
«Євген Гуцало був людиною в 
собі...» Пані Лесю, як би ви ко-
ротко охарактеризували чо-
ловіка, з яким прожили не один 
рік?
 — Мабуть, головною рисою 
Жені була абсолютна природ-
ність і щирість, невміння гра-
ти якусь непритаманну йому 
роль. І це навіть не його заслу-
га — просто він таким народив-
ся. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Леся Воронина: Книжки Євгена Гуцала не вміщалися 
в залізобетонні рамки соцреалізму
Дружина автора «Ментальності орди» — про щомісячні доноси 
кадебістів, у яких характеризували його як буржуазного націоналіста 
і людину з антирадянськими поглядами 

■

Євген Гуцало і Леся Воронина.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Валентина САМЧЕНКО

Цьогоріч письменникові Євгену Гуцалу випов-
нилося б 80. Але його раптово не стало влітку 
1995-го. У школі за програмою п’ятикласники 
знайомляться зi щемливим оповіданням 

«Лось» Євгена Пилиповича. Але то лише де-
щиця.
Про автора з когорти шістдесятників ми говори-
мо з письменницею Лесею Ворониною, яка юн-
кою познайомилася з творчістю Євгена Гуцала, а 
його дружиною стала значно пізніше.
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«Життя продовжується. У понеділок я буду п’ятою ракеткою світу».Еліна Світоліна
українська тенісистка

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Кажуть, що в будь-якій справі ус-
піх приходить уже тоді, коли ти його аб-
солютно не чекаєш, не концентруєшся 
думками на кінцевому результаті. На-
томість жага до перемоги, непереборне 
бажання здобути тріумф захмарює го-
ризонти, не дозволяючи зосередитися на 
головному — безпосередньому процесі 
гри. Перша ракетка України й п’ятий 
номер посіву на цьогорічному «Ролан 
Гарросі» добре знала, що уболівальни-
ки, спонсори, члени її команди чекають 
від неї на Відкритому чемпіонаті Фран-
ції великих здобутків.
 Її чвертьфінальне протистояння з 
третьою ракеткою турніру — румункою 
Сімоною Халеп — фахівці називали ледь 
не достроковим фіналом. Коли ж перед 
22-річною уродженкою Одеси практич-
но повністю відчинилися двері до півфі-
налу — у грі українки стався провал. За 
рахунку 6:3, 5:1 на користь Еліни її не-
мов підмінили. Надалі планомірно, гейм 
за геймом, вона почала віддалятися від 
уже, здавалося, досягнутої мети. Напри-
кінці другого сету Світоліна таки опану-
вала себе й, відігравши чотири сетболи, 
отримала на тай-брейку можливість по-
дати «на матч».
 Проте зробити завершальний крок 
і відправити додому Халеп молода ук-
раїнська тенісистка не змогла. Програв-
ши, в підсумку, другу партію, у заключ-
ному сеті українська тенісна прима на-
віть спроб боротьби не демонструвала, не 
вигравши у суперниці жодного гейму — 
3:6, 6:7 (6:8), 0:6. «Нерви! — пояснила 
Світоліна. — У третій партії я дещо від-
ключилася у психологічному плані. Було 
дуже складно повернутися в гру після та-
кого напруженого другого сету».
 Слід визнати, що і для самої спорт-
сменки, й для її уболівальників то був 

нищівний удар. Утім якщо Еліна, маю-
чи досвід спілкування з досвідченою муд-
рою чемпіонкою Жюстін Енен, обіцяє як-
найшвидше забути про невдалий гіркий 
день, то не всі шанувальники вітчизняно-
го спорту після побаченого на централь-
ному корті «Ролан Гарроса» готові й на-
далі стежити за інфарктними баталіями 
у виконанні наших спортсменів. «Сьо-
годні завершив кар’єру уболівальника 
українських спортсменів... Нервувати 
мені не можна, а по-іншому не виходить. 
З мене досить — просто дізнаватимусь ре-
зультати», — після болісного фіаско Сві-
толіної написав у своєму «Фейсбуці» ві-
домий український телекоментатор Сер-
гій Савелій.
 У наступному ж раунді — як про-
стим незаангажованим уболівальни-
кам — українським фанатам тенісу до-
ведеться стежити за боротьбою другої та 
третьої «сіяної» — Кароліни Плішкової 
з Чехії та румунки Халеп. Водночас в 
іншому півфіналі змагатимуться знач-
но скромніші опонентки — 30-та ракет-
ка турніру, швейцарка Тімеа Бачинськи 
та 47-ма тенісистка рейтингу WTA, Оле-
на Остапенко з Латвії, котра, до слова, 
в третьому раунді переграла нашу Лесю 
Цуренко.
 Визначилися також на «РГ»-2017 й 
півфіналісти в чоловічому «одинаку». За 
винятком другої ракетки планети, пере-

можця минулорічного розіграшу — сер-
ба Новака Джоковича, до «топ-4» проби-
лися всі фаворити змагань. Лідер світо-
вого чоловічого тенісу — британець Енді 
Маррей поміряється силами зi швейцар-

цем Стеном Ваврінкою (третій номер 
посіву), а «король» ґрунту — іспанець 
Рафаель Надаль (4) зіграє з кривдником 
екс-першої ракетки планети, австрійцем 
Домініком Тімом (6). ■

ТЕНІС

Упасти, щоб піднятися
Маючи неймовірну перевагу в рахунку над іменитою суперницею, в підсумку перша 
ракетка України не змогла пробитися до півфіналу  «РГ»-2017

■

Не все й одразу: вдруге в кар’єрі граючи в чвертьфіналі «РГ», Еліна Світоліна не змогла 
пробитися до півфіналу цьогорічного турніру.
Фото з сайта sapronov-tennis.org.

❙
❙
❙

Григорій ХАТА

 Уже не перший рік уліт-
ку представники вітчизняних 
хокейних клубів підписують 
декларацію, в якій окреслю-
ють форму й формат націо-
нальної першості на майбут-
ній сезон. В умовах, коли ук-
раїнський хокей переживає 
відчутні проблеми, анонс на-
ступної першості щоразу під-
носить якісь несподіванки.
 Не обійшлося без них і цьо-
го разу. Хоча інакше й бути 
не могло, адже одразу чотири 
з шести клубів-учасників по-
переднього чемпіонату країни 
— київський «Дженералз», 
харківський «Витязь», біло-
церківський «Білий барс» та 
«Кривбас» із Кривого Рогу — 
оголосили про свою відмову 
від участі в майбутній націо-
нальній першості.
 Виходило так, що лише 
торік створена Українська 
хокейна ліга потребувала де-
монтажу. Однак проект, ку-
ратором якого є президент 
п’ятиразового чемпіона краї-
ни — «Донбасу» — Борис Ко-
лесников, вирішили зберегти. 
Для цього, щоправда, довело-
ся вдатися до його суттєвого 
омолодження. Як відзначив 
пан Колесников, так потрібно 
для збереження вітчизняного 
хокею.
 Тож, аби країна взагалі не 
залишилася без національ-
ної першості, вісім клубів під-
твердили намір виставити на 
наступний чемпіонат Украї-
ни свої молодіжні колективи. 
П’ять iз них — «Донбас», «Кре-
менчук», «Кривбас», «Білий 
барс», «Дженералз» — учасни-
ки минулої першості. Іще три 
колективи — «Динамо» (Хар-
ків), «Галицькі леви» (Ново-

яворівськ) та «Дніпро» — на-
лежать клубам, що відроджу-
ються.
 Головною ж умовою наступ-
ного чемпіонату країни є дата 
народження хокеїстів, яка не 
повинна перевищувати рубіж 
1993 року. При цьому основ-
на когорта гравців не повин-
на бути старшою 1997 року, 
й лише п’ятеро хокеїстів мо-

жуть мати трохи вищий віко-
вий ценз.
 Водночас ударний кулак 
одного з можливих дебютан-
тів ЧУ — «Галицьких левів» 
— складатимуть юнаки 2001-
2002 років  народження. За 
словами представника цьо-
го клубу Маркіяна Лубківсь-
кого, аби заявити на турнір 
доросліших хлопців, коман-

ді необхідні спонсори та біль-
ша увага місцевої спільноти. 
Утім, кидаючи виклик набага-
то грізнішим опонентам, у та-
борі «левів» наголошують, що 
їхня молодь — переможці Кар-
патської хокейної ліги, в якій 
грають команди зі Словаччи-
ни, Польщі, Румунії та Угор-
щини.
 «Хочеться подякувати клу-

бам та керівництву УХЛ за 
те, що знайшли прийнятні 
для всіх формули, котрі допо-
можуть вітчизняному хокею 
жити. І хоча цей варіант ком-
промісів має свої недоліки — 
загалом, це перемога, адже 
команд у Лізі стало більше й 
ми зможемо виховувати влас-
ну молодь», — відзначив віце-
президент федерації хокею Ук-
раїни Георгій Зубко.
 Серед інших обнадійливих 
фактів молодий функціонер 
ФХУ назвав можливе відро-
дження київського «Сокола». 
Саме з цим проханням зверта-
лися столичні вболівальники 
до можновладців під час нещо-
давнього хокейного чемпіона-
ту світу в дивізіоні ІА в Києві. 
Й, схоже, їх таки почули. «Ми 
багато над цим зараз працює-
мо, ведемо перемовини й мріє-
мо, щоб у столиці знову злетів 
«Сокіл». Поки ж ми намагає-
мося розв’язати існуючі про-
блеми, котрі, в першу чергу, 
стосуються фінансової сторо-
ни», — наголосив Зубко. ■

ХОКЕЙ

Перспективний формат
У новому сезоні ігровий пул чемпіонату України складатимуть 
молоді колективи

■

У наступному сезоні вітчизняним клубам — учасникам ЧУ доведеться обійтися без досвідчених 
хокеїстів-професіоналів.
Фото з сайта uhl.com.ua.

❙
❙
❙

Футбол
 Новим головним тренером рівненсь-
кого «Вереса», котрий наступного сезо-
ну гратиме в прем’єр-лізі, став Юрій Вірт. 
Також у клубі оголосили й місце прове-
дення командою Вірта домашніх матчів. 
Поки в Рівному місцевий стадіон «Аван-
гард» набуватиме належного вигляду, 
своїх суперників «Верес» прийматиме у 
Львові, а не в Луцьку, як повідомляли 
раніше.

* * *
 Меморіал В. Лобановського. Мо-
лодіжні збірні. Півфінали. Україна — 
Чорногорія — 2:1 (Зінченко, Гуцуляк), 
Фінляндія — Словенія — 1:0. ■

ХРОНІКА■
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Псевдомузей у центрі Києва
Як утершись у довіру до доньки академіка, спритники «законно» збагатилися
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 Порада з Одеси: щоб при сма-
женні риби вона не пахла, треба сма-
жити м’ясо!

* * *
 Збільшення пенсійного віку до 
80 років підтримало 90 вiдсоткiв гро-
мадян.
 — А як поставили запитання?
 — У 80 років ви б хотіли помер-
ти чи вийти на пенсію?

* * *
 Сьогодні сказав діду, що почав 
займатися спортом і самогон iз ним 
бiльше не питиму, так він викреслив 
мене із заповіту.

* * *
 — Дiдусю Морозе, в мене є 
фото, де ти в лазні з трьома Сні-
гуроньками! Список своїх бажань 

надiшлю пiзнiше!

* * *
 Біля річки взимку сидить ри-
балка, шапка лежить поруч на льо-
ду, вуха білі від морозу. Повз прохо-
дить інший рибалка і каже:
 — Ти чого без шапки?
 — Учора горілку пропонували, 
а я не почув.

* * *
 — Теща, повернувшись iз сана-
торію:
 — Мене там змія вкусила. Лі-
карі насилу відкачали.
 Зять:
 — Я ж казав, що в пансіонат 
треба їхати.
 — А там що, змій немає?
 — Там немає лікарів.

По горизонталі:
 3. Основний елемент екіпіру-
вання дайвера. 7. Нічне нетримання 
сечі. 8. Давньогрецька назва Дніп-
ра. 9. Місто на сході Польщі, засно-
ване Данилом Галицьким. 10. Поза 
йоги. 12. Вимерлий предок сло-
на. 14. Велике з’єднання військо-
вих кораблів, літаків або танків. 15. 
Командир батальйону. 17. Столиця 
Куби. 19. Культурний та індустріаль-
ний центр Королівства Маро кко. 20. 
Один із перших романів Василя Шк-
ляра. 21. Популярний у 80-х німець-
кий жіночий поп-гурт. 22. Грецький 
острів, який прославила давньог-
рецька поетка Сафо. 24. Народний 
депутат, колишній адвокат, що захи-
щав Юлію Тимошенко. 
По вертикалі:
 1. Аркуш із запитаннями осо-
бистого характеру, на які треба дати 
відповідь. 2. Півострів, на якому мо-
ляться, щоб їхали туристи. 3. Буді-
вельний теплоізоляційний матеріал, 
мінеральне волокно, від якого, втім, 
почали відмовлятися через його кан-
церогенність. 4. Італійське місто, де 
розгортаються події трагедії Шекспі-
ра «Ромео і Джульєтта». 5. Ряд пря-
молінійно розташованих суміжних 
кімнат, з’єднаних дверима або від-
критими арками, що розміщені на 
одній осі. 6. Гігантський древній гі-

потетичний континент, який існував у 
Південній півкулі, з якого утворилися 
Африка, Південна Америка, Антарк-
тида, Австралія та частина островів. 
10. Отруйне дерево 11. Московсь-
кий Андріївський узвіз. 12. Колишня 
столиця українського суднобудуван-
ня. 13. Тонка плівка, за допомогою 
якої ми можемо розмовляти по теле-
фону. 16. Екс-чемпіон світу з боксу у 
суперважкій вазі, який прославився 
тим, що відкусив супернику шматок 
вуха. 17. Головний герой роману Іва-
на Білика «Меч Арея». 18. Видатний 
англійський вчений, який відкрив за-
кон всесвітнього тяжіння. 20. Давній 
обряд, коли дівчата на Трійцю прикра-
шали зеленню одну з них і ходили з 
віншуваннями від хати до хати.

Кросворд №68 
від 2—3 червня

ПРИКОЛИ■

Інформація 
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з 12 до 18 червня
 Овен (21.03—20.04). Спроба всидіти од-

разу на двох стільцях створює для вас значний 
ризик втратити всі можливості одночасно. Тi, 
хто шукають свою половинку, з легкістю заво-
дитимуть нові знайомства.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Телець (21.04—21.05). Побачення й 
палкi романтичнi зустрічi не зможуть привес-
ти до появи нових відносин, адже ви знаходи-
тимете в кожному новому партнері вади.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 18.

 Близнюки (22.05—21). Можливий гiр-
кий досвід знайомств iз шахраями, в резуль-
таті чого вами просто скористаються. Якщо 
ви хочете завести серйозні відносини, то така 
можливість з’явиться нескоро.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18.

 Рак (22.06—23.07). Кар’єрний шлях буде 
нелегким і тернистим. Заважатимуть дії конку-
рентів, спрямовані на дискредитацію вас і ва-
ших ідей в очах оточуючих. Такі дії здатні за-
гнати вас у глухий кут.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 14.

 Лев (24.07—23.08). Подолати трудно-
щi допоможуть тільки надійні друзі, яких у 
вас достатньо. Падіння змінюватимуть підйо-
ми, цьому сприятимуть ваша активність і пра-
цездатність.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 17.

 Діва (24.08—23.09). Вашим успiхам 
перешкоджатимуть фiнансовi перевірки. Це 
значно гальмуватиме вашi просування. У де-
кого навіть виникне бажання знайти менш оп-
лачувану, але спокiйнiшу роботу.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 16.

 Терези (24.09—23.10). Відсутність гро-
шей заважатиме купувати дорогi речi. Дове-
деться повертати борги, що теж призведе до 
жорсткої економiї.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

 Скорпіон (24.10—22.11). Не варто на-
магатися отримати доходи обманним шляхом 
або навіть виграшем у лотерею чи рулетку. Всі 
такі варіанти ні до чого хорошого не приведуть, 
можливі лише втрата грошей або великі про-
блеми з законом.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 18.

 Стрілець (23.11—21.12). Відмова від 
високої посади на користь тихого і спокійно-
го місця роботи, не принесе прибутків. Доля 
обiцяє удачу тим, хто не побоїться ризикувати i 
робити авантюрні та безрозсудливі вчинки. 
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18.

 Козеріг (22.12—20.01). Перед вами 
життя ставитиме дуже складні й, на перший 
погляд, нерозв’язні завдання. Але ви вийде-
те переможцями в цій сутичці, i ніщо не зможе 
перешкодити вам досягти задуманого.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 17.

 Водолій (21.01—19.02). Не все просу-
ватиметься гладко, адже в сильних та успіш-
них людей завжди є заздрісники. Не забувай-
те прислів’я «Довіряй, але перевіряй». Наре-
шті ви зможете знайти золоту середину між 
роботою та відпочинком.
 Дні: спр. — 17; неспр. — немає.

 Риби (20.02—20.03). Дехто з вас роз-
чарується в коханні. Це пов’язано з тим, що 
ви перестанете відчувати прихильнiсть близь-
кої людини.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 15. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

Аліса КВАЧ

 Для справжніх жінок вік 
— не завада. Що вкотре про-
демонструвала одна з найдо-
рожчих актрис Голлівуду, ос-
кароносна австралійка Ніколь 
Кідман. За два тижні до свого 
50-ліття на традиційній цере-
монії вручення премій бри-
танського журналу Glamour 
«Жінка року» вона отримала 
головну відзнаку, обійшовши 
Джеррі Холлівелл, Фелісіті 
Джонс, Софі Елліс-Бекстор 
та інших зірок. 
 У своєму вітальному 
слові Ніколь зізналася, що 
з роками перед нею відкри-
вається все більше перспек-
тив. «Через два тижні мені 
виповниться 50. І я ніколи 
не думала, що цей рік стане 
одним із найкращих у моє-

му житті. У 40 я думала, що 
в 50 уже буду на пенсії, але я 
хочу сказати всім: у 40 років 
усе починається, і в 50 усе 
починається», — зазначила 
вона. Свою перемогу актри-
са присвятила 56-річній Со-
фії Копполі, котра виборо-
ла головну режисерську на-
городу на Каннському кіно-
фестивалі.
 Премії журналу Glamour 
також дісталися комедійній 
актрисі Шерон Хорган, зір-
ці телесеріалу «Корона» Ва-
нессі Кірбі, театральній ак-
трисі Біллі Пайпер і телеве-
дучій Еммі Вілліс. Актриса 
Емі Полер отримала премію 
«Натхнення Galmour», спі-
вачку Дженіфер Хадсон на-
звали «Новатором», а відрод-
жена група Bananarama 
стала іконою Gla mour. 

Спеціальну від-
знаку «Виб-
ір редак-
т о р а » 
отрима-
ла мо-
дель Вінні 
Харлоу, яка, 
попри свою хво-
робу (у дівчини по 
всьому тілу, включ-
но з обличчям, роз-
кидані білі плями по 
шкірі), досягла ве-
ликих успіхів у мо-
дельному бізнесі.
 Чергові мо-
дельні перспекти-
ви відкриваються 
і перед Ніколь Кід-
ман. Два місяці тому 
вона погодилася стати 
обличчям нової осін-
ньо-зимової колекції 
відомої британської 
модельєрки Вікторії 
Бекхем. І ниніш-
нє визнання журна-
лу Glamour підвищує 
ставки обох зірок. Так 
що на пенсію Ніколь 
Кідман однозначно 
поспішати не варто. ■

РЕЙТИНГИ

На пенсію ще рано
Ніколь Кідман стала «Жінкою року» за 
версією популярного глянцю Glamour

■

10—11 червня сiчня за прогнозами 
синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчний, 5-10 м/
с. Температура вночi +11...+13, удень +23...+25. Пiслязавтра 
вночi +14...+16, удень +23...+25.

Миргород: без опадiв. Уночi +13...+15; удень +23...+25.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +11...+13, удень +23...+25.
Одеса: без опадiв. Уночi +15...+17, удень +24...+26.

8 червня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 19-23 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 20. 

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ. 
Трускавець: уночi +9...11, удень +21...+23. Моршин: уночi 
+9...11, удень +21...+23.      

Ніколь Кідман.❙
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