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Понеділок, 9 червня

06:00 Х/ф «Суєта суєт»
07:15, 02:00 Х/ф «Вокзал для 

двох»
10:10 «ТСН-Тиждень»
11:30 Х/ф «Любов на мільйон»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба 

новин»
20:10 Х/ф «Буде світлим день»
00:10 Х/ф «Гудзонський яструб»
04:15 «Світ навиворіт - 5: Індо-

незія»
05:15 «Служба розшуку дітей»
05:20 «Телемагазин»

05:25 Х/ф «Ведмежа шкура»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 14:00, 17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35, 09:20 

«Ранок з ІНТЕРом»
10:00, 12:25, 14:20 Т/с «Сліпий 

розрахунок»
14:35 «Сімейний суд»
15:25 «Жди меня»
18:05 «Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця спить»
20:00, 03:15 «Подробиці»
20:30 Т/с «Купрін. Яма»
23:45, 04:35 Т/с «Скандал 2»
00:40 Х/ф «Останній замок»
02:55 Мультфільми
03:45 Д/ф «Шукач ковчегу»

06:30 Срібний апельсин
07:00, 19:00, 02:30 Події
07:15 Т/с «Берег надії» 
11:10 Х/ф «Копи з Перетопа» 
13:00 Т/с «Слід» 
16:15, 19:40 Т/с «Врятувати 

боса» 
21:00 Т/с «Королева гри» 
23:00 Х/ф «Перевізник 3» 
01:00 Т/с «Право на правду» 
03:15 Т/с «Форс-мажори 3» 

06:00 «Шеф-кухар»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми»
08:30 М/с «Смішарики»
09:00 Х/ф «Алмазний пес»
11:00 Х/ф «Перший лицар при 

дворі короля Артура»
12:45 Х/ф «Перший лицар при 

дворі Аладіна»
14:20 «КВК»
16:50 Х/ф «Голий пістолет 33 1/3»
18:10 «Звана вечеря»
19:10 «Орел і Решка»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Тисяча слів» 
23:45 Х/ф «Дівчина мого най-

кращого друга» 
01:25 Х/ф «Джуно» 
02:50 «Нічне життя»

05:45 Радянські мультфільми
09:30 Х/ф «За щастям»
10:50 Жарт за жартом
11:50 Т/с «Ганночка»
02:35 Кіноляпи
04:15 Саундтреки

06:05 «У пошуках істини. Тризуб 
княгині Ольги»

06:45, 16:05 «Все буде добре!»
08:40, 18:30 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:55, 01:45 Х/ф «Пригоди 

Шерлока Холмса і доктора 
Ватсона» 

13:45, 20:00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

14:40 «Битва екстрасенсів»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:55 Т/с «Метод Фрейда» 
22:35 «Вагітна у 16»
23:30 «Доньки-матері»
00:25 «Один за всіх»
04:55 Нічний ефір

05:30 Служба розшуку дітей
05:35, 05:10 Світанок
06:40, 19:25 Надзвичайні новини
07:35, 18:45, 04:30 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:10 Х/ф «Астерікс і Обелікс 

проти Цезаря»
12:25 Х/ф «Астерікс і Обелікс: 

Місія Клеопатра»
14:30 Х/ф «Астерікс на Олімпій-

ських іграх»
16:40 Х/ф «Астерікс і Обелікс у 

Британії»
20:20 Х/ф «Маска»
22:10 Х/ф «Син Маски»
00:05 Х/ф «Краще не чіпати Зо-

хана» 
02:05 Х/ф «Повернення мушке-

терів» 
03:45 Т/с «Дружини футболістів. 

Додатковий час-2»

05:25, 06:10, 10:05, 11:00, 11:55, 
17:00, 00:50, 01:40, 02:25, 
03:10, 03:55 Comedy Club

07:00 М/с «Приключения Оливера»
07:25 М/с «СуперЗоя»
07:45 Д/с «Разрушители мифов»
09:45 Comedy Club. Эксклюзив
12:55 Т/с «Универ»
15:10 Т/с «ОНЛАЙН»
16:10 Т/с «Наша Russia»
17:50 Comedy Woman
18:45 Т/с «ОНЛАЙН 2.0»
19:45, 20:40 Т/с «Универ. Новая 

общага»
21:05 Т/с «СашаТаня»
21:25 Т/с «Незлоб» 
22:00 Х/ф «Чертовый мобиль-

ник» 
23:55 Т/с «Все, что она хотела» 

05:40 Kids’ Time
05:45 М/с «Роги та копита»
06:10 Х/ф «Викрадення батька»
07:40 Х/ф «Відьми-близнючки 2»
09:10 Х/ф «Чарівники з Вей-

верлі»
11:10 Х/ф «Кільце дракона»
13:05 Х/ф «Залізний лицар»
15:40 Х/ф «Робін Гуд - принц 

злодіїв»
18:20 Т/с «Вороніни»
20:00 Ревізор
22:50 Ревізор постшоу
00:15 Педан-Притула шоу
02:05 Репортер
02:10 Служба розшуку дітей
02:15, 03:20, 04:25 Зона ночі
02:20 Народження українського 

кіно
03:25 Під знаком лиха
04:05 Жар-птиця
04:30 25-й кадр
04:45 Абзац!

06:00 Бандитська Одеса
08:00 У пошуках істини
10:00 Невідома історія Риму
11:00 Стародавній Єгипет
12:00 Палац Клеопатри
13:00 Дика Британія
15:00 Моря в пустелі
16:00 Далеко і ще далі
18:50 Безжальний всесвіт
21:30 Розгадка таємниць Біблії
00:30 Покер
01:20 Т/с «Борджіа: історія 

клану»
02:50 Містична Україна

04:50 Т/с «Людина війни»
07:50 «Правда життя. Професія 

рефері»
08:20 Х/ф «Не вкради»
10:05 Х/ф «Навіть не думай!» 
11:35 Т/с «Я йому вірю»
15:15 Т/с «Павутиння - 3»
19:00, 02:05, 04:05 «Свідок»
19:30 Т/с «Наказано знищити. 

Операція «Китайська 
скринька» 

23:00 Х/ф «З любов’ю із пекла» 
00:45 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 9» 
02:35 Х/ф «Московські красуні» 


04:35 «Речовий доказ»
05:00 «Випадковий свідок»

06:00 Малята-твійнята
06:25, 09:30 М/с «Маша і ведмідь» 


06:50 М/с «Даша-дослідниця» 
07:15 М/с «Вперед, Діє´о, вперед!» 


07:45 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с «Черепашки мутанти 

ніндзя» 
09:10 М/ф «Сердиті пташки» 
10:00 М/с «Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць» 
10:55 М/ф «Анастасія» 
12:35 Віталька
15:00 Дайош молодьож!
17:20, 20:00 Т/с «Кухня» 
17:45 Т/с «Два батька і два 

сина» 
18:10, 22:55 Т/с «Світлофор» 
19:05 Розсміши коміка
20:25 Т/с «Два батька і два 

сина» 
21:00 Країна У
22:00 6 кадрів
23:55 Дурнєв+1
00:20 Надто грубо для Ю-туб’а
01:00 Профілактика

05:25 Глянець
06:10, 07:40, 20:45 Мультфільми 
06:30 Телеторгівля
10:10 Що для вас корисно?
11:00 5 ідей для дитячої
11:35 Дитяче меню
12:25, 16:00 Модний вирок
13:25, 17:00 Жіноча форма
14:15, 22:55 Правда про їжу
15:15 Таємниці шеф-кухаря
18:00 Про життя
19:50, 23:50 Д/с «Своя правда»
21:00 Х/ф «10 років потому» 
00:45 Х/ф «Вибіркова споріднен-

ність» 
02:20 Колір Ночі

06:05 Гумористичний клуб «Зо-
лотий гусак»

07:10 Х/ф «Одруження»
09:15 Хто в домі хазяїн?
10:20, 15:50, 19:35 ГРОМАДСЬКЕ 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:15 Телевистава «Ой, не ходи, 

Грицю, та й на вечорни-
ці...» 

13:55 Вікно в Америку
14:15 Чемпіонат світу з футболу 

2014 г. FFA 
14:50 Д/ф «Сімдесятники. Володи-

мир Денисенко»
17:25 Х/ф «Сеул»
20:25, 21:40 Європа співає
21:00 Підсумки дня
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:10 «Україна-єдина!»
01:20 ТелеАкадемія
02:20, 03:45 Новини
02:35 Т/с «Острів любові». 4 ф. 

«Вирок» 
04:05 Т/с «Відчиніть, міліція» 
04:50 Д/ф «Гуцулка Ксеня»

05:25 Підсумки дня повтор

06:00 Мультфільми 
06:20 «Обережно, модерн!»
06:40 Х/ф «Нокаут» 
08:30 Д/п «Гнів планети»
10:30 Д/п «Протистояння тварин»
11:30 Д/п «Сто один пес»
12:30 Д/п «Зброя майбутнього»
13:30 Д/п «Надзвичайні війни»
14:30 Т/с «Ікорний барон» 
18:30 «Новини 2+2»
19:00 Т/с «Ментовські війни-3» 
21:00 «ДжеДАІ»
21:25 Х/ф «В облозі» 
23:30 Х/ф «Помститись за Ан-

джело» 
01:25 Х/ф «Мегапавук» 

Актуально
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З Донецька вимушено виїхало 
15 тисяч осіб 
Про це з посиланням на міського голову Донецька 
повідомляє обласна державна адміністрація. «За даними 
міського голови, з Донецька виїхало близько 15 тис. 
громадян. Евакуювати мільйон жителів практично 
неможливо», — йдеться в повідомленні. В ОДА 
зазначають, що бомбосховища можуть вмістити не 
більше 20% населення. У повідомленні сказано, що в 
Слов’янську сепаратисти заявили, що в місті залишилося 
сім тисяч дітей, виїхало 40% населення. 

Генпрокуратура взялася 
за Єфремова 
Голову парламентської фракції «Партії 
регіонів» Олександра Єфремова перевіряють 
на причетність до сепаратизму. Про це під час 
прес-конференції повідомив в. о. генерального 
прокурора України Олег Махніцький. «У разі 
здобуття достатньої доказової бази відповідні 
подання будуть скеровані до парламенту», — 
цитує Махніцького сайт ГПУ. 

У луцькому військовому шпиталі 
перебуває на лікуванні п’ятеро від-
важних волинян, котрим пощасти-
ло вижити у підступному обстрілі 
під Волновахою. Днями хлопців 
із Дніпропетровська доправили 
лікуватися на малу батьківщину. Як 
кажуть, удома й стіни допомагають, 
отож лікарі обіцяють максимум за 
місяць поставити їх на ноги. У сол-
датів вогнепальні й осколкові по-
ранення, та, попри це, намагаються 
триматися на позитивній хвилі. 
Лише одне не дає спокою: по кілька 
разів на день перед очима єдина 
картина — як терористи вбивали 
їхніх побратимів... 

Начальник Луцького гарнізон-
ного військового госпіталю Олек-
сандр Хоменко прогнозує хлопцям 
швидке одужання, єдине, над чим 

потрібно більше попрацювати, — 
психологічний стан поранених. 

— Зараз у них якраз період на-
гноєння ран, тож робимо попере-
дню обробку, перев’язки. Стан задо-
вільний. Проблеми у хлопців більше 
психоемоційні. Адже те, що вони пе-
режили, — надто важка психологіч-
на травма. День їм дали відпочити, а 
тепер із ними працює психолог. Усі-
ма необхідними ліками та продук-
тами вони забезпечені. Добре, що 
є благодійники, — каже Олександр 
Хоменко. — Думаю, за два тижні 
двоє мають завершити лікування. 
Ще у двох рани більш обширні. А в 
одного хлопця виймали кулю з пе-
редпліччя, там втручання було дуже 
серйозне, є пошкодження ліктьово-
го нерва. Припускаю, для них ліку-
вання закінчиться десь через місяць. 

Волиняни Дмитро Волох, Воло-

димир Мельничук, Олександр Ко-
ханський, В’ячеслав Сіренко, Андрій 
Федоришин — усіх їх мобілізували 
ще під час часткової мобілізації. 
Громадянський обов’язок викону-
вати не відмовилися, незважаючи 
на те, що вдома лишилися дружини 
та діти. Чоловіки зізнаються: навіть 
не думали, що їх закинуть у гарячу 
східну точку. В кожного з них за пле-
чима лише строкова служба в армії, 
ніякої спеціальної військової підго-
товки. Кажуть, хоч на Рівненському 
полігоні трохи навчали, та це ніщо в 
порівнянні з вишколом противни-
ків. 

— У Рівному трохи стріляли, але 
це не досвід. Та не можна було нас 
туди відправляти з таким досвідом... 
— стиха промовляє 22-річний Олек-
сандр Коханський із Володимира-
Волинського. 

— В армії нас учили більше во-
ювати в полі, а не на блокпостах. На 
постах мають працювати спецпі-
дрозділи, — додає його товариш Ан-
дрій Федоришин із Ківерцівського 
району. 

Загалом на Сході хлопці перебу-
вали до двох тижнів. Спершу прохо-
дили навчання у Дніпропетровській 
області. А от уже під Волноваху їх 
перекинули за кілька днів до вибо-
рів Президента. 

— Нас заспокоювали, що все 
буде мирно, вибори відстоїмо та й 
додому. Так на тому блокпості ми 
пробули три дні, — розповідає Ан-
дрій Федоришин. 

Хлопці повідали, що їм навіть до 
кінця не вдалось облаштувати того 
поста. До них частенько заглядали 
місцеві, які всім цікавилися, розпи-
тували. Але ворожого ставлення не 
було. 

— Спочатку деякі з них усе пита-
ли: «Чому ви сюди приїхали? У нас 
усе нормально, ми війни не хочемо». 
Ми теж відповідали, що війни не хо-
чемо, та є наказ, тому й стоятимемо. 
Це було просто спілкування, жод-
них погроз, — пригадує В’ячеслав 
Сіренко. 

Та над ранок 22 травня місце, де 
базувалися хлопці, враз перетвори-

лось у «гарячу точку». Про ті події 
вони розповідають неохоче, мовляв, 
і так картина нападу постійно перед 
очима. 

— Все трапилося дуже швидко. 
О пів на третю ми змінили наряд. 
А вже о четвертій тридцять приїха-
ли три автомобілі й звідти відкрили 
вогонь. Усе відбулося миттєво, вони 
знали, куди стріляти, — оповідає 
Дмитро Волох із селища Жовтневе. 

— Я сховався за БМП. Десь 10–
15 хвилин нападники безперестанку 
стріляли. А потім раптово припи-
нили вогонь, забрали нашу зброю і 
поїхали. Чи добивали поранених, не 
бачив, бо як заліг, опустивши голову 
до землі, то так і не рухався. Страш-
но було навіть глянути, — ділиться 
Олександр Коханський. 

За словами інших поранених, 
обстрілювали їх ще й снайпери, які 
заховалися збоку в лісі. Крім того, 
завершивши стрілянину, нападники 
голосно кричали: «Донбасс — наш! 
Наша Донецкая народна республи-
ка!». 

Першими на допомогу нашим 
обстріляним військовим прийшли 
місцеві жителі. Саме вони до при-
їзду «швидкої» власними автівками 

доправляли поранених у лікарню. А 
потім поспіли й ескулапи. 

За інформацією волонтерки На-
талії Попової, після нападу з 55-ти 
чоловіків, що були на тому блокпос-
ті, не постраждали лише дев’ятеро. 
Нині ще 30 перебувають на лікуван-
ні. 

— Ми забрали з Харкова до Ки-
єва трьох найбільш важких хворих: 
Андрощука, Шевчука та Пащенка. 
Вони зараз на лікуванні у Київсько-
му військовому госпіталі. Хлопці під 
опікою головного травматолога Мі-
ністерства оборони. Його бригада 
робить їм найскладніші операції, — 
каже волонтер. — Перша наша мета 
— повитягати їх зараз, не допустити 
інвалідності. Адже недоліковану за 
перших два тижні людину потім ря-
туватимуть усе життя. 

За словами пані Наталі, є нала-
годжена система переправлення по-
ранених на лікування за кордон. В 
Ізраїлі, Австрії, Польщі, Німеччині 
в разі чого готові прийняти наших 
хлопців. Нині ж стоїть питання про 
можливе лікування в Австрії Василя 
Кропиви, якому в одній із одеських 
клінік рятують зір. 

Ольга УРИНА 

Бійці 51-ї Володимир-Волинської бригади на лікуванні

Поранених під Волновахою рятували місцеві 


