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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 24,89 грн 

1 € = 28,09 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Наїмося од пуза?
За оцінками фермерів Херсонщини, цьогорічний урожай кавунiв та динь удасться 

зібрати не раніше, ніж за два місяці
стор. 3 »

Родючі баштани півдня — одне зі справжніх чудес України. ❙

Ігор Мосійчук: Уже за півроку Захід може 
мати діалог із новою українською владою

Учасника АТО побили 

за те, що носить 

військову форму й має 

козацьку зачіску
стор. 13 »

Агресивний тил, або Патріотом 
бути небезпечно

«Кукушка» 
кличе на 
Полісся

У вихідні відбудеться 

ювілейний 

«Бурштиновий шлях»
стор. 14 »

Депутат-радикал — про передумови 

чергової революції, небажання влади 

звільняти окуповані території та про власні 

амбіції очолити Генпрокуратуру 
стор. 4—5 »
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«Проблема зі сміттям у Львові не вирішується. 
Багато говорять про це, а рішення немає».

Яромир Самагальський
екс-депутат, екс-голова бюджетної комісії ЛМР 

попереднього скликання

УКРАЇНА МОЛОДА

доларів
агропродукції поставила Україна в краї-
ни ЄС за 4 місяці поточного року, а в 
країни Азії за цей же період — більш 
ніж на 2 млрд. дол., повідомила за-
ступник міністра аграрної політики і 
продовольства з питань євроінтеграції 
Владислава Рутицька.

на 1,5 млрд. гривень
отримають 
у к р а ї н с ь -

кі аграрії в рамках програми фінансуван-
ня, розробленої ПАТ «Аграрний фонд» і 
банком «Український капітал», інформує 
прес-служба «Аграрного фонду». Пла-
нується, що кредит буде виділений протя-
гом 2016-2017 маркетингового року. Нова 
програма розрахована на малих і середніх 
підприємців, з обсягом чистої виручки за 
рік до 10 млн. грн.

гривень
отримає в 
2016 році 

Луганська область від Європейсько-
го інвестиційного банку на відновлен-
ня об’єктів житлово-комунального гос-
подарства, дорожньо-транспортної інф-
раструктури, заходи щодо підвищення 
енергоефективності в навчальних закла-
дах і установах охорони здоров’я, роз-
повіли у прес-службі Луганської ОДА. 

гривень
передбачено на реалізацію 34 проектів ре-
гіонального розвитку для Луганської облас-
ті, заявили у прес-службі обласної військо-
во-цивільної адміністрації. Основні напрямки 
реалізації проектів — відновлення об’єктів 
соціальної сфери, житлово-комунального 
господарства, дорожньо-транспортної інф-
раструктури, житлових будинків. 

гривень
за інформацією обласної адміністрації, виділив уряд Німеч-
чини на реконструкцію будинків для переселенців у Дніпро-
петровській області. Планується реконструювати п’ять бу-
динків для переселенців, чотири школи і дитячий садок у 
Павлоградові, Кам’янському, Верхньодніпровську, Вільно-
гірську та с. Чумаки. У кожному з цих населених пунктів виз-
начили по одному старому приміщенню, яке давно не вико-
ристовують, але його можна відремонтувати.

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

400 млн. 350 млн. 188,2 млн. Близько 65 млн.

КОРУПЦІЯ

Недовго музика 
грала
Миколаївського 
Тутанхамона швидко випустили 
з Одеського СІЗО під заставу 
в 200 тисяч доларів
Ірина КИРПА

 Перший заступник екс-«губернатора» Миколаївсь-
кої області Микола Романчук усе ж таки знайшов п’ять 
із половиною мільйонів гривень та вийшов на свобо-
ду!
 Щасливий володар сховищ зі скарбами зміг обій-
нятися з родичами й покинути вологі стіни Одеського 
СІЗО буквально через кілька днів після свого гучного 
арешту. Нагадаємо, що зловити його у складі злочин-
ної групи чиновників Миколаївської облдержадмініст-
рації на отриманні хабара розміром у 100 тисяч доларів 
вдалося співробітникам СБУ та Південної військової 
прокуратури. Чиновник швидко став «знаменитим» 
на всю Україну завдяки знайденій під його особняка-
ми розгалуженій мережі підземних ходів, а також ви-
явленим коштовностям та валізі з доларами. 
 Буквально через день після його арешту в цент-
рі Миколаєва спалахнула безстрокова акція протес-
ту «Банду геть», яку організували представники гро-
мадської організації «Миколаїв SOS». Основний кіс-
тяк протестуючих склали ветерани АТО, які з’їхалися 
до Миколаєва з різних регіонів України, а також про-
сті громадяни, які заявили про необхідність переза-
вантаження всієї верхівки влади у місті корабелів. 
Підсумком мирного протесту людей стало рішення 
Президента України про зняття з посади «губерна-
тора» Миколаївщини Вадима Мерікова, а ще клопо-
тання Генерального прокурора України Юрія Луцен-
ка про звільнення з постів начальника поліції облас-
ті Віталія Гончарова та прокурора області В’ячеслава 
Кривов’яза. Однак дуже швидко стало зрозуміло, що 
рішення Президента України саботується, через те 
що чиновники... просто відмовилися залишати наси-
джені місця. До Миколаєва вже прибула спеціальна 
комісія з центрального апарату Генпрокуратури Ук-
раїни. У південному місті вона пробуде до 2 липня та 
проведе ретельну перевірку роботи всієї прокуратури 
Миколаївської області. Очолив групу перший заступ-
ник Генпрокурора України Дмитро Сторожук. А в со-
ціальні мережі потрапило відео, на якому журналісти 
телеканалу «Інтер» змогли зняти на камеру з гелікоп-
тера домоволодіння прокурора Миколаївської області 
В’ячеслава Кривов’яза. Також журналісти надали на 
загальний огляд документи, які красномовно свідчать 
про те, що величезний особняк з особистим басейном 
Віталій Кривов’яз «забув» вказати у своїй декларації. 
Відповідно до даних реєстру прав власності на нерухо-
ме майно, величезне домоволодіння в елітному мікро-
районі «Леваневський» належить дружині полковни-
ка поліції.
 Тим часом стало відомо, що мітингувальники під 
стінами Миколаївської ОДА поставили суворий ульти-
матум керівництву країни. Люди вимагають протягом 
24 годин звільнити всіх місцевих чиновників, які замі-
шані у корупційному скандалі. Також учасники акції 
протесту встановили у центрі Миколаєва блокпости, 
принесли під будівлю ОДА сміттєвий бак та спалили 
опудало, що символізує корупцію в Україні. Одна з ак-
тивісток мітингу Ольга Вербицька заявила, що якщо 
протягом доби їхні вимоги не будуть виконані, люди 
заблокують будівлю Миколаївської облдержадмініст-
рації та перекриють усі центральні дороги у місті ко-
рабелів. ■

■

Дар’я БАВЗАЛУК 

 Київ наразі вже прий-
няв понад 500 тонн твер-
дих побутових відходів зі 
Львова, додаткове сміття 
не призведе до негативних 
наслідків для мешканців 
столиці, заявляють у ко-
мунальному підприємстві 
«Київкомунсервіс».
 «Ми погодилися при-
йняти частину відходів зі 
Львова — винятково в без-
печних для киян межах — 
до 200 тонн на день, тобто 
близько 10 машин упро-
довж дня. Ми маємо запас 
міцності й не навантажує-
мо завод на повну потуж-
ність, — наголосив дирек-
тор КП «Київкомунсер-
віс» Євген Русин. — Завод 
«Енергія» працює у штат-
ному режимі. А вже на по-
чатку серпня там проводи-
тимуть плановий ремонт і 
модернізацію устатку-
вання, тому в нас домов-
леність із львівською сто-
роною, що ми співпрацює-
мо з урахуванням цього 
терміну». 
 Варто зазначити, що 
вивіз сміття до Києва обій-
деться бюджету Львова 
майже у 25 млн. грн. Про 
це під час прес-конференції 
повідомив депутат Львівсь-
кої міської ради, член бюд-
жетної комісії Любомир 
Босаневич. «Львів щодня 
продукує приблизно 400 

тонн сміття, у Київ пла-
нують вивозити 220 тонн. 
Угоду укладено до серп-
ня», — заявив депутат. 
Кожному з п’яти перевіз-
ників у Львові компенсову-
ватимуть витрати залежно 
від відстані, куди ті виво-
зитимуть сміття.
 «У нас є п’ять перевіз-
ників твердих побутових 
відходів, які на сьогодні 
здійснюють перевезення 
на різні відстані. Це є пере-
візники, які везуть сміття 
за 50 км чи 100 км, є такі, 
що й вивозять за 500 км. 
Відтак було прийнято рі-
шення про те, що ми буде-
мо відшкодовувати з місь-
кого бюджету додаткову 
вартість саме на перевезен-
ня і, відповідно, на захоро-
нення», — зазначила Ірина 
Кулинич, директор депар-
таменту економічної полі-
тики ЛМР.
 Як пояснила чинов-
ниця, вартість захоронен-
ня сміття обраховувати-
муть за фактом: «На нашо-
му ЛКП «Збиранка», яке 
працювало у Грибовичах, 
захоронення тонни сміття 
коштувало 73 гривні. Від-
повідно, на інших поліго-
нах в області та за її межа-
ми ця вартість є значно ви-
щою, тому ми будемо відш-
кодовувати за фактом, а це 
близько 150 гривень».
 Необхідність вивози-
ти сміття до Києва не поз-

начиться на платіжках 
львів’ян. У цьому запев-
няє міська влада.
 «Ми не збираємось для 
мешканців жодним чином 
змінювати тариф. На кі-
нець місяця побачимо кін-
цеві рахунки і це буде ком-
пенсовано коштами міс-
цевого бюджету, але це не 
надвеликі суми», — зазна-
чив міський голова Львова 
Андрій Садовий.
 Окрім Києва, сміття 
вивозять ще на п’ять зва-
лищ у Львівській області. 
На які саме, чиновники не 
уточнюють.
 Днями львівський місь-
кий голова Андрій Садо-
вий повідомив про досяг-
нуті з Києвом домовленос-
ті щодо вивезення у столи-
цю близько третини ТПВ.
 Львів змушений виво-
зити сміття до Києва, ос-
кільки місту «блокують 
вивіз сміття на полігони у 
Львівській та сусідніх об-
ластях».
 «Проблема зі сміттям 

у Львові не вирішується. 
Багато говорять про це, а 
рішення немає. Садовий 
зараз просто скаче на граб-
лях і чекає, хто б його ви-
ручив і допоміг, — про це 
у «Фейсбуці» пише екс-де-
путат, екс-голова бюджет-
ної комісії ЛМР поперед-
нього скликання Яромир 
Самагальський. — Скла-
дати руці перед камерами 
і вдавати із себе ображену 
дитину — це не вихід для 
міського голови, тим біль-
ше якщо в тебе є загально-
державні амбіції».
 Нагадаємо, внаслідок 
сміттєвого зсуву на місь-
кому звалищі 30 травня 
поточного року загинули 
четверо осіб — три пожеж-
ники та еколог ЛКП «Зби-
ранка», тіло якого досі не 
знайдено. Перед обвалом 
на звалищі сталася поже-
жа. На даний час звалище 
не функціонує, там прово-
дять пошуки еколога й за-
сипають територію зем-
лею. ■

НАСЛІДКИ

Вашому столу — від нашого столу
Львівське сміття вивозять до столиці

■

Грибовицьке сміттєзвалище: ой летіли дикі чайки.❙

Іван БОЙКО

 Ескалація конфлікту на Дон-
басі сягнула показників серпня 
минулого року. Лише протягом 
позаминулої доби загинув один за-
хисник України, ще одинадцятеро 
поранено. 
 «Цих безповоротних і санітар-
них втрат сили АТО зазнали по 
всіх напрямках унаслідок воро-
жих обстрілів», — зазначає спікер 
адміністрації Президента з питань 

АТО Олександр Мотузяник. 
 За його словами, таких актив-
них бойових дій уздовж усієї лінії 
розмежування не було останні де-
сять місцяців. Нагадаємо, що у 
серпні 2015 року ситуація на Дон-
басі суттєво загострилася через 
цілеспрямовані провокації оку-
пантів. Це призвело до численних 
втрат серед українських вояків та 
жертв серед мирного населення.
 Нині ж так само бойовики ви-
користовують заборонену зброю по 

всій лінії зіткнення, і зокрема об-
стрілюють житлові квартали на-
селених пунктів. Як повідомляє 
прес-центр штабу АТО, житлові 
масиви Авдіївки та Первомайсько-
го ворог обстріляв зі 122-мм САУ, 
а Водяне — з мінометів.
 Зокрема, під мінометний об-
стріл біля Водяного потрапили і 
спостерігачі ОБСЄ. Обстріл їм до-
велося перечекати в одному з бу-
динків, їхні водії ховалися у бро-
немашинах. Коли ж спостерігачі 
вийшли зі сховку і пішли до бро-
немашин, бойовики випустили по 
Водяному ще кілька мін. Через що 
спостерігачам довелося лежати на 
землі. 
 Припинити обстріл не змогли 
навіть представники дзеркально-
го патруля ОБСЄ, які в цей час пе-
ребували в окупованому Комінтер-
новому. Хоча серед них був росій-
ський офіцер зі Спільного центру 
контролю і координації. 
 Залишаючи Водяне, спостері-
гачі зафіксували кілька палаючих 
будинків. ■

НА ФРОНТІ

І знову бій кривавий 
В зоні АТО загострення на рівні серпня 
2015 року: захисники України зазнали 
безповоротних і санітарних втрат 
по всіх напрямках

■
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євро
виділить Фонд Схід-
ноєвропейського пар-

тнерства з енергоефективності та екології на 
реалізацію проектів з енергоефективності 
в Україні, зазначив керівник фонду Андерс 
Лунд. Попередньо програма розрахована до 
2019 року, однак може бути продовжена. Та-
кож він додав, що 15 млн. євро з цієї суми бу-
дуть спрямовані на реалізацію програми під-
тримки енергомодернізації житлових будин-
ків IQ Energy.

60 млн. гривень
з резервного фон-
ду виділять на лікві-

дацію наслідків стихії в Хустському та Вино-
градівському районах Закарпатської області, 
повідомили у прес-службі ОДА. Станом на 22 
червня зібрано інформацію про 1,2 тис. пошкод-
жених будинків у 7 селах Хустського району і 6 
тис. пошкоджених будинків у 14 селах Виног-
радівського району. Від негоди постраждали та-
кож окремі населені пункти Іршавського та Сва-
лявського районів.

тонн
побу-
тових 

відходів зі Львова було прийнято пе-
реробним підприємством Києва, роз-
повів директор КП «Київкомунсервіс» 
Євген Русин. За його словами, сміт-
тя проходить стадію сортування, при 
якій відбирається скло, пластик, па-
пір, а все інше прямує на спалюван-
ня. Львівське сміття спалюватимуть у 
столиці до серпня.

риби,
зокрема ко-
ропа і сазана, 

було випущено в Дніпро у Хер-
сонській області в рамках еко-
логічної акції із зариблення річ-
ки, зазначили у прес-службі Хер-
сонської ОДА. За словами голо-
ви облдержадміністрації Андрія 
Гордєєва, впродовж літа пла-
нується кілька разів зробити за-
риблення.

українських вишів
готові прийняти кримських абітурієн-
тів без ЗНО, за умови складення іспи-

ту з історії України та української мови, а також 
вступного іспиту, повідомили в Міносвіти Украї-
ни. На навчання кримчан можуть прийняти Прид-
ніпровська державна академія будівництва та ар-
хітектури; ЗНУ; ЧДУ ім. Петра Могили;  ХНТУСГ 
ім. Петра Василенка; НУ «Львівська політехні-
ка»; ЛННІ ДВНЗ «Університет банківської спра-
ви»; ХДУ; ХНТУ; ХДМА; ТНУ ім. Вернадського 
(Київ); КНЕУ ім. Вадима Гетьмана; ДДАЕУ.

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

1,5 млн. Більше 500 150 кг 12

ПРОГНОЗИ

Наїмося 
од пуза?
За оцінками фермерів 
Херсонщини, цьогорічний 
урожай кавунiв та динь 
удасться зібрати не раніше, 
ніж за два місяці
Ірина КИРПА

 Через велику кількість дощів та різкі перепади 
денної і нічної температури повітря у фермерів пів-
дня України загинув практично весь урожай ран-
ніх баштанних культур. Адже тільки за два тижні 
червня випала річна норма опадів. За словами аг-
раріїв, спостерігали вони й так звані «солоні дощі», 
після яких молоді саджанці жовтіли просто на очах 
та швидко згнивали. Через те, що нинішнього літ-
нього сезону насіння кавунів і динь довелося сіяти 
заново, покупцям необхідно запастися терпінням 
та дочекатися  кінця серпня.
 «Надлишок вологи призвів до спалахів за-
хворювань у баштанних культур, через це ми й 
втратили ранні кавуни, — прокоментував ситу-
ацію директор Інституту південного овочівниц-
тва і баштанництва УААН Володимир Лимар. — 
Якщо температура повітря стабілізується, то фер-
мери можуть очікувати у липні рекордний приріст 
баштанних культур за добу! Тому, незважаючи на 
втрату раннього врожаю, до кінця серпня та по-
чатку вересня мешканці України свої кавуни все 
ж  таки отримають».
 За словами фермерів Херсонщини, в цьому 
році їм довелося нести подвійні витрати на все че-
рез  пересіювання баштанних. Останній раз подіб-
ний неврожай кавунів та динь в Україні був за-
фіксований п’ять років тому, коли ціна за кілог-
рам смугастих культур була максимально висо-
кою. Цього року дощова та холодна погода стояли 
практично в усіх регіонах не тільки нашої країни, 
а й у Молдові, Росії та багатьох країнах Євросою-
зу. Через це у Херсонщини  є добрі шанси наздог-
нати та обігнати сусідів та ще й вийти з прибут-
ком зі складної ситуації за рахунок розумної ціно-
вої політики. До того ж, певний досвід херсонські 
фермери вже мають. Адже минулого сезону ситу-
ація теж була дуже схожа з нинішньою, коли на-
сіння баштанних також довелося пересівати через 
велику кількість опадів. Та, незважаючи на те, що 
кавунчики й диньки не вдалися надто великими 
за розміром, їх було досить багато. Тож у минуло-
му році фермерам, попри всі проблеми, вдалося 
зібрати досить багатий урожай баштанних (при-
близно 25 тонн із гектара).
 «Через анексію Криму та повну втрату ринку 
збуту в Росії багатьом фермерам півдня України до-
велося не тільки зменшити площі, що традиційно 
засіваються баштанними культурами, приблизно 
на 30-40 відсотків, а й шукати нові шляхи для ре-
алізації своєї продукції, — розповідає директор од-
ного з фермерських господарств Голопристансько-
го району Херсонщини Івaн Ялaнcький. — Напри-
клад, у нашому господарстві навчилися робити ви-
сокоякісне масло з насіння кавуна. Крім того, що 
виробництво стало безвідходним, ми виграли та-
кож у тому, що кавунове масло можна реалізову-
вати цілий рік, а не тільки влітку чи восени».
 За прогнозами фермерів, у нинішньому сезоні 
через стрибок цін на пальне та добрива собівар-
тість кавунів і динь зросте у середньому на 35 від-
сотків. Але покупців можна заспокоїти:  ціни на 
«смугастики» не зможуть стрибнути до небес че-
рез тиск турецького імпорту. Здорова конкурен-
ція змусить вітчизняного виробника стримувати 
свої апетити. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Геннадій Афанасьєв, який 14 
червня був звільнений з російської 
неволі в результаті обміну полоне-
ними, не відпочивши й не долікував-
шись як слід, почав морально під-
тримувати родини патріотів, насиль-
но утримуваних на території РФ. У 
Міністерстві закордонних справ Ук-
раїни повідомили, що Афанасьєв 
став офіційним учасником процесу 
звільнення українських політв’язнів 
з російського полону.  
 Днями цей надзвичайно муж-
ній хлопець зустрівся з родичами 

Кольченка, Сенцова, Виговсько-
го та Клиха. Нагадаємо, зокрема, 
що Кольченка та Сенцова затри-
мали співробітники ФСБ у Криму 
навесні 2014 року, коли півострів 
анексувала Росія — їм інкриміну-
вали абсурдні звинувачення у теро-
ризмі, а згодом засудили до 10 і 20 
років колонії відповідно.
 «Я за останній тиждень, крім 
того, що займався просвітниць-
кою діяльністю серед журналістів, 
зустрівся з іншими звільненими 
політв’язнями, з родичами україн-
ців, які перебувають в ув’язненні в 
Росії. Всі свої емоції, все, що у мене 

всередині було, я їм віддав, щоб до-
нести, що їхні хлопці повернуться 
додому», — поділився Афанасьєв. 
Він також написав листи підтрим-
ки іншим українцям, яких досі ут-
римують в ув’язненні в Росії.
 Після всіх перипетій, які трапи-
лися з Афанасьєвим у полоні, він 
пере йшов на спілкування лише ук-
раїнською мовою і з гордістю вдя-
гається у вишиванку. Геннадій — 
уродженець Сімферополя, закін-
чив Таврійський національний уні-
верситет за спеціальністю «право», 
працював фотографом. До анексії 
Криму Росією в 2014 році громад-
ською діяльністю не займався, але 
під час військового вторгнення 
Росії на півострів став брати участь 
в акціях протесту й ходити на збо-
ри, на яких планувалися акції гро-
мадянської непокори окупаційній 
владі, виступи проти анексії. Пе-
ред «референдумом» у Криму брав 
участь у записі відеороликів на під-
тримку проукраїнських рухів. Осо-
бисто читав вірш Василя Симонен-
ка «Де зараз ви, кати мого наро-
ду?» ■

ДОПОМОГА

Воля — від звільненого
Недавній політв’язень став «містком» 
між ув’язненими в РФ українськими 
патріотами та їхніми родинами

■

Наталя ТУРАК

 За прогнозом си-
ноптиків, у найближ-
чі дні в Україні пере-
важатиме спекотна по-
года, стовпчики термо-
метра місцями сягнуть 
позначки +37°. Про це 
також повідомили і в 
Управлінні безпеки до-
рожнього руху ДПД На-
ціональної поліції Ук-
раїни. «Настійливо ра-
димо водіям враховувати 
погодні умови при пла-
нуванні поїздок, особли-
во на далекі відстані», 
— застерігають право-
охоронці. В поліції ра-
дять перед дорогою под-
бати про достатній запас 
прохолодної води та не-
обхідні ліки, впродовж 
подорожі уникати вжи-
вання жирної і солоної 
їжі. «В спеку особливу 
увагу потрібно звернути 
на систему охолодження 
двигуна, рівень мастила, 
стан гальмівних колодок 
та тиск у шинах», — до-
дали в Управлінні безпе-
ки дорожнього руху.
 На всій території Ук-
раїни очікується спе-
котна погода, переваж-
но без опадів. Повітря 
прогріється в середньо-
му до + 28-30 градусів, а 
на півдні країни — до + 
35-37 градусів. На заході 
країни, а також у Жито-
мирській, Рiвненськiй і 
Вінницькій областях збе-
режуться складні погодні 
умови з дощами і гроза-

ми. Температура повітря 
в цих регіонах буде три-
матися в межах + 27-
31 градусів. Опади мож-
ливі також у Київській, 
Чернігівській і Черкась-
кій областях. У  решті 
регіонів — переважно 
сонячно, температура 
повітря сягне позначки 
+ 30-36 градусів. 
 У спекотнi днi людина 
втрачає 3,5 лiтра рiдини. 
«Пийте воду часто й пот-
роху, щоб пiдтримувати 
її оптимальний вмiст в 
органiзмi. При темпера-
турi повiтря понад плюс 
30 градусiв слiд випи-
вати не менш як пiвлiт-
ра води за годину — при-
близно склянку кожнi 
20 хвилин. Для пiдтрим-
ки iмунiтету та знижен-
ня iнтоксикацiї органiз-
му споживайте фрукти й 
овочi. Не вживайте важ-
кого спиртного, кави, 
чаю та iнших кофеїнов-
мiсних напоїв, аби час-

то не бiгати в туалет i та-
ким чином не пiдсилюва-
ти зневоднення. I ще: у 
спеку не рекомендують 
застосовувати електрич-
нi вентилятори, бо вони 
пiдвищують зневоднення 
органiзму», — говорить 
«УМ» сімейний лікар Ва-
лентина Роженюк.   
Вона також радить змен-
шити тривалість перебу-
вання на сонці та подума-
ти про свою шкіру. «Пек-
тися пiд сонцем — шкiд-
ливо. Ультрафiолет, як 
i радiацiя, має здатнiсть 
накопичуватися в ор-
ганiзмi людини та прояв-
лятися згодом — швидше 
старiтиме шкiра, вини-
катимуть пухлини, рак, 
хворiтимуть внутрiшнi 
органи людини. Ультра-
фiолетове опромiнення 
дiє й у тiнi, вiдбиваючись 
вiд асфальту, води чи вi-
кон. Не можна перебува-
ти на сонцi дiтям до двох 
рокiв, адже дитяча шкiра 

у два-три рази тонша, нiж 
у дорослих. Небезпеч-
но перебувати на сонцi й 
тим, у кого хронiчнi хво-
роби та свiтла шкiра — 
у них вища ймовiрнiсть 
опiкiв. У зонi ризику — 
також люди, в яких бага-
то родимок на тiлi. Адже 
пiд впливом ультрафiо-
лету родимка може пере-
рости у злоякiсну пухли-
ну. Вiд 10-ї до 16-ї годи-
ни ультрафiолетовi про-
менi особливо агресивнi, 
тому в цей час засмагати 
категорично заборонено. 
Сонячного випромiню-
вання, пiд яке потрап-
ляє людина, навіть ідучи 
вулицею, цiлком достат-
ньо, аби забезпечити вiд-
повiдну кiлькiсть вiтамi-
ну D», — додає лікар.   
 Нагадаємо, що цього 
тижня через складні ме-
теоумови на Прикарпат-
ті під деревом загинула 
57-річна жінка. Стихія 
пошкодила дахи майже у 
сотні будинків і споруд, 
а також повалила понад 
80 дерев. Найбільше пос-
траждали Надвірнянсь-
кий, Коломийський, Бо-
городчанський, Калусь-
кий, Тисменицький, Тлу-
мацький райони, а також 
Івано-Франківськ. Як 
передають рятувальни-
ки, в Івано-Франківсь-
кій області без електро-
постачання залишили-
ся 60 ЛЕП і 90 населених 
пунктів, половина з яких 
— частково. А на Закар-
патті випав аномально 
великий град. У деяких 
місцях потужні опади 
пробили дахи будинків 
і залишили вм’ятини на 
автомобілях. Також у 
регіоні було оголошено 
штормове попереджен-
ня: пройшли сильні зли-
ви, грози і шквали. ■

НЕБЕСНА КАНЦЕЛЯРІЯ

СПЕКтральний аналіз
Як вижити за надвисоких температур

■

Зроблю собi дощ.❙
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Про «БПП-шний Титанік», 
«панамських патріотів» 
і бій за Конституцію
 ■ Ігоре Володимировичу, 
фракція Радикальної партії 
фактично з вересня 2015 року 
перебуває в опозиції. Можливо, 
як колишнім партнерам по по-
передній коаліції варто наводи-
ти якісь містки із владою?
 — Наші принципи не дозво-
ляють нам входити до коаліції, 
перебувати на цьому «БПП-шно-
му Титаніку», який потопає, на 
жаль, не лише сам, а й топить 
країну. Власне, все почалося 31 
серпня 2015 року після прийнят-
тя так званих змін до Конститу-
ції в частині надання Донбасу 
особливого статусу самовряду-
вання, проти яких ми виступа-
ли. В результаті страшної прово-
кації тоді пролилася кров, якою, 
по суті, прикрили питання гань-
би національної. 
 Вiдтодi нічого практично 
не змінилося. Більше того, ко-
аліція «панамських патріотів» 
у нинішньому парламенті ста-
ла «ширкою», до якої неофіцій-
но входять, окрім власне БПП 
і «Народного фронту», замас-
ковані екс-«регіонали» з олі-
гархічних груп «Відроджен-
ня» і «Воля народу», а та-
кож так званий «Опозиційний 
блок». Ми бачили не раз, як 
вони об’єднувалися під час го-
лосування. Останнє голосуван-
ня за зміни до Конституції в час-
тині судочинства, за участі цьо-
го злодійського «ОБ», учергове 
підтвердило це.
 Отже Президент спирається 
не на демократичні, національ-
но-патріотичні сили, а на оту ги-
доту, з якою боролася і яку пе-
ремогла Революція гідності. Ми 
не можемо бути в коаліції з цими 
силами. Це по-перше. 
 Друга причина: тотальне зу-
божіння людей, знищення еко-
номіки країни, яке ми спостері-
гаємо останні два роки. Неба-
жання влади реформувати еко-
номіку, запустити виробництво 
і дати людям гідну роботу, на 
наш погляд, є не лише антисо-
ціальною, а й антинаціональною 
політикою. Влада розглядає Ук-
раїну не як Батьківщину, а як те-
риторію для заробляння коштів. 
Їхні діти вчаться за кордоном, 
живуть там, онуки за кордоном 
народжуються. І вони не бачать 
свого майбутнього в цій країні. 
Просто використовують ресурси 
для власного збагачення.
 Радикальна партія Олега 
Ляшка ніколи цього не поділя-
ла. До того ж у нашій фракції є 
багато людей, які своїм життям 
довели відданість країні. Це і 
Юрій Шухевич, який пройшов 
радянські табори, і команди-
ри добровольчих батальйонів, 
і політв’язні часів Януковича 
і Кучми. Для нас Україна — це 
країна, за яку ми готові поклас-
ти власні життя, за яку ми го-
тові вбивати ворогів, на відміну 
від них. Бо це земля наших дідів 
і прадідів, земля, на якій ми на-
родилися і яка дасть майбутнє 
нашим дітям і онукам. 
 ■ Напередодні Дня Конститу-

ції України не можу не згадати 
про ймовірні політичні зміни в 
тілі основного закону, які перед-
бачені Мінськими угодами. Від 
ваших колег iз фракції «Самопо-
міч» уже лунають попереджен-
ня, мовляв, у середині липня, в 
останній пленарний день сесії 
влада планує протягнути закон 
про вибори на окупованій час-
тині Донбасу. З подальшою імп-
лементацією цих змін у Консти-
туції. Що вам про це відомо?
 — Ми докладемо максималь-
них зусиль, щоб не допустити 
цього. Будемо закликати лю-
дей під стіни парламенту, бо для 
нас це битва за Україну. Це бій iз 
внутрішнім ворогом, колаборан-
том. Прийняття такого закону 
продемонструє світу, що проти 
України нібито й не здійснюєть-
ся агресія з боку Росії, що це наш 
внутрішній конфлікт. Ми цього 
не можемо допустити, бо інакше 
зрадимо своїх побратимів, які 
склали голови, захищаючи Ук-
раїну. Тому ми не маємо мораль-
ного права програти цей бій!

«Режим бариг 
має оцінити ризики»
 ■ Припустімо, «ширка», як 
ви кажете, протягне ці зміни. 
Яким, на вашу думку, буде по-
дальший розвиток подій? 
 — Боюся, що голосування за 
цей закон, хоч і в останній день 
сесії, остаточно відверне всіх 
патріотів від тих, хто його про-
тягуватиме. А враховуючи со-
ціальний стан, тарифний гено-
цид, який проводить влада, все 
це в комплексі може призвести 
до чергової революції. Чи на ко-
ристь це нації і державі? Важ-
ко сказати. Але передумови вже 
є. Ці передумови окреслив сво-
го часу Ярослав Стецько у своїй 
праці «Дві революції», де він чіт-
ко писав, що «українська стихія 
перемагає тоді, коли поєднують-
ся соціальні і національні питан-
ня».
 Ми зараз бачимо це, і я вже не 
раз говорив, що Президент Поро-
шенко біжить по граблях, які за-
лишив йому в спадок громадянин 
Янукович. Вони його б’ють пря-
мо у центр лоба, але він набирає 
швидкість, набагато більшу, ніж 
була свого часу в Януковича... 
 Тому я вважаю, що Прези-
дент має оцінити ризики для 
себе як політика, для себе як 
громадянина, як для Президен-
та України. Бо все це може стати 
початком неповернення в його 
політичній кар’єрі. Думаю, він 
це розуміє, тому припускаю, що 
під час зустрічей і телефонних 
розмов із європейськими лідера-
ми на цьому тижні намагається 
переконати їх не тиснути з цього 
приводу. Адже наші західні пар-
тнери або ті, що видають себе за 
партнерів, часто-густо перебува-
ють під впливом чи навіть на ут-
риманні в російських монополій, 
таких як «Газпром».
 ■ Окрім політичних ризиків, 
ви не враховуєте ризики для 
статків Петра Олексійовича? 
 — Розумію, про що ви пи-
таєте. Бо я вважаю цю владу ре-
жимом цинічних бариг, які, на 

відміну від підприємців, не за-
робляють, а баригують, спе-
кулюють. Ми спілкуємося із за-
хідними дипломатами, позиція 
яких є наступною: якщо люди 
вийдуть на вулицю, то Захід 
уже не допустить кровопролит-
тя, яке відбулося під час Револю-
ції гідності. Захід скаже: «Олек-
сійовичу, йди на вибори!» У тому 
числі й на дострокові президент-
ські, а не лише парламентські. У 
свою чергу, Петро Олексійович 
навряд чи повторить шлях сво-
го попередника, адже управлін-
ня його статками знаходиться у 
Європі, і він розуміє, чим ризи-
кує, якщо не прислухатиметься 
до західних партнерів.
 Водночас ми (радикали — 
Авт.) мали зустрічі з деякими 
дипломатами і представниками 
бізнес-кіл Європи. Ми починає-
мо переконувати їх у тому, що в 
Україні є українська опозиція. 
Що опозицію не представляє 
так званий «Опозиційний», а 
насправді кремлівський, блок. 
І що західним партнерам пот-
рібно розуміти, що щодня все 
більше українців підтримують 
українську опозицію. Тому за-
хідним партнерам потрібно по-
чинати з нами діалог, тому що 
може так скластися, що вже 
за півроку західний світ мати-
ме діалог із новою українською 
владою. 

Офшор  — як червона 
ганчiрка для бика 
 ■ Окрім Радикальної партії, 
до української опозиції ви відно-
сите...
 — «Самопоміч», «Батьків-
щину» в якійсь мірі. Нас дивує, 
що вони займають трохи м’яку 
позицію в опозиції. Коли ми 
блокуємо трибуну, наполягає-
мо на розслідуванні офшорного 
скандалу, на створенні комісії 
по тарифах, то «Батьківщина» 
і «Самопоміч» не приєднують-
ся. Думаю, якби всі три фракції 
почали блокувати трибуну і пре-
зидію, то рішення щодо ТСК вже 
були б прийняті. 
 ■ Отже, вірогідність створен-
ня ТСК щодо офшорного сканда-
лу є малоймовірною?
 — Помиляється той, хто вва-
жає, що наше блокування ні-
чого не дає. Влада намагається 
бути з нами у діалозі, домовити-
ся щодо розблокування і навіть 
погоджувалася на компроміс: 
створення не тимчасової слідчої 
комісії, а робочої групи. Але вла-
да наполягає, щоб у назві робо-
чої групи або комісії не було сло-
ва «офшор». Це слово для влади 
— як червона ганчірка для бика. 
Вони настільки загрузли у цих 
офшорних схемах, що навіть бо-
яться цього слова. Але ж офшо-
ри — це величезна біда. І ми хо-
чемо показати суспільству мас-
штаби цієї біди і примусити вла-
ду відмовитися від цієї ганебної 
практики та сплачувати податки 
в Україні. 
 ■ Як не остання людина у 
фракції — які завдання для пар-
тії бачите на найближчу перс-
пективу?
 — Будь-яка політична партія 
створюється для того, щоб рано 
чи пізно прийти до влади. Але я 
не лише член Радикальної пар-
тії або депутат, я за переконан-
нями український націоналіст. 
Я 25 років свого життя поклав 
на боротьбу за українську Ук-
раїну. І для мене, і для партії є 
метою побудова процвітаючої, 
самодостатньої країни, де пану-
ватиме ідеологія києвоцентриз-
му. Коли нам не будуть дикту-
вати умови ні з Москви, ні з Ва-
шингтона, ні з Брюсселя. Тобто 
нам потрібна така держава, яка 
відштовхуватиметься винятково 
від своїх власних національних 

ПРЯМА МОВА

Іван ЛЕОНОВ

Один iз найактивніших депутатів від Радикальної партії Ігор 
Мосійчук уже три місяці як повернувся до Верховної Ради. Він 
продовжує працювати у сесійній залі, звідки його у вересні 2015 
року публічно виводили у супроводі спецпризначенців, перед 
цим нашвидкуруч позбавивши депутатської недоторканності. 
Час, проведений під вартою, позначився на здоров’ї пана Ігоря, 
але не на його активності. Він серйозно схуд, знайшов нове ко-
хання і продовжує відвідувати лiкарiв та судові процеси у справах 
політв’язнів, брати їх на поруки. В ексклюзивному інтерв’ю «УМ» 
Ігор Мосійчук дає оцінку політичній і соціально-економічній ситу-
ації в країні, загрозам для конституційного ладу, а також ділиться 
планами на майбутнє. 

■

Ігор Мосійчук.❙

ДОСЬЄ «УМ»

 Мосійчук Ігор Володимирович народився 5 травня 1972 р. у м. Лубни (Полтавсь-
ка область) у родині українських інтелігентів. У 1990 році, під час служби в лавах 
Радянської армії на Далекому Сході, створив гурток української націоналістичної 
молоді. У 1991 р. на знак підтримки Акта проголошення незалежності України вибив 
собі на руці татуювання у вигляді тризуба, за що отримав кілька діб гауптвахти.
 Згодом відбувся як журналіст, провідний діяч організованого соціал-націоналіс-
тичного руху (у 90-ті роки був членом УНА-УНСО і СНПУ), головний редактор газе-
ти «Вечірній Васильків», широкому колу став відомий у часи Януковича як фігурант 
справи «васильківських терористів».
 З серпня 2011-го по лютий 2014 р. Ігор Мосійчук разом з іншими «васильківсь-
кими терористами» утримувався у Лук’янівському СІЗО. У січні 2014 року отримав 
шість років ув’язнення, амністований у лютому після перемоги Євромайдану.
 З 2014 р. — депутат Київради від Радикальної партії, голова постійної комісії з 
питань дотримання законності, правопорядку та боротьби з корупцією. Влітку 2014-
го був заступником командира батальйону iз зв’язкiв iз громадськістю «Азов».
 З 27 листопада 2014 р. — народний депутат України від Радикальної партії, 
перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого 
забезпечення правоохоронної діяльності.   
 17 вересня 2015 року Генпрокурор України Віктор Шокін у залі Верховної Ради 
звинуватив Мосійчука у корупції, навівши відеоматеріали. Депутати проголосува-
ли за зняття з Мосійчука депутатської недоторканності, з парламенту він пішов у су-
проводі озброєного конвою. Сам Мосійчук стверджував, що відео змонтоване, фра-
зи вирвані з контексту, гроші він не отримував.
 17 листопада 2015 р. Вищий адміністративний суд України визнав незаконною 
постанову Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності та арешт народ-
ного депутата Ігоря Мосійчука. 10 березня 2016 року Вищий спеціалізований суд Ук-
раїни визнав незаконним затримання депутата Мосійчука в будівлі парламенту, а 
вже 15 березня Верховний Суд України зупинив провадження у справі розгляду кон-
ституційності зняття Верховною Радою України недоторканності з депутата і перена-
правив на розгляд до Конституційного Суду України. 
 20 травня 2016 року Генеральна прокуратура України відкликала клопотання про 
арешт Ігоря Мосійчука.
 Двічі перебував у офіційному шлюбі. Має двох дітей: син Святослав, 17 років, 
донька Христина, 13 років.

■

Ігор Мосійчук:
Захід може

із новою 
владою

Депутат-радикал — про передумови 
чергової революції, небажання влади 

звільняти окуповані території та про власні 
амбіції очолити Генпрокуратуру
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інтересів. Як партія ми будемо 
боротися за владу, брати участь 
в усіх виборах. 
 Якщо так складеться, що 
нинішня влада піде шляхом 
повної узурпації, а такі натяки 
вже є, то ми і до людей зверне-
мося. Ми ж прийшли у політи-
ку з вулиці, тому повернутися 
на вулицю нам дуже легко. Нас 
пам’ятають, знають і підтри-
мують. І наша кінцева мета — 
здобути владу і побудувати ук-
раїнську Україну. Я бачу свою 
політичну діяльність нерозривно 
з Радикальною партією, і мене 
абсолютно влаштує посада Гене-
рального прокурора при Прези-
дентові Олегові Ляшку. 
 ■ Чому саме посада Генпро-
курора?
 — Бо добре знаю систему як 
політв’язень часів Кучми і Яну-
ковича. Багато докладаюся до 
знищення радянської ситеми 
правоохоронних органів, її ре-
формування. Так, прокуратуру 
ми взагалі маємо ліквідувати, 
це має бути департамент у рам-
ках Міністерства юстиції, як це 
є у США, у Польщі тощо. Наша 
партія виступає за виборність 
місцевих прокурорів і суддів, бо 
найкраще їх знає громада, а не 
ми тут, на Печерських пагорбах. 
Громада знає, хто має бути ок-
ружним суддею чи прокурором, 
хто чесний, а хто хабарник. От 
новий Генпрокурор Юрій Луцен-
ко заявив про реформи. Ми диви-
мося: він одного прокурора відвіз 
на Львівщину, іншого — на Оде-
щину, їх там ніхто не знає. І жод-
ної відповідальності перед гро-
мадою, лише перед вищим керів-
ництвом. Тоді як у нас маса моло-
дих юристів, людей які пройшли 
національно-визвольну війну на 
Сході і Революцію гідності. Вла-
да їх відштовхує і консервує реп-
ресивну систему.

Мета: виправдання 
у Європейському суді
 ■ Кримінальне проваджен-
ня щодо вас, відкрите ще попе-
реднім Генпрокурором Віктором 
Шокіним, не закрито. Як зараз 
розвивається ваше протистоян-
ня зі слідчими? 
 — Я очікую судового засі-
дання, яке має відбутися 29 
червня у Солом’янському суді 
Києва по суті справи, де я го-
товий доводити повністю свою 
невинуватість, абсурдність зви-
нувачень тощо. Адже я маю ек-
спертизи, які підтверджують, 
що я зазнав катувань шляхом 
ненадання медичної допомо-
ги в СІЗО СБУ, де в мене заго-
стрилися хвороби. Коли мені 
було найтяжче, я погодився 
оговорити себе, в обмін на до-
пуск лікарів. Я рятував своє 
життя, але не оговорив Олега 
 Валерійовича Ляшка, як мені 
пропонували. Але наслідки до-
лаю досі. Ось нещодавно знову 
був на обстеженні в інституті 
Шалімова. Ще не зажили ви-
разки на шлунку, процес ліку-
вання ще триває.
 Маю багато інших доказів, 
свідчень. Для багатьох українців 
від самого початку було зрозумі-
ло, що це політична роз права. 
З часом це підтвердилося. Мене 
попереджали в день арешту про 
проблеми, але я не думав, що все 
буде зроблено настільки циніч-
но. 
 Власне, я доведу свою спра-
ву до логічного кінця. По-перше, 
маю за мету дійти до Європейсь-
кого суду з прав людини і отрима-
ти рішення щодо незаконності за-
тримання, арешту і звинувачень. 
По-друге, рано чи пізно особи, що 
вчиняли цю розправу, понесуть 
відповідальність. Хоча, як хри-
тиянин, я усіх простив. 
 ■ Щоб дійти до Європейсько-

го суду, вам треба пройти всі су-
дові інстанції в Україні...
 — Так, ми вже багато інстан-
цій пройшли, готуємося до но-
вих процесів. У нас уже є по не-
законному затриманню рішення 
Вищого спеціалізованого суду, 
по процедурі в парламенті — рі-
шення Верховного Суду. Зараз 
ми судимося за те, щоб арешт був 
визнаний незаконним не тільки 
через процедуру в парламенті, а 
й через дії слідчих.  
 У мене чудові адвокати, вони 
патріоти, які не беруть жодної 
копійки з мене за захист. Двоє з 
них — мої помічники. Так, Ігор 
Мамалига воював в «Айдарі», а 
Оксана Мельник захищає мене 
ще з часів так званих «Василь-
ківських терористів». Тобто ко-
манда юридично потужна, і я 
переконаний на 1000%, що ми 
досягнемо всіх поставлених за-
вдань.

Влада не хоче звільняти 
окуповані землі
 ■ Ви підтримуєте контакт iз 
багатьма захисниками Украї-
ни — добровольцями, бійцями 
ЗСУ. Нещодавно знову побува-
ли у Маріуполі з нагоди річниці 
звільнення міста. Якою є реаль-
на ситуація на фронті? 
 — Дуже складна ситуація. 
Діють ДРГ ворожі, обстріли не 
припиняються. Але найбільший 
цинізм влади полягає в тому, що 
добровольців, які гинуть за Ук-
раїну, їх навіть у статистику 
офіційну не вносять. Це показа-
ла трагедія з чотирма загиблими 
на шахті Бутівка бійцями «Пра-
вого сектору».
 У Маріуполі я зустрів 
багатьох  соратників, з якими 
ми багато пройшли. Адже я сто-
яв бiля витоків добровольчо-
го руху, є одним зі співзаснов-
ників батальйону, зараз полку 
«Азов». У Маріуполі мене наго-
родив відзнакою міністр внут-
рішніх справ Арсен Аваков. Од-
разу виникло багато питань: одні 
кажуть, що це свідчить про спів-
працю, інші питають, як можна 
було мене нагороджувати, доки 
не закрито кримінальне провад-
ження. Але ця відзнака для мене 
просто сатисфакція факту, моєї 
участі у звільненні Маріуполя. 
 Спілкування з добровольця-
ми засвідчило дуже негативне 
ставлення до подій на фронті. 
Хлопцям не дають воювати, на-

казують не відповідати на вогонь 
ворога, що призводить до втрат. І 
я хотів би застерегти Президента 
Порошенка і міжнародних парт-
нерів від політики умиротворен-
ня агресора. Бо Мінські угоди 
дуже нагадують 30-ті роки ми-
нулого століття, коли Чембер-
лен умиротворяв Гітлера.
 Хлопці наелектризовані ще 
й тим, що влада проводить дуже 
багато репресій проти доброволь-
ців. 
 ■ Отже, така позиційна війна 
триватиме?
 — Наша влада не має полі-
тичної волі звільняти окупо-
вані території, ми не задіяли всі 
механізми, які можемо. Більше 
того, ми мали б у цій війні бра-
ти приклад з Ізраїлю. Якщо нор-
мандський формат не діє, відмо-
вляємося від нього і переходи-
мо до формату Будапештсько-
го. Бо є країни, які гарантували 
нам безпеку, коли ми відмовля-
лися від ядерної зброї. Саму від-
мову від ядерного потенціалу я 
вважаю найбільшою помилкою 
за всі 25 років незалежності. 
 Якщо ще й Будапештський 
формат нас не чує, ми маємо зно-
ву піти шляхом Ізраїлю і відно-
вити ядерний потенціал країни, 
бо тоді жодних зобов’язань ні 
перед ким ми не маємо. Судіть 
самі, до Сектору Газа не може 
потрапити жоден громадянин 
Ізраїлю, а в нас на Донбасі ко-
лони авто везуть туди-сюди буд-
матеріали, інші товари. Ми пос-
тачаємо електроенергію і воду в 
Крим... 
 Нещодавно за кордоном я 
мав зустріч із підприємцями Ні-
меччини і Італії, які прямо ка-
жуть: ви від нас вимагаєте про-
довження санкцій, ми зазнаємо 
збиткiв, але, коли ваша влада 
припинить торгувати з країною-
агресором, коли ваш президент-
бізнесмен припинить торгувати? 
І я, на жаль, нічого не можу від-
повісти. 
 І все це відбувається тому, що 
при владі перебувають цинічні 
бариги, які власний зиск і при-
бутки ставлять вище інтересів 
нації і держави. 

Хто патріотів судить? 
 ■ Перебуваючи у СІЗО, ви на-
писали з десяток законопроек-
тів. Які є прiоритетними? 
 — Це зміни до КПК у частині 
обрання запобіжного заходу. Це 
зміни до КПК, які передбачають 
позбавлення прокуратури таких 
повноважень, як процесуальний 
нагляд. І найголовніший, на мій 
погляд, законопроект про зміну 
підсудності для учасників АТО. 
Його я намагаюся протиснути, 
шукаю підтримку Уповноваже-
ного ВР з прав людини, Генпро-
курора тощо. Адже ні для кого 
не є таємницею, що судді і про-

курори в зоні АТО заангажовані 
і часто мають погляди близькі до 
поглядів наших ворогів. Як вони 
можуть судити патріотів? 
 А таких процесів над добро-
вольцями і військовими на Дон-
басі — маса. Наведу приклад: на 
одному процесі суддя питає у бій-
ця: що ви робили у Пісках? Той 
віповідає, що захищав Украї-
ну від ворога, який спалив його 
домівку в Донецьку. Тоді суддя 
питає: то, може, це ви самі спа-
лили свою хату, коли стріляли з 
Пісок по Донецьку? Який вирок 
може винести такий суддя? Яке 
рішення ухвалити? 
 Я бачив десятки доброволь-
ців за ґратами. Під маркою 
правосуддя здійснюється ідей-
на політична розправа. Тому 
я пропоную: у випадку підоз-
ри на скоєння правопорушення 
під час так званого АТО справу 
має розглядати не суд у Донець-
кій чи Луганській області, а суд 
у тому місті, де прописана війсь-
кова частина чи підрозділ МВС. 
А для тих підрозділів, які мають 
прописку на Донбасі, визначити 
Полтавську і Дніпропетровську 
області як базові для розгляду 
цих справ. Якщо ми цього не зро-
бимо, отримаємо величезну кіль-
кість несправедливих вироків по 
відношенню до патріотів. Яких 
уже чимало. 
 ■ З огляду на загострення 
хвороб чи вистачає часу на пра-
возахисну діяльність? Адже ві-
домо, що багатьох політв’язнів 
ви берете на поруки. 
 — Я займаюся правозахистом 
від моменту звільнення у справі 
так званих «Васильківських те-
рористів». Як народний депутат 
допомагаю Комітету визволен-
ня політв’язнів. Тому я володію 
ситуацією і моніторю всі полі-
тично вмотивовані справи, як 
щодо громадських активістів, 
так і щодо добровольців. Завж-
ди намагаюся добитися зміни 
запобіжного заходу для них. В 
окремих випадках знайшов по-
розуміння спілкуючись із Ген-
прокурором Юрієм Луценком, 
з Уповноваженим ВР iз прав лю-
дини Валерією Лутковською. 
 Однією з показових є спра-
ва Юрія Павленка «Хорта», він-
ницького активіста і учасника 
АТО, якого засудили за розірва-
ний портрет Президента Поро-
шенка до 4,5 року. Зараз апеля-
ція почалася. Публічно звертаю-
ся до влади: ця справа приносить 
вам шкоди більше, ніж користі. 
Ця справа тільки озлоблює сус-
пільство. Чи почують вони? 
Сподіваюсь, що так. 
 Разом із соратниками по 
фракції відвідуємо практично 
всі процеси над добровольцями 
і громадськими активістами. У 
нас на поруках від 25 до 30 осіб 
зараз перебувають. ■

 Радикали блокують трибуну з вимогою створити ТСК по офшорах.
Фото прес-служби Радикальної партії.

❙
❙

ОСОБИСТЕ

 ■ Перебування під вартою погіршило стан вашого здоровя, активізува-
ло хвороби, але з іншого боку — ви пострункішали (втратили близько 100 
кг ваги) і тепер уже не одинак.
 — Офіціно я неодружений, перебуваю в цивільних стосунках зі своєю дівчиною. 
Вона не є публічною особою, бо не бажає цього. У нас звичайні людські стосунки. 
 До того ж у мене двоє чудових дітей, яких я дуже люблю. Донечка Христинка, 13 
років, син Святослав, 17 років. Донька навчається у звичаній київській школі, ще не 
визначилася, ким хоче бути: чи то співачкою, чи вчителем, чи лікарем. Син хоче ста-
ти військовим — навчається у військовому ліцеї імені Богуна. Я живу для них усіх і 
борюся для них усіх. 
 ■ Публічність батька, статус депутата не заважає дітям чи, навпаки, 
дає преференції?
 — До доньки я намагаюся потрапити на всі шкільні заходи, але до мене керів-
ництво школи не звертається з якимись питаннями. Що стосується сина, то я в ліцеї 
був лише раз, коли мене викликали через його проступок. Я прийшов і сказав, що 
він має понести покарання таке ж саме, як і інші курсанти за подібні проступки. І він 
поніс покарання, без преференцій. 
 Ще коли він народився, я вирішив виховувати його як чоловіка і воїна. Недарем-
но я дав йому ім’я великого київського князя і завойовника Святослава Ігоревича. 
Тому для мене неприйнятно перетворювати його на «тряпку», робити мажором. Син 
однозначно вирішив бути військовим — це наш спільний вибір, але я не тиснув на 
нього, а підтримав. І я дуже пишаюся його вибором. 

■

Уже за півроку 
мати діалог
українською



КАНАЛ «1+1»

06.40 Шість кадрів

07.00 ТСН-тиждень

08.30 Мелодрама 

«Знахарка»

12.30 Мелодрама 

«Ключі від щастя-2»

19.30 ТСН

20.15 Комедія «Свати-3»

21.20 Комедія «Чудо»

23.15, 3.45 Комедія 

«Персонаж»

01.20 Секрети величного 

століття. 

Як створювався 

серіал 

«Роксолана»

ІНТЕР

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

12.00, 14.00, 17.40 

Новини

07.15, 7.35, 8.10, 8.35 «Ранок 

з «ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Впізнай 

мене, якщо зможеш»

11.05, 12.25 Х/ф «Ти 
будеш моєю»

13.25, 14.20 Концерт «Валерія 

Меладзе. Небеса»

15.20 Чекай на мене

18.05, 19.05 Стосується кожного

20.00, 1.30, 5.20 Подробиці

00.30 Ризиковане життя

02.15 Х/ф «Двоє»
03.45 Х/ф «Миленький ти 

мій...»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50 Події тижня 

06.50, 5.20 Зоряний шлях

08.40, 15.25 Т/с «Єдиний 

мій гріх»

15.00, 19.00, 1.30 Події

17.00, 19.45 Т/с «Право на 

любов»

21.50 Футбол. Євро-2016. 

1/8 фіналу

00.00 Великий футбол 

Євро-2016

02.20 Реальна містика

ICTV

05.40 Надзвичайні новини. 

Підсумки

06.35 Факти тижня

08.30 Х/ф «Чорнильне 
серце»

10.30 Х/ф «Поросятко Бейб»
12.05, 13.10 Х/ф «Бейб: 

поросятко у місті»
12.45 Факти. День

14.20 Х/ф «Прибрати 
Картера»

16.20 Х/ф «Гонщик»
18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Кримінальна Україна

21.10 Т/с «Володимирська, 

15»

22.05 Х/ф «Підривник»
23.50 Х/ф «Глибоке синє 

море»
01.50 Х/ф «Острів доктора 

Моро»
03.40 М/с «Молода Ліга 

справедливості»

04.20 Факти

04.50 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Шурочка

03.30 Зона ночі

05.30, 7.45 Kids Time

05.32 М/с «Кунг-фу Панда: 

легенди крутості»

07.50 Х/ф 
«Куленепробивний»

09.50 Т/с «СуперМакс»

19.00 Дешево і сердито

21.25 Суперінтуїція

00.50 Х/ф «Люблю твою 
дружину»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 10.46, 1.55 Огляд 

преси

06.25, 18.45 Місцевий час

06.35, 17.45 Час громади

06.43, 8.20, 21.25, 0.15 

Бізнес-час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 00.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок 

на «5 каналі»

10.10, 10.32, 11.10, 11.32, 

12.32 Наживо: прес-

конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 

14.30, 23.30, 0.30, 2.00, 

3.30, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

13.15, 14.10 День

15.15, 16.15, 17.12, 18.15 

Україна — понад усе!

20.00, 0.32 Час. Підсумки 

дня

22.15 Стоп корупції!

23.32 Кордон держави

02.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.32 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

05.15 Дзеркало історії

05.45 Хроніка дня

НТН

05.05 Т/с «Охоронець»

08.45 Савант

09.00 Кримінальні справи

09.55, 17.20 Т/с «Детективи»

12.05 Х/ф «Дівчина без 
адреси»

13.45, 21.30 Т/с «CSI: Лас-

Вегас-10»

15.20, 0.45 Т/с «Гаваї 5.0-5»

19.00, 23.15, 2.35 Свідок

19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

23.45 Т/с «Без обмежень»

03.05 Випадковий свідок

03.10 Речовий доказ

04.15 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 С. Маршак. «Кицин 

дім». Мюзикл на 

музику С. Бедусенка 

Київського театру на 

Липках 

07.00 Освіта як мистецтво. 

Перспективи освіти 

07.25 Івана Гончар. 

Будитель 

українства, ч. 2 

07.50 Микола Руденко. 

Філософія душі 

всесвіту, ч. 2 

08.30 Вишнівець. Колиска 

князя запорозького 

08.00 Ранок з «Культурою»

08.30 Інформаційна 

програма «Культура.

День». Дайджест

08.50 Ранок з «Культурою»

09.20 Мовою мистецтва.

Академія 

09.45 Музей видатних діячів 

української культури. 

Михайло Старицький 

10.05 Головна роль. Вікторія 

Булітко 

11.00 Магія оперних 

шедеврів 

12.30 Дмитро Дорошенко. 

Мої спомини про 

недавнє минуле 

(1914—1920) 

13.35 Козацька пісня капели 

бандуристів 

14.00, 02.00 Тортон Уайлдер. 

«Наше містечко»

15.30, 03.30 Імпресіоністичні 

ескізи Ксенії Руснак та 

Золтана Алмаші

16.00 Українське традиційне 

гончарство

17.00 Згадуючи В’ячеслава 

Чорновола

18.00 Микола Руденко. 

Філософія душі 

всесвіту, ч. 3

18.35 Скарби Буші

19.00, 00.00 Інформаційна 

програма «Культура.

День»

19.20 Світ у прямокутнику. 

Володимир Фалін, ч. 2

19.50 Литовська доба 

Луцького замку 

20.05 Передчуття. Алла 

Рубіна, ч. 2

21.00 Тельнюк. Сестри. 

«Дорога зі скла» 

22.20 Д/ф «Герої України. 

Крути. Перша 

незалежність»

23.15 Євген Савчук. Окрема 

думка про «Думку»

00.20 Світ у прямокутнику. 

Юрій Косін

01.05 Передчуття. Лев 

Сомов, ч. 3

04.00 Моновистава «Жінка 

в Style Jazz» за 

мотивами п’єси 

Володимира Дяченка. 

Житомирський 

академічний 

український музично-

драматичний театр 

ім. І. Кочерги 

05.30 Музей однієї вулиці

 

СТБ

07.05, 15.55 Все буде добре!

09.05 Зіркове життя

11.55 Х/ф «Не можу 
сказати «прощавай»

13.45, 20.00, 1.45 Слідство 

ведуть екстрасенси

18.00, 22.00 Новини

18.30 Т/с «Коли ми вдома»

21.00 Містичні історії-7

22.35 Вагітна у 16

23.45 Доньки-матері

00.40 Один за всіх

03.25 Найкраще на ТБ

ТОНІС

06.00, 13.50, 21.00 DW-

новини

06.20 Х/ф «Сунична 
галявина»

09.50, 18.50 Д/ф 

«Щоденники Другої 

світової війни: день за 

днем»

11.15 Х/ф «Увесь я»
15.00 Незаймана планета

16.00 НЛО: секретні архіви

17.00 Концерт

18.35 Цивілізація Incognita

20.00 Тарапунька: аншлаг 

довжиною в життя

21.10 Х/ф «Дивовижні 
пригоди Мері 
Браянт»

00.50 Т/с «Еротична спека»

01.50 Фантазія

03.30 Вихідний, після 

опівночі

04.30 Рок-фестиваль 

«GARDEN MUSIC»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.30 Top Gear

08.40, 19.00 ДжеДАІ

09.00 Х/ф «Робокоп: 
протистояння 
і крах» ▲

10.50 Х/ф «Робокоп: темне 
правосуддя» ▲

12.45 Українські сенсації

13.45 Люстратор 7,62

14.45 Люстратор. 

Спецпроект

15.45, 23.30 Секретні 

матеріали

18.30, 23.00 Спецкор

19.30 Цілком таємно

20.00 Х/ф «Слід смерті» ▲
22.00 Т/с «Олімп» ▲

00.00 Х/ф «Наввипередки 
зі смертю» ■

01.50 Облом.UA.

ФУТБОЛ

06.00, 11.40, 15.50, 3.30, 5.40 

Топ-матч

06.40, 21.55 WC — 3A/B/F. 

1/8 фіналу. УЄФА 

Євро-2016

08.40, 0.00 «Великий футбол. 

Євро-2016»

10.00, 10.50, 15.40, 17.30, 

18.20, 21.20, 22.45 

Футбол NEWS. LIVE

10.10, 11.00 Bonjour Euro!

11.45, 3.35 WF — RE. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-

2016

13.35 WA-D/E. 1/8 фіналу. 

УЄФА Євро-2016

17.00, 17.35, 18.25, 20.55, 

21.25 Euro Rendez-Vous

18.50 LIVE. WE — RD. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-

2016

01.25 RB — RF. 1/8 фіналу. 

УЄФА Євро-2016 

ЄВРОСПОРТ

04.00, 10.40 Теніс. Турнір 

ATP. Фінал

05.30 Автоспорт. Серія 

WTCC. Перша гонка

06.15 Автоспорт. Серія 

WTCC. Основна гонка

07.00, 1.00, 3.00 Футбол. 

Чемпіонат MLS

08.00 Велоспорт. Національні 

чемпіонати

09.30 Стрільба з лука. Кубок 

світу

10.00 Фехтування. Чемпіонат 

Європи

10.25 Фехтування з зірками

10.30, 0.20, 2.20 Футбол. 

Фанати Євро

12.00 Теніс. Ролан Гаррос. 

Краще

13.00 Теніс. Вімблдон. 

Прев’ю

13.30 Теніс. Вімблдон. 

Перший день

23.30 Найкраще з кінного 

спорту

23.45, 00.00 WATTS

00.30, 2.30 Футбол. 

Чемпіонат MLS. 

Найкращі моменти

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.50 Паралельний світ

08.50 Голокост зсередини

09.50 Таємниці Третього 

рейху

10.50, 21.00 Життя після 

людей

13.30 Навколо світу. Місця 

сили

15.10 Дика Канада

18.10 Віщі сни

19.10 Шосте відчуття

20.10 Секти. Контроль 

свідомості

23.40 Покер

00.30 Війна всередині нас

05.10 Бандитський Київ

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Свати біля плити

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.00, 0 1.45 Т/с «90210: 

нове покоління»

10.40, 0 19.10 Орел і решка 

Шопінг

12.30 Т/с «Дикий ангел»

14.00, 0 20.10 Орел і решка

15.00, 0 21.00 Орел і решка 

Ювілейний-2

16.00 Файна Юкрайна

17.20 Розсміши коміка

18.15 Звана вечеря

22.00 Х/ф «Випадковий 
чоловік»

23.45 КВК

03.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.50 М/с «Підлітки-мутанти 

— черепашки-ніндзя»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 Мультик iз Лунтиком

10.10 М/с «Клуб Вінкс: 

школа чарівниць»

11.00 М/с «Лис Микита»

14.15, 23.00 Віталька

16.50, 17.50, 18.50, 19.55, 

20.55, 22.00 Одного 

разу під Полтавою

17.15, 18.15, 19.15, 20.20, 

21.20, 22.25 Одного 

разу в Одесі

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00, 4.35 У ТЕТа тато!

02.25 Даєш, молодь!

03.15 17+

03.30 Т/с «Щоденники 

Темного»

УТ-1

06.05, 7.05 АгроЕра

06.10, 7.10, 8.05 Спорт

06.20, 7.50, 8.15 Смакота

06.25 Золотий гусак

07.20 Ера будівництва

07.25 На слуху

08.20 Світ on line

08.35 Паспортний сервіс

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 1.45 Д/ф «Павло 

Загребельний. До 

запитання»

09.55 Перша студія

10.40 Д/ф «Дмитро 

Вітовський. Шлях до 

волі»

11.50 План на завтра

12.35 Концертна програма 

«Пісня України» 

О.Злотник

14.30 Д/ф «Василь Макух. 

Смолоскип»

15.40 Д/ф «Капелани»

17.00 Вікно в Америку

17.30 Перша студія. 

Спецвипуск

17.55 Документальне кіно. 

Цикл «Декомунізація»

19.30 РЕ:ФОРМА

20.00 Перша шпальта

20.30 Вересень

21.00, 1.20 Новини

21.50 Подорожні

ТРК «ЕРА»
23.05 Концерт «Лише у нас, в 

Україні»

02.35 Телевистава 

«Гуцульський рік»

04.25 Д/ф «Пошук Мазепи»

05.10 Телевистава «Як 

чоловіки про жінок 

говорили»
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КАНАЛ «1+1»

06.00 Драма «Година пік»

08.00, 19.30 ТСН

09.00, 3.15 Х/ф «Екіпаж»
12.00 Мелодрама «Ключі від 

щастя-2»

20.15 Комедія «Свати-3»

21.20 Комедія «Чудо»

23.15 Комедія 

«Французький 

поцілунок»

01.20 Комедія 

«Персонаж»

ІНТЕР

06.10, 12.25 Слідство вели... 
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 «Ранок з 

«ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Впізнай мене, 

якщо зможеш»
13.35, 14.20, 16.15 Т/с 

«Сільський романс»
18.05, 19.05 Стосується кожного
20.00, 1.25, 5.20 Подробиці
00.30 Ризиковане життя
02.15 Х/ф «Миленький ти мій...»
03.25 Х/ф «Секретний ешелон»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 15.00, 19.00, 4.35 

Події

07.00, 2.20 Зоряний шлях

09.15 Х/ф «Четвер 12»
11.00, 15.25, 20.00 

Т/с «Дорога в 

порожнечу»

00.00 Музична 

платформа

05.20 Реальна містика

ICTV

05.30, 20.20 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у Великому Місті
08.45, 19.20 Надзвичайні 

новини
09.00 Т/с «Викрадення 

богині»
10.55 Х/ф «Чорнильне 

серце»
12.45 Факти. День
13.15 Х/ф «Поросятко 

Бейб»
15.00 Х/ф «Бейб: Поросятко 

у місті»
16.50 Т/с «Спецзагін 

«Шторм»
18.45 Факти. Вечір
21.05 Т/с «Володимирська, 15»
22.05 Т/с «Демони»
23.05 Х/ф «Молитва за 

гетьмана Мазепу»
02.05 Х/ф «Над законом»
03.45 М/с «Молода Ліга 

справедливості»
04.05 Служба розшуку дітей
04.10 Студія Вашингтон
04.15 Факти
04.45 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.20, 3.50, 1.55 Шурочка
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Зона ночі
06.00, 8.45 Kids Time
06.02 М/с «Кунг-фу Панда: 

легенди крутості»
08.47 М/ф «Гладіатори Риму»
10.40 Х/ф «Чорний лицар»
12.35 Х/ф «Погоня»

14.20 Х/ф «Красуня в 
наручниках»

16.15, 0.10 Х/ф «Назад на 
Землю»

17.55 Х/ф «Останній 
бойскаут»

20.00 Від пацанки до панянки
22.00 Х/ф «Цілуючи дівчат»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20, 10.46, 1.55 Огляд преси
06.25, 18.45 Місцевий час
06.35, 17.45 Час громади
06.43, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

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

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

19.00, 22.00, 23.00 Час 
новин

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

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

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 23.30, 00.00, 0.30, 
2.00, 3.30, 4.00, 5.00 Час: 

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

Україна — понад усе! 
20.00, 0.32 Час. Підсумки дня
22.15 Стоп корупції!
23.32, 5.45 Хроніка дня
02.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.32 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою
05.15 Дзеркало історії

НТН

05.05 Правда життя. 

Професії

06.05 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Кримінальні справи

09.55, 17.35 Т/с «Детективи»

12.00 Страх у твоєму домі

13.45, 21.30 Т/с «CSI: Лас-

Вегас-10»

15.40, 1.05 Т/с «Гаваї 5.0-5»

19.00, 3.35 Свідок

19.30 Т/с «Кулагін і партнери»

23.15 Т/с «Без обмежень»

02.50 Європейський покерний 

турнір

04.05 Випадковий свідок

04.20 Речовий доказ

04.40 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Українське традиційне 

гончарство 

07.05 Згадуючи В’ячеслава 

Чорновола 

08.00 Ранок з «Культурою»

08.30, 19.00, 00.00 

Інформаційна програма 

«Культура. День» 

08.50 Ранок з «Культурою»

09.20 Світ у прямокутнику. 

Володимир Фалін, ч. 2 

09.50 Литовська доба Луцького 

замку 

10.05 Передчуття. Алла Рубіна, 

ч. 2 

11.00 Тельнюк. Сестри. 

«Дорога зі скла» 

12.20 Д/ф «Герої України. 

Крути. Перша 

незалежність» 

13.15 Євген Савчук. Окрема 

думка про «Думку» 

14.00, 02.00 Скарби української 

народної пісні, ч. 1

14.50, 02.50 Православний 

календар 

15.05, 03.05 Скарби української 

народної пісні, ч. 2

16.00 Маленькі новини

16.10 Обереги. М’яка іграшка

16.40 Прямостояння. Василь 

Стус

18.00 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Семен Гризло – кошовий 

Вільного козацтва

18.35 Між Києвом, Будапештом 

і Віднем

19.20 Музей гетьманства 

України 

19.55 Олександр Білаш. Пісня, 

яку заспівав народ

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Олесь 

Шевченко, ч. 1

21.00 Д/ф «Смолоскип. Василь 

Макух»

21.40 Європейська симфонія 

— Українській 

Незалежності

22.45 «Прокляті роки». 

Вистава Хмельницького 

міського монотеатру 

«Кут»

23.35 Музика і музиканти. 

Людмила 

Монастирська

00.20 Центральний державний 

архів-музей літератури і 

мистецтва України

00.45 Людина Сонця. Ернест 

Гуртовенко

01.15 В гостях у майстра. 

Вадим Вікснін

04.00 Іван Франко. «Украдене 

щастя». Вистава 

Київського академічного 

обласного театру 

ім. П. Саксаганського

 

СТБ

06.40, 15.55 Все буде добре!

08.40 Зіркове життя

09.40 Вагітна у 16

10.40 Доньки-матері

11.35 Україна має талант!-7

18.00, 22.00 Новини

18.30 Т/с «Коли ми вдома»

20.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

21.00 Містичні історії-7

22.35 Врятуйте нашу сім’ю-3

01.50 Один за всіх

ТОНІС

06.10 Х/ф «Увесь я»
07.50, 21.00 DW-новини

08.00, 13.00, 15.55 «Погода»

09.50, 18.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

11.15 Х/ф «Сунична 
галявина»

13.50 Сім чудес України

15.00 Коли природа завдає 

удару у відповідь

16.00 НЛО: секретні архіви

17.00, 21.10 Концерт 

20.00 В’ячеслав Хурсенко. 

Політ білого журавля

00.15 Т/с «Еротична спека»

01.15 Фантазія

02.25 Рок-фестиваль «GARDEN 

MUSIC»

03.00 Х/ф «Дивовижні 
пригоди Мері Браянт»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.25, 0.50 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.35 Х/ф «Іван Сила»
09.20 Х/ф «Острів МакКінсі»
11.20 Т/с «Спецназ. Рейд у 

пустелю»

16.15 Т/с «Вуличний боєць: 

кулак вбивці»

19.15 Т/с «Гвардія»

23.00 Т/с «1920. Війна та 

кохання»

ФУТБОЛ

06.00, 11.40, 15.50, 18.15, 

20.40, 23.50, 1.50, 3.50 

Топ-матч

06.40, 16.10, 4.00 WE — RD. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-2016

08.40 Великий футбол. Євро-

2016

10.00, 10.50, 15.40, 21.20 

Футбол NEWS. LIVE

10.10, 11.00 Bonjour Euro!

11.45, 22.00 RB — RF. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-2016

13.35 WB — 3A/C/D. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-2016

18.35 RA — RC. 1/8 фіналу. 

УЄФА Євро-2016

21.00, 21.25 Euro Rendez-Vous

00.00 WD — 3B/E/F. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-2016

02.00 WA -D/E. 1/8 фіналу. 

УЄФА Євро-2016

ЄВРОСПОРТ

04.00 Снукер. Мастерс. Фінал

05.30, 11.00, 2.30 Футбол. 

Чемпіонат MLS

07.00 Автоспорт. Серія WTCC. 

Перша гонка

07.45 Автоспорт. Серія WTCC. 

Основна гонка

08.30 Велоспорт. Класика. 

Найкраще

09.30, 12.20 Футбол. Фанати 

Євро

09.40 Велоспорт. Національні 

чемпіонати

12.30 Теніс. Вімблдон. Перший 

день

13.30 Теніс. Вімблдон. Другий 

день

23.30 WATTS

23.45 Ралі. За лаштунками ERC

00.15 Автоспорт. Суперкубок 

Porsche

00.30 Автоcпорт. Серія 

Blancpain Endurance. 

Поль Рікар. Огляд

01.30 Автоспорт. Формула-3

02.00 Футбол. Чемпіонат MLS. 

Найкращі моменти

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.50 Паралельний світ

08.50 Мегалітак Гітлера

09.50 Таємниці Третього рейху

10.50, 21.00 Життя після 

людей

13.30 Навколо світу. Місця 

сили

14.20 Далеко і ще далі

15.10 Сонячні створіння

16.10 Дикі Аппалачі

17.10 Підводний рай

18.10 Таємниці Радянського 

дефіциту

23.40 Суперкораблі

05.10 Полювання на вбивць

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Свати біля плити

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.00, 0 1.40 Т/с «90210: нове 

покоління»

10.40, 0 19.10 Орел і решка 

Шопінг

12.30 Т/с «Дикий ангел»

14.00, 0 20.10 Орел і решка

15.00, 0 21.00 Орел і решка 

Ювілейний-2

16.00 Файна Юкрайна

17.20 Розсміши коміка

18.15 Звана вечеря

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

03.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.50 М/с «Підлітки-мутанти 

— черепашки-ніндзя»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 Мультик iз Лунтиком

10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

11.00 М/с «Лис Микита»

14.15, 23.00 Віталька

16.50, 17.50, 18.50, 19.55, 

20.55, 22.00 Одного разу 

під Полтавою

17.15, 18.15, 19.15, 20.20, 

21.20, 22.25 Одного разу 

в Одесі

00.00 Т/с «Світлофор»

01.30, 4.35 У ТЕТа тато!

02.25 Даєш, молодь!

03.15 17+

03.30 Т/с «Щоденники 

Темного»

УТ-1

06.05, 7.05 АгроЕра
06.10, 7.10, 8.05 Спорт
06.20, 7.50, 8.15 Смакота
06.25 Золотий гусак
07.20 На слуху
08.20 Світ on line
08.40 Паспорт.ua
08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/ф «Василь Симоненко. 
Тиша і грім»

10.00, 1.45 Урочисте засідання 
Верховної Ради 
України з нагоди 
Дня Конституції 
України

11.35 Д/ф «Наші найперші»
12.25 Сольний концерт 

О.Чубарєвої
14.00 Уряд на зв’язку з 

громадянами
14.30 Prime time з Мирославою 

Гонгадзе
15.05 Фольк-music
16.35 Подорожні
17.30 Х/ф «Пропала 

грамота»
18.55, 3.15 Про головне. 

Спецвипуск
19.40 Т/с «Травма»
20.30 Наші гроші
21.00, 1.20 Новини
21.50 Війна і мир
22.40 Класики світової 

літератури
ТРК «ЕРА»

23.05 Концерт «Лише у нас, в 
Україні»

03.50 Д/ф «Світ Максима»
04.40 Х/ф «Вечорниці»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 24—25 ЧЕРВНЯ 2016
28 червня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

ПЕРЕДПЛАТА-2016■

Бойова газета 
для героїчної нації
Найближчим часом можна 

передплатити «Україну молоду» 

на серпень

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2016 рiк:

на мiсяць — 51 грн. 76 коп.,

на два місяці — 103 грн. 52 коп.,

до кінця року — 258 грн. 80 коп.

Передплатний iндекс — 60970

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

на два місяці — 143 грн. 52 коп.,

до кінця року — 358 грн. 80 коп.

Передплатний iндекс — 01555

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

на два місяці — 36 грн. 94 коп.,

до кінця року— 92 грн. 35 коп.

Передплатний iндекс — 49497

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

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і чи-
тачi — як зi столицi, так i з глибинки, — i 
колеги-журналiсти оцiнюють як головну на-
цiональну газету держави. Редакцiя «УМ» i 
надалi намагатиметься бути гiдною такої ви-
сокої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
 Оформити передплату в усiх поштових 
вiддiленнях чи безпосередньо в листоношi 
можна до 5 липня в селах та райцентрах, до 
10 липня — в обласних центрах та в Києві, і 
ви отримуватимете газету з серпня.
 Ви також можете оформити передплату 
на газету «Україна молода» «on-line» на сай-
ті ДП «Преса» www.presa.ua. Державне під-
приємство з розповсюдження періодичних 
видань «Преса» ввело спосіб розрахунку за 
передплату — через системи WebMoney та 
IPay. Зручний сучасний інтернет-розраху-
нок дозволить заплатити вартість передпла-
ти на газету «Україна молода», не покидаю-
чи свій дім чи робоче місце.
 До наших постiйних читачiв ми тради-
цiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв пе-
редплачуєте «Україну молоду» — порадьте 
передплату i своїм родичам, друзям, сусiдам, 
знайомим. 

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



КАНАЛ «1+1»

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

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

07.35 Козаки. Футбол
09.30, 10.50, 12.20 Міняю 

жінку-9
13.45, 14.45 Сімейні 

мелодрами-6
15.45 Найкращий ресторан з 

Русланом Сенічкіним
17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана-4»
20.15 Комедія «Свати-3»
21.20 Комедія «Чудо»
00.00, 3.55 Бойовик «Летючий 

загін Скотланд-Ярду»
02.10 Драма «Година пік»
05.50 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

06.10, 12.25 Слідство 
вели... 

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

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

09.20, 21.00 Т/с «Впізнай 
мене, якщо зможеш»

13.20, 14.20 Судові справи
15.40, 16.15 Сімейний суд
18.05, 19.05 Стосується 

кожного
20.00, 1.30, 5.15 Подробиці
00.35 Ризиковане життя
02.20 Х/ф «Секретний 

ешелон»
03.45 Х/ф «Циганка 

Аза»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 11.00, 5.20 Реальна 

містика

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

3.45 Події

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15 Зоряний шлях

12.00 Глядач як свідок

13.40, 15.30 Т/с «Мати й 

мачуха»

18.00, 4.35 Т/с «Катина 

любов»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Мій капітан»

01.20 Т/с «C. S. I.: місце 

злочину Маямі»

ICTV

05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10, 16.45 Т/с «Спецзагін 

«Шторм»
12.00, 13.20 Х/ф 

«Підривник»
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.20 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Володимирська, 

15»
22.20 Т/с «Демони»
23.20 Х/ф «Універсальний 

солдат»

01.20 Х/ф «Над законом»
03.00 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»
03.55 М/с «Молода Ліга 

справедливості»
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти
04.40 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

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

легенди крутості»
07.17 Т/с «Друзі»
08.30 Т/с «СуперМакс»
11.40 Т/с «Щасливі разом»
19.00 Т/с «СашаТаня»
20.00 Від пацанки до панянки
22.05 Х/ф «І прийшов 

павук»

00.05 Х/ф «Цілуючи 
дівчат»

02.20 Шурочка

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20, 10.46, 1.55 Огляд преси
06.25, 18.45 Місцевий час
06.35, 17.45 Час громади
06.43, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

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

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

19.00, 22.00, 23.00 Час 
новин

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

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

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 23.30, 00.00, 
0.30, 2.00, 3.30, 4.00, 

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

Україна — понад усе! 
20.00, 0.32 Час. Підсумки дня
22.15 Особливий погляд
23.32, 5.45 Хроніка дня
02.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.32 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою
05.15 Дзеркало історії

НТН

05.05, 19.30, 4.45 Т/с «Кулагін 
і партнери»

07.05 Х/ф «Загадка 
Ендхауза»

09.00 Кримінальні справи
09.55, 17.20 Т/с «Детективи»
11.30 Страх у твоєму домі
13.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас-10»
14.00, 19.00, 23.15, 2.35 

Свідок
14.20, 21.30 Т/с «CSI: Лас-

Вегас-11»
15.15, 0.50 Т/с «Гаваї 5.0-5»
23.45 Т/с «Без обмежень»
03.05 Випадковий свідок
03.10 Речовий доказ
03.50 Легенди бандитської 

Одеси
04.15 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Обереги. М’яка іграшка 
06.30 Прямостояння. Василь 

Стус 
07.50 Маленькі новини 
08.00 Ранок з «Культурою»
08.30, 19.00, 00.00 

Інформаційна програма 
«Культура.День» 

08.50 Ранок з «Культурою»
09.20 Музей гетьманства 

України 
09.55 Олександр Білаш. 

Пісня, яку заспівав 
народ 

10.30 Діалог. Василь 
Герасим’юк — Олесь 
Шевченко, ч. 1 

11.00 Д/ф «Смолоскип. 
Василь Макух» 

11.40 Європейська симфонія 
— Українській 
Незалежності 

12.45 «Прокляті роки». 
Вистава Хмельницького 

міського монотеатру 
«Кут» 

13.35 Музика і музиканти. 
Людмила Монастирська 

14.00, 02.00 Вечір пам’яті 
Назарія Яремчука, ч. 1

15.20, 03.20 Лариса 
Кадирова. Моя Марія 
Заньковецька, ч. 1

16.00 Мамайчуки в часі і 
просторі

16.20 Олександр Василенко. 
Монолог співака

17.00 Борис Антоненко-
Давидович. Штрихи до 
портрета

17.35 Лариса Кадочникова. 
Колаж життя

18.00 Особистості. Юрій 
Рибчинський

18.50 Доля
19.20 Золота весна Олега 

Чорногуза
20.15 Києвотека. Київ у 

літературі. Лиса гора
20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Олесь 
Шевченко, ч. 2

21.00 Чарівний світ оперети
23.05 Акторські зустрічі з 

Галиною Стефановою. 
Петро Панчук

00.20 Зірка Івана 
Миколайчука

01.00 Дух села Криворівня
01.30 Д/ф «Сімдесятники. 

Юрій Іллєнко»
04.00 Маріус фон Маєнбург. 

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

05.20 Місто біля Раю 
 

СТБ

07.15, 15.55 Все буде добре!
09.20 Зіркове життя
11.15 Україна має талант!-7
18.00, 22.00 Новини
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 1.40 Слідство ведуть 

екстрасенси
21.00 Містичні історії-7 
22.35 Давай поговоримо про 

секс-2
00.30 Один за всіх

ТОНІС

06.20 Х/ф «Підкидьок»
07.35 Євромакс
09.50, 16.50 Алло, лікарю!
10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 
день за днем»

12.30, 15.35 НЛО: секретні 
архіви

13.30 Будьте здорові!
14.10 Коли природа наносить 

удар у відповідь
17.45 Дика планета
18.10 Сім чудес України
18.30 Іпостасі спорту
19.00 В гостях у Дмитра Гордона
21.00 Незаймана планета
21.20, 5.40 DW-новини
21.40 Глобал-3000
22.10 Левиний рик
23.00 Тисяча днів планети
23.50 Натхнення
00.00 Т/с «Еротична спека»
02.00 Фантазія
03.40 Після опівночі
04.40 Світські хроніки
05.05 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
06.35, 0.55 Нове «Шалене 

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

матеріали
09.20 Д/п «Помста природи»
09.55 Т/с «Гвардія»
13.40 Т/с «Вуличний боєць: 

кулак вбивці» ▲

16.40 Х/ф «Слід смерті» ▲
19.20 Люстратор 7,62
20.00 Х/ф «Динаміт» ▲
22.00 Т/с «Таксі: Бруклін»
00.00 Т/с «1920. Війна та 

кохання» ▲

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 11.40, 15.50, 
18.15, 20.40, 23.50, 
1.50, 3.50 Топ-матч

06.10, 0.00 WF — RE. 1/8 
фіналу. УЄФА Євро-
2016

08.10 RB — RF. 1/8 фіналу. 
УЄФА Євро-2016

10.00, 10.50, 15.40, 21.20 
Футбол NEWS. LIVE

10.10, 11.00 Bonjour Euro!
11.45, 2.00 WE — RD. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-2016
13.35 WC — 3A/B/F. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-2016
16.10 WD — 3B/E/F. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-2016
18.35 WA -D/E. 1/8 фіналу. 

УЄФА Євро-2016
21.00, 21.25 Euro Rendez-Vous
22.00 WB — 3A/C/D. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-
2016

04.00 RA — RC. 1/8 фіналу. 
УЄФА Євро-2016

ЄВРОСПОРТ

04.00 Автоспорт. Серія WTCC. 
Перша гонка

04.45 Автоспорт. Серія WTCC. 
Основна гонка

05.30 Футбол. Чемпіонат MLS
07.00, 10.45, 2.15, 3.30 WATTS
07.30, 0.20 Велоспорт. 

Класика. Найкраще
08.30, 1.15 Велоспорт. Джиро 

д’Італія. Найкраще
09.30 Автоспорт. Серія WTCC. 

Повний доступ
10.00 Автоспорт. Суперкубок 

Porsche
10.15 Футбол. Чемпіонат 

MLS. Найкращі моменти
11.30 Теніс. Вімблдон. Другий 

день

13.30, 23.30 Теніс. Вімблдон. 
Третій день

02.30 Велоспорт. Тур де 
Франс. Найкраще

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
06.40, 12.20 Дзеркало історії
07.40 Правда життя
08.40, 17.10 Екстремальний світ
09.40 Над Британією
10.40 Містична Україна
11.30 Паралельний світ
13.10 Таємниці Третього 

рейху
14.10, 19.50 Секретні історії
15.10, 22.40 Смертельна зустріч
16.20 Він і вона. Бій за життя
18.10 Навколо світу. Місця сили
20.50 У пошуках скарбів
21.40 Дика Канада
23.30 Маленькі монстри
00.20, 5.10 Полювання на 

вбивць
01.10 Бандитський Київ

К1

05.10 Рецепти щастя
06.00 Свати біля плити
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 М/ф
09.00, 0 1.40 Т/с «90210: нове 

покоління»
10.40, 0 19.10 Орел і решка 

Шопінг
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 0 20.10 Орел і решка
15.00, 0 21.00 Орел і решка 

Ювілейний-2
16.00 Файна Юкрайна
17.20 Розсміши коміка
18.15 Звана вечеря
22.00 КВК на БІС
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
03.00 Нічне життя

ТЕТ

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

— черепашки-ніндзя»
07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 Мультик iз Лунтиком
10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»
13.30 Т/с «Та, що говорить iз 

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

Полтавою
00.00 Т/с «Світлофор»
01.30, 4.35 У ТЕТа тато!
02.25 Даєш, молодь!
03.15 17+
03.30 Т/с «Щоденники 

Темного»

УТ-1

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

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

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.45 Вічне
09.20 Чоловічий клуб. Спорт
11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України
13.30 Казки Лірника 

Сашка
13.40 М/ф «Друзі-янголи»
13.55 Школа Мері Поппінс
14.15 Суспільний університет
15.05 Вечір поета Володимира 

Матвієнка
15.40 Д/ф «Срібна Земля. 

Хроніка Карпатської 
України. 1919-1939»

17.10 Т/с «Таксі»
18.05, 1.45 Час-Ч
18.15, 1.20 Новини. Світ
18.55 Про головне
19.40 Т/с «Травма»
20.30 Книга ua
21.30, 5.35 Новини. Спорт
21.50 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот
22.45 З перших вуст

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки
01.55 Д/ф «Августин 

Волошин. Метеорит 
незалежності — над 
Срібною землею»

02.45 Телевистава «Повія»
04.50 Класики світової 

літератури

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 24—25 ЧЕРВНЯ 2016
29 червня
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«Українська Національна Лотерея». Умови проведення державної лотереї «СУПЕР ЛОТО»

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ»
       ЗАТВЕРДЖЕНО
       наказом генерального директора
       № 89 від 22 червня 2016р.

ЗМІНИ 
до Умов випуску та проведення державної грошової числової тиражної лотереї

«СУПЕР ЛОТО»

 І. Внести наступні зміни до Умов випуску та проведення державної грошової числової тиражної лотереї 
«СУПЕР ЛОТО»:
 1. Абзац третій пункту 2.3.2. викласти у наступній редакції: 
 «Розподіл призового фонду тиражу починається з формування фонду призу 5 категорії шляхом множення 
кількості ігрових комбінацій гравців, що брали участь в цьому тиражі та містять 2 вгадані номери, на фіксований 
розмір призу цієї категорії — 10 грн. Отримана сума віднімається від загальної суми призового фонду тиражу, 
а решта коштів поділяється таким чином:
40 % — до фонду призу 1 категорії;
25 % — до фонду призу 2 категорії; 
20 % — до фонду призу 3 категорії; 
15 % — до фонду призу 4 категорії».
 II. Прикінцеві положення
 1. Ці Зміни набирають чинності з 30 червня 2016 року але не раніше дня їх опублікування. 
 2. Зобов’язання оператора перед гравцями, які виникли до набуття чинності цими змінами, підлягають 
виконанню на раніше діючих умовах. Всі умови Лотереї, що не були змінені цими Змінами та доповненнями, 
залишаються незмінними.

Генеральний директор                                            Бочковський А. С.



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 0.00 ТСН

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

07.35 Козаки. Футбол
09.30, 10.50, 12.20 Міняю 

жінку-9
13.45, 14.45 Сімейні 

мелодрами-6
15.45 Найкращий ресторан з 

Русланом Сенічкіним
17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана-4»
20.15 Комедія «Свати-3»
21.20 Комедія «Чудо»
23.15, 0.15 Право на владу
01.00, 3.00 Комедія «Ялинки»
02.35 «Ялинки». Фільм про 

фільм»
04.20 Шість кадрів

ІНТЕР

06.05, 12.25 Слідство 

вели... 

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

12.00, 14.00, 16.00, 

17.40 Новини

07.15, 7.35, 8.10, 8.35 «Ранок 

з «ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Впізнай 

мене, якщо зможеш»

13.20, 14.20 Судові справи

15.40, 16.15 Сімейний суд

18.05, 19.05 Стосується 

кожного

20.00, 1.25, 5.20 Подробиці

00.30 Ризиковане життя

02.15 Х/ф «Циганка 
Аза»

03.45 Х/ф «Вірність»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 11.00, 5.20 Реальна 

містика

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 

19.00, 1.30 Події

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 4.00 Зоряний шлях

12.00 Глядач як свідок

13.40, 15.30 Т/с «Єдиний 

мій гріх»

18.00, 4.35 Т/с «Катина 

любов»

19.45, 2.20 Говорить 

Україна

21.50 Футбол. Євро-2016. 

00.00 Великий футбол 

Євро-2016

ICTV

05.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.00, 16.50 Т/с «Спецзагін 

«Шторм»
11.55, 13.20 Х/ф 

«Універсальний 
солдат»

12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.20 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Т/с «Володимирська, 

15»
22.20 Т/с «Демони»
23.15 Х/ф «Кіборг»
01.00 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

03.30 М/с «Молода Ліга 
справедливості»

04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

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

легенди крутості»
07.27 Т/с «Друзі»
09.15 Т/с «СуперМакс»
12.35 Т/с «Не родись 

вродливою»
19.00 Т/с «СашаТаня»
20.00 Від пацанки до панянки
22.10 Х/ф «Параноя»

00.10 Х/ф «І прийшов 
павук»

02.10 Шурочка

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20, 10.46, 1.55 Огляд преси
06.25, 18.45 Місцевий час
06.35, 17.45 Час громади
06.43, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

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

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 23.00 

Час новин
07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок на 
«5 каналі»

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

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

13.15, 14.10 День
15.15, 16.15, 17.19, 18.15 

Україна — понад усе! 
19.50, 0.32 Час. Підсумки 

дня
22.15 Акцент
23.32, 5.45 Хроніка дня
02.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.32 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою
05.15 Дзеркало історії

НТН

06.40 Х/ф «Зупинився 
поїзд»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Кримінальні справи
09.55, 17.20 Т/с «Детективи»
11.30 Страх у твоєму домі
13.20, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-11»
14.00, 19.00, 23.15, 2.40 

Свідок
15.15, 0.50 Т/с «Гаваї 5.0-5»
19.30, 4.55 Т/с «Кулагін і 

партнери»
23.45 Т/с «Без обмежень»
03.10 Випадковий свідок
03.15 Речовий доказ
03.55 Легенди бандитської 

Одеси
04.20 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Мамайчуки в часі і 

просторі 
06.20 Олександр Василенко. 

Монолог співака 
07.00 Борис Антоненко-

Давидович. Штрихи до 
портрета 

07.40 Лариса Кадочникова. 
Колаж життя 

08.00 Ранок з «Культурою»
08.30, 19.00, 00.00 

Інформаційна програма 
«Культура.День» 

08.50 Ранок з «Культурою»
09.20 Золота весна Олега 

Чорногуза 
10.15 Києвотека. Київ у 

літературі. Лиса гора 
10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Олесь 
Шевченко, ч. 2 

11.00 Чарівний світ оперети
13.05 Акторські зустрічі з 

Галиною Стефановою. 
Петро Панчук 

14.00, 02.00 Вечір пам’яті 
Назарія Яремчука, ч. 2

15.20, 03.20 Лариса 
Кадирова. Моя Марія 
Заньковецька, ч. 2

16.00 Ігор Мамай. Судіть нас 
по ділах наших

17.00 Солов’їна пісня
17.20 Українські державники. 

Роман Шухевич
18.00 Володимир Лукашев. 

Мистецтво і життя
19.20, 00.20 Дійові особи. 

Даша Малахова
20.15 Гра долі. Сонячна 

людина
20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Олесь 
Шевченко, ч. 3

21.00 Х/ф «Нескорений» 
22.45 Місія, позначена небом. 

Назарій Яремчук
23.25 Фантазії і реалії 

Людмили Жоголь
01.15 Гра долі. Таємниця 

кохання. Олександрія 
01.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Роман 
Балаян, ч. 1

04.00 С. Злотник. 
«Триптих для двох». 
Вистава Київського 
муніципального театру 
«Колесо»

05.10 Олександр Олесь «І 
задзвеніли в серці 
звуки...»

СТБ

06.40, 15.55 Все буде добре!
08.40 Зіркове життя
09.40 Врятуйте нашу сім’ю-3
12.50 Україна має талант! 

Діти
18.00, 22.00 Новини
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 1.45 Слідство ведуть 

екстрасенси
21.00 Містичні історії-7 
22.35 Я соромлюсь свого 

тіла-2
00.30 Один за всіх

ТОНІС

05.50 Х/ф «Цирк»
07.20, 21.20, 5.40 DW-новини
07.35 Глобал-3000
09.50, 16.50 Алло, лікарю!
10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 
день за днем»

12.15, 21.00 Незаймана планета
13.10, 17.45 Дика планета
14.00, 23.10 Тисяча днів 

планети
14.50 Teen-клуб
15.40, 22.10 Левиний рик
18.10, 5.00 Сім чудес України
19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона
21.40 Відлуння
00.00 Т/с «Еротична спека»
02.00 Побачення
03.20 Після опівночі
04.20 Світські хроніки
04.50 Кумири

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
06.35, 14.00, 0.55 Нове 

«Шалене відео по-
українськи»

07.35, 12.30 Облом.UA.
08.10, 19.00 ДжеДАІ
08.30, 18.30, 23.00 Спецкор
09.00, 19.20, 23.30 Секретні 

матеріали
09.20 Т/с «Спецназ. Рейд у 

пустелю» ▲
14.15 Відеобімба
15.45, 22.00 Т/с «Таксі: 

Бруклін»
16.30 Х/ф «Динаміт» ▲
20.00 Х/ф «Небезпечне 

занурення» ▲
00.00 Т/с «1920. Війна та 

кохання» ▲

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 11.40, 17.50, 3.30, 
5.40 Топ-матч

06.10 WD — 3B/E/F. 1/8 
фіналу. УЄФА Євро-
2016

08.10 WB — 3A/C/D. 1/8 
фіналу. УЄФА Євро-
2016

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

10.10, 11.00 Bonjour Euro!
11.45 RA — RC. 1/8 фіналу. 

УЄФА Євро-2016
13.35 WF — RE. 1/8 фіналу. 

УЄФА Євро-2016
15.50 WC — 3A/B/F. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-
2016

18.00 RB — RF. 1/8 фіналу. 
УЄФА Євро-2016

20.00, 20.40, 21.25 «Euro 
Rendez-Vous»

21.55 WE — RD. 1/8 фіналу. 
УЄФА Євро-2016

00.00 Великий футбол. Євро-
2016

01.25 W37 — W39. 1/4 
фіналу. УЄФА Євро-
2016 

03.35 Вельс — Словаччина. 
УЄФА Євро-2016

ЄВРОСПОРТ

04.00 Легка атлетика
05.30, 00.00 WATTS
06.30 Велоспорт. Класика. 

Найкраще
07.30, 0.30 Велоспорт. Джиро 

д’Італія. Найкраще
08.30 Велоспорт. Тур де 

Франс. Найкраще
09.30 Кінний спорт
10.30 Автоспорт. Серія WTCC. 

Перша гонка
11.15 Автоспорт. Серія WTCC. 

Основна гонка
12.00 Теніс. Вімблдон. Третій 

день
13.30, 23.30 Теніс. Вімблдон. 

Четвертий день
00.20, 2.20 Футбол. Фанати 

Євро
01.30 Велоспорт. На колесі

02.30 Велоспорт. Національні 
чемпіонати

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
06.40, 12.20 Дзеркало історії
07.40 Правда життя
08.40, 17.10 Екстремальний 

світ
09.40 Світ на долоні
10.40 Містична Україна
11.30 Паралельний світ
13.10 Таємниці Третього Рейху
14.10, 19.50 Секретні історії
15.10, 22.40 Смертельна 

зустріч
16.20, 20.50 Він і вона. Бій за 

життя
18.10 Навколо світу. Місця сили
19.00 Далеко і ще далі
21.40 Дикі Аппалачі
23.30 Як захопити планету
00.20, 5.10 Полювання на 

вбивць
01.10 Шокуюче відео

К1

05.10 Рецепти щастя
06.00 Свати біля плити
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 М/ф
09.00, 00.45 Т/с «90210: нове 

покоління»
10.40, 0 19.10 Орел і решка 

Шопінг
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 0 20.10 Орел і решка
15.00, 0 21.00 Орел і решка 

Ювілейний-2
16.00 Файна Юкрайна
17.20 Розсміши коміка
18.15 Звана вечеря
22.00 КВК на БІС
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
02.15 Нічне життя

ТЕТ

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

— черепашки-ніндзя»
07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 Мультик iз Лунтиком
10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»
13.30 Т/с «Та, що говорить iз 

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

Полтавою
00.00 Т/с «Світлофор»
01.30, 4.35 У ТЕТа тато!
02.25 Даєш, молодь!
03.15 17+
03.30 Т/с «Щоденники 

Темного»

УТ-1

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

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

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.45 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
09.55 Д/с «Клуб пригод»
10.30 Вікно в Америку
11.00 РЕ:ФОРМА
11.30 Війна і мир
12.10 Слідство. Інфо
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
13.55 Як це?
14.15 Суспільний університет
15.00 Спогади
15.35, 4.00 Надвечір’я. Долі
16.30 Світло
17.15 Д/ф «Нью-Йоркський 

вокзал Гранд Сентрал»
18.15, 1.20 Новини. Світ
19.40 Т/с «Травма»
20.30 Люструвати не можна 

залишити
21.30, 5.35 Новини. Спорт
21.50 Схеми
22.25 З перших вуст
22.40, 4.50 Класики світової 

літератури
ТРК «ЕРА»

23.00 Підсумки
01.45 Д/ф «Рейх: крах чорних 

селекціонерів»
02.40 Телевистава «Чорна 

Пантера та Білий 
ведмідь»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 24—25 ЧЕРВНЯ 2016
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«Українська національна лотерея». Зміни до Умов проведення «ЛОТО МАКСИМА»

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ»

       ЗАТВЕРДЖЕНО
       наказом генерального директора
       № 90 від 22 червня 2016р.

ЗМІНИ 
до Умов випуску та проведення державної грошової числової тиражної лотереї

«ЛОТО МАКСИМА»

 І. Внести наступні зміни до Умов випуску та проведення державної грошової числової тиражної лотереї 
«ЛОТО МАКСИМА»:
 1. Абзац другий пункту 2.3.2. викласти у наступній редакції:
 «Розподіл призового фонду тиражу починається з формування фонду призу 4 категорії шляхом множення 
кількості ігрових комбінацій гравців, що брали участь у цьому тиражі та містять 2 вгаданих номери, на фіксо-
ваний розмір призу цієї категорії — 8 грн. Отримана сума віднімається від загальної суми призового фонду 
тиражу, а решта коштів поділяється таким чином:
30 % — до фонду призу 1 категорії,
36 % — до фонду призу 2 категорії,
34 % — до фонду призу 3 категорії».
 II. Прикінцеві положення
 1. Ці Зміни набирають чинності 30 червня 2016 року але не раніше дня їх опублікування.
 2. Зобов’язання оператора перед гравцями, які виникли до набуття чинності цими змінами, підлягають 
виконанню на раніше діючих умовах. Всі умови Лотереї, що не були змінені цими Змінами та доповненнями, 
залишаються незмінними.

Генеральний директор                                            Бочковський А.С.



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 3.25 ТСН

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

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

6
15.45 Найкращий ресторан з 

Русланом Сенічкіним
17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана-4»
20.20 Сватики
22.20 Світське життя
23.20 Вечірній Київ
01.15, 3.50 Драма «Піна днів»

ІНТЕР

06.10, 12.25 Слідство вели...
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

12.00, 14.00, 16.00, 17.40 
Новини

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

09.20 Т/с «Впізнай мене, якщо 
зможеш»

13.20, 14.200 Судові справи
15.40, 16.15 Сімейний суд
18.05 Стосується кожного
20.00, 2.30 Подробиці
21.00 Чорне дзеркало
23.30 Х/ф «Інтердівчинка»
03.20 Х/ф «Міський романс»
04.55 Чекай на мене

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 11.00 Реальна 
містика

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

07.15, 8.15 Ранок з Україною
09.15, 4.45 Зоряний шлях
12.00 Глядач як свідок
13.40, 15.30 Т/с «Єдиний мій 

гріх»
18.00, 4.00 Т/с «Катина 

любов»
19.45, 2.20 Говорить Україна
21.50 Футбол. Євро-2016 р.
00.00 Великий футбол Євро-

2016 

ICTV

05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.55, 16.50 Т/с «Спецзагін 

«Шторм»
11.45, 13.10 Х/ф «Ворог ще 

ближче»
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.20 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25, 22.00 Скетчком «На трьох»
23.25 Х/ф «Важка мішень»

01.20 Х/ф «Кіборг»
03.35 М/с «Молода Ліга 

справедливості»
04.15 М/с «Муча Луча»
04.55 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

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

легенди крутості»
07.25 Т/с «Друзі»
08.20 Т/с «СуперМакс»
11.40, 20.00 Від пацанки до 

панянки
19.00 Т/с «СашаТаня»
22.00 Х/ф «Астрал»

00.05 Х/ф «10000 років до 
нашої ери»

02.10 Шурочка

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20, 10.50, 1.55 Огляд преси
06.25, 18.45 Місцевий час
06.35, 17.45 Час громади
06.43, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

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

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин
07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок на 
«5 каналі»

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

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
00.00, 0.30, 2.00, 4.00, 
4.30, 5.00 Час: Важливо

13.15, 14.10 День

15.15, 16.15, 16.32, 17.12, 18.15 
Україна — понад усе! 

16.40 Мотор
19.50, 0.32 Час. Підсумки дня
22.15 Д/п
23.30 Хроніка дня
01.30 Машина часу
02.32, 5.15 Дзеркало історії
03.15 Рандеву
03.35 Невигадані історії
04.15 Кіно з Я. Соколовою
04.32 В кабінетах

НТН

06.50 Х/ф «Прощальна 
гастроль «Артиста»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Кримінальні справи
09.55, 17.20 Т/с «Детективи»
11.30 Страх у твоєму домі
13.20, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: Лас-

Вегас-11»
14.00, 19.00, 23.15, 2.35 Свідок
15.15, 0.50 Т/с «Гаваї 5.0-5»
19.30 Т/с «Кулагін і партнери»
23.45 Т/с «Без обмежень»
03.05 Випадковий свідок
03.20 Речовий доказ
04.20 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Ігор Мамай. Судіть нас по 

ділах наших 
07.00 Солов’їна пісня 
07.20 Українські державники. 

Роман Шухевич 
08.00 Ранок з «Культурою»
08.30, 19.00, 00.00 Інформаційна 

програма «Культура. День» 
08.50 Ранок з «Культурою»
09.20 Дійові особи. Даша 

Малахова 
10.15 Гра долі. Сонячна людина 
10.30 Діалог. Василь Герасим’юк 

— Олесь Шевченко, ч. 3 
11.00 Х/ф «Нескорений» 
12.45 Місія, позначена небом. 

Назарій Яремчук 
13.25 Фантазії і реалії Людмили 

Жоголь 
14.00, 02.00 Концерт 

«Симфонічні спектри»
15.10, 03.10 Д/ф «Бойки»
16.00 Світ особистості. Момент 

кохання.
17.00 Михайло Відейко. 

Шляхами Трипілля, ч. 2
17.20 Лесина тінь. Петро Косач
18.00 Історичні розвідки 

Володимира Дмитренка
18.10 Параска Хома. На вівтар 

України
19.20, 00.20 Територія кіно. 

До кінотворів Михайла 
Іллєнка

20.20 Діалог. Василь Герасим’юк 
— Анатолій Томків

21.00 Х/ф «Білий птах з 
чорною ознакою»

22.35 Київський національний 
академічний театр 
оперети. Диригент Оксана 
Мадараш

23.20 Мистецький код 
Володимира Бовкуна

01.30 Діалог. Василь Герасим’юк 
— Роман Балаян, ч. 2

04.00 Україно-Бельгійський 
культурний проект

05.35 Вірші Володимира Губи 
читає Галина Стефанова

СТБ

06.25 Зіркове життя
07.20 Х/ф «Максим 

Перепелиця»
09.15 Х/ф «Молода дружина»
11.15 Х/ф «Мати й мачуха»
18.00, 22.00 Новини
18.30, 0.45 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 Х/ф «Дружина за 

контрактом»
22.35 Х/ф «Вечірня казка»
02.05 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

05.50 Х/ф «Запорожець за 
Дунаєм»

07.00, 21.20, 5.45 DW-новини
07.20, 21.40 Відлуння
07.50 Будьте здорові!
9.50, 16.50 Алло, лікарю!
10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: день 
за днем»

12.15 Незаймана планета
13.10, 17.45 Дика планета
14.00, 23.10 Тисяча днів планети
14.55 Іпостасі спорту
15.40 Левиний рик
18.10, 5.20 Сім історичних чудес 

України
18.50 В гостях у Дмитра Гордона
21.00 Чудеса природи
22.10 Секрети акул
00.00 Т/с «Еротична спека»
02.10 Побачення
03.40 Вихідний, після опівночі
04.45 Світські хроніки
05.10 Кумири

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
06.35 Нове «Шалене відео по-

українськи»
07.35, 11.05, 2.10 Облом.UA.
08.10, 19.00 ДжеДАІ
08.30, 18.30 Спецкор
09.00, 19.20 Секретні матеріали
09.20 Т/с «Спецназ. Рейд у 

пустелю» ▲

14.05 Відеобімба

15.40 Т/с «Таксі: Бруклін»
16.40 Х/ф «Небезпечне 

занурення» ▲
20.00 Х/ф «Люди Ікс: перший 

клас» ▲
22.25 Х/ф «Діамантові пси» ■
00.20 Х/ф «Жах з-під землі» ▲

ФУТБОЛ

06.00, 11.40, 17.50, 3.30, 5.40 
Топ-матч

06.40 Туреччина — Хорватія. 
УЄФА Євро-2016

08.40, 00.00 Великий футбол. 
Євро-2016

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

10.10, 11.00 Bonjour Euro!
11.45, 21.55, 23.05 W37 — W39. 

1/4 фіналу. УЄФА Євро-
2016

13.50 Англія — Росія. УЄФА 
Євро-2016

15.50 Іспанія — Чехія. УЄФА 
Євро-2016

18.00 Польща — Півн. Ірландія. 
УЄФА Євро-2016

20.00, 20.40, 21.25 Euro Rendez-
Vous

01.25 W38 — W42. 1/4 фіналу. 
УЄФА Євро-2016

03.35 Німеччина — Україна. 
УЄФА Євро-2016

ЄВРОСПОРТ

04.00, 9.45, 2.25 WATTS
05.00, 11.00, 0.30, 2.30 Спорт 

зсередини
05.30 Велоспорт. Класика. 

Найкраще
06.30, 11.30 Велоспорт. Джиро 

д’Італія. Найкраще
07.30, 3.00 Велоспорт. Критеріум 

Дофіні. Шостий етап
08.30 Велоспорт. Критеріум 

Дофіні. Сьомий етап
09.30, 0.20, 2.15 Футбол. Фанати 

Євро
09.40 Футбол. Головний з футболу
10.30 Автоспорт. Серія WTCC. 

Повний доступ
12.30 Теніс. Вімблдон. Четвертий 

день
13.30, 23.30 Теніс. Вімблдон. 

П’ятий день

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
06.40, 12.20 Дзеркало історії
07.40 Правда життя
08.40, 17.10 Екстремальний світ
09.40 Зелений рай
10.40 Містична Україна
11.30 Паралельний світ
13.10 Таємниці Третього рейху
14.10, 19.50 Секретні історії
15.10, 22.40 Смертельна зустріч
16.20 У пошуках скарбів

18.10 Навколо світу. Місця сили
19.00 Далеко і ще далі
20.50 Він і вона. Бій за життя
21.40 Татри: незаймана краса
23.30 Як захопити планету
00.20, 5.10 Полювання на вбивць
01.10 Таємниці кримінального 

світу

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 
історія

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

покоління»

10.40, 0 19.10 Орел і решка 
Шопінг

12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 0 20.10 Орел і решка
15.00, 0 21.00 Орел і решка 

Ювілейний-2
16.00 Файна Юкрайна
17.20, 0 1.10 Розсміши коміка
18.15 Звана вечеря
22.00 КВК на БІС
23.00 КВК
02.00 Нічне життя

ТЕТ

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

— черепашки-ніндзя»
07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 Мультик iз Лунтиком
10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»
11.00 Т/с «Усі жінки — відьми»
13.30 Т/с «Та, що говорить iз 

привидами»
15.15 Казки У
16.10 Країна У
17.10 Віталька
18.05 Х/ф «Знову ти»
20.00 Х/ф «Одного разу в 

Римі»
21.30 Х/ф «За бортом»
23.45 Т/с «Світлофор»
01.15, 4.35 У ТЕТа тато!
02.15 Даєш, молодь!
03.05 17+
03.30 Т/с «Щоденники Темного»

УТ-1

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

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

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.45 Вічне
09.20, 18.55 Про головне
09.55 Д/с «Клуб пригод»
10.30 Д/с «Китай на кінчику 

язика»
11.25 Український корт
12.00 Вересень
12.25 Схеми
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 М/ф «Друзі-янголи»
13.55 Хочу бути
14.15 Суспільний університет
15.00 Театральні сезони
15.35, 4.20 Віра. Надія. Любов
16.30 Гра долі
17.10 Музична премія 

«Європейський прорив-
2016». Церемонія 
нагородження

18.15, 1.20 Новини. Світ
19.40 Т/с «Травма»
20.30 Х/ф «Віолончель»
21.30, 5.35 Новини. Спорт
21.50 Перша студія
22.40 З перших вуст

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки
01.45 Музичне турне
02.55 Д/ф «Раїса Недашківська. 

Те, що не вмирає»
03.40 Світло

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 24—25 ЧЕРВНЯ 2016
1 липня
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«Українська національна лотерея». Зміни до Умов проведення «КЄНО»

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ»
      ЗАТВЕРДЖЕНО
      наказом генерального директора
      № 88 від 22 червня 2016р.
 

ЗМІНИ
до Умов випуску та проведення державної тиражної грошової лотереї тото

«ФАВОРИТ СПОРТ»
 І. Внести наступні зміни до Умов випуску та проведення державної тиражної грошової лотереї тото 
«ФАВОРИТ СПОРТ»:
 1. Пункт 3.1.8 викласти у наступній редакції: 
 «3.1.8. До ігрових варіантів «ЕКСПРЕС» та «СИСТЕМА» забороняється включати різні прогнози результатів 
подій, які відносяться до однієї спортивної події, навіть не взаємозалежні безпосередньо. Якщо до ігрових 
варіантів «ЕКСПРЕС» або «СИСТЕМА» були включені будь-які прогнози результатів подій, які відносяться до 
однієї спортивної події, то відповідна ставка підлягає анулюванню, навіть якщо Лотерейна система не забло-
кувала дану ставку при її прийнятті. 
 В якості виключення, можливе включення до ігрових варіантів «ЕКСПРЕС» та «СИСТЕМА» опосередковано 
взаємопов’язані прогнози результатів подій у футболі та футбольній статистиці, за умови, що відповідні про-
гнози результатів не стикаються (не перемножуються ймовірності даного експресу / системи). Не дозволяється 
пов’язувати в експресах наступні ланцюжки матчів:
1) Матч — Інтервали матчу — Удари в створ — Гравці
2) Інтервали кутових — матч Кутові,
3) Інтервали Жовті картки — матч Жовті картки.
 Тобто, допустимі зв’язки експесів у наступних матчах: Матч — Кутові удари — Жовті картки — Офсайди 
— Фоли — Аути — Удари від воріт. Проте, можливі й інші інтерпретації зв’язків в експресах, за умови відсут-
ності перетинів у встановлених ланцюжках матчів (Кутові удари — Гравці — Жовті картки — Фоли — Офсайди 
— Удари від воріт — Аути) та ін.
 Оскільки взаємозалежність випадкових результатів подій є не завжди явною та очевидною, Оператор має 
виключне право на власний розсуд визначати, які результати подій є взаємозалежними та не підлягають вклю-
ченню до ігрових варіантів «ЕКСПРЕС» та «СИСТЕМА».
 2. Пункт 3.1.5 викласти у наступній редакції: 
 «Під час реєстрації ігрових варіантів, Оператор може пропонувати гравцям наступні види ігрових варіантів: 
ОРДИНАР, ЕКСПРЕС або СИСТЕМА.
 ОРДИНАР — ігровий варіант, що містить прогноз на окремий результат події. Виплата по такому ігровому 
варіанту дорівнює добутку суми ставки на встановлений для даного результату коефіцієнт.
 ЕКСПРЕС — ігровий варіант, що містить прогноз на декілька незалежних результатів подій. Для виграшу 
за експресом необхідно, щоб за жодним з результатів, що входять до експресу, не було програшу. Не вгаданий 
результат хоча б однієї з подій, що увійшли до експресу, має наслідком програш усього ігрового варіанта (усього 
експресу). Виплата за експресом дорівнює добутку суми ставки на добуток коефіцієнтів усіх прогнозів, що 
входять до експресу. Мінімальна кількість подій у експресі — 2, максимальна — 30; максимальна кількість 
подій у експресі за ігровими варіантами на події «Наживо» — 20.
 СИСТЕМА — ігровий варіант із заданою кількістю подій, що містить прогнози на повну комбінацію експресів 
з наперед визначеною однаковою кількістю подій та однаковою сумою ставки, при цьому ті самі події можуть 
повторюватись у різних комбінаціях у межах всього ігрового варіанта. Максимальна кількість подій у системі 
— 15. Кожна комбінація в системі розраховується як окремий експрес».
 II. Прикінцеві положення
 1. Ці Зміни набирають чинності з дня їх опублікування.
 2. Зобов’язання оператора перед гравцями, які виникли до набуття чинності цими змінами, підлягають 
виконанню на раніше діючих умовах. Всі умови Лотереї, що не були змінені цими Змінами та доповненнями, 
залишаються незмінними.

Генеральний директор                                            Бочковський А. С.



КАНАЛ «1+1»

06.00 Сватики
07.00, 19.30 ТСН
08.00 Сніданок. Вихідний
10.00 Світське життя
11.00 Комедія «Чудо»
15.05, 21.15 Вечірній квартал
17.30, 18.30 Розсміши коміка-6
20.15 Українські сенсації
23.20 Трилер «Від заходу до 

світанку»

01.25 Вечірній Київ
02.55 Шість кадрів

ІНТЕР

07.00 М/ф «Таємниця третьої 
планети»

07.40, 2.45 Х/ф «Альошчина 
любов»

09.30 Х/ф «Екіпаж»
12.30, 4.10 Х/ф «Приборкання 

норовливого»
14.20, 1.20 Х/ф «Люблю. 9 

березня»
16.00 Х/ф «Хроніки зради»
18.00 Х/ф «Погана сусідка»
20.00, 0.50 Подробиці
20.30 Ювілейний вечір Валерія 

та Костянтина Меладзе
22.30 Док. проект «Кличко 

— Ф’юрі. Поразка — не 
варіант»

23.10 Великий бокс. 
Володимир Кличко 
— Тайсон Ф’юрі

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 1.30 Події
07.10, 5.30 Зоряний шлях
09.10 Т/с «Дорога в 

порожнечу»

15.20 Т/с «Право на любов»
19.50 Х/ф «Наречена мого 

нареченого»
21.50 Футбол. Євро-2016 р.
00.00 Великий футбол Євро-

2016 
02.10 Реальна містика

ICTV

05.15, 4.55 М/с «Том і Джері у 
дитинстві»

06.00 Стоп-10
07.00 Провокатор
07.50 Кримінальна Україна
08.50 Секретний фронт
10.45 Антизомбі
11.45 Громадянська оборона
12.45 Факти. День
13.00 Інсайдер
14.00 Т/с «Демони»
16.50 Х/ф «Важка мішень»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф «Меркурій у 

небезпеці»
22.15 Х/ф «Гудзонський 

яструб»

00.10 Х/ф «Ворог ще 
ближче»

01.50 Т/с «Морська поліція. 
Спецвідділ»

03.05 М/с «Молода Ліга 
справедливості»

03.50 М/с «Муча Луча»
04.30 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.20 Служба розшуку дітей
03.25 Зона ночі
05.15 Абзац!
06.10, 8.25 Kids Time
06.12 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»
08.27 Дешево і сердито
10.00 Хто зверху
14.00 Т/с «СашаТаня»
17.00 Х/ф «Мармадюк»
18.50 Х/ф «Не жартуйте з 

Зоханом»

21.00 Х/ф «Диктатор»
22.40 Х/ф «Останній 

бойскаут»
00.40 Х/ф «Погоня»
02.25 Шурочка

5 канал

06.00 Час-тайм
06.30, 7.30, 8.30, 9.30, 11.30, 

12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 21.30, 22.30, 
23.30, 00.30, 1.00, 2.00, 
2.30, 3.35, 4.00, 4.35, 
5.00, 5.30 Час: 
Важливо

06.32, 9.10 Хроніка тижня
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 
Час новин

07.32 Суперкнига

07.50, 8.20, 22.15, 0.15 
Бізнес-час

08.32 Не перший погляд
09.32 Укравтоконтинент
10.10 Модне здоров’я
10.40 Автопілот-новини
11.05 П’ятий поверх
11.32 Майстри ремонту
12.15 Сімейні зустрічі
12.32 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО
13.10, 4.15, 4.40 Кіно 

з Я. Соколовою
13.32 Історія успіху
13.40 Сучасний фермер
14.10, 3.15 Феєрія мандрів

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

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

з Я. Соколовою
21.00, 1.15 Велика політика
21.32, 3.00 Вікно в Америку
22.32 Д/п «Останній міф»
02.15 В кабінетах
05.32 Хроніка дня

НТН

05.35, 4.40 Правда життя. 
Професії

06.10 Х/ф «Слухати у 
відсіках»

08.40 Х/ф «Наприкінці ночі»
11.30, 3.15 Речовий доказ
14.50 Т/с «Детективи»
19.00, 2.35 Свідок
19.30 Т/с «Кулагін і партнери»
23.00 Х/ф «Обитель 

диявола»
00.55 Х/ф «Cправжнє 

правосуддя. Ангел 
смерті»

03.05 Випадковий свідок
04.15 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Світ особистості. Момент 

кохання
07.00 Михайло Відейко. 

Шляхами Трипілля, ч. 2 
07.25 Лесина тінь. Петро 

Косач 
08.00 Історичні розвідки 

Володимира Дмитренка 
08.15 Параска Хома. На вівтар 

України 
09.00 Інформаційна програма 

«Культура. День» 
09.20 Територія кіно. До 

кінотворів Михайла 
Іллєнка 

10.20 Діалог. Василь 
Герасим’юк — Анатолій 
Томків 

11.00 Х/ф «Білий птах з 
чорною ознакою» 

12.35 Київський національний 
академічний театр 
оперети. Диригент 
Оксана Мадараш 

13.20 Мистецький код 
Володимира Бовкуна 

14.00, 02.00 О. Галін. «Ретро». 
Вистава театру 
ім. І. Франка

15.30, 03.30 Балетний всесвіт 
Сергія Прокоф’єва. 
«Скіфська сюїта» 

16.00 Е. Мазія. «Ігри на 
старому подвір’ї». 
Вистава Національного 

театру російської драми 
ім. Лесі Українки

17.55 Мистецтво Михайла 
Дмитренка

18.10 Кароль Шимановський. 
Українські стежки 
польського генія

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

19.20, 00.20 Позиція. І сміх, і 
сльози Ганни Левченко

19.50 Д/ф «Сімдесятники. 
Костянтин Єршов»

20.25 Д/ф «Бонді» 
21.00 І божество, й натхнення, і 

любов. Народна артистка 
України — прима-
балерина Олена 
Філіп’єва

21.55 Театральні силуети. 
Дмитро Мілютенко

22.45 Джаз-коло. У колі друзів, 
ч. 1

23.30 Василь Симоненко в 
контексті часу 

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

01.30 Володимир Великий. 
погляд з Волині

04.00 Концерт гурту «Man 
Sound»

05.30 Д/ф «Персона грата. Іван 
Фундуклей»

СТБ

05.55 ВусоЛапоХвіст
08.00 Караоке на майдані
09.00 Все буде смачно!
11.00 Пригоди Самвела та 

Поливоди у Дземброні
13.05 Х/ф «Максим 

Перепелиця»
15.00 Х/ф «Дружина за 

контрактом»
16.55 Х/ф «Вечірня казка»
19.00 Х/ф «Час щастя»
21.05 Х/ф «Час щастя-2»
23.00 Давай поговоримо про 

секс-2
00.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

05.55 Х/ф «Вік любові»
07.45 DW-новини
09.50, 18.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 
день за днем»

11.00 Шеф-кухар країни
11.50 Х/ф «Осіння соната»
14.20 Сім природних чудес 

України
15.30 Дика планета
16.00 Секрети акул
17.00 Ювілейний концерт дуету 

«Світязь»
20.00 «Euroshow» Михайла 

Поплавського
21.00 Х/ф «Рокко та його 

брати»
00.20 Вихідний, після опівночі
01.20 Т/с «Еротична спека»
02.20 Побачення
03.45 Х/ф «Батько-хазяїн»
05.35 Rock Time з Петром 

Полтарєвим

КАНАЛ «2+2»

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

по-українськи»
08.25 Облом.UA
10.05 Вайпаут
11.55 Top Gear
14.00 Х/ф «Робокоп: 

розплавлення» ▲
15.50 Х/ф «Робокоп: 

воскресіння» ▲
17.45 Х/ф «Сталінград»
20.45 Х/ф «План 

пограбування» ▲
22.00 Х/ф «Доберман» ■
00.00 Х/ф «Піранья» ■
01.50 Облом.UA.

ФУТБОЛ

06.00, 11.40, 17.50, 3.30, 5.40 
Топ-матч

06.40 Ірландія — Швеція. 
УЄФА Євро-2016

08.40, 00.00 Великий футбол. 
Євро-2016

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

10.10, 11.00 Bonjour Euro!
11.45, 21.55 W38 — W42. 1/4 

фіналу. УЄФА Євро-2016
13.50 Бельгія — Італія. УЄФА 

Євро-2016
15.50 W37 — W39. 1/4 фіналу. 

УЄФА Євро-2016

18.00 Португалія — Ісландія. 
УЄФА Євро-2016

20.00, 20.40, 21.25 Euro Rendez-
Vous

01.25 W41 — W43. 1/4 фіналу. 
УЄФА Євро-2016 

03.35 Австрія — Угорщина. 
УЄФА Євро-2016

ЄВРОСПОРТ

04.00 Велоспорт. Критеріум 
Дофіні. Сьомий етап

05.00, 6.45, 12.45 Спорт 
зсередини

07.15, 7.30, 12.15, 00.00 WATTS
08.30 Велоспорт. На колесі
09.30, 11.15, 1.05, 2.15 Футбол. 

Фанати Євро
09.40, 2.30 Футбол. Чемпіонат 

MLS
11.25, 2.25 Головний з футболу
11.30 Велоспорт. Тур де 

Франс. Найкраще
13.15, 18.15 Велоспорт. Тур де 

Франс — екстра
13.45, 1.15 Велоспорт. Тур де 

Франс. Перший етап
18.45, 23.30 Теніс. Вімблдон. 

Шостий день

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.40, 12.20 Дзеркало історії
07.40 Правда життя
08.40, 17.10 Екстремальний світ
09.40 Таємничий світ термітів
10.40 Містична Україна
11.30 Паралельний світ
13.10 Таємниці Третього рейху
14.10, 19.50 Секретні історії
15.10, 22.40 Смертельна зустріч
16.20, 20.50 Він і вона. Бій за 

життя
18.10 Далеко і ще далі
21.40 Дикий Кавказ
23.30 Як захопити планету
00.20 Полювання на вбивць
01.10 Цікаві досліди

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 
історія

06.00 Свати біля плити
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 М/ф
10.00 М/с «Міа та я»
11.20 Х/ф «Джек та бобове 

стебло»
13.10 КВК
15.20 Розсміши коміка
17.10, 0 22.00 Орел і решка
21.00 Орел і решка Шопінг-

2016

23.00 Т/с «Красуня та 

чудовисько»

00.45 Х/ф «Фред»
02.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00 М/с «Підлітки-мутанти 

— черепашки-ніндзя»

06.20, 9.40 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.30 Байдиківка

08.25 М/с «Смішарики. Пін-

код»

09.00 Мультик iз Лунтиком

10.35 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

11.35 М/с «Маша і Ведмідь»

12.20 М/ф «Біонікл: 

відродження легенди»

13.40 Х/ф «Бунтарка»
15.35 Х/ф «Знову ти»
17.30 Х/ф «Одного разу в 

Римі»
19.00 Х/ф «За бортом»
21.05 Одного разу під 

Полтавою

23.40 Т/с «Світлофор»

01.10 Одна за всіх

01.40 БарДак

04.10 17+

05.00 Дамочки рулять

УТ-1

06.00 Підсумки
06.20 На слуху
06.45, 0.20 Телемагазин
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.15 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.35, 23.40 Золотий гусак

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Мистецький пульс 
Америки

09.35 Як це?
09.55 Хто в домі господар?
10.25 Хочу бути
10.45 Школа Мері Поппінс
11.00 Казки Лірника Сашка
11.30 М/ф «Друзі-янголи»
12.30 Х/ф «Маленька 

Фадетта»
14.30 Чоловічий клуб. Спорт
15.30 Д/с «Вудро Вілсон»
17.15 Т/с «Мафіоза»
20.30 На пам’ять
21.00, 5.35 Новини
21.25 Дорога до Ріо-2016
22.00 Х/ф «Україна-25». 

«Скажи кукурудза»
22.25 Альтернативна музика
22.40 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Територія закону
23.20 Вперед на Олімп!
01.20 Музичне турне
02.20 Телевистава 

«Безталанна»
04.30 Д/ф «Гармонія протиріч 

Тетяни Яблонської»
05.00 Про головне

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 24—25 ЧЕРВНЯ 2016

УКРАЇНА МОЛОДА

2 липня

ТБ-СУБОТА 11

ДОПОМОЖІТЬ

 Дорогі друзі!
 Хочу познайомити вас зi своєю донькою  Валерією 
Разінкін, якій поставили смертельний діагноз — му-
кополісахаридоз 1-го типу, синдром Гурлера. Це важ-
ке генетичне захворювання з летальним порушенням 
обміну речовин! Лікарі стверджують, що такі діти не 
живуть більше 10 років, і з накопиченням токсинів 
у них починають відмовляти всі внутрішні органи, 
серце,   мозок, настає сліпота, глухота. 
   Але ми знайшли у світі ще кілька таких дітей, 
більшість iз яких врятувала трансплантація кістко-
вого мозку. І поки нашому маляті не виповнилося 
2,5 року, можна врятувати її життя!!! Наша Лерочка 
дуже життєрадісна й сильна дівчинка! Вона дуже 
хоче жити і стати звичайною дитиною. Ймовірна 
сума збору — близько 200 тисяч у.о! Своїми силами 
нам вдалося зібрати частину коштів, але цього дуже 
мало, щоб клініка нас прийняла. Тому ми звертає-
мося по допомогу до вас, друзі! Допоможіть нашій 
доньці вижити!!! 

Реквізити для збору: карта Приватбанку 4149 4978 3504 7665. 
Телефони батьків: 0999149080 — мама Тамара; 0506549922 — бабуся Галина.

■



КАНАЛ «1+1»

06.00 Сватики

07.05 Українські 

сенсації

08.00 Сніданок. 

Вихідний

09.00 Лотерея 

«Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і 

Ведмідь»

09.55 Козаки. Футбол

10.05 ТСН

11.00 Світ навиворіт-5

12.00 Комедія «Чудо»

15.00 Комедія «Свати-3»

19.30 ТСН-тиждень

21.00, 1.45 Мелодрама 

«Несподівана 

радість»

00.45 Світське життя

ІНТЕР

05.35 Подробиці
06.05 Док. проект «Кличко 

— Ф’юрі. Поразка 
— не варіант»

06.45 Великий бокс 
Володимир Кличко 
— Тайсон Ф’юрі

08.10 уДачний проект
09.05 Готуємо разом
10.00 Орел і решка 

Навколосвітня подорож
11.00 Орел і Решка. Шопінг
12.00 Х/ф «Погана сусідка»
14.10 Ювілейний вечір Валерія 

та Костянтина Меладзе
16.10 Х/ф «Торкнутися неба»
18.00, 21.30 Т/с «Краплина 

світла»
20.00 Подробиці тижня
23.10 Х/ф «Хроніки зради»
01.10 Х/ф «Міський романс»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Події
07.30, 2.20 Зоряний шлях
08.50 Т/с «Дорога в 

порожнечу»
14.40 Т/с «Мій капітан»
19.00, 1.30, 5.50 Події тижня 
20.00 Х/ф «Там, де є щастя 

для мене»
21.50 Футбол. Євро-2016. 
00.00 Великий футбол Євро-

2016 
03.35 Т/с «Катина любов»

ICTV

05.40, 3.50 Стоп-10
06.40 Провокатор
07.35 Зірка YouTube
09.20 Дивитись усім!
10.15 Без гальм
10.50 М і Ж
11.15, 13.00 Х/ф «Останній 

самурай»

12.45 Факти. День
14.40 Х/ф «Гудзонський 

яструб»
16.35 Х/ф «Меркурій у 

небезпеці»
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф «Хітмен»
22.15 Х/ф «Напад на 13-й 

відділок»
00.20 Х/ф «Релікт»
02.25 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»
04.40 М/с «Молода Ліга 

справедливості»

НОВИЙ КАНАЛ

03.10 Шурочка
04.05 Зона ночі
05.50, 9.25 Kids Time
05.52 М/с «Дракони: 

вершники Олуха»
09.27 М/с «Кіт у чоботах»
14.20 Х/ф «Мармадюк»

16.10 М/ф «Що могло бути 
гірше»

18.00 Х/ф «Диктатор»

19.45 Х/ф «Інтерв’ю»
22.00 Х/ф «Секс-відео»
23.55 Х/ф «Красуня у 

кайданках»

5 канал

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

11.30, 12.30, 13.30, 
15.35, 16.30, 17.30, 
18.30, 22.30, 23.30, 
0.40, 01.00, 2.00, 3.30, 
4.00, 4.35 Час: Важливо

06.32, 18.10 Велика політика
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 
00.00, 05.00 Час новин

07.32 Суперкнига
07.50, 8.25, 22.15, 0.15 Бізнес-

час

08.10 Гра інтересів
08.32, 3.15 Феєрія мандрів
09.10 Сімейні зустрічі
10.10 Кордон держави
10.25 Будемо жити
10.40 Тема тижня
11.10 Рандеву з Я. Соколовою
11.32 Драйв
12.15 Автопілот-тест
12.20 Технопарк
12.25 Мотор
12.32 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО
13.10 Діалоги з Патріархом
14.10 Модне здоров’я
15.15 П’ятий поверх

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

Загрози та виклики»
21.00, 1.15, 5.15 Час: підсумки 

тижня 
21.40, 3.00 Час-Time
22.32 Д/п «Останній міф»
23.32 Фінансовий тиждень
01.55 Огляд преси
02.20 Машина часу
03.32 Не перший погляд
04.15, 4.40 Кіно з Я. Соколовою
05.50 Хроніка дня

НТН

06.20 Х/ф «Прощальна 
гастроль «Артиста»

07.55 Х/ф «Чорний принц»
09.35 Т/с «Головний калібр»
13.00 Розсміши коміка
15.00 Х/ф «Не журись!»
16.45 Легенди карного розшуку
19.00 Т/с «Охоронець»
22.15 Х/ф «Недоторканні»
00.10 Х/ф «Акули Малібу»
01.55 Х/ф «Обитель 

диявола»
03.35 Речовий доказ
04.05 Легенди бандитської 

Одеси
04.35 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Е. Мазія. «Ігри на 

старому подвір’ї». 
Вистава Національного 
театру російської драми 
ім. Лесі Українки 

07.55 Мистецтво Михайла 
Дмитренка 

08.10 Кароль Шимановський. 
Українські стежки 
польського генія 

09.00 Скарби Буші
09.20 Позиція. І сміх, і сльози 

Ганни Левченко 
09.50 Д/ф «Сімдесятники. 

Костянтин Єршов» 
10.25 Д/ф «Бонді» 
11.00 І божество, й натхнення, 

і любов. Народна 
артистка України 
— прима-балерина 
Олена Філіп’єва 

11.55 Театральні силуети. 
Дмитро Мілютенко 

12.45 Джаз-коло. У колі 
друзів, ч. 1 

13.30 Василь Симоненко в 
контексті часу 

14.00, 02.00 Богодар Которович. 
Український Паганіні

15.10, 03.10 Д/ф «Павло 
Загребельний. До 
запитання...»

16.00 Юрій Щербак. 
Моновистава «Стіна»

17.05 Міжнародний 
фестиваль дитячо-
молодіжної творчості 
«Литовська феєрія»

18.00 Д/ф «Таємниче місто 
Гелон»

18.30 Історія одного хрестика
19.00, 00.00 Інформаційно-

аналітична програма 
«Культура. Дайджест»

19.20, 00.20 Мовою 
мистецтва. Академія. 
Дайджест 

19.40 Неліда Афанасьєва. 
Поезія в музиці

20.10 Головна роль. Анатолій 
Гнатюк

21.00 Д/ф «Богодар 
Которович. Відблиски»

21.50 Надія Птушкіна. 
«Пізанська вежа». 
Вистава Київського 
академічного театру 
російської драми 
ім. Лесі Українки

23.15 Концерт італійської 
музики

00.45 Музика — моє життя
01.10 Головна роль. Ольга 

Семьошкіна
04.00 І. Карпенко-Карий. 

«Хазяїн». Фільм-
вистава 

05.20 Сергій Радченко. 
Спогади про музиканта

 
СТБ

05.55 ВусоЛапоХвіст
07.00 Все буде добре!
09.00 Все буде смачно!
10.10 Караоке на майдані
11.10 Х/ф «Час щастя»
13.15 Х/ф «Час щастя-2»
15.10 Містичні історії-7
19.00, 0.55 Слідство ведуть 

екстрасенси
23.00 Я соромлюсь свого 

тіла-2

ТОНІС

05.55 Сім природних чудес 
України

06.10 Х/ф «Осіння соната»
07.50 Натхнення

09.50, 19.00 Д/ф «Щоденники 
Другої світової війни: 
день за днем»

11.00 Будьте здорові!
11.20 Х/ф «Вік любові»
14.00 Teen-клуб
15.00 Тисяча днів планети
16.00 НЛО: секретні архіви
17.00 Ювілейний концерт 

дуету «Світязь»
20.10 Цивілізація Incognita
20.35 Кумири
20.45 Світські хроніки
21.10 Шеф-кухар країни
21.45 Євромакс
22.10 Х/ф «Батько-хазяїн»
00.20 Вихідний, після опівночі
01.30 Т/с «Еротична спека»
03.20 Х/ф «Рокко та його 

брати»

КАНАЛ «2+2»

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

по-українськи»
08.25 Облом.UA
09.00 Бушидо
11.00 Люстратор 7.62
12.00 Люстратор. Спецпроект
13.00 Секретні матеріали
14.00 Цілком таємно
15.00 Д/п «Дембель»
16.00 Х/ф «Люди — Ікс: 

перший клас» ▲
18.25 Х/ф «Перстень 

Нібелунгів»
22.05 Х/ф «Діамантові 

пси» ■
00.00 Х/ф «Доберман» ■
02.00 Облом.UA.

ФУТБОЛ

06.00, 11.40, 17.50, 3.30, 5.30 
Топ-матч

06.40 Росія — Словаччина. 
УЄФА Євро-2016

08.40, 00.00 Великий футбол. 
Євро-2016

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

10.10, 11.00 Bonjour Euro!
11.45, 21.55 W41 — W43. 1/4 

фіналу. УЄФА Євро-2016
13.50, 3.45 Вітесс — Шахтар. 

Товариський матч
15.50 Румунія — Швейцарія. 

УЄФА Євро-2016
18.00 W38 — W42. 1/4 фіналу. 

УЄФА Євро-2016
20.00, 20.40, 21.25 Euro 

Rendez-Vous
01.25 W40 — W44. 1/4 фіналу. 

УЄФА Євро-2016 

ЄВРОСПОРТ

04.00, 13.30 Велоспорт. Тур де 
Франс. Перший етап

05.30, 11.25, 2.00 Футбол. 
Чемпіонат MLS

06.45, 9.40, 22.45, 1.00 
Велоспорт. Тур де 
Франс

07.45, 10.40, 0.15 Спорт 
зсередини

09.30, 11.10, 0.50 Футбол. 
Фанати Євро

11.20 Головний з футболу
12.30 Автоспорт. Суперкубок 

Porsche
13.15 Автоспорт. Суперкубок 

Porsche
15.00, 18.15 Велоспорт. Тур де 

Франс-екстра

15.15 Велоспорт. Тур де 
Франс. Другий етап

18.45 WATTS
19.15 Футбол. Чемпіонат MLS
21.30 Кінний спорт. Eiffel 

Challenge
23.45 Велоспорт. Тур Австрії. 

Перший етап

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
06.30 Паралельний світ
08.20 Таємниці Третього 

рейху
11.00 Як захопити планету
13.40 Татри: незаймана краса
14.40 Дикий Кавказ
15.40 Занурення в таємницю
16.40 Далеко і ще далі
18.20 Дивна справа
21.00 Життя до народження
23.50 Вирішальна мить
01.30 У пошуках істини

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 
історія

06.00 Свати біля плити
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 М/ф

10.10 Х/ф «Джек та бобове 
стебло»

12.00 М/с «Міа та я»
13.20 Орел і решка
18.10 Орел і решка Шопінг-

2016
19.10, 0 1.00 Вечірній квартал
21.00 Х/ф «Супер 8»
23.00 КВК
02.35 Нічне життя

ТЕТ

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

06.20, 9.40 М/с «Дора-
мандрівниця»

07.30 Байдиківка
08.25 М/с «Смішарики. Пін-

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

Пригоди в місті»
11.35 М/ф «Біонікл: 

відродження легенди»
12.50 Х/ф «Бунтарка»
14.50 Країна У
23.50 Т/с «Світлофор»
01.20 Одна за всіх
01.50 БарДак
04.10 17+
05.00 Дамочки рулять

УТ-1

06.00 Світ православ’я
06.45 Крок до зірок
07.35 Світ on line
08.10 Смакота
08.35 Золотий гусак

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.10 Гра долі
09.40 Мистецькі історії
09.55 Спогади
10.30 Театральні сезони
11.20 Фольк-music
12.55, 2.20 Футбол. Чемпіонат 

Європи. Ю-17. Фінал
15.40 Чоловічий клуб
16.20 Д/с «Вудро Вілсон»

17.55, 18.50, 19.50 Т/с 
«Мафіоза»

21.00, 5.35 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Книга ua

ТРК «ЕРА»
23.00 Паспортний сервіс
23.20 День Янгола
00.20 Телемагазин
01.20 Музичне турне
04.40 Д/ф «Сімдесятники. 

М. Мащенко. Воскові 
крила Ікара»

05.10 Уряд на зв’язку з 
громадянами

05.55 Гімн України
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Ганна ЯРОШЕНКО  

Коли після поранення й лікуван-
ня в госпіталі 44-річному Васи-
лю Малєєву винесли вердикт 
— непридатний до військової 
служби, він прибув до райцентру  
Козельщина, що на Полтавщині. 
Тут була  квартира старшого  
брата Олександра, в якій  за-
реєстрований і сам Василь. Поки 
50-річний Олександр продовжу-
вав службу в зоні АТО, менший 
брат вирішив зробити благу річ 
— ремонт у помешканні. 

Пішов у зону АТО, приховавши, 
що має одну легеню
 Узагалі-то  в Козельщинсько-
му військкоматі Василя Малєєва  
в зону АТО не взяли — знали, що 
той інвалід ІІІ групи, із 2012 року 
живе з однією легенею. Тоді він 
вдався до хитрощів — завітав до 
Кременчуцького військкомату (у 
Кременчуці проживає його мати) 
й примудрився приховати свою 
інвалідність. Разом із братом 
Олександром вони потрапили до 
одного військового з’єднання — 
в 30-ту окрему механізовану бри-
гаду Збройних сил України. Вій-
на на Донбасі  розпочалася для 
обох  із  Дебальцівського котла. 
За словами Василя, 6-го лютого 
минулого року вони прибули в 
Дебальцеве, а 14-го лютого лед-
ве вирвалися звідти. Вийшли на 
Артемівськ, де потрапили до ре-
активного дивізіону. Олександр 
став командиром реактивної 
системи залпового вогню БМ-21 
«Град», а Василь — геодезистом: 
робив прив’язку  техніки до міс-
цевості. А вже після цього дава-
ли координати корегувальники 
вогню.
 — До піхоти я свідомо не рвав-
ся — не хотів зі своєю однією ле-
генею бути тягарем для інших, 
— розповідає Василь, викурюю-
чи цигарку за цигаркою — поп-
ри проблему зі здоров’ям, так і 
не зміг позбутися цієї шкідли-
вої звички. — Під час строкової 
служби в армії я був оператором-
наводчиком зенітного ракетно-
го комплексу «Стріла-10». Цей 
досвід знадобився мені й у зоні 
АТО. Оце наша колона військової 
техніки рухається «сепарською» 
трасою на бойову позицію (пока-
зує любительські фотознімки, 
зроблені мобільним телефоном). 
Я їду в оцій машині ГАЗ-66 (або 
«шишарік»). Ми дислокували-
ся в селі  Никанорівка Донець-
кої області — тут було спокійні-
ше. Але чи не щоночі виїжджали 
колоною техніки на «передок» 
ближче до Горлівки: бойовики, 
попри те, що в Мінську почали 
підписувати другі мирні домо-
вленості, продовжували «гепа-
ти» по наших позиціях — от і 
ми знаходили спосіб давати від-
повідь. Уночі, щоб не помітили 
представники ОБСЄ. Оце в Зай-
цевому наша батарея з п’яти ма-
шин готується до бою. От, бачи-
те, вручну заряджаємо «Град»: 
вага кожного такого заряду — 65 
кілограмів. На те, щоб вистріли-
ти, в нас було всього три хвили-
ни. Після цього мали  чимшвид-
ше забиратися звідти. І тільки-
но ми від’їжджали, як на те міс-
це зі стану противника летіли 
снаряди.

 — А як закінчилася для вас 
антитерористична операція?
 — Одного разу три наші са-
мохідні установки та  дві БМ-21 
«Град» (третя по дорозі зламала-
ся) зайняли бойову позицію між 
Зайцевим та Артемівськом, — 
пригадує Василь. — Стояли на 
відкритій місцевості (а за яки-
хось 200 метрів від нас проїжд-
жали «сепаратисти»), проте на-
казу стріляти все не було. Коли 
він нарешті надійшов, перши-
ми «гехнули» гаубиці й поїхали. 
Далі випустила 10 ракет у стан 
противника БМ-21 «Град». А 
я, коли робив прив’язку до міс-
цевості, не вдягав ні бронежи-
лета, ні каски. Навіть автомат 
клав поряд на землю, щоб стріл-
ка компаса не збивалася, реагу-
ючи на метал. Коли пішли за-
лпи, я мав одразу ж повернути-
ся до «шишаріка». Але тут помі-
тив, що братова «БМ-ка» стоїть 
як укопана, хоч він уже відстрі-
лявся. Зрозумів, що машина 
не заводиться, — усі ж знають, 
з якою «убитою» технікою ми 
воюємо. Я рвонув через поле до 
брата — не міг покинути його на 
відкритій місцевості. Чую: вже 
летять «подаруночки» від пози-
цій противника. Поле було вкри-
те воронками, очевидно, від 120-
міліметрових мін. Тож на бігу 
пірнув до однієї з них. А далі ні-
чого не пам’ятаю… Прийшов до 
тями у госпіталі в Артемівську: 
обличчя й сідниці були посічені 
осколками, а ще давала про себе 
знати контузія. Відтоді погано 
чую — слух так і не відновився, 
часто гуде у вухах.
 Невдовзі Василя перевезли до 
харківського шпиталю, де всі лі-
карі, за його словами, «сепари». 
Чому? Бо чоловік рвався в зону 
АТО, а вони все, мовляв, роби-
ли для того, щоб його списати. 
Хоч насправді медики виявили, 
що у Василя немає легені, тож 
і  винесли отой вердикт: непри-
датний до військової служби. У 
зоні АТО Василь Малєєв пробув 
3,5 місяця. Його брат Олександр 
демобілізувався через рік і два 
місяці, а зараз знову збирається 
в зону бойових дій — цього разу 
служитиме за контрактом.

«Військова форма має 
нагадувати всім, 
що в країні — війна»
 Ми зустрілися з Василем 
Малєєвим у Кременчуці, де він 
проживає нині. Чоловік не зні-
має військової форми, відко-
ли повернувся зі шпиталю. До 
того ж відпустив чуба — має те-

пер патріотичну зачіску «оселе-
дець». «Військова форма має на-
гадувати всім, що в країні — вій-
на, адже багато хто живе так, ні-
бито її немає, — розмірковує 
колишній учасник бойових дій. 
— А ще ношу її в пам’ять про 
побратима Сашка Переверзєва 
із села Майбородівка Кременчу-
цького району, котрий загинув у 
Зайцевому від пострілів  снайпе-
ра. Окрім усього, я член  форму-
вання з охорони громадського по-
рядку «Еней», входжу до спілки 
«АТОвців». Проте, за словами Ва-
силя, саме його зовнішній вигляд 
якраз і не сподобався двом  жите-
лям Козельщини — братам Олек-
сію та Данилу Геращенкам, що і 
стало причиною його побиття. 
 «Якось до братової квартири 
заглянула моя добра приятелька 
Юлія Іванченко й поскаржила-
ся, що до неї причепилися двоє 
місцевих молодиків — брати Ге-
ращенки: це ти, мовляв, до сво-
го козачка чимчикуєш? Раз така 

річ, я визвався провести її додо-
му, — відтворює Василь непри-
ємні для нього події. — Перед 
цим поговорив по телефону з го-
ловою Козельщинської спілки 
ветеранів АТО Олегом Найдьо-
ном: тут, мовляв, місцеві «блат-
ні» виступають — що робити? 
Він настійно порекомендував: 
«Чини за законом!» Молодики 
сиділи біля магазину зліва від 
дороги, тож ми обрали правий 
бік. Проте вони швидко перетну-
ли дорогу й давай з’ясовувати, 
чому я ходжу у військовій фор-
мі і з такою зачіскою. Обоє були 
добряче напідпитку. Я відповів, 
що був у зоні АТО й не соромлю-
ся військової форми. Тим часом 
старший брат узяв мене ззаду за 
комір, тож  я зрозумів, що лупи-
тимуть. Проте, пам’ятаючи сло-
ва Олега Найдьона, не відбивав-
ся, а лише намагався захисти-
ти  голову руками. Але не зміг 
— від ударів запаморочилося в 
голові (мабуть, далася взнаки й 
контузія), і я впав. Як розповіда-
ла приятелька, потім обоє братів 
гамселили мене ногами. Прий-
шовши до тями, я з допомогою 
Юлі звівся на ноги й ледве дій-
шов до під’їзду. Але тут іззаду 
підбігли хлопці, й усе почало-
ся спочатку. Знову провалився 
в темряву. Не бачив, як  удари-

ли і Юлю. Коли отямився вдру-
ге, поряд уже стояли правоохо-
ронці. Ми сіли до їхньої машини 
й поїхали до відділку на огляд. 
Згодом, піднімаючись схода-
ми до квартири, вкотре втратив 
свідомість. Сусіди викликали 
«швидку» — виявилося, у мене 
не лише розсічення, забої, а ще 
й закрита черепно-мозкова трав-
ма. У результаті  22 дні  провів 
на лікарняному ліжку».
 Нещодавно в Козельщинсь-
кому районному суді завершив-
ся розгляд кримінального про-
вадження стосовно побиття 
учасника АТО братами Олексієм 
та Данилом Геращенками. Адво-
кат Галина Коліуш узялася за-
хищати Василя Малєєва безко-
штовно. Жінка  є внутрішньо пе-
реміщеною особою, півтора року 
тому разом із чоловіком та дво-
ма дітьми перебралася до Кре-
менчука, про який раніше нічо-
го не знала,  з Луганська. При-
нципово розмовляє українською 
мовою. «Важко від того, що чи 
не щодня доводиться пояснюва-
ти іншим, особливо держслуж-
бовцям, що ми не люди другого 
сорту і що наша провина тільки 
в тому, що жили біля кордону 
з Росією, — ділиться наболі-
лим Галина Коліуш. — Звичай-
но, на Донбасі є люди, котрі під-
тримують те, що там коїться, 
але це вже  їхній вибір. Усі ж, 
хто переїхав сюди, вважаю, до-
вели, що вони є патріотами Ук-
раїни. Хоч усе це дуже тяжко і 
психологічно, й морально, й ма-
теріально. Єдину допомогу від 
держави отримуємо на дітей — 
у сумі 1 600 гривень. Притому 
що тільки оренда житла коштує 
від 2,5 тисячі гривень. У Кре-
менчуці я здійснювала юридич-
ний супровід діяльності громад-
ських організацій, а коли стала-
ся ця прикра ситуація з Василем 
Малєєвим, як адвокат просто не 
могла бути осторонь». 
 За словами Галини Вадимів-
ни, спочатку кримінальне про-
вадження було порушено за стат-
тею «Легкі тілесні ушко дження». 
Завдані Василю тілесні ушкод-
ження і справді кваліфікують-
ся як легкі. Проте, коли почали 

відтворювати події, з’ясувалося, 
що між учасником АТО та бра-
тами Геращенками до останньо-
го інциденту не було неприязних 
стосунків. А отже, то було ніщо 
інше, як  хуліганські дії. «Під 
час суду з’ясувалося, що одному 
з братів (він сам про це свідчив) 
не сподобався вигляд  Василя, 
те, що він був у військовій фор-
мі, з козацьким чубом. Це і ста-
ло причиною побиття, — стверд-
жує адвокат. — Два кремезні мо-
лодики у присутності жінки раз і 
вдруге побили Василя — це саме 
хуліганські дії, причому спрямо-
вані проти людини, котра захи-
щала Україну, і вони це прекрас-
но знали. Можливо, це пов’язано 
з тим, що жителі селища Козель-
щина, куди Василь Малєєв приї-
хав рік тому, не зовсім уявляють 
собі, що коїться нині на сході Ук-
раїни. Ми добилися перекваліфі-
кування цього злочину на статтю 
«Хуліганство, вчинене групою 
осіб». Я вважаю, що призначе-
не покарання у вигляді позбав-
лення волі з іспитовим строком 
стимулюватиме братів Геращен-
ків поводитися у громадських 
місцях більш адекватно. Хоча 
навіть під час судового розгля-
ду кримінального провадження 
молодший брат умудрився скої-
ти дрібне хуліганство і сплатив 

штраф. Та ми не ставили за мету 
псувати молодим людям життя. 
У нас було єдине бажання — про-
демонструвати всім, що учасни-
ки АТО діятимуть тільки в рам-
ках правового поля».

Добилися справедливості 
правовими методами
 Увесь цей час Василя Малєє-
ва  підтримували побратими. 
Було таке, що на судові засідан-
ня приїжджала група підтримки 
в кількості 30, а  то й 50 «АТОв-
ців». «Усі ми були просто шоко-
вані й обурені, — висловлює дум-
ку багатьох голова «Об’єднання 
учасників та ветеранів АТО Кре-
менчука» Микола Кравченко, 
котрий і сам демобілізувався у 
квітні цього року. — Багато хто 
з хлопців просто пропонував пої-
хати до Козельщини й натовк-
ти пику тим, хто підняв руку на 
учасника бойових дій, хоч сам по-
роху не нюхав. Мені вдалося та-
ких переконати: можливо, все це 
для того й робиться, щоб ми по-
казали себе такими собі агресив-
ними, неадекватними. Отже, ми 
добилися справедливості право-
вими методами. Хоч багато хлоп-
ців не задоволені вироком суду — 
вважають, що братів Геращенків 
потрібно було посадити за ґрати. 
Ну, маємо те, що маємо. Знаючи, 
які ці люди, ми впевнені, що рано 
чи пізно вони все одно себе про-
являть: натури ж нікуди не схо-
ваєш. Хочу додати, що з меншим 
братом — Данилом Геращенком 
— ми ще розбиратимемося, бо 
маємо підозру, що той дезертир. 
Річ у тім, що він був призваний 
на службу в зону АТО (знаємо на-
віть номер військової частини, 
де він служив), а через деякий 
час повернувся додому. Згідно з 
його поясненням у суді, написав 
рапорт про те, що не бажає бра-
ти участь у воєнних діях, і цей ра-
порт був задоволений. Неначе це 
не військова частина, а якийсь 
піонерський табір».
 Олександр Мурашко, захис-
ник старшого брата — Олексія 
Геращенка, також не в захваті 
від рішення суду. Вважає, що є 
підстави для його оскарження. 
Найперше — не погоджується 
з перекваліфікацією злочину. 
«Після того як група підтримки 
Василя Малєєва пікетувала Ко-
зельщинську районну прокура-
туру, прокурор змінив кваліфі-
кацію злочину, хоч попередня 
була з ним погоджена. Тобто це 
був тиск на прокуратуру, інак-
ше кажучи — незаконний метод 
впливу, — зазначає Олександр 
Анатолійович. — Так вважає й 
мій колега Василь Мізін, котрий 
представляв у суді інтереси мо-
лодшого брата Данила. Іще до 
цього прикрого випадку Василь 
Малєєв та брати Геращенки були 
знайомі — вони віталися. Олек-
сій рік тому встановлював вікна в 
козельщинській квартирі Малєє-
вих. Але всі наші доводи про те, 
що вони знали одне одного, від-
кинула сторона захисту Васи-
ля Малєєва. Окрім того, в суді 
не заслухали свідків, які б мог-
ли це підтвердити. Згідно з моїм 
баченням, причина конфлікту — 
неприязні стосунки». 
 Хоч Олександр Мурашко 
й не радив мені зв’язуватися з 
Олексієм та Данилом Геращен-
ками (мовляв, хлопці юридич-
но неграмотні, тож можуть на-
говорити, чого не треба), я все ж 
зателефонувала старшому бра-
тові й запропонувала зустріти-
ся. Олексій відмовився: «А що 
розповідати? Усе вже сказано в 
суді. Увесь інтернет і так гуде. 
Зробили з нас бандитів-реци-
дивістів. Рішення суду не ос-
каржуватиму». А ще додав, що 
горілка нікого не доводила ні до 
чого доброго. ■

СУД ТА ДІЛО

Агресивний тил, або Патріотом 
бути небезпечно
Учасника АТО побили за те, що носить військову форму й має 
козацьку зачіску

■

Василь Малєєв постраждав через свій патріотизм.
Фото автора.

❙
❙

У нас було єдине бажання — продемонструвати всім, що 
учасники АТО діятимуть тільки в рамках правового поля»
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Інна УСТИЛОВСЬКА

 У тих, хто вже чув про Atlas Weekend, 
складається враження, що з 8 по 10 липня 
в світі не відбуватиметься жодних фести-
валів чи концертів. Усі достойні сольні ви-
конавці та музичні колективи будуть у цей 
час на фестивалі в Києві. З Ісландії до Ук-
раїни приїде   електронний гурт Gusgus, 
зі Швеції — рок-гурт Royal Republic, з 
Британії — один із найбільш відв’язних 
колективів сучасності — The Subways, з 
Росії — «Машина времени», з Грузії — 
Mgzavrebi, з Литви — Biplan. Усього на те-
риторії ВДНГ у фестивалі Atlas Weekend 
візьмуть участь понад 100 українських та 
зарубіжних артистів. 

 Гостем із Фінляндії стане матал-гурт 
Apocalyptica. Створили його професій-
ні віолончелісти, загальний тираж їх-
ніх дисків прямує до п’яти мільйонів. За 
двадцять років творчої діяльності колек-
тив дав більше тисячі концертів у 60 краї-
нах. А шматочок Нігерії до Києва приве-
зе виконавиця з Африки — одна з кращих 
соул-співачок планети. Nneka з дитинс-
тва співає пісні, в які дуже просто і легко 
вплітає елементи хіп-хопу, дабу, реггі, аф-
робіту та соулу. Співає вона англійською 
та традиційною мовою народу ігбо, пере-
даючи ритми та колорит південного схо-
ду Нігерії.
 Італію на фестивалі представить 
Heretics Dream — колектив з Риму, який 

грає готичний прогресивний рок. Його 
пісні — поєднання якісної ритмічної ос-
нови з плавними, атмосферними клавіша-
ми та вокалом. Модерний рок, соул, музи-
ку 60-х та сучасні мотиви r’n’b привезе в 
Київ Йоав Садан. Цей мультиінструмен-
таліст народився в Ізраїлі, виріс у Пів-
денно-Африканській Республіці, а зараз 
Йоав не має дому, його місце проживання 
— постійні гастролі.
 Почуємо на фестивалі й українських 
виконавців. Це популярний музикант, 
який випускає композиції в жанрах поп-
модерн, фанк, хаус Іван Дорн, автор соль-
ного проекту Pianoбой, колишній учас-
ник гурту «Океан Ельзи» Дмитро Шуров. 
Українські народні мотиви в основі елек-

тронних композицій можна відшукати 
в музиці Onuka. Це не лише традиційні 
сопілка, трембіта, тромбон та валторн, а 
й цимбали, ліра, бугай та навіть термен-
вокс — один із найскладніших інструмен-
тів у світі. Серед вітчизняних колективів: 
фанкі, ф’южн-гурт «Бумбокс», дещо каз-
ковий колектив PUR:PUR, «Друга Ріка», 
5’nizza, «Антитіла», «Крихітка»,  Джама-
ла та інші.
 Цього року Atlas Weekend приховує в 
собі два інші відомі фестивалі. Один з них 
— відомий етнічний фест «Країна Мрій». 
На його сцені — «Воплі Відоплясова», 
«ДахаБраха», «Астарта», «Перкалаба», 
TheDoox, Rock-H. Народне гуляння-ярма-
рок перетвориться на фольклорне дійство. 
Також запланована окрема сцена фести-
валю «Джаз Коктебель», на якій виступ-
лять RedSnapрer, TheTigerLillies.
 Упродовж трьох днів фестивалю дія-
тиме маркет «Всі свої». Також організато-
ри запланували конкурс на найкраще гра-
фіті з елементами 3D на тему The concert 
you will never forget! ■

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 У кожного краю є свій 
бренд, який приваблює 
туристів і краще за десят-
ки слів говорить про міс-
цевість. Для Рівненсько-
го Полісся одним із таких 
брендів є «кукушка», на-
звана одним із семи чудес 
Рівненщини. Ця найдов-
ша в Європі (106 км) діюча 
вузькоколійка, яка з’єднує 
село Антонівку та райцентр 
Зарічне, не раз опинялася 
під загрозою повної зупин-
ки — то через економічну 
ситуацію на Укрзалізни-
ці, то через бурштинників, 
які регулярно підмивають 
колію. 
 Проте, якщо взятися до 
справи з головою, то мож-
на використати «кукуш-
ку» для популяризації зе-
леного та екстремального 
туризму в усій Європі. Це 
давно зрозуміли ентузіас-
ти на Рівненщині, започат-
кувавши в Антонівці ще у 
2010 році регіональний 
відкритий етнотурфест 
«Бурштиновий шлях». Ос-
танні два роки фестиваль 
був поставлений на паузу 
— війна та невизначеність 
ситуації в державі не спри-
яли розвитку туристичних 
проектів. Але найближчи-
ми вихідними «кукушка» 
знову покличе шануваль-
ників ретро, провінційної 

екзотики та народних ре-
месел на Полісся.
 Головна сцена фести-
валю розташується в Ан-
тонівці, де існує Музей 
вузькоколійної залізни-
ці. Також передбачені ек-
скурсії в депо, де «живе» 
«кукушка». На час фести-
валю будуть і екскурсійні 
маршрути до станції Біла, 
звідки гужовим транспор-
том можна дістатися до 
надзвичайно цікавих міс-
цин поліської глибинки: 
містичного поховання у 
лісі під назвою «Луковсь-
кі хрести», унікального 
дерев’яного залізничного 
мосту через річку Стир, па-
ромної переправи та озера 
Білого, дна якого не змог-
ли дістатися навіть водола-
зи. 
 Але головне дійство 
розгорнеться все-таки у 
фестивальному містечку. 
Щоб зрозуміти, що таке 
«Бурштиновий шлях» і що 
таке поліська гостинність, 
треба хоч раз туди завітати. 
Кожне село тут готує свою 
експозицію, де виставлені 
найкращі вироби сільсь-
ких майстрів, від яких очі 
розбігаються, на столах — 
«фірмові» поліські страви 
від вареників із чорницею 
(якраз відкрився сезон) та 
білих маринованих гри-
бочків до поліського делі-
катесу — мацика (в’ялене 

м’ясо зі спеціями, яке пів-
року «готується» під своло-
ком). Так само кожне село 
презентує свої фольклорні 
здобутки, тож біля кожної 
імпровізованої «садиби» 
пісні і танці лунають із са-
мого ранку до ночі. В рам-
ках фестивалю передбачені 
і майстер-класи з народних 
ремесел, які ще зберегли-
ся на Поліссі, та крамнич-
ки оригінальних сувенірів 
у народному стилі. Буде і 
традиційний «бурштино-

вий вагончик», де вироби 
із сонячного каменю пре-
зентуватиме поки що єди-
не на Рівненщині приватне 
підприємство «Сонячне ре-
месло», яке видобуває бур-
штин.
 Цьогорічний «Бурш-
тиновий шлях» вийшов 
на міжнародний рівень 
— учасником культурної 
програми стане фольклор-
ний колектив «Криниця» 
із сусідньої Білорусі. Та-
кож на фестиваль приї-

дуть представники Євро-
пейської асоціації зі збе-
реження вузькоколійних 
залізниць. «Сама концерт-
на програма буде дуже на-
сичена. Спеціальними гос-
тями фестивалю буде Діля 
(Єдуард Приступа), наш 
друг із часу спільної участі 
колективу «Надвечір’я» із 
Володимиреччини у про-
екті «Фольк-Muzik», гур-
ти «Шабля» та «Друже 
музико», лірники Анд-
рій Ляшук та Ярема Шев-
чук, а також Театр вогню. 
Другий день матиме назву 
«Полісся в полотні», в рам-
ках якого плануємо провес-
ти ексклюзивний показ-де-
філе полісянок в автентич-
них строях та презентувати 
народний поліський духо-
вий інструмент «бекач». 
Також запрошую до спів-
праці дизайнерів в етнос-
тилі, творчі студії, колек-
тиви та виконавців, майс-
трів народної творчості. 
Буде і ще багато цікави-
нок, які можна побачити 

лише на Поліссі», — го-
ворить начальник відділу 
культури і туризму Воло-
димирецької РДА Людми-
ла Босик.
 Отож, якщо ви ще не 
вирішили, де провести 
вихідні, шукайте на кар-
ті Антонівку! У вас є шанс 
на три дні зануритися в не-
повторну атмосферу фоль-
клорного дійства, приправ-
лену поліською гостинніс-
тю та помножену на вра-
ження від робіт численних 
народних майстрів, проїха-
тися «кукушкою» і ще раз 
закохатися в Полісся. А 
ще «Бурштиновий шлях» 
дає прекрасну можливість 
оцінити переваги зелено-
го туризму, познайомити-
ся із власниками агроса-
диб та вибрати як перспек-
тиву відпочинок на чистих 
поліських озерах чи відві-
дання осередків народ-
ної культури та народних 
промислів. На Поліссі ще 
стільки всього незвідано-
го і невідкритого! ■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

«Кукушка» кличе на Полісся
На Рівненщині у вихідні відбудеться ювілейний «Бурштиновий шлях»

■

На фестиваль у неділю завітає Діля — Едуард Приступа.❙

Полісся — скарбниця автентичної екзотики.
Фото з «Фейсбука» .

❙
❙

Серед учасників фестивалю буде і дещо 
казковий колектив PUR:PUR.
Фото з сайта atlasweekend.com.

❙
❙
❙

СКОРО

Липень зіграє гами 
Світовий музичний бомонд прямує на фестиваль до Києва

■

В очікуванні. ❙
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«Божевільний матч (проти угорців). Три рази по ходу поєдинку ми вилітали 
з Євро і весь час були вимушені відігруватися. Було туго, але третє місце — 

наше. І ми в «плей-оф». Сподіваюся, наступного разу переможемо».

Кріштіано Роналдо
півзахисник національної збірної 
Португалії  та ФК «Реал» (Іспанія)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Після збільшення кількості 
учасників фінальної частини 
Євро-2016 відбулося автоматич-
не пом’якшення умов потрап-
ляння команд до «плей-оф».  
Утім навіть за таких умов збірна 
України залишилася за бортом 
1/8 фіналу змагань.
 Участь у «матчах на виліт» 
візьмуть одразу четверо з п’яти 
дебютантів Євро — збірні Іслан-
дії, Північної Ірландії, Уельсу та 
Словаччини. 
 Гідним, насправді, вийшов 
виступ і п’ятого новачка — ко-
манди Албанії, пробитися котрій 
до «плей-оф» iз третього місця 
завадила погана різниця забитих 
та пропущених м’ячів у групі.
 Так само, як і збірні Північ-
ної Ірландії, Туреччини та Пор-
тугалії, албанці за підсумками 
групового турніру набрали три 
пункти, посівши в «пульці» тре-
тю сходинку. Але «негативний» 
показник результативності, що 
мали команди Албанії та Туреч-
чини, зробив самі ці два колек-
тиви двома «зайвими» з третіх 
збірних групового раунду. Вод-
ночас пару інших команд, що та-
кож фінішували третіми у своїх 
групах, — Словаччину та Ірлан-
дію, — від хвилюючої процедури 
підрахунку додаткових показни-
ків убезпечила більша кількість 
набраних очок (обидві збірні на-
брали по чотири пункти). 
 Хай там що, а груповий етап 
— це вже історія. Попереду — 
значно цікавіші події й, що при-
мітно, футбольна «спека» роз-
почнеться вже в 1/8 фіналу.

 І якщо так звана верхня час-
тина сітки «плей-оф» виглядає 
як чудова можливість для «міц-
них європейських горішків» 
пройти до фіналу, то «нижній 
поверх» турнірного «дерева» — 
це суцільна «м’ясорубка». «Зуб-
ри» континентального футболу 
з’ясовувати стосунки розпоч-
нуть уже на першій стадії «мат-
чів на виліт». Для «затравки» — 
поєдинок фіналістів попередньо-
го Євро — італійців та іспанців. 

Далі — більше. Переможця цієї 
пари у чвертьфіналі, скоріше за 
все, чекатимуть чинні чемпіони 
світу — німці, для яких «плей-
оф» розпочнеться зустріччю зі 
словаками. Хоча, не слід забу-
вати, що напередодні старту ЧЄ, 
в контрольному матчі, Гамшик 
та Ко доволі впевнено переграли 
«бундесмашину».
 Найбільш реальними учас-
никами ще одного «чвертьфіна-
лу з префіксом «гранд» є фран-

цузи та англійці. Щоправда, в 
обох колективів вельми непро-
сті суперники по 1/8 фіналу. На 
господарів очікує складне вип-
робування ірландцями, які, без 
сумніву, добре пам’ятають скан-
дальний «плей-оф» кваліфікації 
ЧС-2010, коли «галли» відібра-
ли у них право на поїздку до 
ПАР завдяки голу, забитому 
після відвертої гри рукою Т’єрі 
Анрі. А «левам», аби претендува-
ти на щось серйозне, для почат-

ку доведеться зламати супротив 
упертих та наполегливих іслан-
дців. 
 Що ж до «верхнього повер-
ху» турнірної сітки «плей-оф» 
ЧЄ-2016, то завдяки відсутності 
в ній яскраво вираженого фа-
ворита, приблизно рівні шанси 
дістатися фіналу мають скромні 
за європейськими мірками збір-
ні Угорщини, Уельсу, Швейцарії 
чи Польщі.
 Утім окремою постаттю у 
«верхній вісімці» стоїть збір-
на Хорватії. У своїй «пульці» 
команда «українських» легіо-
нерів — динамівця Домагоя 
Віди та «гірника» Даріо Срни 
— спромоглася випередити чин-
них чемпіонів Європи, відтак те-
пер саме «картаті» у «плей-оф» 
йтимуть по шляху «першого сія-
ного». Натомість іспанцям про-
бивати шлях до третьо го поспіль 
фіналу ЧЄ (а вирішальний поє-
динок нинішнього Євро відбу-
деться на головній арені Франції 
— стадіоні «Сен-Дені») доведеть-
ся через «непролазні нетрі». ■

ЄВРО-2016

Козирна карта «картатих»
На континентальному форумі визначилися всі учасники 1/8 фіналу й відсіялися невдахи

■ ТАБЛО

Чемпіонат Європи. 3-й тур. 
 Група F. Ісландія — Австрія — 2:1 
(Бедварссон, 18; Траустасон, 90+4 — 
Шопф, 60; нереалізоване пенальті: Дра-
гович, 37 (А)), Угорщина — Португалія 
— 3:3 (Геро, 19; Джуджак, 47, 55 — Нані, 
42; К. Роналдо, 50, 62).
 Підсумкове становище: Угорщина, 
Ісландія — 5, Португалія — 3, Австрія 
— 1.
 Група E. Італія — Ірландія — 0:1 
(Бреді, 85), Швеція — Бельгія — 0:1 
(Наїнгголан, 84).
 Підсумкове становище: Італія, 
Бельгія — 6, Ірландія — 4, Швеція — 1.

* * *
 Пари 1/8 фіналу. Швейцарія — 
Польща, Уельс — Північна Ірландія, 
Хорватія — Португалія, Франція — Ір-
ландія, Німеччина — Словаччина, Угор-
щина — Бельгія, Італія — Іспанія, Анг-
лія — Ісландія.

■

Зробивши «дубль» у матчі з угорцями, зірковий португалець Кріштіано Роналдо вивів свою збірну до 1/8 фіналу ЧЄ.
Фото з сайта УЄФА.

❙
❙

Григорій ХАТА

 Другий сезон поспіль за чем-
піонські персні Національної бас-
кетбольної ліги змагалися «Голден 
Стейт» i «Клівленд». Після того як 
у регулярному чемпіонаті «воїни» з 
Каліфорнії оновили давній рекорд 
«Чикаго» за кількістю виграних 
поєдинків — 73 вікторії у 82 мат-
чах, сумнівів, що вони захистять 
титул чемпіонів НБА, майже не 
було. Коли ж підопічні Стіва Кер-
ра повели у фінальній серії — 3:1, 
в Окленді, кольори якого захищає 
«Голден Стейт», певно, почали го-
туватися до грандіозного святку-
вання.
 Тоді здавалося, що на рідному 
паркеті проблем зі здобуттям необ-
хідної для загального тріумфу чет-
вертої перемоги в серії у «воїнів» не 
буде. Утім спортивна доля розпо-
рядилася по-іншому. Лідер «Клів-
ленда» та головна баскетбольна зір-
ка сучасності — Леброн Джеймс — 
мав іншу думку щодо ім’я майбут-
нього чемпіона.

 Повернувшись у 2014 році з Фло-
риди до рідного Огайо, Джеймс, на 
той час дворазовий переможець НБА 
у складі «Маямі», пообіцяв фанам 
привести й «Клівленд» до чемпіонс-
тва. Слова свого баскетбольний геній 
дотримався. У ситуації, коли вже 
ніхто не вірив у вдачу «Кавальєрс», 
на паркетах «Оракл» та «Квікен Ло-
анс» арен iз новою силою спалахну-
ла зірка Джеймса. 
 Особливо корисним вийшов ос-
танній у сезоні вихід на майдан-
чик Леброна. У заключному, сьо-
мому, матчі «золотої» серії він зро-
бив трипл-дабл, допомігши своє-
му «Клівленду» стати першою в 
історії НБА командою, якій удало-
ся ви грати фінал, програючи його з 
рахунком 1:3. Водночас лідер «Ка-

вальєрс» переписав і персональне 
досягнення, втретє здобувши ти-
тул найкориснішого гравця фіна-
лу й ставши в один ряд iз Мейджи-
ком Джонсоном, Тімом Данканом 
та Шакілом О’Нілом, в активі яких 
по три нагороди імені Білла Рассела. 
Вище в цьому рейтингу лише кос-
мічний Майкл Джордан, котрого у 
складі його неперевершеного «Чи-
каго» шість разів визнавали найко-
риснішим гравцем фіналу. Нагадає-
мо, що свої два перші MVP фіналь-
ної серії Леброн Джеймс отримав у 
складі «Маямі». Раніше ж виграти 

цей титул у складі двох різних ко-
манд удалося лише легендарному 
Каріму Абдулу-Джаббару.
 «Ми програвали 1:3 команді, 
котра в регулярному сезоні здобу-
ла рекордну кількість перемог, і нас 
усі списали з рахунків. Ніщо в ць-
ому житті не мотивує мене сильні-
ше, ніж подібні речі. Я повернувся 
до рідного клубу, аби привезти чем-
піонський титул у рідне місто. На 
майданчику я працював, не шкоду-
ючи сил, але навіть уявити не міг, 
які відчую емоції після перемоги», 
— відзначив Леброн Джеймс. ■

Леброн Джеймс зробив «Клівленд» чемпіоном НБА — вперше в історії команди.
Фото з сайта championat.com

❙
❙

БАСКЕТБОЛ

Два роки на обіцянку
Завдяки старанням своєї мега-зірки «Клівленд» 
уперше у своїй історії виборов титул найкращої 
команди НБА

■

ТАБЛО

 НБА. Фінальна серія. Заключний 
матч. «Голден Стейт» —  «Клівленд»  
— 89:93 (22:23, 27:19, 27:33, 13:18; Грін 
(32), Каррі (17) — Джеймс (27 очок + 11 
підбирань + 11 передач), Ірвінг (26)). Ра-
хунок у серії — 3:4.

■

Кульова стрільба
 Майстер стрільби з 
пневматичного пістолета, 
олімпійська чемпіонка-
2004 Олена Костевич у хо-
рошій формі підходить до 
майбутніх літніх Ігор. На 
етапі Кубка світу, що від-
бувся в столиці Азербайд-
жану, 31-річна чернігівка 
виграла «золото». У бо-
ротьбі за найвище місце 
на п’єдесталі вона випере-
дила представницю Греції 
Анне Коракакі та мекси-
канку Алехандру Васкес.

Футбол
 Керівництво кри-
ворізького «Гірника» 
повідомило Професіо-
нальну футбольну лігу, 
що їхня команда не бра-
тиме участі в наступному 
чемпіонаті першої ліги. 
Швидше за все, клуб при-
пинить своє існування.

Фехтування
 На чемпіонаті Євро-
пи, що триває в польсь-
кому Торуні, український 
шпажист Богдан Нікішин 
став володарем континен-
тальної «бронзи». Для на-
шої команди це вже друга 
медаль ЧЄ подібної про-
би. ■

ХРОНІКА■
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Порох вибухнув
Три найрейтинговіші кандидати у Президенти України отримали неприємнi сюрпризи. 
Йде зачистка конкурентiв перед найближчими виборами?
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 Коли вранці Циля продала пода-
рований їй увечері букет, Абрам зро-
зумів: це таки його жінка.

* * *
 Розмова між подружжям:
 — Розумієш, я зараз заробляю 
пристойно і можу цілком утримувати 
ще одну жінку. Що ти на це скажеш?
 — Чудово! Я дзвоню своїй мамі, 
нехай поживе з нами.

* * *

 Літній чоловік відмовляється 
спускатися в бомбосховище, доки 
не знайде свої зубні протези.
 Дружина кричить:
 — Ти думаєш, що вони скидати-
муть на нас бутерброди?

* * *
 Ізя показує Мойшi в музеї Вене-
ру Мілоську і каже:
 — І що це вона таке продавала, 
що в неї товар iз руками відірвали?

По горизонталі: 
 1. Правова основа лінчування. 5. 
Скупчення автомобілів на дорозі, що 
заважає руху. 8. Великий промисловий 
район Німеччини. 9. Хвороблива підоз-
рілість, яка трапляється між закохани-
ми. 11. Пахучий кущ, квіти якого китайці 
додають до зеленого чаю. 12. Син бра-
та чи сестри. 14. Творче псевдо поета 
Олега Юхимовича Комара. 17. Ім’я зна-
менитої французької співачки, яку на-
зивали «Паризьким горобчиком». 18. 
Будівля посольства країни і саме по-
сольство. 19. Річка на Сумщині. 21. 
Журналіст, який розкрутив скандал із 
панамськими офшорами Порошенка. 
23. Дерев’яний, пластмасовий або за-
лізний обідок сита чи бубна, на який на-
тягується сітка чи шкіра. 24. Напій, який 
зробив модним у Європі Юрій Кульчи-
цький. 25. Весняний первоцвіт, який 
прийнято топтати, щоб довго жити. 28. 
Марі ... Брунволль, норвезька джазова 
співачка. 31. Ім’я головного героя опе-
рети Імре Кальмана «Сільва». 32. Ру-
мунський граф, якого сучасники звину-
ватили у вампіризмі і поклонінні темним 
силам. 33. Ім’я президента Венесуели, 
який помер від раку. 34. Отруйне дере-
во. 35. Вертикальні смужки на спор-
тивних штанах чи офіцерській парад-
ній формі.
По вертикалі:
 1. Легендарний козацький отаман, 
якого вважали характерником. 2. Голо-
вна героїня п’єси-феєрії Лесі Українки 
«Лісова пісня». 3. Офіційний символ 
Республіканської партії США. 4. Поді-
лене на частинки число. 5. Гірський хре-

бет. 6. Священний місяць у мусульман. 
7. Місто на Сумщині, під яким гетьман 
Іван Виговський у 1659 році на голову 
розбив московське військо на чолі з 
князями Пожарським та Трубецьким. 
10. Легендарний український спортив-
ний коментатор, який коментував Олім-
піаду-80. 13. Людина, яка повідомляє 
журналісту інформацію, невідому ши-
рокому загалу. 15. «Той, що греблі ...», 
персонаж «Лісової пісні» Лесі Україн-
ки. 16. Одна з народностей Нігерії. 17. 
Ім’я американського письменника, яко-
го вважають основоположником де-
тективного жанру. 19. Тітка Проні Про-
копівни із п’єси Старицького «За дво-
ма зайцями». 20. Голлівудська актриса, 
що народилася в Києві. 22. Телефонна 
станція.  26. Великий і глибокий яр. 27. 
«Ми підем, де ... похилі» (пісня). 28. 
Племінний кабан, якого тримають для 
свиноматок. 29. У язичництві — статуя 
бога. 30. Християнський святий, якого 
вважають покровителем науки. ■

Кросворд № 72
від 17—18 червня

У зв’язку зi святковими вихiдними i неробочими днями «Укрпошти» 
наступний номер «України молодої» вийде в четвер, 30 червня.
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Аліса КВАЧ

 Це тільки у фільмах актори вправні і безстрашні: і з потя-
га стрибають, і на вертольоті зависають, і на конях мчать. А в 
житті ніхто не застрахований від прикрих несподіванок. От і 
зірка фільмів «Убити Білла» та «Кримінальне чтиво» Ума 
Турман днями невдало впала з коня і отримала числен-
ні переломи. Інцидент стався на французькому острові 
Сен-Бартелемі в Карибському морі, де актриса відпочи-
вала разом із дітьми.
 Саме діти — 17-річна Майя та 13-річний Левон — 
допомогли Умі добратися до ресторану La Plage, щоб 
викликати лікарів, які надали першу медичну допомо-
гу. Поряд iз мамою була і трирічна Луна, дочка Уми і 
її екс-нареченого Арпада Бюссона. За словами свід-
ків, голлівудська зірка трималася за руку і трохи на-
кульгувала, наче після операції на стегні. Втім пере-
сувалася вона без милиць, спираючись на руки дітей.
 Після того, як новина облетіла соцмережі і таб-
лоїди, офіційний представник Уми Турман підтвер-
див, що 46-річна актриса упала з коня. «Ума впала 
під час занять кінним спортом. Вона навчала моло-
дого породистого жеребця, але його щось налякало, 
через що тварина скинула Уму. В результаті у Турман 
— кілька переломів», — йдеться у повідомленні. 
 Що це за переломи і скільки часу Ума Турман пе-
ребуватиме «на лікарняному», наразі не уточнюєть-
ся. Втім, очевидно, що на деякий час про кіно і склад-
ні трюки їй доведеться забути. Що ж, і голлівудські 
зірки — вони теж люди і невразливі лише на екрані. ■

з 27 червня до 3 липня

 Овен (21.03—20.04). Якщо у вашому 
життi все стає з нiг на голову, це невипадко-
во. Приготуйтеся, що одночасно доведеться за-
йматися кiлькома справами.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 28.

 Телець (21.04—21.05). Навiть якщо об-
ставини склалися не зовсiм удало, ви як прак-
тична людина побачите переваги для себе.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Близнюки (22.05—21.06). Якщо у про-
фесiйнiй галузi все вiдбувається не так, як ви 
хотiли, розцiнюйте це як стимул для змiн.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 1.

 Рак (22.06—23.07). Завдяки своїй тактов-
ностi ви зумiєте порозумiтися з оточуючими i 
впоратися з усiми запланованими справами.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Лев (24.07—23.08). Натурам, якi захоп-
люються, не варто навантажувати на себе чужi 
проблеми. Не критикуйте своїх близьких.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.

 Діва (24.08—23.09). Перша половина 
тижня буде вдалою для вас, тому смiливо пла-
нуйте на цей час найважливiшi справи.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2.

 Терези (24.09—23.10). Ви можете вiд-
чувати дискомфорт вiд нестачi спiлкування. 
Займiться у першу чергу тим, без чого не змо-
жете обiйтися.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.

 Скорпіон (24.10—22.11). Вашим близь-
ким приємно, що в них є такий надiйний тил, як 
ви. Однак не варто забувати, що дорослим i дi-
тям корисно вирiшувати життєвi завдання.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 1.

 Стрілець (23.11—21.12). Не чекайте лег-
ких перемог. Але чим складнiше завдання, тим 
цiкавiше його вирiшувати. Вам доведеться взя-
ти на себе додатковi обов’язки.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2.

 Козеріг (22.12—20.01). Як би ви не ви-
рiшили дiяти, саме ваш вибiр виявиться перс-
пективним. У вихiднi вдасться вiдпочити у хо-
рошiй компанiї.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Водолій (21.01—19.02). На час чекає 
приємний тиждень. Якщо ви з чимось не згод-
нi, постарайтеся знайти спосiб висловитися.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 29.

 Риби (20.02—20.03). Доведеться навчи-
тися чогось нового i водночас закiнчити давнi 
справи. У вас з’являться кар’єрнi можливостi.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

Ума Туман.❙

ГРИМАСИ ДОЛІ

Як упав же він з коня...
Голлівудська зірка Ума Туман отримала 
переломи під час занять iз верхової їзди

■
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25—26 червня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi +16...+18; удень +28...+30. Пiс-
лязавтра вночi +16...+18; удень +28...+30.

Миргород: без опадiв. Уночi +16...+18; удень +27...+29.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +17...+19; удень +28...+30.
Одеса: без опадiв. Уночi +20...+22; удень +30...+32.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, мiсцями короткочас-
ний дощ. Трускавець: уночi +18..+20; удень +28...+30. Мор-
шин: уночi +17...+19; удень +28...+30.

23 червня температура води в Чорному та Азовському 
морях становила 25-28 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 
22.
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