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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 24,81 грн 

1 € = 27,32 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Не випасти з гнізда 
В Одесі завершує 

свою роботу міжнародний 

кінофестиваль
стор. 14 »

Підірване 
слово

У Києві вбито 

відомого 

журналіста Павла 

Шеремета
стор. 4 »

Слідчі Генпрокуратури провели обшуки 

в будинках мерів Бучі та Ірпеня — 

Анатолія Федорука і Володимира 

Карплюка — та в приміщенні 

Бучанського міськвиконкому
стор. 2 »

«Пацани не сховалися за парканом»
Аграрії виростили 

гігантський тризуб 

із рису, який стане 

новим національним 

рекордом України
стор. 3 »

Селяни мислять креативно

Одеса і її Оперний театр живуть своїм життям і фестивалем. ❙
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«Куми Карплюк і Федорук створили будівельну компанію 
«Будрегіонінвест», оформивши її в рівних частках на своїх дружин — 
Людмилу Федорук і Ларису Карплюк. Ця компанія стала підрядником 
будівництва житла в Бучі на незаконно розпайованих лісових зонах».

Ольга Червакова
народний депутат України

УКРАЇНА МОЛОДА

Катерина ЛАЗАНЮК

 У середу вдень та в ніч на чет-
вер російські окупаційні війська 70 
разів відкривали вогонь по позиціях 
підрозділів Сил АТО, підрахували у 
штабі. 
 «Найбільше, 33 обстріли, зафік-
совано на Донецькому напрямку. Із 
забороненої Мінськими угодами 122-
мiлiметрової артилерії противник 
бив по Авдіївці, Семигір’ї, Кодемі та 
Кам’янці, а з 120- та 82-мiлiметрових  
мінометів — по Дачі, Новгородсько-
му, Зайцевому та Авдіївці», — зазна-
чив речник АТО Олег Сушинський. Об-
стрілювали також Майорськ, Троїць-
ке, Новгородське, Луганське та Зай-
цеве.
 На Луганщині ворог бив iз гра-
натометів та стрілецької зброї у Ново-
олександрівці та Станиці Луганській. 
Поблизу Маріуполя під вогонь потра-
пили наші опорні пункти у Водяному 
і Талаківці, Широкиному та Красно-

горівці, а біля Мар’їнки та Гнутового 
активізувалися ворожі снайпери. 
 Від постійних обстрілів страждає 
мирне населення окупованих тери-
торій. Незаконні збройні формуван-
ня ОРДО обстріляли південно-східні 
околиці Авдіївки. Через пошкоджен-
ня лінії електропередач припинилося 
електропостачання міста. Таким чи-
ном населений пункт залишився без 
світла та води. «Цього дня не обійш-
лося без жертв. Так, місцевий меш-
канець 1997 року народження отри-
мав несумісне із життям поранення 
голови», — повідомив прес-офіцер 
української сторони СЦКК підполков-

ник Віталій Іванов.
 За словами секретаря РНБО 
Олександра Турчинова, у зв’язку з ак-
тивізацією сепаратистів РНБО може 
внести до порядку денного питання 
щодо введення воєнного стану: «У 
випадку продовження цих небезпеч-
них тенденцій (систематичне пору-
шення Мінських домовленостей. — 
Ред.) Україна буде вживати всі не-
обхідні заходи для захисту цілісності 
нашої країни та безпеки громадян, 
аж до внесення до порядку денного 
РНБО питання щодо введення воєн-
ного стану», — зазначив він.
 Тим часом більш як 50 автомо-

білів виїхало з Ростовської області 
РФ у бiк Донбасу. Як повідомляють 
«РИА Новости Украина», вони начеб-
то везуть мешканцям Донеччини біль-
ше 400 тонн допомоги — в тому числі 
продукти харчування, медикаменти і 
навчальну літературу. З серпня 2014-
го — це вже 54-та колона. Українська 
сторона не рада такій благодійності, 
адже наша розвідка не раз фіксува-
ла, що білі вантажівки Путіна перево-
зять зброю і боєприпаси. Українські 
прикордонники не мають можливості 
оглянути вантаж, а російська сторо-
на відмовляється надавати про ньо-
го будь-яку інформацію. ■

Іван ЛЕОНОВ

 Учора о шостій ранку 
слідчі Генпрокуратури роз-
почали низку обшуків у місті 
Буча, що під Києвом. Зокре-
ма, обшуки тривали в будин-
ках мера Бучі Анатолія Фе-
дорука і його кума — мера Ір-
пеня Володимира Карплюка, 
а також у приміщенні Бу-
чанського міськвиконкому. 
 Як повідомили у «Фейс-
буцi» народні депутати Во-
лодимир Ар’єв і Ольга Чер-
вакова, санкціоновані судом 
обшуки проводили в рамках 
справи про розкрадання 900 
гектарів лісу в Бучі.
 «Генпрокуратура прово-
дить обшук у сумнозвісного 
мера Бучі Анатолія Федору-
ка у справі схематозного ви-
крадення 900 гектарів лісу 
в Київській області. Його 
подільник, ще сумнозвізні-
ший мер Ірпеня Володимир 
Карплюк — той, який захоп-
лював владу в Коцюбинсько-
му та організовував побиття 
активістів, — о третій ранку 
залишив країну», — написав 
пан Ар’єв.
  Депутат оприлюднив 
світлину паркану навколо 
будинку Федорука і додав: 
«Пацани ховалися за нор-
мальним таким парканом. 
Не допомогло...».
  Нардеп Червакова до-
дає, що йдеться про так зва-
ну справу «Бучанського 
Межигір’я», адже визнання 
незаконним цього «дериба-
ну» місцевої влади активіс-

ти Приірпіння добилися на-
віть у Верховному Суді. 
 За її словами, Карплю-
ка хтось завчасно попередив 
про затримання та обшук. За 
неофіційними даними, він 
вилетів до Польщі. 
 Ольга Червакова та-
кож повідомила, що Го-
ловне слідче управлін-
ня ГПУ також розслідує 
«кримінальне провадження 
№42015000000001898 від 
11.09.2015 за фактом злов-
живання службовим стано-
вищем Бучанського місько-
го голови Федорука А. П. та 
його колишнього заступни-
ка Карплюка В. А. при виді-
ленні земельних ділянок у 
м. Буча загальною площею 
2 га».
 За даними Червакової, у 
квітні 2011 року Карплюк і 
Федорук створили будівель-
ну компанію «Будрегіонін-
вест», оформивши її в рів-
них частках на своїх дру-
жин — Людмилу Федорук і 
Ларису Карплюк. Ця ком-
панія стала підрядником 
будівництва житла в Бучі 
на незаконно розпайованих 
лісових зонах. 
 Місцевий активіст, голо-
ва ГО «Народна воля» Вік-
тор Бархоленко повідомив 
«УМ», що в Бучі правоохо-
ронці намагалися потрапи-
ти ще й до будинку рідного 
дядька Федорука — Василя 
Яцюка. 
 «За кілька будинків від 
садиби Федорука розташо-
ваний будинок його дядь-

ка Василя Яцюка. Наші ак-
тивісти побачили біля нього 
озброєних правоохоронців, 
які намагалися потрапити 
за паркан. Сусіди кажуть, 
що Яцюка немає вдома, 
може, встиг утекти, — роз-
повідає пан Бархоленко. — 
Коли люди спитали бійців, 
що вони роблять, ті жарто-
ма відповіли, що вони добрі 
знайомі Яцюка і прийшли 
до нього у гості!». 
 Інша активістка Ірина 
Федорів зазначає у «Фейсбу-
цi», що цих обшуків свідома 
громада регіону чекала де-
сять років. За її словами, ак-
тивісти мають безліч інших 
доказів злочинної діяльності 
Федорука і Карплюка і «го-
тові надавати прокуратурі 
свідчення, відеодокази та 
зібрані роками документи».
 Водночас мер Ірпеня 
Володимир Карплюк учо-
ра у Facebook  заявив, що 
пов’язує обшуки не з роз-
краданням 900 гектарів 

лісу в Бучі, а зі своєю полі-
тичною діяльністю. Мовляв, 
кандидати від партії «Нові 
обличчя» (лідером якої є 
Карплюк) минулої неділі 
виграли вибори у селищі Ко-
цюбинське, що під Києвом, і 
через це з ним вирішили роз-
правитися. Своїх опонентів 
він звинувачує у корупції. 
 Від мера-втікача також 
стало зрозуміло, що члени 
його сім’ї залишилися вдома 
і є свідками обшуків: «Я не 
боюся обшуків. Я хвилююся 
за своїх дітей, які не повинні 
зростати у своєму дворі ба-
чачи «зелених чоловічків» з 
автоматами».
 Голова департаменту 
ГПУ Володимир Гуцуляк 
учора повідомив, що мерам 
Ірпеня і Бучі загрожує від 6 
років «колючки», але якщо 
їм інкримінують статтю про 
перевищення службових 
повноважень, то строки по-
карання можуть бути до 12 
років.  ■

«КРИМНАШ»

Тризуб очі 
коле
На анексованому  
півострові  окупанти 
люто розправилися 
з українськими сувенірами
Ірина КИРПА

 Справжню війну розв’язали поліцейсь-
кі у місті  Севастополь із продавцями ук-
раїнських сувенірів та вишиванок. Полі-
цейські за допомогою ломів розгроми-
ли кіоски пенсіонерів, інвалідів, матерів-
одиначок, опікунів дітей-сиріт та силоміць 
відібрали все їхнє майно. Окупанти топта-
ли  продукцію  з національною символі-
кою України, вилучивши її  в людей, які 
не один рік чесно працювали на Історично-
му бульварі в районі Панорами «Оборона 
Севастополя». Причому в опалу потрапи-
ли й волонтери, які, продаючи товар,  зби-
рали кошти на допомогу хворим людям  та  
сиротам. Чомусь не збентежив окупантів і 
той факт, що всі документи на право веден-
ня торгівлі були в порядку. Місце, де про-
водилася нічна вакханалія, оточили «си-
ловики», які  грубо відштовхували власни-
ків товару, що намагалися врятувати свій 
крам.
 «Тільки в мене відібрали товару на сто 
тисяч рублів, не рахуючи розмінної каси, 
— розповів на прес-конференції один із 
постраждалих Дмитро К. — Футболки, су-
веніри, ремісничі вироби — все це було зва-
лено до мішків з-під сміття та вивезено  на 
вантажівках у невідомому напрямку».
 За словами постраждалих від репресій, 
те, що сталося у Севастополі, не можна на-
звати інакше, як нахабний грабунок. Тим 
більше що до нічної акції, у якій брало 
участь не менше, аніж двісті поліцейських, 
приєдналися  й  байкери з організації «Ніч-
ні вовки».
 Відомо, що  до 2014 року представни-
ки міської влади у Севастополі спільно з 
торговцями щорічно затверджували пла-
ни розміщення торгових точок. Тепер же 
єдиний вихід iз ситуації — оскаржити вар-
варські дії поліцейських у прокуратурі та 
слідчому комітеті Росії. Адже поліцейські 
просто проігнорували той факт, що раніше 
на торгові  «точки», що розташовувалися 
на території Історичного бульвару, арбіт-
ражний суд Севастополя наклав забезпе-
чувальні заходи, які забороняють будь-які 
силові знесення МАФів до закінчення су-
дових розглядів між підприємцями та уря-
дом міста (на даний час справа перебуває 
на розгляді судової колегії з економічних 
спорів верховного суду РФ).
 Слідом за Історичним бульваром у Се-
вастополі за одну ніч поліцейські  також де-
монтували всі ятки на території автостоян-
ки поруч із центральним входом до Музею-
заповідника «Херсонес Таврійський».
 Наступний етап каральної операції 
проти українських сувенірів поліцейські 
окупованого півострова анонсували на Са-
пун-горі. Вже відомо, що тамтешніх тор-
говців попередили про підготовку до  при-
мусового знесення торгових наметів із то-
варом з українською патріотичною сим-
волікою. ■

■ НА ФРОНТІ

Привіт від «старшого брата»
Росія направила черговий «гумконвой» на Донбас

■

СКАНДАЛ

«Пацани не сховалися за парканом»
Слідчі Генпрокуратури провели обшуки в будинках мерів Бучі та Ірпеня — 
Анатолія Федорука і Володимира Карплюка — та в приміщенні 
Бучанського міськвиконкому

■

Анатолій Федорук.❙ Володимир Карплюк.❙

гривень
отримає аграр-
ний сектор на-

ступного року, якщо Верховна Рада схва-
лить концепцію його реформування, заявив 
міністр аграрної політики і продовольства 
України Тарас Кутовий. Допомогу отриму-
ватимуть у першу чергу малі та середні ви-
робники сільськогосподарської продукції.

5 млрд.
гривень
виділять для підтримки 
вугледобувних підпри-

ємств, пообіцяв глава Міненерго Ігор Насалик. Також 
міністр погодився з ініціативою про створення між-
відомчої робочої групи для розгляду проблемних 
питань роботи вугільної галузі, в яку будуть вклю-
чені в обов’язковому порядку представники галузе-
вих профспілок.

гривень
п о т р і б -
но «Київ-

пастрансу» на ремонт і реконструкцію 
трамвайних колій від вул. Гната Юри до 
ПАТ «Кисневий завод» по вул. Володи-
мира Покотила, вул. Кольцова, вул. Си-
миренка та пров. Відрадному. Роботи 
планують завершити до кінця 2018 року.

гривень
виділить «Київенерго» на постачання 
лічильників теплової енергії, повідом-
ляється у «Віснику державних закупі-
вель». Зокрема, до жовтня поставлять 
4 850 лічильників різних видів.

євро 
виділить для 
України Єв-

ропейський Союз як цільову фінансову 
підтримку, яка піде на зарплати держав-
ним службовцям. Програму спрямовано 
на боротьбу з корупцією шляхом значно-
го підвищення зарплат чиновникам, заявив 
президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

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

1 млрд. 139 млн. Понад 116 млн. 100 млн.
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гривень
виділили в Пол-
тавській ОДА для 

усунення наслідків буревію, що пошкодив 
дахи будинків у шести районах i знестру-
мив 15 населених пунктів, та повені в Чор-
нухинському, Лубенському та Глобинсь-
кому районах, повідомив заступник голо-
ви ОДА Роман Товстий. 

3 млн.
євро
витратив порт 
Маріуполя на за-

купівлю зернового навантажувача, номі-
нальна продуктивність якого становить 
1 тис. тонн на годину, в німецької компанії 
Neuero Industrietechnik fur Furderanlagen 
GmbH, повідомляє «Вісник державних за-
купівель».

гривень
в и д і л и л и 
з бюджету 

Житомира на розкопки печер у центрі 
міста, розповів мер Сергій Сухомлин. 
Розкопки проводитимуть біля Поділь-
ської церкви і біля «пам’ятника без-
господарності» — фундаменту Музею 
природи.

км колії
«оздоровили» одеські 
залізничники за шiсть 

місяців цього року різними вида-
ми ремонту, що дозволило збільши-
ти швидкість руху поїздів. Наймасш-
табнішi роботи з реконструкції колій 
проводили на перегоні Пантаївка — 
Користівка.

євро
українці літатимуть у Німеч-
чину з осені цього року. Ло-

укост Wizz Air відкриває рейси з 31 жовтня і 1 
листопада двічі на тиждень по понеділках і 
п’ятницях — у Ганновер, а також по вівторках 
і суботах — до Вроцлава. Мінімальна вартість 
квитка в Польщу в деякі дні взагалі 239 грн. 
(менше 9 євро). 
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2,5 млн. 300 тис. 143 За 17

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ

На честь 
чеха
В українській столиці 
до кінця цього року 
може з’явитися бульвар 
Вацлава Гавела
Олена КАПНІК

 У столиці завершилося громадсь-
ке обговорення та онлайн-голосуван-
ня щодо перейменування бульвару 
Івана Лепсе на честь Вацлава Гавела, 
яке відбувається в рамках декомуні-
зації. Чеський президент, лідер Окса-
митової революції, переміг радянсь-
кого політичного діяча та революціо-
нера. За Гавела учасники онлайн-опи-
тування віддали 3529 голосів, тоді як 
лише 2011 висловилися проти перей-
менування.
 До слова, тривалий час пропо-
зиція перейменувати бульвар Леп-
се на честь Гавела мала меншість або 
ж порівняно таку саму кількість го-
лосів, як і відмова від декомунізації. 
За два дні до завершення обговорення 
Лепсе лідирував із невеликим відри-
вом, але численні заклики y соціаль-
них мережах до участі у голосуванні 
на користь вшанування чеського диси-
дента зробили свою справу. Результа-
ти цього обговорення і голосування є 
підставою для Київської міської ради 
прийняти відповідне рішення щодо 
перейменування бульвару.
 Попри те, що навколо перейме-
нування бульвару точилися супере-
чки та була ймовірність накручуван-
ня голосів «проти» перейменування, 
підтримали зміну назви чимало ук-
раїнських громадських та культурних 
діячів. Усі вони переконані: перейме-
нування бульвару — це шана людині, 
яка завжди була солідарна з українсь-
кою дер жавою та нацією. «Гавел — 
великий друг України. Тут він був 
усього кілька разів, але для України 
зробив дуже багато. Гавел — один із 
лідерів боротьби з комуністичним ре-
жимом, тому його внесок поширюєть-
ся не лише на Чехію і Словаччину, а 
й на Східну Європу та весь світ. Його 
внесок був визнаний Україною ще за 
життя, він нагороджений орденом 
Ярослава Мудрого. Крім того, він є 
почесним доктором Київського націо-
нального університету імені Шевчен-
ка. І дуже багато українців, українсь-
ких журналістів, українських студен-
тів, отримують різного роду стипендії 
імені Вацлава Гавела. Таким чином 
цей зв’язок з Україною продовжуєть-
ся навіть після його смерті», — роз-
повідає ініціатор акції «Бульвар Вац-
лава Гавела» Зорян Кісь. 
 Варто нагадати, що на честь 80-
річчя від дня народження визначно-
го політика, драматурга й мислителя 
2016 рік оголошено Роком Вацлава Га-
вела в Україні. У різних містах за під-
тримки посольства Чехії з цього при-
воду  відбуваються різні конференції, 
фотовиставки, вистави та концерти. 
Видання українською мовою книги 
Гавела «Сила безсилих» та ініціати-
ва щодо перейменування бульвару в 
Києві стали фрагментами Року Гаве-
ла. ■

■

Дар’я БАВЗАЛУК

 Село Горішній, яке офіцій-
но налічує 110 мешканців і 
розташоване впритул до те-
риторії Львова, обладнають 
33 камерами спостереження 
і вуличним освітленням на за-
гальну суму 2,76 млн. грн. Та-
ким чином, на кожних трьох 
мешканців села припадати-
ме одна відеокамера. Сільра-
да Пасік-Зубрицьких, до якої 
входить Горішній, підписала 
24 червня угоду з ТОВ «Арт-
Енерго» на створення в цьо-
му селі вуличного освітлення 
та відеоспостереження із за-
стосуванням енергозберіга-
ючих технологій. За словами 
сільського голови Пасік-Зуб-
рицьких Володимира Керни-
цького, найближчим часом 
кілька будівельних компаній 
планують розпочати у Горіш-
ньому зведення багатоповер-
хових будинків, відтак кіль-
кість мешканців села вже за 
рік-два суттєво зросте, а ка-
мери спостереження, на його 
думку, гарантуватимуть спо-
чатку безпеку будівництва, 
а потім мешканців. «У селі 
Пасіки-Зубрицькі стоїть ві-
деонагляд уже кілька років. 
У нас камери на всіх в’їздах 

у село, кожна машина, що за-
їжджає сюди, — під контро-
лем. У нас фактично немає 
злочинності», — пояснив Во-
лодимир Керницький. До сло-
ва, село, яке розташоване між 
Львовом і Пасіками-Зубриць-
кими, налічує лише п’ять ву-
лиць. 
 Обладнання Горішньо-
го відеокамерами коштува-
тиме дорожче ринкових цін. 
Лише на закупівлі 33 відео-
камер і одного відеореєстра-
тора сільрада Пасік-Зубри-
цьких переплатить компанії 
«Арт-Енерго», що належить 
львів’янину Руслану Воло-
шину, близько  200 тис. грн.
 Як стало відомо «УМ», 
Львів теж не пастиме задніх. 
До 2020 року там встановлять 
близько 1500 камер відеоспос-
тереження. Камери встанов-
люватимуть у місцях скуп-
чення людей, на проблем-
них ділянках дороги, де най-
частіше трапляються ДТП, на 
важливих об’єктах — лікар-
нях, школах. Усі вони будуть 
об’єднані у єдину мережу, а 
отриману інформацію пра-
воохоронці аналізуватимуть, 
щоб оперативно реагувати на 
події, які відбуваються на ву-
лицях Львова. ■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Цікаве відкрите звер-
нення з підписами більш 
як двохсот громадських ак-
тивістів адресували місько-
му голові Тернополя та де-
путатам міськради. Йдеться 
в ньому про герб міста, за-
тверджений уже в роки Не-
залежності. На фото до цьо-
го повідомлення видно, що в 
його центрі зображено шес-
тикутну зірку (інше трак-
тування — що це шестипе-
люсткова лілея) та півміся-
ць. Багато років цей факт 
чомусь нікого особливо не 
хвилював. Наразі ж навко-
ло герба почали розгоряти-
ся пристрасті. Небайдужі 
активісти вважають, що не-
обхідно «замінити єврейсь-
ку зірку Давида на тради-
ційну для українців восьми-
кутну», а також «доповнити 
зірку і півмі сяць христи-
янським хрестом, котрий 
повинен повернутися на 
верхівку Тризуба». Це, мо-
вляв, відповідатиме й істо-
ричним артефактам, i тому 
факту, що переважна біль-
шість населення у Терно-
полі є християнами. 
 Відповідні зміни пропо-
нується розглянути на най-
ближчій сесії Тернопіль-

ської міської ради. А для 
детальнішого пояснення 
своєї позиції їх ініціато-
ри радять звернутися до 
книги «Знаки часу. Роз-
пізнавання», в якій автор, 
письменник з Івано-Фран-
ківщини Любомир Стри-
наглюк, написав про ре-
зультати власного дослід-
ження поширених знаків 
і символів. Відтак циту-
ють ось таке: «В есхатоло-
гії зірку Давида асоціюють 
iз числом звіра 666 і анти-
христом... У кабалістичній 
нумерології гексаграма оз-
начає число 666. Люди, 
які визнають цю доктри-
ну, вважають шестикут-
ну зірку символом царства 
мошіаха, або антихриста... 
Важливо знати: гексаграма 
у Святому Письмі не зга-
дується жодного разу. Зір-
ка, чи щит Давида, та інші 
назви символу — цілком 
умовні... Але дияволові 
замало того, що люди на-
лежать йому тільки через 
їхню пристрасть до земно-
го. Він бажає їхнього свідо-
мого і добровільного підпо-
рядкування собі. Для цьо-
го він тисячоліття готує 
підміну: замість Бога — 
себе, замість Христа — ан-
тихриста, замість хреста — 
печать звіра...». ■

Ірина КИРПА
Херсонська область

 Співробітникам відділу се-
лекції Інституту рису УААН 
під керівництвом кандидата 
сільськогосподарських наук 
Дмитра Шпака вдалося ство-
рити національний символ 
України з нового сорту так 
званого чорного рису. Його 
листя має незвичайне анто-
ціанове забарвлення. Завдяки 
цьому сільськогосподарський 
тризуб усе літо буде добре вид-
но як з висоти пташиного по-
льоту, так і з космосу. Творін-
ня рук аграріїв займає загаль-
ну площу 0,04 га при розмірах 
16 на 24 метри.
 — Чорний рис — це при-
нципово новий сорт, який 
поки ще перебуває в стадії 
розробки та буде остаточно 
освоєний аграріями Херсон-
щини через два місяці, — роз-
повів Дмитро Шпак. — Він 

відрізняється своїми незви-
чайними ароматичними влас-
тивостями, а також більшою 
стійкістю до спеки. Хочу за-
значити, що весь рис на Хер-
сонщині вирощується за еко-
логічно безпечними техноло-
гіями, завдяки чому в цьому 
році ми плануємо зібрати доб-

рий урожай.
 Вода — саме те, чого за-
раз найбільше потребують аг-
рарії. За їх визнанням, через 
те, що облводгосп підвищив 
розцінки на воду, вартість 
одного кілограма рису цієї 
осені також може вирости на 
30-40 відсотків. Як відомо, 

після анексії Криму Україна 
може забезпечувати потреби 
своїх громадян у рисі лише 
на 30 відсотків, решту заво-
зять із-за кордону. Саме за 
рахунок розробки нових сор-
тів рису співробітники Інсти-
туту рису на Херсонщині пла-
нують знайти вихід зі склад-
ної продовольчої ситуації.
 На Київщині створили 
справжній двокілометровий 
лабіринт на кукурудзяно-
му полі у формі тризуба. За-
втра відвідувачі агропарку 
під назвою «Кукулабія» змо-
жуть взяти участь у відкрит-
ті фестивалю та на практиці 
ознайомитися із сільським 
господарством України. Пат-
ріотичний лабіринт, загаль-
ною протяжністю більш ніж 
два кілометри, вирізаний на 
величезному кукурудзяному 
полі. На сьогодні це найбіль-
ший лабіринт в Україні! Він 
створений у вигляді малюнка 
Великого герба України з на-
писом «Єдина країна», який 
добре проглядається з висоти. 
До речі, агропарк розташова-
ний неподалік від аеропор-
ту «Київ». Тому малюнок на 
полі буде видно також з ілю-
мінаторів літаків. Агропарк 
продовжить свою роботу до 
другого жовтня, його встиг-
нуть відвідати всі охочі. ■

ПИЛЬНУЙ!

Посміхніться, вас 
знімають!
Маленьке село на Львівщині нашпигують 
камерами відеоспостереження 

■ СИМВОЛИ

«Страсті» гербові
Громадські активісти вимагають 
змінити зірку і доповнити півмісяць

■

ПАТРІОТИЧНО

Селяни мислять креативно
Аграрії виростили гігантський тризуб із рису, який стане 
новим національним рекордом України

■

Тризуб із чорного рису.❙
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«Крім професійної діяльності, ми розглядаємо 
також версію дестабілізації ситуації в центрі столиці».

Юрій Луценко
Генеральний прокурор України

УКРАЇНА МОЛОДА

Той, хто грає зі смертю
 ...Вперше про Шеремета я почула 
ще в 1997-му — тоді він був кинутий 
білоруською владою за ґрати після ре-
портажу про погану організацію охо-
рони білорусько-литовського кордо-
ну. Павло Шеремет відсидів близько 
трьох місяців і вийшов із СІЗО, отри-
мавши умовний термін — формально 
йому інкримінували «порушення де-
ржавного кордону».
 Треба визнати, Бацька обійшовся 
з неугодним журналістом досить ми-
лостиво — адже цілком міг посади-
ти не умовно, а реально і надовго. Міг 
Шеремет і просто згинути десь у пар-
тизанських лісах і болотах Білорусі, 
як згинуло чимало інших неугодних, 
у тому числі колега Шеремета опера-
тор Завадський, який зник по дорозі 
в Мінський аеропорт, де він збирався 
зустріти Шеремета. Завадського, як 
з’ясувало слідство, викрали і забили 
лопатою мінські офіцери МВС. Це ста-
лося влітку 2000 р., незадовго до того, 
як в Україні був викрадений і вбитий 
київським міліцейським генералом 
журналіст Георгій Гонгадзе.
 На той момент Павло Шеремет 
уже працював у Росії, яка в 2000 році 
в порівнянні з Білоруссю вигляда-
ла значно гуманнішою та вільнішою. 
Поступово, щоправда, РФ ставала все 
менш вільною і все більш канібаль-
ською. Павло Шеремет міг розділити 
долю Анни Політковської — але і тут 
смерть обійшла його стороною. Щоб 
наздогнати через роки в серці Украї-
ни...
 В Україні ім’я Шеремета знову про-
звучало в ті скандальні дні правління 
Януковича, коли єдиний опозиційний 
канал TVi змінив структуру власності 
і втратив як глядацьку аудиторію, так 
і всю журналістську команду. Першим 
на вихід пішов якраз Павло Шеремет 
— новопризначений гендиректор Ар-
тем Шевченко оголосив його «прово-
катором» і звільнив. Мустафа Найєм 
та інші пішли слідом.
 Є один епізод у біографії Шереме-
та, який не можуть йому пробачити 
українські патріоти — це робота ве-
дучим на радіо «Вести». Не так давно 
аналогічну пропозицію отримав жур-
наліст Павло Казарін, але відмовився: 
мовляв, «ворожі» видання дають сво-
боду слова популярним журналістам, 
відводячи їм роль «іміджевого тарану, 
за спиною якого вже йдуть маршові 
батальйони чужого порядку денно-
го». З Казаріним складно не погоди-

тися, але й позиція Шеремета по-своє-
му виправдана. Бо якщо є майданчик, 
з якого можна говорити потрібну сус-
пільству правду, то ним слід скориста-
тися. Тому не варто шукати «зраду» 
там, де її немає, а є просто різні підхо-
ди до журналістської етики воєнного 
часу.

Так хто ж винен?
 ...Сьогодні живим і здоровим є 
Олександр Григорович Лукашенко, 
який вижив Шеремета з Білорусі. Жи-
вий і Владімір Путін, який довго і на-
полегливо перетворював Росію з перс-
пективної демократичної країни в за-
повідник мракобісся, брехні та агресії. 
Гучні розслідування Шеремета про ко-
рупцію в Росії не змогли вберегти її від 
настання темряви путінізму.  
 Живий і Артем Шевченко, котрий 
вигнав Шеремета з TVі і оголосив 
його «провокатором» — сьогодні він 
від імені МВС називає загиблого «ві-
домим популярним журналістом» і 
співчуває рідним та близьким покій-
ного. Добре себе почуває і Княжиць-
кий — він під час скандалу з TVi ого-
лосив Шеремета «агентом ФСБ». 
 Буквально напередодні Шеремет 
знову нагадав в ефірі про роль Княжи-
цького в розвалі TVi — і тепер Княжи-
цький не знайшов навіть доброго сло-
ва на адресу загиблого, обмежившись 
констатацією, що, мовляв, нікого не 
можна вбивати в центрі мирного міс-
та. Відмінно себе почувають олігар-
хи та їхні маріонетки, чиї корупційні 
схеми викривав Шеремет на своїх ефі-
рах.
 Затяті любителі розганяти «зраду» 
вже твердять, що вбивство Шеремета 
— це справа рук української влади й 
особисто Петра Порошенка. Версія 
має право на існування, ось тільки 
вона спочатку повинна бути доведе-
на, адже теза про те, що Порошенко 
винен у всьому просто тому, що він По-
рошенко, критики не витримує.
 Інші кивають на добробати — ос-
таннім часом Шеремет приділяв чи-
мало уваги, наприклад, полку «Азов» 
і, можливо, копнув глибше, ніж йому 
могли дозволити. 
 Треті — і серед них чимало високо-
поставлених персон — звичним жес-
том кивають у бік північно-східного 
сусіда. Мов ляв, рука Кремля винна, і 
справа з кінцем.
 Винних у вбивстві і його замов-
ників нехай шукають слідчі — за-
ява Петра Порошенка про залучення 

до розслідування ФБР США звучить 
одночасно ганьбою і надією: мовляв, 
самостійно Україна розслідувати це 
вбивство неспроможна, тож нехай хоч 
заморські фахівці допоможуть.
 Безперечно, найближчі дні при-
внесуть у теперішні розклади, версії, 
припущення та відверті фантазії свіжі 
нюанси. Ще якийсь час пристрасті ки-

пітимуть. Високопосадовці проводи-
тимуть брифінги, створюватимуть ко-
місії з розслідувань тощо. А експерти, 
медійники та політики ходитимуть на 
ток-шоу і писатимуть блоги та «аналі-
зи». А потім усе закінчиться. Все вля-
жеться і справу Шеремета потроху за-
будуть. Чи, може, цього разу все буде 
інакше?... ■

ВБИВСТВО

Підірване слово
У Києві вбито відомого журналіста Павла Шеремета
Наталія ЛЕБІДЬ

У середу зранку вже звикла до смертей та втрат країна здригнулася від жах-
ливої звістки. Просто в центрі Києва на людному перехресті злетіла в повітря 
машина, якою їхав відомий журналіст Павло Шеремет. Це сталося близько 8-ї 
— Шеремету дали проїхати кілька метрів, а відтак привели в дію (за допомогою 
дистанційного управління) вибуховий пристрій, що розташовувався під місцем 
водія. Автівка належала редакторові «Української правди» Олені Притулі, тож 
паралелі зі справою Гонгадзе виникли мимоволі. Здавалося, що через 16 років 
жах повернувся, лише ще з більшою зухвалістю, адже Павла не викрадали, як 
покійного Георгія, — теракт здійснили серед білого дня, просто на очах у пере-
хожих на інших водіїв.
Випадкові свідки трагедії кинулися до палаючої машини, з якої їм пощастило ви-
тягти ще живого Павла. На ньому тлів одяг, а одна нога — за словами очевидців 
— була майже відірвана. На місце злочину викликали «швидку», пожежників, 
правоохоронців. Тим часом машина вибухнула ще двічі — її уламки розлетілися 
та всіяли територію діаметром 15 метрів. А Павла врятувати не вдалося: доро-
гою до лікарні він помер в кареті «швидкої»: від великої крововтрати та сильного 
больового шоку. Розгублена, схвильована та шокована Хатія Деканоїдзе, очіль-
ниця Національної поліції України, прибувши на місце злочину, обіцяла зробити 
все можливе, аби вбивці Павла Шеремета були встановлені. Відтак посипалися 
й інші обіцянки та присягання — від політиків та чиновників. А соціум забурлив 
імовірними версіями щодо того, хто стоїть за цим убивством. От тільки Павла 
Шеремета вже нічого не поверне — навіть покарання його вбивць, якщо до цьо-
го акту справедливості справа взагалі коли-небудь дійде.

■

Підірвана та знищена вибухом автівка, якою їхав Павло Шеремет.❙

ДОСЬЄ «УМ»

Павло Шеремет
 Народився у Мінську, до середини 1990-х працював на білоруському телебаченні. Журналіст спе-
ціалізувався на аналітиці та економічних темах. У 1996 році його призначили завідувачем білоруським 
бюро Громадського російського телебачення ОРТ (нині Перший канал) і власкором ОРТ в Білорусі. Ше-
ремет займав позицію противника режиму Лукашенка, що скоро позначилося для нього неприємними 
наслідками.
 У 1997 році Шеремет був засуджений до двох років позбавлення волі умовно і до одного року випро-
бувального строку, провівши у в’язниці в цілому три місяці. На думку самого журналіста, справа проти 
нього була ініційована президентом Лукашенком.
 Судячи з його біографії, із 1998 року Шеремет у Білорусі постійно не проживав, а лише інколи при-
їжджав. Працював спецкором програм «Время» та «Новости», а в січні 1999 зайняв пост шеф-редакто-
ра російської та зарубіжної кореспондентської мережі дирекції інформаційних програм ОРТ. Був веду-
чим щотижневої аналітичної програми «Время».
 Пішовши з новинної журналістики, Шеремет продовжив роботу на Першому каналі автором докумен-
тальних фільмів і спецпроектів. Остаточно він покинув працювати на цьому каналі аж у 2008 році.
 Паралельно з роботою на Першому каналі Шеремет у 2005 році створює опозиційне видання «Біло-
руський партизан». Пізніше воно згадувалося у ЗМІ як таке, що містить різку критику білоруської влади. 
Не забував Шеремет і про громадську діяльність у Росії, де у 2006 році разом з Людмилою Алексєєвою, 
Микитою Бєлих, Володимиром Кара-Мурза та іншими заснував організацію «Російський антифашистсь-
кий фронт».
 У 2010 році стало відомо, що журналіста позбавили громадянства Білорусі з офіційною причиною 
«через отримання громадянства РФ», хоча білоруські закони дозволяли мати два паспорти. Після Пер-
шого каналу в Росії Шеремет ще пропрацював кілька років на РЕН-ТВ.
 Із 2013 до 2014 року працює на Громадському телебаченні Росії, після чого починає більш активну 
співпрацю з виданням «Українська правда», а пізніше стає її виконавчим директором.
 Улітку 2015 журналіст почав працювали на «24» телеканалі, але згодом перейшов на радіо «Вєсті». 
Одним із останніх публічних заходів, де Шеремет виступав як журналіст, була прес-конфереція Прези-
дента Порошенка. Там він звернувся до Президента з питанням про можливість призначення Бойка і Ах-
метова губернаторами адміністрацій на Донбасі. Останнім дописом на «Українській правді» Павла Ше-
ремета був блог «Азов», ответственность и добробаты», який він опублікував 17 липня. (За матеріалами 
сайта http://espreso.tv). 

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 І трохи офіціозу. Українські силовики створили оперативну групу для розслідування вбивства Ше-
ремета. Над версією дестабілізації ситуації в Україні працюватиме СБУ, передають українські інформ-
агентства. 
 Керівники силових відомств провели нараду в Президента Петра Порошенка й озвучили перші 
версії того, що сталося. 
 Версій дві: професійна діяльність журналіста і спроба розхитати ситуацію, повідомив Генераль-
ний прокурор Юрій Луценко. «Крім версії вбивства через професійну діяльність, ми розглядаємо 
можливість версії дестабілізації ситуації в центрі столиці», — зазначив він. 
 Далі слово взяв голова СБУ Василь Грицак, який запевнив, що силові структури на даний час про-
водять скоординовані слідчі дії. 
 А голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе тим часом очікує прибуття іноземних фа-
хівців найближчими днями. «Я дуже сподіваюся, що завтра або післязавтра наші іноземні колеги 
приїдуть для того, щоб допомогти нам у розслідуванні», — сказала вона. Ідеться про агентів ФБР, 
спеціально запрошених для участі в розслідуванні особисто главою держави. 
 За словами Петра Порошенка, ефбеерівці вже дали згоду на прибуття в Україну.
 Висловився з приводу вбивства Шеремета і міністр юстиції Павло Петренко. Він поділяє точ-
ку зору СБУ та Генпрокуратури. «Я все ж таки думаю, що це одна зі спроб дестабілізації ситуації в 
країні, тому що, я переконаний, в Україні журналістика є вільною», — зазначив учора Петренко. 
 А от заступник Генерального прокурора України, керівник Спеціалізованої антикорупційної проку-
ратури Назар Холодницький назвав загибель українського журналіста Павла Шеремета замахом на 
свободу слова в Україні.
 У МВС же злочин щодо Павла Шеремета кваліфіковано за статтею «Умисне вбивство, вчинене 
способом, небезпечним для життя багатьох осіб».
 Про реакцію міжнародної спільноти на вбивство Шеремета говорити ще зарано — втім, на тлі ін-
ших подій і, зокрема, чисельних терактів, від яких потерпає світ, навряд чи можна очікувати, що вона 
буде значною. Зрештою, представник ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович уже закликала по-
карати винних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

■
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Віктор ГАЛАСЮК, 
заступник лідера 
Радикальної 
партії 
з економічної 
політики, 
голова Комітету 
Верховної ради 
з промислової 
політики та 
підприємництва 

 Із країн-колоній вивозять сирови-
ну, талановитих людей та зароблені 
прибутки. Україна з роками опини-
лась саме в такій ситуації. Але хіба 
ми достойні цієї «долі»!? Візьмімо 
конкретний приклад....
 Ще на початку 90-х років Україна 
була промисловою країною, зокрема 
виготовляла власну готову продук-
цію з деревини — меблі, папір, фане-
ру, різні столярні вироби. З роками 
власне виробництво занепадало і за-
міщувалося примітивним сировин-
ним експортом.
 Лісова й деревообробна галузь — 
сьогодні не лідер за обсягами експор-
ту, але й не аутсайдер — дає 3% то-
варного експорту, або 1,1 млрд дол. 
США за підсумками 2015 року. Але 
останніми роками вже понад 30% із 
цього експорту — необроблена дере-
вина, ліс-кругляк.
  Держава «домоглася» сировин-
ної переорієнтації економіки через 
всепроникну корупцію, беззаконня 
в судах, недоступні кредити, надмір-
но обтяжливі податки, монополізм 
енергокомпаній... Час це все ради-
кально міняти!
 Ми експортуємо товари в різні 
країни світу, але товари переважно 
сировинні — необроблений метал за-
мість продукції машинобудування; 
зерно замість макаронів; ліс-круг-
ляк замість меблів чи паперу. Хіба 
можна миритися з цим і не створю-
вати умов для розвитку власного ви-
робництва!?
  Хіба це нормально, коли ук-
раїнські ліси нещадно вирубують та 
за безцінь вивозять за кордон? Щоб 
потім там, десь у Польщі та Італії, з 
української сировини українські за-
робітчани виробляли меблі, що про-
даватимуться по всьому світу, в тому 
числі і в Україні. Тільки кубометр 
лісу-кругляка коштує десь 50 дол. 
США, а умовний кубометр меблів із 
цього лісу — вже десь під 1 000 дол. 
США!
 Візьміть будь-яку галузь — гото-
ва продукція щонайменше в 3-5 разів 
дорожча за сировину. Хіба це нови-
на? Влада, яка толерує «сировинну 
хворобу» в лісовій галузі, металур-
гії, сільському господарстві та на-
віть в ІТ, по суті, краде в суспільс-
тва гідне життя, розпродає країну 
«на органи», робить її сировинною 
колонією. За 25 років такої компра-
дорської політики практично розва-
лили державу. Годі вже!
 Саме тому ми з Олегом Ляшком 
через шалений супротив лісової ма-
фії та саботаж адміністрації Прези-
дента вибороли закон про заборону 
експорту лісу-кругляка на 10 років.
 Саме тому ми не зупинились на 
цьому та розробили законопроекти 
про тимчасове ввезення без імпортно-
го мита та ПДВ деревообробного об-
ладнання №№2617 та 2618, покли-
кані зробити його суттєво доступні-
шим для українських деревообробни-
ків. Щоб дати можливість їм оновити 
та розширити виробничу базу навіть 
в умовах, коли через недолугу гро-
шово-кредитну політику Нацбанку 

кредити коштують понад 25%, тоб-
то є абсолютно недоступні для всього 
малого й середнього бізнесу.
 Пакет цих трьох «лісових за-
конів» укупі з дерегуляцією внут-
рішнього ринку деревини забезпе-
чить створення десятків тисяч ро-
бочих місць, десятки мільярдів гри-
вень несировинного експорту, сотні 
мільйонів регулярних надходжень до 
бюджетів!
 Проти таких законів можуть 
виступати тільки запроданці або 
повні невігласи, які не знають, як 
українські ліси безжалісно вирубу-
ються та вивозяться за кордон за без-
цінь, щоб стати меблями в Європі. А 
українці втрачають роботу на вироб-
ництві, бюджет не отримує належ-
них податків, і тільки поборники си-
ровинного експорту — «лісні царь-
ки» будують собі нові палаци. Вод-
ночас Україна бере все нові кредити, 
щоб готову продукцію, вироблену з 
української ж деревини, купувати 
із-за кордону втридорога.
 Натомість останнім часом де-
далі частіше лунають заяви певних 
«діячів» про необхідність відміни 
мораторію на експорт лісу-кругля-
ка, які вже набувають рис цілеспря-
мованої замовної кампанії проти ук-
раїнської промисловості. Мовляв, 
«це ж не дуже по-європейськи», «за-
кордонні партнери занепокоєні» 
тощо.
 Що ж, хоч як би хотілося деяким 
урядовцям та таким поборникам чу-
жих інтересів, але ні я, ні Олег Ляш-
ко, ні наші побратими в парламенті 
— ми не дамо відмінити мораторій на 
експорт необробленої деревини!
 Ми доможемось припинення га-
небної контрабанди деревини на мит-
ниці, про яку то тут, то там повідом-
ляють активісти. Ми виборемо па-
кет інвестиційних стимулів для га-
лузі, передбачений законопроектами 
№№2617 та 2618. Ми розчистимо 
внутрішній ринок від корупційних 
схем розподілу деревини в ручному 
режимі. І, безумовно, ми не зупи-
нимось на лісовій галузі. Українсь-
ка металургія та машинобудуван-
ня, сільське господарство та харчова 
промисловість, ІТ-аутсорсинг і нау-
кові розробки та інші сфери діяль-
ності потребують не менш радикаль-
них реформ для переорієнтації з си-
ровинної на продуктову модель, хоча 
і з використанням дещо іншого інс-
трументарію. Це послідовна еконо-
мічна політика Радикальної партії.
 На жаль, багато українських полі-
тиків заради того, щоб бути «визна-
ними» за кордоном, ладні на що за-
вгодно. На підняття пенсійного віку 
(забуваючи про подолання безробіт-
тя), на розпродаж с/г земель (замість 
доступного кредитування села та роз-
витку кооперації), на шокове під-
няття тарифів (замість попереднього 
проведення масштабної енергомодер-
нізації), на лібералізацію торгівлі си-
ровиною — брухтом, деревиною в ін-
тересах інших країн (замість розвит-
ку власного виробництва), на отри-
мання нових і нових кредитів МВФ 
(замість перекриття контрабанди на 
митниці, деофшоризації та виведен-
ня власної економіки з тіні)...
 У цивілізованих країнах влада до-
слухається до власного народу, а не 
до закордонних політиків. І пишаєть-
ся не шоковою політикою та комплі-
ментами ззовні, а підняттям життє-
вого рівня своїх співгромадян та під-
тримкою власного суспільства. Шлях 
до такого політично зрілого підходу в 
нас ще попереду. ■

КОПАЙТЕ ТУТ!

Ми європейці, а не папуаси!
Цілі галузі потребують рішучих реформ 
задля переорієнтації з сировинної на продуктову 
модель виробництва

■ Ігор ВІТОВИЧ

 Депутат від Соціал-де-
мократичної партії Ні-
меччини (СДП) Петра 
Гінц залишає Бундестаг. 
З’ясувалося, що вiд самого 
початку своєї політичної 
кар’єри вона послугову-
валася фальшивою біогра-
фією. 54-річний політик, 
яка видає себе за досвідче-
ного правника, насправ-
ді не лише не закінчила 
жодного вищого навчаль-
ного закладу, але навіть не 
має атестата про закінчен-
ня середньої школи. Гінц 
засідає у федеральному 
парламенті вже 11 років. 
У складеній нею біогра-
фічній довідці, яку мож-
на знайти в парламент-
ському інформаційному 
довіднику, зазначено, що 
атестат про закінчення се-
редньої школи вона отри-
мала 1984 року, а в 1985—
1995 роках вона вивчала 
юриспруденцію і це нав-
чання мало було закінчи-
тися здаванням двоступе-
невих державних іспитів. 
А після цього вона нібито 
працювала як правник у 
багатьох організаціях та 
фондах. 
 Адміністрація Бундес-
тагу повідомила, що пуб-
лікує біографії депутатів, 
які складені ними самими, 
без перевірки даних, що 
містяться в них. Спритна 
шахрайка за фальшивими 
даними спочатку стала де-
путатом міської ради міс-
та Ессен, що в землі Пів-
нічний Рейн-Вестфалія, а 
2005 року вперше виборо-
ла мандат до Бундестагу. 
 Керівництво СДП з обу-
ренням відреагувало на 
скандал і закликало Пет-
ру Гінц негайно скласти 
депутатський мандат. За 
менш ніж рік у землі Пів-
нічний Рейн-Вестфалія 
мають відбутися місцеві 
вибори, які будуть мати 
великий вплив на вибори 

до Бундестагу восени 2017 
року. Шахрайство одного 
з членів партії, та ще й де-
путата Бундестагу, може 
дуже негативно відбити-
ся на виборчому резуль-
таті всієї партії, яка і так 
тепер переживає кризу — 
лише 20 відсотків довіри в 
опитуваннях громадської 
думки. 
 «Ми всі шоковані тим, 
що Петра Гінц упродовж 
30 років водила нас за ніс», 
— заявив глава СДП у місті 
Ессен Томас Кутшати. Як 
повідомляє німецька ін-
формагенція ДПА (dpa), 
коли вибухнув скандал, 
Гінц була недоступною 
для журналістів. Її адво-
кат заявив, що депутат не 
мала достатньо «цивільної 

мужності», щоб зiзнатися 
в шахрайстві. 
 Про сфальшовану 
біографію першою довіда-
лася місцева газета з Ессе-
на «Інформер Магазін». Її 
журналісти скерували до 
депутата від СДП низку за-
питань стосовно її кар’єри. 
Тоді Гінц відповіла, що 
виходить iз політичного 
життя. СДП, як уже вка-
зує її назва, є партією де-
мократичною, її члени не 
обов’язково повинні мати 
вищу освіту, вистачить і 
середньої чи спеціальної 
професійної, щоб мож-
на було зробити політич-
ну кар’єру. Але брехня і 
шахрайство в будь-якій 
німецькій партії не прохо-
дять. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Поліція Вірменії вчора о 4.30 ранку 
провела спецоперацію на перехресті єре-
ванських вулиць Христафора та Хоренаці 
з розгону демонстрантів. Буквально за 
лічені хвилини кілька сотень співробіт-
ників поліції очистили від мітингуваль-
ників територію в районі захопленого 
приміщення поліції в Єревані. Розгін 
демонстрантів розпочався після двох по-
переджень розійтися. Усіх мітингуваль-
ників, які залишилися на ніч на перех-
ресті, було заарештовано та доставлено до 
поліцейської дільниці. 
 Сутички біля відділення поліції в 
районі Еребуні на околиці Єревана по-
чалися ще в середу ввечері, коли до 
будівлі прийшли політичні прихильни-
ки людей, які захопили будівлю. У них 
були плакати заарештованого в червні 
лідера праворадикального політично-
го руху «Установчий парламент» Жи-

райра Сефіляна. Ситуація загострила-
ся після того, як протестувальники ви-
сунули вимогу вирішити питання з 
харчуванням заручників та членів оз-
броєної групи, яка захопила приміщен-
ня поліції. Опозиціонери вимагали, аби 
їжу передавали вони, а не поліцейські. 
Демонстранти пустили в хід каміння, 
а поліція — димові шашки, сльозогін-
ний газ і світлозвукові гранати. У ре-
зультаті зіткнень поранення зазнали 
більш як 50 маніфестантів і поліцейсь-
ких. Було госпіталізовано 18 постраж-
далих, повідомили в міністерстві охоро-
ни здоров’я Вірменії.
 Нагадаємо, 17 липня приблизно 20 
озброєних людей захопило будівлю від-
ділку поліції у столиці Вірменії і взяли 
в заручники співробітників поліції. На-
падники — прихильники координатора 
громадянської ініціативи «Установчий 
парламент» Жирайра Сефіляна, колиш-
ні учасники карабаської війни та гру-
па молодих активістів — вимагають не-
гайного звільнення свого лідера та «усіх 
політв’язнів». Розігнані маніфестанти 
підтримували ці вимоги.
 Ще у середу ввечері поліція заарешту-
вала 15 членів опозиційної партії «Грома-
дянська угода». «Піддані приводу глава 
правління партії Араік Арутюнян, член 
правління Вілен Габрієлян, і ще близько 
15 членів партії, які були поруч зі мною», 
— написав у «Фейсбуці» член опозицій-
ної фракції «Вірменський національний 
конгрес» Нікол Пашинян, якого цитує 
«Інтерфакс». Учора вранці заареш тували 
ще десятки осіб. І вчора ж розпочалися 
судові розслідування у всіх відділках 
поліції у центрі Єревана, куди доставили 
демонстрантів. ■

СКАНДАЛ

Німецький Остап 
Бендер у спідниці
Депутат Петра Гінц залишає 
парламент за фальшування 
документів

■

Петра Гінц робить великі очі.❙

ПРОТИСТОЯННЯ

Не подiлили... 
харчiв
Поліція розігнала 
демонстрантів біля 
захопленої будівлі МВС 
у Єревані

■
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25 липня

НТН

05.15 Т/с «Слід саламандри»

09.00 Кримінальні справи

09.55, 17.25 Т/с «Детективи»

11.35 Х/ф «Принцеса 
на бобах»

13.40, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Маямі-8»

14.00, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

15.40, 0.40 Т/с «Гаваї 5.0»

19.30, 4.20 Т/с «Кулагін і 

партнери»

23.45 Т/с «Під куполом-2»

03.00 Речовий доказ

03.25 Легенди 

бандитської Одеси

03.50 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Б. Стельмах. 

«Примхливе кохання 

Дроздоборода». 

Вистава Київського 

академічного 

Молодого театру 

07.35 Під сузір’ям Глієра, ч. 2. 

У пошуках гармонії 

08.00 Ранок iз «Культурою»

08.30 Інформаційна програма 

«Культура. День». 

Дайджест

08.50 Ранок iз «Культурою»

09.20 Мовою мистецтва. 

Академія. Майстерня 

мистецтвознавців 

09.45 Д/ф «Гайдамацьким 

шляхом» 

10.10 Головна роль. 

Наталя Ворожбит 

11.00 «Штраус в опереті». 

Концерт Київського 

національного 

академічного 

театру оперети 

12.50 Д/ф «Сміхотворець 

Павло Глазовий» 

13.20 Володимир Губа. 

Романси на вірші 

бельгійських поетів 

14.00, 02.00 Х/ф 
«Жменяки», с. 1

15.10, 03.10 Створення 

оркестру

16.00 Азбука ремесел

16.20 Галерея образів. Лукас 

Кранах Молодший

16.30 Немеркнучі зірки. 

Юлія Ткаченко, ч. 1

17.00 Метатеорія професора 

Тищенка, ч. 4

17.25 Доля

17.30 Сенс життя Олександра 

Губарєва, ч. 1

18.00 Родина Цимбалів, ч. 1

18.40 Кременець. 

Невмируща слава, ч. 1

19.00, 00.00 Інформаційна 

програма «Культура. 

День»

19.20 Світ у прямокутнику. 

Планета Океанія 

Миколи Заваріки, ч. 1

19.55 Іван Єгоров. 

Кольори радості

20.05 Передчуття. Ігор 

Крикунов, ч. 2

21.00 Фільм-вистава 

«Касандра»

22.30 Лев Венедиктов. 

Корифей хорового 

мистецтва

23.30 Д/ф «Між минулим і 

нинішнім. Бібліотека 

Києво-Могилянської 

академії»

00.20 Світ у прямокутнику. 

Микола Данюк

01.00 Передчуття. Тетяна 

Круликовська, ч. 2

04.00 Святитель 

Лука Кримський

05.05 Вітражі Адама 

Сталони-Добжанського

СТБ

07.15, 16.00 Все буде добре!

09.15 Зіркове життя

12.10 Х/ф «Сестронька»
14.05, 20.05, 1.55 Слідство 

ведуть екстрасенси

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30 Т/с «Коли ми вдома»

21.00 Містичні історії-7

22.35 Вагітна у 16

23.50 Доньки-матері

00.40 Один за всіх

ТОНІС

06.00 Таке спортивне життя

06.30 Щоденник для батьків

07.00 Модні історії 

07.30 Відлуння

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

12.15, 21.00 Чудеса природи

13.10, 17.45 Чарівні світи

14.00 НЛО: секретні архіви

15.00, 5.20 Цивілізація 

Incognita

15.40, 22.10 Океан-ВЕТ

18.15 Іпостасі спорту

18.50 В гостях 

у Дмитра Гордона

21.40 Приборкувачі 

крокодилів

23.10 Тисяча днів планети

00.00 Т/с «Еротична спека»

02.15 Побачення

03.45 Після опівночі

04.45 Світські хроніки

05.35 Сім чудес України

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.40, 9.00 Top Gear

08.40, 10.00, 19.00, 23.00 

ДжеДАІ

11.00 Реал-бодрит

12.00 Українські сенсації

13.00 Д/ф «Дембель»

14.00, 18.50 Люстратор 7, 62

14.55 Люстратор. Спецпроект

15.50, 23.20 Секретні 

матеріали

18.30 Спецкор

19.20 Цілком таємно

20.00 Х/ф «Легенда. 
Гробниця дракона»

22.00 Т/с «Легенди»

23.55 Д/ф «Помста природи»

02.05 Облом.ua

ФУТБОЛ

06.00 Bonjour Euro!

07.25, 19.40, 21.45, 23.50, 

1.50, 3.50 Топ-матч

07.35, 14.40 Euro Rendez-Vous

09.25 Швейцарія — Польща. 

1/8 фіналу. 

УЄФА Євро-2016

12.30 Вельс — Півн. Ірландія. 

1/8 фіналу. 

УЄФА Євро-2016

15.30 Хорватія — Португалія. 

1/8 фіналу. 

УЄФА Євро-2016

18.05 Великий футбол. 

Євро-2016 

19.55 «Сталь» — 

«Карпати». ЧУ

22.00 «Реал» — «Райо 

Вальєкано». ЧІ

00.00 «Шахтар» — 

«Зірка». ЧУ

02.00 «Порту» — «Челсі». 

Ліга чемпіонів УЄФА

04.00 «Зоря» — 

«Олімпік». ЧУ

ЄВРОСПОРТ

04.00, 5.00 Велоспорт. 

Тур де Франс

06.00, 6.15, 23.45 WATTS

06.30, 12.30 Легка атлетика. 

Чемпіонат світу серед 

юніорів. Шостий день

08.00, 19.15 Футбол. 

Чемпіонат Європи серед 

юнаків (до 19 років). 

Фінал

09.00, 9.30, 21.00, 2.30 

Снукер. World Open. 

Перший день

12.00 Ралі-рейд «Шовковий 

шлях». 15-й етап

13.30, 15.00 Футбол. 

Чемпіонат MLS

16.15, 1.00 Велоспорт. 

Тур Валлонії. Третій етап

18.15 Велоспорт. «Тур 

де Франс». Найкраще

20.15 Спорт зсередини

20.55, 00.00 Шлях до «золота»

23.00 Футбол. Чемпіонат MLS. 

Найкращі моменти

23.30 Найкраще з кінного 

спорту

00.10 Плавання. 

Історія Чада і Бертса

МЕГА

06.00 Вражаючі кадри

06.40 Бандитська Одеса

07.20, 7.50 Дзеркало історії

08.20 Війна на виснаження

09.20 Смертельна зустріч

10.20, 10.50 Світ на долоні

11.20, 17.05 Технології їжі

12.15 Паралельний світ

13.15 Академік Корольов

14.10, 19.50 Секретні історії

15.10 Мегапавуки

16.10, 20.45 Він і вона. 

Бій за життя

18.00 Далеко і ще далі

21.40 Дика Італія

22.40 Мегамисливці

23.30 Покер

00.20 Таємниці слідства

01.20 Зелений рай

К1

03.30 Бійцівський клуб
04.25, 16.00 Три сестри
05.00 Рецепти щастя
05.50 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 Орел і решка. Шопінг
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 Орел і решка
15.00, 21.00 Орел і решка. 

Ювілейний-2
18.15 Звана вечеря
19.10 Розсміши коміка
22.00 Х/ф «У пошуках 

скарбів нібелунгів»
00.20 Х/ф «У пошуках 

бурштинової кімнати»
02.30 Х/ф «Випадковий 

чоловік»

ТЕТ

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

— черепашки-ніндзя»
07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 Мультмікс
10.10 М/с «Клуб Вінкс: 

школа чарівниць»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»
13.30 Т/с «Та, що говорить 

із привидами»
15.20, 17.50 Т/с «Домашній 

арешт»
16.20, 22.00 Країна У
18.50, 19.55, 20.55 Одного 

разу під Полтавою
19.15, 20.20 Одного разу 

в Одесі
23.00 Віталька
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-2»

КАНАЛ «1+1»

06.05, 4.40 Битва салонів

07.00, 8.00 Найкращий 

ресторан з Русланом 

Сенічкіним

09.00, 19.30 ТСН

09.45 Чотири весілля-5

11.00 Міняю жінку-2

12.15, 12.50 Т/с «Сліпа»

13.15, 14.10 Сімейні 

мелодрами-6

15.10, 16.10 Розсміши 

коміка-6

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана-4»

20.15 Комедія «Свати-4»

21.15 Т/с «Центральна 

лікарня»

23.10, 2.45 Драма «Крута 

Джоджия»

01.15 Драма «Артур Ньюман»

04.35 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

06.15 М/ф

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, 12.25 Т/с «Все 

повернеться»

13.20, 14.20 Судові справи

14.30 Сімейний суд

15.15 Чекай на мене

18.05, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 1.10, 4.35 Подробиці

20.40 Т/с «Двадцять років 

без кохання»

22.30 Т/с «Територія краси»

02.05 Д/п «Війна 

всередині нас»

03.00 Т/с «Сусіди»

05.30 Слідство вели... 

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 

19.00, 1.20 Події

06.50, 7.15, 8.15 Ранок 

з Україною

09.15, 2.15 Зоряний шлях

11.30, 5.15 Реальна 

містика

12.30 Х/ф «Коханець 

для Люсі»

14.30, 15.30 Т/с «Якби 

я була царицею»

19.45, 4.10 Говорить 

Україна

21.00 Т/с «Королева гри»

23.00 Події дня

23.30 Х/ф «Бібліотекар-3: 

прокляття 

іудової чаші»

ICTV

05.15 Служба розшуку дітей

05.20 М/с «Том і Джері 

у дитинстві»

05.50, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.50 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

09.45 Х/ф «Мисливці 
за привидами»

11.50, 13.20 Х/ф «Мисливці 
за привидами-2»

12.45, 15.45 Факти. День

14.25, 16.20 Х/ф «Дев’ять 
ярдів»

16.45 Х/ф «Кур’єр»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше, ніж правда

21.25 Т/с «Ніконов і К°»

22.25 Т/с «Відділ 44»

23.25 Х/ф «Типу круті 
лягаві»

01.55 Х/ф «Вірус»
04.05 Факти

04.30 Провокатор

НОВИЙ 
КАНАЛ

03.00, 2.00, 2.55 Великі 

почуття

04.05 Зона ночі

06.10, 8.05 Kids Time

06.12 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»

08.07 М/ф «Джастін 

і лицарі доблесті»

10.00 Х/ф «Молоді 
татусі»

11.40 Х/ф «Міські 
дівчата»

13.20, 24 .00 
Х/ф «Холостяк»

15.20 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Дешево і сердито

21.00 Суперінтуїція

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-му 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

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 21.00, 5.20 

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 Паспортний сервіс

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00, 5.45 Вічне

09.15 Перша студія

10.15 Т/с «Таксі»

11.00 Д/ф «Клінтон»

13.00, 18.30, 1.30 Новини 

(із сурдоперекладом)

13.30 Казки Лірника Сашка

13.45 М/ф «Друзі янголів»

14.15 Суспільний університет

15.00 Д/ф «Бій за гору 

Маківку»

17.00 Вікно в Америку

17.30 Орегонський путівник

18.15, 1.20 Новини. Світ

18.55 Про головне

19.30 РЕ:ФОРМА

20.00 Перша шпальта

20.30 Д/ф «Повернення». 

«Німець»

21.50 Подорожні

22.45 З перших вуст

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

01.45 Книга ua

02.10 Д/ф «Герой не нашого 

часу. Юрій Мажуга»

02.55 Т/с «Царівна»
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06.15 Х/ф «Дике кохання»
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: Маямі-8»
14.00, 19.00, 23.15, 3.15 Свідок
15.20, 0.40 Т/с «Гаваї 5.0»
19.30 Т/с «Кулагін і партнери»
23.45 Т/с «Під куполом-2»
02.30 Європейський 

покерний турнір
03.45 Речовий доказ
04.35 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Азбука ремесел 
06.20 Галерея образів. 

Лукас Кранах Молодший 
06.30 Немеркнучі зірки. 

Юлія Ткаченко, ч. 1 
07.00 Метатеорія професора 

Тищенка, ч. 4 
07.25 Доля 
07.30 Сенс життя 

Олександра Губарєва, ч. 1 
08.00 Ранок iз «Культурою»
08.30, 19.00, 00.00 Інформаційна 

програма «Культура. 
День» 

08.50 Ранок iз «Культурою»
09.20 Світ у прямокутнику. 

Планета Океанія Миколи 
Заваріки, ч. 1 

09.55 Іван Єгоров. 
Кольори радості 

10.05 Передчуття. 
Ігор Крикунов, ч. 2 

11.00 Фільм-вистава 
«Касандра» 

12.30 Лев Венедиктов. Корифей 
хорового мистецтва 

13.30 Д/ф «Між минулим 
і нинішнім. Бібліотека 
Києво-Могилянської 
академії» 

14.00, 02.00 
Х/ф «Жменяки», с. 2

15.10, 03.10 Міжнародний 
джазовий фестиваль 
«Єдність»

16.00 Обереги. Лозоплетіння
16.20 Історія однієї картини. 

Художник 
Микола Пимоненко

16.30 Немеркнучі зірки. 
Юлія Ткаченко, ч. 2

17.00 Роман Коваль. Повернення 
правди. І повіяв 
огонь новий 
iз Холодного Яру, ч. 1

17.30 Сенс життя Олександра 
Губарєва, ч. 2

18.00 Родина Цимбалів, ч. 2
18.40 Кременець. 

Невмируща слава, ч. 2
19.20 Д/ф «Совість. 

Феномен Івана Дзюби». 
Ретроспектива фільмів 
Олександра Муратова 

20.25 Д/ф «Марія Левитська. 
Театральний роман»

21.00 Ф. Лоу «Моя чарівна 
леді». Мюзикл

23.45 Суботів
00.20 Музей книги 

і друкарства України
00.45 Живописні метафори 

Анатолія Криволапа
01.30 Голодомор. 

Дослідження злочину, ч. 1
04.00 Анатолій Матвійчук. 

Поетично-музичний 
вечір «Зерна»

05.35 Лядовська святиня
 

СТБ

07.10, 16.00 Все буде добре!
09.10 Зіркове життя
10.10 Вагітна у 16
11.10 Доньки-матері
12.05 Національне талант-шоу 

«Танцюють всі!-8»
18.00, 22.00 Вiкна-новини
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
19.55 Слідство ведуть 

екстрасенси
21.00 Містичні історії-7 
22.35 Врятуйте нашу сім’ю-3
01.50 Один за всіх

ТОНІС

06.00 Таке спортивне життя
06.30 Щоденник для батьків
07.00 Модні історії
07.30 Приборкувачі крокодилів
09.50, 16.50 Алло, лікарю!
10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 
день за днем»

12.15, 21.00 Чудеса природи
13.00 Чарівні світи
13.40 Будьте здорові!
14.00, 23.10 Тисяча днів планети
14.55 Цивілізація Incognita
15.40, 22.10 Океан-ВЕТ
17.45 Соціальний статус: 

ваша пенсія
18.20, 5.35 Сім чудес України
18.50 В гостях у Дмитра Гордона
21.40 Відлуння
00.00 Т/с «Еротична спека»

02.10 Побачення
03.40 Після опівночі
04.40 Світські хроніки
05.05 Кумири
05.15 Іпостасі спорту

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
07.40, 11.20, 2.00 Облом.ua
08.10, 19.00, 23.00 ДжеДАІ
08.30, 18.30 Спецкор
08.50 Люстратор 7, 62
09.00, 23.20 Секретні матеріали
09.20 Д/ф «Помста природи»
12.15 Відеобімба
13.50 Т/с «Мисливці 

за реліквіями»
14.40 Т/с «Загублений світ»
15.35, 22.00 Т/с «Легенди»
16.30 Х/ф «Супербрати 

Маріо»
18.50 Люстратор 7.62
19.20 Люстратор. Спецпроект
20.00 Х/ф «Бермудські 

щупальця»
23.55 Т/с «МЕК 8»
00.20 Т/с «Секта»

ФУТБОЛ

06.00 Bonjour Euro!
07.25, 15.00, 19.50, 20.50, 0.10 

Топ-матч
07.35, 11.35, 14.25, 15.55 

Euro Rendez-Vous
09.20 Франція — Ірландія. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-2016
12.20 Німеччина — Словаччина. 

1/8 фіналу. 
УЄФА Євро-2016

15.40 22.30 Футбол NEWS. LIVE
16.25 Угорщина — Бельгія. 1/8 

фіналу. УЄФА Євро-2016
18.30 Великий футбол. 

Євро-2016
20.00 Огляд чемпіонату. УЄФА 

Євро-2016
21.00, 23.40 Футбол LIVE
21.40 «Шахтар» — «Янг Бойз». 

Ліга чемпіонів УЄФА
00.20 «Ворскла» — 

«Чорноморець». ЧУ
02.10 «Барселона» — 

«Гранада». ЧІ
04.00 «Сталь» — «Карпати». ЧУ

ЄВРОСПОРТ

04.00, 8.30, 15.15 Велоспорт. 
Тур Валлонії. Третій етап

05.30, 14.05, 1.00 Футбол. 
Чемпіонат Європи серед 
юнаків (до 19 років). Фінал

06.30, 18.30 Футбол. 
Чемпіонат MLS

07.30, 12.30 Велоспорт. «Тур 
де Франс». Найкраще

09.00, 9.30, 21.05, 2.30 Снукер. 
World Open. Другий день

12.00, 12.15 WATTS
13.30 Футбол. Чемпіонат MLS. 

Найкращі моменти
13.55 Шлях до золота
16.30, 20.00, 0.05 Велоспорт. Тур 

Валлонії. Четвертий етап
23.00 Дух вітрильного спорту
23.30 Автоспорт. Етап чемпіонату 

світу з перегонів 
на витривалість. Огляд

МЕГА

06.00 Вражаючі кадри
06.40 Бандитський Київ
07.20, 7.50, 1.20 Дзеркало історії
08.20 Злочин іменем раси
09.20 Смертельна зустріч
10.20 Вісники богів
11.20, 17.05 Технології їжі
12.15 Паралельний світ
13.15 Зворотній бік Місяця
14.10, 19.50 Секретні історії
15.10 Таємниці джмелів
16.10, 20.45 Він і вона. 

Бій за життя

18.00 Далеко і ще далі
21.40 Пустелі: життя на межі
22.40 Мегамисливці
23.30 Вражаюче відео
00.20 Таємниці слідства

К1

03.20 Х/ф «Випадковий 
чоловік»

04.15, 16.00 Три сестри
05.00 Рецепти щастя
05.50 Свати біля плити
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 М/ф
09.00, 1.40 Т/с «90210: 

нове покоління»
10.40 Орел і решка. Шопінг
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 Орел і решка
15.00, 21.00 Орел і решка. 

Ювілейний-2
18.15 Звана вечеря
19.10 Розсміши коміка
22.00 КВК на БІС
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.50 М/с «Підлітки-мутанти — 

черепашки-ніндзя»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 Мультмікс

10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

11.00 Т/с «Усі жінки — відьми»

13.30 Т/с «Та, що говорить 

із привидами»

15.20, 17.50 Т/с «Домашній 

арешт»

16.20, 22.00 Країна У

18.50, 19.55, 20.55 Одного разу 

під Полтавою

19.15, 20.20 Одного разу в Одесі

23.00 Віталька

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-2»

КАНАЛ «1+1»

06.05, 4.35 Битва салонів

07.00, 8.00 Найкращий ресторан 

з Русланом Сенічкіним

09.00, 19.30, 1.15 ТСН

09.45 Чотири весілля-5

11.00 Міняю жінку-2

12.15, 12.50 Т/с «Сліпа»

13.15, 14.10, 3.40 Сімейні 

мелодрами-6

15.10, 16.10 Розсміши коміка-6

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана-4»

20.15 Комедія «Свати-4»

21.15 Т/с «Центральна лікарня»

23.10, 2.00 Драма «Приниження»

04.30 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

06.25 М/ф

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, 20.40 Т/с «Двадцять років 

без кохання»

11.10, 12.25, 5.35 Слідство вели... 

13.35, 14.20 Судові справи

14.30, 16.15 Сімейний суд

16.40 Давай одружимося

18.05, 19.00 Стосується кожного

20.00, 1.15, 4.45 Подробиці

22.30 Т/с «Територія краси»

02.05 Д/п «Війна всередині нас»

03.05 Т/с «Сусіди»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 11.40, 5.15 Реальна 

містика

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

1.55 Події

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 4.35 Зоряний шлях

12.40 Х/ф «Арифметика 
підлості»

14.40, 15.30 Т/с «Жіночий лікар»

19.45 Говорить Україна

21.30 Футбол. Ліга чемпіонів 

УЄФА «Шахтар» — 

«Янг Бойз»

23.50 Події дня

00.10 Т/с «C. S. I.: місце злочину 

Маямі»

02.50 Х/ф «Бібліотекар 3: 
прокляття іудової чаші»

ICTV

05.25, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

10.10 Т/с «Сонька Золота 

Ручка»

11.55, 13.20, 1.45 
Х/ф «Солдат»

12.45, 15.45 Факти. День

14.30, 22.25 Т/с «Відділ 44»

15.25, 16.20, 21.25 Т/с «Ніконов 

і К°»

16.55 Т/с «Нічні ластівки»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

23.25 Х/ф «Спеціаліст»

03.55 Служба розшуку дітей

04.00 Студія Вашингтон

04.05 Факти

04.35 Провокатор

НОВИЙ 

КАНАЛ

03.40 Служба розшуку дітей

03.45 Зона ночі

05.45, 7.05 Kids Time

05.50 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»

07.07 Т/с «Друзі»

09.15 Т/с «Щасливі разом»

15.20 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Т/с «СашаТаня»

20.00 Супермодель 

по-українськи

21.50 Київ вдень 

і вночі

23.40 Х/ф «Робін Гуд: 
принц злодіїв»

02.20 Великі почуття

5 канал

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 21.00, 5.20 

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

09.15, 18.55 Про головне

09.45, 1.45 Уряд на зв’язку 

з громадянами

10.15 Т/с «Таксі»

11.05 Д/ф «Клінтон»

13.00, 18.30, 1.30 Новини 

(із сурдоперекладом)

13.30 Казки Лірника Сашка

13.40 М/ф «Друзі янголів»

13.55 Хто в домі господар?

14.15 Суспільний університет

15.05 Фольк-music

16.15 Подорожні

17.10 Мистецький пульс 

Америки

18.15, 1.20 Новини. Світ

19.40 Т/с «Травма»

20.30 Наші гроші

21.50 Війна і мир

22.30 Класики світової 

літератури

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

02.10 Д/ф «Це моє життя. 

Лариса Кадочникова»

02.55 Т/с «Царівна»

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-му 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, 17.12, 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

ПЕРЕДПЛАТА-2016■

Бойова газета 
для героїчної нації
Найближчим часом можна 

передплатити «Україну молоду» 

на вересень

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2016 рiк:

на мiсяць — 51 грн. 76 коп.,

на два місяці — 103 грн. 52 коп.,

до кінця року — 207 грн. 04 коп.

Передплатний iндекс — 60970

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

на два місяці — 143 грн. 52 коп.,

до кінця року — 287 грн. 04 коп.

Передплатний iндекс — 01555

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

на два місяці — 36 грн. 94 коп.,

до кінця року— 73 грн. 88 коп.

Передплатний iндекс — 49497

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

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і чита-
чi — як зi столицi, так i з глибинки, — i коле-
ги-журналiсти оцiнюють як головну нацiо-
нальну газету держави. Редакцiя «УМ» i на-
далi намагатиметься бути гiдною такої висо-
кої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
 Оформити передплату в усiх поштових 
вiддiленнях чи безпосередньо в листоношi 
можна до 5 серпня в селах та райцентрах, до 
10 серпня — в обласних центрах та в Києві, і 
ви отримуватимете газету з вересня.
 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
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НТН

05.05, 19.30, 4.55 Т/с «Кулагін 

і партнери»

06.55 Х/ф «Небезпечні 
гастролі»

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: Маямі-8»

14.00, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

15.20, 0.40 Т/с «Гаваї 5.0»

23.45 Т/с «Під куполом-2»

03.00 Випадковий свідок

03.10 Речовий доказ

04.00 Легенди 

бандитської Одеси

04.25 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Обереги. Лозоплетіння 

06.20 Історія однієї картини. 

Художник Микола 

Пимоненко 

06.30 Немеркнучі зірки. 

Юлія Ткаченко, ч. 2 

07.00 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

І повіяв огонь новий 

iз Холодного Яру, ч. 1 

07.35 Сенс життя Олександра 

Губарєва, ч. 2 

08.00 Ранок iз «Культурою»

08.30, 19.00, 00.00 

Інформаційна програма 

«Культура. День» 

08.50 Ранок iз «Культурою»

09.20 Д/ф «Совість. 

Феномен Івана Дзюби». 

Ретроспектива фільмів 

Олександра Муратова 

10.25 Д/ф «Марія Левитська. 

Театральний роман» 

11.00 Ф. Лоу «Моя чарівна 

леді». Мюзикл

13.45 Суботів 

14.00, 02.00 
Х/ф «Жменяки», с. 3

15.05, 03.05 Д. Шостакович. 

Симфонія №10

16.00 Музика і музиканти. 

Щедрик

16.45 Так було. 

Пересопницьке 

Євангеліє 

17.00 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

І повіяв огонь новий 

iз Холодного Яру, ч. 2

17.30 Сенс життя Олександра 

Губарєва, ч. 3

18.00 Родина Цимбалів, п. 3

18.25 Ідеальне місто Жовква

19.20 Національний 

Києво-Печерський 

історико-культурний 

заповідник

19.40 Д/ф «Чесно жити 

і чесно померти...» 

Ігуменя Йосифа Вітер»

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Наталка Бучель, ч. 1

21.00 «Віденський вальс». 

Вистава та її історія 

на сцені Національної 

опери України

23.00 Д/ф «Володимир зорав, 

Ярослав засіяв»

00.20 Діалоги 

з Романом Колядою. 

Мирослав Скорик

01.15 Старий Луцьк

01.30 Голодомор. 

Дослідження 

злочину, ч. 2

04.00 Т/с «Братство», с. 1

05.30 Талісман родини 

Симиренків

СТБ

06.40, 16.00 Все буде добре!

08.40 Танцюють всі!-8

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30 Т/с «Коли ми вдома»

20.05, 1.50 Слідство 

ведуть екстрасенси

21.00 Містичні історії-5 

22.35 Давай поговоримо про 

секс-2

00.30 Один за всіх

ТОНІС

06.00 Таке спортивне життя

06.30 Щоденник для батьків

07.00 Модні історії 

07.30 Відлуння

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

12.15, 21.00 Чудеса природи

13.00 Соціальний статус: 

ваша пенсія

14.00, 23.10 Тисяча днів 

планети

14.55 Цивілізація Incognita

15.40, 22.10 Природа сьогодні

17.45 Чарівні світи

18.15, 5.35 Сім чудес України

18.50 В гостях 

у Дмитра Гордона

21.40 Глобал-3000

00.00 Натхнення

00.10 Т/с «Еротична спека»

02.20 Фантазія

03.55 Після опівночі

05.00 Світські хроніки

05.25 Кумири

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.35, 12.10, 1.15 Облом.ua

08.10, 19.00, 23.00 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

08.50, 18.50, 19.20 

Люстратор 7.62

09.00, 23.20 Секретні 

матеріали

09.20, 10.15 Д/ф «Підземні 

міста»

11.10 Шість кадрів

12.45 Відеобімба

13.30, 23.55 Т/с «МЕК 8»

13.55 Т/с «Мисливці 

за реліквіями»

14.45 Т/с «Загублений світ»

15.40, 22.00 Т/с «Легенди»

16.35 Х/ф «Вогняна 
пастка»

20.00 Х/ф «Американські 
дракони»

00.20 Т/с «Секта»

ФУТБОЛ

06.00 Bonjour Euro!

07.25, 11.30 Euro Rendez-Vous

09.00 Італія — Іспанія. 

1/8 фіналу. 

УЄФА Євро-2016

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

11.20, 15.55, 19.15, 21.50 

Топ-матч

12.25 Англія — Ісландія. 

1/8 фіналу. 

УЄФА Євро-2016

14.35 Великий футбол. 

Євро-2016

16.15, 18.45 Футбол LIVE

16.55, 0.30 «Шахтар» — 

«Янг Бойз». 

Ліга чемпіонів УЄФА

20.00 «Зоря» — 

«Олімпік». ЧУ

22.45 «Вест Гем» — 

«Ман Сіті». ЧА

02.15 «Лаціо» — «Дніпро». 

Ліга Європи УЄФА

04.00 «Ворскла» — 

«Чорноморець». ЧУ

ЄВРОСПОРТ

04.00, 8.30, 12.30, 15.15 

Велоспорт. 

Тур Валлонії. 

Четвертий етап

05.30, 13.15, 1.00 Футбол. 

Чемпіонат MLS

06.30, 14.15, 18.45, 23.00 

Велоспорт. «Тур 

де Франс». Найкраще

07.30 Футбол. Чемпіонат 

Європи серед юнаків 

(до 19 років).Фінал

09.00, 9.30, 21.00, 2.30 

Снукер. World Open. 

Третій день

12.00 Дух вітрильного спорту

16.15, 19.45, 0.05 Велоспорт. 

Тур Валлонії. 

П’ятий етап

18.15 Футбол. Чемпіонат MLS. 

Найкращі моменти

20.50 Шлях до золота

МЕГА

06.00 Вражаючі кадри

06.40 Бандитська Одеса

07.20 Дзеркало історії

08.20 Треблінка: 

машина смерті

09.20 Смертельна зустріч

10.20 Річкові пригоди

11.20, 17.05 Технології їжі

12.15 Паралельний світ

13.15 Прокляття скіфських 

курганів

14.10, 19.50 Секретні історії

15.10, 22.40 Мегамисливці

16.10 Останні племена

18.00 Далеко і ще далі

20.45 Він і вона. Бій за життя

21.40 Пустелі: життя на межі

23.30 Вражаюче відео

00.20, 5.10 Таємниці слідства

01.20 Шокуюче відео

К1

03.00 Бійцівський клуб

04.00, 16.00 Три сестри

05.00 Рецепти щастя

05.50 Свати біля плити

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.00, 1.40 Т/с «90210: 

нове покоління»

10.40 Орел і решка. Шопінг

12.30 Т/с «Дикий ангел»

14.00, 20.10 Орел і решка

15.00, 21.00 Орел і решка. 

Ювілейний-2

18.15 Звана вечеря

19.10 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.50 М/с «Підлітки-мутанти 

— черепашки-ніндзя»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 Мультмікс

10.10 М/с «Клуб Вінкс: 

школа чарівниць»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.30 Т/с «Та, що говорить 

із привидами»

15.20, 17.50 Т/с «Домашній 

арешт»

16.20, 22.00 Країна У

18.50, 19.55, 20.55 Одного 

разу під Полтавою

19.15, 20.20 Одного разу 

в Одесі

23.00 Віталька

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»

КАНАЛ «1+1»

06.05, 4.45 Битва салонів

07.00, 8.00 Найкращий 

ресторан 

з Русланом Сенічкіним

09.00, 19.30, 0.45 ТСН

09.45 Чотири весілля-5

11.00 Міняю жінку-2

12.15, 12.50 Т/с «Сліпа»

13.15, 14.10, 3.05, 3.55 

Сімейні мелодрами-6

15.10, 16.10 Розсміши 

коміка-6

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана-4»

20.15 Комедія «Свати-4»

21.15 Т/с «Центральна 

лікарня»

23.10, 1.30 Х/ф «Різня»
04.40 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

06.30 М/ф
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 

16.00, 17.40 Новини
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 

«Ранок з «ІНТЕРом»
09.20, 20.40 Т/с «Двадцять 

років без кохання»
11.10, 12.25, 5.35 

Слідство вели... 
12.40, 15.00, 16.15 Сімейний суд
13.00 Молебень на 

Володимирській гірці 
та Всеукраїнський 
хресний хід

16.40 Давай одружимося
18.05, 19.00 Стосується 

кожного
20.00, 1.15, 4.40 Подробиці
22.30 Т/с «Територія краси»
02.05 Д/п «Війна всередині нас»

03.05 Т/с «Сусіди»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.00, 11.40, 5.15 Реальна 

містика

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 

19.00, 2.50 Події

07.15, 8.15 Ранок 

з Україною

09.15, 4.50 Зоряний шлях

12.40, 21.00 Т/с «Королева 

гри»

14.40, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»

19.45, 3.45 Говорить 

Україна

23.00 Події дня

23.30 Т/с «C. S. I.: 

місце злочину Маямі»

ICTV

05.20 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.00, 16.55 Т/с «Нічні 

ластівки»

11.50, 13.20 Х/ф 
«Спеціаліст»

12.45, 15.45 Факти. День

14.35, 22.25 Т/с «Відділ 44»

15.35, 16.20, 21.25 

Т/с «Ніконов і К°»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

23.20 Х/ф «Наймані убивці»

02.00 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

04.00 Студія Вашингтон

04.05 Факти

04.30 Провокатор

НОВИЙ 
КАНАЛ

03.15 Великі почуття

04.00 Зона ночі

06.05, 7.20 Kids Time

06.07 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»

07.25 Т/с «Друзі»

09.50 Т/с «Щасливі разом»

15.20 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Т/с «СашаТаня»

20.00 Супермодель 

по-українськи

22.00 Київ вдень 

і вночі

23.45 Х/ф «Олександр»

5 канал

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 21.00, 5.20 

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

09.15, 18.55, 1.45 Про головне

09.45 Наші гроші

10.15 Т/с «Таксі»

11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України

13.00, 18.30, 1.30 Новини 

(із сурдоперекладом)

13.30 Казки Лірника Сашка

13.45 М/ф «Друзі янголів»

14.00 Школа Мері Поппінс

14.15 Суспільний університет

15.00 «Одеса-класік 

представляє...» 

Концертна програма

16.20 Д/ф «Ловець слів»

17.15 Д/с «Середземномор’я»

18.15, 1.20 Новини. Світ

19.25 Т/с «Травма»

21.50 Слідство. Інфо

22.40 Мегалот

22.45 З перших вуст

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

02.10 Д/ф «Я за все 

вдячний долі. 

Олексій Богданович»

02.55 Т/с «Царівна»

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-му 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
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06.50 Х/ф «Вірність»
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: Маямі-8»

14.00, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

15.20, 0.40 Т/с «Гаваї 5.0»

19.30, 5.00 Т/с «Кулагін 

і партнери»

23.45 Т/с «Під куполом-2»

03.00 Випадковий свідок

03.10 Речовий доказ

04.00 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Музика і музиканти. 

Щедрик 

06.50 Так було. 

Пересопницьке 

Євангеліє 

07.00 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

І повіяв огонь новий 

iз Холодного Яру, ч. 2

07.35 Сенс життя Олександра 

Губарєва, ч. 3 

08.00 Ранок iз «Культурою»

08.30, 19.00, 00.00 

Інформаційна програма 

«Культура. День» 

08.50 Ранок iз «Культурою»

09.20 Національний 

Києво-Печерський 

історико-культурний 

заповідник 

09.40 Д/ф «Чесно жити 

і чесно померти...» 

Ігуменя Йосифа Вітер» 

10.30 Діалог. 

Василь Герасим’юк — 

Наталка Бучель, ч. 1 

11.00 «Віденський вальс». 

Вистава та її історія 

на сцені Національної 

опери України 

13.00 Д/ф «Володимир зорав, 

Ярослав засіяв» 

14.00, 02.00 Фільм-вистава 

«Чорна пантера 

та Білий ведмідь». 

За п’єсою В. Винниченка 

15.15, 03.15 Концерт камерної 

музики. Дж. Перголезе. 

«Stabat Mater»

15.55 Православний календар 

16.05 Світ особистості. 

Момент кохання... 

Євген Нищук

17.00 Доньки 

Ярослава Мудрого

17.30 А у нас кіно знімали... 

Іван Миколайчук

18.00 «Кому повідаю 

печаль мою...» 

18.25 Таємниця Богородиці 

Пирогощі

19.20, 00.20 Дійові особи 

20.15 Гра долі. Упертий 

українець

20.30 Діалог. 

Василь Герасим’юк — 

Наталка Бучель, ч. 2

21.00 Б. Грищук. «Поет і кат». 

Моновистава театру 

«Кут», м. Хмельницький

21.40 Валентин Сильвестров. 

«Псалми Шевченкові»

22.30 Світло хреста 

митрополита 

Андрея Шептицького

23.40 Підгорецький монастир

01.15 Гра долі. 

Німфея Кандіда 

01.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Леонід 

Грабовський (США), ч. 1

04.00 Т/с «Братство», с. 2

05.30 Василь Симоненко 

в контексті часу 

СТБ

07.00, 16.00 Все буде добре!

09.00 Врятуйте нашу сім’ю-3

12.10 Танцюють всі!-8

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30 Т/с «Коли ми вдома»

20.00, 2.20 Слідство ведуть 

екстрасенси

21.00 Містичні історії-5 

22.35 Я соромлюсь 

свого тіла-2

ТОНІС

06.00 Таке спортивне життя

06.30 Щоденник для батьків

07.00 Модні історії

07.30 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 Чудеса природи

13.10, 17.45 Чарівні світи

14.00, 23.10 Тисяча днів 

планети

15.00, 5.20 Цивілізація 

Incognita

15.40, 22.10 Природа сьогодні

18.15 Сім чудес України

18.50 В гостях 

у Дмитра Гордона

21.40 Відлуння

00.00 Т/с «Еротична спека»

02.10 Фантазія

03.35 Після опівночі

04.40 Світські хроніки

05.10 Кумири

05.35 Сім чудес України

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.35, 12.10, 1.15 Облом.ua

08.10, 19.00, 23.00 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

08.50, 18.50 Люстратор 7.62

09.00, 19.20, 23.20 Секретні 

матеріали

09.20, 10.15 Д/ф «Підземні 

міста»

11.10 Шість кадрів

12.45 Відеобімба

13.35, 23.55 Т/с «МЕК 8»

14.00 Т/с «Мисливці 

за реліквіями»

14.50 Т/с «Загублений світ»

15.45, 22.00 Т/с «Легенди»

16.40 Х/ф «Американські 
дракони»

20.00 Х/ф «Фактор 8»
00.20 Т/с «Секта»

ФУТБОЛ

06.00, 8.20, 15.55, 18.00, 

20.05, 22.10 Топ-матч

06.30 «Барселона» — 

«Баєр». 

Ліга чемпіонів УЄФА

08.40 Bonjour Euro!

10.00, 15.40, 22.30 

Футбол NEWS. LIVE

10.15 Euro Rendez-Vous

11.50 Польща — Португалія. 

1/4 фіналу. 

УЄФА Євро-2016

14.35 Великий футбол. 

Євро-2016

16.10 «Сталь» — 

«Карпати». ЧУ

18.15 «Реал» — 

«Депортіво». ЧІ

20.20 «Шахтар» — 

«Янг Бойз». 

Ліга чемпіонів УЄФА

22.45 «Ворскла» — 

«Чорноморець». ЧУ

00.30 Ліга Європи УЄФА

02.15 «Реал» — «Атлетік». ЧІ

04.00 «Лестер Сіті» — 

«Ліверпуль». ЧА

ЄВРОСПОРТ

04.00, 8.30, 12.00, 18.30 

Велоспорт. Тур 

Валлонії. П’ятий етап

05.30, 13.30, 19.30, 00.00 

Велоспорт. «Тур 

де Франс». Найкраще

06.30 Футбол. Чемпіонат 

Європи серед юнаків 

(до 19 років). Фінал

07.30 Футбол. Чемпіонат MLS

09.00, 9.30, 14.30, 17.30, 2.30 

Снукер. World Open. 

Четвертий день

13.25, 20.30 Шлях до золота

20.35, 21.15, 1.00 Футбол. 

Чемпіонат Європи серед 

дівчат (до 19 років) 

23.30 Футбол. Чемпіонат MLS. 

Найкращі моменти

МЕГА

06.00 Вражаючі кадри

06.40 Бандитський Київ

07.20 Дзеркало історії

08.20 Цісар і війна

09.20 Смертельна зустріч

10.20 Світ на долоні

11.20, 17.05 Технології їжі

12.15 Паралельний світ

13.15 Шосте відчуття

14.10, 19.50 Секретні історії

15.10 Мегамисливці

16.10, 20.45 Він і вона. 

Бій за життя

18.00 Далеко і ще далі

21.40 Пустелі: життя на межі

22.40 Мегапавуки

23.30 Вражаюче відео

00.20, 5.10 Таємниці слідства

01.20 Кримінал: 

великі таємниці

К1

03.00 Бійцівський клуб

04.00, 16.00 Три сестри

05.00 Рецепти щастя

05.50 Свати біля плити

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.00, 0.45 Т/с «90210: 

нове покоління»

10.40, 2.15 Орел і решка. 

Шопінг

12.30 Т/с «Дикий ангел»

14.00, 20.10 Орел і решка

15.00, 21.00 Орел і решка. 

Ювілейний-2

18.15 Звана вечеря

19.10 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.50 М/с «Підлітки-мутанти 

— черепашки-ніндзя»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 Мультмікс

10.10 М/с «Клуб Вінкс: 

школа чарівниць»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.30 Т/с «Та, що говорить 

із привидами»

15.20, 17.50 Т/с «Домашній 

арешт»

16.20, 22.00 Країна У

18.50, 19.55, 20.55 Одного 

разу під Полтавою

19.15, 20.20 Одного разу 

в Одесі

23.00 Віталька

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»

КАНАЛ «1+1»

06.05, 4.30 Битва салонів

07.00, 8.00 Найкращий 

ресторан з Русланом 

Сенічкіним

09.00, 19.30, 1.10 ТСН

09.45 Чотири весілля-5

11.00 Міняю жінку-2

12.15, 12.50 Т/с «Сліпа»

13.15, 14.10, 3.40 Сімейні 

мелодрами-6

15.10, 16.10 Розсміши 

коміка-6

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана-4»

20.15 Комедія «Свати-4»

21.15 Т/с «Центральна 

лікарня»

23.10, 1.55 Трилер «Мотель»

ІНТЕР

06.30 М/ф

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 12.00, 

14.00, 16.00, 17.40 

Новини

07.15, 7.35, 8.10, 8.35 

«Ранок з «ІНТЕРом»

09.00 Літургія в Києво-

Печерській лаврі

11.00, 20.40 Т/с «Двадцять 

років без кохання»

11.55, 12.25, 5.30 Слідство 

вели... 

13.15, 14.20 Судові справи

14.25, 16.15 Сімейний суд

16.40 Давай одружимося

18.05, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 1.05, 4.40 Подробиці

22.30 Т/с «Територія краси»

02.00 Д/п «Війна всередині нас»

03.00 Т/с «Сусіди»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.00, 11.40, 5.15 Реальна 

містика

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 

19.00, 2.50 Події

07.15, 8.15 Ранок 

з Україною

09.15, 4.50 Зоряний шлях

12.40, 21.00 Т/с «Королева 

гри»

14.40, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»

19.45, 3.45 Говорить Україна

23.00 Події дня

23.30 Т/с «C. S. I.: 

місце злочину 

Маямі»

ICTV

05.20 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.45, 16.55 Т/с «Нічні 

ластівки»

11.30, 13.20 Х/ф «Наймані 
убивці»

12.45, 15.45 Факти. День

14.35, 22.30 Т/с «Відділ 44»

15.35, 16.20, 21.30 

Т/с «Ніконов і К°»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

23.25 Х/ф «Руйнівник»

01.50 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

03.55 Служба розшуку дітей

04.00 Студія Вашингтон

04.05 Факти

04.30 Провокатор

НОВИЙ
 КАНАЛ

03.05, 1.05 Великі почуття

03.50 Служба розшуку 

дітей

03.55 Зона ночі

06.00, 7.05 Kids Time

06.02 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»

07.07 Т/с «Друзі»

09.20 Т/с «Щасливі 

разом»

15.20 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Т/с «СашаТаня»

20.00 Супермодель 

по-українськи

21.45 Київ вдень і вночі

23.15 Х/ф «Міські 
дівчата»5 канал

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 21.00, 5.30 

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, 1.45 Урочисте 

Богослужіння зі 

Свято-Володимирського 

Кафедрального 

собору на свято 

Св. Володимира 

Великого

12.10 Слідство. Інфо

13.00, 18.30, 1.30 Новини 

(із сурдоперекладом)

13.30 Казки Лірника Сашка

13.45 М/ф «Друзі янголів»

13.55 Як це?

14.15 Суспільний університет

15.00 Спогади

15.35 Надвечір’я. Долі

16.35 Світло

17.15 Д/с «Середземномор’я»

18.15, 1.20 Новини. Світ

18.55 Про головне

19.20 Т/с «Травма»

21.50 Схеми

22.25 Класики світової 

літератури

22.40 З перших вуст

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

04.45 Д/ф «Василь Макух. 

Смолоскип»

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-му 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
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06.50 Х/ф «Очікування 
полковника 
Шалигіна»

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: Маямі-8»

14.00, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

15.20, 0.40 Т/с «Гаваї 5.0»

19.30 Т/с «Кулагін і партнери»

23.45 Т/с «Під куполом-2»

03.00 Випадковий свідок

03.15 Речовий доказ

04.05 Легенди бандитської 

Одеси

04.55 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Світ особистості. 

Момент кохання... 

Євген Нищук 

07.00 Доньки Ярослава 

Мудрого 

07.30 А у нас кіно знімали... 

Іван Миколайчук 

08.00 Ранок iз «Культурою»

08.30, 19.00, 00.00 

Інформаційна програма 

«Культура. День» 

08.50 Ранок iз «Культурою»

09.20 Дійові особи 

10.15 Гра долі. Упертий 

українець 

10.30 Діалог. 

Василь Герасим’юк — 

Наталка Бучель, ч. 2 

11.00 Б. Грищук. «Поет 

і кат». Моновистава 

театру «Кут», 

м. Хмельницький 

11.40 Валентин Сильвестров. 

«Псалми Шевченкові» 

12.30 Світло хреста 

митрополита 

Андрея Шептицького

13.40 Підгорецький монастир 

14.00, 02.00 «Пристрасті дому 

пана Г. -П. «Водевіль-

модерн за п’єсою Олени 

Пчілки «Сужена — 

не огужена» Київського 

академічного театру 

«Колесо»

15.15, 03.15 Є. Станкович. 

«Сільська опера»

16.00 Веселка. Чарівні 

завитушки

16.40 Художнє моделювання

17.00 І кров століть, 

і гул віків... 

17.10 Олена Пчілка. 

«Я не йду в слід чийсь»

18.00 Українська Центральна 

Рада. Історія будинку

18.20 Д/ф «Анатолій 

Солов’яненко. 

Передмова до вічності»

19.20, 00.20 Територія Кіно. 

Юрій Мінзянов

20.10 То твій батько, сину 

20.30 Діалог. 

Василь Герасим’юк — 

Наталка Бучель, ч. 3

21.00 Олесь Янчук про фільм 

«Владика Андрей»

23.35 Музичний театр 

«Молода опера»

01.15 Розповідає Олександр 

Сизоненко. Згадуючи 

Олеся Гончара 

01.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Леонід 

Грабовський (США), ч. 2

04.00 Творчий звіт. 

Композитор 

Богдан Шиптур

СТБ

05.25 Зіркове життя

07.25 Х/ф «Подарунок 
долі»

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30, 0.50 Т/с «Коли 

ми вдома»

20.10 Х/ф «Ми дивно 
зустрілися»

22.35 Х/ф «Дві історії 
про кохання»

01.50 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00 Таке спортивне життя

06.25 Щоденник для батьків

06.50 Модні історії

07.20 Будьте здорові!»

07.30 Відлуння

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

12.15, 21.00 Чудеса природи

13.10, 17.45 Чарівні світи

14.00, 23.10 Тисяча днів 

планети

14.55, 5.20 Цивілізація 

Incognita

15.40, 22.10 Природа сьогодні

18.15, 5.35 Сім чудес України

18.50 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.40 Відлуння

00.00 Т/с «Еротична спека»

02.00 Фантазія

03.35 Вихідний, після опівночі

04.40 Світські хроніки

05.10 Кумири

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.35, 12.10, 1.05 Облом.ua

08.10, 19.00 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

08.50, 18.50 Люстратор 7.62

09.00, 19.20 Секретні 

матеріали

09.20, 10.15 Д/ф «Підземні 

міста»

11.10 Шість кадрів

12.45 Відеобімба

13.30, 23.45 Т/с «МЕК 8»

13.55 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

14.45 Т/с «Загублений світ»

15.40 Т/с «Легенди»

16.35 Х/ф «Фактор 8»
20.00 Х/ф «Прихована 

загроза»
22.00 Х/ф «2012: 

судний день»
00.10 Т/с «Секта»

ФУТБОЛ

06.00, 8.15, 15.15 Топ-матч

06.25, 16.55, 18.45 Ліга 

Європи УЄФА

08.30 Bonjour Euro!

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.15 Euro Rendez-Vous

11.50 Вельс — Бельгія. 

1/4 фіналу. 

УЄФА Євро-2016

14.05 Великий футбол. 

Євро-2016

15.55 Огляд чемпіонату. 

УЄФА Євро-2016

20.45 «Зоря» — 

«Олімпік». ЧУ

22.45 «Шахтар» — 

«Янг Бойз». 

Ліга чемпіонів УЄФА

00.30 «Сталь» — 

«Карпати». ЧУ

02.15 «Челсі» — «МЮ». ЧА

04.00 «Боруссія (Д)» — 

«Порту». 1/16 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

ЄВРОСПОРТ

04.00 Стрибки з трампліна. 

Літній Гран-прі 

05.30 Стрибки з трампліна. 

Літній Гран-прі. 

Командні змагання

07.00, 18.30 Футбол. 

Чемпіонат Європи серед 

дівчат (до 19 років)

08.00 Снукер. World Open. 

Четвертий день

09.00, 9.30, 14.00, 14.30, 

17.30, 21.00, 2.30 

Снукер. World Open. 

1/4 фіналу

12.00, 19.30, 23.00, 1.00 

Футбол. 

Зірки MLS-«Арсенал» 

00.00 Кінний спорт. Кубок 

націй

МЕГА

06.00 Вражаючі кадри

06.40 Бандитська Одеса

07.20 Дзеркало історії

08.20 1918 г. : 

життя після війни

09.20 Смертельна зустріч

10.20 Третє царство: гриби

11.20, 17.05 Технології їжі

12.15 Паралельний світ

13.15 Органи на експорт

14.10, 19.50 Секретні історії

15.10 Мегамисливці

16.10 Він і вона. Бій за життя

18.00 Далеко і ще далі

20.45 Останні племена

21.40 Пустелі: життя на межі

22.40 Таємниці джмелів

23.30 Вражаюче відео

00.20 Таємниці слідства

01.20 Світ на долоні

03.20 Дивовижна Бразилія

К1

03.00 Бійцівський клуб

04.00, 16.00 Три сестри

05.00 Рецепти щастя

05.50 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 Орел і решка. Шопінг

12.30 Т/с «Дикий ангел»

14.00, 20.10 Орел і решка

15.00, 21.00 Орел і решка. 

Ювілейний-2

18.15 Звана вечеря

19.10, 2.40 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 КВК

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.50 М/с «Підлітки-мутанти 

— черепашки-ніндзя»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 Мультмікс

10.10 М/с «Клуб Вінкс: 

школа чарівниць»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.30 Т/с «Та, що говорить 

із привидами»

15.20 Т/с «Домашній арешт»

16.20 Країна У

17.50 М/с «Маша і ведмідь»

18.30 М/ф «Астробой»

20.00 М/ф «Льодовиковий 

період»

21.20 Х/ф «100 мільйонів 
євро»

23.00 Х/ф «Вбивчі 
канікули»

00.30 Т/с «Світлофор»

01.30, 4.35 У ТЕТа тато!

02.25 Даєш, молодь!!

03.15 17+

03.30 Т/с «Щоденники 

Темного»

КАНАЛ «1+1»

06.05 Битва салонів

07.00, 8.00 Найкращий 

ресторан 

з Русланом Сенічкіним

09.00, 19.30 ТСН

09.45 Чотири весілля-5

11.00 Міняю жінку-2

12.15, 12.50 Т/с «Сліпа»

13.15, 14.10 Сімейні 

мелодрами-6

15.10, 16.10 Розсміши 

коміка-6

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана-4»

20.20 Сватики

20.50 Концерт 

22.00 Світське життя

23.00 Вечірній Київ

00.55, 3.50 Бойовик 

«П’ять днів у серпні»

02.40 Драма «Криниця 

для спраглих»

ІНТЕР

06.25 М/ф

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 «Двадцять років 

без кохання»

12.25 Слідство вели... 

13.35, 14.20 Судові справи

14.35, 16.15 Сімейний суд

16.40 Давай одружимося

18.05 Стосується кожного

20.00, 0.20 Подробиці

20.40 Х/ф «Бідна Liz»
22.30 Х/ф «Ніч закритих 

дверей»
01.00 Д/п «Війна всередині 

нас»

02.05 Т/с «Сусіди»

03.55 Чекай на мене

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.00, 11.40 Реальна містика
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.50 Події
07.15, 8.15 Ранок з Україною
09.15, 4.50 Зоряний шлях
12.40, 21.00 Т/с «Королева 

гри»
14.40, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»
19.45, 3.45 Говорить Україна
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C. S. I.: 

місце злочину Маямі»

ICTV

05.20 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.00, 17.00 Т/с «Нічні 

ластівки»

11.45, 13.20 Х/ф 
«Руйнівник»

12.45, 15.45 Факти. День

14.35 Т/с «Відділ 44»

15.35, 16.20 Т/с «Ніконов і К°»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Скетчком «На трьох»

23.30 Х/ф «Скелелаз»

01.50 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

03.40 Т/с «У полі зору»

НОВИЙ 
КАНАЛ

03.00, 1.40 Великі почуття

03.40 Служба розшуку 

дітей

03.45 Зона ночі

05.50 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»

05.52, 7.10 Kids Time

07.12, 21.45 Київ вдень 

і вночі

11.40, 20.00 Супермодель

 по-українськи

19.00 Т/с «СашаТаня»

23.35 Х/ф «Незаконне 
вторгнення»

5 канал

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 21.00, 5.20 
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
09.15, 18.55 Про головне
09.45 РЕ:ФОРМА
10.15 Т/с «Таксі»
10.55 Вікно в Америку
11.20 Війна і мир
12.05 Д/ф «Повернення». 

«Німець»
12.25 Схеми
13.00, 18.30, 1.30 Новини 

(із сурдоперекладом)
13.30 Казки Лірника Сашка
13.45 М/ф «Друзі янголів»
13.55 Хочу бути
14.15 Суспільний університет
15.00 Театральні сезони
15.35 Віра. Надія. Любов
16.35 Гра долі
17.15 Д/с «Середземномор’я»
18.15, 1.20 Новини. Світ
19.40 Т/с «Травма»
20.30 Художній 

короткометражний 
фільм «Дорога»

21.50 Перша студія
22.40 З перших вуст

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки
01.45 Музичне турне
02.35 Класики світової 

літератури
02.55 Т/с «Царівна»

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-му 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 2Час: 
Важливо

13.15, 14.10 День

15.15, 16.15, 16.32, 17.12, 
18.15 Україна — понад 
усе! (телемарафон)

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
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05.55 Х/ф «Назад дороги 
немає»

09.55 Х/ф «Хід у відповідь»
11.30, 3.15 Речовий доказ

15.00 Т/с «Детективи»

19.00, 2.30 Свідок

19.30 Т/с «Кулагін і партнери»

23.00 Х/ф «Заміна-2: 
останній урок»

00.45 Т/с «Убивчий відділ. 

Стамбул»

03.10 Випадковий свідок

04.35 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Веселка. Чарівні 

завитушки 

06.40 Художнє моделювання 

07.00 І кров століть, і гул віків... 

07.10 Олена Пчілка. «Я не йду 

в слід чийсь» 

07.55 Українська Центральна 

Рада. Історія будинку 

08.15 Д/ф «Анатолій 

Солов’яненко. Передмова 

до вічності» 

09.00 Інформаційна програма 

«Культура. День» 

09.20 Територія Кіно. 

Юрій Мінзянов 

10.10 То твій батько, сину 

10.30 Діалог. Василь Герасим’юк 

— Наталка Бучель, ч. 3 

11.00 Олесь Янчук про фільм 

«Владика Андрей» 

13.35 Музичний театр 

«Молода опера» 

14.00, 02.00 Хорова асамблея 

Павла Муравського, ч. 1

15.25, 03.25 Ігор Павлюк. 

«Між Бугом і Богом»

16.00 І. Пелюк, О. Харченко. 

«Принцеса Лебідь». 

Вистава Київського 

академічного 

Молодого театру

17.45 Колір. Українська формула

18.00 Діалоги 

з Романом Колядою. 

Тарас Петриненко

18.45 Музей Волинської ікони

19.00, 00.00 Інформаційно-

аналітична програма 

«Культура. Дайджест»

19.20, 00.20 Позиція. Богдан 

Жолдак. Байки про бійки

19.45 Д/ф «Сімдесятники. 

Микола Вінграновський. 

Український орфей»

20.05 Осінні зустрічі. 

Дмитро Шарабурін

21.00 Мистецькі історії. 

Високий стиль

21.50 Казимир Малевич. 

Життя і творчість

23.00 Джаз Коло. Дуети, ч. 1

23.25 Театральні силуети. 

Мальвіна Швідлер. 

«Наша Маля»

00.50 Д/ф «Сімдесятники. 

Володимир Дахно»

01.20 Ада Роговцева. Про театр, 

його людей і про життя

04.00 Нам 35. Український 

академічний фольклорний 

ансамбль «Калина»

СТБ

05.50 ВусоЛапоХвіст

08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

10.40 Кулінарні знайомства

13.20 Х/ф «Будьте моїм 
чоловіком...»

15.05 Х/ф «Ми дивно 
зустрілися»

16.50 Х/ф «Дві історії 
про кохання»

19.00 Х/ф «Навчаю гри 
на гітарі»

22.45 Давай поговоримо 

про секс-2

00.45 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

05.50 Х/ф «Останній раз, 
коли я бачив Париж»

09.50, 18.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: день 

за днем»

11.00 Шеф-кухар країни

11.50 Х/ф «Черниці-втікачки»
14.10 Сім природних чудес 

України

15.10 Чарівні світи

15.40 Тисяча днів планети

16.30 Концерт «Весна прийшла»

20.00 Вечір пам’яті Олександра 

Вертинського 

22.30 Х/ф «Таємничий поїзд»
00.40 Вихідний, після опівночі

01.40 Т/с «Еротична спека»

03.40 Х/ф «Мрець»
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

10.10 Вайпаут

12.00 Top Gear

15.00 Х/ф «Прихована 
загроза»

16.50 2-й тур ЧУ з футболу 

«Волинь» — «Олімпік»

19.20 2-й тур ЧУ з футболу 

«Чорноморець» — 

«Шахтар»

21.25 Х/ф «Заручник»
23.35 Х/ф «Афганські лицарі»
01.35 Облом.ua

ФУТБОЛ

06.00, 8.15, 15.55, 18.00, 20.05, 

22.10 Топ-матч

06.25, 2.15 «Шахтар» — 

«Янг Бойз». 

Ліга чемпіонів УЄФА

08.30 Bonjour Euro!

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS. 

LIVE

10.15 Euro Rendez-Vous

11.50 Німеччина — Італія. 

1/4 фіналу. 

УЄФА Євро-2016

14.35 Великий футбол. 

Євро-2016

16.10, 22.45 Ліга Європи УЄФА

18.15 «Барселона» — 

«Сельта». ЧІ

20.20 «МЮ» — «Сток Сіті». ЧА

00.30 «Зірка» — «Зоря». ЧУ

04.00 «Кристал Пелес» — 

«Тоттенгем». ЧА

ЄВРОСПОРТ

04.00 Стрибки з трампліна. 

Літній Гран-прі. Командні 

змагання

05.30 Стрибки з трампліна. 

Літній Гран-прі

07.00, 13.00 Велоспорт. 

Тур Валлонії. П’ятий етап

08.00 Снукер. World Open. 

1/4 фіналу

09.00, 9.30, 22.45, 2.30 Снукер. 

World Open. 1/2 фіналу

12.00, 15.30 Велоспорт. «Тур 

де Франс». Найкраще

14.00 Футбол. 

Зірки MLS-«Арсенал» 

16.30 Велоспорт. Класика 

Сан-Себастьяна

18.30 Автоспорт. 

Серія Blancpain Endurance

21.00, 1.05 Стрибки з трампліна. 

Літній Гран-прі

МЕГА

06.00 Паралельний світ

07.45 Медічі: таємниці династії

09.40, 21.00 Життя після людей

11.30 Смертельна зустріч

14.25 Пустелі: життя на межі

16.20 Далеко і ще далі

17.15 Неймовірні парки

18.10 Запрограмовані долі

19.10 Прокляття відьом

20.05 Дракула та інші

22.50 Паразити. Навала

00.45 Бандитська Одеса

К1

03.25 Бійцівський клуб

04.25 Три сестри

05.00 Рецепти щастя

05.50 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 «Бендслем»
13.25 КВК

17.10 Орел і решка. 

Курортний сезон

21.00 Орел і решка. Шопінг 2016

23.00 Х/ф «Моє велике 
грецьке літо»

01.00 Т/с «Красуня 

та Чудовисько»

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 із Лунтиком

10.35 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

11.05 М/с «Маша і Ведмідь»

11.35 М/ф «Астробой»

13.05 М/ф «Лісовий патруль»

14.20 Х/ф «Фабрика пилу»
16.15 Х/ф «Любов на острові»
18.00 М/ф «Льодовиковий 

період»

19.15 Х/ф «100 мільйонів євро»
21.00 Одного разу під Полтавою

23.00 Т/с «Світлофор»

01.00 Т/с «Ксена — 

принцеса-воїн»

02.30 БарДак

04.10 17+

05.00 Дамочки рулять

КАНАЛ «1+1»

06.00, 4.45 Шість кадрів
06.40 Драма «Мільйонер 

з нетрів»
09.00 Сватики
09.40, 19.30 ТСН
10.40 Світське життя
11.40 Т/с «Центральна лікарня»
16.35, 21.15 Вечірній квартал
18.30 Розсміши коміка-6
20.15 Українські сенсації
23.10 Х/ф «Едвард 

Руки-Ножиці»

01.10 Вечірній Київ
02.50 Х/ф «Мільйонер 

з нетрів»

ІНТЕР

06.20, 20.00 Подробиці

07.00 М/ф «Казка 

про царя Салтана»

08.05, 2.55 Х/ф «Не було 

б щастя»

09.20, 4.10, 5.40 

Х/ф «Кін-дза-дза!»

12.10 Х/ф «Закляття 

Долини змій»

14.15 Х/ф «Ніч закритих 

дверей»

16.10, 20.30 Т/с «Щасливчик 

Пашка»

22.25 Х/ф «Навіщо 

ти пішов»

00.15 Х/ф «Ігри дорослих 

дівчат»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 1.40 Події

07.10, 5.20 Зоряний шлях

09.15 Х/ф «Небесний тихохід»

11.00 Х/ф «Арифметика 

підлості»

13.00, 15.20 Т/с «Випробування 

вірністю»

17.10, 19.40 Т/с «Княжна 

з хрущовки»

21.50 Х/ф «Два квитки 

у Венецію»

23.45 Реальна містика

02.20 Т/с «C. S. I.: 

місце злочину Маямі»

ICTV

05.10, 4.35 М/с «Скубі-Ду»

06.00 Факти

06.35 М/с «Том і Джері 

у дитинстві»

07.15 Стоп-10

08.15 Провокатор

09.15 Більше ніж правда

10.15 Секретний фронт

11.15 Антизомбі

12.15, 13.00 Громадянська 

оборона

12.45 Факти. День

13.30 Інсайдер

14.30 Х/ф «Нью-йоркське 
таксі»

16.25 Х/ф «Скелелаз»
18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Джон Вік»
22.05 Х/ф «Горець»

00.30 Х/ф «Соломон Кейн»
02.25 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

03.55 Т/с «У полі зору»

НОВИЙ 

КАНАЛ

03.00, 2.30, 2.50 Великі почуття

03.50 Служба розшуку дітей

03.55 Зона ночі

05.55, 7.15 Kids Time

06.00 М/с «Монстри проти 

прибульців»

07.20 Дешево і сердито

10.15 Хто зверху

14.20 Т/с «СашаТаня»

17.15 М/ф «Мегамозг»

19.00 Х/ф «З Парижа 

з любов’ю»

21.00 Х/ф «Механік»
22.50 Х/ф «Вуличний боєць»

00.45 Х/ф «Молоді татусі»

5 канал

УТ-1

06.00 Підсумки
06.20 У просторі буття
06.55, 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?
10.20 Хочу бути
10.40 Школа Мері Поппінс
10.55 Казки Лірника Сашка
11.30 М/ф «Друзі янголів»
12.25 Д/ф «Голлівуд над 

Дніпром»
14.30 «Коронація слова-2016». 

Церемонія нагородження
15.15 Чоловічий клуб. Спорт
16.20 Чоловічий клуб
17.00 Т/с «Травма»
20.30 На пам’ять
21.00, 5.35 Новини
21.30 Дорога до Ріо-2016
22.00 Художній 

короткометражний фільм 
«Борода»

22.40 Мегалот
22.45 Альтернативна музика

ТРК «ЕРА»
23.00 Територія закону
23.20 Вперед на Олімп!
01.20 Музичне турне
02.20 Світло
02.55 Т/с «Царівна»
05.15 Класики світової 

літератури

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, 0.30, 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
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НТН

05.25 Правда життя. Професії

07.00 Х/ф «Очікування 
полковника 
Шалигіна»

08.30 Х/ф «Хід у відповідь»
10.05 Т/с «Угода»

13.30 Розсміши коміка

15.25 Х/ф «Сто грамів» 
для хоробрості...»

16.50 Легенди карного 

розшуку

19.00 Т/с «Слід саламандри»

22.30 Х/ф «Кілер Джо»
00.25 Х/ф «Виття Банши»
02.00 Х/ф «Заміна-2: 

останній урок»
03.30 Випадковий свідок

03.40 Речовий доказ

05.00 Легенди 

бандитської Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 І. Пелюк, О. Харченко 

«Принцеса Лебідь». 

Вистава Київського 

академічного 

Молодого театру 

07.50 Колір. Українська 

формула 

08.00 Діалоги 

з Романом Колядою. 

Тарас Петриненко 

08.50 Музей Волинської ікони 

09.00 Мелодії української 

душі

09.20 Позиція. 

Богдан Жолдак. 

Байки про бійки 

09.45 Д/ф «Сімдесятники. 

Микола Вінграновський. 

Український орфей» 

10.05 Осінні зустрічі. 

Дмитро Шарабурін 

11.00 Мистецькі історії. 

Високий стиль 

11.50 Казимир Малевич. 

Життя і творчість 

13.00 Джаз Коло. Дуети, ч. 1 

13.25 Театральні силуети. 

Мальвіна Швідлер. 

«Наша Маля» 

14.00, 02.00 Хорова асамблея 

Павла Муравського, ч. 2

15.05, 03.05 О. Юр’єв 

«Міріам». 

Вистава Київського 

академічного 

театру «Колесо»

16.00 Концерт «Молодіжний 

кобзарський Майдан»

17.25 Освіта як мистецтво. 

Перспективи освіти

17.50 Туристичними 

стежками. Музей 

Володимира Вознюка

18.00 Поетеса 

Оксана Маковець

18.50 Студитський монастир

19.00, 00.00 Інформаційно-

аналітична програма 

«Культура. Дайджест»

19.20, 00.20 Мовою 

мистецтва. Академія. 

Майстерня 

графічного дизайну

19.45 Д/ф «Бути сама собі 

ціллю. 

Ольга Кобилянська»

20.10 Особистості. 

Володимир Шевченко

21.00 К. Данькевич. «Лілея». 

Балет Національної 

опери України

22.45 Акторські зустрічі 

з Галиною Стефановою. 

Олег Стефан

00.50 Галина Стефанова. 

Подолання

04.00 Х/ф «Миклухо-
Маклай» 

05.30 Доменіко Чимароза. 

«Диригент оркестру». 

Одноактна опера у 

концертному варіанті 

у Національній 

філармонії України

 

СТБ

05.55 ВусоЛапоХвіст

07.00 Все буде добре!

09.00 Все буде смачно!

10.25 Караоке на майдані

11.25 Х/ф «Навчаю гри 
на гітарі»

15.10 Містичні історії-7

19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

23.00 Я соромлюсь 

свого тіла-2

ТОНІС

06.10 Х/ф «Черниці-
втікачки»

07.50 Натхнення

09.50, 18.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

11.20 Х/ф «Останній раз, 
коли я бачив Париж»

14.20 Шеф-кухар країни

15.30 НЛО: секретні архіви

16.30 Вечір пам’яті Вячеслава 

Хурсенка

20.00 Цивілізація Incognita

20.25 Кумири

20.35 Світські хроніки

21.00 Євромакс

21.35 Чудеса природи

22.00 Х/ф «Мрець»
00.15 Вихідний, після опівночі

01.25 Т/с «Еротична спека»

02.30 Фантазія

04.00 Х/ф «Таємничий 
поїзд»

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/ф «Дембель»

16.00 Д/ф «Зброя»

16.50 2-й тур ЧУ з футболу 

«Дніпро» — «Сталь»

19.20 2-й тур ЧУ з футболу 

«Карпати» — 

«Динамо»

21.30 Профутбол»

23.15 Х/ф «2012: 
судний день»

01.00 Х/ф «Повернення»

ФУТБОЛ

06.00, 8.15, 15.05, 15.55, 

18.05, 22.15 Топ-матч

06.25, 22.45 Ліга Європи 

УЄФА

08.30 Bonjour Euro!

10.00, 15.40, 22.30 

Футбол NEWS. LIVE

10.15 Euro Rendez-Vous

11.50 Франція — Ісландія. 

1/4 фіналу. 

УЄФА Євро-2016

14.00 Великий футбол. 

Євро-2016

16.10 «Ман Сіті» — 

«Лестер Сіті». ЧА

18.30, 21.25 Футбол LIVE

19.25 «Олександрія» — 

«Ворскла». ЧУ

00.30 «Ліверпуль» — 

«Сандерленд». ЧА

02.15 «Еспаньйол» — 

«Сосьєдад». ЧІ

04.00 «Олександрія» — 

«Ворскла». ЧУ

ЄВРОСПОРТ

04.00, 18.45, 19.45, 1.00 

Футбол. Чемпіонат 

Європи серед дівчат 

(до 19 років)

05.30, 17.30 Стрибки 

з трампліна. 

Літній Гран-прі

07.00, 12.00 Велоспорт. 

Класика Сан-

Себастьяна

08.00 Снукер. World Open. 

1/2 фіналу

09.00, 14.30, 2.30 Снукер. 

World Open. Фінал

12.30 Автоспорт. 

Суперкубок Porsche

13.15 Автоспорт. Серія 

Blancpain Endurance

22.00 Футбол. 

Зірки MLS-»Арсенал» 

23.00 Футбол. Чемпіонат MLS

МЕГА

06.00 Паралельний світ

07.45 Інквізиція

09.40, 21.00 Життя після 

людей

11.30 Смертельна зустріч

13.25 Пустелі: життя на межі

16.20 Далеко і ще далі

18.10 Містична Україна

22.50 Паразити. Навала

00.45 Вражаюче відео

05.10 Таємниці слідства

К1

02.45 Бійцівський клуб

04.35 Три сестри

05.00 Рецепти щастя

05.50 Свати біля плити

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.50 Х/ф «Бендслем»
12.00 М/с «Міа та я»

13.20 Орел і решка. 

Курортний сезон

18.10 Орел і решка. 

Шопінг 2016

19.10, 1.10 Вечірній квартал

21.00 Х/ф «Прикинься 
моїм чоловіком»

23.00 КВК

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 із Лунтиком

10.35 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

11.10 М/ф «Лісовий патруль»

12.25 Х/ф «Фабрика пилу»
14.20 Х/ф «Любов 

на острові»
16.00 Т/с «Домашній арешт»

18.00 Одного разу під 

Полтавою

20.00 Країна У

23.25 Х/ф «Вбивчі 
канікули»

01.00 Т/с «Ксена — 

принцеса-воїн»

02.30 БарДак

04.10 17+

05.00 Дамочки рулять

КАНАЛ «1+1»

06.00 Шість кадрів

06.55 Концерт 

08.05 Українські сенсації

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і ведмідь»

10.05, 19.30 ТСН

11.00 Світ навиворіт-6

12.15 Т/с «Центральна 

лікарня»

15.15 Комедія «Свати-4»

20.15, 1.00 Комедія 

«Пограбування 

по-жіночому»

00.00 Світське життя

04.10 Драма «Криниця 

для спраглих»

ІНТЕР

06.55, 20.00, 0.35 Подробиці

07.40 М/ф «Казка про 

рибалку й рибку»

08.10 уДачний проект

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. 

Навколосвітня подорож

11.00 Орел і решка. Шопінг

12.00 Х/ф «Навіщо ти 
пішов»

13.55 Х/ф «Бідна Liz»
15.45, 20.30 Т/с «Щасливчик 

Пашка»

21.55 Х/ф «У Париж!»
01.05 Х/ф «Закляття 

Долини змій»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.50, 19.00, 1.30, 6.00 Події

07.30 Зоряний шлях

09.00 Х/ф «Два квитки у 
Венецію»

11.00 Т/с «Княжна з 

хрущовки»

14.50 Х/ф «Сонцеворот»
17.00, 19.40 Т/с «Ілюзія 

щастя»

21.45 Т/с «Випробування 

вірністю»

02.10, 3.00, 3.50 Таємний код 

зламано

04.35 Х/ф «Небесний 
тихохід»

ICTV

05.30 Факти

06.00 М/с «Том і Джері 

у дитинстві»

06.55, 2.30 Стоп-10

07.55, 3.20 Провокатор

08.45 Зірка YouTube

10.00 Дивитись усім!

11.00 Без гальм

11.25 Х/ф «Відчиніть, 
поліція-3»

12.45 Факти. День

13.00 Х/ф «Нью-йоркське 
таксі»

13.30 Х/ф «Горець»
16.00 Х/ф «Перший лицар»
18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Гнів титанів»

21.05 Х/ф «Час відьом»

НОВИЙ 
КАНАЛ

03.45 Зона ночі

05.45, 10.00 Kids Time

05.50 М/с «Дракони: 

вершники Олуха»

08.05 М/с «Кіт у чоботях»

10.02 Х/ф «Сезон 
полювання-2»

11.20 М/ф «Мегамозок»

13.15 Х/ф «Незаконне 
вторгнення»

15.20 Х/ф «З Парижа 
з любов’ю»

17.15 Х/ф «Механік»

19.00 Х/ф «Шалена карта»
21.00 Х/ф «Загін»
22.50 Х/ф «Братерство 

по крові»
00.45 Х/ф «Вуличний 

боєць»
02.40 Великі почуття

5 канал

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 Д/с «Китай на кінчику 

язика»

10.10 Гра долі

10.40 Мистецькі історії

11.15 Спогади

11.45 Х/ф «Камінний хрест»
13.40 Театральні сезони

14.15 Фольк-music

15.20 Дорога до Ріо-2016

15.55 Український корт

16.30 Д/ф «Мрії Обами»

17.35 Т/с «Травма»

21.00, 5.35 Новини

21.40 Перша шпальта

22.20 Книга ua

23.00 Паспортний сервіс

ТРК «ЕРА»
23.20 День Янгола

00.20 Телемагазин

01.20 Музичне турне

02.20 Надвечір’я. Долі

03.10 Віра. Надія. Любов

04.05 Д/ф «Трипілля. Забута 

цивілізація старої 

Європи»

05.00 Про головне

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, 

018.30, 22.30, 23.30, 

0.40, 1.00, 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, 5.00 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 «Повернення»

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
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Питання запровадження в Ук-
раїні єдиного електронного 
квитка (е-квитка) для громад-
ського транспорту звучало чи-
мало разiв. І навіть Міністерс-
тво інфраструктури вважає цю 
реформу однією з найважливі-
ших. Хоча дедлайном реформи 
був травень 2016 року, наразі 
вона опинилася у підвішеному 
стані через неприйнятий закон, 
який мав урегулювати питання 
електронної оплати проїзду в 
міському транспорті. 

Перспектива Львова — 
2018 рік
 Дуже активно йдеться про 
е-квиток у Львовi. Принаймні з 
2013 року ця тема постійно на 
слуху. Львів’яни вже створи-
ли сайт «Е-квиток», який при-
святили громадському транс-
порту та обґрунтуванням, чому 
Львову потрібне запроваджен-
ня електронних квитків у гро-
мадському транспорті.
 Є навіть оптимістична 
 інформація від Світового бан-
ку, який готовий підтримати 
впровадження у Львові системи 
 е-квитка. Однак поки це лише 
домовленості, інформації про 
конкретні суми та строки ще не-
має. 
 Хоча цьогоріч у березні на 
порталі e-dem.in.ua львів’янка 
Анна Ставка отримала оптиміс-
тичну реакцію на свою петицію 
щодо е-квитка від управління 
транспорту міста Львова: «Пові-
домляємо, що ще у 2014 році 
розпорядженням Львівського 
міського голови від 12.06.2014 
№ 163 було створено робочу гру-
пу з питань впровадження сис-
теми безготівкової оплати за 
проїзд у міському пасажирсько-
му транспорті». 
 Яким же буде новий папі-
рець чи пластик, що давати-
ме право на проїзд? Передба-
чаються такі види квитків та 
абонементів: разовий паперо-
вий квиток (70 хвилин поїздки 
з можливістю безплатних пере-
садок); разовий електронний 
квиток (iз можливістю здій-
снення впродовж 40 хвилин 
безплатних пересадок); корот-
кострокові абонементи — на 
1, 2, 3, 5 діб без обмежень чис-
ла поїздок; довгострокові або-
нементи — на 1, 6, 12 місяців 
з обмеженням кількості поїз-
док або без обмежень кількості 
поїздок; різного роду пільгові 
персоніфіковані абонементи 
(для безплатного користуван-
ня, для пільгового користуван-
ня для учнів та студентів). Як 
засоби оплати проїзду пропону-
ють використовувати паперові 
квитки придбані поза транс-
портним засобом; безконтакт-
ні картки типу MIFARE+; бан-
ківські платіжні картки. Та-
кож стане можливою оплата за 

проїзд у громадському транс-
порті за допомогою пристроїв, 
що підтримують технологію 
NFC і навіть оплата SMS-пові-
домленням. 

Тернопільська історія: 
проект обіцяють реалізувати 
до кінця 2018 року
 Свою історію е-квиток має 
у Тернополі. Ця новація анон-
сувалась там ще у 2013 році і 
стосувалась лише тролейбусів, 
але запрацювала в тестовому 
режимі лише в 2016 році. Суп-
роводжувалася новація при-
вабливою для гаманців рек-
ламою: наприклад, оплачую-
чи 100 поїздок — пасажир мав 
отримати 120. Однак на прак-
тиці виглядало все дещо інак-
ше: кондуктори ходили з валі-
даторами (щось схоже на касо-
вий апарат) і, крім звичайного 
талончика, видавали пасажи-
рам ще й невеличкий чек чи 
то е-квиток, який вибивали на 
пристрої. От і вся новація. На-
разі е-квитка Тернопіль ще не 
має. Мабуть, місто опрацьовує 
результати пілотного впровад-
ження і вирішує, чи потрібна 
та новація.

Столиця очікує обіцянок 
iз 2011-го
 Що ж стосується столиці, 
то Київ усе ще очікує реаліза-
ції обіцянок про єдиний кви-
ток з 2011 року. Однак лише у 
2013-му відбулася презентація 
системи «Єдиний електронний 
квиток». Згiдно з нею перехід 
на нові правила оплати проїз-
ду мав здійснюватися у декіль-
ка етапів: введення квитків зі 
штрих-кодом замість жетонів 
у метрополітені та адаптація до 
цього турнікетів; встановлення 
термокомпостерів у наземно-
му транспорті та впроваджен-
ня єдиного квитка. Начебто це 
все мало зайняти близько 9 мі-
сяців. Планувалося реалізувати 
проект за кошти інвесторів. На-
разі реалізовано лише програму 
з впровадження безконтактних 
карток у метро, решта — поки 
обіцянки. 

Варшава витратила на дотації 
громадського транспорту 
третину бюджету 
 Громадський транспорт рід-
ко буває прибутковим — це 
факт. Наприклад, Європа та 
Америка дотують свій громад-

ський транспорт повністю і ве-
ликими сумами. Так, Варшава 
у 2015 році витратила на дотації 
на громадський транспорт по-
над 4 мільярди (!) євро, що ста-
новить третину її бюджету. По-
яснення: місто має забезпечити 
комфорт та зручності мешкан-
цям та гостям міста. Краків до-
плачує орієнтовно 42 мільйони 
євро — 40% від загальної суми 
витрат, бо перевізники зароб-
ляють лише 60%. Німецький 
Лейп циг дотує транспорт на 
19% — 45 мільйонів євро.
 Водночас дуже цікавим є до-
свід Прибалтики. Таллінн зро-
бив проїзд у міському транспор-
ті повністю безплатним для го-
родян iз 1 січня 2013-го, гості ж 
міста сплачують повну вартість. 
На це щороку йде 12 мільйонів 
євро. Такий крок мотивував лю-
дей реєструватись як мешкан-
ців міста, відповідно — платити 
податки до місцевого бюджету. 
За даними шведських дослід-
ників, за десять місяців після 
впровадження безплатного про-
їзду в місті зареєструвалось 10 
тисяч осiб, кожна тисяча з яких 
приносить місту мільйон подат-
ків. Тому компенсація вкладе-

них коштів у безплатний транс-
порт — 10 iз 12 мільйонів. Тал-
ліннці впевнені, що незабаром 
зможуть уже заробляти на своїй 
безплатній новації. 

Необхідно вивести 
з обігу «живі гроші»
 У Європі діє єдиний кви-
ток, а усі види транспорту (мет-
ро, автобус, тролейбус, міська 
електричка, трамвай) інтегро-
вані між собою. Квиток може 
бути у паперовому вигляді або 
як картка з можливістю попов-
нення на певну кількість поїз-
док. Паперову картку потрібно 
пiднести впритул до валідатора, 
який вибиває точний час поїзд-
ки. Зазвичай є автомати з про-
дажу квитків у транспорті або 
на зупинках, картки купуються 
у спеціалізованих пунктах (та-
кий, наприклад, є у Кракові). 
Водій квитки не продає, хоча є 
винятки. Тоді він зобов’язаний 
провести продаж через єдиний 
валідатор, який встановлений 
біля керма і який видасть кви-
ток (наприклад, Валенсія, Бар-
селона, Рига).
 Єдині квитки бувають різні: 
базові (на 15 хв. чи на 5 зупинок, 
без права пересадки тощо), гру-
пові (один квиток на групу від 
2 до 5 людей), проїзні на день, 
три дні тощо. Вони діють або на 
один напрямок, або на кілька 
маршрутів, які рухаються в од-
ному напрямку, або на всі види 
транспорту. Міста поділені на 
зони, або стрефи, а проїзд у ме-
жах однієї зони буде суттєво де-
шевшим, а проїзд iз примісь-
кої зони — відчутно дорожчим. 
Розібратись у системі квитків 
у кожному місті — справа не-
проста, але, зрештою, ця склад-
на схема дуже мудра і дозволяє 
людям економити залежно від 
своїх транспортних потреб.
 Кондукторів у транспорті 
немає, проте є контролери, які 
штрафують «безбілетників» або 
пасажирів iз незакомпостова-
ним квитком досить високими 
штрафами.
 Україні також конче пот-
рібен електронний, а не папе-
ровий єдиний квиток, оскіль-
ки необхідно вивести з обігу 
«живі гроші». «Так, паперо-
вий квиток допомагає усуну-
ти дискомфорт при пересад-
ках та покращити загальну єд-
ність та інтегрованість системи 
громадського транспорту. Але 
нам потрібно вирішувати це 
питання радикально, оскіль-
ки лише електронний квиток 
зможе зробити прозорим пе-
ревезення пільгових пасажи-
рів, сприяти здоровій участі 
приватних перевізників та за-
безпечувати місто постійною 
та об’єктивною інформацією 
про пасажиропотоки на мар-
шрутах», — переконаний спе-
ціаліст iз транспортного плану-
вання Антон Гаген. ■

НОВАЦІЇ

Е, новий квиток 
Щоб зробити прозорими перевезення пільгових пасажирів 
та запровадити чесну конкуренцію між перевізниками, 
треба реформувати «білетики» 

■

Електронні квитки допоможуть зробити громадський транспорт комфортнішим. 
Поки що часто пасажири страждають, а хтось наживається.

❙
❙

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 Справжній детектив розігрався днями у 
Черкасах. Увечері на одній із вулиць  міста 
люди побачили, як невідомі силоміць запи-
хають у багажник зеленої іномарки якогось 
чоловіка. Свідки такого свавілля зателефо-
нували в поліцію i повідомили, що та маши-
на помчала у напрямку виїзду з міста.  

 «Схожий за описом автомобіль було ви-
явлено екіпажем патрульної поліції. Після 
тривалого переслідування втікачів затри-
мали біля приміського села Червона Слобо-
да», — розповідають «Україні молодій» у 
прес-службі Черкаської обласної поліції.
 За словами правоохоронців, котрі зу-
пинили іномарку, в її салоні було троє 
п’яненьких  чоловіків, а четвертий, із син-
цями на обличчі, лежав у багажнику. То 

був  32-річний житель одного із сіл  Чер-
каського  району. Але, на диво, він кляв-
ся, що його ніхто не викрадав. Просто, як 
у тому кіно, — ішов, упав, знепритомнiв, 
отямився — на руці гіпс. Тут теж за схо-
жим сценарієм — упав, розбив обличчя, 
а потім попросив своїх знайомих відвезти 
його додому... у багажнику.
 Аби з’ясувати обставини такого не-
звичайного сільського «таксі», дізнатися 
більше про його водія та пасажирів укупі 
і з тим, який із таким комфортом їхав до-
дому у багажнику і навіть не скаржився, 
усіх фігурантів доставили до черкаського 
відділу поліції. І тут виявили, наголошу-
ють правоохоронці,  що чоловік із багаж-
ника перебуває у розшуку  та причетний до 
цілої низки крадіжок в одному із сіл райо-
ну. Окрім цього,  під час огляду автомобіля  
правоохоронці виявили запал до гранати, 
походження якого встановлюється. 

 Авто та речові докази було вилучено, а 
за фактом події відкрито кримінальне про-
вадження за ч.1 ст. 355 (примушування до 
виконання чи невиконання цивільно-пра-
вових зобов’язань) Кримінального кодек-
су України. На водія, який керував авто-
мобілем у стані алкогольного сп’яніння, 
що підтверджено результатами експерти-
зи, складено протокол за ст. 130 (керування 
транспортними засобами або суднами особа-
ми, які перебувають у стані алкогольного, 
наркотичного чи іншого сп’яніння або під 
впливом лікарських препаратів, що знижу-
ють їх увагу та швидкість реакції) Кодексу 
про адміністративні правопорушення. 
 За цією справою наразі триває слідство, 
котре має з’ясувати, за що  чоловік одер-
жав по пиці і чому він «подорожував» у ба-
гажнику? Чи не самосуд вчиняли ті, хто 
його транспортував таким оригінальним 
способом? ■

ОТАКОЇ!

Людина з багажника
Викрадений на вулиці чоловік 
виявився злодієм, якого давно розшукували

■
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Валентина САМЧЕНКО

 Унікальну київську ландшафтну 
пам’ятку «Визначне місце Обсерватор-
на гірка» (охоронний номер 434-Кв) від 
руйнації і знищення можуть врятувати дії 
міністра культури, вважає активістка Алі-
на Артюх. Молодший науковий співробіт-
ник  Інституту мистецтвознавства, фолькло-
ристики та етнології ім. М. Т. Рильського 
НАН України днями звернулася з відкри-
тим листом до Євгена Нищука. Вона пише: 
«Один розчерк вашого пера — і здійснять-
ся плани одіозного, відомого своєю жорс-
токістю і корупційними оборудками В. Сів-
ковича, який упродовж майже 15 років, ла-

маючи через коліно територіальну громаду 
й культурну спільноту Києва, прагне побу-
дувати в історичному місці (Гоголівська, 32 
в) багатоповерхівку, закатавши у бетон пар-
кінгу дивовижне творіння природи, а також 
старовинний некрополь та підземну річку 
Скоморох (притока Либіді)».
 Активістка вважає, «що вже давно 
пора Мінкульту відверто й голосно позна-
чити свою позицію щодо цього потенційно-
го скандального будівництва! Пора відкри-
то стати на бік громади, тим самим переш-
коджаючи підкилимним іграм із законом: 
документи забудовника непомітно просу-
ваються драбиною інстанцій, потихеньку 
дістаючись вашого кабінету. І жодного разу 

ніхто з представників влади не сказав уго-
лос: давати дозвіл Сівковичу на забудову 
Обсерваторної гірки — аморально й зло-
чинно. Всі ми добре знаємо, наскільки ам-
бівалентними є наші закони сьогодні і яки-
ми стимулами зумовлене їхнє тлумачення 
«у потрібний бік». Однак є дух закону і є лі-
тера. На нашому боці — дух закону, що чіт-
ко випливає з його літери».
 Громада мікрорайону, члени ініціатив-
ної групи з захисту Обсерваторної гірки, 
діячі науки й культури поклали понад де-
сять років зусиль, щоб вибороти для Об-
серваторної гірки своєрідну охоронну гра-
моту. «І ми її вибороли, хоч це й було не-
легко, — ідеться у зверненні. — Це, по-
перше, статус пам’ятки для цього місця, 
а по-друге — режим використання цієї 
пам’ятки. За режимом використання будів-
ництво у цьому місці заборонене. Можливі 
лише реставраційні роботи. Здавалося б, 
на цьому можна поставити крапку: грома-
да, культурна спільноти і влада уклали до-
говір, — місце безцінне, будувати не мож-
на. Аж ні, забудовник, якого нині представ-
ляє син В. Сівковича, Олександр, починає 
нову серію маніпуляцій із законодавством, 

шукаючи лазівки для просування проекту, 
яким обурені всі культурні люди столиці!».
 Від Міністерства культури чекають 
ініціювання розгляду протизаконних дій 
В. Сівковича та заснованого ним ПАТ 
«Авіакомпанія «Віта» в НАБУ, оскільки 
оренда ділянки на Обсерваторній гірці 
супроводжувалася численними зловжи-
ваннями. Аліна Артюх нагадує, Мінкуль-
тури (за керівництва ним Нищука) вже 
подавало позов до суду на зазначене ПАТ 
у зв’язку з (скористаюся визначенням ст. 
298 КПК) «умисним нищенням, руйнуван-
ням чи псуванням пам’яток», адже зем-
ляні роботи з підведення під’їзних шляхів 
під місце потенційного будівництва на-
несли непоправної шкоди історичному 
ландшафту та території садиби славно-
звісних українських художників В. Д. Ор-
ловського та М. К. Пимоненка. Втім пока-
рання за злочин перед культурою винні 
поки що не понесли. Та й на яких підста-
вах авіакомпанія отримала землю під за-
будову в центрі Києва, також варто було б 
з’ясувати, переконані активісти .
 «Я не здамся без бою, — пише Аліна 
Артюх у зверненні до Євгена Нищука. — 

Ми не здамося без бою. У довготривалій бо-
ротьбі за Обсерваторну гірку ми пройшли че-
рез перешкоди, через погрози, через смерть 
від серцевого нападу найбільш небайдужо-
го з нас, Олександра Вінгренівського. Серце 
корінного киянина, предки якого жили оба-
біч Обсерваторної гірки, не витримало нару-
ги над історичною спадщиною, хранителем 
якої він себе позиціонував. І ми вважаємо 
справою честі в пам’ять про цю особливу лю-
дину довести його починання до кінця.
 Під час Майдану Гідності боротьба з 
Сівковичем набувала доволі небезпечних 
форм. Ми не здалися. Ми разом, ми згур-
товані, ми готові до радикального спроти-
ву. Якщо почнуть рити котлован, я постав-
лю там намет, — нехай будують не лише 
на кістках наших пращурів, а й на моїх кіст-
ках! Ми це місце не віддамо. Для Сівковича 
— це вже не справа зисків і прибутків, це 
справа пацансько-феодального «принци-
пу» — западло йому тут не побудуватися. 
Для нас — це справа наших громадянсь-
ких принципів — залишити цей унікальний 
спадок нащадкам, бо ми — кияни! Це ма-
леньке протистояння  віддзеркалює голо-
вне протистояння нашої країни». ■

ПАМ’ЯТКИ

Гірка й Скоморох
Євгена Нищука просять не підігравати 
бізнес-інтересам одіозного Сівковича

■

«А дівчина горлиця...»
 Показ українського учасника того 
самого повнометражного конкурсу — 
фільму «Гніздо горлиці» — відбувся 
у середу. Непроста складалася доля 
картини. Понад три роки тривала ро-
бота, яку перепиняли і фінансові проб-
леми (передусім пов’язані з падінням 
курсу долара та економічною кризою), 
і трагедія — несподівана смерть вико-
навця головної чоловічої ролі Віталія 
Лінецького. 
 Це перша повнометражна стрічка 
40-річного режисера Тараса Ткаченка. 
На мій погляд, напрочуд успішна. Ма-
теріалом є життя українців (точніше 
українок) за кордоном, куди вони ру-
шили у пошуках заробітків. Ми знаємо 
вже не один фільм, зроблений про це, 
— усі зарубіжні. Втім кілька літ тому 
був зроблений і вітчизняний альманах 
короткометражок «Україно, гудбай» — 
смакував він не всім, декому накліпа-
лась «чорнуха», «покльоп» на неньку 
Україну.
 Фільм Ткаченка оповідає історію 
жительки одного з буковинських сіл 
Дарини просто, без психіатричних за-
гогулин і містичних холодин (а таких 
в Одесі цього разу було завізно). Вона 
приїздить з Італії на Різдвяні свята і, 
ретроспективно, ми знайомимось із 
тим, як непросто було їй увійти в рі-
чище італійського життя, у роль най-
мички в сім’ї генуезця Алессандро 
та його матері Вітторії (у цих ролях 
італійські актори Мауро Кіпріані та 
Ліна Бернарді). 
 А вдома чоловік на ймення Дмитро 
(Віталій Лінецький). Безробітний фак-
тично, одначе ж старається — дім новий 
будує, на зароблені Дариною єври, аби 
в нього залітних туристів заманювати. 
Одначе ж гризе його такий стан, підми-
ваючи самі основи існування. А тут ще 
дочка «підзалетіла»...
 Не буду переказувати докладні-
ше фабулу стрічки. Вона драматична. 
Сім’я падає, як картковий будиночок, 
рушаться скрепи і вже, здається, усе те 
невідворотне. Екзистенційна драма, з 
якої не видко виходу...

 А все ж він знаходиться. Не десь — у 
самих героях, які видобувають із самих 
себе сили жити далі. 
 Фільм зроблено дуже стримано, 
сухими некрикливими фарбами. Це 
справді європейське кіно, занурене в 
приватне життя людини, яке одкри-
вається нам неохоче, без екзальтації.  
Головна удача — актори, всі без винят-
ку. Просто блискуче грає центральну 
роль Дарини Римма Зюбіна — із мак-
симальним наповненням внутрішніх 
станів героїні та мінімалізмом зовніш-
ніх проявів. Актриса київського Моло-
дого театру знімається в кіно вже до-
сить давно, одначе тільки тепер вона 
отримала роль, гідну її таланту. Браво!
 І так шкода, що Віталій Лінецький 
не дожив до фінішу роботи над філь-
мом, над роллю. Мабуть, це його краща 
роль у кіно, його лебедина пісня. Зла-
маний внутрішній профіль душі, за зов-
нішньою грубуватістю і нечулістю ніж-
ність та непозірна інтелігентність... 
 «Гніздо горлиці» має шанс виграти 
одразу два конкурси повнометражних 
картин — і міжнародний, і національ-
ний. Одначе в будь-якому разі перед 
нами справжня удача. Тепер би ще про-
кат професійно облаштувати (покази 
у кінотеатрах планують на листопад). 
Сподіваюсь, так воно й станеться.

«Мазаїка» революції 
 У національному конкурсі фільмові 
Тараса Ткаченка, який утрапив одразу 
в дві конкурсні програми, серйозну кон-
куренцію становитиме фільм «Моя ба-
буся Фані Каплан» Олени Дем’яненко.
 Ущерть заповнений великий гляда-
чевий зал кінотеатру «Родина» схваль-
но прийняв нову картину, робота над 
якою тривала три роки. Легендарна 
Фані Каплан 1918 року нібито стріля-
ла у Володимира Леніна... Нібито, бо те-
пер є чимало підстав думати по-іншому 
— Фані (вона ж Фейга) стала жертвою 
пристрасної, майже божевільної любові 
до анархіста, потому есера і вже далі 
більшовика-чекіста Віктора Гарсько-
го. Катерина Молчанова і грає саме це 
— самозречену любов до чоловіка, який 

спершу стає винуватцем її 10-літньої  
каторги, а 1918-го знову підставляє її, 
запрошуючи на побачення до заводу 
Міхельсона, де виступав вождь проле-
тарської революції.
 Інша іпостась чоловічої, мужчинсь-
кої природи локалізована в образі лі-
каря й водночас брата Леніна Дмитра 
Ульянова. Відомий режисер Мирослав 
Слабошпицький у цій ролі акцентує 
м’якість натури, навіть беззахисність. 
Він так само самозречено любить Фані 
— не отримуючи навзаєм нічого. Сло-
вом, інтелігент — із породи, яку брат 
його не шанував. У цьому світі вижи-
вають тільки отакі шакалисті, отакі 
звіроподібні, як Гарський (Іван Бровін) 
чи сам Ленін (у цій ролі російський ак-
тор і великий симпатик України Олек-
сій Девотченко, який загинув у Москві 
за загадкових обставин). Автори філь-
му використали одне із свідчень того, 
як підліток Володя Ульянов виступив 
у ролі некрасовського діда Мазая, ря-
туючи під час повені зайців. Ага, тіль-
ки кожен заєць отримав від майбутньо-
го дєдушки Леніна по голові...
 У підсумку це народжує блискучий 
фінальний образ — зайці рятуються од 
новітніх «мазаїв» уплав. «Ця плавба у 
вас виглядає неправдоподібно», — до-
шкулила після фільму одна з глядачок. 
«Ви маєте рацію, — негайно відреагу-
вав співсценарист і продюсер картини 
Дмитро Томашпольський. — У природі 
зайці взагалі не плавають». Мистецька 
умовність, так. 
 Картина про те, як мені видається, 
що революції (а тероризм є їх складо-
вою), як повені, — нищать саму основу 

життя. Примушуючи нас, людей із нор-
мальною психікою і мораллю, кучкува-
тись на острівцях у надії, що підпливе 
добрий «дєдушка» і стриб-стриб до ньо-
го в човен — і порятовані. Ага. 
 У кожної революції — свій Мазай, 
який обіцяє вивезти нас на велику і щас-
ливу землю, на молочні ріки і кисільні 
береги. Та підпливає такий дєдушка, і 
ми вже от-от зробимо стриб-стриб — як 
хрясь по голові прикладом гвинтівки... 
Ось же недавно теж були в нас револю-
ції, аж дві, і до нас щоразу пливли наші 
мазаї...
 Не вміємо ми плавати, а доведеть-
ся, мабуть, не в човен дєдушки-револю-
ціонера, радєтєля народно-заячого щас-
тя, а у воду стрибати. Плавати не вмієте? 
Так учімося, коли жити хочете. Он же у 
Дем’яненко зайці попливли, утікаючи від 
основоположників ленінізму-сталінізму. 
І вижили, судячи з усього... ■

P.S. У міжнародному конкурсі (при-
зи тут визначають шляхом голосуван-
ня глядачів) основними, на мій погляд, 
претендентами на головний приз є наше 
«Гніздо горлиці», а також фільми «Хто 
палає, палає, палає...» англійської ре-
жисерки Чанії Батон (двоє молодих жі-
нок їдуть дорогами Британії, а гідом у 
них недавно померлий їхній друг, що 
«живе» у ноут-буці) і «Вітання з Фу-
кусіми» німкені Доріс Деррі (молода 
жінка, чиє особисте життя геть зруй-
нувалось, вирушає до ураженого урага-
ном і радіацією японського міста; у під-
сумку допомагає японці, чиє гніздо так 
само зруйновано жахливим природним 
катаклізмом). 

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Не випасти з гнізда 
В Одесі завершує свою роботу міжнародний кінофестиваль
Сергій ТРИМБАЧ, спеціально для «України молодої»

У п’ятницю залишилося подивитись одну кінострічку повнометражного міжнародно-
го конкурсу — «Дуже великий фільм» 27-річного ліванського режисера Мір-Жана 
Бу Шаая. Це його дебют. Три брати ув’язли в наркоторгівлі і намагаються виборса-
тися з її лабет. Побачимо, наскільки успішно... А ще продовжується щоденна робота 
кіноіндустріальної секції — презентації вітчизняних фільмових проектів, дискусії, 
семінари. І — кіноринок, де я не був і де прокатники й інші зацікавлені особи дістали 
можливості для професійного спілкування.
А суботнього вечора відбудеться урочисте закриття фестивалю, на якому вручать 
чималу кількість призів. Передусім у конкурсах — міжнародному й національному 
— повнометражних кінострічок.

■

Блискуче грає центральну роль Дарини у «Гнізді горлиці» Римма Зюбіна.
Фото з сайта ОМКФ.

❙
❙
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«У нас достойний чемпіонат. Не знаю, чому дехто його називає 
неповноцінним».

Сергій Ребров
головний тренер ФК «Динамо» (Київ)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Заступаючи в лютому на 
пост керівника українсь-
кої прем’єр-ліги, виконав-
чий директор ФФУ Володи-
мир Генінсон говорив, що 
його мета на новому місці ро-
боти: створення привабли-
вого футбольного продукту, 
який можна було б продава-
ти за кордон. Без сумніву, 
зацікавити покупця старим 
чемпіонатом, без інтриги, 
було абсолютно неможливо. 
Кому потрібен турнір, де ін-
терес у глядачів викликало 
хіба що побачення вітчизня-
них грандів? 
 Аби відродити цікавість до 
елітного чемпіонату, котрий 
минулого сезону відвідала ре-
кордно низька глядацька ау-
диторія, у ФФУ пішли на до-
волі радикальний крок, пов-
ністю змінивши регламент 
турніру. Наші футбольні 
функціонери зменшили кіль-
кість команд-учасниць i зап-
ропонували їм нову формулу 
змагань. У новому чемпіонаті 
змагатимуться лишень 12 
клубів, які спочатку зіграють 
традиційну двоколову «кла-
сику», після чого розійдуться 
по двох секстетах. Одні зай-
матимуться вирішенням ме-
дальних завдань, інші боро-
тимуться за збереження міс-
ця в еліті.
 Що цікаво, за словами Во-
лодимира Генінсона, в тако-
му форматі українська пер-
шість існуватиме недовго. 
Як каже функціонер, упро-
довж кількох років у ФФУ 
чекатимуть, доки в першій та 
другій лігах пройдуть процес 
«змужніння» кандидати для 
вищої ліги, після чого повер-
нуться до старого формату — 
iз 16 чи, можливо, навіть з 18 
колективами.
 А ще, очолюючи прем’єр-
лігу, Володимир Генінсон 
планував, для зручності про-
дажу «картинки», створи-
ти єдиний телевізійний пул. 
Утім об’єднати під однією 
маркетинговою парасолькою 
всі клуби прем’єр-ліги йому 
наразі не вдалося. «На внут-
рішньому ринку в нас немає 
централізації маркетинго-
вих прав. Ситуація дещо за-
плутана, але ми шукаємо 
вихід», — каже в коментарі 
сайту Xsport президент ПЛ. 
Хай там як, а Генінсон не по-
лишає надій зробити лігу 
комерційно-прибутковою. 
«Якщо кожен самотужки 
буде реалізовувати свої мар-
кетингові права, маленьким 
клубам зробити це буде наба-
гато складніше. А якщо все 
перебуватиме в «одній кас-
трулі», продати такий про-
дукт буде значно легше», — 
наголосив Генінсон.
 Утім, як видно, вітчиз-
няні клуби наразі не готові 
жити за правилами, котрі 
приносять мільярдні прибут-
ки англійському чи німець-

кому елітним дивізіонам. 
Щоправда, пропонуючи ук-
раїнським клубам «прогре-
сивну комерцію», Володи-
мир Генінсон, здається, дещо 
поспішає, адже, навіть маю-
чи в руках «єдиний кошик», 
важко уявити, кому він змо-
же продати доволі «неїстів-
ну» страву, якою, на жаль, 
сьогодні є наш футбол.
 Попри те, що президент 
УПЛ обіцяє в новому сезоні 
більшу кількість цікавих 
поєдинків, наголошуючи 
на тому, що матчів за участі 
«Динамо» та Шахтаря» буде 
не два, а чотири, загальний 
рівень чемпіонату навряд чи 
від цього суттєво підвищить-
ся. Півзахисник «гірників» 
Тарас Степаненко визнає, що 
обидва вітчизняні флагма-
ни відчутно переважають за 
класом інших учасників ЧУ, 
відтак принципово в ново-
му сезоні нічого не змінить-
ся. Ті ж клуби, котрі не так 
давно доволі непогано опо-
нували лідерам українського 
футболу в боротьбі за найви-
щі місця, сьогодні перебува-
ють у розібраному стані. Ска-
жімо, «Дніпро», попрощав-
шись iз Маркевичем та низ-
кою легіонерів, перейшов у 
режим суворої економії, а 
«Металіст», не пройшовши 
професіональної атестації, 
узагалі опинився на межі ви-
живання. Щодо клубів-се-
редняків, то більша частина 
з них переживає теж не най-
кращі часи. Практика знят-
тя КДК ФФУ очок iз клубів-
боржників набула в Україні 
поширення. Можливо, вже 
на старт нового ЧУ, котрий 
сьогодні розпочнеться мат-
чем «Шахтар» — «Зірка», 
окремі колективи вийдуть із 
негативним очковим дороб-
ком. За таких умов розрек-
ламованої турнірної інтри-
ги, нехай навіть і на нижньо-
му поверсі, можна буде прос-
то не дочекатися. ■

КАЛЕНДАР

XXVІ чемпіонат 
України з футболу

Прем’єр-ліга (перше коло)

1-й тур (базовий день — 22 липня)
«Дніпро» — «Волинь»
«Сталь» — «Карпати»
«Динамо» — «Олександрія»
«Ворскла» — «Чорноморець»
«Шахтар» — «Зірка»
«Зоря» — «Олімпік»
 
2-й тур (базовий день — 30 липня)
«Дніпро» — «Сталь» 
«Зірка» — «Зоря» 
«Чорноморець» — «Шахтар» 
«Олександрія» — «Ворскла» 
«Карпати» — «Динамо» 
«Волинь» — «Олімпік» 
 
3-й тур (базовий день — 6 серпня)
«Сталь» — «Волинь»
«Динамо» — «Дніпро» 
«Ворскла» — «Карпати»
«Шахтар» — «Олександрія»
«Зоря» — «Чорноморець»
«Олімпік» — «Зірка»
 
4-й тур (базовий день — 13 серпня)
«Дніпро» — «Ворскла» 
«Сталь» — «Динамо» 
«Чорноморець» — «Олімпік» 
«Олександрія» — «Зоря» 
«Карпати» — «Шахтар» 
«Волинь» — «Зірка»
 
5-й тур (базовий день — 20 серпня)
«Динамо» — «Волинь»
«Ворскла» — «Сталь» 
«Шахтар» — «Дніпро» 
«Зоря» — «Карпати»
«Олімпік» — «Олександрія»
«Зірка» — «Чорноморець»
 
6-й тур (базовий день — 27 серпня)
«Дніпро» — «Зоря» 
«Сталь» — «Шахтар» 
«Динамо» — «Ворскла» 
«Олександрія» — «Зірка»
«Карпати» — «Олімпік» 
«Волинь» — «Чорноморець»
 
7-й тур (базовий день — 10 вересня)
«Ворскла» — «Волинь»
«Шахтар» — «Динамо» 
«Зоря» — «Сталь» 
«Олімпік» — «Дніпро» 
«Зірка» — «Карпати»
«Чорноморець» — «Олександрія»
 
8-й тур (базовий день — 17 вересня)
«Дніпро» — «Зірка»
«Сталь» — «Олімпік» 
«Динамо» — «Зоря» 
«Ворскла» — «Шахтар» 
«Карпати» — «Чорноморець»
«Волинь» — «Олександрія»
 
9-й тур (базовий день — 24 вересня)
«Шахтар» — «Волинь»
«Зоря» — «Ворскла» 
«Олімпік» — «Динамо» 
«Зірка» — «Сталь» 
«Чорноморець» — «Дніпро» 
«Олександрія» — «Карпати»
 
10-й тур (базовий день — 1 жовтня)
«Дніпро» — «Олександрія»
«Сталь» — «Чорноморець»
«Динамо» — «Зірка»
«Ворскла» — «Олімпік» 
«Шахтар» — «Зоря» 
«Волинь» — «Карпати»
 
11-й тур (базовий день — 15 жовтня)
 «Зоря» — «Волинь»
«Олімпік» — «Шахтар» 
«Зірка» — «Ворскла» 
«Чорноморець» — «Динамо» 
«Олександрія» — «Сталь» 
«Карпати» — «Дніпро» 

Примітка: згідно з новим регламентом, перший етап 

ЧУ-2016/2017 пройде за класичною двоколовою сис-

темою у 22 тури, після чого буде сформовано дві гру-

пи по 6 команд, які на цьому етапі зіграють по 10 мат-

чів кожна. При цьому набрані під час першого раун-

ду очки збережуться.

■ФУТБОЛ

Чотири «класики»
22 липня в Україні стартує реформований чемпіонат України, 
де має побільшати цікавих матчів

■

У нинішньому чемпіонаті країни «Шахтар» та «Динамо» 
зустрінуться чотири рази.
Фото УНІАН.

❙
❙
❙

Велоспорт
 Цьогорічний маршрут «Тур де Франс» організатори про-
клали таким чином, аби найскладніші випробування «Вели-
кої петлі» гонщики долали на фініші тритижневого марафону. 
На заключних трьох бойових етапах (останній, так званий етап 
дружби, як відомо, проходить в атмосфері свята, а не бороть-
би) учасникам «Великої петлі»-2016 доведеться пройти «гонку 
з роздільним стартом» та подолати дві гірські ділянки найви-
щої складності. Перед цим серйозним бар’єром у чинного пере-
можця «Туру» та головного фаворита цьогорічної «петлі» Кріс-
тофера Фрума є вельми комфортний гандикап — 2 хв. 27 сек. 
І що головне, має британець потужну підтримку своєї команди 
«Скай», котра, починаючи з восьмого етапу, допомагає йому ут-
римувати жовту майку лідера. Єдиний українець на «Турі» Анд-
рій Гривко з «Астани» програє Фруму більше двох годин і посі-
дає в генеральній класифікації 71-шу сходинку.

Олімпізм
 Після того як Міжнародна федерації легкої атлетики забо-
ронила російським атлетам брати участь у всіх офіційних зма-
ганнях, зокрема й Олімпіаді-2016, Олімпійський комітет Росії  
звернувся з апеляцією до спортивного суду. Утім Лозаннський 
«арбітраж» відхилив скаргу росіян, підтвердивши таким чином 
відсторонення російських легкоатлетів від Ігор у Ріо.

 Примітно, що саме цього рішення чекали в Міжнародно-
му олімпійському комітеті для того, аби винести свій вердикт 
у справі всієї олімпійської збірної Росії, котра після допінго-
вої «доповіді Макларена» ризикує в повному складі опинитися 
поза Олімпіадою в Бразилії.

Футбол
 Юний півзахисник збірної України Олександр Зінченко де-
бютував у складі «Манчестер Сіті». Новачок «городян» про-
вів перший тайм у товариському поєдинку проти «Баварії», 
котрий завершився мінімальною перемогою німецького чем-
піона (1:0).

* * *
 Український півзахисник «Севільї» Євген Коноплянка допо-
міг своїй команді стати переможцем товариського турніру в Ор-
ландо (США). У фінальному поєдинку іспанці здолали колум-
бійський «Санта-Фе» з рахунком 2:1, а наш співвітчизник від-
значився голом.

Теніс
 Турнір АТР в Вашингтоні (США, призовий фонд — 1,8 
млн. доларів). Перше коло. Долгополов (Україна) — Томпсон 
(Австралія) — 6:4, 1:6, 7:6. ■

ХРОНІКА■

За словами Дмитра Михайленка, нового головного тренера, 
бронзового призера минулої першості «Дніпра», 
в нинішньому сезоні його команда боротиметься за виживання.

❙
❙
❙
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Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 Влаштувався хлопець у міліцію, 
а зарплату не отримує вже три міся-
ці. Приходить до нього начальник і 
каже:
 — Ти чого зарплату не отри-
муєш?
 — А я думав, що видали пісто-
лет — і крутися, як можеш.

* * *
 Дружина дорiкає чоловікові:
 — Чого це ми з тобою нікуди не 
ходимо. Он сусід свою дружину во-
дить і в театр, і в музей.
 — На фігурне катання підеш?

 — Ой, правда?! А хто висту-
пає?
 — «ЦСКА» — «Динамо».

* * *
 Боєць пожежної охорони, ризи-
куючи життям, виніс iз палаючого 
банку мішок iз мільйоном доларів. 
Де зараз перебуває герой — досi 
невідомо.

* * *
 — Молодий чоловіче! Голим у 
банк не можна!
 — Та я тільки за іпотеку запла-
тити.

По горизонталі:
3. Знаменитий одесь-

кий пляж. 8. Традицій-
ний східний фаст-фуд у 

вигляді нарізаних шматоч-
ків м’яса з овочами та при-

правами, загорнутий у лаваш. 
9. Традиційне вітання на пла-

неті Кін-Дза-Дза. 10. Давньо-
грецький бог торгівлі, красно-

мовства та обману. 12. «Чуба-
тий» папуга. 13. Засіб гігієни, з 

яким рекомендують мити руки. 14. 
Простір, який бачиш, коли пливеш 
на спині. 16. В давньоіндійській мі-
фології — сяюче божество верхи на 
антилопі, уособлення Місяця. 19. 
Назва літописів у стародавніх єгип-
тян, персів, китайців. 20. Легендар-
ний британський король, основопо-
ложник лицарських традицій. 22. 
«Такий жупан! Такенна шапка! І … 
ковані, ая. Тартак. Гамарня. Зеле-
наста жабка у копанці — і та моя!» 
(Ліна Костенко. «Берестечко»). 25. 
Річка на Кавказі. 26. Довга бетон-
на смуга для причалу кораблів і 
гасіння хвиль, що виступає з бере-
га в море. 28. Героїня скандального 
роману Володимира Набокова. 29. 
Українська співачка, творче псевдо 
Тетяни Ліберман. 30. Зневажливий 
вигук. 32. Ім’я дружини Міхеїла Са-
акашвілі. 33. Давньогрецька богиня 
вічної краси і кохання.
По вертикалі:
 1. Країна кленового листя. 2. 
Коханка Володимира Леніна. 3. 
Мілководна частина океану, відді-

лена від нього косою чи кораловим 
рифом. 4. Людина на відпочинку 
або хронічний лінивець. 5. Рай. 6. 
Символ згоди. 7. Зневажлива назва 
скоробагатьків. 11. Цигарки для ба-
гатих. 15. Син сина чи доньки. 16. 
Тварина, яка катала левенятко у ві-
домому радянському мультику. 17. 
Малюнок, що намічає лише основ-
ні риси і деталі. 18. Голлівудський 
актор, зірка фільмів «9,5 тижнів» 
та «Рестлер». 21. Нерозумна, не-
розсудлива поведінка. 22. Клубний 
латиноамериканський танець. 23. 
Герой французького епосу із цик-
лу про Карла Великого. 24. При-
рода, характер. 27. Давньогрецька 
поетеса, уродженка острова Лес-
бос. 31. Острів поблизу Марселя і 
збудований на ньому замок, який 
до ХІХ століття використовували як 
в’язницю для політичних та релігій-
них інакодумців. ■

Кросворд №83
від 15—16 липня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00...00

 00...00
Захід +10..+15
 +23...+28
 +10..+15
 +23...+28

Північ 00...00

 00...00

Схід 00...00

 00...00

Центр +11..+16
 +22...+27
 +11..+16
 +22...+27

Північ +10..+15
 +20...+25
 +10..+15
 +22...+27

Схід +12...+17
 +21...+26
 +12...+17
 +21...+26

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00...00

 00...00
Південь +14...+19
 +25...+30
 +14...+19
 +25...+30

від 25 до 31 липня
 Овен (21.03—20.04). Зараз ви зумiєте 

зробити набагато бiльше, нiж очiкували. Актив-
но використовуйте свої знання — це дасть хо-
рошi результати.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.

 Телець (21.04—21.05). Вашого ен-
тузiазму вистачить на власнi завдання i допо-
могу оточуючим. Фiзичнi навантаження i спор-
тивний бiг допоможуть триматися в тонусi.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Близнюки (22.05—21.06). Попереду ро-
мантичний перiод. Ви не прогадаєте, якщо у фi-
нансових питаннях прислухатиметеся до iнтуїцiї.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

 Рак (22.06—23.07). Намагаючись вирi-
шити домашнi та робочi проблеми, ви забули 
про себе. Бiльше бувайте на людях i втiлюйте 
бажання в життя.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 28.

 Лев (24.07—23.08). Настав час позбави-
тися шкiдливих звичок, повернути борги i при-
вести до ладу свої думки. У вас є шанс поро-
зумiтися з партнерами.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 31.

 Діва (24.08—23.09). Ваш прагматизм 
пiдкаже, чому можна довiряти, а що не вар-
то мiняти. Знайдiть вiльний час для зустрiчей 
iз друзями.
 Дні: спр. — 30; неспр. — немає.

 Терези (24.09—23.10). Цей тиждень 
обiцяє новi знайомства й новi справи. Доля 
зведе вас iз потрiбними людьми, вiд яких за-
лежатиме ваша кар’єра.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

 Скорпіон (24.10—22.11). Розвиток сто-
сункiв iз коханою людиною цiлком залежатиме 
вiд вас. Наприкiнцi тижня вiрогiднi конфлiкти, 
вiд яких залишаться неприємнi вiдчуття.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 29.

 Стрілець (23.11—21.12). Найскладнiше 
випробування — стримати емоцiї та амбiцiї. 
Інодi це корисно не тiльки для самовихован-
ня, а й для бiзнесу.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 30.

 Козеріг (22.12—20.01). Тиждень буде 
доволi продуктивним. Щоб досягти постав-
лених цiлей, доведеться добряче попрацю-
вати.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 30.

 Водолій (21.01—19.02). Якщо ви про-
явите себе, начальство не забариться вас на-
городити. У сердечних справах усе розвивати-
меться спокiйно та гармонiйно.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 31.

 Риби (20.02—20.03). Пiдходьте до всьо-
го творчо, успiх не примусить себе чекати. Є 
сенс передивитися неочiкуванi варiанти вирi-
шення робочих моментiв.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 27. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

Аліса КВАЧ

 Зірковий бебі-бум, який, схо-
же, охопив Америку, докотився і 
до ще однієї пари — відомого спі-
вака, екс-коханого Брітні Спірз, 
Джастіна Тімберлейка та його дру-
жини Джессіки Білл. Притому, 
що в них уже є син Сайлас, якому 
у квітні виповнився рік, Джастін і 
Джессіка мріють ще й про донеч-
ку. А для того, щоб «не промахну-
тися», звернулися по допомогу до 
лос-анджелеського медичного цен-
тру штучного запліднення. 
 Як повідомляють таблоїди, по-
силаючись на свої «джерела», про-
тягом року Джессіка намагалася 
завагітніти сама, однак у неї нічо-
го не вийшло. І аналізи підтверди-
ли припущення, що з цим у пари 
не все так просто. Тому пара 

вже дала згоду на процедуру ЕКО 
(екстракорпорального запліднен-
ня). «Ідея вдруге стати батьком бук-
вально не дає Джастіну спокою. Він 
упевнений, що поява на світ донеч-
ки стане тією подією, яка зробить 
їхню родину ще міцнішою і щас-
ливішою», — цитує видання слова 

«друга родини».

 Утім діти — це завжди радість, 
особливо коли не доводиться тур-
буватися за фінансове забезпечен-
ня їхнього майбутнього. А 
мільйони Тімберлейка 
дають можливість наро-
дити й виховати не одну 
дитину. Було б бажання 
і здоров’я. ■

ЧЕКАЄМО ЛЕЛЕКУ

Сестричка на замовлення
Джастін Тімберлейк та Джессіка Білл мріють про донечку «з пробірки»

■

Джастін 
Тімберлейк.
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23—24 липня за прогнозами синоптиків
Київ: мiнлива хмарнiсть, мiсцями невеликий дощ. Вiтер пiв-
нiчно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +12...+14; удень 
+24...+26. Пiслязавтра вночi +14...+16; удень +24...+26.
Миргород: невеликий дощ. Уночi +13...+15; удень 
+23...+25.
Вiнниця: без iстотних опадiв. Уночi +12...+14; удень 
+23...+25.
Одеса: без iстотних опадiв. Уночi +17...+19; удень 
+26...+28.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. 
Трускавець: уночi +9...+11; удень +23...+25. Моршин: 
уночi +10...+12; удень +24...+26.
21 липня температура води в Чорному морi становила 20-
25 градусiв (поблизу Одеси — 16 градусiв), в Азовському 
морi — 25-27 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 22.
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