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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 24,82 грн 

1 € = 27,48 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

«У поті чола» 

попрацювали 

в передостанній 

день перед 

канікулами 

депутати. 

Ухвалили 

кілька 

законопроектів і 

перейменували 

Кіровоград на 

Кропивницький

Куди тому Кірову 
до Кропивницького

стор. 2 »

Аграрії не дозволять 
поцупити землю

Голова Аграрної партії Віталій Скоцик 

— про модель розвитку держави, 

війну, тарифи, всеукраїнські 

страйки і чому ми такі бідні
стор. 5 »

Одні на 

війні гинуть, 

інші на ній 

заробляють
стор. 2 »

Брак порозумiння

Нарада НАТО-Росія у Брюсселi 

закінчилася констатацією 

наявності «глибоких 

розбіжностей» стосовно 

подій в Україні
стор. 13 »

КУЛИКовська «битва»

Забуваймо про Кіровоград. ❙

Пам’ятник Марку Кропивницькому в місті, що відтепер носитиме його ім’я. ❙
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«У реальності парламент просто імітує роботу. Навіть якщо ми 
продовжимо роботу цієї сесії, не закриємо її — це абсолютно не означає, 
що ВР буде працювати».

Ігор Луценко
народний депутат

УКРАЇНА МОЛОДА

ВИХІД Є

Шокові тарифи
Як їх знизити, знає лідер 
Радикальної партії Олег Ляшко
Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Українці ще не оговталися від попереднього підви-
щення тарифів на комуналку, не вилізли з боргів по 
квартплаті, аж раптом — новий удар. З 1 липня ціни 
на тепло і гарячу воду знову зросли вдвічі, у стільки 
ж подорожчав і газ для населення… Мільйони людей 
із жахом чекають на прихід зими, яку з такими здир-
ницькими тарифами можуть просто не пережити.
  Субсидії, які, мов крихту з панського столу, ки-
дають людям, насправді — обман. Виділені з держбю-
джету 40 мільярдів гривень ідуть не в кишені україн-
ців, а в кишені олігархів  — власників енергетичних 
компаній. Це — «компенсація» за штучно завищені 
тарифи. А люди, які чесно сплачують податки, по-
винні платити за корупцію влади, яка «прибідняєть-
ся», ховаючи мільйонні статки в офшорах.
 «Нащо ті субсидії, краще б нормальні зарплати 
і пенсії людям дали, — обурюється лідер Радикаль-
ної партії Олег Ляшко. — А у нас влада вважає «ба-
гатими» селян, у яких забрали пільговий режим опо-
даткування, підприємців, у яких позносили кіоски 
і по збавили можливості заробляти і годувати сім’ї… 
А Порошенко у нас, виявляється, «бідняк», бо він та 
його бізнес-оточення ховають статки в офшорах, не 
сплачують податки та змушують платити простих ук-
раїнців за свою корупцію».
 Олег Ляшко та його команда понад місяць блокує 
парламентську трибуну з вимогою знизити тарифи на 
комуналку для населення та повернути пільговий об-
сяг споживання газу. Каже: ціна у 7000 гривень за ти-
сячу кубів — висмоктана з пальця. І економічно дово-
дить, що газ для людей має коштувати не більше 3000 
грн./тис. куб.
 «Сьогодні собівартість видобутку українсько-
го газу з усіма податками складає 1580 грн. за ти-
сячу кубів. Громадяни зараз отримують газ по 7000 
грн. Це абсолютно космічна ціна, яка не має жодно-
го обґрунтування. Очевидно, ті люди, які складали 
цю вартість, не вивчали курс економічної теорії, де є 
чітка калькуляція вартості видобутку нафти і газу», 
— пояснив нардеп. 
 Нещодавно Ляшко навідався на засідання Комі-
тету ВР з питань паливно-енергетично комплексу та 
дав кілька уроків з економіки присутнім представни-
кам «Нафтогазу» та голові НКРЕ, які так і не змог-
ли йому пояснити, з якої стелі взяли тарифи та чому 
продають людям вітчизняний газ за ціною імпортно-
го. Тому лідер Радикальної партії вимагає скасувати 
рішення про підвищення ціни на газ для людей.
 «Що ми робимо для зниження ціни на газ? По-
перше, добиваємося в суді скасування постанови 
про підвищення тарифів. По-друге, добиваємося рі-
шення, щоб український газ ішов тільки на потре-
би ЖКГ, на потреби громадян. По-третє, вимагаємо 
ліквідації «Нафтогазу», корупційної структури, че-
рез яку з бюджету вимиваються мільярди. По-четвер-
те, вимагаємо усунення Президента від можливості в 
ручному режимі через НКРЕ встановлювати косміч-
ні тарифи». 
 До депутатів із Радикальної партії, які понад мі-
сяць блокують трибуну, прийшло підкріплення — до 
протесту долучилася «Батьківщина».
 «В єдності — сила. Бо разом ми завжди можемо 
більше, ніж поодинці. А ситуація в країні настільки 
патова, що єдність сил здорового ґлузду потрібна як 
ніколи. Тому закликаю колег із демократичних про-
українських опозиційних сил не лише словом, а і ді-
лом  проявити єдність і підтримати нашу боротьбу в 
парламенті, зокрема оголошений нами сидячий про-
тест. Назад дороги немає. Або ми добиваємося знижен-
ня тарифів, або перевибори», — наголосив Ляшко. ■

■

Олена КАПНІК

 Відвідування депута-
тами своїх робочих місць 
давно стало причиною на-
родних насмішок та обу-
рення. Попри те, що спі-
кер Верховної Ради Анд-
рій Парубій заявляє, що, 
мовляв, раніше було гір-
ше, легше від того не стає 
нікому. Складається вра-
ження, що народні об-
ранці займаються чим за-
вгодно, але тільки не тим, 
задля чого їх обирали. 
Так, учорашнє засідан-
ня вкотре проходило із 
заблокованими трибуна-
ми. Якщо на попередньо-
му пленарному тижні пре-
зидію блокували депута-
ти від Радикальної партії 
Олега Ляшка, «Батьків-
щини» і кілька позафрак-
ційних, то вчора трибу-
ну взяли в облогу обран-
ці з «Народного фронту» 

«із метою недопущення 
її блокування іншими де-
путатами». «У реальності 
парламент просто імітує 
роботу. Навіть, якщо ми 
продовжимо роботу цієї 
сесії, не закриємо її — це 
абсолютно не означає, що 
ВР буде працювати», — 
коментує ситуацію член 
фракції «Батьківщина» 
Ігор Луценко. 
 Проте y передостанній 
день роботи перед відпуст-
ками депутати все ж запра-
цювали ненадовго i прий-
няли кілька законопроек-
тів. Стартували народні об-
ранці з пакета соціальних 
законів. Після повторного 
голосування 237 депутатів 
підтримали зміни до зако-
ну щодо соціального захис-
ту членів сімей учасників 
АТО. Зараз такі родини не 
можуть отримати соціаль-
ну допомогу, оскільки до 
їхнього сукупного доходу 

включено також і виплати, 
які отримує годувальник, 
перебуваючи на фронті. До-
кумент закріплює, що «до 
сукупного доходу сім’ї не 
зараховується грошове за-
безпечення військовослуж-
бовців, осіб рядового і на-
чальницького складу, які 
беруть безпосередню участь 
в антитерористичній опе-
рації на час її проведення». 
Отже родичам бійців до-
статньо буде надати довід-
ку про участь члена сім’ї в 
АТО.
 Учора нардепи також 
продовжили процес деко-
мунізаці. Парламентарії 
перейменували останні 
кілька населених пунктів 
у  Закарпатській, Одесь-
кій, Чернігівській облас-
тях та на тимчасово оку-
пованих територіях Дон-
басу. Попри незгоду жи-
телів Кіровограда, місто 

змінило назву на Кропив-
ницький. Водночас зали-
шилось відкритим питан-
ня перейменування райо-
ну. Спікер Андрій Парубій 
пообіцяв процедурно влад-
нати це згодом. 
 Напередодні y Раді від-
кликали прийняття доку-
мента про спецконфіска-
цію, який, за запевнен-
ням авторів законопроек-
ту, дозволить поповнити 
бюджет близько 50 млрд. 
гривень (частина з них 
мала бути скерована на фі-
нансування оборонних за-
мовлень). «У нашій Вер-
ховній Раді є багато зрад-
ників, які не хочуть при-
ймати цей законопроект 
(про спецконфіскацію. — 
«УМ»), бо у них «рильце 
в пушку», — вважає нар-
деп від фракції «Народ-
ний фронт» Михайло Гав-
рилюк. ■

ПАРЛАМЕНТ

Куди тому Кірову 
до Кропивницького
«У поті чола» попрацювали 
в передостанній день перед 
канікулами депутати

■

До вiдпустки парламентарiїв залишився один день.
Фото Юрія САПОЖНІКОВА.

❙
❙

Катерина ЛАЗАНЮК, Валентина САМЧЕНКО

 У середу вдень і в нiч на четвер бойовики 
72 рази застосували зброю проти українських 
сил. Найгарячiше було на маріупольському 
напрямку. «Заборонену Мінськими угодами 
артилерію калібру 152 мм противник викорис-
товував по наших воїнах у Мар’їнці та 122-
мм самохідні установки — в Красногорівці. Із 
120-мм мінометів ворог бив по Старогнатівці, 
Богданівці, Новогригорівці, Водяному, Широ-
киному, Мар’їнці та Красногорівці», — від-
звітував речник штабу АТО Олег Сушинський. 
На  донецькому напрямку під прицілом були 
Опитне та Піски, Авдіївка і Зайцеве. На Лу-
ганщині били по Новотошківці та Станиці Лу-
ганській.
 Унаслідок цих обстрілів останнім часом 
особливо страждають мирні мешканці. «У се-
реду на околицях Авдіївки зі стрілецької зброї 
смертельно поранили 75-річного пенсіонера, 
який перебував у власному дворі, куля, потра-
пивши в газову трубу, зрикошетила пенсіоне-
ру в живіт», — повідомляє прес-служба поліції 
Донецької області. Водночас у Мар’їнці пора-
нення кінцівки отримав 37-річний чоловік, пе-
редає прес-служба Нацполіції Донецької облас-
ті. Він так само перебував на своєму подвір’ї. В 

результаті обстрілу Мар’їнки за сім кілометрів 
від лінії розмежування сторін згоріло 35 гек-
тарів пшениці та суттєво пошкоджено посіви 
соняшнику. Влада «ДНР» наразі показово шу-
кає винуватців підпалу.
 Через загострення ситуації на передову 
виїхав секретар РНБО Олександр Турчинов. 
Він лише тепер занепокоївся тим, що впро-
довж останніх тижнів кількість обстрілів iз 
боку бойовиків зросла до сотні на день і ук-
раїнська сторона зазнає втрат, намагаючись 
не відповідати на провокації. 
 Турчинов заявив, що з’явилась інформа-
ція про нові мобільні мінометні групи, які об-
стрілюють цивільні і військові об’єкти за мар-
шрутом пересування спостерігачів ОБСЄ.  За 
його словами, окупаційні війська забезпечу-
ють зброєю, боєприпасами та паливом, ство-
рюють оперативні резерви, що свідчить про 
бажання повністю зірвати Мінські домовле-
ності. «Все це є підтвердженням підготовки 
російським Генштабом наступальних опера-
цій», — зазначив Турчинов.  Під час нара-
ди з військовим керівництвом АТО Турчинов 
перевірив боєготовність наших військових 
підрозділів у районі Маріуполя, зазначивши, 
що ЗСУ готові дати адекватну відповідь на 
будь-які дії агресора. ■

НА ФРОНТІ

КУЛИКовська «битва»
Одні на війні гинуть, інші на ній заробляють

■

доларів
н а д а д у т ь 
США для 

підтримки Української армії до кінця 
2016 фіскального року, заявив речник 
Державного департаменту США Джошуа 
Бейкер. Зокрема, кошти будуть виділені 
на тренування військовослужбовців, ра-
дари і комунікаційні системи, а також на 
радників, які допомагатимуть боротися 
з корупцією.

335 млн.
гривень
потрібно для 
укріплення 5 ді-

лянок Кременчуцького водосховища в ме-
жах Полтавської області, повідомив дирек-
тор департаменту екології та природних ре-
сурсів облдержадміністрації Ігор Піддубний. 
Загальна протяжність цих ділянок — 16,2 
км. Найбільше руйнуються береги поблизу 
Градизька, Васьківки, Пронозівки та Мак-
симівки. 

євро,
за слова-
ми євроко-

місара з питань розширення та єв-
ропейської політики сусідства Йо-
ганнеса Гана, виділить на рефор-
мування державної служби України 
ЄС, який бачить рішучі дії Кабінету 
Міністрів у реформуванні держави 
та запевняє у підтримці проведен-
ня реформ.

гривень
витратили для озеленення та окраси Тернопо-
ля згідно зі спеціально розробленим «Паспор-
том квітників» цього року, повідомило управлін-
ня житлово-комунального господарства в облас-
ному центрі. Кошти передбачені не лише для за-
купівлі і висадження нових квітів чи дерев, а й для 
догляду за вже наявними.

євро
виділив ЄС на 
розвиток сіль-

ського господарства в Україні, заявила 
заступник міністра аграрної політики і 
продовольства з питань євроінтеграції 
Владислава Рутицька. Проект розра-
хований на три роки. Єврокомісія на-
даватиме технічну допомогу і спри-
ятиме реалізації Єдиної комплексної 
стратегії.

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

205 млн. 90 млн. 3 млн. 200 тис. 3 млн.

А ТИМ ЧАСОМ...

 Апеляційний суд міста Києва в середу 
відновив Костянтина Кулика, якого підозрю-
ють у незаконному збагаченні на посаді війсь-
кового прокурора антитерористичної операції. 
Перший заступник керівника спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури Максим Грищук 
із цього приводу зазначив: «Вказане рішен-
ня апеляційного суду Києва жодним чином не 
спростовує висунуту САП підозру Костянтину 
Кулику за статтею «незаконне збагачення» та 
є одним із проміжних судових рішень».
 Нагадаємо, у НАБУ порушили криміналь-
ну справу за 368 статтею КК України («неза-
конне збагачення») проти військового про-
курора АТО Костянтина Кулика після того, як 
з’ясувалося, що він «забув» задекларува-
ти декілька елітних квартир у столиці, а також 
дві дорогі машини іноземного виробництва.  
29 червня НАБУ провело обшуки у квартирі 
Костянтина Кулика, а 4 липня Солом’янський 
районний суд Києва ухвалив рішення про від-
сторонення Кулика від посади до 4 вересня та 
наклав арешт на майно підозрюваного і його 
цивільної дружини. 
 Костянтин Кулик входить до групи проку-
рорів Головної військової прокуратури ГПУ, яка 
безпосередньо розслідує злочини олігарха-уті-
кача Сергія Курченка. Згідно iз зібраними ма-
теріалами, він давав своїй цивільній дружині 
Ірині Німець значні суми грошей, за які вона, 
зокрема, купила дорогий позашляховик у бать-
ка лідера... «Оплоту» Євгена Жиліна. Кулик 
підтвердив факт знайомства з Жиліним і ска-
зав, що у них були товариські стосунки.

■
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гривень
отримав медобладнання львівський 
ОХМАТДИТ у рамках грантової про-
грами від Асоціації «Єврорегіон Кар-
пати — Україна». Зокрема, за кош-
ти Посольства Японії придбали апа-
рат штучного дихання, повідомили у 
лікарні.

На 2 млн.
км
українських доріг 
допоможе онови-

ти Світовий банк, розробивши плани щодо 
поліпшення автошляхів, з яких 90 відсотків 
не оновлювалися більш ніж 30 років, заявив 
міністр інфраструктури України Володимир 
Омелян. Серед привабливих для інвесторів 
областей розвитку — нова дорога навколо 
Києва і сполучення столиці з портами на Чор-
ному морі.

євро
виділило Естонське 
міністерство закор-

донних справ на розробку і запуск інформацій-
ної системи моніторингу промислового вило-
ву риби в Україні, розповіли у прес-службі Де-
ржрибагентства. Завдяки цьому нововведенню 
за обсягами промислового вилову риби в Ук-
раїні можна буде спостерігати в режимі реаль-
ного часу.

гривень
заплатила вла-
да Тернополя 

за придбання 4 вбиралень для собак, 
які встановили у парку ім. Т. Шев-
ченка, повідомили у міськраді. Вби-
ральні облаштовані спеціальними 
боксами з одноразовими пакунками 
та вбудованими смітниками.

літаків
Ан-178 купить Азербайджан 
в українського держпідпри-

ємства «Антонов», повідомив «5-й ка-
нал». Сума, зазначена у контракті, три-
мається у секреті. Літаки Ан-178 по-
купець отримає в два етапи впродовж 
двох років:  спочатку два, а згодом iще 
вісім, які, можливо, збиратимуть на те-
риторії Азербайджану.

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

170 тис. 100 тис. 10 тис. 10

НАРКОТИКИ

Ростiть, 
коноплi, 
великi й 
маленькi
Правоохоронці 
затримали громадян 
України за спробу 
«експорту» марихуани
 та вирощування конопель 
i снодійного маку
Катерина БАЧИНСЬКА

 Незважаючи на те, що Нідерланди, де 
марихуана є легалізованим продуктом, те-
риторіально розташовані далеко від Украї-
ни, це не заважає українцям робити на за-
бороненому продукті бізнес, як у голлан-
дців. Отже, нещодавно польські митники 
затримали українця, який вивозив 27 кі-
лограмів марихуани з території України. 
Вартість такого багажу коштувала 800 тис. 
злотих (близько 5 млн. гривень). Наркотич-
на речовина була схована в підлозі приват-
ного автомобіля. 
 Для перетину кордону з Польщею 47-
річний громадянин України вибрав «черво-
ну смугу», однак не заявив про те, що пере-
возить якийсь товар. Під час першого мит-
ного контролю було знайдено дві упаковки 
із сухими рослинами. У результаті доскiп-
ливого огляду в підлозі автомитники вия-
вили ретельно упаковану наркотичну речо-
вину. 
 За інформацією правоохоронців, спра-
ву було передано в Центральне слідче бюро 
поліції. За спробу перевезти через кордон 
таку кількість наркотиків громадянину 
України загрожує позбавлення волі на тер-
мін до трьох років. За поданням Окружної 
прокуратури у Перемишлі районний суд 
арештував українця на три місяці. 
 І такі випадки не поодинокі. Майже од-
ночасно було затримано мешканців Чер-
нігівської та Одеської областей, які ви-
рощували коноплі та мак. Заарештува-
ти порушників вдалося прикордонникам 
спільно з Національною поліцією та про-
куратурою. Інформацію про протиправ-
ну діяльність здобули військовослужбовці 
оперативних підрозділів прикордонного ві-
домства в Чернігівській та Одеській облас-
тях.
 Спільна міжвідомча група провела об-
шук у двох приватних помешканнях, що 
в районі населеного пункту Добрянка Ріп-
кинського району Чернігівської області. 
Правоохоронці виявили чотири мішки з 
висушеною речовиною зеленого кольору, 
43 одиниці культивованих рослин снодій-
ного маку та 70 одиниць рослин, за зовніш-
німи ознаками схожих на коноплi.
 Також прикордонники відділу «Ткачен-
ково» Котовського загону (Одеська область) 
спільно зi співробітниками Національної 
поліції виявили плантацію, де незаконно 
вирощували мак (загалом понад 200 ку-
щів). За цим фактом відкрито криміналь-
не провадження за статтею 310 Криміналь-
ного кодексу України «Посів або вирощу-
вання снодійного маку чи конопель». ■

■

Ірина КИРПА

 Стара конструкція не витрима-
ла навантаження рекламних вивісок 
та розвалилася на шматки у людно-
му місці просто серед білого дня. Жін-
ку, яка саме у цей час знімала гроші 
в банкоматі, випадковим перехожим 
довелося відкопувати з-під завалів 
за допомогою лопат. Завдяки тому, 
що допомога прийшла вчасно, Лари-
са Толстенко, що називається, «відбу-

лася легким переляком». З реанімації 
Херсонської обласної лікарні її досить 
швидко перевели до відділення орто-
педії та травматології. За словами ме-
диків, її стан зараз важкий, але життю 
постраждалої вже нічого не загрожує.
 «У жінки черепно-мозкова трав-
ма, перелом шийки стегна, а також 
поламано кілька ребер, — розповів 
анестезіолог Херсонської обласної лі-
карні Ігор Ревера. — Безумовно, на неї 
чекає операція та тривалий курс реа-

білітаційного лікування. Однак я вва-
жаю, що вона ще легко відбулася, 
можна сказати, що народилася у со-
рочці! Адже їй просто на голову зва-
лилося кілька тонн бетонних блоків! У 
такій ситуації тільки диво допомогло 
врятувати їй життя».
 Співробітники ГСЧС, які пізніше 
протягом усього дня розбирали за-
вали біля магазину, знайшли заліз-
ний каркас від козирка з рекламною 
вивіскою, який повісили прямо над 
банкоматом, де й стояла постражда-
ла в момент трагедії. Всього ж iз місця 
подій було вивезено кілька тонн бетон-
них блоків та залізобетонних конструк-
цій. Після того, як завали було розібра-
но, небезпека нового обвалу все одно 
зберігалася. З цієї причини рятуваль-
ники спробували зміцнити хитку конс-
трукцію, щоб iще когось не придави-
ло. Однак зробити це виявилося прос-
то неможливо, адже конструкція даху 
часів СРСР повністю прогнила.
 «Верхні перекриття над цією 

будівлею дуже сильно провисли вниз 
через аномальну кількість опадів, які 
були на початку літа, — розповів 
начальник рятувального відділен-
ня ГСЧС у Херсонській області Рус-
лан Власенко. — Весь утеплювач на 
даху повністю прогнив, через це бе-
тонні блоки й посипалися, як доміно. 
Там технологічно не можна було роз-
міщувати велику кількість зовніш-
ньої реклами. Ми вирішили поки що 
просто обнести небезпечне місце зна-
ками, що забороняють прохід. Рішен-
ня про те, наскільки доцільно прово-
дити там відновні роботи, приймати-
ме спеціальна комісія при Херсонсь-
кому міськвиконкомі».
 Відомо, що на даний час син по-
терпілої, Костянтин Толстенко, вже по-
дав позовну заяву до суду, а правоохо-
ронні органи порушили кримінальну 
справу за фактом події та розшукують 
підприємців, які укладали договори на 
розміщення великовагової реклами на 
трухлявому фасаді старої будівлі. ■

Іван ЛЕОНОВ

 Відповідне рішення ухвалив увечері у вівторок 
Верховний Суд України, який став на бік Вищої ради 
юстиції щодо ухваленого цим органом рішення про 
необхідність звільнення суддів Анатолія Марцин-
кевича, Юлії Швачач і Алли Чалої через порушен-
ня ними присяги під час Революції гідності. Про це 
повідомив адвокат Небесної сотні Роман Маселко. 
На його думку, «безкарності суддів не буде, і це (рі-
шення ВСУ. — Ред.) справді дуже важливий сиг-
нал».
 «Судді Майдану таки БУДУТЬ ПОКАРАНІ! 
Вчора ВСУ поставив остаточну крапку в питан-

ні, чи порушили присягу судді при винесенні не-
законних рішень стосовно активістів Майдану і 
чи будуть вони хоча б звільнені», — написав у 
«Фейсбуці» адвокат Маселко. Він нагадав, що 
раніше Вищий адміністративний суд «масово 
скасовував рішення ВРЮ про звільнення суддів 
Майдану».
 «ВАСУ вважав, що судді нічого не поруши-
ли. Натомість Верховний Суд, розглянувши справи 
суддів Чалої, Швачач, Марцинкевича, вирішив, що 
Вища рада юстиції прийшла до правильного вис-
новку про порушення цими суддями присяги, а рі-
шення ВАСУ про скасування висновків ВРЮ є неза-
конними», — повідомив адвокат Небесної сотні. 

 «Україна молода» з’ясувала з відкритих дже-
рел, що суддя Дніпровського райсуду Києва, екс-
секретар Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
(ВККС) Віталій Марцинкевич у січні 2014 року «іме-
нем України» дав згоду на арешт чотирьох євро-
майданівців. ВРЮ ви знала ці рішення Марцинке-
вича такими, що ухвалені з порушенням присяги, і 
підготувала подання на його звільнення. Утім суд-
дю до цього часу не було покарано. Мало цього, у 
травні 2016 року Марцинкевич увійшов до складу 
комісії, яка має обирати членів громадської ради 
при Раді суддів України.
 Суддя Оболонського райсуду Києва Юлія Шва-
чач «відзначилася» тим, що під час Євромайдану 
арештувала на 30 діб 72-річного активіста Миколу 
Пасічника. Тоді у чоловіка вилучили сало, хліб, рибу 
і туалетний папір і звинуватили його у тому, що він 
побив правоохоронців цими «особливими предме-
тами, які заздалегідь готував і які в нього було ви-
лучено». Суддя Святошинського райсуду столиці 
Алла Чала також незаконно арештувала євромай-
данівця. Подання про порушення нею присяги і не-
обхідність її звільнення ВРЮ ухвалила після роз-
гляду звернення керівництва Генпрокуратури щодо 
дій Чалої. ■

Іван ЛЕОНОВ

 На острівцях посеред не-
прохідних боліт Рокитнівсь-
кого району Рівненщини на 
світанку спецпідрозідли 
Нацполіції провели успішну 
спецоперацію проти «бурш-
тинової мафії». Нелегальні 
копачі використовували на 
«бурштиновому клондай-
ку», облаштованому в без-
людних місцях Рівненсь-
кого природного заповід-
ника, навіть бронетехніку. 
На місці вилучено плаваю-
чий тягач — бронемашину 
МТ-ЛБ. Про це повідомив 
міністр внутрішніх справ 
Арсен Аваков й оприлюд-
нив фото спецоперації.
 За словами Авакова, 
«бурштиновий клондайк» 

виявили кілька днів тому, 
під час патрулювання від-
даленої заболоченої тери-
торії заповідника безпі-
лотниками спецпідрозділу 
«Дніпро-1». «Безпілотни-
ки обстріляли. Два з трьох 
були збиті... Це не фронт. 
На знімках було видно бага-
то озброєних людей, жахли-
ва картина руйнування при-
роди заповідника і... броне-
техніка», — написав у со-
ціальній мережі Аваков.
 Також він зазначив, 
що представники місцевої 
«бурштинової мафії» за-
кликають селян «відбити 
наших пацанів і наші бро-
ньовики». Глава МВС за-
кликав місцевих жителів 
не піддаватися на провока-
ції бандитів.

 «Наша рішучість відно-
вити законність на «клон-
дайках» непорушна. Не 
буде більше ні знищеної 
природи, ні рабської праці, 
ні баронів-бурштинників із 
власними законами, влас-
ною армією і власними ва-
салами, — зазначає Арсен 
Аваков. — МВС не допус-

тить бандитської влади ба-
нанових чи бурштинових 
вотчин в Україні! Наведен-
ня порядку в цьому бур-
штиновому кодляку буде 
продовжено. За необхід-
ності до місця заворушень 
будуть направлені додат-
кові підрозділи Нацгвардії 
і поліції». ■

ПРИГОДА

Жертва реклами
У центрі Херсона обвалився карниз 
вагою кілька тонн, придавивши 
55-річну жінку

■

СУД ТА ДІЛО

Глумилися над Фемідою
За переслідування активістів Євромайдану 
звільнять трьох суддів

■

СПЕЦОПЕРАЦІЯ

За порядок у кодляку
Нелегальні копачі бурштину 
використовують навіть бронетехніку

■

Серед непрохідних боліт затримали нелегальних копачів.
Фото з соціальної мережі.

❙
❙
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Володимир МАНЬКО, політичний експерт

 Україна торує свій шлях. Ми прагне-
мо покінчити з бідністю і корупцією, пе-
ретворитись на заможну, демократичну, 
розвинуту країну та стати частиною єв-
ропейського співтовариства.
 Півроку тому під час візиту до Украї-
ни віце-президента Сполучених Штатів 
Джо Байдена ми почули дошкульну кри-
тику: недостатній прогрес у реформах, 
боротьба з корупцією ведеться слабо. І 
ця критика подіяла на владу як холод-
ний душ! Почав повноцінно працювати 
новий антикорупційний орган — НАБУ, 
до роботи приступив новий уряд, відбу-
лася зміна керівництва Генеральної про-
куратури, нарешті запущено одну з най-
головніших реформ судової системи.
 7 липня до України знову приїздить 
представник Сполучених Штатів, цього 
разу державний секретар Джон Керрі. 
І усі вже приготувались отримати нову 
порцію критики. Аж ні. Пан Керрі схва-
лив ті зміни, які відбулися за останній 
час. Він наголосив, що офіційний Ва-
шингтон бачить перші ознаки зростання 
української економіки. Вони бачать про-
грес у реформуванні країни та боротьбі з 
корупцією.
 І дійсно, кількість високих чинів, 
проти яких порушені провадження за 
хабарництво, збільшується. Між проку-
ратурою та антикорупційним бюро на-
віть наростає конкуренція, хто більше 
корупціонерів викриє. Але, як ми знає-
мо, оголошення обвинувального вироку 
це справа суду, і хочеться сподіватися, 
що нові реформовані суди, які незабаром 
з’являться, не підведуть. Слід зазначи-
ти, що чиновницька корупція в Україні 
дрібнішає. Ми не бачимо проваджень по 
мільярдних оборудках. Може, через те, 
що таких оборудок уже й немає? Хтозна, 
побачимо.
 Поступово оговтується й українська 
економіка. Макроекономічні показни-
ки покращуються, біржові ціни на ук-
раїнський експорт стабільні, довгоочі-
кувані прямі інвестиції нарешті почали 
надходити. В нас вірять.
 На зовнішньому напрямі найголовні-
шою подією усього півріччя стало продов-
ження економічних санкцій Європейсь-
кого Союзу проти Російської Федерації. 
Мільйонні вливання Кремля у пропаган-
ду не спрацювали. Керівництво ЄС висто-
яло і залишилось солідарним з Україною. 
Цього не могло статися без копіткої дип-
ломатичної роботи українського МЗС та 
особисто Президента. Можна сказати на-
віть так: Путін у Європі продовжує про-
гравати Порошенку.
 Збереження санкцій проти агресо-
ра — це, безперечно, наша перемога. Як 
би не намагалась російська влада прихо-
вати негативний вплив санкцій на еко-
номіку, все ж вони діють і виснажують 

їхню країну. В іншому випадку Кремль 
не витрачав би стільки часу та ресурсів, 
щоб зупинити санкції. Тож поки що 
такі бюджетоутворюючі російські ком-
панії, як «Газпром» та «Роснєфть», не-
дораховуються прибутків, а державний 
бюджет — надходжень. «Дєнєг нєт, но 
ви тут дєржитєсь!» — слова російського 
прем’єра Мєдвєдєва, які він сказав, спіл-
куючись із кримчанами, коротко та ясно 
характеризують стан бюджету РФ.
 Ще одна важлива подія — саміт 
НАТО у Варшаві. Співпраця України з 
цією безпековою організацією сягнула 
безпрецедентного масштабу. Такого рів-
ня не було навіть у 2008 році, коли ми 
ось-ось мали отримати ПДЧ (план дій 
щодо членства). У рамках саміту у Вар-
шаві відбулося засідання комісії Украї-
на—НАТО. Конкретні результати для 
нас: новий етап у стосунках та новий 
пакет допомоги, зокрема і наповнення 
трастових фондів, які фінансуватимуть 
модернізацію озброєння Української ар-
мії.
 Такий рівень співпраці України з 
НАТО, безумовно, непокоїть Росію. У 
соцмережах її громадяни, за винятком 
найманих кремлівських дописувачів, 
уже почали адекватно оцінювати мож-
ливості армій РФ та НАТО на користь 
Альянсу. 
 Якщо проаналізувати висвітлення 
російською пресою саміту у Варшаві, то 
можна помітити, що головний акцент 
вони зробили на тому, що Київ не взя-
ли до НАТО. Втім питання так не стоя-
ло. Але Україна отримала від Альянсу 
набагато більше, аніж очікувала. І це не 
могли не помітити у Кремлі. Зокрема, 
не могли залишитися непоміченими дві 
зустрічі Петра Порошенка з президен-
том США, який є ключовим гравцем в 
Альянсі, Бараком Обамою.
 Тісне співробітництво з НАТО та 
нові спроможності Українських зброй-
них сил для нас є вагомим аргументом, 
який зрештою змусить Росію виконати 
Мінські угоди.
 Водночас «найрадикальніші» та 
«найкрасивіші» опозиціонери і опози-
ціонерки продовжують хулити все, що 
відбувається. Маємо дисонанс. Наші 
міжнародні партнери бачать з-за оке-
ану прогрес, а внутрішня опозиція чо-
мусь каже про одне лиш погіршення. 
Я не хочу ні на що нарікати, але відсут-
ність єдності в українському політикумі 
відверто дивує закордонних партнерів. 
У країні війна, Захід запроваджує санк-
ції, а політики, втрачаючи власний рей-
тинг, б’ються за Україну.
 Зомбування на негатив, чим постійно 
займається опозиція, дійсно заважає ук-
раїнцям оцінити реальні позитивні змі-
ни. Потрібен іще час, і все буде оцінено. 
І час грає на користь України. Бо ми на 
вірному шляху. ■

ПІСЛЯМОВА

Прорив України до НАТО:
на саміті у Варшаві отримали більше, аніж сподівалися

■

Президент України у розкладах НАТО відіграє дедалі помітнішу роль.❙

Сергій ДОВГАЛЬ
Дніпро

«Ми не маємо права допустити 
ставленика Окупаційного блоку в Раду»
 17 липня у виборчому окрузі № 27 Дніп-
ра відбудуться проміжні вибори до Верхов-
ної Ради України. Як і передбачалося, бо-
ротьба тут очікується неймовірно напру-
жена і принципова. Адже зареєструвалося 
понад півсотні кандидатів, серед яких нема-
ло людей «з іменами», принаймні на місце-
вому рівні.
 Проте й на такому тлі вже зараз ста-
ло зрозумілим, що вирішальна битва буде 
знову «стінка на стінку», тільки з іншими 
іменами. Адже ще не стерлися з пам’яті 
минулорічні баталії за посаду міського го-
лови Дніпра. У вирішальному двобої тоді 
зійшлися представник «Опозиційного бло-
ку», не остання людина в почилій у Бозі 
Партії регіонів Олександр Вілкул і креату-
ра «УКРОПу» Борис Філатов. У запеклій 
боротьбі тоді переміг останній, перебуваю-
чи ще у статусі народного депутата Украї-
ни саме по виборчому округу № 27, що те-
пер завдяки цьому звільнився для нових ба-
жаючих пошукати свого щастя під куполом 
Верховної Ради.
 Тепер же вже можна передбачити, що 
за депутатський мандат у вирішальному 
двобої зійдуться практично й ті самі, тіль-
ки з різними «титульними» іменами. Хоча 
спершу їх, тих, хто розгорнув свою передви-
борчу кампанію особливо потужно, наміти-
лося троє — лідер партії «Громадська сила» 
Загід Краснов, представниця «УКРОПу», 
ще відома як адвокат донедавна лідера цієї 
партії Геннадія Корбана Оксана Томчук, і 
легендарна волонтер Тетяна Ричкова, яка 
нині працює у Міністерстві оборони Украї-
ни і позиціонується від Блоку Петра Поро-
шенка. Численні білборди цих трьох канди-
датів дружно заполонили Дніпро.
 Проте минулого тижня сталося для ко-
гось несподіване, а для когось — очікуване. 
Заявила про свою відмову від участі у вибор-
чих перегонах Оксана Томчук, закликавши 
при цьому своїх симпатиків віддати голоси 
за Тетяну Ричкову.  
  «Сьогодні я прийняла, напевно, най-
складніше рішення у своєму житті. Я при-
пинила участь у виборчих перегонах. Це 
дійсно було дуже важко, але, їдучи повз бор-
ди «за Гєннадієвіча» з огидно задоволеною 
пикою Вілкула, я вирішила остаточно. Ми 
не маємо права допустити ставленика Оку-
паційного блоку в Раду. Саме тут, у серці 
України, всередині мого міста, яке було, є 
і буде містом патріотів, ми не можемо дати 
шанс сепаратистам. Тим, хто знекровлював 
Україну. Тим, хто вигризав нам жили, стрі-
ляв у нас на Майдані і розвішував над будів-
лями триколори. Тих, хто ненавидить Ук-
раїну майже так  само сильно, як я її люб-
лю», — так пояснила своє рішення на влас-
ній сторінці у «Фейсбуці» Оксана Томчук.
 Щодо «ставленика Окупаційного бло-
ку», яким іще недавня кандидатка у нарде-
пи охрестила Загіда Краснова, вона зов сім 
куті меду не передала. Адже на сьогодні 
вже всі маски знято. Спершу, пошукавши 
підтримки у різних політичних сил, Загід 
Краснов зрештою міцно зійшовся з «Опози-
ційним блоком» і активно себе позиціонує 
як єдиний кандидат від сил опозиційних. 
Більше того, місто заполонила агітаційна 
продукція з фото цього кандидата разом з 
Олександром Вілкулом. При цьому остан-
ній відверто закликає голосувати за Загіда 
ГЕННАДІЙОВИЧА Краснова. Великими 
літерами саме по батькові цього кандида-
та виділяється неспроста. Адже на сьогод-
ні у виборчих перегонах на 27-му окрузі у 
Дніпрі беруть участь іще двоє Загідів Крас-
нових, але не Геннадійовичів.

У кожного своя «пара»
 Проте й тут найшла коса на камінь. До 
гри з ініціалами підключився ніхто інший, 
як недавній опонент Олександра Вілкула у 
боротьбі за посаду міського голови Дніпра, 

її переможець Борис Філатов. «Є таке по-
няття — «по один бік барикади». Скільки 
б ми не з’ясовували стосунки, які б у нас не 
були амбіції або різне бачення шляхів роз-
витку країни, ми по один бік барикади. По 
інший бік — ворог. Ворог брехливий, 
злопам’ятний і, на жаль, поки безкарний. 
Ворог сильний, і він прагне реваншу». Кра-
ще вірити людині, яка втратила на війні чо-
ловіка, ніж чоловіку, який заради влади 
примудрився відмовитися навіть від імені 
свого батька і прізвища роду», — наголосив 
Борис Філатов.
 Щодо останнього міський голова Дніп-
ра нагадав про очевидне. Адже багатьом ві-
домо, що Загід Геннадійович Краснов із ди-
тинства величався Загіддіном Хабібулає-
вичем Хабібулаєвим. Проте у передвибор-
чій боротьбі справді всі методи прийнятні. 
Адже Дніпром загуляли ще й листівки, де 
начебто сам Загід Краснов повідомляє про 
те, що він є родичем відомого російського 
отамана Краснова. Самого кандидата у нар-
депи це неабияк обурило.
 А щодо «іншого боку барикади» Борис 
Філатов заявив про необхідність об’єднання 
патріотичних сил навколо одного кандида-
та — Тетяни Ричкової, жінки справді ге-
роїчної, що на своєму старенькому автомо-
білі з власної ініціативи стала їздити до зони 
бойових дій на Донбасі, доставляючи най-
необхіднішу допомогу нашим воїнам, яка 
втратила на війні свого чоловіка.
 Хай там як, тепер Дніпро ще заполони-
ла й агітаційна продукція, де зображені Бо-
рис Філатов iз Тетяною Ричковою. Отож не-
давні кандидати у міські голови на проміж-
них виборах знайшли собі «пари».
 Сам же факт зняття з виборів Оксани 
Томчук вищезгадуваний Олександр Віл-
кул розцінив зовсім не райдужно, повідо-
мивши на своїй сторінці у «Фейсбуці» ін-
формацію, яка поки що офіційною не є. 
А саме те, що недавня кандидатка у нар-
депи від «УКРОПу» зійшла з дистанції не 
просто так, а в обмін на посаду начальни-
ка Головного управління юстиції у Дніп-
ропетровській області. «Вас продали, як 
кріпаків. Змусять голосувати за Ричкову? 
Тоді не розповідайте про об’єднання пат-
ріотичного електорату. А як же «не гнись 
під владу» на минулих виборах? Для тих, 
хто не знає, до управління юстиції входить 
служба реєстрації — ключовий держорган 
для рейдерських захоплень. До речі, позав-
чора в Києві відбулася політрада «УКРО-
Пу», на якій Філатова жорстко засудили 
за продажність, заборонили в агітації ви-
користовувати логотип «УКРОПу» (по-
дивіться, всі борди переклеєні), а також 
вирішили переробити статут партії, щоб 
у майбутньому не залежати від бариг-рей-
дерів». 
 В унісон сказаному Олександром Віл-
кулом у Дніпрі нині загуляли чутки про те, 
що звільнено з-під варти і президента Дніп-
ропетровської федерації дзюдо і соратника 
Геннадія Корбана Михайла Кошляка, яко-
го підозрюють у створенні й участі в злочин-
ній організації, заволодінні автотранспорт-
ним засобом, присвоєнні майна в особливо 
великих розмірах і незаконному позбавлен-
ні волі — викраденні людини». І хоч така 
інформація офіційно поки що не підтвер-
джена, чутками, як відомо, повниться зем-
ля... 
 Відтак проміжні вибори у Дніпрі 17 
липня мають стати особоливо принципови-
ми, коли знову зійдуться «стінка на стінку» 
одні й ті ж на манежі, але зі своїми «пара-
ми». При цьому багато аналітиків сходять-
ся на думці, що після зняття з виборчих пе-
регонів Оксани Томчук шанси на перемогу 
в Тетяни Ричкової помітно зросли. До того 
ж в українському політикумі ця жінка — 
фігура принципово нова. На відміну від За-
гіда Краснова, який до рад різних рівнів ба-
лотується вже протягом багатьох років, у 
тім числі й до Верховної Ради, але вище дру-
гої позиції не дотягував. Отож має репута-
цію «вічно другого». Але все остаточно роз-
судить 17 липня... ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

На манежі одні і ті ж?
На недiльних довиборах до Верховної Ради 
у Дніпрі визначилися два фаворити

■
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 ■ Віталію Євстафійовичу, суспільство 
йде за новими політичними проектами. 
На що розраховує Аграрна партія, якій 
уже 20 років? 
 — Чомусь на рівні Києва політич-
ний бомонд сприймає новостворені пар-
тії з великим ентузіазмом. Мовляв, ось 
з’явилися яскраві проекти, чергові нові 
обличчя, і вони щось будуть змінювати... 
Але як тільки від’їжджаєш від Києва хоч 
би на кілометрів 20, про них ніхто не гово-
рить, а почувши, тільки запитують: а хто 
це? Є партії інтернет-середовища («Фейс-
бука»), а є партії реального життя. На рів-
ні столиці є незрозуміла для мене закон-
сервована модель українського політику-
му, і я, проїжджаючи повз Верховну Раду, 
дивлюся на цю будівлю і думаю: щось «по-
роблено» з тим місцем (усміхається. — 
Ред. ) . 
 Мене от запитують: чому ви не виходи-
те й не підтримуєте тих, хто сьогодні страй-
кує біля Верховної Ради? А ми не йдемо 
тому, що збираємо урожай. Нам треба на-
годувати країну. Ми — партія тих людей, 
які тримають на своїх плечах державу. 
 ■ Ви як лідер, якими сенсами будете 
наповнювати партію? 
 — Партія захищає село, селян, дріб-
них і середніх власників. Ми шукаємо від-
повіді на питання економіки села, соціаль-
ної моделі села, працюємо над тарифною 
політикою, програмою децентралізації, 
інституційною реформою. Партія має по-
ширити свій вплив на місто і захистити го-
родян від неякісних продуктів, забрудне-
ної екології, запропонувати жителям міст 
відповіді на їхні проблеми. Партія формує 
свою модель держави, працює над про-
ектом Конституції, програмою розвит-
ку економіки. Партія працює над кадро-
вим забезпеченням підготовки і реаліза-
ції проектів і програм. Ми розуміємо, що 
в питанні судової реформи зроблено недо-
статньо, а деякі кроки помилкові. Будемо 
пропонувати корекцію зовнішньої  політи-
ки і наше бачення системи регіональної і 
континентальної безпеки. Ми будемо про-
понувати наші шляхи повернення Криму 
і деокупації Донбасу. Пропонуємо своє ба-
чення в питаннях спорту, освіти і культу-
ри. Держава потребує фахівців в усіх га-
лузях життя. 
 ■ Активно поширюються чутки, що Аг-
рарна партія — це проект Банкової. Коли 
ви бачилися з Президентом? 
 — З чинним Президентом не бачився 
ніколи. За винятком Януковича-втікача, 
спілкуюся з усіма попередніми президен-
тами. Мені цікаво обмінюватися думками 
з Леонідом Макаровичем, з Леонідом Да-
ниловичем, Віктором Андрійовичем. Але, 
як не дивно це звучить, з Петром Олексій-
овичем я ніколи не зустрічався. Жодно-
го разу за час його правління не був в ад-
міністрації Президента. І ніколи в житті 
не був у приміщенні Верховної Ради, хоч 
побував у парламентах багатьох зарубіж-
них країн. 
 ■ Як тоді зрозуміти, що депутати-аг-
рарії перебувають і в парламенті, і в ре-
гіонах у фракціях БПП?
 — Наша партія не брала участі у пар-
ламентських виборах, не було й окремих 
кандидатів-партійців по мажоритарних 
округах. Наші однопартійці перебувають 
у фракції БПП — як крок довіри на пев-
ному етапі до Президента, підтриманого 
Майданом. Партійці уже зараз вимагають 
або виключення цих людей із партії, або 
виходу з фракції. Але це рішення має ух-
валити з’їзд. 

 ■ Аграрна партія — альтернатива 
владі? Ви здатні запропонувати суспіль-
ству альтернативний уряд? 
 — На членах партії велика місія — за-
безпечити продовольчу безпеку держави 
і народу. Ми не сприймаємо і не приймає-
мо запропоновану податкову, економічну 
і соціальну політику. І тому запропонує-
мо альтернативне бачення, будемо вима-
гати його реалізації. Ми готуємо повний 
склад комітетів Верховної Ради і менед-
жерську команду, яка може реалізува-
ти стратегію, яку напрацює Аграрна пар-
тія. Це, власне, і є альтернативний уряд. 
Коли йтимемо на парламентські вибори, 
ми не будемо метушитися. Якщо виник-
не потреба створювати з кимось коаліцію, 
а, швидше за все, так і станеться, буде ві-
домо, хто у нас кандидат на посаду аграр-
ного міністра, керівника паливно-енер-
гетичного комплексу, міністра спорту чи 
будь-якої іншої галузі з чітким баченням 
стратегії того, що в цьому напрямі маємо 
зробити. І якщо на тому етапі коаліційна 
угода сприйме наше бачення розвитку де-
ржави і склад уряду, який ми делегуємо у 
виконавчу владу, це й стане інструмента-
ми, які можуть бути узгоджені з іншими 
політичними силами. 
 ■ Ви знайомі з міністром Кутовим? Яка 
ваша оцінка діяльності уряду в аграрній 
сфері? 
 — Так. Із Тарасом Вікторовичем ми 
знайомі давно. Ми обидва працювали в аг-
рарному бізнесі і спілкувалися. Але жод-
ного разу не контактували з того момен-
ту, відколи його призначили міністром. 
Співпрацювали, коли Кутовий був голо-
вою парламентського комітету. Для мене 
не стоїть питання імені чи особистості 
міністра. Дуже важливо, щоб держава 
мала стратегію на 5, 10, 35 років. Міністр 
— менеджер, якого наймає держава, щоб 
він реалізував цю стратегію. Тому вважаю 
хибним акцентувати й оцінювати люди-
ну, яка прийшла на посаду. 
 ■ Чому аграрії погрожують всеук-
раїнським страйком? 
 — 30 червня минув рівно рік від почат-
ку першого з семи великих страйків аг-
раріїв. П’ять із них стосувалися відстою-
вання податкової системи, два — продов-
ження мораторію на продаж землі. Про-
довжено було мораторій до 1 січня 2017 
року, також ми частково відстояли еле-
менти податкової системи. Але зараз де-
ржава починає формувати бюджет наступ-
ного року, і є високий ризик у питаннях по 
землі, ризик повного переведення подат-
кової системи аграріїв на загальні умови. 
Аграрії до цього не готові. Раніше в них 
акумулювалося сто відсотків від продажу 
на спеціальному рахунку ПДВ. А зараз їм 
у цьому самому періоді протягом місяця 
треба державі віддати одразу 85% акуму-
льованого ПДВ. Для них це шок. Це вели-
ка проблема, але у владі цього не чують. 
У Кабінеті Міністрів відбулося засідання 
з аграрних питань, де були присутні чле-
ни страйкового комітету і члени всеук-
раїнського аграрного форуму. Ухвалили 
рішення до 1 липня напрацювати пропо-
зиції до майбутнього податкового кодек-
су, який має лягти в основу бюджету 2017 
року. Проте ця група жодного разу не зби-
ралася. Аграрії добросовісно відпрацюва-
ли свої ідеї щодо податкового законодавс-
тва, де йде нарахування з гектара землі 
в обробітку, відпрацювали проект, який 
уряд проігнорував. Типова ситуація. При-
йшли конструктивно налаштовані люди, 
а з ними не вважають за доцільне говори-

ти. До 15 вересня уряд має підготувати 
проект бюджету. З нами ніхто не радить-
ся. Тому іншого інструменту, крім страй-
ку, в нас немає. 
 ■ Минулого тижня зафіксовано рекорд 
з експорту зернових. Чому ж ми такі бід-
ні?
 — Знаєте, яка сьогодні ціна на ячмінь? 
2600-2800 гривень. Це приблизно 120 до-
ларів за тонну. Два роки тому ціна на 
ячмінь у порту була 241 долар. Тобто ціна 
впала удвічі. Специфіка сьогоднішнього 
світового ринку така, що економіки, які 
дбають, щоб заробляти, роблять ставку на 
реалізацію не сировинного, а готового для 
споживання продукту, мінімум — напів-
фабрикату. І це стосується не тільки зерно-
вих, а й нафти, газу, багатьох інших про-
дуктів. Ми ж, коли сировинні ринки об-
валилися, лишилися на тій самій позиції 
торгівлі. Тому, з одного боку, 40 мільйонів 
тонн експортного зерна — наче й непога-
но, але ж ми вторгували майже на 4 міль-
ярди менше, ніж торік. Проблема тут оче-
видна: ми повинні знайти спосіб стимулю-
вати переробку всередині країни і прода-
вати кінцевий продукт, інакше сьогодні 
не проживеш. 
 ■ Зараз  селяни жнивують і їм не до 
платіжок. Але восени їх чекає шок. Яка 
позиція партії по тарифах? 
 — Ну чому ж не до платіжок? Хиб-
но вважати, що українці не володіють 
об’єктивною інформацією. Сьогодні у нас 
люди освічені і шукають інформацію з різ-
них джерел, аналізують. Навіть ті підви-
щення, які відбулися до 1 липня, для бага-
тьох непідйомні. Ми логічного пояснення 
підняттю тарифів не бачимо. Люди, з од-
ного боку, чують Прем’єра, який не відріз-
няється від попередніх, стверджуючи, що 
це — ринково обґрунтовані ціни. Пара-
лельно маємо розслідування у Верховній 
Раді і відкриті кримінальні справи щодо 
групи держслужбовців на чолі з депута-
том Верховної Ради, який украв тільки за 
останній період 3 чи 4 мільярди, купую-
чи український газ по дві тисячі гривень 
за кубометр, а продаючи по сім. Якщо Ук-
раїна добуває газ за 2 тисячі, нехай навіть 
з усіма накладними витратами він кош-
туватиме 4 тисячі гривень, — після цьо-
го пояснювати людям, що вартість газу, 
електроенергії, водо- чи теплопостачан-
ня повинна обчислюватися за цінами сві-
тового ринку — невдячна справа. Собівар-
тість газу українського виробництва в за-
кладеній для населення ціні сьогодні 10-
11 відсотків. Ціна газу, який ми купуємо з 
Європи, теж упала у два з половиною рази 
за останні роки. В електроенергетиці ми 
взагалі серед найбагатших країн. У нашої 
держави сьогодні потенціал потужностей 
на 55 тисяч мегават. Із тим, як у нас упа-
ла економіка, використовуємо ці потуж-
ності від сили на 25 тисяч мегават. Ми мо-
жемо продавати електроенергію в Західну 
Європу, у нас побудовано три енергомос-
ти, які сьогодні стоять без діла. За всіма 

правилами споживання електроенергії, 
нічний тариф узагалі повинен бути ну-
льовий. І це напрацювала якраз профіль-
на рада Аграрної партії. Тому важко пояс-
нити, чому й далі повинні підвищуватися 
тарифи і чому в нинішній ситуації, не ма-
ючи можливості платити, ми повинні це 
робити. Бізнесу теж важко пояснювати, 
чому в минулому році платили субсидії 
майже п’яти мільйонам сімей, а в наступ-
ному платитимемо семи з половиною чи 
восьми мільйонам сімей. Ці гроші з неба 
не падають, вони беруться з тих, хто ще 
працює. І субсидія не дається людині, яка 
оплачує послуги, а оплачується напряму 
компанії, яка продає тепло, гарячу воду... 
А це приватні компанії-монополісти. Про-
довжується те, що було при всіх поперед-
ніх урядах, і здорового пояснення цьому  
немає. 
 ■ Один зі страхів українців — це голод. 
Годує і рятує клаптик землі. Ви за чи про-
ти продажу землі? 
 — Ми дуже здивувалися, побачивши 
соціологічне дослідження, яке замовляли 
для власного розуміння, що відбувається 
в країні. Серед чотирьох основних страхів 
дійсно з’явився голод. Уперше. Соціоло-
ги кажуть, що такого за 25 років незалеж-
ності держави не було. Потім читаю аналі-
тику ООН: дають прогноз Україні, що пів-
тора мільйона населення до кінця року пе-
реходить із межі бідності за межу голоду. 
Тобто, ми — багата країна і можемо на-
годувати півмільярда людей, і експорт 
у нас сорок мільйонів тонн зерна, а має-
мо таку величезну кількість співгрома-
дян, які перетинають межу голоду. В такі 
роки кожен, хто має такий клаптик, по-
вертається до цієї землі. Вирощують кар-
топлю, огірки, помідори, яблука, груші — 
хто що може, і навіть хто забув, як кон-
сервувати, починає згадувати. Мої коле-
ги кажуть, що консервацію поки в батьків 
візьмуть... Моя сім’я має під Києвом три 
сотки городу, сад, теплицю, годуємося зі 
свого городу не через страх голоду, а знаю-
чи, що це якісні продукти, вирощені свої-
ми руками. А для більшості, українців за-
бутий город і дача сьогодні стає елементом 
виживання. 
 Земля для українця — річ сакраль-
на. І ми не можемо допустити, щоб зем-
лю хтось поцупив в українського народу. 
В цій ситуації нам дуже важливо зберегти 
українську землю, не дати її вкрасти ніко-
му. 
 ■ Ви вмієте керувати комбайном? Самі 
колись жнивували? 
 — Чому ж колись? Учора сідав на ком-
байна. У мене «Массей Фергюсон». Щоро-
ку жнивую у своєму селі Симонів, остан-
нім часом — із сином Данилом, якому 
виповнилося одинадцять, для нього це 
стимул заробляти гроші перед школою. 
Вчора я оглядав поле, комбайн. Знаю, ба-
гато людей після інтенсивного року охоче 
відпочивали б на курорті, а для мене нива 
— велика розрада. Вранці як сів за штур-
вал — до кінця дня, скільки погода дозво-
ляє, жнивуємо. 
 ■ Ви вважаєте, що у нас війна чи 
АТО? 
 — Це територія, де йдуть бойові дії. 
Для людей це — вибухи, смерті, чужин-
ці зі зброєю... І як би влада не називала ці 
події, для українців це — страшна війна. 
 ■ Ви чимало років пропрацювали в 
США і Великобританії. Як сприймають  
Україну прості люди за кордоном? 
 — Україна для світу — незрозуміла де-
ржава. Дуже важко пояснити її логіку на-
ціям, які не мали жодних економічних ре-
сурсів і створили потужні держави. Коли 
я, працюючи у Великобританії, вирощу-
вав на камені з піском 110 центнерів пше-
ниці з гектара, а потім повертався додому 
і на наших чорноземах бачив по 20 цент-
нерів з гектара, межі здивування не було. 
Тому сприйняття України і українців у 
світі різне. Хороше сприйняття людей як 
миролюбної, роботящої, розумної нації. 
Але з нерозумінням ставляться до держа-
ви з її корупцією, хабарництвом, невизна-
ченістю. 
 ■ Чи правда, що ви «виросли» на сіль-
ській стайні? 
 — Так, із наймолодшого віку й до за-
кінчення школи я працював на стайні, три 
останні роки — повноцінним конюхом, 
доглядав 64 коней. Стайня була у моєму 
житті з ранку до вечора. Ну, ще була шко-
ла посередині (сміється. — Ред.). ■

З ПЕРШИХ ВУСТ 

Аграрії не дозволять поцупити землю
Голова Аграрної партії Віталій Скоцик — про модель розвитку держави, війну, 
тарифи, всеукраїнські страйки і чому ми такі бідні

■

Оксана СИДОРЕНКО

Поки в столиці політики чубляться, водять до парламенту корів, Аграрна партія ти-
хою сапою завойовує серця людей. Партія відновила свою політичну активність, 
добротно застовпила свої позиції на останніх місцевих виборах і навіть має амбіції 
сформувати наступний уряд. І не думайте, що аграрії варяться тільки в своїй темі, 
вони мають бачення всіх проблем сьогодення. Лідер партії Віталій Скоцик, хоч і 
народився в селі і «виріс» на стайні, встиг попрацювати в США і Великій Британії, 
повернувся на рідну землю і прагне побудувати сильну державу. 

Віталій Скоцик, голова Аграрної партії України.❙
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05.00 Т/с «Слід саламандри»
08.45 Кримінальні справи
09.35, 17.30 Т/с «Детективи»
11.05 Х/ф «Кримінальний 

талант»
13.50, 14.20, 21.30 

Т/с «CSI: Маямі-8»
14.00, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок
15.45, 0.40 Т/с «Гаваї 5.0»
19.30, 4.50 Т/с «Кулагін 

і партнери»
23.45 Т/с «Під куполом-2»
03.00 Речовий доказ
03.55 Легенди бандитської 

Одеси
04.20 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 На арені цирку
06.50 Місто біля Раю, ч. 2 
07.10 Профтехосвіта в 

сучасному ракурсі, ч. 2 
07.40 Ірина Нестеренко. 

У світі високого 
мистецтва, ч. 2 

08.00 Ранок iз «Культурою»
08.30 Інформаційна програма 

«Культура. День». 
Дайджест

08.50 Ранок iз «Культурою»
09.20 Мовою мистецтва. 

Академія. 
Слово ректора 

09.50 Галина Стефанова. 
Подолання 

11.00 Любовний монолог... 
Музична моновистава 
Національної оперети 
України 

12.40 Д/ф «Олександр 
Вертинський» 

13.30 Д/ф «Свята Софія. У 
фокусі драми 

та воскресіння» 

14.00, 02.00 Міхаїл Себастьян. 

«Безіменна зірка». 

Вистава Національного 

академічного 

українського 

драматичного театру 

ім. М. Заньковецької

15.45, 03.45 Обереги. 

Художник з вишивки 

Григорій Гринь

16.00 Українські державники. 

Ярослав Дашкевич, ч. 1

16.30 Немеркнучі зірки. 

Платон Майборода, ч. 1

17.00 Метатеорія професора 

Тищенка, ч. 3

17.30 Невигадані історії. 

Гнат Хоткевич

18.00 Замосць. Протистояння, 

що об’єднує

19.00, 00.00 Інформаційна 

програма 

«Культура. День»

19.20 Світ у прямокутнику. 

Олена Бурковська

20.05 Передчуття. Ігор 

Крикунов, ч. 1

21.00 М. Римський-Корсаков. 

«Казка про царя 

Салтана». Вистава 

Національної 

опери України

22.55 Володимир Підпалий. 

Осяяний любов’ю 

00.20 Світ у прямокутнику. 

Едуард Странадко

01.05 Передчуття. Тетяна 

Круликовська, ч. 1

04.00 Родина. Творчий вечір 

поета Володимира 

Сінчука

04.45 Лебедина пісня

 

СТБ

07.00, 15.55 Все буде добре!

09.00 Зіркове життя»

09.55 Х/ф «Безцінне 
кохання»

14.00, 20.05, 1.50 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

23.45 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, 17.45 Чарівні світи

13.10, 21.00 Чудеса природи

14.00 НЛО: секретні архіви

15.00 Кумири

15.35 Коли природа наносить 

удар у відповідь

18.15 Іпостасі спорту

18.5 В гостях 

у Дмитра Гордона

21.40 Приборкувачі 

крокодилів

22.10 Левиний рик

23.00 Тисяча днів планети

00.00 Т/с «Еротична спека»

02.00 Фантазія

03.40 Після опівночі

04.40 Світські хроніки

05.10 Цивілізація Incognita

05.30 Калинове здоров’я

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.45, 9.10 Top Gear

08.50, 19.00 ДжеДАІ

11.10 Х/ф «Чорний орел»
13.00 Українські сенсації

14.05, 18.50 Люстратор 7.62

15.00 Люстратор. Спецпроект

15.55 Секретні матеріали

18.30 Спецкор

19.20 Цілком таємно

20.00 Х/ф «Джек Гантер. 
У пошуках скарбів 
Угаріта»

22.00 Т/с «Таксі: Бруклін»

23.00 Д/п «Дембель»

23.55 Х/ф «Вежа»
02.10 Облом.ua.

ФУТБОЛ

06.00 Bonjour Euro!

07.25, 19.45, 21.55, 23.50, 

1.50, 3.50 Топ-матч

07.35, 11.35, 15.15 Euro 

Rendez-Vous

09.25 Англія — Вельс. 

УЄФА Євро-2016

13.05 Україна — 

Півн. Ірландія. 

УЄФА Євро-2016

16.10 Німеччина — Польща. 

УЄФА Євро-2016

18.20 Великий футбол. 

Євро-2016

19.50 «Шахтар» — 

«Динамо». 

Суперкубок України

22.00 «Челсі» — 

«Ліверпуль». ЧА

00.00 «Боруссія (М)» — 

«Ман Сіті». Ліга 

чемпіонів УЄФА

02.00 «Сельта» — 

«Валенсія». ЧІ

04.00 «Свонсі» — 

«Арсенал». ЧА

ЄВРОСПОРТ

05.30, 12.45, 2.30 Футбол. 

Чемпіонат Європи серед 

юнаків (до 19 років)

07.00, 9.45, 22.30 Велоспорт. 

«Тур де Франс» 

з Лемондом

08.00, 21.00, 22.00 Футбол. 

Чемпіонат MLS

09.30 Ралі-Рейд «Шовковий 

шлях». Восьмий етап

10.45 Ралі ERC. Естонія. 

Огляд

11.15 Стрибки з трампліна. 

Літній Гран-прі

12.00 Велоспорт. «Тур де 

Франс». 15-й етап

15.00, 18.45 Велоспорт. 

«Тур де Франс»-екстра

15.15, 1.15 Велоспорт. «Тур 

де Франс». 16-й етап

19.15, 2.15 Велоспорт. 

«Стеж за Фабіаном»

19.30, 23.30 WATTS

20.05, 23.50 Шлях до золота

20.15 Спорт зсередини

23.55 Кінний спорт. 

Великий шолом Rolex

01.00 Ралі-Рейд «Шовковий 

шлях». Дев’ятий етап

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.40 Анатомія бою

07.40 Смертельна зустріч

08.40 Вартові ковчегу

09.40, 17.10 Технології їжі

10.40 Містична Україна

11.30 Паралельний світ

12.30 Прокляття відьом

13.20 Секретні історії

14.20 Мегамисливці

15.20 Світ у м’ячі

16.20, 20.50 Він і вона. 

Бій за життя

18.10 Далеко і ще далі

19.50 Шість почуттів

21.40 Синя безодня

22.40 Мисливець та жертва

23.30 Покер

00.20, 5.10 Таємниці слідства

01.10 Шокуюче відео

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Свати біля плити

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.00, 1.15 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

16.00 Три сестри

18.15 Звана вечеря

19.10 Розсміши коміка

22.00 Х/ф «Діти шпигунів-
3: гру завершено»

23.25 Х/ф «Прикинься 
моїм хлопцем»

02.45 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.50 М/с «Підлітки-мутанти 

— черепашки-ніндзя»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 Мультик із Лунтиком

10.10 М/с «Клуб Вінкс: 

школа чарівниць»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.30 Т/с «Та, що говорить 

з 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»

06.00 ТСН-тиждень

07.00, 8.00 Найкращий 

ресторан з Русланом 

Сенічкіним

09.00 Чотири весілля-5

10.25 Міняю жінку-2

11.55, 12.15, 12.50 

Т/с «Сліпа»

13.15, 14.10 Сімейні 

мелодрами-6

15.10, 16.10 Розсміши коміка

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана-4»

19.30 ТСН

20.15 Комедія «Свати-4»

21.15 Т/с «Центральна 

лікарня»

23.15, 3.35 Бойовик 

«Центуріон»

01.10 Х/ф «Джекі Браун»
05.35 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

06.20 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 Х/ф «Політ фантазії»
11.15, 12.25, 4.45 

Слідство вели... 

13.30, 14.20 Судові справи

14.40 Сімейний суд

15.20 Чекай на мене

18.05, 19.05 Стосується 

кожного

20.00, 1.10, 4.15 Подробиці

20.30 Т/с «Двадцять років 

без кохання»

22.20 Т/с «Ластівчине гніздо»

01.50 Д/п «Війна 

всередині нас»

02.35 Т/с «Сусіди»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

05.50 Події тижня 

з Олегом Панютою

06.50, 7.15, 8.15 Ранок 

з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 

19.00, 1.20 Події

09.15, 2.15 Зірковий шлях

11.30, 5.20 Реальна містика

12.30 Х/ф «Олександра»
14.30, 15.30 Т/с «Кращий 

друг родини»

19.45, 4.15 Говорить Україна

21.00 Т/с «Королева гри»

23.00 Події дня

23.30 Х/ф «Бібліотекар-2: 
повернення 
в копальні 
Царя Соломона»

ICTV

05.20 Служба розшуку дітей

05.25 М/ф «Скубі-Ду. 

Скубідумські ігри»

05.45, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.45 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.00 Без гальм

10.35 М і Ж

11.00 Дивитись усім!

11.50, 13.20 
Х/ф «STARперці»

12.45, 15.45 Факти. День

14.30, 16.20 Х/ф «Людина, 
що біжить»

16.50 Х/ф «Початковий 
код»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Кримінальна Україна

21.25 Т/с «Ніконов і К°»

22.30 Т/с «Відділ 44»

23.25 Х/ф «По сліду»
01.50 Х/ф «Армія темряви»
03.35 Т/с «Неправдива гра-2»

04.15 Факти

04.40 Провокатор

НОВИЙ 
КАНАЛ

03.00, 2.10 Шурочка

04.05 Зона ночі

06.00, 8.42 Kids Time

06.02 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»

06.55 М/ф «Хортон»

08.45 Х/ф «Вірус 
кохання»

10.40 Х/ф «Не для 
дівчаток»

12.35, 0.15 Х/ф «Прокляття 
моєї матері»

14.20 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Дешево і сердито

21.20 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, 13.00, 18.30, 

21.00, 1.30, 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»

10.55 Чоловічий клуб

11.30 Д/ф «Джиммі Картер»

13.35 Казки Лірника Сашка

13.50 М/ф «Друзі янголів»

14.15 Суспільний університет

15.15 Д/ф «Я там був 

не з власної волі»

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». 

«Волонтер»

21.50 Подорожні

22.45 З перших вуст

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

01.45 Книга ua

02.10 Д/ф «Гнат Юра. 

На перехрестях часу»

02.55 Т/с «Час збирати 

каміння»

05.05 Д/ф «Варшава вчора 

й сьогодні»
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06.40 Х/ф «Дама з папугою»
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, 3.10 Свідок
15.15, 0.40 Т/с «Гаваї 5.0»
19.30 Т/с «Кулагін і партнери»
23.45 Т/с «Під куполом-2»
02.25 Європейський 

покерний турнір
03.45 Випадковий свідок
03.55 Речовий доказ
04.45 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Українські державники. 

Ярослав Дашкевич, ч. 1 
06.35 Немеркнучі зірки. Платон 

Майборода, ч. 1 
07.05 Метатеорія професора 

Тищенка, ч. 3 
07.30 Невигадані історії. 

Гнат Хоткевич 
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. 

Олена Бурковська 
10.05 Передчуття. 

Ігор Крикунов, ч. 1 
11.00 М. Римський-Корсаков. 

«Казка про царя Салтана». 
Вистава Національної 
опери України 

12.55 Володимир Підпалий. 
Осяяний любов’ю 

14.00, 02.00 Фільм та його 
передісторія. 
Олег Вергеліс 
та «Сторінка щоденника»

15.50, 03.50 Православний 
календар 

16.00 Українські державники. 
Ярослав Дашкевич, ч. 2

16.30 Немеркнучі зірки. 
Платон Майборода, ч. 2

17.00 Д/ф «Володимир 
Челомей. Дельта новизни»

17.35 Хроніки Хотинської битви
18.00 Іван Козловський. 

Назавжди з Україною
18.50 Православний календар 
19.20 Роман Коваль. 

Повернення правди. 
Юрій Горліс-Горський, ч. 1

20.15 Д/ф «Юрій Рибчинський. 
Музика слів»

21.00 І. Карпенко-Карий. 
«Суєта». Фільм-вистава 

22.30 Веніамін Тольба. 
Романтик ХХ століття

23.25 Кременець. 
Невмируща слава 

00.20 Роман Коваль. Повернення 
правди. Світлі дороги 
Рената Польового, ч. 1

00.55 Східний форпост Львова
01.15 Музей телебачення
04.00 Петер Хандке «Скандал 

iз публікою». Вистава 
Київського академічного 
театру «Колесо»

05.05 Срібне століття 
бельгійської поезії 

 
СТБ

06.50, 15.55 Все буде добре!
08.55 Зіркове життя
09.45 Х/ф «Маша»
11.45 Вагітна у 16
12.45 Доньки-матері
13.25 Україна має талант!-6
18.00, 22.00 Вiкна-новини
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.05 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
13.10 Чарівні світи
13.40 Будьте здорові!
14.00, 23.00 Тисяча днів планети
15.00 Цивілізація Incognita
15.40, 22.10 Левиний рик
17.45 Соціальний статус: 

ваша пенсія
18.20, 5.10 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
04.35 Світські хроніки
05.00 Кумири
05.30 Микола Сивий. 

Пісня — моя любов

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
07.45, 12.10, 1.45 Облом.ua
08.10, 19.00, 23.00 ДжеДАІ
08.30, 18.30 Спецкор
08.50, 18.50 Люстратор 7.62
09.00, 23.20 Секретні матеріали

09.20 Д/п «Підземні міста. 
Чикаго»

10.15 Д/п «Підземні міста. 
Майя»

11.10 Шість кадрів
12.45 Відеобімба
13.40 Т/с «Мисливці 

за реліквіями»
14.35 Т/с «Загублений світ»
15.15, 22.00 Т/с «Таксі: Бруклін»
16.10 Х/ф «Вежа»
19.20 Люстратор. Спецпроект
20.00 Х/ф «Джек Гантер. 

Небесна зірка»
23.55 Х/ф «САТ. 8»

ФУТБОЛ

06.00 Bonjour Euro!
07.25, 19.05, 21.05, 23.10, 1.20, 

3.35, 5.35 Топ-матч
07.35, 11.35, 14.40 

Euro Rendez-Vous
09.25 Італія — Швеція. 

УЄФА Євро-2016
12.25 Чехія — Хорватія. 

УЄФА Євро-2016
15.30 Іспанія — Туреччина. 

УЄФА Євро-2016
17.40 Великий футбол. 

Євро-2016
19.15 «Арсенал» — 

«Тоттенгем». ЧА
21.20 «Барселона» — «Рома». 

Ліга чемпіонів УЄФА
23.30 «Севілья» — «Реал». ЧІ
01.30 «Шахтар» — «Динамо». 

Суперкубок України
03.45 «Ман Сіті» — 

«Саутгемптон». ЧА

ЄВРОСПОРТ

04.00, 2.45 Велоспорт. 
«Тур де Франс». 16-й етап

05.30, 15.45, 16.45 Футбол. 
Чемпіонат Європи серед 
юнаків (до 19 років)

07.00, 12.00, 20.35 Велоспорт. 
«Тур де Франс» 
з Лемондом

08.00, 13.00, 21.35, 1.45 
Стрибки з трампліна. 
Літній Гран-прі

09.30 Ралі-Рейд «Шовковий 
шлях». Дев’ятий етап

09.45 Велоспорт. 
«Тур де Франс». 12-й етап

10.30 Велоспорт. 
«Тур де Франс». 13-й етап

11.00 Велоспорт. 
«Тур де Франс». 14-й етап

11.30 Велоспорт. 
«Тур де Франс». 15-й етап

14.00, 18.30, 23.30 Спорт 
зсередини

14.30, 15.00, 18.00, 20.05 
Велоспорт. 
«Тур де Франс»

15.30, 2.30 Велоспорт. 
«Стеж за Фабіаном»

19.00 Кінний спорт. 
Великий шолом Rolex

22.30 Футбол. Чемпіонат MLS. 
19-й тур

00.05 Автоспорт. Серія Renault
00.30 Ралі. За лаштунками ERC
01.00 Автоспорт. «Формула»-3. 

Зандвурт
01.30 Ралі-Рейд «Шовковий 

шлях». Десятий етап

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
06.40 Відчайдухи
07.40 Смертельна зустріч
08.40 Світ на долоні
09.40, 17.10 Технології їжі
10.40 Містична Україна
11.30 Паралельний світ
12.30 Прокляття Че Гевари
13.20, 19.50 Шість почуттів
14.20 Мегамисливці
15.20 Анатомія бою
16.20, 20.50 Він і вона. 

Бій за життя

18.10 Далеко і ще далі
21.40 Синя безодня
22.40 Мисливець та жертва
23.30 Вражаюче відео
00.20, 5.10 Таємниці слідства
01.10 Війна всередині нас

К1

05.10 Рецепти щастя
06.00 Свати біля плити
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 М/ф
09.00, 1.45 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
16.00 Три сестри
18.15 Звана вечеря
19.10 Розсміши коміка
22.00 КВК на БІС
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
03.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.50 М/с «Підлітки-мутанти — 

черепашки-ніндзя»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 Мультик із Лунтиком

10.10 М/с «Клуб Вінкс: 

школа чарівниць»

11.00 Т/с «Усі жінки — відьми»

13.30 Т/с «Та, що говорить 

з 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»

06.00 Шість кадрів

07.00, 8.00 Найкращий ресторан 

з Русланом Сенічкіним

09.00, 19.30, 1.35 ТСН

09.45 Чотири весілля-5

11.00 Міняю жінку-2

12.15, 12.50 Т/с «Сліпа»

13.15, 14.10, 4.20 Сімейні 

мелодрами-6

15.10, 16.10 Розсміши коміка

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана-4»

20.15 Комедія «Свати-4»

21.15 Т/с «Центральна лікарня»

23.10, 2.20 Бойовик 

«Король Артур»

05.35 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

06.15 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, 20.30 Т/с «Двадцять років 

без кохання»

11.10, 12.25, 4.40 Слідство вели... 

13.30, 14.20 Судові справи

14.40, 16.15 Сімейний суд

16.40 Давай одружимося

18.05, 19.05 Стосується кожного

20.00 Подробиці

22.20 Т/с «Ластівчине гніздо»

01.00, 4.10 Подробиці

01.45 Д/п «Війна всередині нас»

02.30 Т/с «Сусіди»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.00, 11.40, 5.20 Реальна 

містика

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.55 Події

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15 Зірковий шлях

12.40, 21.00 Т/с «Королева гри»

14.40, 15.30 Т/с «Жіночий лікар»

19.45 Говорить Україна

23.00 Події дня

23.30 Т/с «C.S.I.: місце злочину 

Маямі»

03.45 Х/ф «Бібліотекар-2: 
повернення в копальні 
Царя Соломона»

ICTV

05.25, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

09.50, 16.45 Т/с «Сонька Золота 

Ручка»

11.45, 13.20 Х/ф «По сліду»
12.45, 15.45 Факти. День

14.25, 22.25 Т/с «Відділ 44»

15.20, 16.20, 21.25 

Т/с «Ніконов і К°»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

23.25 Х/ф «Вторгнення»
01.20 Х/ф «STARперці»

03.25 Т/с «Неправдива гра-2»

04.05 Служба розшуку дітей

04.10 Студія Вашингтон

04.15 Факти

04.40 Провокатор

НОВИЙ 
КАНАЛ

03.15, 2.00 Шурочка

04.05 Служба розшуку дітей

04.10 Зона ночі

06.05, 7.20 Kids Time

06.07 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»

07.25 Т/с «Друзі»

09.45 Т/с «Щасливі разом»

15.15 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Т/с «СашаТаня»

20.00 Супермодель 

по-українськи

22.25 Київ вдень 

і вночі

00.10 Х/ф «Поцілунок 

дракона»
5 канал

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 
21.00, 1.30, 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 «Джиммі Картер»
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 М/ф «Друзі янголів»
13.55 Хто в домі господар?
14.15 Суспільний університет
15.10 Фольк-music
16.35 Подорожні
17.30 Мистецький пульс 

Америки
18.15, 1.20 Новини. Світ
19.40 Т/с «Травма»
20.30 Наші гроші
21.50 Війна і мир
22.40 Класики світової 

літератури
ТРК «ЕРА»

23.00 Підсумки
02.10 Д/ф «Січневий бій. 

Литовське радіо 
і телебачення 
13 січня 1991 року»

02.55 Т/с «Час збирати каміння»

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 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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20 липня

НТН

05.10, 19.30 Т/с «Кулагін 
і партнери»

07.00 Х/ф «Золота баба»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Кримінальні справи
09.55, 17.20 Т/с «Детективи»
11.35 Страх у твоєму домі
13.20, 14.20, 21.30 

Т/с «CSI: Маямі-8»
14.00, 19.00, 23.15, 2.35 

Свідок
15.15, 0.40 Т/с «Гаваї 5.0»
23.45 Т/с «Під куполом-2»
03.05 Випадковий свідок
03.20 Речовий доказ
04.10 Легенди бандитської 

Одеси
04.35 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Українські державники. 

Ярослав Дашкевич, ч. 2 
06.30 Немеркнучі зірки. 

Платон Майборода, ч. 2 
07.00 Д/ф «Володимир 

Челомей. 
Дельта новизни» 

07.35 Хроніки Хотинської 
битви 

08.00 Ранок iз «Культурою»
08.30, 19.00. 00.00 

Інформаційна програма 
«Культура. День» 

08.50 Ранок iз «Культурою»
09.20 Роман Коваль. 

Повернення правди. 
Юрій Горліс-
Горський, ч. 1 

10.15 Д/ф «Юрій 
Рибчинський. 
Музика слів» 

11.00 І. Карпенко-Карий. 
«Суєта». Фільм-вистава 

12.30 Веніамін Тольба. 
Романтик ХХ століття 

13.25 Кременець. 

Невмируща слава 

14.00, 02.00 Оксана Савченко 

«Бери, люби, тікай!» 

Вистава Київського 

академічного 

Молодого театру

15.40, 03.40 Сергій Прокоф’єв 

«15 миттєвостей». 

Богодар Которович 

16.00 Світ особистості. 

Вистава «Шельменко-

денщик», ч. 1

17.00 Юрій Шилов. 

Прабатьківщина 

аріїв, ч. 1

17.30 Д/ф «Вперед! 

Вперед! Синголи!»

18.00 Лесь Задніпровський. 

Його Величність Актор

19.20 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Юрій Горліс-

Горський, ч. 2

20.10 Замок Паланок

20.25 Національний музей 

мистецтв імені Богдана 

і Варвари Ханенків

21.00 А. Чехов. «Три сестри». 

Вистава Київського 

обласного 

академічного театру 

ім. П. Саксаганського

23.25 «Українські пісенні 

хіти». Зоя Рожок

00.20 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Світлі дороги Рената 

Польового, ч. 2

01.05 Д/ф «Гармонія протиріч 

Тетяни Яблонської»

01.30 Діалог. 

Василь Герасим’юк — 

Володимир Біленко, ч. 1

04.00 Вокально-хоровий 

конкурс «Victoria»

05.10 «Українське 

Альфреско». 

Моновистава 

Чернігівського 

молодіжного театру 

СТБ

06.45, 15.55 Все буде добре!

08.45 Зіркове життя

11.45 Україна має талант!-6

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30 Т/с «Коли ми вдома»

20.05, 1.45 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, 23.00 Тисяча днів 

планети

15.00 Цивілізація Incognita

15.40 Левиний рик

17.45 Чарівні світи

18.20 Сім природних чудес 

України

18.50 В гостях 

у Дмитра Гордона

21.40 Глобал-3000

22.10 Океан-ВЕТ

00.00 Натхнення

00.10 Т/с «Еротична спека»

02.20 Фантазія

03.50 Після опівночі

04.50 Світські хроніки

05.15 Кумири

05.25 Микола Сивий. 

Пісня — моя любов-2

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.35, 12.10, 1.45 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 Д/п «Підземні міста. 

Новий Орлеан»

10.15 Д/п «Підземні міста. 

Секретні 

радянські бази»

11.10 Шість кадрів

12.45 Відеобімба

13.50 Т/с «Мисливці 

за реліквіями»

14.45 Т/с «Загублений світ»

15.40 Т/с «Таксі: Бруклін»

16.40, 23.55 Х/ф «САТ. 8»
20.00 Х/ф «Джек Гантер. 

Прокляття гробниці 
Ехнатона»

22.00 Т/с «Легенди»

ФУТБОЛ

06.00 Bonjour Euro!

07.25, 19.00, 21.05, 23.20, 

1.20, 3.30, 5.35 Топ-матч

07.35, 11.30, 14.30 Euro 

Rendez-Vous

09.25 Бельгія — Ірландія. 

УЄФА Євро-2016

12.25 Ісландія — Угорщина. 

УЄФА Євро-2016

15.25 Португалія — Австрія. 

УЄФА Євро-2016

17.30 Великий футбол. 

Євро-2016

19.15 «Ман Сіті» — 

«Севілья». 

Ліга чемпіонів УЄФА

21.15 «Шахтар» — 

«Динамо». 

Суперкубок України

23.30 «Лестер Сіті» — 

«Челсі». ЧА

01.40 «Лаціо» — 

«Сент-Етьєнн». 

Ліга Європи УЄФА

03.45 «Сосьєдад» — 

«Сельта». ЧІ

ЄВРОСПОРТ

04.00, 20.05 Футбол. 
Чемпіонат MLS. 
19-й тур

05.00, 10.15, 21.00 Футбол. 
Чемпіонат MLS. 
Найкращі моменти

05.30, 10.45, 14.15 Велоспорт. 
«Тур де Франс». 
16-й етап

07.00, 12.00, 2.30 Стрибки 
з трампліна. 
Літній Гран-прі

08.00, 13.00, 18.45, 21.30 
Футбол. Чемпіонат 
Європи серед юнаків 
(до 19 років) 

09.30 Ралі-Рейд «Шовковий 
шлях». Десятий етап

09.45 Автоспорт. Серія Renault
14.00 Велоспорт. 

«Стеж за Фабіаном»
15.00, 18.15 Велоспорт. 

«Тур де Франс»-екстра
15.15, 1.15 Велоспорт. «Тур 

де Франс». 17-й етап
22.30 Велоспорт. «Тур де 

Франс» з Лемондом
23.30 Легка атлетика. 

Чемпіонат світу серед 
юніорів. Другий день

01.00 Ралі-Рейд «Шовковий 
шлях». 11-й етап

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
06.40 Світ у м’ячі
07.40 Смертельна зустріч
08.40 З’їсти, щоб вижити
09.40, 17.10 Технології їжі
10.40 Містична Україна
11.30 Паралельний світ
12.30 Дракула та інші
13.20, 19.50 Шість почуттів
14.20, 22.40 Мисливець 

та жертва
15.20 Анатомія бою
16.20, 20.50 Він і вона. 

Бій за життя
18.10 Далеко і ще далі
21.40 Дикі Гаваї
23.30 Вражаюче відео
00.20, 5.10 Таємниці слідства

01.10 Голокост: очима смерті
02.00 Смертельна медицина
02.50 Цісар і війна
03.40 Загибель на світанку
04.20 1918 р: життя після 

війни

К1

05.10 Рецепти щастя
06.00 Свати біля плити
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 М/ф
09.00, 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
16.00 Три сестри
18.15 Звана вечеря
19.10 Розсміши коміка
22.00 КВК на БІС
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
03.00 Нічне життя

ТЕТ

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

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

школа чарівниць»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»
13.30 Т/с «Та, що говорить 

з 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»

06.00 Шість кадрів

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, 3.45, 4.30 

Сімейні мелодрами-6

15.10, 16.10 Розсміши коміка

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана-4»

20.15 Комедія «Свати-4»

21.15 Т/с «Центральна 

лікарня»

23.10, 2.00 Х/ф «План 
втечі»

05.45 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

06.15 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, 20.30 Т/с «Двадцять 

років без кохання»

11.05, 12.25, 4.40 

Слідство вели... 

13.30, 14.20 Судові справи

14.40, 16.15 Сімейний суд

16.40 Давай одружимося

18.05, 19.05 Стосується 

кожного

20.00, 1.05, 4.10 Подробиці

22.20 Т/с «Ластівчине гніздо»

01.50 Д/п «Війна всередині 

нас»

02.30 Т/с «Сусіди»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.00, 11.40, 5.20 Реальна 

містика

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 

19.00, 2.50 Події

07.15, 8.15 Ранок 

з Україною

09.15, 4.35 Зірковий 

шлях

12.40, 21.00 Т/с «Королева 

гри»

14.40, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»

19.45, 3.35 Говорить Україна

23.00 Події дня

23.30 Т/с «C.S.I.: місце 

злочину Маямі»

ICTV

05.25 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.50, 16.45 Т/с «Сонька 

Золота Ручка»

11.45, 13.20 Х/ф 
«Вторгнення»

12.45, 15.45 Факти. День

14.20, 22.25 Т/с «Відділ 44»

15.20, 16.20, 21.25 Т/с 

«Ніконов і К°»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

23.25 Х/ф «Поза полем 
зору»

01.55 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

03.35 Т/с «Неправдива гра-2»

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

04.40 Провокатор

НОВИЙ 
КАНАЛ

03.10, 2.05 Шурочка

04.25 Зона ночі

06.05, 7.20 Kids Time

06.07 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»

07.22 Т/с «Друзі»

09.45 Т/с «Щасливі 

разом»

15.15 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 «Три дні 
на вбивство»

5 канал

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.15, 

21.00, 1.30, 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 Про головне

09.45 Наші гроші

10.15 Т/с «Таксі»

11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України

13.30 Казки Лірника Сашка

13.40 М/ф «Друзі янголів»

13.55 Школа Мері Поппінс

14.15 Суспільний університет

15.10 Ювілейний вечір 

диригента В. Гуцала

17.30 Д/с «Візит до Кореї»

18.00, 1.20 Новини. Світ

18.40 Євробачення-2017. 

Битва міст

21.50 Слідство. Інфо

22.40 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

01.45 Д/ф «Операція 

«Тютюн»

02.40 Класики світової 

літератури

02.55 Т/с «Час збирати 

каміння»

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



П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 15—16 ЛИПНЯ 2016
21 липня

ТБ-ЧЕТВЕР УКРАЇНА МОЛОДА 9

НТН

05.05, 19.30 Т/с «Кулагін 
і партнери»

07.00 Х/ф «Сказання 
про двох 
братів-близнюків»

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

Т/с «CSI: Маямі-8»
14.00, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок
15.15, 0.40 Т/с «Гаваї 5.0»
23.45 Т/с «Під куполом-2»
03.00 Випадковий свідок
03.15 Речовий доказ
04.05 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Світ особистості. 

Вистава «Шельменко-
денщик», ч. 1 

07.00 Юрій Шилов. 
Прабатьківщина 
аріїв, ч. 1 

07.30 Д/ф «Вперед! Вперед! 
Синголи!» 

08.00 Ранок iз «Культурою»
08.30, 19.00, 00.00 

Інформаційна програма 
«Культура. День» 

08.50 Ранок iз «Культурою»
09.20 Роман Коваль. 

Повернення правди. 
Юрій Горліс-
Горський, ч. 2 

10.10 Замок Паланок 
10.25 Національний музей 

мистецтв імені Богдана 
і Варвари Ханенків 

11.00 А. Чехов. 
«Три сестри». 
Вистава Київського 
обласного 
академічного театру 

ім. П. Саксаганського

13.25 «Українські пісенні 

хіти». Зоя Рожок 

14.00, 02.00 М. Старицький 

«Ой не ходи, Грицю, 

та й на вечорниці» 

15.15, 03.15 Григорій Кочур. 

Зустріч

15.50 Православний календар 

16.00 Світ особистості. 

Вистава «Шельменко-

денщик», ч. 2

17.00 Юрій Шилов. 

Прабатьківщина 

аріїв, ч. 2

17.30 Розповідає 

О. Сизоненко. «Згадуючи 

Сергія Параджанова»

18.00 Згадуючи 

Павла Нанієва

18.50 Православний календар 

19.20, 00.20 Дійові особи 

20.15 Гра долі. Княгиня Ольга

20.30 Діалог. 

Василь Герасим’юк — 

Володимир Прядка, ч. 1

21.00 Еліас Файнгерш «Соло 

з оркестрової ями». 

Моновистава. Швеція

22.05 Під кутом моно

22.40 Валентин Сильвестров. 

Музика поезії

23.30 Шевченко на Майдані. 

Читає Галина 

Стефанова

23.35 В гостях у майстра. 

Тетяна Протчева

01.15 Гра долі. 

Сонячна людина 

01.30 Діалог. 

Василь Герасим’юк — 

Володимир Біленко, ч. 2

03.50 Православний календар 

04.00 Спільний проект театру 

ім. І. Франка 

«Останній вагон»

05.50 Православний календар 

СТБ

06.50, 15.55 Все буде добре!

08.50 Зіркове життя

09.50 Врятуйте нашу сім’ю-3

12.55 Україна має талант!-6

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30 Т/с «Коли ми вдома»

20.05, 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, 23.00 Тисяча днів 

планети

15.00 Цивілізація Incognita

15.40, 22.10 Океан-ВЕТ

18.10 Сім історичних чудес 

України

18.50 В гостях 

у Дмитра Гордона

21.40 Відлуння

00.00 Т/с «Еротична спека»

02.10 Фантазія

03.40 Після опівночі

04.40 Світські хроніки

05.10 Кумири»

05.25 Мистецтво входити 

в літа

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.35, 12.10, 1.40 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 Д/п «Підземні міста. 

Нью-Йорк»

10.15 Д/п «Підземні міста. 

Вашингтон»

11.10 Шість кадрів

12.45 Відеобімба

13.55 Т/с «Мисливці 

за реліквіями»

14.50 Т/с «Загублений світ»

15.45, 22.00 Т/с «Легенди»

16.40 Х/ф «САТ. 8»
20.00 Х/ф «2000: момент 

апокаліпсису»
23.55 Х/ф «З-під землі»

ФУТБОЛ

06.00 Bonjour Euro!

07.20, 14.50, 17.00, 19.00, 

21.05, 23.10, 1.20, 3.30, 

5.35 Топ-матч

07.35 Euro Rendez-Vous

09.10 Румунія — Албанія. 

УЄФА Євро-2016

11.20 Швейцарія — Франція. 

УЄФА Євро-2016

13.30 Великий футбол. 

Євро-2016

14.55 «Шахтар» — 

«Динамо». 

Суперкубок України

17.10 «Ліверпуль» — 

«Арсенал». ЧА

19.15 «Севілья» — 

«Ман Сіті». 

Ліга чемпіонів УЄФА

21.20 «Порту» — 

«Динамо (К)». 

Ліга чемпіонів УЄФА

23.30 «Вотфорд» — 

«Ліверпуль». ЧА

01.40 «Барселона» — 

«Сосьєдад». ЧІ

03.45 «Лаціо» — 

«Русенборг». 

Ліга Європи УЄФА

ЄВРОСПОРТ

04.00, 7.00 Велоспорт. «Тур 

де Франс». 17-й етап

05.30, 10.50 Стрибки з 

трампліна. Літній 

Гран-прі. HS

08.00, 11.45 Футбол. 

Чемпіонат Європи серед 

юнаків (до 19 років)

09.30 Ралі-Рейд «Шовковий 

шлях». 11-й етап

09.45, 22.30 Велоспорт. «Тур 

де Франс» з Лемондом

12.45, 18.45, 19.45, 2.30 

Футбол. Чемпіонат 

Європи серед 

юнаків (до 19 років). 

Німеччина. 1/2 фіналу

15.00, 18.30 Велоспорт. 

«Тур де Франс»-екстра

15.15, 1.15 Велоспорт. «Тур 

де Франс». 18-й етап

22.00, 3.30 Футбол. Чемпіонат 

MLS. Найкращі моменти

23.30 Легка атлетика. 

Чемпіонат світу серед 

юніорів. Третій день

01.00 Ралі-Рейд «Шовковий 

шлях». 12-й етап

МЕГА

06.00, 1.10 Бандитський Київ

06.40, 15.20 Анатомія бою

07.40 Смертельна зустріч

08.40 Квітуча пустеля

09.40, 17.10 Технології їжі

10.40 Містична Україна

11.30 Паралельний світ

12.30 Полювання на НЛО

13.20 Шість почуттів

14.20 Мисливець та жертва

16.20, 20.50 Він і вона. 

Бій за життя

18.10 Далеко і ще далі

19.50 Секретні історії

21.40 Дикі Гаваї

22.40 Мегамисливці

23.30 Вражаюче відео

00.20, 5.10 Таємниці слідства

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Свати біля плити

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.00, 0.45 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

16.00 Три сестри

18.15 Звана вечеря

19.10 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

02.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.50 М/с «Підлітки-мутанти 

— черепашки-ніндзя»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 Мультик із Лунтиком

10.10 М/с «Клуб Вінкс: 

школа чарівниць»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.30 Т/с «Та, що говорить 

з 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»

06.00 Шість кадрів

07.00, 8.00 Найкращий 

ресторан з Русланом 

Сенічкіним

09.00, 19.30, 2.20 ТСН

09.45 Чотири весілля-5

11.00 Міняю жінку-2

12.15, 12.50 Т/с «Сліпа»

13.15, 14.10, 4.40 Сімейні 

мелодрами-6

15.10, 16.10 Розсміши коміка

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана-4»

20.15 Комедія «Свати-4»

21.15 Т/с «Центральна 

лікарня»

23.15 Право на владу 2016

00.30, 3.05 Х/ф «Кімната 
тортур»

ІНТЕР

06.15 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, 20.30 Т/с «Двадцять 

років без кохання»

11.05, 12.25, 4.45 Слідство 

вели... 

13.30, 14.20 Судові справи

14.40, 16.15 Сімейний суд

16.40 Давай одружимося

18.05, 19.05 Стосується 

кожного

20.00, 1.05, 4.15 Подробиці

22.20 Т/с «Ластівчине гніздо»

01.50 Д/п «Війна всередині 

нас»

02.35 Т/с «Сусіди»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.00, 11.40, 5.20 Реальна 

містика

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 

19.00, 2.50 Події

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 4.35 Зірковий шлях

12.40, 21.00 Т/с «Королева гри»

14.40, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»

19.45, 3.35 Говорить Україна

23.00 Події дня

23.30 Т/с «C.S.I.: місце 

злочину Маямі»

ICTV

05.25 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.45, 16.45 Т/с «Сонька 

Золота Ручка»

11.45, 13.20 Х/ф «Поза 
полем зору»

12.45, 15.45 Факти. День

14.30, 22.30 Т/с «Відділ 44»

15.25, 16.20, 21.30 

Т/с «Ніконов і К°»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

23.30 Х/ф «Заборонений 
вимір»

01.20 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

03.20 Т/с «Неправдива гра-2»

04.05 Служба розшуку дітей

04.10 Студія Вашингтон

04.15 Факти

04.35 Провокатор

НОВИЙ 
КАНАЛ

03.05, 1.45 Шурочка

04.10 Служба розшуку дітей

04.15 Зона ночі

05.55, 7.25 Kids Time

05.57 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»

07.27 Т/с «Друзі»

09.55 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

23.35 Х/ф «Людина 
листопада»5 канал

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 

21.00, 1.30, 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 Євробачення-2017. 

Битва міст

11.30 Війна і мир

12.10 Слідство. Інфо

13.30 Казки Лірника Сашка

13.40 М/ф «Друзі янголів»

13.55 Як це?

14.15 Суспільний університет

15.00 Спогади

15.35 Надвечір’я. Долі

16.35 Світло

17.10 Д/с «Середземномор’я»

18.15, 1.20 Новини. Світ

18.55 Про головне

19.20 Т/с «Травма»

21.50 Схеми

22.40, 2.40 Класики 

світової літератури

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

01.45 Д/ф «Після прем’єри 

— розстріл»

02.55 Т/с «Час збирати 

каміння»

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 

2Бізнес-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, 17.19, 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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НТН

05.05, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

06.55 Х/ф «Загублений 
рай»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Кримінальні справи

09.55, 17.20 Т/с «Детективи»

11.35 Страх у твоєму домі

13.20, 14.20, 21.30 

Т/с «CSI: Маямі-8»

14.00, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

15.15, 0.40 Т/с «Гаваї 5.0»

23.45 Т/с «Під куполом-2»

03.00 Випадковий свідок

03.15 Речовий доказ

04.05 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Світ особистості. 

Вистава «Шельменко-

денщик», ч. 2 

07.00 Юрій Шилов. 

Прабатьківщина 

аріїв, ч. 2 

07.30 Розповідає 

О. Сизоненко 

«Згадуючи Сергія 

Параджанова» 

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. Княгиня Ольга 

10.30 Діалог. 

Василь Герасим’юк — 

Володимир Прядка, ч. 1 

11.00 Еліас Файнгерш «Соло 

з оркестрової ями». 

Моновистава. Швеція 

12.05 Під кутом моно 

12.40 Валентин Сильвестров. 

Музика поезії 

13.30 Шевченко на Майдані. 

Читає Галина 

Стефанова 

13.35 В гостях у майстра. 

Тетяна Протчева 

14.00, 02.00 «Живу 

Україною». Ювілейний 

вечір Василя Василашка

14.50, 02.50 Д/ф «Довженко 

в огні»

16.00 Джерело води живої 

16.20 Галерея образів. 

Венеціанський пейзаж

16.30 Портрет. 

Пам’яті Богдана Ступки

17.00 Юрій Шилов. 

Прабатьківщина 

аріїв, ч. 3

17.30 А у нас кіно знімали... 

«Земля» 

18.00 Д/ф «Операція 

«Тютюн»

19.00, 00.00 Інформаційна 

програма «Культура.

День»

19.20, 00.20 Територія кіно. 

Юрій Гармаш

20.15 Києвотека. Київ у кіно. 

«Артист з Коханівки» 

20.30 Діалог. 

Василь Герасим’юк — 

Володимир Прядка, ч. 2

21.00 Х/ф «Камінний 
господар» 

22.30 Про Богдана Ступку 

і за його участю

23.00 Шлягери звідусіль

01.15 Києвотека. Київ у кіно. 

«Артист з Коханівки» 

01.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Біленко, ч. 3

04.00 Любовний монолог... 

Музична моновистава 

Національної оперети 

України

05.40 Розповідає 

О. Сизоненко. 

«Згадуючи Юрія 

та Олену Смоличів»

СТБ

06.05 Зіркове життя

08.05 Х/ф «Королева 
бензоколонки»

09.45 Х/ф «Сестронька»
11.40 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!»
18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30, 0.30 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.05 Х/ф «Сильна 
слаба жінка»

22.35 Х/ф «Крижана 
пристрасть»

01.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

05.55 Таке спортивне життя

06.25 Щоденник для батьків

06.50 Модні історії 

07.20 Будьте здорові!

07.30, 21.40 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, 23.00 Тисяча днів 

планети

15.00, 5.10 Цивілізація 

Incognita

15.40, 22.10 Океан-ВЕТ

18.10, 5.50 Сім чудес України

18.50 В гостях 

у Дмитра Гордона

00.00 Т/с «Еротична спека»

02.00 Побачення

03.35 Вихідний, після опівночі

04.35 Світські хроніки

05.00 Кумири

05.20 Таке спортивне життя

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.35, 12.10, 2.00 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 Д/п «Підземні міста. 

Сицилія»

10.15 Д/п «Підземні міста. 

Неаполь та Рим»

11.10 Шість кадрів

12.45 Відеобімба

13.55 Т/с «Мисливці 

за реліквіями»

14.50 Т/с «Загублений світ»

15.45 Т/с «Легенди»

16.40 Х/ф «2000: момент 
апокаліпсису»

20.00 Х/ф «Уцілілий»
22.15 Х/ф «Палаючий 

острів»
00.15 Х/ф «З-під землі»

ФУТБОЛ

06.00 Bonjour Euro!

07.20, 14.50, 18.50, 20.55, 

23.10, 1.20, 3.30, 5.35 

Топ-матч

07.35 Euro Rendez-Vous

09.10 Словаччина — Англія. 

УЄФА Євро-2016

11.20 Росія — Вельс. 

УЄФА Євро-2016

13.25 Великий футбол. 

Євро-2016

14.55 «Спортінг» — 

«Барселона». ЧІ

16.45 «Шахтар» — 

«Динамо». 

Суперкубок України

18.55 «Шахтар» — «Зірка». 

Чемпіонат України

21.20 «Челсі» — «Вотфорд». 

ЧА

23.30 «Вольфсбург» — 

«МЮ». 

Ліга чемпіонів УЄФА

01.40 «Шахтар» — «Зірка». 

Чемпіонат України

03.45 «Ман Сіті» — 

«Сандерленд». ЧА

ЄВРОСПОРТ

04.00, 12.15 Велоспорт. «Тур 

де Франс». 18-й етап

05.30, 8.00, 11.15, 19.00 

Футбол. Чемпіонат 

Європи серед 

юнаків (до 19 років). 

Німеччина. 1/2 фіналу

07.00, 9.45, 22.30, 1.30 

Велоспорт. «Тур 

де Франс» з Лемондом

09.30 Ралі-Рейд «Шовковий 

шлях». 12-й етап

10.45 WATTS

13.30, 18.30 Велоспорт. 

«Тур де Франс»-екстра

14.00 Велоспорт. «Тур 

де Франс». 19-й етап

20.35 «Спорт зсередини»

21.00, 2.30 Стрибки 

з трампліна. Літній 

Гран-прі. HS 134. 

Командні змагання

23.35 Легка атлетика. 

Чемпіонат світу серед 

юніорів. Четвертий день

00.15 Кінний спорт.

 Кубок націй

01.15 Ралі-Рейд «Шовковий 

шлях». 13-й етап

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.40 Анатомія бою

07.40 Смертельна зустріч

08.40 Світ на долоні

09.40, 17.10 Технології їжі

10.40 Містична Україна

11.30 Паралельний світ

12.30 Піраміди

13.20, 19.50 Секретні історії

14.20 Мисливець та жертва

15.20 Відчайдухи

16.20, 20.50 Він і вона. 

Бій за життя

18.10 Далеко і ще далі

21.40 Дика Італія

22.40 Мегамисливці

23.30 Вражаюче відео

00.20 Таємниці слідства

01.10 Вражаючі кадри

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Свати біля плити

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.00 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

16.00 Три сестри

18.15 Звана вечеря

19.10, 2.00 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 КВК

02.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.50 М/с «Підлітки-мутанти 

— черепашки-ніндзя»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 Мультик із Лунтиком

10.10 М/с «Клуб Вінкс: 

школа чарівниць»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.30 Т/с «Та, що говорить 

з привидами»

15.20, 17.50 Т/с «Домашній 

арешт»

16.20 Країна У

18.50 М/ф «Три мушкетери: 

Міккі, Дональд, Гуфи»

20.00 М/ф «Добриня Микитич 

та Змій Горинич»

21.10 М/ф «Альоша Попович 

і Тугарин Змій»

22.35 Х/ф «Кохання 
з перешкодами»

00.35 Т/с «Світлофор»

01.35, 4.35 У ТЕТа тато!

02.25 Даєш, молодь!

03.15 17+

03.30 Т/с «Щоденники 

Темного-2»

КАНАЛ «1+1»

06.00, 3.55 Шість кадрів

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

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана-4»

20.20 Сватики

22.00 Світське життя

23.00 Вечірній Київ

00.55 Драма «Кам’яний 

хрест»

02.15 Драма «Камінна 

душа»

ІНТЕР

06.15 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»

11.10, 12.25 Слідство вели... 

13.30, 14.20 Судові справи

14.40, 16.15 Сімейний суд

16.40 Давай одружимося

18.05 Стосується кожного

20.00, 0.55, 5.30 Подробиці

20.30 Т/с «Мама 

буде проти»

01.25 Х/ф «Дике кохання»
03.45 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, 4.35 Зірковий шлях

12.40 Т/с «Королева гри»

14.40, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»

19.45, 3.35 Говорить Україна

21.00 Х/ф «Сріблястий 
дзвін струмка»

23.00 Події дня

23.30 Т/с «C.S.I.: місце 

злочину Маямі»

ICTV

05.25 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.45, 16.55 Т/с «Сонька 

Золота Ручка»

11.45, 13.20 Х/ф «У 
пастці часу»

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»

23.35 Х/ф «Повернення 
героя»

01.50 Х/ф «Заборонений 
вимір»

03.15 Т/с «Неправдива гра-2»

НОВИЙ 
КАНАЛ

03.10, 1.35, 2.55 Шурочка

04.05 Служба розшуку 

дітей

04.10 Зона ночі

05.55, 7.35 Kids Time

05.57 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»

07.40, 21.50 Київ вдень 

і вночі

12.30, 20.00 Супермодель 

по-українськи

19.00 Т/с «СашаТаня»

23.35 Х/ф «У вигнанні»

5 канал

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 

21.00, 1.30, 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

09.20, 18.55 Про головне

09.40 РЕ:ФОРМА

10.15 Т/с «Таксі»

11.00 Вікно в Америку

11.30 Дорога до Ріо-2016

12.00 Д/ф «Волонтер»

12.25 Схеми

13.30 Казки Лірника Сашка

13.40 М/ф «Друзі янголів»

13.55 Хочу бути

14.15 Суспільний університет

15.35 Віра. Надія. Любов

16.30 Гра долі

17.10 Д/с «Середземномор’я»

18.15, 1.20 Новини. Світ

19.40 Т/с «Травма»

20.30 Х/ф «Давай не 
сьогодні»

21.50 Перша студія

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

01.45 Музичне турне

02.55 Т/с «Час збирати 

каміння»

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 Час: 
Важливо

13.15, 14.10 День

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

16. Мотор
19.50, 0.32 Час. Підсумки дня
22.15 Документальний проект
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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05.00 Правда життя. Професії

06.05 Х/ф «Стара фортеця»
09.40 Х/ф «У зоні 

особливої уваги»
11.30, 3.10 Речовий доказ

15.00 Т/с «Детективи»

19.00, 2.40 Свідок

19.30 Т/с «Кулагін і партнери»

23.00 Х/ф «Ріка смерті»
00.55 Х/ф «Усе як слід!»
03.05 Випадковий свідок

04.25 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Джерело води живої 

06.25 Галерея образів. 

Венеціанський пейзаж 

06.30 Портрет. Пам’яті 

Богдана Ступки 

07.00 Юрій Шилов. 

Прабатьківщина аріїв, ч. 3 

07.35 А у нас кіно знімали... 

«Земля» 

08.00 Д/ф «Операція «Тютюн» 

09.00 Інформаційна програма 

«Культура. День» 

09.20 Територія Кіно. 

Юрій Гармаш 

10.15 Києвотека. Київ у кіно. 

«Артист з Коханівки» 

10.30 Діалог. Василь Герасим’юк 

— Володимир Прядка, ч. 2 

11.00 Х/ф «Камінний 
господар» 

12.30 Про Богдана Ступку 

і за його участю 

13.00 Шлягери звідусіль 

14.00, 02.00 «Три любові». 

Вистава Національного 

академічного українського 

драматичного театру 

ім. Марії Заньковецької

14.55, 02.55 Концерт 

«Samba Kolo»

15.45, 03.45 Православний 

календар 

16.00 Михайло Френкель 

«Ле тяб бет». Вистава 

Київського академічного 

театру на Липках

17.05 Д/ф «Відлуння віків. 

Олександрія»

17.30 Під сузір’ям Глієра, ч. 1. 

Традиції і сьогодення

18.00 Щаслива людина 

Олексій Петухов

18.45 Православний календар 

19.00, 00.00 Інформаційно-

аналітична програма 

«Культура. Дайджест»

19.20, 00.20 Позиція. 

Некласична Аріна Домскі

19.45 Д/ф «Сімдесятники. 

Леонід Биков»

20.15 «Подружжя». Листування 

Івана Франка 

та Ольги Хоружинської

21.00 Мистецькі історії. 

Вечір низьких частот

21.55 Д/ф «Допоки існує балет»

22.15 «Українське Альфреско». 

Моновистава 

Чернігівського 

молодіжного театру

23.00 Джаз Коло. Електроколо, ч. 2

23.30 Розповідає О. Сизоненко. 

Згадуючи Максима 

Рильського

00.50 Д/ф «Сімдесятники. 

Леонід Осика»

01.20 Д/ф «Брати» 

04.00 І. Вілквіст. «Сволота». 

Вистава Київського 

академічного 

Молодого театру 

05.05 Сергій Гринченко. Віртуоз

СТБ

05.50 ВусоЛапоХвіст

08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

12.20 Мілана проти експертів!

13.40 Х/ф «Королева 
бензоколонки»

15.10 Х/ф «Сильна 
слабка жінка»

17.00 Х/ф «Крижана 
пристрасть»

19.00 Х/ф «Час кохати»
22.50 Давай поговоримо 

про секс-2

00.45 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.10 Кінофан «Давай 

закохаємось»

09.50, 18.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

11.00 Шеф-кухар країни

11.50 Х/ф «Більш дивно, 
ніж в раю»

13.35 Чарівні світи

14.30 Сім природних чудес 

України

15.30 Океан-ВЕТ

16.25 Чудеса природи

17.00 Вікно в Європу 

Михайла Поплавського

17.30 Концерт

20.00 Тисяча днів планети

21.00 Х/ф «Знедолені»
01.15 Вихідний, після опівночі

02.25 Т/с «Еротична спека»

03.20 Х/ф «Ніч Святого 
Лаврентія»

05.00 Джаз-коло

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

14.00 ДжеДАІ

15.00 Х/ф «Супербрати Маріо»
17.00 Х/ф «Легенда. Гробниця 

дракона»
19.20 1 тур ЧУ з футболу 

«Динамо» — 

«Олександрія»

21.25 Х/ф «Пулбой: 
тамуючи лють»

23.15 Х/ф «Організм»
01.05 Х/ф «800 льє 

вниз Амазонкою»

ФУТБОЛ

06.00 Bonjour Euro!

07.20, 21.50, 23.50, 1.50, 3.50 

Топ-матч

07.35, 13.25 Euro Rendez-Vous

09.10 Півн. Ірландія — 

Німеччина. УЄФА 

Євро-2016

11.15 Україна — Польща. 

УЄФА Євро-2016

14.25 Чехія — Туреччина. 

УЄФА Євро-2016

16.25 Хорватія — Іспанія. 

УЄФА Євро-2016

18.35 Великий футбол. 

Євро-2016

20.00 «Реал» — «Мальме». 

Ліга чемпіонів УЄФА

22.00 «Шахтар» — «Зірка». 

Чемпіонат України

00.00 «Ньюкасл» — «МЮ». ЧА

02.00 «Сталь» — «Карпати». 

Чемпіонат України

04.00 «Ворскла» — 

«Чорноморець». 

Чемпіонат України

ЄВРОСПОРТ

04.00, 12.00 Велоспорт. 

«Тур де Франс». 19-й етап

05.30, 10.45 Стрибки з трампліна. 

Літній Гран-прі. HS 134. 

Командні змагання

07.00, 9.45, 22.30 Велоспорт. «Тур 

де Франс» з Лемондом

08.00 Футбол. Чемпіонат Європи 

для гравців до 19 років

09.35 Ралі-Рейд «Шовковий 

шлях». 13-й етап

13.30, 18.15 Велоспорт. 

«Тур де Франс»-екстра

14.00, 1.15 Велоспорт. 

«Тур де Франс». 20-й етап

18.45, 22.00 Футбол. Чемпіонат 

MLS. Найкращі моменти

19.15, 2.30 Стрибки з трампліна. 

Літній Гран-прі

20.45, 21.30 WATTS

23.30 Легка атлетика. Чемпіонат 

світу серед юніорів. 

П’ятий день

01.00 Ралі-Рейд «Шовковий 

шлях». 14-й етап

МЕГА

06.00 Паралельний світ

07.40, 21.00 Життя після людей

10.10 Шукачі пригод

12.00 Смертельна зустріч

14.00 Дикі Гаваї

15.50 Пустелі: життя на межі

16.50 Далеко і ще далі

18.30 Брама часу

23.50 Паразити. Вторгнення

01.30 У пошуках істини

05.10 Бандитська Одеса

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Свати біля плити

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

10.00 М/с «Міа та я»

11.20 Х/ф «Шлях 
до Зарагемлі»

13.20 КВК

16.20 Розсміши коміка

17.15 Орел і решка. 

Курортний сезон

21.00 Орел і решка. Шопінг-2016

22.00 Орел і решка

23.00 Т/с «Красуня 

та чудовисько»

00.45 Х/ф «Випадковий 
чоловік»

02.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00 М/с «Підлітки-мутанти — 

черепашки-ніндзя»

06.20, 9.40 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.30 Байдиківка

08.25 М/с «Смішарики. Пін-код»

09.00 Мультик із Лунтиком

10.35 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

11.35 М/ф «Школа монстрів: 

Великий монстровий риф»

12.55 М/ф «Lego: пригоди 

Клатча Паверса»

14.20 М/ф «Три мушкетери: 

Міккі, Дональд, Гуфі»

15.30 Х/ф «Вільям і Кейт»
17.20 М/ф «Добриня Микитич 

та Змій Горинич»

18.45 М/ф «Альоша Попович 

і Тугарин Змій»

20.00 Х/ф «Агент 
під прикриттям»

21.45 Х/ф «Кохання 
з перешкодами»

23.45 Т/с «Світлофор»

01.45 Одна за всіх

02.15 БарДак

04.10 17+

05.00 Дамочки рулять

КАНАЛ «1+1»

06.15, 2.40 М/ф «Монстр 

у Парижі»

08.05 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 Драма «Артур Ньюман»

01.00 Вечірній Київ

04.10 Шість кадрів

ІНТЕР

06.00 Х/ф «Марія, 
Мірабелла»

07.30 Х/ф «Трень-брень»
09.30 Д/п «1000 років 

на Афоні»

10.45 Х/ф «Бережіть 
жінок»

13.45, 2.20 Х/ф «Шалено 
закоханий»

15.45 Т/с «Мама буде проти»

20.00, 1.15 Подробиці

20.30 Слов’янський базар 

у Вітебську». 

Урочисте закриття

23.00 Д/п «Віктор Постол. 

Чемпіон з Димерки»

00.00 Бокс на «Інтері»

01.55 Д/п «Легенди 

бандитського Києва»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 1.40 Події

07.10, 5.10 Зірковий шлях

09.00 Х/ф «Коханець 
для Люсі»

11.00 Х/ф «Кохання 
для бідних»

13.00, 15.20 Т/с «Поговори 

зі мною про кохання»

17.10, 19.40 Т/с «Зимовий вальс»

21.50 Х/ф «Хочу заміж»
23.45 Реальна містика

02.20 Т/с «C.S.I.: місце 

злочину Маямі»

ICTV

05.00 М/с «Скубі-Ду»

05.40 Факти

06.05 М/с «Том і Джері 

у дитинстві»

07.00 Стоп-10

08.00 Провокатор

09.00 Кримінальна Україна

10.00 Секретний фронт

11.00 Антизомбі

11.55 Громадянська оборона

12.45 Факти. День

13.10 Інсайдер

14.10 Х/ф «У пастці часу»
16.40 Х/ф «Повернення 

героя»
18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Залізний кулак»

22.00 Х/ф «Залізний кулак-2»
23.55 Х/ф «Вірус»
01.50 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

03.10 Т/с «Неправдива гра-2»

НОВИЙ 
КАНАЛ

03.45 Служба розшуку дітей

03.50 Зона ночі

05.25, 7.05 Kids Time

05.27 М/с «Монстри проти 

прибульців»

07.07 Дешево і сердито

09.30 Хто зверху

13.25 Т/с «СашаТаня»

16.35 М/ф «Сьомий гном»

18.20 Х/ф «Історія лицаря»

21.00 Х/ф «Мушкетери»
23.00 Х/ф «Брати Грімм»

01.10 Х/ф «Не для дівчаток»

5 канал

УТ-1

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

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.10 Мистецький пульс 

Америки
09.40 Як це?
10.00 Хто в домі господар?
10.25 Хочу бути
10.45 Школа Мері Поппінс
11.00 Казки Лірника Сашка
11.20 М/ф «Друзі янголів»
12.20 Х/ф «Атака 

на Перл Харбор»
15.05 Чоловічий клуб. Спорт
16.20 Чоловічий клуб
16.55 Д/ф «Клінтон»
18.55 Дорога до Ріо. Урочисті 

проводи національної 
олімпійської команди 
України на Ігри XXXI 
Олімпіади Ріо-де-Жанейро

20.30 На пам’ять
21.00, 5.35 Новини
21.30, 4.30 Дорога до Ріо- 2016 г. 

Спецвипуск
22.00 М/ф «Атракціон»
22.10 Альтернативна музика
22.40 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Територія закону
23.20 Вперед на Олімп!
01.20 Музичне турне
02.25 Телевистава «Кассандра»
03.50 Світло
05.00 Про головне

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, 05.30 
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 Цикл 

«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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05.20 Правда життя. Професії
06.20 Х/ф «Загублений 

рай»
07.45 Х/ф «У зоні 

особливої уваги»
09.35 Т/с «Угода»
12.55 Розсміши коміка
14.45 Х/ф «Принцеса 

на бобах»
16.45 Легенди карного 

розшуку
19.00 Т/с «Слід саламандри»
22.40 Х/ф «Транссибірський 

експрес»
00.45 Х/ф «День мумії»
02.10 Х/ф «Ріка смерті»
03.55 Випадковий свідок
04.10 Речовий доказ
04.35 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Михайло Френкель 

«Ле тяб бет». 
Вистава Київського 
академічного театру 
на Липках 

07.10 Д/ф «Відлуння віків. 
Олександрія» 

07.35 Під сузір’ям Глієра, ч. 1. 
Традиції і сьогодення 

08.00 Щаслива людина 
Олексій Петухов

08.50 Православний календар 
09.00 Симфонія дерева
09.20 Позиція. Некласична 

Аріна Домскі 
09.45 Д/ф «Сімдесятники. 

Леонід Биков» 
10.15 «Подружжя». 

Листування 
Івана Франка 
та Ольги Хоружинської 

11.00 Мистецькі історії. 
Вечір низьких частот 

11.55 Д/ф «Допоки 
існує балет» 

12.15 «Українське 
Альфреско». 
Моновистава 
Чернігівського 
молодіжного театру 

13.00 Джаз Коло. 
Електроколо, ч. 2 

13.30 Розповідає 
О. Сизоненко. Згадуючи 
Максима Рильського 

14.00, 02.00 Звітний 
концерт ансамблю 
естрадно-класичного 
танцю «Лілея»

15.35, 03.35 Православний 
календар 

15.45, 03.45 Мистецтво 
Михайла Дмитренка

16.00 Б. Стельмах 
«Примхливе кохання 
Дроздоборода». 
Вистава Київського 
академічного 
Молодого театру 

17.30 Під сузір’ям Глієра, ч. 2. 
У пошуках гармонії

18.00 Душі криниця. 
Григорій Гаркуша

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

19.20, 00.20 Мовою 
мистецтва. 
Академія. Майстерня 
мистецтвознавців

19.45 Д/ф «Гайдамацьким 
шляхом»

20.10 Головна роль. 
Наталя Ворожбит

21.00 «Штраус в опереті». 
Концерт Київського 
національного 
академічного 
театру оперети

22.50 Д/ф «Сміхотворець 
Павло Глазовий»

23.20 Володимир Губа. 
Романси на вірші 

бельгійських поетів

00.45 Д/ф «Всеволод 

Нестайко. Родом 

з дитинства»

01.05 Головна роль. 

Вікторія Васалатій

04.00 Звук і Душа. 

Концерт квартету 

«Капріс-Класік»

05.15 Ігор Остроухов. 

З кінематографом 

у серці

 

СТБ

05.55 ВусоЛапоХвіст

07.00 Все буде добре!

09.00 Все буде смачно!

10.25 Караоке на майдані

11.20 Х/ф «Час кохати»
15.10 Містичні історії-5

19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

22.50 Я соромлюсь 

свого тіла-2

ТОНІС

06.15 Х/ф «Дивніше, 
ніж в раю»

07.50 Натхнення

09.50, 18.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

11.20 Вечір пам’яті 

Олександра 

Вертинського 

14.20 Шеф-кухар країни

15.30 Чудеса природи

16.00 НЛО: секретні архіви

17.00 Ювілейний концерт. 

Павла Зіброва 

20.00 Цивілізація Incognita

20.25 Кумири

20.35 Світські хроніки

21.00 Конкурс краси 

«Королева 

України-2016»

22.00 Євромакс

22.25 Х/ф «Ніч Святого 
Лаврентія»

00.25 Вихідний, після опівночі

01.25 Т/с «Еротична спека»

02.30 Х/ф «Знедолені»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.40 Маски-шоу

07.50 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.25 Облом.ua

09.00 Бушидо

11.00 Люстратор 7.62

12.00 Люстратор. Спецпроект

13.00 Секретні матеріали

14.00 Цілком таємно

15.00 Д/п «Дембель»

16.00 Д/п «Зброя»

16.50 Х/ф «Уцілілий»
19.20 1 тур ЧУ з футболу 

«Дніпро» — «Волинь»

21.30 Профутбол

23.15 Х/ф «Палаючий 
острів»

01.15 Х/ф «Організм»

ФУТБОЛ

06.00 Bonjour Euro!

07.20, 21.25, 23.30, 1.35, 3.40 

Топ-матч

07.25, 13.05 Euro Rendez-Vous

09.00 Ісландія — Австрія. 

УЄФА Євро-2016

10.55 Угорщина — 

Португалія. 

УЄФА Євро-2016

13.55 Швеція — Бельгія. 

УЄФА Євро-2016

16.05 Італія — Ірландія. 

УЄФА Євро-2016

18.00 Великий футбол. 

Євро-2016

19.25 «Зоря» — «Олімпік». 

Чемпіонат України

21.40 «Сталь» — «Карпати». 

Чемпіонат України

23.45 «Ворскла» — 

«Чорноморець». 

Чемпіонат України

01.50 «Зоря» — «Олімпік». 

Чемпіонат України

03.55 «Шахтар» — «Зірка». 

Чемпіонат України

ЄВРОСПОРТ

04.00, 14.45 Велоспорт. «Тур 

де Франс». 20-й етап

05.30 Стрибки з трампліна. 

Літній Гран-прі

07.00, 9.45, 00.00 Велоспорт. 

«Тур де Франс» 

з Лемондом

08.00, 10.45, 13.15 Футбол. 

Чемпіонат Європи серед 

юнаків (до 19 років). 

Німеччина. 1/2 фіналу

09.30 Ралі-Рейд «Шовковий 

шлях». 14-й етап

12.30 Автоспорт. Суперкубок 

Porsche

15.30 Велоспорт. Курс 

на «Тур де Франс»

17.00, 20.30 Велоспорт. 

«Тур де Франс»-екстра

17.30 Велоспорт. «Тур 

де Франс». 21-й етап

21.05, 2.30 Футбол. Чемпіонат 

Європи серед 

юнаків (до 19 років). 

Німеччина. Фінал

23.45 WATTS

01.00 Легка атлетика. 

Чемпіонат світу серед 

юніорів. Шостий день

02.00 Ралі-Рейд «Шовковий 

шлях». 15-й етап

МЕГА

06.00 Паралельний світ

07.40, 21.00 Життя після 

людей

10.10 Шукачі пригод

12.00 Смертельна зустріч

14.00 Дика Італія

15.50 Пустелі: життя на межі

16.50 Далеко і ще далі

18.30 Брама часу

23.50 Паразити. Вторгнення
01.30 Суперкораблі
05.10 Таємниці слідства

К1

05.10 Рецепти щастя
06.00 Свати біля плити
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 М/ф
10.00 Х/ф «Шлях 

до Зарагемлі»
11.50 М/с «Міа та я»
13.15 Орел і решка. 

Курортний сезон
17.00 Орел і решка
18.00 Орел і решка. 

Шопінг-2016
19.00, 1.40 Вечірній квартал
21.00 Х/ф «У пошуках 

скарбів нібелунгів»
23.20 Х/ф «У пошуках 

бурштинової кімнати»
03.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00 М/ф «Школа монстрів: 
Великий монстровий 
риф»

07.30 Байдиківка
08.25 М/с «Смішарики. 

Пін-код»
09.00 Мультик із Лунтиком
09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»
10.35 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»
11.35 М/ф «Lego: Пригоди 

Клатча Паверса»
13.00 Х/ф «Вільям і Кейт»
14.50 Х/ф «Агент під 

прикриттям»
16.35 Т/с «Домашній арешт»
18.35 Країна У
00.00 Т/с «Світлофор»
01.30 Одна за всіх
02.00 БарДак
04.10 17+
05.00 Дамочки рулять

КАНАЛ «1+1»

06.00 Шість кадрів

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-5

12.25 Т/с «Центральна 

лікарня»

15.15 Комедія «Свати-4»

20.15, 1.10 Драма «Темні 

лабіринти минулого»

00.10 Світське життя

04.15 Драма «Камінна 

душа»

ІНТЕР

04.00 Бокс на «Інтері»

08.00 М/ф

08.10 уДачний проект

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. 

Навколосвітня подорож

11.00 Орел і решка. Шопінг

12.00 Слов’янський базар 

у Вітебську

14.25, 1.30 Х/ф «Кохати 
не можна забути»

16.20 Х/ф «Осінні клопоти»
18.05, 20.30 Т/с «Все 

повернеться»

20.00 Подробиці

22.30 Бокс на «Інтері»

23.40 Х/ф «Двічі в одну ріку»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.50, 19.00, 1.20 Події

07.30 Зірковий шлях

09.10 Х/ф «Хочу заміж»
11.10 Т/с «Зимовий 

вальс»

15.00 Х/ф «Сріблястий 
дзвін струмка»

17.00, 19.40 Т/с «Якби 

я була цариця»

21.45 Т/с «Поговори 

зі мною про кохання»

02.10, 3.00, 3.45, 4.30, 

5.15 Таємний 

код зламано

ICTV

05.00 М/с «Скубі-Ду»

05.40 Факти

06.25 М/с «Том і Джері 

у дитинстві»

07.05 Стоп-10

08.05 Зірка YouTube

08.50 Дивитись усім!

09.55 Без гальм

10.20 Х/ф «Залізний кулак»
12.10, 13.00 Х/ф «Залізний 

кулак-2»
12.45 Факти. День

14.20 Х/ф «Мисливці 
за привидами»

16.25 Х/ф «Мисливці 
за привидами-2»

18.45 Факти тижня

20.25 Х/ф «Кур’єр»
22.25 Х/ф «Дев’ять ярдів»

00.25 Х/ф «Типу круті 
лягаві»

02.45 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

03.30 Т/с «Неправдива гра-2»

НОВИЙ 
КАНАЛ

03.15 Шурочка

04.10 Зона ночі

05.55, 8.10 Kids Time

05.57 М/с «Дракони: 

вершники Олуха»

08.15 М/с «Кіт у чоботах»

10.05 М/ф «Сьомий гном»

11.50 М/ф «Джастін 

і лицарі доблесті»

13.45 Х/ф «Історія 
лицаря»

16.10 Х/ф «Мушкетери»

18.10 Х/ф «Робін Гуд: 
принц злодіїв»

21.00 Х/ф «Олександр»
00.20 Х/ф «У вигнанні»
02.15 Х/ф «Брати Грімм»

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 Дорога до Ріо. Урочисті 

проводи національної 

олімпійської команди 

України на Ігри XXXI 

Олімпіади 

Ріо-де-Жанейро

10.55 Гра долі

11.45 Мистецькі історії

12.15 Спогади

12.45 Театральні сезони

13.40 Фольк-music

14.50 Перша студія. 

Спецвипуск

15.15 Д/ц «Декомунізація»

16.50 Д/ф «Клінтон»

18.45 Т/с «Мафіоза»

21.00, 5.35 Новини

21.40 Перша шпальта

22.15 Книга ua.

ТРК «ЕРА»
23.00 Паспортний сервіс

23.20 День Янгола

00.20 Телемагазин

01.20 Музичне турне

02.25 Телевистава 

«Житейське море»

03.55 Надвечір’я. Долі

04.45 Віра. Надія. Любов

06.00, 9.32 Вікно в Америку

06.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.35, 

11.30, 12.30, 13.30, 

15.35, 16.30, 17.30, 

18.30, 22.30, 23.30, 

0.40, 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 Документальний проект

21.00, 1.15, 5.15 Час: 

підсумки тижня 

з В. Гайдукевичем

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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Монарше 
харакірі
Імператор Японії заявив 
про можливість зречення 
від трону
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Японський імператор Акіхіто вирішив 
найближчим часом зректися престолу, пові-
домляє «Євроньюс». Про це він повідомив 
рідним та наближеним особам — iнформує 
з посиланням на джерела в імператорсько-
му палаці японський телеканал громадсь-
кого мовлення NHK. Акіхіто — 82 роки, він 
хоче залишити престол до того, як за станом 
здоров’я втратить можливість виконувати 
свої обов’язки. У цьому випадку трон успад-
кує 56-річний кронпринц Японії Нарухіто.
 Якщо японські ЗМІ не помиляються, рі-
шення Акіхіто стане безпрецедентним в іс-
торії монаршої династії, яка безперервно 
править країною з 660 року. Хоча після Дру-
гої світової війни в імператора залишилися 
лише представницькі функції.
 Акіхіто ввійшов на престол 27 років тому 
— 7 січня 1989 року — після смерті попе-
реднього імператора Хірохіто. Період свого 
правління він окреслив як «еру Хейсей», тоб-
то «будування миру». За час свого правління 
Акіхіто відвідав понад 40 країн світу. ■

■

Людський фактор — головна версія 
залізничної катастрофи в Італії
 Людська помилка є основною версією причини вів-
торкової залізничної катастрофи на півдні Італії, заявило 
слідство. Одноколійна гілка не була оснащена автоматич-
ними засобами контролю, машиністи просто попереджа-
ли один одного по телефону. Така система функціонува-
ла без збоїв багато десятиліть. Катастрофа забрала жит-
тя 23 людей, 50 осіб отримали поранення. Майже всіх із 
них ідентифікували. Невстановленою залишається осо-
ба одного пасажира. 24 пораненi надалі перебувають у лі-
карнях. Зіткнення сталося пізнім ранком за хорошої по-
годи. Світло на причини трагедії можуть пролити «чорні 
скриньки», які пошуковці вже знайшли та почали аналі-
зувати.

У Петербурзі шукають місце для статуї 
Ісуса Христа
 У російському Санкт-Петербурзі планують встанови-
ти статую Ісуса Христа, створену скульптором Зурабом 
Церетелі, повідомляє сайт «Радіо «Свобода». Громад-
ськість цього російського міста виступає проти такої ідеї. 
33-метрова скульптура Ісуса Христа відлита на петербур-
зькому заводі «Монументскульптура» разом iз 47-мет-
ровим п’єдесталом i є вдвічі вищою за знамениту статую 
Христа у бразильському Ріо-де-Жанейро. Зураб Церетелі 
не приховує, що його творіння призначалося для Сочі. 
Але там через гігантські розміри скульптури їй не знайш-
лося місця, тож він подарував її Петербургу. Губернатор 
Петербурга Георгій Полтавченко доручив комітету з міс-
тобудування та архітектури знайти місце для 80-метрової 
статуї, яку встановлять за рахунок бюджету міста, тобто 
за рахунок грошей, узятих у громадян.

Дорогі гості
 Німецький уряд вирішив створити сто тисяч нових 
робочих місць для мігрантів, які очікують надання при-
тулку. Впродовж найближчих трьох років на цей проект 
буде витрачено один мільярд євро з кишень німецьких 
платників податків. Міністр праці та соціальної полі-
тики Андреа Нахлес переконує, що створення робочих 
місць для мігрантів надасть їм можливість ознайоми-
тися з німецьким ринком праці і є рішенням «слушним 
і важливим». Координатором програми визначено Фе-
деральну агенцію праці, яка розпочне свою роботу вже 
у серпні. 

Голі в мадридських басейнах
 Мер Мадрида Мануела Кармена вирішила дозволи-
ти плавати голяка в мадридських громадських басейнах. 
Щоправда, наразі в рамках апробування нової ініціати-
ви вона своїм розпорядженням виділить для купання в 
чому мама народила лише один день на рік. Газета «Ель 
Паїс» повідомляє, що, ймовірно, «День вибіркового ку-
пальника» буде призначено на третю неділю липня. Гла-
ва мадридського товариства нудистів Ісмаель Родріго пе-
реконує, що це буде день «промоції іспанських та христи-
янських цiнностей».  ■

 НОВИНИ ПЛЮС■

Ігор ВІТОВИЧ

 Новий британський прем’єр Тере-
за Мей уже в перший робочий день 
зробила ключові призначення до но-
вого уряду країни. Вчора вона оста-
точно закінчила формування складу 
уряду, який британські та європейсь-
кі аналітики так само миттєво охрести-
ли «кабінетом Брекзиту». 
 Найприкріша для Європи (а ще 
більше — для України) новина та, що 
міністром закордонних справ вона при-
значила колишнього мера Лондона Бо-
риса Джонсона, що був одним з очіль-
ників кампанії за вихід Великої Британії 
з Європейського Союзу перед рефе-
рендумом із цього питання минулого 
місяця. Джонсон є відомим ексцент-
риком і популістом, у Британії за ним 

закріпилося прізвисько «блонд-бом-
ба». Цей колишній журналіст має ек-
зотичне турецько-єврейсько-черкесь-
ко-американське коріння. Народився в 
Нью-Йорку і донедавна мав також аме-
риканське громадянство, від якого на-
решті відмовився на знак лояльності 
до Британії. Хоча злі язики стверджу-
ють, що мотивом усе ж було ухилян-
ня від сплати податків у США. Він не 
має жодного дипломатичного досвіду 
і його відносять до кола «друзів Путі-
на». До нього британські дипломати 
були адвокатами інтересів України на 
засіданнях Ради Безпеки ООН та на ін-
ших міжнародних форумах. За «Борі» 
варто очікувати розвороту на 180 гра-
дусів у бік Москви. 
 Знаючи характер британського 
Бориса, Тереза Мей заздалегідь від-

сторонила його від процесу ведення 
розлучення з Євросоюзом, створивши 
для цього нове міністерство з Брекзи-
ту. Його очолив досвідчений політик, 
євроскептик Девід Дейвіс. Колишній 
міністр закордонних справ Філіп Гам-
монд одержав нову посаду міністра 
фінансів. Це було найпершим оголо-

шеним призначенням Мей по вступі 
на прем’єрський пост. Попередній 
міністр фінансів Джордж Осборн, що 
був близьким до екс-прем’єра Деві-
да Камерона, відмовився від роботи 
в новому уряді. 
 Тереза Мей призначила учасни-
ка кампанії за Брекзит і колишньо-
го міністра оборони Ліама Фокса 
міністром міжнародної торгівлі. Ем-
бер Радд, екс-міністр енергетики та 
кліматичних змін, отримала колиш-
ню посаду Мей, очоливши міністерс-
тво внутрішніх справ. Тут їй, серед ін-
шого, доведеться займатися пробле-
мою міґрації, що стала одним з ос-
новних питань, які змусили більшість 
британців голосувати за вихід із ЄС. 
Майкл Феллон зберіг свою посаду 
міністра оборони. 
 У свій перший надзвичайно наси-
чений робочий день Тереза Мей про-
вела телефонні переговори з канцле-
ром Німеччини Анґелою Меркель та 
президентом Франції Франсуа Оллан-
дом. Обидва європейські лідери поп-
росили її якомога швидше провес-
ти процес виходу Великої Британії зі 
складу ЄС, щоб спільнота могла ста-
білізуватися вже у скороченому складі 
без островитян. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 У середу в Брюсселі зуст-
рілися посли НАТО та Росії. 
Нарада відбулася через чо-
тири дні після саміту Аль-
янсу у Варшаві, на якому 
було прийнято рішення про 
посилення східного флан-
гу. Це друга зустріч послів 
НАТО та Росії від момен-
ту, коли Альянс обмежив 
контакти з Москвою піс-
ля анексії Криму понад два 
роки тому. Вперше спіль-
на нарада після довгої пере-
рви пройшла у квітні 2016 
року. Генеральний секре-
тар НАТО Єнс Столтенберґ 
кілька днів тому у Варшаві 
пояснив, чому він ініціював 
проведення Ради НАТО—
Росія. «Росія є нашим найб-
лижчим сусідом і постійним 
членом Ради Безпеки ООН. 
Ми не можемо і не повинні 
ізолювати Росію», — ска-
зав він. Одночасно Генсек 
НАТО запевнив, що ця зус-
тріч не означає відновлення 
звичної співпраці Альянсу з 
РФ. «Ми не погоджуємося і 
не погодимося з незаконною 
анексією Криму. Закликає-
мо Москву, аби вона припи-
нила політичну, військову 
та фінансову підтримку се-
паратистів», — додав він.
 Засідання було корот-
ким: розпочалося о 15-й го-
дині, а о 17-й його учасни-
ки вже вийшли на спільну 
прес-конференцію. Пред-
ставники країн НАТО го-
ворили з російським пос-
лом про необхідність імпле-
ментації Мінських домовле-
ностей, а також провокації 
Москви у регіоні Балтійсь-
кого моря. Російського пос-
ла також детальніше поін-
формували про рішення са-
міту у Варшаві. 
 Переломного момен-
ту від цієї зустрічі не вар-

то було очікувати. «Між по-
зиціями НАТО і Росії існу-
ють глибокі поділи та різ-
ниці підходів щодо ситуації 
в Україні», — повідомив на 
спільній прес-конференції 
щодо результатiв засідан-
ні Ради НАТО—Росія Гене-
ральний секретар Північно-
атлантичного альянсу Єнс 
Столтенберґ. Він повторив, 
що Альянс ніколи не пого-
диться з анексією Криму. 
«В нас була відкрита, щира 
дискусія, атмосфера зустрічі 
була доброю, але ми не по-
годжуємось між собою. Звіс-
но, ми й надалі бачимо брак 
порозуміння між Росією та 
НАТО, якщо йдеться про те, 
чому ми опинилися в такій 
ситуації», — сказав Генсек 
Альянсу. Питання України, 
зазначив він, було першим у 
порядку денному зустрічі: 
«Це важливо, оскільки дії 
Росії в Україні підривають 
євроатлантичну безпеку, 
союзники і Росія мають гли-
бокі розбіжності щодо цієї 
кризи». 
 Він наголосив, що для 
НАТО є зрозумілим, що 
збільшення присутності сол-
датів Альянсу на його схід-
ному фланзі є безпосеред-
ньою відповіддю на дії Росії 
в Україні, у тому числі на 
нелегальну анексію Криму: 
«До Криму збільшення на-
шої присутності на Сході не 
входило до наших планів». 
Згідно з неофіційною ін-
формацією, Росія запропо-
нувала під час зустрічі по-
вернутися до попередньої 
практики військових кон-
сультацій, але країни-чле-
ни Північноатлантичного 
альянсу не погодились на 
це. «Вирішення українсь-
кої кризи залежить від здат-
ності київської влади вико-
нувати ті кроки, які були 
намічені», — вкотре пов-

торив журналістам постій-
ний представник Росії при 
НАТО Олександр Грушко за 
підсумками засідання Ради 
НАТО — Росія.
 Щодо інших питань, то 
Єнс Столтенберґ повідомив, 
що Росія і НАТО обговорили 
також ініціативу Фінляндії, 
згідно з якою польоти війсь-
кових літаків над Балтикою 
мають здійснюватися лише 
iз включеним транспонде-
ром — пристроєм, що прий-
має, підсилює і передає далі 
подані сигнали. Він зазна-
чив, що лінії військового 
зв’язку між Росією і НАТО 
відкриті, тепер потрібно до-
могтися, щоб вони ефектив-
но працювали. «Це ключо-
вий елемент для зниження 
ризиків воєнних інциден-
тів», — сказав Столтенберґ. 
Він зауважив, що під час за-
сідання Ради обговорювала-
ся тема раптових перевірок 
боєготовності збройних сил 
Росії: «НАТО підтримує мо-
дернізацію Віденського до-
кумента ОБСЄ щодо війсь-
кової прозорості та створен-
ня механізмів ефективного 
спостереження за раптови-
ми навчаннями».
 Якими ж є сьогодні від-
носини між Росією і НАТО? 
«Це відносини військового 
протистояння», — сказав 
для «Радіо «Свобода» росій-
ський військовий оглядач 
Олександр Гольц. Із цим по-
годжується і експерт iз пи-
тань безпеки з українсько-
го Центру імені Разумкова 
Олексій Мельник. «Мож-
на констатувати, що Росія і 
НАТО вийшли на етап, який 
дуже нагадує часи «холод-
ної війни», — каже Олексій 
Мельник, — Поки що дехто 
ще уникає прямої дефініції 
«холодна війна», але це за-

гальна атмосфера дежа вю».
За словами українського 
експерта, головна пробле-
ма, яка наразі стоїть перед 
НАТО — це дотримання ба-
лансу між стримуванням і 
діалогом. «НАТО знову пе-
реходить до формату оборо-
ни і стримування з одночас-
ним намаганням вести діа-
лог із Росією. Ця формула 
буде визначати відносини 
між Росією та НАТО при-
наймні на короткостроко-
ву перспективу», — вважає 
Олексій Мельник. Росій-
ський експерт Олександр 
Гольц наголошує, що в умо-
вах фактичного військово-
го протистояння контакти 
є надзвичайно важливими. 
Відтак сам факт зустрічі 
представників Ради НАТО 
— Росія він називає надз-
вичайно важливим.
 «Російська Федерація 
найбільше боїться початку 
нової гонки озброєнь, бо ві-
домо, що вона її програє. А 
рішення про збільшення ви-
датків на оборону під час са-
міту НАТО у Варшаві є про-
вісником її початку», — 
сказав колишній дипломат 
та заступник міністра обо-
рони Польщі Тадеуш Дієм. 
«Скидається на те, що Росія 
наразі лише формує свою 
нову тактику співіснуван-
ня з НАТО після появи на її 
кордонах батальйонів Аль-
янсу, — вважає Дієм. — 
Варто очікувати ще біль-
шого інформаційного тиску 
Росії на європейські краї-
ни і використання на свою 
користь розбіжностей між 
ними». З ним погоджується 
інший польський дипломат 
Віктор Росс: «Війна надалі 
буде зміщуватися в бік гіб-
ридної інформаційної вій-
ни». ■

ВІДДІЛ КАДРІВ

Швидка передача ключів
Новий британський прем’єр миттєво переформатувала 
склад кабінету міністрів

■

Борис Джонсон.❙

КОНТАКТИ

Брак порозумiння
Нарада НАТО—Росія у Брюсселi 
закінчилася констатацією наявності 
«глибоких розбіжностей» стосовно 
подій в Україні

■

Виступ Генсека НАТО на нараді Нато—Росія.❙
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Юрій СОМОВ

Учасникам гурту Ot Vinta забо-
ронили в’їзд у Польщу, назвав-
ши музикантів бандерівцями. 
«Апостроф» поспілкувався з лі-
дером колективу Юрієм Журав-
лем, який розповів про ситуа-
цію на польському кордоні, про 
розпалювання Росією конфлік-
ту між українцями і поляками, 
а також поділився думкою про 
майбутнє країни.

 ■ Як сьогодні йдуть справи 
із забороною на в’їзд до Поль-
щі учасникам групи Ot Vinta? Є 
новини, якими ви могли б поді-
литися?
 — Не знаю. Справа в тому, 
що зараз ми перебуваємо під 
Полтавою на «Купальських ве-
чорах». Приїдемо додому і на-
пишемо офіційний лист-звер-
нення до українського консу-
лату, до Дещиці, щоб нам га-
рантували нормальний в’їзд до 
Варшави, оскільки на 16 липня 
запланований концерт у Дуби-
чах Церковних.
 ■ Розкажіть вашу версію 
того, що сталося на польсько-
му кордоні.
 — Коли ми приїхали, то 
дуже швидко пройшли ук-
раїнський кордон. А от коли 
стали перевіряти наші доку-
менти і відбитки пальців, нас 
затримали прикордонники з 
польської сторони і провели в 
невеликий кабінет, де вже було 
сім або вісім чоловік. Там про-
тягом дев’яти годин ми поволі 
заповнювали документи, нас 
по одному викликали на якісь 
бесіди, ставили запитання. Че-
рез дві-три години сказали, що 
нас можуть депортувати і ану-
лювати візи. Але потім вони 
якось пом’якшилися і просто 
поставили нам безстрокову за-
борону на в’їзд у країну. Згідно 
з наказом МВС Польщі, пере-
тинання кордону і присутність 
гурту Ot Vinta може спровоку-
вати масові заворушення.
 ■ Як зазначили польські на-
ціоналісти, «група дуже впи-
сується в бандерівський об-
раз». Як вважаєте, на основі 
чого вони могли дійти такого 
висновку?
 — Можливо, вони десь по-
бачили мою фотографію біля 
Степана Бандери, на площі 
Бандери, яких, як ви знаєте, в 
Україні сьогодні дуже багато. 
Слава Богу, їх стає ще більше. 
Є фото, де я стою біля червоно-
чорного прапора. Не пам’ятаю, 
це був прапор УПА чи «Правого 
сектору», який зараз б’ється на 
сході України. А може, це був 
прапор одного з батальйонів, 
який подарували наші друзі-
військові: зараз дуже багато 
червоно-чорних прапорів. Зно-
ву-таки, є фото з концерту, де 
ми підтримували наш футболь-
ний клуб «Верес», там теж є 
червоно-чорні прапори, це дуже 
патріотично і класно. Є фото, де 
на тлі такого ж червоно-чорного 
прапора я співаю гімн, тому що 
я українець і я вважаю, що я і 
бандерівець. До цього я не був 
фанатом або піарником Банде-
ри, тепер я хочу ним стати.
 ■ Після всіх цих подій ви 
зіткнулися з цілою хвилею зло-
втіхи з боку російських ЗМІ. 
Водночас вас підтримали в ме-
режі українці, ваші прихильни-
ки, серед них і брати Капрано-
ви. Хто ще відреагував на ситу-
ацію?
 — Звичайно, інтелігентна 
громада нас підтримала. Але 
от чомусь не підтримують му-
зиканти, а шкода. Сашко Лір-
ник, Сергій Шишкін, Капрано-
ви і дуже приємно, що сам Євген 
Нищук, міністр культури, під-

тримали нас. Незабаром у нього 
буде зустріч у Польщі, і він пору-
шить це питання. Хтось із депу-
татів висловився на підтримку, 
не згадаю зараз, хто саме, обіця-
ли також обговорити це питан-
ня у Верховній Раді. Дуже доб-
ре, що ЗМІ активно відреагува-
ли. Колеги-музиканти мовчать. 
Не знаю, чому. А українське 
МЗС теж анічичирк. У них, вид-
но, голова і правда дуже глибоко 
в піску.
 ■ Так, дійсно, Євген Нищук 
має намір зустрічатися з пос-
лом Польщі. Як вважаєте, чи є 
ймовірність консенсусу, пере-
гляду заборони на в’їзд?
 — Усе залежить від поля-
ків. Справа в тому, що спочат-
ку був скасований наш концерт 
у Перемишлі. Товариство солі-
дарності з українцями запроси-
ло нас у центр Варшави, там із 
кожним разом друзів стає все 
більше. Ми швидко пройшли 
український кордон, були впев-
нені, що пройдемо і польський, 
але вийшла ось така ситуація. 
Гарантій зараз я дати не можу, 
оскільки їх не дають і нам. Що 
зараз думають поляки і хто для 
них більше друзі: українці-пат-
ріоти чи москалі, які їх фінансу-
ють останнім часом... Що ж тут 
поробиш... Або газ, або друзі. 
Напевно, так.
 ■ У Польщі Ot Vinta відігра-
ли десятки концертів, втім, як 
і в Росії. Не виникало раніше 
схожих ситуацій на базі націо-
налістичного підґрунтя?
 — Це вперше. Звичайно, в 
Росії ми більше не виступимо. 
Хіба що після перемоги, на Ар-
баті, коли наші війська про-
ходитимуть біля Кремля. А в 
Польщі у нас ніколи не було 
проблем, кілька років тому ми 
представляли там Україну на 
міжнародному фестивалі. Це 
був День незалежності, і на 
прес-конференції ми співали 
гімн України. Змусили все єв-
ропейське суспільство підня-
тися. З другого разу навіть вда-
лося підняти цю с*чку МакЅім 
(мається на увазі російська спі-

вачка Марина Абросімова. — 
«Апостроф»). Вибачте за матю-
ки, просто по-іншому і не ска-
жеш.
 ■ У яких країнах ви гастро-
люєте?
 — Зараз нас знову чекають 
у Гамбурзі. Минулого року ми 
відіграли там на фестивалі й у 
госпіталі, де лікуються наші 
тяжко поранені хлопці. У цьо-
му році, якщо поляки не анулю-
ють Шенген, я сподіваюся, ми 
знову приїдемо до наших друзів 
і також пограємо для наших 
військових, підтримаємо їх. 
Минулого року грали на вели-
кому фестивалі Loveland у Ні-
дерландах. Голландці, до речі, 
дуже добре знають (посміхаєть-
ся) і розуміють, хто збив їхній 
літак. І разом з нами вони охо-
че кричали «f**king Russia».
 ■ Подейкують, що Росія під-
ливає олії у вогонь і що саме 
росіяни могли підштовхнути 
поляків до протестів з приводу 
в’їзду Ot Vinta в Польщу. На-
певно, їм прикро за такі пісні, 
як «давно не гуляла сокира по 
вулицях міста Москва».
 — Звісно, полякам просто 
варто відкрити очі. У них дуже 
коротка пам’ять. У першу чер-
гу, до речі, їм треба нагадати 
про наші спільні перемоги, на-
роди завжди були поруч. Почи-
наючи з Грюнвальда, де україн-
ці, литовці та поляки разом мо-
чили тевтонців. В Орші мочили 
москалів. Знову-таки, Конотоп-
ська битва, похід Сагайдачно-
го: цих воєн було дуже багато, 
хай це згадують. Нехай також 
згадають, хто винищив у Ка-
тині десятки тисяч їхніх війсь-
кових. Хто там же знищив весь 
президентський апарат і самого 
президента Леха Качинського, і 
нехай роблять висновки, хто їм 
друзі. Нехай подумають, хто, 
як і сімдесят років тому, заці-
кавлений у розпалюванні кон-
флікту між українцями і поля-
ками. Кому вигідно, щоб ця те-
риторія була неблагополучною 
перед війною.
 ■ У вашій книзі, збірці ма-

люнків «Карикатурка», є фраза 
«побачимося після перемоги». 
Як активний учасник подій на 
Майдані, як вважаєте, на яко-
му етапі цього шляху до пере-
моги сьогодні перебуває Украї-
на?
 — Зараз ми на жахливому 
етапі. Справа в тому, що остан-
нім часом мені взагалі здаєть-
ся, що ми крокуємо у зворот-
ний бік. Учора я був із донькою 
в кафе, звернув увагу на кліпи 
Тіматі. Сьогодні мені приятелі 
розповідали про кліпи Анни 
Семенович. Тобто ці відео пос-
тійно крутяться на українсько-
му ТБ, і коли дивлюся телеві-
зор, таке відчуття, ніби я живу 
в Росії. Звичайно, дивлюся його 
рідко, щоб зайвий раз не драту-
ватися ще більше. Працюю в со-
ціальних мережах і, хай там що, 
це своє середовище, у мене є своє 
коло друзів, шанувальників. А 
так, буває, виїжджаємо, як ми 
зараз, під Полтаву, проходи-
мо вже третій заклад, у жодно-
му немає меню українською мо-
вою. Знову-таки, той же закон 
про квоти на радіо. Закон при-
йняли, а української музики 
більше не стало. Два радіо ого-
лошують конкурси на українсь-
ку інструментальну музику. 
Хочеться запитати, кого ви зби-
раєтеся дурити? Інструменталь-
ну беріть російську, а от пісні — 
українські. Російськими інстру-
ментальними можете забити хоч 
усі 90%, а от українські повинні 
бути зі словами.
 ■ Чи згодні ви з думкою, що 
українська влада просто зради-
ла Майдан?
 — Вона зрадила ще на само-
му початку. Ситуація в Україні 
складна, такі люди, як Прези-
дент і міністри, всі сидять і кра-
дуть гроші. А потім просто зни-
кають. Яценюк — ось де він за-
раз? Його потрібно прибити до 
стіни і відібрати все, що він на-

крав у людей. Підвищуються 
тарифи, вони хочуть іще один 
Майдан? Наступний Майдан 
уже буде судити їх на колах.
 ■ Чи варто Україні боротися 
за Крим?
 — Звичайно. І не тіль-
ки Крим, потрібно поверну-
ти і Кубань. Потрібно поверну-
ти Бессарабію, я маю на увазі 
Придністров’я, там багато ще 
таких територій. Узагалі, мені 
здається, що Україна повинна 
стати на шлях Америки, яка 
завоювала весь світ Міккі Мау-
сом, рок-музикою, секс-індуст-
рією і серіалами.
 ■ Яким бачите майбутнє Ук-
раїни?
 — Я люблю Україну, я — 
патріот. Мої хлопці не дадуть 
збрехати, ми любимо ту Украї-
ну, якою ми її зробимо. А над 
цим ми працюємо кожен день, 
кожну годину. У нас було дуже 
багато, скажімо так, «спокус-
ливих пропозицій», але у кож-
ної людини повинна бути якась 
принципова позиція. Якщо ти 
вже став на цей шлях, то пови-
нен іти до кінця. Зараз ми ро-
зуміємо, що ані МЗС, ані МВС, 
ані ЗМІ не допоможуть нам. Ко-
жен з нас, як Людовік XIV го-
ворив, «держава — це я», ко-
жен українець повинен говори-
ти собі це. Розуміти, що держа-
ва — це він. І не говорити: «Ось 
що вона дала мені за двадцять 
п’ять років?». Держава — це 
ти, роби сам. За тебе цього ніх-
то не зробить. Ні Президент, ні 
Прем’єр, жоден депутат. Якщо 
будеш жити, як у «совку», і що-
раз говорити: «Ось, я прийшов 
на вибори, я проголосував, а він 
знову не зробив», вибори — це 
тільки частина... Ти вибрав чер-
гового дебіла, якщо він не вико-
нує — треба його знімати. Тре-
ба стежити за ними і звикнути, 
що вони — наші слуги. Вони 
жеруть наші гроші. ■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 Із Феодосійської гале-
реї Івана Айвазовського, 
уро дженця цього кримсько-
го міста, вивезли 38 картин. 
За офіційною інформацією, 
на виставку в Третьяковсь-
ку галерею. Картини нібито 
пробудуть у Москві до 200-
річного ювілею художни-
ка, який відзначатимуть на-
ступного року, а потім їх по-
вернуть на батьківщину відо-
мого мариніста вірменського 
походження, який усе жит-
тя прожив у Феодосії. За сло-
вами так званого «міністра 
культури» окупованого Кри-

му Аріни Новосельської, кар-
тини застраховані на суму по-
над $ 2 млн.
 За даними українського 
Мінкульту, в музейних фон-
дах анексованого Росією Кри-
му станом на 1 січня 2014 року 
зберігалося 925 тисяч 916 оди-
ниць музейних експонатів, у 
Севастополі їх було 321 тися-
ча 444 одиниці.
 Нагадаємо, Гаазька кон-
венція, яку ратифікували і 
Україна, і Росія, забороняє ви-
везення та експлуатацію куль-
турних об’єктів на окупованих 
територіях і зобов’язує повер-
нути цінності, якщо вони були 
звідти вивезені. ■

«КРИМНАШ»

Попливли
У Москву вивезли 38 картин Айвазовського

■

Іван Айвазовський. Бій брига «Меркурій».
Фото з «Вікіпедії».

❙
❙

ПРЯМА МОВА

«У Росії виступимо, 
коли наші війська 
проходитимуть 
біля Кремля»,
— лідер Ot Vinta Юрій Журавель

■

Лідер гурту Ot Vinta Юрій Журавель.
Фото з сайта apostrophe.com.ua.

❙
❙



П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 15—16 ЛИПНЯ 2016 15СПОРТ
«Наразі єдине, що я зробив, — припинив співпрацю з «Міланом». Утім пропозиція, 

зроблена Шевченком, мене зацікавила. Робота в його тренерському штабі — це 
можливість спробувати свої сили у кваліфікації чемпіонату світу, 

адже раніше я працював лише на клубному рівні».
Мауро Тассотті
італійський футбольний тренер

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

Завдяки місячному ма-
рафону під назвою «чем-
піонат Європи» літнє 
міжсезоння в українсько-
му футболі промайнуло 
майже непомітно. Уже в 
суботу  в Одесі на стадіоні 
«Чорноморець» офіцій-
но стартує новий клуб-
ний сезон. Традиційною 
преамбулою до чемпіо-
нату України стане матч 
за Суперкубок, у якому 
вже вдев’яте з часу його 
проведення зустрінуться 
«Динамо» та «Шахтар». 

«Звичайне» «класико»
 Як і минулого року, на 
матч-відкриття сезону ди-
намівці вийдуть у статусі 
національного чемпіона. 
«Гірники» ж розпочнуть 
новий змагальний «рік» 
у якості чинного волода-
ря Кубка країни та, що 
важливо, з новим керма-
ничем.
 Загалом, у літописі се-
миразового переможця 
Суперкубка (у «Динамо» 
таких перемог — п’ять) 
починається абсолютно 
новий етап — життя, так 
би мовити, без Луческу, з 
яким донецький клуб до-
сяг наразі своїх найбіль-
ших успіхів. За словами 
ветерана донецького клу-
бу В’ячеслава Шевчука, 
новий наставник «гірни-
ків» — португалець Пау-
ло Фонсека — змінив схе-
му гри «Шахтаря». Ве-
теран української збір-
ної, котрий як капітан 
виводив «синьо-жовтих» 
на два перші матчі Євро-
2016, наголошує, що мит-
тєво адаптуватися до но-
вих ігрових принципів 
«гірникам» не вдасться. 
«Є помилки, але з часом 
робота синхронізується», 
— каже Шевчук, немовби 
перестраховуючись на ви-
падок стартових невдач. 
 Поєдинок проти «Ди-
намо» стане для Фонсеки 
першою серйозною «про-
бою пера» на новому міс-
ці роботи, адже «товарня-
ки», зіграні «Шахтарем» 
на зборах у Голландії, 
без сумніву, сприймали-
ся клубним менеджмен-
том та, власне, й самою 
командою не більше, ніж 
«відповідальне тренуван-
ня». 
 «Мене абсолютно не 
лякає, що моя робота в 
«Шахтарі» починається 
матчем проти «Динамо». 
Результат цієї гри ніяк не 
вплине на весь майбутній 
сезон. Це просто звичай-
ний поєдинок iз сильним 
опонентом», — відзначив 
Фонсека.
 Звісно, для молодо-
го 43-річного португаль-
ського наставника, який 
слабо знайомий з історією 
вітчизняного футболу, 

«українське класико» — 
це звичайна гра. Але для 
інших його учасників то 
буде вельми принципо-
вий двобій, особливо для 
динамівців, які в мину-
лому сезоні тричі програ-
ли «гірникам», не забив-
ши при тому в їхні ворота 
жодного гола. Додамо, що 
чотири останні суперкуб-
ки виграв «Шахтар».
 Головний тренер «біло-
синіх» Сергій Ребров не 
приховує, що поєдинок 
в Одесі для його коман-
ди має велике значення. 
«Хлопці вийдуть на поле 
з великою мотивацією пе-
ремогти «Шахтар», — на-
голосив динамівський 
очільник. 
 З огляду на серйозні 
пертурбації в стані свого 
найзапеклішого суперни-
ка, у «Динамо», думаєть-
ся, буде непогана наго-
да перервати неприємну 
серію у своїх стосунках 
iз «гірниками». Мега-
принциповим має стати 
чергове «українське кла-
сико» для екс-форварда 
«гірників» Олександра 
Гладкого, котрий по за-
вершенні минулого сезо-
ну підписав контракт зі 
столичним клубом. Варто 
відзначити, що не вдасть-
ся уникнути тактичних 
перебудов і динамівсько-
му колективу, адже після 
кількох років співпраці 
столичний клуб залишив 
«сірий кардинал» тре-
нерського штабу Сергія 

Реброва — іспанець Рауль 
Ріанчо, котрий опікував-
ся якраз тактичною побу-
довою гри «Динамо».

Що кажуть зірки
 Не виключено, що ко-
лишній помічник Сергія 
Реброва в «Динамо» — 
Ріанчо — стане одним із 
асистентів Андрія Шев-
ченка в національній 
збірній України. При-
значення останнього на 
пост очільника «синьо-
жовтих» уже ні в кого не 
викликає сумнівів. На-
полегливому бажанню 
керівництва ФФУ поса-
дити в крісло головно-
го тренера легендарного 
футболіста з «нульовим» 
досвідом тренерської ро-
боти вже, здається, ніхто 
особливо не пручається. 
 По суті, футболь-
на громадськість Украї-
ни завмерла в очікуванні 
«інавгурації» Шевченка 
на новій посаді. Про його 
призначення на пост кер-
манича національної збір-
ної України мають оголо-
сити сьогодні — за підсум-
ками виконкому ФФУ.
 На дебютний вихід у 
відкрите море — таке собі 
самостійне плавання тре-
нера-початківця — чека-
ють в Україні з тривогою 
та хвилюванням. Влас-
не, чого чекати від Шев-
ченка-тренера, наставни-
цька практика якого об-
межується нетривалим 
перебуванням на посаді 

помічника головного тре-
нера збірної України Ми-
хайла Фоменка, не знає 
ніхто. 
 Не дивно, що в тако-
му випадку знаходяться 
охочі зазирнути в майбут-
нє.
 Так, інформаційний 
портал «Обозрєватєль» 
iз цією метою звернувся 
по допомогу до астролога 
Влада Росса. «Збірна Ук-
раїни не пройде на чем-
піонат світу-2018. Вона не 
вийде з відбіркової групи, 
де доведеться боротися з 
Хорватією, Ісландією... 

Зараз нашу команду очо-
лить Андрій Шевченко, 
але довго він там не про-
тягне, адже він не тренер. 
Я знаю гороскоп Шевчен-
ка. За гороскопом можна 
побачити зірку футболу, 
яка багато забиватиме, і 
відразу ж сказати, чи буде 
людина успішним трене-
ром. Минуле Євро-2016 
— це провал Шевченка, 
бо збірною фактично ке-
рував він».
 Загалом, на тренерські 
перспективи Андрія Ми-
колайовича в національ-
ній збірній багато фут-

больних (і не тільки) лю-
дей дивляться скептично. 
Загалом більшість екс-
пертів сходиться на дум-
ці, що без сильних поміч-
ників Шевченку в збір-
ній узагалі нічого роби-
ти. І, схоже, у ФФУ «глас 
народу» почули. Останні-
ми днями в українських 
ЗМІ дуже активно обгово-
рюються прізвища трьох 
знакових іноземців, які, 
швидше за все, ввійдуть 
до тренерського штабу 
Шевченка.
 Один iз них — італієць 
Мауро Тассотті, котро-
го добре знає 39-рiчний  
український наставник. 
Останні 20 років відомий 
у минулому захисник 
«Мілана» пропрацював 
тренером у своєму рідно-
му клубі, де, нагадаємо, й 
Андрій Шевченко провів 
свої найкращі футболь-
ні роки. На тренерській 
лаві «россо-нері» асис-
тент Тассотті, як-то ка-
жуть, пересидів не одного 
«шефа», серед яких вар-
то відзначити Карло Ан-
челотті та Массиміліано 
Аллегрі.
 Інший можливий кан-
дидат на посаду помічни-
ка Шеви — вже згаданий 
Рауль Ріанчо, без якого, 
на думку деяких експер-
тів, київські динамівці не 
змогли б перервати бага-
торічну гегемонію «Шах-
таря» в українській пер-
шості. Згадується також 
і прізвище іспанця Пед-
ро Хари, котрий, начеб-
то, може стати тренером 
воротарів у стані «синьо-
жовтих». Як кажуть, 
диму без вогню не буває. 
І, вочевидь, якщо нічо-
го не зірветься, наша на-
ціональна збірна вперше 
в своїй історії «попливе» 
під керівництвом «різно-
барвного» легіонерського 
корпусу. ■

ФУТБОЛ

Щоб ти грав у час перемін
В Україні стартує новий клубний сезон; а у національної збірної з’явиться новий наставник

■

Мауро Тассотті (праворуч) пережив у «Мілані» не одного 
головного тренера, зокрема й Массиміліано Аллегрі.
Фото з сайта www.spaziomilan.it.

❙
❙
❙

Зовсім недавно новоспечені одноклубники — Олександр
 Гладкий та Євген Хачеріді — були по різні боки «барикад».
Фото УНІАН.

❙
❙
❙

Олімпізм
 Вивчивши всі деталі допінгової справи українсь-
кої важкоатлетки Юлії Калини, Міжнародний олімпій-
ський комітет вирішив відібрати у 27-річної уроджен-
ки Донецька «бронзу» Олімпійських ігор-2012. Як уже 
повідомлялося, раніше в одній із допінг-проб Кали-
ни були знайдені сліди заборонених препаратів. По-
зитивним виявився і повторний тест на анаболічний 
гормон турінабол, що, власне, й стало підставою для 
подібного рішення МОК.

* * *
 За підсумками масштабного антидопінгового «рей-
ду», здійсненого Міжнародною федерацією легкої ат-
летики проти збірної Росії, стало відомо, що предста-
вити наших північних сусідів на Олімпіаді в Ріо-де-Жа-
нейро зможе лише одна легкоатлетка. Спеціальний до-
пуск до Ігор-2016 отримала лише Дар’я Клішина.
 Попередньо міжнародна федерація планувала 
заборонити всій російській легкоатлетичній команді 
виступати в Бразилії. Проте пізніше в ІААФ перегля-
нули своє обмеження, заявивши, що взяти участь у 
Іграх дозволять абсолютно чистим спортсменам, які 
в індивідуальному порядку пройдуть жорсткий від-
бір. У підсумку, це вдалося лише стрибунці в довжину 
Клішиній. Решта ж відсіяних ІААФ російських атлетів, 
зокрема й олімпійська чемпіонка Олена Ісінбаєва, ма-
ють намір оскаржити заборону в Спортивному арбіт-
ражному суді.

Футбол
 Форвард української збірної Пилип Будківсь-
кий, який останні кілька сезонів виступав за лугансь-
ку «Зорю», продовжить свою кар’єру в російському 
«Анжи». Футболіст, права на якого належать донець-
кому «Шахтарю», перейшов до махачкалинського 
клубу на правах оренди.

* * *
 Після невдалого виступу на чемпіонаті Європи-
2016 збірна України втратила в рейтингу ФІФА од-
разу 11 позицій, опустившись таким чином на 30-
ту сходинку. Першою в світовому табелі про ранги 
стоїть збірна Аргентини — срібний призер Кубка 
Америки-2016. Новоспечені ж чемпіони Європи — 
португальці — піднялися з восьмого на шостий ща-
бель.

Гандбол
 Новим наставником жіночої збірної України при-
значено досвідченого вітчизняного спеціаліста Бо-
риса Чижова, котрий змінить на цій посаді Бориса 
Петровського. Під орудою молодого тренера, котрий 
одночасно суміщав високу посаду в збірній та уж-
городських «Карпатах», «синьо-жовті» вперше в 
своїй історії не змогли пробитися до фінальної час-
тини Євро. У ФГУ нового наставника збірної нази-
вають «незаангажованим, нейтральним фахівцем, 
який чудового розуміється на ситуації в жіночому 
гандболі України й має його об’єднати». Результати 
своєї роботи Борис Чижов зможе продемонструвати 
в процесі відбору на ЧС-2017, у якому нашим дівча-
там доведеться суперничати з командами Словаччи-
ни, Литви та Греції. 

* * *
 Чемпіон вітчизняної чоловічої суперліги — за-
порізький «Мотор» — свої виступи в майбутньому 
розіграші ЛЧ розпочне з групового етапу. Як і торік, 
«мотористи» знову гратимуть в одній із двох «не-
елітних» «пульок», де їхніми суперниками будуть 
французький «Нант», данський «Холстербро», ту-
рецький «Бешикташ», румунське «Динамо» та один 
з переможців кваліфікації. ■

ХРОНІКА■
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 Чоловiк стрибнув iз парашутом 
і спускається до землі. Повз летить 
орел:
 — Привіт танцюристам!
 Парашутист:
 — Я не танцюрист, я парашу-
тист!
 — Там внизу такі кактуси — 
здiбностi прийдуть миттєво.

* * *
 Розмовляють два приятелi.
 — Ти допомагаєш дружині по 
дому? — запитує один.
 — Ні. Я все роблю сам.

* * *
 Гарна хвороба склероз: нічого 
не болить, і кожен день — новини.

* * *
 Учора випрала джинси. Teпep я 
маю чиcтi джинcи, чистий тeлeфон і 

невеликий досвiд у вiдмиваннi гро-
шей.

* * *
 Стала на ваги, зійшла з них. Че-
рез годину знову стала. Зрозуміла, 
що сльози нічого не важать!

* * *
 Відстань Париж—Дакар — це 
дурниця! Відстань аванс — зарпла-
та — ось де випробування!

* * *
 Водій «маршрутки» випадково 
заїхав на трасу «Формули 1», виграв 
гонку, встигнувши навіть підібрати 
по дорозі двох пасажирів.

* * *
 — Льово, скажіть, а що таке 
прожитковий мінімум?
 — Це коли людина ще дихає й 
іноді їсть.

По горизонталі:
 1. Зла й уїдлива насмішка, 
вищий ступінь іронії. 5. Наказний 
гетьман Війська Запорозького, 
голова Козацької держави в Лі-
вобережній Україні, один із голо-
вних героїв роману Пантелеймо-
на Куліша «Чорна рада». 8. Ши-
рокий ремінь зі шкіри або міцної 
тканини, який пристосовують для 
полегшення перенесення ванта-
жів. 9. Італійський острів, бать-
ківщина мафії. 10. Богиня води у 
слов’янській міфології. 11. Перша 
професія Антона Чехова та Михай-
ла Булгакова. 12. Марка українсь-
кого літака. 15. Ім’я африкансь-
кого проповідника, який в Україні 
заснував харизматичну церкву 
«Посольство Боже». 16. Давня 
країна на Близькому Сході. 18. 
Скорочена назва одного з найпо-
пулярніших британських футболь-
них клубів. 19. Річка на Кавказі. 
20. Гостра частина ножа, бритви 
чи меча. 24. Ступінь популярності 
політиків. 25. Одна з сестер Тара-
са Шевченка. 26. Головний герой 
поеми Тараса Шевченка «Гайда-
маки». 27. Річка на межі Амери-
ки й Канади, відома найбільшим у 
світі водоспадом.

По вертикалі:
 1. Один з основних інгредієнтів для 
виготовлення пива. 2. Інвентар. 3. Ве-
ликий казахський поет. 4. Кусюча кома-
ха. 5. Народна назва офіційної устано-
ви, де нараховують пенсії, пільги та інші 
соціальні виплати. 6. Агентурна кличка 
Володимира Путіна в Ленінградському 
УКДБ. 7. Несподіване вирішення про-
блеми. 13. Точка, рівновіддалена від 
кінців відрізка. 14. Психологічний стан, 
який супроводжує неконтрольований 
вихлюп емоцій. 15. Історична область 
Ізраїля. 17. 40-й президент Америки. 
21. Немилість. 22. Капсула, в якій захо-
вана голка зі смертю Кощія. 23. Криш-
ка, що прикриває вхід у льох. ■

Кросворд №80
від 8—9 липня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00...00

 00...00
Захід +11..+16
 +22...+27
 +11..+16
 +24...+29

Північ 00...00

 00...00

Центр 00...00

 00...00

Схід 00...00

 00...00
Центр +17..+22
 +32...+37
 +17..+22
 +32...+37

Північ +15..+20
 +27...+32
 +15..+20
 +30...+35

Схід +19..+24
 +34...+39
 +19..+24
 +34...+39

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00...00

 00...00
Південь +18..+23
 +33..+38
 +18..+23
 +33..+38

з 18 до 24 липня
 Овен (21.03—20.04). Використайте шанс, 

щоб отримати максимум задоволення вiд жит-
тя. Перед вами вiдкриваються новi простори.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Телець (21.04—21.05). Якщо вам на-
бридла робота — треба шукати нову. Робiть 
комплiменти, освiдчуйтеся в коханнi й узагалi 
робiть приємне своїм близьким.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 22.

 Близнюки (22.05—21.06). Для вас 
настав перiод везiння. Навiть перепони, якi 
з’являтимуться на вашому шляху, виникати-
муть, щоб показати, на якi подвиги ви здiбнi.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 20.

 Рак (22.06—23.07). Тому, хто не знайшов 
другу половинку, вдасться це зробити найбли-
жчим часом. Фiнансовi питання непередбачу-
ванi, будьте обережнi.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 23.

 Лев (24.07—23.08). Настав час для вiд-
починку. Залиште робочi проблеми i переклю-
чiться на особистi теми. Попереду — зустрiчi 
з давнiми друзями.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 21.

 Діва (24.08—23.09). Романтич-
нi  побачення — це саме те, що потрiбно 
для вас. Новi знайомства залишать приєм-
нi спогади.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 24.

 Терези (24.09—23.10). У вас на пер-
шому планi особистi стосунки. Якщо хоче-
те щось змiнити в життi, змiнiть тактику 
знайомств.
 Дні: спр. — 24; неспр. — немає.

 Скорпіон (24.10—22.11). Не нехтуй-
те увагою оточуючих. Дiловi пропозицiї кра-
ще вiдкласти, оскiльки вони можуть виклика-
ти ризик.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 23.

 Стрілець (23.11—21.12). Ваше життя 
буде спокiйним i рiвним, без будь-яких змiн. 
Небажано намiчати важливi зустрiчi та при-
ймати кардинальнi рiшення.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 24.

 Козеріг (22.12—20.01). Прислухайтеся 
до порад стороннiх людей i не наполягайте на 
своїх планах. Чекайте серйозних змiн в осо-
бистому життi.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 20.

 Водолій (21.01—19.02). Ви продовжує-
те самовдосконалюватися. Нагорода не при-
мусить себе довго чекати. Змiйнюйте парт-
нерськi зв’язки.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 24.

 Риби (20.02—20.03). Інтуїцiя пiдкаже, 
як оточення сприймає вас. Легкий флiрт буде 
стрiмким i закiнчиться не за вашою iнiцiати-
вою.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 21. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■
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Колишній міський 
голова Луцька — 

про сьогоднішніх політиків

Дана ДОЛИНСЬКА

 Кілька місяців поспіль жовта 
преса пережовувала новину, що 
Рейчел із «Друзів» при надії. Це 
шокувало і потішило прихиль-
ників зірки, адже у свої 47 років 
Дженіфер — бездітна, хоча на 
екрані вона часто грає турботли-
вих матусь. Останнім часом наб-
ридливі фотографи не випускають 
її з прицілу своїх дошкульних ка-
мер і просто таки чатують цілодо-
бово коло будинку та пересліду-
ють на автомобілі.
 Причиною такого ажіотажу 
стала світлина з відпочинку на 
пляжі, на якій Дженіфер у бікіні 
демонструє округлий животик. 
Фото облетіло увесь світ і зайня-
ло перші шпальти таблоїдів. У 
новину повірили навіть знайомі 
та друзі жінки і кинулися вітати 
майбутню маму.
 Після цього нерви в актор-
ки здали і вона дала нарешті від-
січ набридливим папараці — на-
писала відкритого листа, який 

опублікувала на The Huffington 
Post. «Минулого місяця я зро-
зуміла, як оцінюється жінка, 
на основі її сімейного і мате-
ринського статусів. Зараз пре-
са намагається з’ясувати, ва-
гітна я чи ні, вказуючи на те, 
що бездітні жінки є непов-
ноцінними, невдахами або 
нещасними. Поряд із нуд-
ними новинами з мого жит-
тя у світі відбувається вели-
чезна кількість подій, які за-
слуговують набагато більше 
уваги: масові розстріли, лі-
сові пожежі, майбутні вибо-
ри. Так, може, «журналістам» 
варто звернути свою увагу на 
це», — написала Еністон. 
 Вона також зазначила, 
що, може, колись і стане 
мамою, але в такому ви-
падку світ дізнається но-
вину з перших вуст. «Я 
обурена тим, що з’їдений 
на обід гамбургер при-
звів до того, що всі за-
говорили про мою ва-

гітність, а друзі, колеги і не-
знайомі люди почали мене віта-
ти, побачивши у ЗМІ фотографії, 
зроблені з невдалого ракурсу», 
— не стримала емоцій актри-
са. Що ж, життя зірок на 80 % 
складається з чуток, які самі ж 

таблоїди й вигаду-
ють. Інакше їм 

просто не було 
б про що писа-
ти. ■

ТЕРПЕЦЬ УРВАВСЯ

Трішки вагітна?
Дженіфер Еністон остаточно 
розвіяла чутки про свій особливий стан

■

Дженіфер 
Еністон.

❙
❙

16—17 липня за прогнозами синоптиків
Київ: невелика хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi +17...+19; удень +30...+32. Пiсля-
завтра вночi +19...+21; удень +35.
Миргород: без опадiв. Уночi +20...+22; удень +34...+36.
Вiнниця: без iстотних опадiв. Уночi +14...+16 удень +28...+30
Одеса: без опадiв. Уночi +20...+22; удень +30...+32.
Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, дощ, мiсцями 
сильний. Трускавець: уночi +10...+12; удень +21...+23. Мор-
шин: уночi +10...+12; удень +21...+23.
14 липня температура води в Чорному та Азовському морях 
становила 22-26 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 23.
Упродовж 15—17 липня в бiльшостi областей, за винятком за-
хiдних, очiкується висока пожежна небезпека, у схiдних, пiв-
денних i Днiпропетровськiй областях — надзвичайний рiвень 
пожежної небезпеки.
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