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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 24,81 грн 

1 € = 27,79 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Куля в лоб 
Хто і чому просуває ідею щодо вільного володіння 

українцями зброєю
стор. 4 »

Обвинувачувані 

бійці розформованої 

спецроти 

та їхні прихильники 

розпалили пристрасті 

навколо судового 

процесу 
стор. 5 »

У Миколаєві спалахнула 

стихійна акція 

протесту після того, як 

співробітники обласної 

прокуратури відпустили 

групу затриманих 

наркодилерів
стор. 2 »

КРЕКчіть собі даліСудове «Торнадо»

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА. ❙

Фонсека 
провалився...

Програвши «Янг 

Бойзу» в серії пенальті, 

«Шахтар»  сенсаційно 

вилетів із Ліги чемпіонів
стор. 15 »
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«Наркобізнес у Миколаєві вже досяг найбільших обертів 
у всеукраїнських масштабах. Ми готові допомагати правоохоронцям 
у боротьбі з поширенням наркотиків, якщо побачимо, 
що їм можна довіряти та що наші зусилля не марні».

Андрій Лохматов
журналіст сайта «Злочинності.Ні»

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
з н а д о -
биться на 

ремонт доріг на Донбасі, де зруй-
новано майже дві тисячі кіломет-
рів покриття, заявив віце-прем’єр-
міністр України Володимир Кістіон.

7 млрд.
гривень
коштуватиме будівництво першої черги Дніс-
тровської ГАЕС, повідомили в «Укргідро-
енерго». Підрядником будівельних робіт ста-
ла компанія «Науково-виробниче об’єднання 
«Укргідроенергобуд».

гривень
виділили у 
Запорізь-

кій області на ремонт мостів iз держав-
ного та обласного бюджетів, інформує 
прес-служба ЗОДА. Так, крім мосту у 
Василівському районі, буде відремон-
товано ще два в Якимівському, котрі 
наразі закриті.

гривень
з е к о н о м и л а 
ДСНС Украї-

ни на закупівлі пожежно-рятувальних ав-
томобілів завдяки електронній системі за-
купівель ProZorro. На ці гроші найближчим 
часом додатково закуплять спеціальну по-
жежно-рятувальну техніку, наголосили в 
ДСНС.

гривень
коштувало нове 
диспетчерське об-

ладнання для операторів «швидкої допомоги» 
на Полтавщині, розповів начальник департа-
менту охорони здоров’я Полтавської ОДА Вік-
тор Лисак. Ціна техніки склала 3,5 млн. грн., 
а ще 10 млн. витратили на те, щоб обладнати 
диспетчерську.

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

Майже 4 млрд. 50 млн. 25 млн. 13,5 млн.

НА ФРОНТІ

Ворога 
чекають 
«у гості»
Бойовики готуються 
до наступу на так званому 
«Світлодарському 
виступі»
Іван БОЙКО

 Українська військова розвідка 
виявила ознаки підготовки против-
ника до бойових дій на Донецькому і 
Слов’янському напрямках (так зва-
ний «Світлодарський виступ»). 
 Як повідомляє Головне управлін-
ня розвідки Міноборони, «у період 
4-8 серпня  існує загроза активізації 
наступальних або рейдових дій iз ме-
тою розширення підконтрольних те-
риторій».
 При цьому ворог продовжує вести 
повітряну розвідку сил АТО, а також 
направляти диверсійно-розвідуваль-
ні групи до позицій ЗСУ. Українсь-
кі розвідники зафіксували вихід роз-
відгрупи російської морської піхоти 
з окупованого Новоазовська. 
 За даними ГУР Міноборони, во-
рожі ДРГ також планують вихід у 
райони Майорська, Зайцевого, Ав-
діївки, Опитного, Пісків, Красно-
горівки, Мар’їнки, де на них уже че-
кають.
 Загалом, як повідомляють у штабі 
АТО, позаминулої доби поранено се-
меро захисників України, загиблих 
немає. 
 Поранення наші бійці отримали 
саме поблизу Мар’їнки, Зайцевого, 
а також у Красногорівці й Авдіївці. 
Саме ці населені пункти, включно з 
житловими кварталами, ворог інтен-
сивно обстрілював у ніч на четвер. ■

ДО РЕЧІ

 Кількість жертв серед цивільного насе-
лення на сході України істотно зросла за ос-
танні два місяці, заявляє Верховний комісар 
ООН iз прав людини Зейд Раад аль Хусейн. 
За його словами, середньомісячна кількість 
жертв за червень та липень цього року (71) 
більш ніж удвічі перевищила середньомісяч-
ну кількість жертв (34) протягом дев’яти по-
передніх місяців, iз вересня 2015 року по тра-
вень 2016 року. 
 Загалом iз середини квітня 2014 року по 
31 липня 2016 року управління Верховного 
комісара ООН iз прав людини задокументува-
ло майже 31,7 тис. жертв, включаючи 9,5 тис. 
убитих та 22,1 тис. поранених на Донбасі.
 «Численні жертви вказують на те, що ані 
українські сили, ані озброєні групи не вжива-
ють необхідних запобіжних заходів для за-
хисту цивільного населення. Ми закликаємо 
всі сторони поважати положення режиму при-
пинення вогню, вивести комбатантів та оз-
броєння з житлових районів та добросовісно 
забезпечити виконання положень Мінських 
угод», — закликає аль Хусейн.

■

■

Оксана СИДОРЕНКО

 Іран готовий співпрацювати з Україною на будів-
ництві та модернізації підземних сховищ газу і комп-
ресорних станцій, щоб збільшити потужності ірансь-
кої газотранспортної системи. Такий результат перего-
ворів міністра енергетики та вугільної промисловості 
України Ігоря Насалика і міністра нафти Ірану Біджа-
на Зангане, що пройшли на початку тижня в Тегерані. 
«Іранська сторона з інтересом сприйняла пропозиції 
української делегації щодо участі вітчизняних підпри-
ємств у розвитку енергетичної інфраструктури Ірану», 

— повідомила прес-служба Міненерговугілля. Сто-
рони вже погодили створення робочої групи експер-
тів, яка протягом серпня вивчить найперспективніші 
напрями співпраці Ірану й України в енергетичній га-
лузi. Результатом попередніх консультацій між пред-
ставниками підприємств наших країн стало підписан-
ня Меморандуму про співпрацю з іранською організа-
цією «Міжнародна компанія промислового розвитку» 
щодо створення спільного імпортно-експортного під-
приємства у галузі енергетики.
 Ще у березні на переговорах екс-міністра енерге-
тики Володимира Демчишина й міністра енергетики 

Ірану Хаміда Читчияна сторони домовилися про участь 
українських підприємств у модернізації іранської 
енергетичної інфраструктури, будівництві та модерні-
зації електромереж, обслуговуванні, модернізації та 
проектах безпеки Бушерської АЕС. А після нинішніх 
переговорів іранське видання ІРНА вже повідомило 
про готовність Ірану вивчити рентабельність транзиту 
своєї нафти через територію України до Чехії та Сло-
ваччини. Міністр нафти Ірану Біджан Зангане відзна-
чив, що Україна має ефективну транзитну систему, і 
незабаром відбудуться подальші консультації з цьо-
го питання. ■

СПІВПРАЦЯ

Чумацький шлях відкритий для Ірану
Нафта з близькосхідних родовищ може потекти в Європу українськими трубами

■

Ірина КИРПА

 Усіх розповсюджувачів 
синтетичних наркотиків, 
яких раніше спіймала «на га-
рячому» оперативно-слідча 
група СБУ, відпустили ніби-
то через недостатність дока-
зової бази. І це незважаючи 
на той факт, що на оператив-
них знімках із місця затри-
мання наркоділків чітко мож-
на побачити й декілька сотень 
пластикових пакетиків з уже 
готовими «дозами» наркоти-
ків, і ті самі рекламні листів-
ки, якими раніше завалили 
центр Миколаєва. Саме без-
діяльність правоохоронців та 
таке вільне трактування зако-
ну і стали причиною масових 
заворушень людей у центрі 
південного міста. Мешканці 
Миколаєва вимагають негай-
ного арешту всіх затриманих 
раніше наркодилерів із по-
дальшим «виходом» на їхніх 
керівників та інших членів 
злочинної банди. У тому ви-
падку, якщо цього не ста-
неться, учасники акції про-
тесту пообіцяли розцінювати 
це як принципове шкідниц-
тво з боку начальника Мико-
лаївської місцевої прокурату-
ри Дмитра Левицького. Міс-
тяни також збираються дома-
гатися його звільнення через 
Генерального прокурора Ук-
раїни.
 Нагадаємо, троє нарко-
дилерів на білих мотоцик-
лах влаштували справжню 
рекламну акцію синтетичної 
«дурі» у центрі Миколаєва. 
Реалізатори наркотиків, які 
прибули до південного міста з 
Києва та Одеси, просто заси-
пали центральні вулиці Ми-
колаєва рекламними листів-
ками з контактними номера-
ми телефонів. Затримали зло-
чинців правоохоронцi лише 
завдяки пильності самих го-
родян.
 «Я просто сфотографував 
номери цих мотоциклів на ві-
деокамеру свого телефону, — 
розповів Олександр Нагаль-
скій, байкер із Миколаєва, 
який став добровільним по-
мічником для офіцерів СБУ 

у справі затримання нарко-
дилерів. — Білі спортивні мо-
тоцикли цих хлопців були 
настільки примітними, що 
знайшли ми їх досить швид-
ко. Однак у той момент я 
більше думав про те, щоб за-
хистити всіх миколаївських 
байкерів від необґрунтованої 
підозри в поширенні наркоти-
ків. Коли наркодилерів затри-
мали — отримав відчуття мо-
рального задоволення. А коли 
через два дні дізнався, що їх 
відпустили нібито за недо-
статністю доказів, просто був 
у шоці!»
 Співробітників Мико-
лаївської прокуратури, які 
відпустили наркодилерів, не 
збентежив навіть той факт, 
що цей випадок зацікавив 
представників столичного 
офісу Національної поліції 
України. Так, глава Нац-
поліції Хатія Деканоїдзе осо-
бисто розповіла про те, що 
правоохоронці заблокували 
три номери телефонів, зазна-
чені у розкиданих по Мико-
лаєву та інших містах півдня 

України листівках, за якими 
продавали синтетичні нар-
котики. Проте всі покупці, 
які ще раніше встигли зате-
лефонувати за цими номера-
ми, пізніше отримали СМС-
ки, в яких вказувалися нові 
контактні номери продавців 
наркотиків.
 «Наркобізнес у Миколаєві 
вже досяг найбільших обер-
тів у всеукраїнських масш-
табах, — розповів журналіст 
сайта «Злочинності.Ні» Ан-
дрій Лохматов. — Ми готові 
допомагати правоохоронцям 
у боротьбі з поширенням нар-

котиків, якщо побачимо, що 
їм можна довіряти та що наші 
зусилля не марні».
 На думку мешканців Ми-
колаєва, назріла необхід-
ність створити всеукраїнську 
об’єднану оперативну групу 
на рівні Києва, до якої повин-
ні увійти співробітники СБУ, 
наркополіції, кіберполіції, 
прокуратури та інших право-
охоронних структур для не-
гайної та повної ліквідації 
ланцюжка всіх наркодилерів, 
які торгують на півдні Украї-
ни синтетичними наркотика-
ми. ■

ОБУРЕННЯ

КРЕКчіть собі далі
У Миколаєві спалахнула стихійна акція протесту після того, 
як співробітники обласної прокуратури відпустили групу 
затриманих наркодилерів

■

Обуренi дiями мiсцевої прокуратури, яка виявилася «дружньою» до наркодилерiв, миколаївцi вийшли на мiтинг.❙
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Серпневий 
СПЕКтакль
Синоптики розповіли 
про погоду на вихідні
Наталя ТУРАК

 Зважаючи на спеку, котра переслі-
дувала українців останні кілька тиж-
нів, та дощі з грозами, котрі пройшли 
минулими днями, українці з надією 
очікують жаданої прохолоди та помір-
ної температури. Проте, як повідом-
ляють синоптики, температура спада-
ти не буде, хоча й дощі подекуди про-
довжуватимуть марні спроби «залити» 
спеку.
 За повідомленням Укргідромет-
центру, погодна ситуація в Україні 
буде в межах серпневого режиму, тоб-
то середня температура коливатиметь-
ся від 34 до 37 градусів із позначкою 
«плюс». «Серпень завжди був найспе-
котнішим місяцем літа, тому аномаль-
но високі температури вже сприйма-
ють як норму. Незважаючи навіть на 
деяке зниження температури в цей пе-
ріод у минулі роки, цьогоріч закінчен-
ня літа буде «гарячим», — розповідає 
«УМ» синоптик Лариса Памфрійчук. 
За її словами, така погода є оптималь-
но сприятливою для давно заплановано-
го та неодноразово відкладеного відпо-
чинку біля води. І навіть незначні гро-
зи не зможуть зіпсувати настрій. Так, 
у п’ятницю опадів практично не буде. 
Прогнозована температура повітря по 
країні вдень +29°...+35°. В суботу в Ук-
раїні дощі також не очікуються. Темпе-
ратура вночі +14°...+21°, вдень до +35°. 
У неділю в більшості областей сонячно, 
температура вночі +14°...+20°, вдень до 
+37°.
 А ховатись у затінку, рятуючись від 
палючого сонця, особливо в цей період, 
лікарі наполегливо радять. Рекомен-
дується носити із собою вологі сервет-
ки, щоб освіжити шкіру і видалити з 
неї пил. Допоможе і розбризкування 
термальної води. «Якщо ви перебуває-
те на вулиці в спеку, намагайтеся бути в 
тіні. На деякий час можна сховатися від 
спеки в установах, де є охолоджувальні 
системи повітря (торгові центри, мага-
зини, кінотеатри). Про одяг, головний 
убір і взуття для спекотного періоду йш-
лося вище. Але якщо ви відчуваєте, що 
вони не дають бажаного полегшення, 
використовуйте світлу парасолю. Пе-
ред тим, як вийти на вулицю, прийміть 
прохолодний душ. Можна трохи окро-
пити одяг водою з пульверизатора», — 
радить «УМ» сімейний лікар Валенти-
на Роженюк. За її словами, перші озна-
ки перегріву і зневоднення — загаль-
на слабкість, запаморочення, головний 
біль, апатія, втрата апетиту, нудота, 
безсоння, знижена фізична активність. 
«Якщо ви помітили в себе такі симпто-
ми, краще якомога швидше звернутися 
до лікаря», — додає вона.
 А 6 серпня, за церковним коленда-
рем, вшановується пам’ять священно-
мучеників благовірних князів Бориса та 
Гліба. У народі день Бориса і Гліба на-
зивали паликопна (гроза палить копи-
ці), тому в поле намагались не виїжджа-
ти, за польові роботи не братися. Погоду 
дізнатись нашим пращурам допомагали 
квіти: якщо квіти в’юна щільно закри-
лись, незабаром буде дощ. ■

■

Петро НЕСТЕРЕНКО

 Лідер Радикальної партії взяв участь 
у зборі врожаю зернових у селі Максим 
Козелецького району, що на Чернігів-
щині. Він проїхався на комбайні, до-
поміг згрібати овес на току. За словами 
нардепа, кожен політик сьогодні має 
бути в полях, серед людей. 
 «Урожай хороший — ціни на нього 
нема, а значить, зарплати в людей не-
має. Я тут, щоб захистити село», — за-
значив лідер Радикальної партії після 
спілкування з фермерами. 
 Ляшко переконаний: у першу чергу 
потрібно підняти закупівельні ціни на 
сільгосппродукцію, адже сьогодні її ви-
робництво нерентабельне. 
 «За тонну вівса, наприклад, зараз 
дають 3000 гривень, але ж рентабельна 
ціна — мінімум 3800 гривень.  Я вже 
мовчу про те, що в українських магази-
нах продуктів нашого виробництва не 
знайти», — обурювався Ляшко. 
 За словами лідера Радикальної пар-
тії, його фракція у парламенті напо-
лягає на тому, щоб повернути пільго-
вий режим оподаткування сільгоспви-

робникам, порушити питання про пе-
регляд Угоди про зону вільної торгівлі 
з ЄС, щоб продавати більше нашої про-
дукції за кордон, та зробити доступни-
ми кредити для селян. 
  «У нас така благодатна земля, що 
ми можемо нагодувати не лише країну, 
а й півсвіту. Але для цього має бути де-
ржавна політика, орієнтована на під-
тримку національного виробника. Тре-
ба радикально міняти політику».
 Окрім того, селяни скаржилися нар-
депу на низькі пенсії, драконівські та-
рифи на газ, які немає з чого платити, 

відсутність роботи та високі ціни на 
продукти харчування. У таких умовах 
у людей на ліки грошей не лишається, 
змушені економити навіть на хлібі. На 
підтвердження своїх слів люди показу-
вали Олегу Ляшку порожні гаманці.
 Політик розповів, що вже зареєстру-
вав законопроект про підвищення міні-
мальної пенсії до 3000 гривень, а також 
про безкоштовний базовий набір ліків 
для пенсіонерів. Але найголовніше, за 
словами нардепа, це створення робо-
чих місць, бо без цього — економіку не 
відродиш. ■

ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Був на селі
Олег Ляшко разом 
із командою допомагав 
селянам збирати врожай

■

Олег Ляшко на власному досвіді переконався, що буде добрий урожай.❙

Дар’я БАВЗАЛУК

 Ще з 20 травня пасажири регіональних поїздів 
«Львів—Мукачеве» та «Львів—Ужгород» отримали 
змогу перевозити велосипеди у спеціально переоблад-
наних вагонах Львівської залізниці. «Такою послугою за 
цей час уже скористалися більше 1,5 тисячі клієнтів», — 
повідомили в прес-службі ПАТ «Укрзалізниця».
 Щоб пасажирам було зручніше разом із велосипе-

дами добиратися до місць відпочинку,  залізничники де-
монтували 28 місць для сидіння. У переобладнаних ва-
гонах тепер у наявності 18 місць для перевезення вело-
сипедів та 88 сидячих місць для пасажирів.
 Популярність даної послуги зростає у вихідні, свят-
кові, передвихідні та передсвяткові дні, оскільки цими 
маршрутами можна дістатися до місць відпочинку у 
Львівській та Закарпатській областях (Славське, Ла-
вочне, Сколе, Мукачеве та інші). Вартість перевезення 

велосипеда залежить від відстані та становить від 2,50 
гривнi до 4,20 гривнi. 
 Цей вид сервісу — пілотний проект для вивчення 
попиту та відпрацювання технології. Його впроваджен-
ня потребує доопрацювання програмного забезпечення 
двох систем: автоматизованої системи керування паса-
жирськими перевезеннями «Укрзалізниці» та програм-
но-апаратного комплексу електронних проїзних докумен-
тів. Перевезенням велосипедів залізничним транспортом 
зацікавилися переважно туристичні регіони, але, зважаю-
чи на популяризацію зеленого туризму та велосипедного 
спорту, запит суспільства на цю послугу зростає скрізь. 
«Це дуже приємно, що Львівська залізниця дбає і про 
велосипедистів. Користуюся цим ноу-хау майже кожні 
вихідні. На мою думку, таку послугу повинні надавати й  
інші залізниці. У користуванні вагони дуже зручні, місць 
вистачає, в середньому «їде» 5-6 велосипедів. Кріплен-
ня теж надійні. Ціна теж приємна, як для студента, запла-
тила 4 гривні — і мій залізний кінь їде зі мною», — ді-
литься враженнями студентка Наталя Цимбал. ■

ЗРУЧНО

Педалі на колесах
Спецвагонами Львівської залізниці вже скористалися 
понад 1,5 тисячі велосипедистів

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 І ще одна цікава новина 
про Свидівоцьку сільську раду 
Черкаського району, в якій не-
давно на хабарі в майже 200 ти-
сяч доларів попалася сільська 
голова («УМ» про це повідом-
ляла). 
 Як повідомили «Україні 
молодій» у прес-службі проку-
ратури в Черкаській області, її 
працівникам удалося встано-
вити, що Свидівоцька сільська 
рада, приймаючи рішення про 

передачу ТОВ «Селена» в орен-
ду спільної земельної ділянки, 
вийшла за межі своїх повно-
важень та порушила право де-
ржави в особі департаменту ос-
віти та гуманітарної політики 
Черкаської міської ради на її 
користування. Тож рішенням 
Господарського суду Черкась-
кої області, а обласна проку-
ратура брала участь у розгляді 
цієї справи для захисту інте-
ресів держави та недопущен-
ня факту вилучення земельної 
ділянки, позовні вимоги задо-
волено в повному обсязі та по-

переджено незаконне вико-
ристання земельної ділянки 
вартістю 308 тис. грн.
  «УМ» кілька років тому 
розповідала про скандал, який 
розгорівся навколо черкаської 
міської бази відпочинку і як за 
неї боролися вчителі. 
 Ця база, розповідають у 
прокуратурі, була створена ще 
в 1969 році в селі Свидівок Чер-
каського району на майже двох 
гектарах землі. Потім ці землі 
з підпорядкування обласної 
профспілки працівників осві-
ти було вилучено та передано 
управлінню освіти Черкасько-
го міського виконавчого комі-
тету.
 «Через брак коштів у 2003 
році управління освіти уклало 
договір про спільну діяльність 
із ГО «Обслуговуючий коопе-
ратив «Дніпро-2003», а Свиді-
воцька сільрада через два роки 

надала дозвіл на оформлення 
цим кооперативом права при-
ватної власності на нерухоме 
майно бази відпочинку вчи-
телів», — зазначають у Чер-
каській обласній прокуратурі.
 Правоохоронці кажуть, що 
в 2007 році та ж сама сільська 
рада ухвалила рішення скасу-
вати державний акт на постій-
не користування землею, вида-
ний управлінню освіти. Після 
такого нахабства департамент 
освіти і члени кооперативу по-
чали судитися за майно бази 
відпочинку. І поки судові роз-
гляди тягнулися, землю разом 
із будиночками на початку лю-
того цього року віддали в орен-
ду ТОВ «Селена». 
 І ось справедливість востор-
жествувала. Рішення щодо пе-
редачі землі скасовано і базу 
відпочинку повернуто черкась-
ким вчителям. ■

СУД ТА ДІЛО

Освітні гектари
Базу відпочинку повернули вчителям

■

гривень
витратить Херсонський морпорт на ремонт пів-
столітнього рейдового буксира «РБТ-116», про 
це сказано в договорі, опублікованому на пор-
талі Prozorro. Ремонт судна буде здійснювати 
ТОВ «Югтрансшіп».

Майже 3 млн.
гривень
заощадила Укрпошта на конвертах завдя-
ки проведенню закупівлі простих немар-
кованих конвертів через систему ProZorro, 
повідомили у прес-службі.

гривень
валюти дозволили міняти українцям 
без паспорта — таке рішення ухвали-
ли в Нацбанку. Нове правило діятиме з 
10 серпня.

місце
посіла Україна у 
рейтингу рівня 

безробіття Центру досліджень економічно-
го та соціокультурного розвитку країн СНД, 
Центральної та Східної Європи, повідомив 
екс-перший віце-прем’єр України Сергій Ар-
бузов.

рекорд
поб’є урожай го-
роху, прогнозу-

ють в асоціації «Український клуб аграрно-
го бізнесу», очікуючи, що  валовий збір го-
роху в Україні в 2016 році сягне 752 тис. т. За 
словами експертів, зростання врожаю горо-
ху обумовлене збільшенням посівних площ 
на 42%. ■

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

Понад 2,5 млн. На 150 тис. 111-те 15-річний
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«Треба прийняти невідкладно не сотий антикорупційний закон, 
а закон про право на придбання, носіння і використання 
за регламентованими нормами зброї населенням».

Анатолій Матіос
заступник Генерального 

прокурора України

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

Авторка цих рядків має зізнатися, що сама 
вона виступає за легалізацію вогнепальної 
зброї. Хоч і не підписувала петицію до Петра 
Порошенка з цього приводу. А петиція ця, 
утім, зібрала минулоріч 36 тисяч підписів 
при мінімально необхідних 25. За таких 
умов Президент не міг проігнорувати vox 
populi. Він звернувся до Володимира Грой-
смана — тоді ще спікера Верховної Ради і 
голови Конституційної комісії. Порошенко 
запропонував створити при згаданій комісії 
робочу групу, котра б узялася за вивчення 
цього питання. Це розпорядження він від-
дав ще в вересні 2015-го. Про хід його ви-
конання нічого не чути й по цей день.
До речі, таким ставленням до ним же впро-
вадженого інституту петицій Президент 
Порошенко поховав довіру до цієї затії та 
бажання бавитися у подібні ігри надалі, 
але мова зараз не про це. Ідея легалізації 
зброї стала таким собі зручним майдан-
чиком для політичного піару. Якщо рані-
ше політики любили експлуатувати тему 
децентралізації, а особливо радикальні 
— ядерного статусу чи смертної кари, то 
тепер, схоже, у ТОП-5 популярних обіця-
нок виходить саме зброя. І це погано. Адже 
проблема потребує серйозного обговорен-
ня, а не дешевого піару. Схоже, що з цим 
питанням Україна зайшла у глухий кут.

Хто — за? Кожен п’ятий 
 Згідно зі статистикою, ідею легалізації 
зброї в Україні підтримують тільки 19% 
жителів, а 81% виступають проти. Про 
це свідчать дані опитування, проведено-
го компанією «TNS-Україна» навесні цьо-
го року. Показово, що найбільш активно 
за легалізацію зброї виступають жителі 
півночі України (37,9%), а найменшу під-
тримку ідея легалізації зброї отримала се-
ред жителів непідконтрольної українській 
владі території Донбасу (7,7%). Помилки 
в останньому реченні нема. Це було одне 
з тих небагатьох соціологічних опитувань 
(а може, й єдине), котре охопило так звані 
«ДНР» та «ЛНР». Мешканці територій, 
звідки лунали заклики «Путін, введи вій-
ська», мають нині стійку відразу до зброї. 
 Однак соціологія соціологією, а з мо-
менту проведення АТО кількість неле-
гальної зброї на руках у населення зросла в 
рази і зараз сягає 4,5-5 мільйонів одиниць. 
Знавці цієї теми твердять, що в зоні кон-
флікту вартість автомата Калашникова 
становить сміховинні 100 доларів. І все ж 
Україна в плані самооборони пасе задніх: 
нині на 100 українців припадає 7 оди ниць 
вогнепальної зброї. Тим часом у США — 
88,8. Це, до слова, найвищий показник се-
ред розвинених країн. 
 Та повернемося до України. Тут полку 
лобістів легалізації зброї прибуває щодня. 
А очолює їхній похід заступник Генпроку-
рора України — військовий прокурор Ана-
толій Матіос. При цьому чиновник пропо-
нує ухвалити відповідний закон замість… 
чергового антикорупційного. 
 «Треба плюнути на всі дипломатичні 
домовленості та прийняти невідкладно не 
сотий антикорупційний закон, а закон про 
право на придбання, носіння і використан-
ня за регламентованими нормами зброї на-
селенням. З певного віку, за певними кри-
теріями — тотальне право, як за поправ-
кою до американської Конституції, де є 
право на захист приватної власності, за-
хист особистого життя та життя сім’ї», — 
зазначає прокурор.

Популярна тема
 Апелювання до американської Кон-
ституції — завжди прекрасні, але чому 
зброя має домінувати над боротьбою з ко-
рупцією, зрозуміло, щоправда, не цілком. 
Чи тепер громадянам пропонують не лише 
самотужки захищати життя та приватну 
власність, а й власноруч узятися за ви-
корінювання корупції? Анатолій Матіос 
був одним із претендентів на посаду очіль-
ника ГПУ, тож тепер, можливо, втраче-
не крісло не дає пану прокурору спокою, 
і він збирається з часом дорости до нього 
(або й до ще кращого чиновницького міс-
ця), прокладаючи собі шлях «збройною» 
кон’юнктурою. 

 

За вільне володіння зброєю висловив-
ся також і радник керівника МВС Зорян 
Шкіряк. «Це питання треба обговорюва-
ти, але в жодному разі не йти на поводу в 
популістів і брехунів, особливо в тих ко-
мерсантів, які сьогодні хотіли б торгувати 
зброєю наліво і направо. Особисто я вва-
жаю, що таке питання можна розглядати, 
можна приймати відповідні законопроек-
ти, але переконаний, що робити це потріб-
но не з гарячою головою, а дуже зважено», 
— зазначив він.
 Депутат від фракції «Народний фронт» 
Михайло Бондар теж підтримує ідею ле-
галізації зброї. Але з умовою: спочатку 
потрібно прописати право людини на за-
хист у кожному конкретному випадку, за-
значає він. «Парламент може прийняти 
цей законопроект восени цього року. Край-
ній термін — весна», — говорить нардеп. 
Бондар прогнозує, що необхідні голоси за 
законопроект цілком можуть знайтися.
 «Засвітилася» у темі зброї і колега Бон-

дара по парламенту Надія Савченко, котра 
загалом полюбляє виступати експертом із 
багатьох (навіть зовсім не дотичних до неї) 
питань. Савченко презентувала своє бачен-
ня Конституції України, де, на її переко-
нання, мусить міститися й норма щодо ле-
галізації зброї. 
 Раніше — під час минулорічних місце-
вих виборів — зброєю «опікувалися» й лу-
зери виборчих перегонів, такі, наприклад, 
як Сергій Думчев із його політсилою «Рух 
за реформи», а також Сергій Каплін та 
«Партія простих людей». Вони теж були 
у «всеозброєнні», коли йшлося про зброю 
(пардон за тавтологію), а Каплін, будучи 
народним депутатом, вніс на розгляд Ради 
відповідний законопроект. 
 Восени, мабуть, можна очікувати на 
чергове збройне «загострення». Парла-
мент збереться після канікул і спробує по-
дискутувати на цю тему. Аби лише не гово-
рити про власний розпуск, що, напевно, є 
більш актуальним у нинішніх умовах. ■

МОРАЛЬ І БІЗНЕЗ

Куля в лоб 
Хто і чому просуває ідею щодо вільного 
володіння українцями зброєю

■

Найбільш лояльними до зброї країнами є 
такі держави. (Розташовані у списку за зрос-
танням кількості зброї на душу населення).
 Гондурас. 2,05% жителів володіють зброєю. 
У цій країні громадяни можуть вільно купувати 
більшість популярних моделей дробовиків, піс-
толетів, револьверів або гвинтівок для самоза-
хисту або полювання. Проте не все так гладко: 
у Гондурасі активно розвивається антизбройний 
рух. Упродовж останніх років там зростало на-
силля. Тож із 2007 року уряд заборонив прихо-
ване і відкрите носіння зброї. Але на рівень зло-
чинності це ніяк не вплинуло. Зараз громадянам 
дозволено мати не більше 5 одиниць зброї. А ку-
пити її офіційно можна лише у 26 магазинах, які 
контролюють військові. 
 Панама. 3,06% жителів володіють зброєю. 
У цій країні приховане носіння дозволено без 
будь-яких додаткових дозволів. Вимагають 
лише, щоб зброя була куплена легально. Тут 
можна купити майже всі неавтоматичні гвин-
тівки, дробовики з укороченими стволами, ко-
роткоствольні гвинтівки. Місткість магазину не 
має обмежень. Однак, щоб отримати дозвіл, не-
обхідно чекати місяцями. Відповідні органи пе-
ревіряють біографічні дані панамців, також тре-
ба здати кров і сечу.
 Фінляндія. 12,81% жителів володіють 
зброєю. Фіни люблять полювання, захоплюють-
ся зброю. Однак купити її не так легко: необхід-
но мати дозвіл, окремий для кожної одиниці. 
Усю зброю фіни мають тримати вдома. Якщо ви 

власник більше 5 одиниць — зобов’язані купи-
ти спеціальний сейф. 
 Сербія. 15,81% жителів володіють збро-
єю. У Сербії можна отримати дозвіл на біль-
шість типів зброї. Однак, якщо вам відмов-
лять перший раз, більше подавати заявку не 
можна. Також є обмеження щодо купівлі пат-
ронів. За рік дозволено купувати не більше 60 
патронів (на стрільбища це правило не поши-
рюється). 
 Чехія. 16,3% жителів володіють зброєю. 
У Чехії право на володіння зброєю відновили 
після розпаду СРСР. Щоб отримати дозвіл на 
приховане носіння зброї, чехам не потрібно вка-
зувати причин. Використання зброї для само-
захисту закріплено тут законом. Для дозволу 
треба пройти перевірку біографічних даних та 
кілька іспитів.
 Канада. 23,8% жителів володіють зброєю. 
У 1995 році у країні почав діяти закон, згідно 
з ним кожна одиниця зброї повинна бути за-
реєстрованою у федеральній базі даних. Про-
те у 2012 році закон скасований. Для самоза-
хисту зброю у Канаді заборонено використову-
вати. Зберігати її треба під замком. Крім того, 
щоб купити зброю потрібно мати дозвіл. 
 Швейцарія. 29% жителів володіють 
зброєю. До 2010 року в Швейцарії усі працез-
датні чоловіки були зобов’язані у себе вдома 
чи на місцевих складах зберігати автоматичні 
гвинтівки. Попри великий відсоток володіння 
зброєю, у Швейцарії один із найнижчих рівнів 

злочинності. Усі повнолітні громадяни без жод-
ного дозволу можуть придбати будь-яку зброю, 
що стріляє одиночними патронами. У 1997 році 
було ухвалено закон, який гарантує право на во-
лодіння зброєю. Якщо у вас вкрали зброю і за її 
допомогою вчинили злочин — відповідальність 
нестиме власник.
 Норвегія. 31,3% жителів володіють зброєю. 
Норвежці можуть придбати будь-який тип зброї. 
Охочі мають вказати причину покупки. Однак, 
щоб отримати дозвіл, громадяни Норвегії ма-
ють пройти перевірку біографічних даних, а та-
кож пройти спеціальне навчання. 
 Швеція. 31,6% жителів володіють 
зброєю. Тут дозволена зброя для полюван-
ня, однак для самозахисту вона заборонена. 
Охочі купити зброю мають пояснити для чого 
вона їм: спорт, полювання або колекціонуван-
ня. Один житель Швеції має право на 6 мис-
ливських рушниць, або 10 пістолетів, або 8 
одиниць того й іншого. Зберігати зброю мож-
на лише в сейфі.
 США. Точних даних немає, але у 43% будин-
ків зберігається зброя. Конституція США гаран-
тує право на володіння і носіння зброї. Нею во-
лодіють приблизно 90 мільйонів американців. 
Продаж напівавтоматичних гвинтівок дозволе-
ний майже у всіх штатах. Відкрите носіння доз-
волено у 30 штатах без будь-якого дозволу, в 
14 штатах із дозволом та в 6 штатах — заборо-
нене. Дозвіл на приховане носіння зброї можна 
отримати в усіх штатах.

ДО РЕЧІ

 Бажаючі захистити себе 
можуть наразі скористатися 
наступним асортиментом зброї: 
 1. Газовими балончиками. Плю-
си: не потрібен дозвіл від влади, де-
шевизна, компактність, доступність 
— можна купити і в спеціалізованих 
магазинах, і в інтернеті. Не станов-
лять загрози життю. Мінуси: слабка 
ефективність проти нападника, пот-
рібно влучити в обличчя на відстані 
1-2 метри. Ефект від балончика на-
стає тільки за кілька секунд. Також 
легко можна отруїтися ним самому. 
 2. Електрошокерами. Плюси: від-
носна дешевизна (від 300-400 гри-
вень), доступність, компактність. Мі-
нуси: офіційно шокери не дозволені, 
але продаються в інтернет-магази-
нах. Для ефекту потрібен контакт з 
оголеною частиною тіла, чого іноді 
неможливо досягти. Якщо в напад-
ника виявиться слабке або хворе 
серце — може померти. 
 3. Пневматичною зброєю. Плю-
си: не потрібен дозвіл. Можна віль-
но придбати як у спеціалізованому 
магазині, так і в кіоску. Не становить 
смертельної загрози. Мінуси: неве-
лика ефективність. Якщо нападник 
в одязі — така зброя його не зупи-
нить. Ефективна при влучанні в око, 
але це непросто зробити. «Пневма-
тику» також не можна весь час но-
сити з собою: стиснений газ часом 
«підтікає». 
 4. Газовою зброєю. Плюс у цьому 
випадку один — її доступність. Мі-
нуси: зброя малоефективна. Влучи-
ти в нападника потрібно зблизька, з 
2-3 пострілів. Можна легко отруїтись 
газом від пострілу самому. Потрібен 
дозвіл на придбання і носіння. 
 5. Травматичною або вогне-
пальною зброєю. Плюси: відносно 
ефективна проти нападника в різ-
них ситуаціях. Фахівці називають 
її зброєю непрогнозованої дії. Мі-
нуси: травматика доступна не для 
всіх, а лише окремим категоріям 
населення. Для вогнепальної зброї 
потрібен дозвіл, велика кількість 
довідок, а також — відповідна під-
готовка. Вартість дозволу — від 
1300 гривень, зброї — від 4 000 
гривень. Недоліки чинного законо-
давства дозволяють кваліфікува-
ти захист зі зброєю як перевищення 
меж самозахисту, що карається за-
коном. 

■

А ТИМ ЧАСОМ...■

В Україні лише кожен п’ятий виступає за легалізацію зброї.❙
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Без коней, 
але в 
Лондоні 
Справу депутата-втікача 
Олександра Онищенка 
слідчі планують 
завершити вже 
за два місяці 
Іван БОЙКО

 Інтерв’ю, які депутат-утікач, мі-
льярдер Олександр Онищенко, підоз-
рюваний у газових оборудках, роздає 
вітчизняним ЗМІ з-за кордону (нібито 
з Лондона), обурює керівництво Спе-
ціалізованої антикорупційної проку-
ратури (САП).
 Так, днями нардеп Олександр Они-
щенко, позбавлений Верховною Радою 
депутатської недоторканності, заявив, 
що хоче працевлаштуватися тренером 
iз кінного спорту. Мовляв, він добре 
вивчив кінний бізнес і володіє додат-
ковими навичками: може як їздити на 
конях, так і продавати їх.
 При цьому Олександр Онищен-
ко сподівається, що грошей від про-
дажу коней в Україні йому вистачить 
на кілька років. І бідкається, що в Ук-
раїні «все що нажито непосильною 
працею» (тобто бізнес) у нього «віджа-
ли». Тому зараз він очікує на рішення 
уряду Великої Британії щодо надання 
йому політичного притулку, а згодом 
і громадянства. 
 Утім керівник САП Назар Холод-
ницький сумнівається, що Онищен-
ко зможе отримати британське гро-
мадянство до того, як його притяг-
нуть до відповідальності в Україні. 
Тим більше що час від часу Онищен-
ко літає на чартерному літаку в інші 
країни, не затримуючись у Великоб-
ританії. 
 «Британія громадянство просто так 
не роздає. І це тривала процедура вза-
галі в Євросоюзі», — каже пан Холод-
ницький. І пояснює, що до Лондона 
пан Онищенка потрапив завдяки своїй 
дружині, яка є громадянкою Євросою-
зу.
 Щодо нібито «віджатого» бізнесу 
Онищенка пан Холодницький в ефірі 
«5-го канала» зазначив: «Хай пока-
же, хто віджав — чи антикорупційні 
органи віджали, чи хтось інший, по-
перше. По-друге, будемо відвертими: 
роль Онищенка у політичному житті 
країни була вкрай мізерною».
 Назар Холодницький запевняє, що 
детективи САП будуть звертатися до 
британської влади і нададуть «усі до-
кументи, які підтверджують обґрунто-
ваність підозри, підтверджують суму 
завданих збитків і підтверджують не-
політичний характер злочину», скоє-
ного угрупованням Онищенка.
 Керівник Спеціалізованої антико-
рупційної прокуратури також прогно-
зує, що на наступному тижні слідство, 
згідно з процедурою, звернеться з кло-
потанням до суду про надання дозволу 
доставити Онищенка до суду й утриму-
вати його під вартою. 
 «Щоб ми з цією ухвалою далі йшли 
в Інтерпол і вживали заходи міжна-
родного впливу, щоб його доставити», 
— пояснив логіку слідства керівник 
САП.
 Назар Холодницький також споді-
вається, що вже за два місяці, «десь 
до кінця вересня — початку жовтня» 
слідство зможе завершити цю газову 
справу і «продемонструвати суспільс-
тву повну картину з показами, з виро-
ками, з твердженнями, які підводять 
до вершини піраміди, на вершині якої 
стоїть Онищенко». ■

■

Інф. «УМ»

 Народний депутат Сер-
гій Каплін iз фракції «Блок 
Петра Порошенка» заявив, 
що написав запит на ім’я го-
лови ГПУ Юрія Луценка, в 
якому звинувачує в «прода-
жу» Криму і Донбасу секре-
таря РНБО Олександра Тур-
чинова і нардепа з фракції 
«Народний фронт» Сергія 
Пашинського, які навес-
ні 2014 року виконували 
обов’язки відповідно Прези-

дента і глави його адмініст-
рації.
 Про це Каплін сказав в 
ефірі одного з українських 
телеканалів, підкресливши, 
що це був свідомий «продаж» 
i за це Турчинов і Пашинсь-
кий повинні бути засуджені.
 «Я хотів би, щоб Юрій Ві-
талійович (Луценко. — Ред) 
відреагував на мій депутатсь-
кий запит про злочини проти 
держави з боку Турчинова і 
Пашинського, які — я з пов-
ною відповідальністю заяв-

ляю — продали Крим і про-
дали Донбас. У той чи iн-
ший спосiб — за гроші або за 
політичні дивіденди». Ми не 
маємо Донбасу і Криму че-
рез те, що команда «Народ-
ного фронту» — Турчинов, 
Пашинський, Аваков і К° — 
їхня «шайка-лійка» здала, по 
суті, кілька ключових, стра-
тегічних для нашої країни ре-
гіонів», — сказав Каплін.
 Він при цьому додав, що 
без Криму і Донбасу існу-
вання нашої країни, по суті, 

неможливо. «Не може бути 
стрункої економічної страте-
гії, не може бути домінуван-
ня України на певних ринках 
за межами нашої держави як 
в економічному, так і в полі-
тичному відношенні», — ска-
зав нардеп.
 «Вони, жовтороті пост-
майданiвськi політики, 
прийшли керувати багато-
мільйонною країною і прос-
то розбазарили, «профука-
ли» частину території Украї-
ни. Я вважаю це предметом 
для дуже серйозного розслі-
дування. І я благаю україн-
ців домогтися позачергових 
виборів, викинути всіх лю-
дей Турчинова і Пашинсько-
го з Верховної Ради, позбави-
ти їх будь-якого щита у виг-
ляді мандата або своєї фрак-
ції, позбавити їх можливості 
шантажувати Президента, 
віддати їх під суд і засудити», 
— заявив Каплін. ■

ХТО ВИНЕН?

Постмайданівську босоту — 
до відповідальності
У Порошенка назвали винних у «продажу» Криму і Донбасу

■

Іван ПОВАЛЯЄВ

Неабиякі пристрасті вирували цього тижня 
навколо Оболонського райсуду столиці Киє-
ва, де вкотре перенесли розгляд резонансної 
справи щодо бійців розформованої спец-
роти МВС «Торнадо». Прихильники «тор-
надівців» заявляють, що справу навмисно 
затягують, оскільки слідству бракує доказів 
провини добровольців, яким інкримінують 
скоєння важких злочинів. У суді, у свою чер-
гу, закидають зрив засідання самим обвину-
вачуваним, які задля цього навіть обливали 
прокурорів сечею з пляшки. 

Газова атака
 Відтак наступне засідання у справі 
«Торнадо» відбудеться 9 серпня у закрито-
му режимі. Адже добровольців обвинувачу-
ють у злочинах проти статевої свободи, тож 
сторонні не можуть бачити обличчя жертви 
зґвалтування, яка має свідчити у суді. 
 Минулої середи засідання не відбулося, 
оскільки підозрюваних не доставляли на 
судове засідання із СІЗО. 
 «Ми зв’язалися з пенітенціарною служ-

бою та поліцією, у зв’язку з подіями вівтор-
ка і великою кількістю потерпілих із боку 
правоохоронців... Працівники поліції на-
разі не мають змоги доставити обвинува-
чених у суд»,  — повідомила прес-секретар 
Оболонського суду Інна Свинаренко.
 Річ у тім, що минулого вівторка гру-
па підтримки обвинувачуваних iз колиш-
ніх бійців роти «Торнадо» та батальйону 
«Донбас» намагалася штурмувати будів-
лю суду. 
 Зокрема, учасники акції на підтримку 
заступника командира спецроти «Торна-
до» Миколи Цукура та інших бійців всту-
пили у бійку з правоохоронцями після того, 
як їх не пропустили на судове засідання. У 
хід пішли димові шашки, які протестуваль-
ники принесли із собою.
 Водночас співробітники поліції і бійці 
Нацгвардії, які охороняли будівлю суду, не 
дали протестувальникам облити бензином і 
підпалити кілька десятків шин, а також пе-
релізти через судовий паркан. На місці не-
відомі розпилили сльозогінний газ. Право-
охоронці стверджують, що газову атаку за-
стосували саме протестувальники. 

 Добровольці ж, навпаки, закидають за-
стосування спецзасобів поліції і Нацгвар-
дії. При цьому на численних фото і відео з 
місця події видно, що протестувальники 
кидали у правоохоронців шини, пакети з 
борошном і обливали їх водою. За даними 
МВС, постраждали 27 правоохоронців. 

Сеча як «засіб протесту» чи неповаги
 Не менші пристрасті вирували у цей 
час і в залі засідань. Позавчора Оболонсь-
кий райсуд Києва заявив про систематич-
ний зрив засідань у справі колишніх бійців 
роти спецпризначення «Торнадо» й опри-
люднив відповідне відео, на якому видно, 
що обвинувачувані відверто «бикують» і 
нецензурно лаються на адресу прокурорів 
і суддів. 
 На переконання керівництва Оболонсь-
кого суду пiдсудні роблять усе можливе, 
щоб не дати свідчити в суді постраждалій 
від зґвалтування. Навіть поливають проку-
рорів фекаліями. 
 «У судових засіданнях, які відбулися в 
період вiд 24 травня по 9 червня 2016 року, 
було допитано 8 потерпілих», — розповіла 
прес-секретар суду Інна Свинаренко.
 За її словами, 19 липня 2016 року на су-
дове засідання було забезпечено явку по-
терпілої для допиту в епізоді справи за зви-
нуваченням у зґвалтуванні, але воно було 
зірване. 2 серпня в суд знову привезли по-
терпілу в цій справі, але підозрювані вдруге 
зірвали засідання. Крім того, їхні прихиль-
ники влаштували сутички з правоохорон-
цями під судом.
 «За вказівкою обвинуваченого Онищен-
ка, з метою не допустити допиту потерпілої, 
обвинувачені Ляшук та Пламадяна поча-
ли обливати прокурорів, інших учасників 
процесу та зал суду рідиною бурого кольо-
ру з яскраво вираженим запахом фекалій. 
У зв’язку з цим, звичайно, не можна було 
проводити судове засідання», — сказала 
прес-секретар Свинаренко.
 У порівнянні з цим те, що підсудні пооб-
писували судову скляну кабінку образли-
вими словами, в суді вважають «квіточка-
ми». ■

КОСА НА КАМІНЬ

Судове «Торнадо»
Обвинувачувані бійці розформованої 
спецроти та їхні прихильники розпалили 
пристрасті навколо судового процесу

■ ДОВІДКА «УМ»

 Нагадаємо, бійців роти «Торнадо» підозрюють 
у створенні злочинної організації та вчиненні на те-
риторії Луганської області в зоні проведення АТО в 
період вiд грудня 2014 року по червень 2015 року 
низки тяжких і особливо тяжких злочинів.
 Ще в червні 2015 року було затримано 8 бій-
ців «Торнадо», в тому числі командира Русла-
на Онищенка, за підозрою у незаконному позбав-
ленні волі, викраденні, катуванні і вбивстві місце-
вих жителів.
 Затриманий заступник командира спецроти 
Микола Цукур заявляв, що затримання пов’язані 
нібито з блокуванням їхніми бійцями поїзда з 
контрабандним металом з Алчевського меткомбі-
нату.
 18 липня 2015 року міністр внутрішніх справ 
Арсен Аваков підписав наказ про розформування 
роти «Торнадо».
 У квітні 2016 року прокуратура передала до 
суду обвинувальний акт стосовно трьох колишніх 
«торнадівців», у тому числі й щодо Цукура.

■

Підсудні почали вдаватися до крайніх заходів. ❙

Спецпризначенці відбили штурм суду.❙



КАНАЛ «1+1»

06.05 Битва салонів

07.00, 8.00 Найкращий ресторан 

з Русланом Сенічкіним

09.00, 16.45, 19.30 ТСН

09.45 Чотири весілля-5

11.10 Міняю жінку-3

12.50, 13.25 Т/с «Сліпа»

13.50, 14.45 Сімейні 

мелодрами-6

15.45 Розсміши коміка-6

17.10 Мелодрама «Уламки 

щастя»

20.15 Комедія «Свати-4»

21.15 Т/с «Центральна лікарня»

23.10, 2.35 Комедія «Три телепні»

00.55, 1.45 Драма «Ціна життя»

04.00 Служба розшуку дітей

04.05 Комедія «Гамбіт»

ІНТЕР

05.55 Х/ф «Про нього»
07.20, 13.00 Слідство 

вели... 

08.15 Орел і решка. 

Ювілейний сезон

09.15 Т/с «Лабіринти 

долі»

13.50 Судові справи

14.45 Сімейний суд

15.40 Чекай на мене

17.50 Новини

18.05, 19.05 Стосується 

кожного

20.00, 1.40 Подробиці

21.00 Т/с «Дурна кров»

23.00 Т/с «Територія 

краси»

02.45 Т/с «Сусіди»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 

19.00, 2.30 Події

06.50, 7.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 4.35 Зоряний 

шлях

11.30 Т/с «Королева гри»

14.40, 15.30 Т/с «Печалі-

радості Надії»

19.45, 3.25 Говорить 

Україна

21.00 Т/с «Однолюби»

23.00 Події дня

23.30 Х/ф «Гроші на 
двох»

05.05 Реальна містика

ICTV

00.00 Служба розшуку дітей

05.05, 3.25, 4.35 Провокатор

06.00 Громадянська оборона

07.00, 4.05 Факти

07.45, 19.20 Надзвичайні 

новини

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.05 Без гальм

10.30 Дивитись усім!

11.25, 13.20 Х/ф «Володар 
бурі»

12.45, 15.45 Факти. День

14.45, 16.20 Х/ф 
«Врятування 
рядового Райана»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»

22.20 Т/с «Відділ 44»

23.20 Х/ф «Доктор Ноу»
01.45 Т/с «У полі зору»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.45 Великі почуття

03.55 Зона ночі

06.02, 8.00 Kids Time

06.05 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»

08.05 Х/ф «Аллан 
Куотермейн і 
загублене місто 
золота»

10.00 Х/ф «Маска 
Зорро»

12.50 Х/ф «Легенда 
Зорро»

15.20 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Дешево і сердито

21.10 Суперінтуїція

00.25 Х/ф «Хто я»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 10.46, 1.55, 5.55 Огляд 

преси

06.25, 18.45 Місцевий час

06.35, 17.45 Час громади

06.43, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 00.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок на 

«5 каналі»

10.10, 10.32, 11.10, 11.32, 

12.32 Наживо: прес-

конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 

14.30, 23.30, 0.30, 2.00, 

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

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

05.15 Дзеркало історії

НТН

05.50, 4.10 Т/с «Втеча»

08.55 Судіть самі

09.40, 17.25 Т/с «Детективи»

11.00 Х/ф «Кубанські 
козаки»

13.00, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Маямі-9»

14.00, 19.00, 23.15, 2.40 

Свідок

15.00 Т/с «Гаваї 5.0»

19.30 Т/с «Кулагін і партнери»

23.45 Т/с «Банши-3»

00.50 Т/с «Служба порятунку 

№3»

03.10 Випадковий свідок

03.20 Речовий доказ

03.50 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Шарль Перро. «Красуня 

і Чудовисько». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру 

07.25 Мегаполіс країни знань, 

ч. 2. НТУУ «КПІ». 

Прогресивний і творчий 

07.50 Галерея образів. Три 

грації. Равенстейн

08.00 Ранок iз «Культурою»

08.30 Інформаційна програма 

«Культура.День». 

Дайджест

08.50 Ранок iз «Культурою»

09.20 Мовою мистецтва. 

Академія. Майстерня 

станкової скульптури 

09.40 Д/ф «Українська мрія» 

10.10 Головна роль. 5 вечорів 

з «франківцями». 

Зінаїда Цесаренко 

11.00 Ф. Ерве. «Мадемуазель 

Нітуш». Вистава 

Національної опери 

України 

14.00, 02.00 Микола Куліш 

«Мина Мазайло», ч. 1 

15.25, 03.25 Євген Станкович. 

Концерт для скрипки з 

оркестром №2

16.00 Азбука ремесел

16.20 Українські 

державники. Богдан-

Ігор Антонич 

17.00 Д/ф «Прогулянка із 

задоволенням... і не без 

моралі...», ч. 1

17.25 Д/ф «Володимир 

Челомей. Дельта 

новизни»

18.00 Дороги Гоголя. Витоки, 

ч. 1

18.45 Батурин

19.00, 00.00 Інформаційна 

програма «Культура.

День»

19.20 Світ у прямокутнику. 

Леонід Левіт, ч. 1

19.55 Гра долі. Невгамовний 

Пантелеймон, ч. 1 

20.10 Передчуття. Петро 

Миронов, ч. 2

21.00 Дж. Верді. «Набукко». 

Вистава Національної 

опери України

23.10 Д/ф «Марія Капніст. 

Три свята»

00.20 Світ у прямокутнику. 

Планета Океанія 

Миколи Заваріки, ч. 1

00.50 Іван Єгоров. Кольори 

радості

01.05 Передчуття. Ігор 

Крикунов, ч. 2

04.00 Х/ф «Жменяки», с. 1
05.10 Створення оркестру

 

СТБ

07.05, 16.00 Все буде добре!

09.05 Зіркове життя

11.05 Х/ф «Неймовірні 
пригоди італійців у 
Росії»

13.05, 19.55, 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

06.35 Відлуння

07.05 Біла планета

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

11.15, 19.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

13.50, 17.45 Дорогами 

мистецтва

14.45 НЛО: секретні архіви

16.10, 21.00 Сироти дикої 

природи

18.15 Іпостасі спорту

18.50 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.40 Мова тварин

22.05 Природа сьогодні

23.00 Коли природа завдає 

удару у відповідь

00.00 Побачення

01.40 Т/с «Еротична спека»

02.50 Після опівночі

03.50 Світські хроніки

04.15 Кумири

04.25 Зимою і літом 

мандруємо світом

04.45 Цивілізація Incognita

05.00 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.40, 9.00 Top Gear

08.40, 19.00, 23.00 ДжеДАІ

10.00 Відеобімба

11.00 Реал-бодрит

12.00 Українські сенсації

13.00 Д/п «Дембель»

14.00 Люстратор 7, 62

14.55 Люстратор. 

Спецпроект

15.50, 23.20 Секретні 

матеріали

18.30 Спецкор

19.20 Цілком таємно

20.00 Х/ф «Астероїд проти 
Землі» ▲

22.00 Т/с «Перевізник» ▲

23.55 Х/ф «Планета 
жаху» ■

01.55 Облом.UA.

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 10.00, 15.40, 

20.30, 22.30, 0.35, 2.40, 

5.00 Топ-матч

06.10 «Астон Вілла» 

— «Челсі». ЧА

08.10 «Шахтар» — 

«Олександрія». ЧУ

10.15 «Великий футбол»

12.00 «Ворскла» — 

«Карпати». ЧУ

13.50 «Барселона» — 

«Спортінг». ЧІ

15.55 Передмова до сезону. 

ЧА

16.50 «Сталь» — «Волинь». 

ЧУ

18.40 «Арсенал» — 

«Вотфорд». ЧА

20.40 Матч. ЧУ

22.45 «Севілья» — «Бетіс». 

ЧІ

00.50 «Вольфсбург» 

— «Реал». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

03.10 «Лестер Сіті» — 

«Свонсі». ЧА

ЄВРОСПОРТ

05.30 Мотокрос. Етап 

чемпіонату світу. MXGP. 

Перша гонка

06.15, 0.05, 0.25 Мотокрос. 

Етап чемпіонату світу. 

MXGP. Друга гонка

07.00, 23.30, 0.45 WATTS

08.00, 9.35, 11.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Футбол. 

Чемпіонат MLS. 22-й 

тур

09.30, 13.00, 15.05, 20.00, 

21.30, 22.55, 00.00, 2.25 

Шлях до «золота»

13.05, 2.30 Автоспорт. Серія 

WTCC. Перша гонка

13.45, 3.15 Автоспорт. Серія 

WTCC. Основна гонка

14.30 Спорт зсередини

15.15, 20.15, 1.00 Снукер. 

Мастерс. Фінал

21.35 Стрибки з трампліна. 

Літній Гран-прі

23.00 Футбол. Чемпіонат 

MLS. Кращі моменти

МЕГА

06.00 Вражаючі кадри

06.40 Бандитська Одеса

07.30 Дзеркало історії

08.30 Правда життя

09.30 Таємниці Африки

10.30, 1.10 Світ на долоні

11.30, 18.00 Суперкораблі

12.20 Містична Україна

13.20, 19.40 Секретні історії

14.20 Жінки, які змінили світ

15.10, 22.40 Як захопити 

планету

16.10 Цікаві досліди

17.00, 20.40 Відчайдушні 

рибалки

18.50 Брама часу

21.40 Дика Бразилія

23.30 Покер

00.20, 5.10 Несподівані 

злочинці

03.20 Дивовижна Бразилія

04.20 Поза часом: Індія

К1

05.00 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Свати біля плити

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.00, 2.20 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 «Бумеранг»
00.15 Х/ф «Жінки»
03.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.50 М/с «Підлітки-мутанти 

— черепашки-ніндзя»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 Мультmix

09.50 М/с «Лис Микита»

10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

11.00 Х/ф «Зоряні 
таляри»

12.10 Т/с «Якось у казці»

13.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.50, 23.00 Віталька

14.45 Т/с «Домашній арешт»

16.10, 22.00 Країна У

17.50 Панянка-селянка

18.50 Одного разу під 

Полтавою

20.15 Одного разу в Одесі

20.55 Т/с «Кухня»

00.00 Т/с «Світлофор»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 20.30 Новини

06.15, 7.15, 8.15 Спорт

06.20, 7.20 АгроЕра

06.30, 7.50, 8.25 Смакота

06.35 Золотий гусак

07.30 Ера будівництва

07.35 На слуху

08.30 Паспортний сервіс

08.45 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Казки Лірника Сашка

09.20 Хто в домі господар?

09.35 Суспільний університет

10.20 Т/с «Таксі»

11.05 Перша шпальта

11.40 ХХХІ Олімпійські 

ігри. Стрибки у воду. 

Спортивна гімнастика. 

Плавання

13.30, 20.00, 20.45 Студія. 

Ріо-2016

14.30 ХХХІ Олімпійські ігри. 

Веслування академічне. 

Фехтування. Стрільба з 

лука

15.50 ХХХІ Олімпійські ігри. 

Кінний спорт. Бокс. 

Фехтування

18.00 ХХХІ Олімпійські ігри. 

Веслування академічне. 

Стрільба кульова. 

Плавання

21.15 ХХХІ Олімпійські 

ігри. Стрільба з лука. 

Стрільба стендова

22.00 ХХХІ Олімпійські ігри. 

Спортивна гімнастика. 

Стрибки у воду. 

Фехтування

01.00 ХХХІ Олімпійські ігри. 

Бокс. Теніс. Настільний 

теніс

04.00 ХХХІ Олімпійські ігри. 

Плавання. Кінний спорт
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КАНАЛ «1+1»

06.05, 4.35 Битва салонів
07.00, 8.00 Найкращий ресторан 

з Русланом Сенічкіним
09.00, 16.45, 19.30, 0.55 ТСН
09.45 Чотири весілля-5
11.10 Міняю жінку-3
12.50, 13.25 Т/с «Сліпа»
13.50, 14.45 Сімейні мелодрами-6
15.45 Розсміши коміка-6
17.10 Мелодрама «Уламки щастя»
20.15 Комедія «Свати-5»
21.15 Т/с «Центральна лікарня»
23.10, 3.05 Комедія «Помста 

пухнастих»
01.20, 2.15 Драма «Ціна життя»
04.30 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

05.40, 20.00, 1.35 Подробиці
06.30, 11.15 Слідство 

вели... 
08.15 Орел і решка. 

Ювілейний сезон
09.15, 21.00 Т/с «Дурна 

кров»
13.00 Судові справи
14.55 Сімейний суд
16.45 Давай одружимося
17.50 Новини
18.05, 19.05 Стосується 

кожного
23.00 Т/с «Територія 

краси»
02.45 Т/с «Сусіди»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.00, 11.30, 5.05 Реальна 
містика

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
1.20 Події

07.15, 8.15 Ранок з Україною
09.15, 4.30 Зоряний шлях
12.30, 21.30 Т/с «Однолюби»
14.40 Т/с «Жіночий лікар»
15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»
19.45 Говорить Україна
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C. S. I. Нью-Йорк 1-й 

сезон»
02.15 Х/ф «Гроші на двох»

ICTV

05.25, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.05 Патруль. Самооборона

10.30 Т/с «На безіменній 

висоті»

11.45, 13.20 Х/ф «Доктор 
Ноу»

12.45, 15.45 Факти. День

14.35, 16.20, 22.20 Т/с «Відділ 

44»

16.55, 21.25 Т/с «Снайпер-2. 

Тунгус»

17.50 Т/с «Останній бій майора 

Пугачова»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

23.20 Х/ф «Із Росії з 
любов’ю»

01.45 Т/с «У полі зору»

03.55 Служба розшуку 

дітей

04.00 Студія Вашингтон

04.05 Факти

04.30 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.10 Великі почуття

03.40 Служба розшуку дітей

03.45 Зона ночі

05.50, 7.10 Kids Time

05.52 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»

07.12 Т/с «Друзі»

10.10 Т/с «Щасливі разом»

15.20 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Т/с «СашаТаня»

20.00 Супермодель по-

українськи

22.00 Х/ф «Мачо і 
Ботан»

23.55, 1.00 Київ вдень 

і вночі

01.55 Х/ф «Громобій»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20, 10.46, 1.55, 5.55 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, 
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 Хроніка дня
02.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою
05.15 Дзеркало історії

НТН

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Судіть самі
09.40, 17.20 Т/с «Детективи»
11.35 Страх у твоєму домі
13.20, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Маямі-9»
14.00, 19.00, 23.15, 3.30 Свідок
15.10 Т/с «Доктор Блейк»
19.30, 4.50 Т/с «Кулагін і 

партнери»
23.45 Т/с «Банши-3»
00.50 Т/с «Служба порятунку 

№3»
02.35 Європейський покерний 

турнір
04.00 Речовий доказ
04.30 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Азбука ремесел 
06.20 Українські державники. 

Богдан-Ігор Антонич 
07.00 Д/ф «Прогулянка із 

задоволенням... і не без 
моралі...», ч. 1 

07.20 Д/ф «Володимир Челомей. 
Дельта новизни» 

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. 

Леонід Левіт, ч. 1 
09.55 Гра долі. Невгамовний 

Пантелеймон, ч. 1 
10.10 Передчуття. Петро 

Миронов, ч. 2 
11.00 Дж. Верді. «Набукко». 

Вистава Національної 
опери України

13.10 Д/ф «Марія Капніст. Три 
свята» 

14.00, 02.00 Микола Куліш. 
«Мина Мазайло», ч. 2

15.35, 03.35 Музика без меж 
15.50, 03.50 Православний 

календар 
16.00 Обереги. Розпис на тканині 
16.25 Д/ф «Гуцулка Ксеня»
17.00 Д/ф «Прогулянка із 

задоволенням... і не без 
моралі...», ч. 2

17.25 Д/ф «Модель світу братів 
Тобілевичів»

18.00 Дороги Гоголя. Під 
оплески і свист, ч. 2 

18.40 Іван Єгоров. Кольори 
радості

18.50 Православний календар 
19.20 Прямостояння. 

Михайлина Коцюбинська
20.00 Гра долі. Невгамовний 

Пантелеймон, ч. 2
20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 
Сядристий, ч. 1

21.00 Жан Жак Брікер, 
Моріс Ласег. «Те, що 
приховують французи». 
Вистава Київської 
академічної майстерні 
театрального мистецтва 
«Сузір’я»

23.20 Леся Дичко. «Я музику 
бачу в кольорі»

23.50 Шевченко на Майдані. 
Читає Галина Стефанова

00.20 Д/ф «Совість. Феномен 
Івана Дзюби». 
Ретроспектива фільмів 
Олександра Муратова 

01.25 Д/ф «Марія Левитська. 
Театральний роман»

04.00 Х/ф «Жменяки», с. 2
05.10 Міжнародний джазовий 

фестиваль «Єдність»
 

СТБ

07.20, 16.00 Все буде добре!
09.20 Зіркове життя
10.15 Вагітна у 16
11.15 Доньки-матері
12.10 Танцюють всі!-8
18.00, 22.00 Вiкна-новини
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 Слідство ведуть 

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

ТОНІС

06.00 Таке спортивне життя
06.30 Мова тварин
07.00, 22.10 Природа сьогодні
09.50, 16.50 Алло, лікарю!
11.15, 19.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 
день за днем»

13.45 Будьте здорові!
13.55 Дорогами мистецтва
14.45 Коли природа завдає 

удару у відповідь
16.15, 21.05 Сироти дикої 

природи
17.45 Соціальний статус: ваша 

пенсія
18.20, 5.00 Цивілізація Incognita
18.50 В гостях у Дмитра 

Гордона
21.40 Відлуння
23.10 Скарби і смертельні 

таємниці морів
00.10 Побачення
01.50 Т/с «Еротична спека»
03.00 Після опівночі
04.00 Світські хроніки
04.25 Кумири

04.35 Зимою і літом мандруємо 
світом

05.15 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
06.35 Нове «Шалене відео по-

українськи»
07.35, 12.10, 1.15 Облом.UA.
08.10, 19.00, 23.00 ДжеДАІ
08.30, 18.30 Спецкор
09.00, 23.20 Секретні 

матеріали
09.20 Д/п «101 зброя, що 

змінила світ»
11.10 Шість кадрів
12.45 Відеобімба
13.45, 23.55 Т/с «МЕК 8» ▲

14.10 Т/с «Мисливці за 
реліквіями»

15.00 Т/с «Загублений світ»
15.55, 22.00 Т/с «Перевізник» ▲

16.50 Х/ф «Повстання 
андроїдів» ▲

19.20 Люстратор. Спецпроект
20.00 Х/ф «Безстрашний» ▲
00.20 Т/с «Секта» ▲

ФУТБОЛ

06.00, 15.00, 0.50, 2.55 Топ-матч
06.10 «Вест Гем» — 

«Арсенал». ЧА
07.55 «Ліверпуль» — 

«Севілья». Фінал. Ліга 
Європи УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE

10.20 «Реал» — «Атлетіко». 
Фінал. Ліга чемпіонів 
УЄФА

13.20 Великий футбол
16.00 «Реал» — «Севілья». 

Суперкубок УЄФА-2014
17.50 «Барселона» — 

«Севілья». Суперкубок 
УЄФА-2015

20.30, 00.00 Ніч Ліги чемпіонів
21.30 LIVE. «Реал» — 

«Севілья». Суперкубок 
УЄФА

01.05 Матч. ЧУ
03.10 «Вільярреал» 

— «Спарта». 1/4 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА

05.10 Передмова до сезону. ЧА

ЄВРОСПОРТ

04.00, 7.30, 12.30, 00.00, 2.30 
Футбол. Чемпіонат MLS. 
Кращі моменти

04.30, 5.30, 6.30, 13.00, 14.00 
Футбол. Чемпіонат MLS. 
22-й тур

08.00, 19.00, 1.05 Автоспорт. 
Серія WTCC. Перша гонка

08.45, 19.30, 1.50 Автоспорт. 
Серія WTCC. Основна 
гонка

09.30, 15.00, 20.00, 21.30, 22.55, 
1.00, 2.55 Шлях до золота

09.40, 17.00, 18.00, 23.05 WATTS
10.30 Мотокрос. Етап 

чемпіонату світу. MX2. 
Перша гонка

11.00 Мотокрос. Етап 
чемпіонату світу. MX2. 
Друга гонка

11.30 Мотокрос. Етап 
чемпіонату світу. MXGP. 
Перша гонка

12.00 Мотокрос. Етап 
чемпіонату світу. MXGP. 
Друга гонка

15.05, 20.15 Снукер. International 
Championship. Фінал

21.35, 22.30 Його величність 
футбол

00.30 Ралі. За лаштунками ERC
03.00 Стрибки з трампліна. 

Літній Гран-прі. HS

МЕГА

06.00 Вражаючі кадри
06.40 Бандитський Київ
07.30 Дзеркало історії
08.30 Правда життя
09.30 Таємниці Африки
10.30 Хиже прикордоння
11.30, 18.00 Суперкораблі
12.20 Містична Україна
13.20, 19.40, 1.10 Секретні 

історії
14.20 Жінки, які змінили світ
15.10 Мегакішки
16.10 Цікаві досліди
17.00, 20.40 Відчайдушні 

рибалки
18.50 Брама часу
21.40 Дика Бразилія
22.40 Як захопити планету
23.30 Вражаюче відео
00.20, 5.10 Несподівані злочинці
03.20 Прокляття Че Гевари
04.40 Єврорабині. Просто бізнес

К1

05.00 Рецепти щастя. Нова 
історія

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

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

Ювілейний-2
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 Мультmix
09.50 М/с «Лис Микита»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»
11.00 Х/ф «Попелюшка»
12.10 Т/с «Якось у казці»
13.00 Т/с «Усі жінки — відьми»
13.50, 23.00 Віталька
14.45 Т/с «Домашній арешт»
16.10, 22.00 Країна У
17.50 Панянка-селянка
18.50 Одного разу під 

Полтавою
20.15 Одного разу в Одесі
20.55 Т/с «Кухня»
00.00 Т/с «Світлофор»
01.30, 5.00 У ТЕТа тато!
02.25 Даєш, молодь!
03.15 17+
03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 20.30, 0.20 
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 Золотий гусак
07.30 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Казки Лірника Сашка
09.20 Школа Мері Поппінс
09.35 Суспільний університет
10.20 Т/с «Таксі»
11.05 Уряд на зв’язку з 

громадянами
11.40 РЕ:ФОРМА
12.10 ХХХІ Олімпійські ігри. 

Спортивна гімнастика. 
Стрибки у воду. 
Фехтування

13.30, 20.00, 20.45 Студія. 
Ріо-2016

14.30 ХХХІ Олімпійські ігри. 
Веслування академічне. 
Фехтування. Стрільба з 
лука. Кінний спорт

16.55 ХХХІ Олімпійські ігри. 
Настільний теніс. Теніс. 
Бокс. Плавання

21.15 ХХХІ Олімпійські ігри. 
Стрільба з лука. Стрільба 
кульова. Фехтування. 
Кінний спорт

00.35 ХХХІ Олімпійські ігри. 
Бокс. Теніс. Настільний 
теніс. Плавання

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 5—6 СЕРПНЯ 2016
9 серпня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

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 чи-
тачi — як зi столицi, так i з глибинки, — i 
колеги-журналiсти оцiнюють як головну на-
цiональну газету держави. Редакцiя «УМ» i 
надалi намагатиметься бути гiдною такої ви-
сокої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
 Оформити передплату в усiх поштових 
вiддiленнях чи безпосередньо в листоношi 
можна до 5 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



КАНАЛ «1+1»

06.05, 4.35 Битва салонів

07.00, 8.00 Найкращий ресторан 

з Русланом Сенічкіним

09.00, 16.45, 19.30, 0.55 ТСН

09.45 Чотири весілля-5

11.10 Міняю жінку-3

12.50, 13.25 Т/с «Сліпа»

13.50, 14.45 Сімейні мелодрами- 6

15.45 Розсміши коміка-6

17.10 Мелодрама «Уламки щастя»

20.15 Комедія «Свати-5»

21.15 Т/с «Центральна лікарня»

23.10, 3.05 Комедія «Зубна 

фея-2»

01.20, 2.15 Драма «Ціна життя»

04.30 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

05.40, 20.00, 1.45 Подробиці

06.30, 11.15 Слідство 

вели... 

08.15 Орел і решка. 

Ювілейний сезон»

09.15, 21.00 Т/с «Дурна 

кров»

13.00 Судові справи

14.55 Сімейний суд

16.45 Давай одружимося

17.50 Новини

18.05, 19.05 Стосується 

кожного

23.00 Т/с «Територія 

краси»

0.45 Т/с «Сусіди»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 11.30, 5.05 Реальна 

містика

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

3.00 Події

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15 Зоряний шлях

12.30, 21.00 Т/с «Однолюби»

14.40, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

19.45, 3.55 Говорить 

Україна

23.00 Події дня

23.30 Т/с «C. S. I. Нью-Йорк 

1-й сезон»

ICTV

05.25 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Патруль. Самооборона

10.35, 17.50 Т/с «Останній бій 

майора Пугачова»

11.40, 13.20 Х/ф «Із Росії з 
любов’ю»

12.45, 15.45 Факти. День

14.35, 16.20, 22.20 Т/с «Відділ 

44»

16.55, 21.25 Т/с «Снайпер-2. 

Тунгус»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

23.20 Х/ф «Голдфінгер»

01.45 Т/с «У полі зору»

04.00 Студія Вашингтон

04.05 Факти

04.30 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

04.05 Зона ночі

06.00, 7.20 Kids Time

06.05 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»

07.22 Т/с «Друзі»

10.10 Т/с «Щасливі разом»

15.20 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Т/с «СашаТаня»

20.00 Супермодель 

по-українськи

21.45 Х/ф «Мачо і Ботан-2»

23.55 Київ удень і вночі

01.40 Х/ф «Екстрасенси»
02.55 Великі почуття

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 10.46, 1.55, 5.55 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, 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 Хроніка дня

02.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

05.15 Дзеркало історії

НТН

06.55 Х/ф «Шереметьєво-2»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Судіть самі

09.35, 17.20 Т/с «Детективи»

11.35 Страх у твоєму домі

13.15, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Маямі-9»

14.00, 19.00, 23.15, 2.35 

Свідок

15.10 Т/с «Доктор Блейк»

19.30, 4.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

23.45 Т/с «Банши-3»

00.50 Т/с «Служба порятунку 

№3»

03.05 Речовий доказ

03.25 Легенди бандитської 

Одеси

04.00 Правда життя. 

Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Обереги. Розпис на 

тканині 

06.25 Д/ф «Гуцулка Ксеня» 

07.00 Д/ф «Прогулянка із 

задоволенням... і не без 

моралі...», ч. 2 

07.25 Д/ф «Модель світу 

братів Тобілевичів» 

08.00 Ранок iз «Культурою»

08.30, 19.00, 00.00 

Інформаційна 

програма «Культура.

День» 

08.50 Ранок iз «Культурою»

09.20 Прямостояння. 

Михайлина 

Коцюбинська 

10.00 Гра долі. Невгамовний 

Пантелеймон, ч. 2 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Сядристий, ч. 1 

11.00 Жан Жак Брікер, 

Моріс Ласег. «Те, що 

приховують французи». 

Вистава Київської 

академічної майстерні 

театрального мистецтва 

«Сузір’я»

13.20 Леся Дичко. «Я музику 

бачу в кольорі» 

13.50 Шевченко на Майдані. 

Читає Галина 

Стефанова 

14.00, 02.00 Фільм та його 

передісторія. Олег 

Вергеліс та «Сторінка 

щоденника»

15.50, 03.50 Л. Бетховен. 

Фантазія для 

фортепіано, хору та 

симфонічного оркестру

16.00 Вироби з соломи

16.15 Апостольська нива 

Леоніда Тоцького

17.00 Д/ф «Прогулянка із 

задоволенням... і не без 

моралі...», ч. 3

17.30 Неліда Афанасьєва. 

Поезія в музиці

18.00 Дороги Гоголя. 

Блукання, ч. 3

19.20 Дім Булгакових-

Турбіних

20.00 Д/ф «Одкровення 

академіка 

Вернадського»

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Сядристий, ч. 2

21.00 Україно-Бельгійський 

культурний проект

22.35 Д/ф «Таємничий 

Сковорода»

23.15 Творчий вечір Лесі 

Дичко. Балет «Катерина 

Білокур»

00.20 Національний Києво-

Печерський історико-

культурний заповідник

00.40 Д/ф «Чесно жити і 

чесно померти...». 

Ігуменя Йосифа Вітер»

01.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Наталка 

Бучель, ч. 1

04.00 Х/ф «Жменяки», с. 3
05.00 Д. Шостакович. 

Симфонія №10

СТБ

07.05, 16.00 Все буде добре!

09.05 Україна має талант!-4

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30 Т/с «Коли ми вдома»

20.00, 1.50 Слідство ведуть 

екстрасенси

21.00 Містичні історії-5 

22.35 Давай поговоримо про 

секс

00.30 Один за всіх

ТОНІС

06.00 Таке спортивне життя

06.30 Відлуння

07.00, 22.10 Природа сьогодні

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

11.15, 19.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

13.45 Соціальний статус

14.45, 23.10 Скарби і 

смертельні таємниці 

морів

16.15, 21.00 Сироти дикої 

природи

17.45 Дорогами мистецтва

18.15 Цивілізація Incognita

18.50 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.40 Глобал-3000

00.10 Натхнення

00.20 Побачення

01.55 Т/с «Еротична спека»

03.00 Після опівночі

04.00 Світські хроніки

04.30 Кумири

04.40 Зимою і літом 

мандруємо світом

05.00 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35 Нове «Шалене відео 

по-українсь ки»

07.35, 12.10, 1.15 Облом.UA.

08.10, 19.00, 23.00 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

09.00, 23.20 Секретні 

матеріали

09.20 Д/п «101 предмет, що 

змінив світ»

11.10 Шість кадрів

12.45 Відеобімба

13.40, 23.55 Т/с «МЕК 8» ▲

14.05 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

14.55 Т/с «Загублений світ»

15.50, 22.00 

Т/с «Перевізник» ▲

16.45 Х/ф «Пірати семи 
морів: чорна борода»

19.20 Люстратор 7, 62

20.00 Х/ф «Школа бойових 
мистецтв» ▲

00.20 Т/с «Секта» ▲

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 20.05, 22.15, 1.35, 

3.40, 5.40 Топ-матч

06.10 «Ліверпуль» — 

«Ньюкасл». ЧА

08.10 Матч. ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «ПСЖ» — «Ман 

Сіті». 1/4 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.05 «Шахтар» — 

«Олександрія». ЧУ

13.50 «Сток Сіті» — 

«Тоттенгем». ЧА

16.00, 19.15 Ніч Ліги 

чемпіонів

17.00 «Реал» — «Севілья». 

Суперкубок УЄФА

20.25 «Ворскла» — 

«Карпати». ЧУ

22.50 Передмова до сезону. 

ЧА

23.45 «Сталь» — «Волинь». 

ЧУ

01.50 «Лестер Сіті» — «Вест 

Гем». ЧА

03.50 «Спарта» — 

«Вільярреал». 1/4 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

ЄВРОСПОРТ

04.00, 9.35 Автоспорт. Серія 

WTCC. Перша гонка

04.45, 10.20 Автоспорт. Серія 

WTCC. Основна гонка

05.30, 11.30 Стрибки з 

трампліна. Літній Гран-

прі. HS

07.00 Футбол. Чемпіонат 

MLS. Кращі моменти

07.30, 8.30 Футбол. Чемпіонат 

MLS. 22-й тур

09.30, 15.05, 20.00, 23.45, 

0.00, 2.55 Шлях до 

«золота»

11.05, 17.00, 18.00, 19.00, 2.30 

WATTS

13.00 Мотокрос. Етап 

чемпіонату світу. MX2. 

Перша гонка

13.30 Мотокрос. Етап 

чемпіонату світу. MX2. 

Друга гонка

14.00 Мотокрос. Етап 

чемпіонату світу. MXGP. 

Перша гонка

14.30 Мотокрос. Етап 

чемпіонату світу. MXGP. 

Друга гонка

15.15, 20.15 Снукер. 

Чемпіонат Великої1 

Британії

21.30 Футбол. Кубок 

англійської ліги. 

Перший раунд

00.05 Автоспорт. Серія WTCC. 

Повний доступ

00.30, 1.30 Супербайк. Етап 

чемпіонату світу. Перша 

гонка

01.00, 2.00 Супербайк. Етап 

чемпіонату світу. Друга 

гонка

03.00 Велоспорт. Класика. 

Найкраще

МЕГА

06.00 Вражаючі кадри

06.40 Бандитська Одеса

07.30 Дзеркало історії

08.30 Правда життя

09.30 Таємниці Африки

10.30 Маленькі монстри

11.30, 18.00 Суперкораблі

12.20 Містична Україна

13.20, 19.40 Секретні історії

14.20 Жінки, які змінили світ

15.10, 22.40 Як захопити 

планету

16.10 Цікаві досліди

17.00, 20.40 Відчайдушні 

рибалки

18.50 Брама часу

21.40 Дика Бразилія

23.30 Вражаюче відео

00.20, 5.10 Несподівані 

злочинці

01.10 Зелений рай

К1

05.00 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Свати біля плити

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.00, 1.40 Т/с «90210: нове 

покоління»

10.40 Орел і решка. Шопінг

12.30 Т/с «Дикий ангел»

14.00, 20.10 Орел і решка

15.00, 21.00 Орел і решка. 

Ювілейний-2

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 Мультmix

09.50 М/с «Лис Микита»

10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

11.00 Х/ф «Біляночка та 
Розочка»

12.10 Т/с «Якось у казці»

13.00 Т/с «Усі жінки — відьми»

13.50, 23.00 Віталька

14.45 Т/с «Домашній арешт»

16.10, 22.00 Країна У

17.50 Панянка-селянка

18.50 Одного разу під 

Полтавою

20.15 Одного разу в Одесі

20.55 Т/с «Кухня»

00.00 Т/с «Світлофор»

01.30, 5.00 У ТЕТа тато!

02.25 Даєш, молодь!

03.15 17+

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 20.30 Новини

06.15, 7.15, 8.15 Спорт

06.20, 7.20 АгроЕра

06.30, 7.50, 8.25 Смакота

06.35 Золотий гусак

07.30 Ера будівництва

07.35 На слуху

08.30 Паспорт.Ua

08.45 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Казки Лірника Сашка

09.20 М/ф «Друзі янголів»

09.35 Суспільний університет

10.20 Т/с «Таксі»

11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України

13.30, 20.00, 20.45 Студія. 

Ріо-2016

14.30 ХХХІ Олімпійські ігри. 

Веслування академічне. 

Велоспорт. Стрільба з 

лука. Дзюдо. Кінний 

спорт

18.00 ХХХІ Олімпійські ігри. 

Теніс. Стрільба кульова. 

Плавання

21.15, 22.45 ХХХІ Олімпійські 

ігри. Стрільба з лука. 

Спортивна гімнастика. 

Важка атлетика. Дзюдо. 

Бокс

22.40 Мегалот

01.00 ХХХІ Олімпійські ігри. 

Теніс. Настільний теніс. 

Плавання
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КАНАЛ «1+1»

06.05, 4.30 Битва салонів
07.00, 8.00 Найкращий ресторан 

з Русланом Сенічкіним
09.00, 16.45, 19.30, 0.45 ТСН
09.45 Чотири весілля-5
11.10 Міняю жінку-3
12.50, 13.25 Т/с «Сліпа»
13.50, 14.45 Сімейні 

мелодрами-6
15.45 Розсміши коміка-6
17.10 Мелодрама «Уламки 

щастя»
20.15 Комедія «Свати-5»
21.15 Т/с «Центральна лікарня»
23.10, 3.00 Комедія «Марлі 

та я-2»

01.10, 2.05 Драма «Ціна життя»

ІНТЕР

05.40, 20.00, 1.35 Подробиці

06.30, 11.15 Слідство 

вели... 

08.15 Орел і решка. 

Ювілейний сезон

09.15 Т/с «Дурна кров»

13.00 Судові справи

14.55 Сімейний суд

16.45 Давай одружимося

17.50 Новини

18.05, 19.05 Стосується 

кожного

21.00 Х/ф «Будинок для 
двох»

23.00 Т/с «Територія краси»

02.45 Т/с «Сусіди»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 11.30, 5.05 Реальна 

містика

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

3.00 Події

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15 Зоряний шлях

12.30, 21.00 Т/с «Однолюби»

14.40, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

19.45, 3.55 Говорить 

Україна

23.00 Події дня

23.30 Т/с «C. S. I. Нью-Йорк 

1-й сезон»

ICTV

05.25 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Патруль. Самооборона

10.35, 17.50 Т/с «Останній бій 

майора Пугачова»

11.40, 13.20 Х/ф 
«Голдфінгер»

12.45, 15.45 Факти. День

14.35, 16.20, 22.20 

Т/с «Відділ 44»

16.55, 21.25 Т/с «Снайпер-2. 

Тунгус»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

23.20 Х/ф «Кульова 
блискавка»

02.05 Т/с «У полі зору»

03.55 Служба розшуку дітей

04.00 Студія Вашингтон

04.05 Факти

04.35 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.50 Служба розшуку дітей

03.55 Зона ночі

06.00, 7.20 Kids Time

06.05 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»

07.22 Т/с «Друзі»

10.10 Т/с «Щасливі разом»

15.20 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Т/с «СашаТаня»

20.00 Супермодель по-

українськи

22.20 Х/ф «Еверлі»

00.15 Київ вдень і вночі

01.40 Х/ф «Цвинтар 
свійських тварин»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 10.46, 1.55, 5.55 Огляд 

преси

06.25, 18.45 Місцевий час

06.35, 17.45 Час громади

06.43, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00, 23.00 Час 

новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок на 

«5-му каналі»

10.10, 10.32, 11.10, 11.32, 

12.32 Наживо: прес-

конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 

14.30, 23.30, 0.00, 0.30, 

2.00, 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 Хроніка дня

02.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

05.15 Дзеркало історії

НТН

06.45 Х/ф «Чорта з два»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Судіть самі

09.40, 17.20 Т/с «Детективи»

11.35 Страх у твоєму домі

13.20, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Маямі-9»

14.00, 19.00, 23.15, 2.35 

Свідок

15.10 Т/с «Доктор Блейк»

19.30, 4.55 Т/с «Кулагін і 

партнери»

23.45 Т/с «Банши-3»

00.50 Т/с «Служба порятунку 

№3»

03.05 Випадковий свідок

03.15 Речовий доказ

03.45 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Вироби з соломи 

06.20 Апостольська нива 

Леоніда Тоцького 

07.00 Д/ф «Прогулянка із 

задоволенням... і не без 

моралі...», ч. 3 

07.30 Неліда Афанасьєва. 

Поезія в музиці 

08.00 Ранок iз «Культурою»

08.30, 19.00, 00.00 

Інформаційна програма 

«Культура.День» 

08.50 Ранок iз «Культурою»

09.20 Дім Булгакових-

Турбіних 

10.00 Д/ф «Одкровення 

академіка 

Вернадського» 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Сядристий, ч. 2 

11.00 Україно-Бельгійський 

культурний проект 

12.35 Д/ф «Таємничий 

Сковорода» 

13.15 Творчий вечір Лесі 

Дичко. Балет «Катерина 

Білокур» 

14.00, 02.00 М. 

Кропивницький. «Дві 

сім’ї». Фільм-вистава 

театру ім. І. Франка 

16.00 Музика і музиканти. 

Балетна абетка, ч. 1

16.20 Польові дослідження 

козацької кухні, ч. 1

16.50 Історія однієї картини. 

Художник Микола 

Пимоненко

17.00 З одвічністю на «ти». 

Мгарський монастир. 

Земля, що торкається 

Неба, ч. 1

17.30 Валерій Невєдров. Так 

твориться мистецтво, 

ч. 1. Фонд Івана 

Кавалерідзе

18.00 Буша — заповідна 

земля

18.35 Д/ф «Білі хмари на тлі 

золотому...»

19.20, 00.20 Дійові особи. 

Микола Кравченко

20.15 Гра долі. Німфея 

Кандіда 

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Сядристий, ч. 3

21.00 Анатолій Крим. 

«Постіль брати 

будете?». Вистава 

Київської академічної 

майстерні театрального 

мистецтва «Сузір’я»

22.25 Святковий концерт 

до 30-річчя творчої 

діяльності диригента 

В. Василенка 

01.15 Гра долі. Упертий 

українець 

01.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Наталка 

Бучель, ч. 2

04.00 Фільм-вистава «Чорна 

пантера та Білий 

ведмідь». За п’єсою 

В. Винниченка 

05.20 Концерт камерної 

музики. Дж. Перголезе. 

«Stabat Mater»

СТБ

07.00, 16.00 Все буде добре!

09.00 Зіркове життя

09.55 Врятуйте нашу сім’ю-3

12.45 Україна має талант!-4

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30 Т/с «Коли ми вдома»

20.00, 2.20 Слідство ведуть 

екстрасенси

21.00 Містичні історії-5

22.35 Я соромлюсь свого 

тіла-2

ТОНІС

06.00 Таке спортивне життя

06.35 Глобал-3000

07.00, 22.10 Природа сьогодні

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

11.15, 19.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

13.50, 17.45 Дорогами 

мистецтва

14.40, 23.10 Скарби і 

смертельні таємниці 

морів

16.10, 21.00 Сироти дикої 

природи

18.20 Цивілізація Incognita

18.50 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.40 Відлуння

00.10 Побачення

01.55 Т/с «Еротична спека»

03.00 Після опівночі

04.00 Світські хроніки

04.30 Кумири

04.40 Зимою і літом 

мандруємо світом

05.00 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.35, 12.10, 2.35 Облом.UA.

08.10, 19.00, 23.00 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

09.00, 19.20, 23.20 Секретні 

матеріали

09.20 Д/п «101 гаджет, що 

змінив світ»

11.10 Шість кадрів

12.45 Відеобімба

13.40, 23.55 Т/с «МЕК 8» ▲

14.05 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

14.55 Т/с «Загублений світ»

15.50, 22.00 

Т/с «Перевізник» ▲

16.45 Х/ф «Пірати семи 
морів: чорна борода»

20.00, 0.45 Х/ф «Школа 
бойових мистецтв 
— 2» ▲

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 17.45, 19.55, 

22.10, 0.35, 2.40, 5.00 

Топ-матч

06.10 «Барселона» — 

«Спортінг». ЧІ

08.10 «Сталь» — «Волинь». 

ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.15 «Тоттенгем» — «МЮ». 

ЧА

12.00 «Реал» — «Севілья». 

Суперкубок УЄФА

13.55 «Ворскла» — 

«Карпати». ЧУ

15.55 «Борнмут» — «Челсі». 

ЧА

18.05 «Барселона» — 

«Атлетіко». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

20.20 «Шахтар» — 

«Олександрія». ЧУ

22.45 Матч. ЧУ

00.50 «Баварія» — 

«Бенфіка». 1/4 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

03.10 «Брага» — «Шахтар». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

ЄВРОСПОРТ

04.00, 5.00 WATTS

06.00 Його величність футбол

07.00 Велоспорт. Класика. 

Найкраще

08.00, 20.15 Снукер. Welsh 

Open. Фінал

09.30, 15.00, 20.00, 23.45, 

00.00, 2.55 Шлях до 

золота

09.35 Супербайк. Етап 

чемпіонату світу. Перша 

гонка

10.15 Супербайк. Етап 

чемпіонату світу. Друга 

гонка

11.00 Супербайк. Етап 

чемпіонату світу. Перша 

гонка

11.45 Супербайк. Етап 

чемпіонату світу. Друга 

гонка

12.30 Автоспорт. Серія WTCC. 

Повний доступ

13.00 Теніс. Australian Open. 

Найкраще

14.00 Теніс. «Ролан Гаррос». 

Найкраще

15.05, 3.00 Велоспорт. 

«Джиро д’Італія». 

Найкраще

16.00, 2.30 Велоспорт. 

Арктична гонка 

Норвегії. Перший етап

18.00 Велоспорт

19.00 Велоспорт. Тур 

Фландрії

21.30 Футбол. Кубок 

англійської ліги. 

Перший раунд

00.05, 1.30 Супербайк. Етап 

чемпіонату світу. Перша 

гонка

00.45, 2.00 Супербайк. Етап 

чемпіонату світу. Друга 

гонка

МЕГА

06.00 Вражаючі кадри

06.40 Бандитський Київ

07.30 Дзеркало історії

08.30 Правда життя

09.30 Таємниці Африки

10.30 Світ на долоні

11.30, 18.00 Суперкораблі

12.20, 1.10 Містична Україна

13.20, 19.40 Секретні історії

14.20 Справжня історія 

отруєнь

15.10, 22.40 Як захопити 

планету

16.10 Цікаві досліди

17.00, 20.40 Відчайдушні 

рибалки

18.50 Брама часу

21.40 Дика Бразилія

23.30 Вражаюче відео

00.20, 5.10 Несподівані 

злочинці

К1

05.00 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Свати біля плити

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.00, 0.45 Т/с «90210: нове 

покоління»

10.40, 2.15 Орел і решка. 

Шопінг

12.30 Т/с «Дикий ангел»

14.00, 20.10 Орел і решка

15.00, 21.00 Орел і решка. 

Ювілейний-2

16.00 Три сестри

18.15 Звана вечеря

19.10 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

03.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.50 М/с «Підлітки-мутанти 

— черепашки-ніндзя»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 Мультmix

09.50 М/с «Лис Микита»

10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

11.00 Х/ф «Про рибалку та 
його дружину»

12.10 Т/с «Якось у казці»

13.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.50, 23.00 Віталька

14.45 Т/с «Домашній арешт»

16.10, 22.00 Країна У

17.50 Панянка-селянка

18.50 Одного разу під 

Полтавою

20.15 Одного разу в Одесі

20.55 Т/с «Кухня»

00.00 Т/с «Світлофор»

01.30, 5.00 У ТЕТа тато!

02.25 Даєш, молодь!

03.15 17+

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 20.30 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу

06.15, 7.15, 8.15 Спорт

06.20, 7.20 АгроЕра

06.30, 7.50, 8.25 Смакота

06.35 Золотий гусак

07.30 На слуху

08.30 Паспорт.Ua

08.45 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Казки Лірника Сашка

09.20 Як це?

09.35 Суспільний університет

10.20 Т/с «Таксі»

11.05 ХХХІ Олімпійські ігри. 

Спортивна гімнастика. 

Дзюдо. Важка атлетика

13.30, 20.00, 20.45 2Студія. 

Ріо-2016

14.30 ХХХІ Олімпійські ігри. 

Веслування академічне. 

Фехтування. Стрільба з 

лука

17.30 ХХХІ Олімпійські ігри. 

Настільний теніс. Кінний 

спорт. Дзюдо. Бокс. 

Стрільба кульова

21.15 ХХХІ Олімпійські ігри. 

Стрільба з лука. Дзюдо. 

Велоспорт. Спортивна 

гімнастика. Фехтування

01.50 ХХХІ Олімпійські ігри. 

Теніс

03.00 ХХХІ Олімпійські ігри. 

Бокс

04.00 ХХХІ Олімпійські ігри. 

Теніс. Настільний теніс. 

Плавання
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КАНАЛ «1+1»

06.05 Битва салонів

07.00, 8.00 Найкращий 

ресторан з Русланом 

Сенічкіним

09.00, 16.45, 19.30 ТСН

09.45 Чотири весілля-5

11.10 Міняю жінку-3

12.50, 13.25 Т/с «Сліпа»

13.50, 14.45 Сімейні 

мелодрами-6

15.45 Розсміши коміка-6

17.10 Мелодрама «Уламки 

щастя»

20.20 Сватики»

20.50 Концерт гурту «ТІК»

22.00 Світське життя

23.00 Ювілейний коцерт 

«Гурту ВВ. 30 років»

00.15 Драма «Валентинка»

02.00 Драма «Деліріум»

03.30 Д/ф «Як у село 

приїхало кіно»

04.15 Шість кадрів

ІНТЕР

05.40, 20.00, 2.45 Подробиці

06.30, 11.15 Слідство 

вели... 

08.15 Орел і решка. 

Ювілейний сезон

09.15 Х/ф «Будинок для 
двох»

13.00 Судові справи

14.55 Сімейний суд

16.45 Давай одружимося

17.50 Новини

18.05 Стосується кожного

21.00 Х/ф «Я буду чекати 
тебе завжди»

00.45 Х/ф «Життя як цирк»
03.35 Х/ф «Стежки-

доріжки»
05.05 Чекай на мене

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 11.30 Реальна 

містика

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

4.15 Події

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 5.10 Зоряний шлях

12.30, 21.00, 23.30 Т/с 

«Однолюби»

14.40, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

19.45 Говорить Україна

23.00 Події дня

01.50 Т/с «C. S. I. 

Нью-Йорк 1-й сезон»

ICTV

05.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Патруль. Самооборона
10.25, 17.55 Т/с «Останній бій 

майора Пугачова»
11.15, 13.20 Х/ф «Кульова 

блискавка»
12.45, 15.45 Факти. День
14.40, 16.20 Т/с «Відділ 44»
17.00 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Скетчком «На трьох»
23.30 Х/ф «Живеш тільки 

двічі»
02.00 Т/с «У полі зору»

04.45 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.40 Служба розшуку дітей

03.45 Зона ночі

06.00, 7.20 Kids Time

06.02 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»

07.22, 00.00 Київ вдень і вночі

11.00 Супермодель по-

українськи

19.00 Т/с «СашаТаня»

20.00 Х/ф «Янголи Чарлі»

21.55 Х/ф «Янголи 
Чарлі-2»

01.25 Х/ф «Цвинтар 
свійських тварин-2»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 10.50, 1.55, 5.55 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, 0.00, 0.30, 2.00, 

4.00, 5.00 Час: Важливо

13.15, 14.10 День

15.15, 16.15, 16.32, 17.12, 

18.15 Україна — понад 

усе! 

16.40 Мотор

19.50, 0.32 Час. Підсумки дня

22.15 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

04.30 В кабінетах

НТН

06.55 Х/ф «34-й швидкий»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Судіть самі
09.35, 17.20 Т/с «Детективи»
11.35 Страх у твоєму домі»
13.20, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Маямі-9»
14.00, 19.00, 23.15, 2.35 Свідок
15.10 Т/с «Доктор Блейк»
19.30 Т/с «Кулагін і партнери»
23.45 Т/с «Банши-3»
00.50 Т/с «Служба порятунку 

№3»
03.05 Випадковий свідок
03.35 Речовий доказ
04.30 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Музика і музиканти. 

Балетна абетка, ч. 1 
06.20 Польові дослідження 

козацької кухні, ч. 1 
06.55 Історія однієї картини. 

Художник Микола 
Пимоненко 

07.00 З одвічністю на «ти». 
Мгарський монастир. 
Земля, що торкається 
Неба, ч. 1 

07.30 Валерій Невєдров. Так 
твориться мистецтво, 
ч. 1. Фонд Івана 
Кавалерідзе 

08.00 Ранок iз «Культурою»
08.30, 19.00, 00.00 

Інформаційна програма 
«Культура.День» 

08.50 Ранок iз «Культурою»
09.20 Дійові особи. Микола 

Кравченко 
10.15 Гра долі. Німфея 

Кандіда 
10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 
Сядристий, ч. 3 

11.00 Анатолій Крим. 
«Постіль брати 
будете?». Вистава 
Київської академічної 
майстерні театрального 
мистецтва «Сузір’я» 

12.25 Святковий концерт 
до 30-річчя творчої 
діяльності диригента В. 
Василенка 

14.00, 02.00 Х/ф 
«Запорожець за 
Дунаєм» 

15.35, 03.35 Олесь Доріченко. 
Лабіринти долі

16.00 Музика і музиканти. 
Балетна абетка, ч. 2

16.20 Польові дослідження 
козацької кухні, ч. 2

16.40 Зелений бум. 
Путильська яровиця

17.00 З одвічністю на «ти». 
Мгарський монастир. 
Земля, що торкається 
Неба, ч. 2

17.30 Валерій Невєдров. Так 
твориться мистецтво, ч. 
2. Як створити театр

18.10 На пошанівок 
Володимира 
Свідзинського 

19.20, 00.20 Територія Кіно. 
Ярослав Гаврилюк

20.15 Музей «Золоті ворота» 
20.35 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 
Сядристий, ч. 4

21.00 О. Кобилянська. 
«Земля». Вистава 
Чернівецького 
обласного академічного 
музично-драматичного 
театру ім. О. 
Кобилянської

23.45 Монастирська церква 
01.10 Молитва за Україну. То 

твій батько, сину 
01.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Наталка 
Бучель, ч. 3

04.00 «Пристрасті дому 
пана Г.-П.». Водевіль-
модерн за п’єсою Олени 
Пчілки «Сужена — не 
огужена» Київського 

академічного театру 
«Колесо»

05.15 Є. Станкович. «Сільська 
опера»

СТБ

06.25 Зіркове життя
08.20 Х/ф «Вам і не 

снилося»
10.15 Х/ф «П»ять років та 

один день»
12.10 Х/ф «Повернення в 

Едем»
18.00, 22.00 Вiкна-новини
18.30, 0.30 Т/с «Коли ми 

вдома»
19.55 Х/ф «Це мій собака»
22.35 Х/ф «Терміново, 

шукаю чоловіка»
02.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

05.55 Таке спортивне життя
06.20 Будьте здорові!
06.30, 21.40 Відлуння
07.00, 22.10 Природа сьогодні
09.50, 16.50 Алло, лікарю!
11.15, 19.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 
день за днем»

13.50, 17.45 Дорогами 
мистецтва

14.40, 23.10 Скарби і 
смертельні таємниці 
морів

16.10, 21.00 Сироти дикої 
природи

18.15 Цивілізація Incognita
18.50 В гостях у Дмитра 

Гордона
00.10 Побачення
01.50 Т/с «Еротична спека»
03.00 Вихідний, після опівночі
04.00 Світські хроніки
04.30 Кумири
04.40 Зимою і літом 

мандруємо світом
05.00 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
06.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.35, 12.10, 2.05 Облом.UA.
08.10, 19.00 ДжеДАІ
08.30, 18.30 Спецкор
09.00, 19.20 Секретні 

матеріали
09.20 Д/п «101 страва, що 

змінила світ»
11.10 Шість кадрів
12.45 Відеобімба
13.40 Т/с «МЕК 8» ▲

14.05 Т/с «Мисливці за 
реліквіями»

14.55 Т/с «Загублений світ»
15.50 Т/с «Перевізник» ▲

16.45 Х/ф «Викрадення» ▲
19.50 4 тур ЧУ з футболу 

«Карпати» — 
«Шахтар»

22.00 Х/ф «Універсальний 
солдат-3: новий 
початок» ▲

23.55 Х/ф «Доказ смерті» ■

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 17.45, 19.55, 
22.10, 5.05 Топ-матч

06.10 «Шахтар» — 
«Олександрія». ЧУ

08.10 «ПСЖ» — «Ман 
Сіті». 1/4 фіналу. Ліга 
чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE

10.15, 14.45 Передмова до 
сезону. ЧА

11.10 Матч. ЧУ
12.55 «Челсі» — «Ман Сіті». 

ЧА
15.55 «Ворскла» — 

«Карпати». ЧУ
18.05 «Атлетіко» 

— «Барселона». 1/4 
фіналу. Ліга чемпіонів 
УЄФА

20.20 «Сталь» — «Волинь». 
ЧУ

22.45 «Реал» — «Севілья». 
Суперкубок УЄФА

00.55 «Бенфіка» — 
«Баварія». 1/4 фіналу. 
Ліга чемпіонів УЄФА

02.45 Світ Прем’єр-Ліги». ЧА
03.15 «Шахтар» — «Брага». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА

ЄВРОСПОРТ

04.00, 5.00 WATTS
06.00 Його величність 

футбол
07.00 Велоспорт. «Джиро 

д’Італія». Найкраще
08.00, 20.15 Снукер. The 

Players Championship. 
Фінал

09.30, 15.05, 20.00, 23.45, 
00.00, 2.55 Шлях до 
золота

09.35, 11.00 Супербайк. Етап 
чемпіонату світу. Перша 
гонка

10.15, 11.45 Супербайк. Етап 
чемпіонату світу. Друга 
гонка

12.30 Велоспорт. Арктична 
гонка Норвегії. Перший 
етап

14.00, 15.15, 2.30 Велоспорт. 
Арктична гонка 
Норвегії. Другий етап

19.00 Велоспорт
21.30 Футбол. Чемпіонат 

Англії. Чемпіоншип. 2-й 
тур

00.05, 1.30 Супербайк. Етап 
чемпіонату світу. Перша 
гонка

00.45, 2.00 Супербайк. Етап 
чемпіонату світу. Друга 
гонка

03.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Найкраще

МЕГА

06.00 Вражаючі кадри
06.40 Бандитська Одеса
07.30 Дзеркало історії
08.30 Правда життя
09.30 Тваринне життя
10.30 Занурення в таємницю
11.30, 18.00 Суперкораблі
12.20 Містична Україна
13.20 Секретні історії
14.20 Коханки Європи
15.10 Як захопити планету
16.10 Цікаві досліди
17.00, 20.40 Відчайдушні 

рибалки
18.50 Брама часу
19.40 Дивна справа

21.40 Дивовижна Чехія
22.40 Мегакішки
23.30, 1.10 Вражаюче відео
00.20 Несподівані злочинці

К1

05.00 Рецепти щастя. Нова 
історія

05.50 Свати біля плити
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 М/ф
09.10 Топ-модель у Парижі
10.40, 2.00 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, 1.00 Розсміши коміка
22.00 КВК на БІС
23.00 КВК
02.45 Нічне життя

ТЕТ

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

— черепашки-ніндзя»
07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 Мультmix
09.50 М/с «Лис Микита»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»
11.00 Х/ф «Нове вбрання 

короля»
12.10 Т/с «Якось у казці»
13.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»
13.50 Віталька
14.45 Т/с «Домашній арешт»
16.10 Країна У
18.10 М/ф «Принц Єгипту»
20.00 М/ф «Льодовиковий 

період-3. Ера 
динозаврів»

21.45 Х/ф «Ларго Вінч. 
Початок»

00.00 Т/с «Світлофор»
01.30, 5.00 У ТЕТа тато!
02.25 Даєш, молодь!
03.15 17+
03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 20.30 

Новини

06.15, 7.15, 8.15 Спорт

06.20, 7.20 АгроЕра

06.30, 7.50, 8.25 Смакота

06.35 Золотий гусак

07.30 Ера будівництва

07.35 На слуху

08.30 Територія закону

08.35 Паспорт.Ua

08.45 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Казки Лірника Сашка

09.20 Хочу бути

09.35 Суспільний університет

10.20 Т/с «Таксі»

11.05 РЕ:ФОРМА

11.35 ХХХІ Олімпійські ігри. 

Теніс

13.30, 20.00, 20.45 Студія. 

Ріо-2016

14.30 ХХХІ Олімпійські ігри. 

Веслування академічне. 

Стрільба з лука. Легка 

атлетика. Дзюдо

17.00 ХХХІ Олімпійські ігри. 

Кінний спорт. Стрільба 

кульова. Бокс. Теніс. 

Плавання

21.15 ХХХІ Олімпійські ігри. 

Батут. Ходьба. Стрільба 

з лука. Важка атлетика

23.00 ХХХІ Олімпійські ігри. 

Дзюдо. Стрибки у воду. 

Велоспорт

01.00 ХХХІ Олімпійські ігри. 

Важка атлетика. Легка 

атлетика. Штовхання 

ядра. Плавання. Теніс

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 5—6 СЕРПНЯ 2016
12 серпня
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КАНАЛ «1+1»

06.00 Шість кадрів

06.50, 3.40 Х/ф «Міст у 
терабітію»

08.40, 19.30 ТСН

09.40 Світське життя»

10.40 Т/с «Центральна 

лікарня»

16.30, 21.15 Вечірній квартал

18.30 Розсміши коміка

20.15 Українські сенсації

23.15 Мелодрама «Под 

солнцем Тоскані»

1.20 Драма «Валентинка»

03.10 Д/ф «Як у село 

приїхало кіно»

05.25 Концерт гурту «ТІК»

ІНТЕР

07.20 М/ф

08.00, 20.00, 0.15 

Подробиці

09.00, 3.00 Х/ф «Скринька 
Марії Медічі»

10.50, 4.50 Х/ф «Мільйон у 
шлюбному 
кошику»

12.45 Х/ф «Егоїст»
14.25 Х/ф «Я буду чекати 

тебе завжди»
18.10, 20.30 Т/с «Фродя»

22.25 Х/ф «Тариф 
«Щаслива родина»

00.55 Х/ф «Захар 
Беркут»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 1.30 Події

07.10, 5.30 Зоряний шлях

09.00, 15.20 Т/с «Тільки про 

любов»

17.15, 19.40 Т/с «Нелюба»

21.50 Х/ф «Наречений»
23.40 Реальна містика

02.10 Т/с «Форс-мажори 

3-й сезон»

ICTV

05.40 Факти

06.00 М/с «Том і Джері у 

дитинстві»

06.55 Стоп-10

07.50 Провокатор

08.45 Більше ніж правда

09.45 Секретний фронт

10.40 Антизомбі

11.45 Громадянська оборона

12.45 Факти. День

13.00 Інсайдер

14.00 Х/ф «Живеш тільки 
двічі»

16.15 Х/ф «Час відплати»
18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Золоте око»
22.50 Х/ф «Без 

компромісів»
00.45 Х/ф «Драйвер на ніч»
02.35 Т/с «У полі зору»

НОВИЙ КАНАЛ

04.00 Служба розшуку дітей

04.05 Зона ночі

06.02, 7.55 Kids Time

06.05 Х/ф «Рок у літньому 
таборі»

07.57 Дешево і сердито

10.05 Хто зверху

14.05 Т/с «СашаТаня»

16.25 Х/ф «Місія 
нездійсненна»

18.25 Х/ф «Місія 
нездійсненна-2»

21.00 Х/ф «Місія 
нездійсненна-3»

23.20 Х/ф «Мисливці за 
розумом»

01.25 Х/ф «Мачо і Ботан»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.30, 7.30, 8.30, 9.30, 11.30, 

12.30, 13.30, 14.30, 

15.30, 16.30, 17.30, 

18.30, 21.30, 22.30, 

23.30, 0.30, 1.00, 2.00, 

2.30, 4.00, 5.00 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, 3.35 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 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 Час інтерв’ю

15.32 Палата

16.32 Особливий погляд

17.10, 2.32, 5.15 Дзеркало 

історії

18.15 Фактор безпеки

19.25, 23.32 Машина часу

20.00 Стоп корупції!

20.25, 0.17 Рандеву з 

Я. Соколовою

21.00, 1.15 Велика політика

21.32, 3.00 Вікно в 

Америку

22.32 Д/ф «Світова війна»

02.15 В кабінетах

05.55 Огляд преси

НТН

05.00 Правда життя. 

Професії

05.30 Х/ф «Дорога в 
пекло»

08.40 Х/ф «Слухати у 
відсіках»

11.30, 3.35 Речовий доказ

15.00 Т/с «Детективи»

19.00, 3.05 Свідок

19.30 Т/с «Втеча»

23.30 Х/ф «Заміна-4: без 
права на поразку»

01.15 Т/с «Убивчий відділ. 

Стамбул»

04.35 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Музика і музиканти. 

Балетна абетка, ч. 2 

06.25 Польові дослідження 

козацької кухні, ч. 2 

06.40 Зелений бум. 

Путильська яровиця 

07.00 З одвічністю на «ти». 

Мгарський монастир. 

Земля, що торкається 

Неба, ч. 2 

07.30 Валерій Невєдров. Так 

твориться мистецтво, 

ч. 2. Як створити театр 

08.05 На пошанівок 

Володимира 

Свідзинського 

09.00 Інформаційна програма 

«Культура.День» 

09.20 Територія Кіно. Ярослав 

Гаврилюк 

10.15 Музей «Золоті ворота» 

10.35 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Сядристий, ч. 4 

11.00 О. Кобилянська. 

«Земля». Вистава 

Чернівецького 

обласного академічного 

музично-драматичного 

театру 

ім. О. Кобилянської

13.45 Монастирська церква 

14.00, 02.00 До 120-річчя 

Бориса Лятошинського

15.25, 03.25 Ігор Муратов. 

Поетичні світи

16.00 О. Толстой. 

«Золотий ключик». 

Вистава Київського 

академічного театру 

ляльок 

17.20 Феномен «Дитячої 

опери», ч. 1

17.45 Княждвір

18.00 Роки та друзі 

Олександра 

Спаринського

18.35 Національний музей 

історії України. Скарби

19.00, 00.00 Інформаційно-

аналітична програма 

«Культура. Дайджест»

19.20, 00.20 Позиція. Соло 

для Скрипки без 

оркестру

19.45 Дещо про кіно. Антон 

Тимонішин. Василь 

Цвиркунов. Тимофій 

Левчук

20.15 Д/ф «Григір Тютюнник. 

Доля. Коріння», ф. 1

21.00 Мистецькі історії. 

Барвистий світ 

музичного бароко

21.40 П. Саксаганський. 

«Шантрапа». 

Вистава Київського 

академічного театру 

«Колесо»

23.00 Джаз Коло. Україна 

— наш дім, ч. 1

23.45 Мистецтво Михайла 

Дмитренка

00.45 Д/ф «Сімдесятники. 

Микола Вінграновський. 

Український орфей»

01.05 Осінні зустрічі. Дмитро 

Шарабурін

04.00 Хорова асамблея Павла 

Муравського, ч. 1

05.25 Ігор Павлюк. «Між 

Бугом і Богом»

СТБ

05.50 ВусоЛапоХвіст

08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

10.45 Перевтілення 

13.05 Х/ф «Вам і не 
снилося»

15.00 Х/ф «Це мій собака»
17.00 Х/ф «Терміново, 

шукаю чоловіка»
19.00 Х/ф «Тато напрокат»
23.10 Давай поговоримо про 

секс

01.05 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00 Д/ф «Кінофан. 

Здогадки Лі Мі»

09.50 Шеф-кухар країни

11.00, 19.00 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

13.40 Дорогами мистецтва

14.30 Зимою і літом 

мандруємо світом

15.25 Скарби і смертельні 

таємниці морів

16.25 Природа сьогодні

17.00 Сольний концерт 

Анатолія Говорадла

20.10 Біла планета

21.00 Зоопарки світу

22.05 Х/ф «Голод»
00.00 Вихідний, після опівночі

01.10 Фантазія

02.50 Х/ф «Змова проти 
корони»

КАНАЛ «2+2»

00.00 М/ф

06.40 Маски-шоу

07.50 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.25 Облом.UA

10.25 Вайпаут

12.10 Top Gear

14.00 ДжеДАІ

15.00 Х/ф «Кікбоксер-2: 

дорога назад» ▲
16.50 4 тур ЧУ з футболу 

«Волинь» — «Зірка»

19.20 4 тур ЧУ з футболу 

«Дніпро» — 

«Ворскла»

21.30 Х/ф «Сірі» ▲
23.40 Х/ф «Акулозавр» ■
01.25 Х/ф «Жах з-під 

земл» ▲

ФУТБОЛ

06.00, 19.00, 22.00, 0.35, 2.40, 

5.00 Топ-матч

06.10 «Реал» — «Севілья». 

Суперкубок УЄФА

08.15 «Ман Сіті» — «Сток 

Сіті». ЧА

10.00, 16.30, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Боруссія (Д)» 

— «Ліверпуль». 1/4 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

12.10 «Барселона» — 

«Еспаньйол». ЧІ

13.55 ЧА. Передмова до туру

14.25 LIVE. «Халл Сіті» 

— «Лестер». ЧА

16.50 Передмова до 

матчу «Евертон» 

— «Тоттенгем». ЧА

16.55 LIVE. «Евертон» 

— «Тоттенгем». ЧА

19.20 Передмова до 

матчу «Ман Сіті» 

— «Сандерленд». ЧА

19.25 LIVE. «Ман Сіті» 

— «Сандерленд». ЧА

21.30 Світ Прем’єр-Ліги. ЧА

22.45 «Кристал Пелес» 

— «Вест Бромвіч». ЧА

00.50 «Олександрія» 

— «Зоря». ЧУ

03.10 «Мідлсбро» — «Сток 

Сіті». ЧА

ЄВРОСПОРТ

04.00, 5.00, 19.00, 23.05 

WATTS

06.00 Його величність футбол

07.00 Велоспорт. «Тур де 

Франс». Найкраще

08.00 Снукер. China Open. 

Фінал

09.30, 15.05, 21.30, 22.55, 

00.00 Шлях до 

«золота»

09.35, 11.00 Супербайк. Етап 

чемпіонату світу. Перша 

гонка

10.15, 11.45 Супербайк. Етап 

чемпіонату світу. Друга 

гонка

12.30 Велоспорт. Арктична 

гонка Норвегії. Другий 

етап

14.00, 21.35 Велоспорт. 

Арктична гонка 

Норвегії. Третій етап

15.10, 16.45, 19.15 Футбол. 

Чемпіонат Англії. 

Чемпіоншип. 2-й тур

00.05, 1.00, 2.30 Супербайк. 

Етап чемпіонату світу. 

Перша гонка

00.30, 1.45, 3.15 Супербайк. 

Етап чемпіонату світу. 

Друга гонка

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.40 Вакцини. Бізнес на 

страху

07.30 Брама часу

09.30 Неочікувана історія

11.20 Майбутнє Землі

13.10 Тваринне життя

14.10 Таємниці Африки

16.10 Дивовижні їжаки

17.10 Дика Шрі-Ланка

18.10 Полювання на НЛО

19.10 Прокляття скіфських 

курганів

20.10 Піраміди

21.00 Життя після людей

22.50 Паразити. Вторгнення

00.40 Таємниці кримінального 

світу

К1

05.00 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Свати біля плити

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

10.10 М/с «Міа та я»

11.30 М/ф «Бунт пернатих»

13.15 КВК

15.10 Розсміши коміка

17.10 Орел і решка. Незвідана 

Європа

21.00 Орел і решка. Шопінг-

2016

22.00 Орел і решка. 

Невидане

23.00 Х/ф «Раптово 
вагітна»

00.50 Т/с «Красуня та 

чудовисько»

02.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 10.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

06.45 Байдиківка

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 Мультmix

09.50 М/с «Лис Микита»

11.05 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

11.35 М/ф «Принц Єгипту»

13.25 М/ф «Барбі: Перлинна 

принцеса»

14.50 Х/ф «Король 
скейтборду: 
найвертикальніший 
примат»

16.30 Х/ф «Карибське 
золото»

18.15 М/ф «Льодовиковий 

період-3. Ера 

динозаврів»

20.00 Х/ф «Ларго Вінч. 
Початок»

22.00 Одного разу під 

Полтавою

23.00 Віталька

00.00 Т/с «Світлофор»

01.30 Одна за всіх

02.00 БарДак

03.15 17+

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00 У просторі буття

06.35 На слуху

06.55 Телемагазин

07.05 АгроЕра. Підсумки

07.15 Шеф-кухар країни

07.55 Золотий гусак

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

08.20 Світ on line

08.35 Смакота

09.10 Як це?

09.30 Хто в домі господар?

09.50 Хочу бути

10.15 Школа Мері Поппінс

10.30 Казки Лірника Сашка

11.00 ХХХІ Олімпійські ігри. 

Легка атлетика. Важка 

атлетика. Дзюдо

13.30, 20.00, 20.45 Студія. 

Ріо-2016

14.45 ХХХІ Олімпійські ігри. 

Веслування академічне. 

Фехтування

18.00 ХХХІ Олімпійські ігри. 

Легка атлетика. Теніс. 

Стрільба кульова

20.30 Новини

21.15, 22.45 ХХХІ Олімпійські 

ігри. Стрільба стендова. 

Стрибки у воду

22.40 Мегалот

23.40 ХХХІ Олімпійські ігри. 

Велоспорт. Фехтування

01.35 ХХХІ Олімпійські ігри. 

Важка атлетика. Легка 

атлетика. Стрибки у 

довжину. Плавання. 

Теніс

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 5—6 СЕРПНЯ 2016

УКРАЇНА МОЛОДА

13 серпня

ТБ-СУБОТА 11



КАНАЛ «1+1»

06.45 Ювілейний коцерт «Гурту 

ВВ. 30 років»

08.05 Українські сенсації

09.00 Лотерея 

«Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і 

Ведмідь»

10.05, 19.30 ТСН

11.00, 12.20 Світ навиворіт-3

13.30 Т/с «Центральна 

лікарня»

15.20 Комедія «Свати»

20.15, 2.30 Комедія «Шукаю 

жінку з дитиною»

00.00 Світське життя

01.00 Драма «Деліріум»

ІНТЕР

06.45 М/ф
07.40, 20.00, 0.20 Подробиці
08.10 уДачний проект
09.00 Готуємо разом
10.00 Орел і решка. 

Навколосвітня подорож
11.00 Орел і решка. Шопінг
12.00 Орел і решка. 

Ювілейний-2
13.00 Т/с «Фродя»
16.45 Х/ф «Тариф «Щаслива 

родина»
18.25, 20.30 Х/ф «Чоловік 

на годину»
22.30 Х/ф «Егоїст»
01.00 Х/ф «Запорожець за 

Дунаєм»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50, 19.00, 1.50, 6.00 
Події

07.30 Зоряний шлях
09.50, 22.00 Х/ф «Віддам 

дружину в хороші 
руки»

11.45 Т/с «Нелюба»
15.20 Х/ф «Наречений»
17.10, 19.40 Т/с «Берег 

надії»
00.00 Реальна містика
02.30 Т/с «Форс-мажори 3 

сезон»
04.10, 5.05 Таємний код 

зламано

ICTV

05.25 Факти
05.55 М/с «Том і Джері у 

дитинстві»
06.50 Стоп-10
07.45 Провокатор
08.45 Зірка YouTube
09.50 Дивитись усім!
10.50 Без гальм
11.15, 13.00 Х/ф «Ягуар»
12.45 Факти. День
13.30 Х/ф «Час відплати»
16.00 Х/ф «Золоте око»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Х/ф «Завтра не помре 

ніколи»
21.45 Х/ф «Повітряний 

маршал»
23.50 Х/ф «Без 

компромісів»

01.45 Х/ф «Драйвер 
на ніч»

03.30 Т/с «У полі зору»

НОВИЙ КАНАЛ

03.10 Великі почуття
03.45 Зона ночі
05.55 Kids Time
05.57 М/с «Кіт у чоботях»
09.10 Х/ф «Мачо і Ботан-2»
11.20 Х/ф «Місія 

нездійсненна»
13.20 Х/ф «Місія 

нездійсненна-2»

15.55 Х/ф «Місія 
нездійсненна-3»

18.15 Х/ф «Місія 
нездійсненна-4»

21.00 Х/ф «Вторгнення: 
битва за рай»

23.00 Х/ф «Аварія»
00.50 Х/ф «Еверлі»

5 канал

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

11.30, 12.30, 13.30, 
15.35, 16.30, 17.30, 
018.30, 22.30, 23.30, 
0.40, 1.00, 2.00, 4.00, 
5.00 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 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/ф «Світова війна» 
23.32 Фінансовий тиждень
01.55, 5.55 Огляд преси
02.20 Машина часу
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.30 Правда життя. Професії
06.00 Х/ф «34-й швидкий»
07.25 Х/ф «Будні карного 

розшуку»
09.00 Т/с «Походеньки 

нотаріуса Неглінцева»
13.00 Розсміши коміка
15.00 Х/ф «Королева 

бензоколонки-2»
16.40 Легенди карного розшуку
19.00 Т/с «Втеча»
23.00 Х/ф «Три години на 

втечу»
00.40 Х/ф «Спостерігачі-2»
02.35 Х/ф «Заміна-4: без 

права на поразку»
04.10 Речовий доказ
04.40 Легенди бандитської Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 О. Толстой «Золотий 

ключик». Вистава 
Київського академічного 
театру ляльок 

07.20 Феномен «Дитячої 
опери», ч. 1 

07.45 Княждвір 
08.00 Роки та друзі Олександра 

Спаринського 
08.35 Національний музей 

історії України. Скарби 
09.00 Сім чудес Полтави. 

Краєзнавчий музей
09.10 Православний календар 
09.20 Позиція. Соло для 

скрипки без оркестру 
09.45 Дещо про кіно. Антон 

Тимонішин. Василь 
Цвиркунов. Тимофій 
Левчук 

10.15 Д/ф «Григір Тютюнник. 
Доля. Коріння», ф. 1 

11.00 Мистецькі історії. 
Барвистий світ 
музичного бароко 

11.40 П. Саксаганський. 
«Шантрапа». Вистава 
Київського академічного 
театру «Колесо» 

13.00 Джаз Коло. Україна 
— наш дім, ч. 1 

13.45 Мистецтво Михайла 
Дмитренка 

14.00, 02.00 Ансамбль 
«Дніпро». 20 років на 
сцені

15.25, 03.25 Анна Ахматова. 
Київ—Петербург

15.50, 03.50 Православний 
календар 

16.00 Четвертий міжнародний 
музичний фестиваль, ч. 1

17.00 Чарівна солома
17.20 Феномен «Дитячої 

опери», ч. 2
17.45 Коломийська кераміка
18.00 Кароль Шимановський. 

Українські стежки 
польського генія

18.45 Православний календар 
19.00, 00.00 Інформаційно-

аналітична програма 
«Культура. Дайджест»

19.20, 00.20 Мовою мистецтва. 
Академія. Майстерня 
реставрації творів 
мистецтва

19.35 Незнаний Шевченко. 
Енергетика шевченкового 
слова

20.10 Головна роль. 5 вечорів 
iз франківцями. Ніна 
Гіляровська

21.00 Гала-концерт Київського 
національного 
академічного театру 
оперети

22.30 Світи Денисенків
23.25 Компіляція «Papa Duke 

band»
00.40 Д/ф «Бути сама 

собі ціллю. Ольга 
Кобилянська»

01.05 Володимир Шевченко. 
Інстинкт життя

04.00 Хорова асамблея Павла 
Муравського, ч. 2

05.05 О. Юрьєв. «Міріам». 
Вистава Київського 
академічного театру 
«Колесо»

 
СТБ

05.55 ВусоЛапоХвіст
07.00 Все буде добре!
09.00 Все буде смачно!
10.00 Караоке на майдані
11.00 Х/ф «Тато напрокат»
15.10 Містичні історії-7
19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
23.00 Я соромлюсь свого 

тіла-2

ТОНІС

06.10 Д/ф «Кінофан. 
Лотосовий ліхтар»

07.50 Натхнення
09.50, 21.35 Зоопарки світу
11.00, 18.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 
день за днем»

13.35 Зимою і літом 
мандруємо світом

14.10 Шеф-кухар країни
15.20 Подорож в царство тварин
16.25 Природа сьогодні
17.00 «Орбіта» Михайла 

Поплавського
17.45 «Euro show» Михайла 

Поплавського
20.00 Цивілізація Incognita
20.25 Кумири
20.35 Світські хроніки
21.00 Євромакс
22.00 Х/ф «Змова проти 

корони»
02.00 Вихідний, після опівночі
03.00 Т/с «Еротична спека»
04.00 Х/ф «Голод»
05.35 Rock Time

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 Хоробрі серця
16.50 4 тур ЧУ з футболу 

«Чорноморець»- 
«Олімпік» ▲

19.00 Х/ф «Універсальний 
солдат-3: новий 
початок» ▲

21.30 Профутбол
23.15 Х/ф «Викрадення» ▲
01.00 Х/ф «Воїн» ■ 
 

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 16.00, 18.20, 23.00, 
3.30, 5.30 Топ-матч

06.10 «Халл Сіті» — 
«Лестер». ЧА

08.10 «Евертон» — 
«Тоттенгем». ЧА

10.00, 15.40, 20.15 Футбол 
NEWS. LIVE

10.20 «Ман Сіті» — 
«Сандерленд». ЧА

12.10 «Кристал Пелес» 
— «Вест Бромвіч». ЧА

13.55 «Олександрія» 
— «Зоря». ЧУ

16.10 «Реал» — «Севілья». 
Суперкубок УЄФА

18.30 Футбол LIVE
19.25 LIVE. «Сталь» — 

«Динамо». ЧУ
21.20 Великий футбол
23.20 «Борнмут» — «МЮ». 

ЧА
01.10 Світ Прем’єр-Ліги. ЧА
01.40 «Арсенал» — 

«Ліверпуль». ЧА
03.40 «Реал» — 

«Вольфсбург». 1/4 
фіналу. Ліга чемпіонів 
УЄФА

ЄВРОСПОРТ

04.00, 5.00 WATTS
06.00 Теніс. Australian Open. 

Найкраще
07.00 Теніс. «Ролан Гаррос». 

Найкраще
08.00, 20.15 Снукер. Чемпіонат 

світу. Фінал
09.30, 15.05, 20.00, 21.30, 1.00 

Шлях до «золота»
09.35, 10.30, 12.00 Супербайк. 

Етап чемпіонату світу. 
Перша гонка

10.00, 11.15, 13.30 Супербайк. 
Етап чемпіонату світу. 
Друга гонка

12.00 Супербайк. Етап 
чемпіонату світу. США. 
Перша гонка

15.10 Велоспорт. Арктична 
гонка Норвегії. Третій 
етап

17.00, 1.05 Велоспорт. Арктична 
гонка Норвегії. Четвертий 
етап

19.00 Велоспорт
21.35, 23.00, 2.00 Футбол. 

Чемпіонат MLS. 22-й тур

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
06.40 Жертви краси
07.30 Брама часу
09.30 Неочікувана історія
11.20 Життя після людей
13.10 Тваринне життя
14.10 Мисливець та жертва
15.10 Дивовижна Чехія
16.10 Дика Шрі-Ланка
18.10 Містична Україна
21.00 Майбутнє Землі
22.50 Паразити. Вторгнення
00.40 Шокуюче відео

К1

05.00 Рецепти щастя. Нова 
історія

05.50 Свати біля плити
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 М/ф
10.10 М/ф «Бунт пернатих»
11.50 М/с «Міа та я»
13.10 Орел і решка. Незвідана 

Європа
17.10 Орел і решка. Невидане

18.10 Орел і решка. Шопінг-
2016

19.10, 1.15 Вечірній квартал
21.00 Х/ф «Домашній 

арешт»
23.10 КВК
03.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 10.10 М/с «Дора-
мандрівниця»

06.45 Байдиківка
07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 Мультmix
09.50 М/с «Лис Микита»
11.05 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»
11.35 М/ф «Барбі: перлинна 

принцеса»
12.45 Х/ф «Король 

скейтборду: 
найвертикальніший 
примат»

14.15 Х/ф «Карибське 
золото»

16.00 Т/с «Домашній арешт»
18.00 Одного разу під 

Полтавою
20.00 Країна У
23.00 Віталька
00.00 Т/с «Світлофор»
01.30 Одна за всіх
02.00 БарДак
03.15 17+
03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»
05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00 Світ православ’я
06.35 На слуху
06.55 Телемагазин
07.10 Крок до зірок
07.55 Золотий гусак

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

08.20 Світ on line
08.35 Смакота
09.25 ХХХІ Олімпійські ігри. 

Важка атлетика. Легка 
атлетика

11.45 Фольк-music
12.50 Перша шпальта
13.30, 20.00, 20.45 Студія. 

Ріо-2016
14.30 ХХХІ Олімпійські ігри. 

Бадмінтон
15.00 ХХХІ Олімпійські ігри. 

Фехтування. Легка 
атлетика. Синхронне 
плавання. Бокс. Теніс

19.00 ХХХІ Олімпійські ігри. 
Кінний спорт. Бокс. 
Теніс. Стрільба кульова. 
Вітрильний спорт

20.30 Новини
21.15 ХХХІ Олімпійські ігри. 

Спортивна гімнастика. 
Стрибки у воду. 
Велоспорт

23.30 ХХХІ Олімпійські ігри. 
Велоспорт. Фехтування. 
Бокс. Важка атлетика

03.00 ХХХІ Олімпійські 
ігри. Легка атлетика. 
Потрійний стрибок. Теніс
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Ігор ВІТОВИЧ

 У музеї воскових фігур у Лон-
доні та його філіалі у Вашингтоні 
з’явилися скульптурні зображен-
ня голів кандидатів у президенти 
США Хілларі Клінтон та Дональ-
да Трампа, повідомляє британсь-
ка газета «Дейлі Мейл». Щоправ-
да, вони виготовлені не з воску, а 
з глини. Творці скульптур дали їм 
назву «Голова в голову» (Head-To-
Head). Назви «Ніс у ніс» чи «Лоб у 
лоб» їм також пасували б. 
 Для музею це не є новацією, 
бо він віддавна перед виборами 
виставляє зображення претенден-
тів на Білий дім. Наразі вистав-
лені лише голови з глини. Коли 
пiсля виборів 8 листопада стане 
відомий переможець, то глиняна 
голова перетвориться на повно-
цінну воскову фігуру 45-го прези-
дента США до дня його інавгура-
ції.
 Процес виготовлення голів 
кандидатів у президенти зайняв у 
майстрів-скульпторів Музею ма-
дам Тюссо шість місяців, адже їм 
потрібно було до найменших под-
робиць схопити особливості облич-
чя кожного з кандидатів та переда-
ти індивідуальність кожного з них. 
Головний скульптор музею Сті-
вен Менсфілд має великий досвід. 
Йому вже доводилося виготовляти 
воскову скульптуру Хілларі Клін-
тон ще як першої леді, він також 

2000 року створив скульптуру по-
переднього президента Джорджа 
Буша-молодшого. В музеї Тюссо 
виставлені скульптурні зображен-
ня всіх 44 дотеперішніх президен-
тів США.
 Президенти і кандидати в пре-
зиденти зазвичай не мають запе-
речень, щоб їхнi фігури виставля-
лися в музеї Тюссо, а от щодо ву-
личної творчості майстрів графіті 
вони мають менше ентузіазму. 
Коли світом почала гуляти фото-
графія Хілларі Клінтон, яка зоб-
ражена на стіні одного з будинків 
австралійського міста Мельбурн 
у чорній паранджі, то суд цього 
міста наказав власнику будинку 
прибрати зображення. Той не по-
годився і попросив автора, відо-
мого вуличного хуложника під 
псевдо Lushsux змінити зобра-

ження Клінтон на менш провока-
тивне. Той зобразив Клінтон уже 
в бікіні в кольорах американсь-
кого прапору. Суд залишився за-
доволеним і дозволив залиши-
ти зображення. Цей же творець 
увічнив на стіні іншого будинку 
Мельбурна зображення Дональ-
да Трампа в оголеному вигляді і 
в еротичній позі. Але судового рі-
шення позбавитися такого живо-
пису ще не було, повідомляє Сі-
Ен-Ен. 
 Скульптури Клінтон і Трампа 
в музеї виставлені «ніс у ніс», але 
у виборчій кампанії такої рівності 
немає. Телеканал «Фокс Ньюс» 
повідомив що відрив між канди-
датами збільшився до 10% на ко-
ристь Клінтон. 49% опитаних го-
тові голосувати за неї, а 39% — за 
Трампа. ■

НЕБЕЗПЕКА

Страшно й на 
вулицю вийти
Жертви нападника в центрі Лондона 
— одна загибла і п’ятеро поранених
Олег БОРОВСЬКИЙ

 У центрі британської столиці чоловік напав на лю-
дей iз ножем, унаслідок чого 60-річна жінка загинула, 
ще п’ятеро осіб отримали поранення. Напад стався вве-
чері, близько 22:30 за місцевим часом на Рассел-сквер, 
що розташована неподалік Британського музею та Лон-
донського університету. Поліція затримала нападника, 
ним виявився молодик віком 19 років. Його особу поки 
що не розголошують. Для його затримання поліції до-
велося застосувати електрошокер. Медики намагалися 
врятувати життя жінки на місці події, проте через ко-
роткий час вона померла. Поранення отримали ще одна 
жінка та четверо чоловіків, вони перебувають у лікар-
ні, повідомляє «Рейтер».
 «Тероризм є одним із можливих мотивів, який вив-
чається на даному етапі», — заявили в поліції, додав-
ши, що розглядають також версію того, що нападник 
був психічно хворим. Поліція наразі не може сказати, 
чи мав нападник спільників.
 Напередодні в Скотланд-Ярді оголосили, що через 
загрозу терактів на вулицях Лондона стане відчутно 
більше озброєних поліцейських патрулів. На вулиці 
Лондона виводять додатково 600 озброєних патрулів. 
Завдання — охорона громадськості від усіх типів за-
гроз. Нещодавно керівник поліції Лондона висловив 
думку, що наступний теракт у Британії — це лише пи-
тання часу. На сьогодні в Лондоні працює понад 30 ти-
сяч поліцейських. Щоправда, більшість із них є неоз-
броєними. За словами комісара поліції Лондона Бер-
нарда Гоґана-Гова, посилюється озброєне патрулю-
вання найбільш видатних місць столиці та столичного 
регіону. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Найвищу у світі вежу 
з  оглядовим майданчи-
ком, що рухається,  від-
крили вчора в курортно-
му місті Брайтон, що на 
південному узбережжі 
Англії. Відвідувачі змо-
жуть насолодитися крає-
видом iз висоти 130 мет-
рів. Споруда, яка отрима-
ла назву British Airways 
i360, створена подруж-
ньою парою авторів Деві-
дом Марксом та Джулією 
Барфілд. Вони ж є автора-
ми гігантського оглядово-
го колеса в британській 
столиці під назвою «Лон-

донське око». При цьому 
брайтонська вежа вища 
від лондонського оглядо-

вого колеса майже на сім 
метрів.
 В оглядовій скляній 

капсулі діаметром 18 мет-
рів, яка вмощена на ста-
левій колоні висотою 162 
метри і діаметром менше 4 
метрів, уміщається до 200 
відвідувачів. У споруді та-
кож є «небесний» бар. 
 «Ідея споруди дуже 
проста — приносити за-
доволення. Дати людям 
те, що захоплює, нади-
хає, відкриває вид на чу-
дові міста Брайтон і Гоув, 
на берег та довкілля», — 
каже співавтор незвичай-
ної вежі Девід Маркс. Спо-
рудження закінчили ще 
наприкінці листопада ми-
нулого року, а впродовж 
наступних місяців здійс-
нювалася перевірка фун-
кціональності та безпеки. 
«Британські авіалінії», 
чию назву отримала 
вежа, мають з її власни-
ками п’ятирічний спон-
сорський контракт. Паса-
жири, які літають у лон-
донський аеропорт «Га-
твік», тепер мають нагоду 
милуватися незвичайною 
спорудою з повітря. 
 Вартість квитка на 
«сьоме небо» — 15 фун-
тів стерлінгів для дорос-
лих, 7,5 фунта для дітей 
від 4 до 16 років, безкош-
товно для немовлят. Три-
валість перебування на 
оглядовому майданчи-
ку — 20 хвилин. Брай-
тон щороку відвідують 
11 мільйонів туристів, iз 
них один мільйон закор-
донних. Тому комерцій-
ний успіх вежі гаранто-
вано. ■

СТРАХ

До інфаркта 
довели через 
жарт
Німецькі туристи розіграли 
невдалий флешмоб в Іспанії
Олег БОРОВСЬКИЙ

 В Іспанії невдалий флешмоб німецьких туристів на 
набережній курортного міста Платжа-д’Ару (Золотий 
Пляж) на півночі Каталонії поблизу кордону з Фран-
цією спричинив паніку. Організатори флешмобу, в 
якому взяли участь близько 200 осіб, кричали і бігли 
по набережній iз фотоапаратами зі штативами, робля-
чи вигляд, що вони папараці і переслідують якусь зна-
менитість. Однак люди довкола подумали, що діється 
щось жахливе, що стався теракт, на зразок того, що в 
Ніцці. Пролунали чутки про постріли. Усі почали тіка-
ти. Водії розвертали машини просто серед вулиці і та-
кож утікали.
 Поліція всіляко намагалася заспокоїти людей, 
повідомляла у соцмережах, що тривога  фальшива, і 
спростовувала чутки про постріли. «Важко було зро-
зуміти, що коїться. Легко можна було подумати, що це 
якийсь напад. Хоча учасники не були якось по-особли-
вому вдягнені, не мали муляжів зброї, нікому не пог-
рожували і не застосовували силу», — розповів місце-
вий поліцейський Хосеп Соле. «На вулиці був дим, тож 
у певний момент я подумала: ось воно! Або бомба, або 
хтось стріляє... Я закрила магазин і побігла разом з усі-
ма», — розповіла продавчиня морозива на набережній. 
Поліція отримала приблизно 100 телефонних повідом-
лень про терористичний напад і стрілянину.
 11 осіб потрапили в лікарню, бо отримали незначні 
поранення внаслідок тисняви або в них сталися напади 
паніки. В одного чоловіка стався серцевий напад. 
 П’ятьох німецьких туристок віком 20-25 років, які 
організували флешмоб, затримали. Наступного дня від-
пустили, однак справу проти них ще не закрито. Вони 
постануть перед судом за порушення громадського по-
рядку. Президент Каталонії висловив побажання, щоб 
туристок покарали, і їм більше не приходили в голову 
ідеї так безглуздо жартувати. ■

■

РЕКОРДИ

На сьомому небі

■

АРТ-ПРОСТІР

«Голова в голову»
У Музеї мадам Тюссо 
з’явилися зображення 
Хілларі Клінтон 
і Дональда Трампа

■

Схожі на оригінал.❙

В Англії відкрили найвищу 
у світі вежу з оглядовим 
майданчиком, що рухається

Всередині вежі.❙
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Ольга ПРИНДЮК

 Фестиваль оркестрової му-
зики «Літні музичні промені», 
який проходитиме з 8 по 26 сер-
пня у Національній філармонії 
України, — одна з найяскраві-
ших подій «мертвого сезону» 
в Києві. Його учасниками ста-
нуть національні ансамбль 
солістів «Київська камерата» 
та академічний духовий сим-
фонічний оркестр, Київський 
камерний оркестр та Академіч-
ний симфонічний оркестр На-
ціональної філармонії Украї-
ни. Разом із ними виступлять 
відомі як українські солісти-
інструменталісти та вокалісти, 
так і виконавці із Польщі та Ве-
ликобританії. 
 «Один мислитель сказав: 
«Світове значення будь-якої 
держави слід визначати за рів-
нем її культури». У наш час ве-
деться багато розмов про рі-
вень культури України, ви-
суваються різні судження. 
На мою думку, в українсько-
го суспільства високий рівень 
духовності, оскільки є попит 
на мистецтво та культуру», — 
розмірковує Володимир Лука-
шев, художній керівник На-
ціональної філармонії Украї-

ни, народний артист, професор. 
 Фестиваль «Літні музичні 
промені» було засновано у 2010 
році за ініціативою гендиректо-
ра Національної філармонії Ук-
раїни Дмитра Остапенка. Виз-
начальну роль у створенні фесту 
відіграли прохання меломанів-
прихильників продовжити кон-
цертний сезон у серпні. 
 «Особливість фестивалю 
«Літні музичні промені» в тому, 
що він надає можливість про-
довжити спілкування слухачів 
із музичним мистецтвом у пе-
ріод відпусток, — каже «УМ» 
Володимир Лукашев. — Що-
року ми готуємо різні концер-
тні програми, намагаємось де-
мократизувати їх. Адже колек-
тиви Національної філармонії 
України виконують доступні 
симфонічні твори, які розрахо-

вані на широку слухацьку ауди-
торію».
 Цього року Національна 
філармонія України підготува-
ла 12 концертів. «Літні музич-
ні промені» дуже різноманіт-
ні: класична музика, джаз, по-
пулярні твори, опуси сучасних 
композиторів, музика до улюб-
лених кінофільмів. 
 Відкриє «Літні музичні про-
мені— 2016» 8 серпня концерт 
ансамблю солістів «Київська 
камерата». У першому концерті 
проекту «Музичні ремінісценції. 
Подорож по Європі» прозвучать 
твори італійських та іспансь-
ких композиторів XVIII—XX 
століття. Виступлять солістки-
скрипальки, зокрема Бог дана 
Півненко. Наступного дня про-
довжить фестиваль Національ-
ний академічний духовий сим-

фонічний оркестр концертом 
«Вальс, вальс, вальс». А 16 сер-
пня цей колектив виступить із 
концертом «Класика у джазо-
вому вимірі». Заключний кон-

церт фестивалю — «Планета 
Голлівуд»: звучатимуть твори 
до кінофільмів «Зоряні війни», 
«Титанік», «Аватар», «Охоро-
нець», «Агент 007». ■

Унікальний проект 
«Меморіальні села 
України»
 Голова сільської ради 
Мойсівки Світлана Щер-
бина розповідає «Україні 
молодій»: «Цей історич-
ний стенд та ще три мен-
ші, котрі ми облаштували 
у клубі, біля церкви та не-
подалік того місця, де сто-
яв маєток Волховських, 
— то творчість бага тьох 
людей». Над ним труди-
лися історик-краєзна-
вець Василь Суддя, фо-
тограф Віталій Олефірен-
ко, працівники відділу ін-
формації районної ради, а 
фінансово підтримав міс-
цевий підприємець Євген 
Вишняков. Стенд виго-
товили з металу, вкрили 
його захисною плівкою, 
аби інформацію на ньо-
му не випалювало сонце, 
а поруч посадили клумбу 
чорнобривців та майорів.
 «Нововведення одно-
сельці сприйняли схваль-
но. Кажуть, такі стен-
ди потрібні. Щоб і інші 
люди знали історію на-
шого села», — говорить 
Світлана Щербина.
 «У жодному селі Ук-
раїни немає такого іс-
торичного стенду, як у 
Мойсівці. І його встанов-
лення — це перший крок 
у реалізації туристичного 
проекту Черкащини «Ме-
моріальні села України», 

— додає Олена Костюко-
ва, кандидат історичних 
наук, доцент кафедри ту-
ризму і готельно-ресто-
ранної справи Черкась-
кого національного уні-
верситету імені Богдана 
Хмельницького, котра є 
автором цього проекту і 
вперше в Україні на базі 
рідного університету ство-
рила науково-методич-
ний центр туризмології і 
екскурсознавства, який 
займається не лише підго-
товкою професійних кад-
рів — екскурсоводів і вчи-
телів-екскурсознавців, а й 
впровадженням ось таких 
туристичних маршрутів 
на теренах Черкащини. 
 Головна увага, пояснює 
пані Олена, спрямована на 
шкільні екскурсійні про-
грами, мета яких — націо-
нально-патріотичне вихо-
вання учнівства. І такий 
проект, наголошує, вже 
почали втілювати не лише 
у Драбіському, а й у Смі-
лянському та Золотонісь-
кому районах області. 
 Олена Костюкова пе-
реконана: настав час звер-
нути увагу на інформацій-
но-історичний простір ук-
раїнського села. Адже, 
наголошує, тисячі людей 
проїжджають через наші 
села і нічого про них не 
знають. Там немає стен-
дів, які б коротко розпові-
дали місцеву історію, не-

має екскурсоводів, котрі б 
могли презентувати насе-
лений пункт.
  Нам треба, перекона-
на пані Олена, до цієї ро-
боти залучати вчителів 
та учнів у селах, керівни-
ків місцевих музеїв, сіль-
ських активістів, студен-
тів і розкривати історичне 
минуле населених пунк-
тів, долі людей, котрі там 
народилися й прослави-
лися добрими справами, 
показувати місцеві тради-
ції, природні особливості 
краю, збирати експона-
ти вже з новітньої історії 
України та про її ниніш-
ніх героїв.
 Вона пригадує, з яким 
розумінням поставилися 
в Драбівському районі, 
коли мова зайшла про 
встановлення історич-
ного стенду в Мойсівці 
очільники районної ради 
та рай держадміністрації 
Володимир Дзега та Іван 
Гайдай, тодішня голо-
вна освітянка району Ан-
тоніна Сакун. Тож, під-
креслює, реалізація за-
думу відбулася у стислі 
терміни, що особливо по-
радувало. Учитель історії 
Василь Суддя розробив 
ще й екскурсійну програ-
му про минувшину села, 
котра розкриває школя-
рам сторінку з життя Та-
раса Шевченка, пов’язану 
з Мойсівкою.

Націоналіст Євген 
Чекаленко й інші
 «Неподалік Мойсів-
ки є село Кононівка, вліт-
ку 1908 року в тамтеш-
нього поміщика-ліберала 
і націоналіста Євгена Че-
каленка гостював пись-
менник Михайло Коцю-
бинський, який пізніше 
у своєму творі Intermezzo 
описав тяжке життя се-
лян у дореволюційній 
Кононівці», — веде далі 
Олена Костюкова. У груд-
ні цього року, каже вона, 
минає 150 років iз дня на-
родження Євгена Чека-
ленка, тож плануємо й 
там встановити інформа-
ційно-історичний стенд. 

 «Ми будемо продов-
жувати таку роботу і в ін-
ших селах, створювати 
екскурсійні програми для 
учнів. Бо одна справа роз-
повідати про історію рід-
ного краю за партою, інша 
— показати це наочно», — 
обіцяє пані Олена. 
 За її словами, в тому 
ж Смілянському районі 
дотепер збереглося п’ять 
унікальних дерев’яних 
храмів, збудованих ще 
у 1804—1840 роках. 
Тож таку багату духовну 
спадщину, вважає вона, 
обов’язково треба пока-
зувати дітям. Адже про-
ведені екскурсії спонука-
тимуть їх по-іншому ди-

витися на свої села, у них 
буде бажання змінювати 
там життя.
 Олена Миколаївна 
наводить приклад, як у 
селі Попівка Смілянсь-
кого району, в якому 13 
років жив і творив лау-
реат Нобелівської премії 
Ілля Мечников, де є му-
зейна кімната вченого, з 
цікавістю зустріли її про-
позицію засадити планта-
цію лікувальною квіткою 
нагідкою, аби можна було 
милуватися такою красою 
і тим, хто там нині живе, і 
тим, хто приїжджає.
 За словами пані Оле-
ни, на Черкащині кожне 
село може похвалитися 
своєю славною історією. 
Тому вона вже найближ-
чим часом через сільські 
та районні ради ініціюва-
тиме прийняття положен-
ня про меморіальні села. 
 «Хочу щоб таким се-
лам, які не ввійшли до на-
ціональних заповідників, 
дали назву «Меморіаль-
ні села України». Адже 
їм ціни немає, туди тре-
ба їхати, аби відчути, на-
скільки наша земля бага-
та історичними розпові-
дями», — зізнається Оле-
на Костюкова. 
 Вона переконана, зав-
дяки такому проекту 
вдасться привернути ува-
гу до історії черкаських 
сіл, зробити акцент на 
екології тамтешнього нав-
колишнього середовища і 
комфортного проживан-
ня людей — які там доро-
ги, яку воду люди п’ють, 
яким повітрям дихають. 
 Дивіться з любов’ю, 
закликає Олена Костюко-
ва, на ту землю, де ви жи-
вете, пізнавайте, дослід-
жуйте її і вона розкриєть-
ся перед вами всіма барва-
ми. 
 «От ми хочемо стати 
частиною Європи, люби-
мо подорожувати тамтеш-
німи містами та селами й 
захоплюємося їхньою іс-
торією, то давайте робити 
все, аби людям було ціка-
во приїжджати й до нас», 
— підсумовує Олена Кос-
тюкова. ■

ІНІЦІАТИВА

Історія починається з малого
Де на Черкащині бували лауреат Нобелівської премії Ілля Мечніков та письменник Михайло 
Коцюбинський?

■

Інформаційний стенд розповідає про історію села Мойсівка.
Фото Світлани ЩЕРБИНИ.

❙
❙

Людмила НІКІТЕНКО

Віднедавна при в’їзді у Мойсівку Драбівського району мандрiвникiв зустрічає вели-
кий інформаційний стенд. І всі ті, хто біля нього зупиняються, мають змогу за кілька 
хвилин дізнатися славну історію цього села. Адже на тій стелі — фотографія мо-
лодого Тараса Шевченка, який свого часу чотири рази бував у мойсівському маєтку 
поміщиків Волховських; фото красуні Ганни Закревської, з якою поет там зустрівся 
на балу і в яку був закоханий; світлини двоярусного ставка та церкви Петра і Павла, 
збудованої Волховськими ще у 1808 році та збережені в Мойсівці дотепер. Чи знали 
ви всі ці подробиці з життя Кобзаря?

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Оркестровий вальс і джаз
Наступного тижня починаються 
«Літні музичні промені»

■

На відкритті фестивалю гратиме скрипалька Богдана Півненко.
Фото з сайта vox.com.ua.

❙
❙
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«Певно мірою  «Шахтар» виглядав самовпевнено».Адольф Хюнттер
головний тренер ФК «Янг Бойз» (Швейцарія)

УКРАЇНА МОЛОДА

Олексій ПАВЛИШ

Після впевненої перемоги над 
«бджолами» у Львові донеч-
чани, здавалося, не матимуть 
особливих проблем і у виїзно-
му матчі. На користь «гірників» 
говорили і букмекерські про-
гнози перед візитом до Швей-
царії, і комфортний рахунок 
у домашньому поєдинку. Але 
якщо перший крок «помаран-
чево-чорних» до раунду «плей-
оф» видався успішним, то 
другий завершився провалом 
— «Янг Бойз» у серії пенальті 
здобув путівку до наступного 
етапу  ЛЧ.

Невдала гра «по рахунку»
 Початок швейцарського 
матчу не віщував лиха донечча-
нам. Підопічні Паулу Фонсеки 
насамперед дбали про те, аби не 
пропустити, тому моментів біля 
воріт П’ятова у першому таймі 
було обмаль. Невиразна гра «бд-
жіл» у стартовій 45-хвилинці, 
схоже, змусила «гірників» за-
рано повірити в переможний ре-
зультат. Так, бразильці «Шах-
таря» час від часу розганяли 
перспективні контратаки, не-
безпечно після стандартів про-
бивав Степаненко, проте зго-
дом гості заспокоїлись, намага-
ючись тримати необхідний ра-
хунок.
 Швейцарці ж нікуди не пос-
пішали, хоч їм і треба було за-
бивати двічі. Спочатку навіть 
здалося, що «жовто-чорних» 
влаштовує нульова нічия, од-
нак виявилося, що вони просто 
чекали на помилки «гірників» 
у захисті. Своєї мети господарі 
досягли — у середині другого 
тайму дублем відзначився япо-
нець Кубо. Могли «помаранче-

во-чорні» пропустити і втретє, 
але після удару Бертоне П’ятова 
врятував каркас воріт.
 Прагнучи змінити хід поє-
динку, наставник донеччан Па-
улу Фонсека випустив Селезньо-
ва та Нема, котрі раз у раз мар-
нували голеві нагоди. Міг по-
дарувати гостям путівку до 
наступного етапу змагань  Мар-
лос, проте забити такий необ-
хідний виїзний м’яч  не зміг. 
 Долю протистояння ж ви-
рішила серія пенальті, до якої, 
схоже, краще підготувались 
швейцарці. А для підопічних 
Фонсеки післяматчева «лоте-
рея» останнім часом складаєть-

ся не кращим чином: кілька 
тижнів тому донеччани  по пе-
нальті програли Суперкубок 
України київському «Динамо». 
Свою невтішну традицію «гір-
ники» перенесли і на стадіон у 
Берні: на чотири влучні пострі-
ли господарів «помарачево-чор-
ні» відповіли лише двома. Свої 
спроби змарнували бразилець 
Фред та іменинник Ракицький, 
котрого, до слова, випустили на 
поле саме для удару в серії.

Непростий «вітер змін» 
«гірників»
 Після матчу наставник 
«Шахтаря» Паулу Фонсека 

взяв на себе відповідальність 
за невтішний результат: «При-
кро, що не вдалося подолати цю 
стадію, адже нашою метою було 
потрапляння до групового турні-
ру ЛЧ. Боляче визнавати й те, що 
ми програли, домінуючи по ходу 
поєдинку. На жаль, «Шахтар» і 
не забив, хоч і мав чимало нагод. 
Суперник же вдало використав 
наші помилки. Результат, звіс-
но, поганий, але за все, що сьо-
годні сталося, відповідаю лише 
я. Думаю, нам іще потрібно кіль-
ка тижнів, аби налагодити гру».
 Невдалий поєдинок у вико-
нанні своєї команди визнав і 
капітан «гірників» Даріо Срна: 

«Важка поразка, ми не може-
мо собі дозволяти такого. Усім 
зараз варто замислитись, це не 
була та команда, яку хочуть ба-
чити фанати. Нам потрібен час, 
аби серйозно покращити реалі-
зацію моментів».
 Водночас головний тренер 
«Янг Бойза» Адольф Гюттер 
заявив, що «Шахтар» був над-
то впевненим у своїй перемозі 
напередодні матчу у Берні, за 
що й поплатився.
 Власне, брак часу для вив-
чення стилю гри нового на-
ставника та надмірна самовпе-
неність й зіграли злий жарт із 
«гірниками». Тактика Фонсе-
ки поки вдало працює у мат-
чах чемпіонату, де «Шахтар» 
обіграв не найсильніших супер-
ників — «Чорноморця» та «Зір-
ку». А от зустрічі з міцним євро-
кубковим бійцем — «Янг Бой-
зом» — показали, що у грі «по-
маранчево-чорних» ще не все 
гаразд. Вочевидь, варто порту-
гальському фахівцеві попрацю-
вати і над психологічним ста-
ном своїх гравців, оскільки за 
часів Луческу «гірники» після 
успішних домашніх поєдинків 
зазвичай доводили справу до 
переможного кінця. Та й  про-
блем зі слабкою реалізацією го-
левих нагод донеччани у мину-
лому сезоні не мали.
 Зазначимо, що тепер на 
«Шахтар» очікують матчі 
«плей-оф» за вихід до групово-
го етапу Ліги Європи. ■

Григорій ХАТА

 П’ятого серпня в Ріо-де-Жанейро 
стартують літні Ігри, котрі вперше в іс-
торії олімпійського руху пройдуть у Пів-
денній Америці.
 Під час змагань, які триватимуть 5-21 
серпня, організатори планують розігра-
ти рекордну кількість медалей (306 ком-
плектів нагород) серед більш ніж 10 ти-
сяч спортсменів, які представлятимуть 
207 країн світу. Уперше залучивши до 
рядів учасників XXXI літньої Олімпіа-
ди спортсменів із Косова та Південного 
Судану, МОК таким чином установив ре-
корд за кількістю країн-учасниць. 
 Примітно, що серед олімпійців, які 
візьмуть участь у майбутніх Іграх, буде 
збірна біженців. Це десять спортсменів 
родом із Сирії, Південного Судану та Де-
мократичної Республіки Конго, котрі че-
рез воєнні конфлікти на своїх батьківщи-
нах були змушені шукати притулку в ін-
ших державах.
 «Ці люди не мають дому, не мають ко-
манди, не мають національного гімну. 
Включивши цих атлетів до олімпійської 
сім’ї, ми хотіли послати сигнал надії всім 
біженцям на планеті. Кожен iз них, не-
зважаючи на пережиті ними неймовірні 
трагедії, завдяки своїм талантам та, що 
головне, силі людського духу може зали-
шатися активним членом суспільства», 
— заявив головний олімпієць планети 
Томас Бах під час Конгресу МОК, що від-
бувся напередодні старту Ігор.

 Урочиста церемонія відкриття Бра-
зильської олімпіади має відбутися на слав-
нозвісному стадіоні «Маракана», котрий 
до реконструкції уміщував 200 тис. гля-
дачів. Програму урочистостей її організа-
тори тримають у секреті, проте не складно 
здогадатися, що на «Маракані» бразильці 
влаштують грандіозний карнавал.
 Під ковдрою таємничості перебуває 
й ім’я людини, котра запалить олімпій-
ський вогонь у Ріо-де-Жанейро. Утім ін-
формація, що надходить iз різних дже-
рел, свідчить, що офіційний старт Іграм 
дасть легендарний бразильський фут-
боліст Пеле. «Запалити олімпійський 
вогонь мене особисто просив президент 
МОК. Щоправда, в момент відкриття 
Ігор, згідно з моїми контрактами, я мав 
би бути на іншому заході. Якщо вдасться 
вирішити цю проблему, я мав би за честь 
дати старт Олімпіаді», — зізнався «Ко-
роль футболу».
 Варто відзначити, що дорога олім-

пійського вогню до місця призначення 
виявилася доволі складною. Факельну 
естафету по Ріо довелося проводити під 
пильним захистом правоохоронців та за 
скороченим маршрутом. Незадоволені ве-
ликими фінансовими витратами держав-
них коштів на організацію Ігор бразиль-
ці влаштували протести під час естафети 
олімпійського вогню, зірвавши таким чи-
ном запланований святковий захід. При-
мітно, що подібного роду народний гнів 
можна було спостерігати й перед стартом 
футбольного чемпіонату світу, який два 
роки тому також приймала Бразилія.
 Додамо, що прапороносцем олімпій-
ської збірної України на церемонії відкрит-
тя Ігор буде олімпійський чемпіон Сіднея-
2000 Микола Мільчев. У свої 48 років май-
стер стендової стрільби є найдосвідчені-
шим українським олімпійцем, котрий 
здобув право виступити в Ріо. Як відзна-
чили в НОК, збірна України одноголосно 
обрала Мільчева своїм прапороносцем. ■

ІГРИ-2016

Арена для легенд
Старт Бразильській олімпіаді має дати «Король 
футболу», а прапороносцем в українській збірній буде 
олімпійський чемпіон зі стендової стрільби

■

На Лондонській олімпіаді-2012 
прапороносцем у «синьо-жовтих» 
на церемонії відкриття Ігор був 
титулований дзюдоїст Роман Гонтюк.
Фото з сайта eposhta.com.

❙
❙
❙
❙
❙

Після зміни керманича «Шахтар» уперше за багато років не зіграє в груповому раунді Ліги чемпіонів.
Фото з сайта shakhtar.com.

❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. 3-й кваліфі-
каційний раунд. Матчі-відповіді. 
«Янг Бойз» — «Шахтар» — 2:0 (по 
пен. — 4:2; Кубо, 54, 60; перший матч 
— 0:2). 
 Інші найцікавіші результати. 
«Монако» — «Фенербахче» — 3:1 
(Жермен, 2, 65; Фалькао, 18 (пен.) 
— Еменіке, 53; 1:2); «Андерлехт» 
— «Ростов» — 0:2 (Нобоа, 27; Аз-
мун, 47; 2:2); ПАОК — «Аякс» — 1:2 
(Атанасіадіс, 5 — Классен, 45 (пен.), 
87; 1:1); «Селтік» — «Астана» — 
2:1 (Гріффітс, 45 (пен.), Дембеле, 90 
(пен.) — Ібраімі, 62; 1:1).

■ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Фонсека провалився...
Програвши «Янг Бойзу» в серії пенальті, «Шахтар»  сенсаційно вилетів із Ліги чемпіонів

■
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 — Ізя, який у тебе годинник гар-
ний!
 — Це мені батько перед смертю 
продав.

* * *
 Учень продавця — шефу:
 — Клієнт купив черевики, але 
гроші принесе завтра.
 — Та він ніколи тут більше не 
з’явиться!
 — Я поклав йому в коробку два 
лівих черевики.

* * *
 Ніщо не робить вашу кварти-
ру такої просторою і затишною, 
як свекруха, яка зникає за две-
рима.

* * *
 — Приберіть ваш палець iз 
мого біфштекса, — каже відвідувач 
офіціантові.
 — Вибачте, але якщо я не при-
тримуватиму біфштекс пальцем, він 
знову впаде на підлогу.

По горизонталі:
 1. Нечиста сила. 3. Найпре-
стижніша міжнародна літератур-
на премія, що з 1969 року щорічно 
вручається у Великобританії. 6. При-
міщення, пристосоване для навчаль-
ної й тренувальної стрільби з ручної 
вогнепальної та пневматичної зброї. 
8. Ягода, гібрид чорної смородини та 
агрусу. 9. Тваринка, яку будять у лю-
тому, щоб дізнатися прогноз на вес-
ну. 10. Сліпий давньогрецький поет, 
автор «Іліади» та «Одіссеї». 11. У 
давнину — головні ворота міста. 
13. «Кінське» прізвище героя од-
нойменного оповідання Антона Че-
хова. 16. Ірландська республікансь-
ка армія. 18. Давня назва представ-
ників народів, що населяли Північ-
ний Кавказ. 19. Давньогрецький 
філософ, що жив у діжці. 20. Один 
із найбільших у світі папуг. 22. Цент-
ральна площа в стародавніх Афінах, 
де зазвичай проходили віча. 25. 
Домівка казкового лицаря чи коро-
ля. 27. Ім’я королеви планети Набу, 
дружини Енакіна Скайуокера із кіно 
саги «Зоряні війни». 28. Сорт фран-
цузького вина. 29. «... любові в да-
лекім тумані, а допливеш, коли тіль-
ки удвох. А допливеш, коли спільне 
бажання,... любові та хвилі тривог» 
(Пісня). 31. «Виходжу в ..., він чор-
ний і худий, йому вже ані яблучко не 
сниться» (Ліна Костенко). 32. Пряма 
швидкісна дорога. 33. «... да Вінчі», 
роман Дена Брауна.
По вертикалі:
 1. Великий землевласник у Се-
редній Азії чи Казахстані. 2. Ос-
новний інгредієнт для приготуван-
ня узвару. 3. Давній хмільний на-

пій, подібний до пива. 4. Німецький 
футболіст і тренер, який привів «Ба-
варію» в 1975 і 1976 роках до пере-
моги в Кубку європейських чемпіонів. 
5. Кістка, з якої, за легендою, Бог 
створив жінку. 6. Труба в оптичних 
приладах, футляр для перенесен-
ня циліндричних предметів. 7. Знак 
зодіаку. 11. Знаменитий український 
актор. 12. Батько Леоніда Кравчука. 
14. «Бо твоя ..., то є чистая вода, то 
є бистрая вода синіх гір» (Пісня). 15. 
Ім’я, яким підписував свої твори Сте-
пан Руданський. 16. Бригадний гене-
рал Збройних сил Чеченської респуб-
ліки Ічкерія, який загинув у бою під 
Дебальцевим. 17. Українська актри-
са, дружина Костянтина Степанкова. 
21. Фестиваль, організований брата-
ми Яремчуками в пам’ять про свого 
батька, Назарія Яремчука. 23. Риту-
альне дійство. 24. Команда собаці з 
вимогою принести кинуту річ. 25. Пі-
шохідний перехід. 26. Той, хто слу-
жить на флоті. 28. Начальник, шеф. 
30. Екскурсовод.
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Аліса КВАЧ

 Про що можна думати, коли тобі лише 
22 роки і ти на вершині слави? Про що зав-
годно, лише не про похорон. Утім нещо-
давні раптові смерті світових зірок Деві-
да Боуї та Принса так вплинули на відо-
мого канадського виконавця в стилі R&B 
Джастіна Бібера, що той серйозно замис-
лився над непередбачуваністю і швидко-
плинністю життя. А замислившись — пе-
рерахував 230 мильйонів доларів найпре-
стижнішому салону ритуальних послуг, 
доручивши їм зайнятися підготовкою до 
власного похорону.
 Насамперед Бібер замовив собі на мо-
гилу унікальний надгробок із вмонтованим 
у нього дисплеєм. За задумом музиканта, 
замість фото і траурних слів у стелу має 
бути вмонтований екран, на якому цілодо-
бово транслюватимуться його кліпи та кон-
церти в різних країнах світу. Живитиметь-

ся екран від сонячної батареї, вмонтованої в 
надгробок. А дещо пізніше Джастін хоче за-
мовити ще й власну 3D-голограму, яка 
танцюватиме в ритмі його пісень.
 Мама Джастіна Бібера зізна-
лася, що вона заскочена такими 
планами свого сина, а той наполя-
гає на тому, що в житті треба бути 
готовим до всього. Єдине, що ті-
шить, — тепер можна не боятися 
мародерів, які захотіли б поживи-
тися на могилі співака. Бо мало хто 
відважиться уночі наблизитися до 
могили, на якій лунає гучна музи-
ка і танцює невідома істота. Хоча, 
з іншого боку, цікаво, як до цього 
поставляться родичі людей, яким 
«пощастить» сусідити з Бібером? 
Тож хочеться вірити, що екстрава-
гантного співака чекає ще довге і 
щасливе життя і в нього ще буде 
можливість передумати. ■    

з 8 до 14 серпня

 Овен (21.03—20.04). Не радимо приді-
ляти увагу новим справах. Краще займіться 
тим, що потрібно терміново доробити. В осо-
бистому житті вам захочеться романтики, тому 
візьміть ініціативу в свої руки. 
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13.

 Телець (21.04—21.05). Із партнерами по 
бізнесу у вас будуть важкі взаємини. Якщо ви 
не відступите від своїх поглядів, то в майбут-
ньому досягнете фінансових успіхів і значно 
вирветеся вперед.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 12.

 Близнюки (22.05—21.06). Вам нада-
дуть фінансову допомогу близькі родичі. Го-
ловне — не мовчіть, а відверто розкажіть про 
свої проблеми. Самотність навряд чи піде вам 
на користь, тому оточіть себе друзями та коле-
гами, щоб бути в курсі подій.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 11.

 Рак (22.06—23.07). В особистому житті 
з’явиться досить щедрий покровитель. Не на-
магайтеся довести йому свою самостійність, 
адже його підтримка безкорислива. У вихiднi 
чекайте приємних новин.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 14.

 Лев (24.07—23.08). У вас буде багато 
сил і цікавих задумів, ви здатнi навiть гори 
звернути. Енергії вистачить і на романтич-
ні знайомства. До речі, вас можуть відпра-
вити у ділове відрядження, не відмовляйте-
ся від поїздки.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13.

 Діва (24.08—23.09). Якщо у вас є пар-
тнер, радимо уникати випадкових інтимних 
зв’язків. На роботі можливі суперечки з коле-
гами, тому поводьтеся гідно.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 11.

 Терези (24.09—23.10). Якщо сьо-
годні ви не опустили руки й оптимістич-
но дивитеся на все, що відбувається, то 
доб’єтеся неймовірних успіхів у роботi. 
Тим більше що вас усi підтримують і да-
ють мудрі поради.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 10.

 Скорпіон (24.10—22.11). Не вар-
то будувати плани на майбутнє, інакше ви 
пропустите ті дрібниці, від яких залежить 
сьогодення. Якщо начальство дасть від-
повідальне завдання, не ухиляйтеся від 
роботи.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 12.

 Стрілець (23.11—21.12). Налаго-
джуйте контакти із зарубіжними партне-
рами. Якщо ви давно працюєте у сфері 
бізнесу та реклами, зiрки обіцяють вам 
удачу.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 14.

 Козеріг (22.12—20.01). У спілкуванні з 
колегами та близькими людьми вам необхід-
но бути стриманiшими і поступливішими. Інак-
ше ви самі зіпсуєте стосунки з людьми, яким 
довіряєте. У суботу можливе запрошення в 
гості або виїзд на природу.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.

 Водолій (21.01—19.02). Вам у всьому 
допомагатиме шосте відчуття. Навіть коли 
вам захочеться ризикнути або пуститися в 
усі тяжкі, голос розуму запобiгатиме непри-
ємностям.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 11.

 Риби (20.02—20.03). Не ігноруйте пора-
ди старших колег, частіше звертайтеся по під-
тримку до літніх родичiв. Здоров’я буде від-
мінним, якщо ви стежитимете за харчуванням, 
робитиме перерву в роботі й не переохолоджу-
ватиметеся.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 14. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

ДИВАКИ

Танці на могилі
Популярний співак Джастін Бібер 
узявся за організацію власного похорону

■

Джастін Бібер.❙

6 серпня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 
3-8 м/с. Температура вночi +17...+19; удень близько 30. Пiсля-
завтра вночi +18...+20; удень +27...+29.

Миргород: без опадiв. Уночi +17...+19; удень +31...+33.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +15...+17; удень +30...+32.
Одеса: без опадiв. Уночi +21...+23; удень +30...+32.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, можливий невели-
кий короткочасний дощ. Трускавець: уночi +13...+15; удень 
+26...+28. Моршин: уночi +14...+16; удень +27...+29.

4 серпня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 23-27 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 24.
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