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Два кити
«бензинової мафії»
Через відсутність конкуренції та надмірно
високу маржу нафтотрейдерів українці змушені
суттєво переплачувати за пальне
» стор.
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❙ Ціни на українських автозаправках живуть, не помічаючи ні курсів валют, ні нафтових ф’ючерсів.
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ІнФорУМ

«Вірус Petya.A уразив комп’ютери, які використовували програмний
продукт компанії Microsoft. Наші органи влади всіляко лобіюють саме
Microsoft. Хоча така глобалізація і небажання вчитися на власних
помилках робить державу безпорадною перед хакерами».

Сергій Яригін
голова ВГО «Українське
піратське співтовариство»

■ КІБЕРВІЙНА

■ НА ФРОНТІ

І тебе, Petya. A,
вилікують...

Обережно, диверсанти

Від комп’ютерного вірусу,
що паралізував мережі,
постраждало півтори тисячі
компаній та фізичних осіб
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО
«Майбутнє, яке почалося сьогодні», — так відреагували спеціалісти ІТ-сфери на масовану хакерську
атаку, що у вівторок паралізувала роботу багатьох
компаній та фінансових установ. Першими жертвами стали «Ощадбанк», ТАСКомерцбанк, Укргазбанк,
Укрпошта, «Нова пошта», Укренерго, Укртелеком,
Міністерство інфраструктури, Міненергетики. Відбулися збої в роботі електронних систем Укрзалізниці
та аеропорту «Бориспіль». Вірус зачепив і деякі ЗМІ,
зокрема «24 канал», «Інтер», «Перший національний», «Радіо Люкс» тощо. За даними кіберполіції,
від вірусу-здирника постраждали більше півтори тисячі компаній та фізичних осіб. «За останні дві доби
до Національної поліції України з повідомленнями
про блокування роботи комп’ютерної техніки вірусом-шифрувальником звернулися 1508 юридичних
та фізичних осіб. Із них 178 — з офіційними заявами:
це 52 приватні організації, ще 26 звернень надійшли
від державних установ», — iдеться в офіційному повідомленні прес-служби МВС.
Вірус, що отримав назву Petya.A, виявився модифікованою версією вірусу Wannacry, який атакував світову мережу 10 травня цього року. Його завдання — зашифрувати всю інформацію на комп’ютері і
вимагати плату за нібито код доступу. Однак тоді таких катастрофічних наслідків не було. «Швидше за
все, стався збіг обставин. Один із комп’ютерів податкової адміністрації виявився зараженим цим вірусом. І саме в той день здійснювалася масова розсилка оновлення програмного забезпечення. Оскільки до
податкової системи під’єднаний весь бізнес і всі державні установи, вірус за короткий час отримав масове розповсюдження. А бізнес спілкується з усім світом, тож до вечора вівторка вірус охопив більше ста
країн світу. Крім України, постраждали Голландія,
Польща, Франція. Мені дзвонили і повідомляли, що
о 14.00 найбільший порт Роттердама став. До такого ніхто не був готовий», — розповів «УМ» голова
ВГО «Українське піратське співтовариство» Сергій
Яригін. Хоча є версії, що це не просто збіг обставин, а
ця атака готувалася місяць і навіть у вірусах був прописаний час активації.
Тепер корпорації підраховують збитки, а кіберполіція вираховує шляхи поширення вірусу і намагається нейтралізувати його. А фахівці з ІТ ламають голови, як убезпечитися від подібних атак.
Один із виходів — використання альтернативного
програмного забезпечення. «Вірус Petya.A вразив
комп’ютери, які використовували програмний продукт компанії Microsoft. Водночас Приватбанк, який
з 2013 року використовує операційну систему Linux і
є найбільшим корпоративним користувачем цієї системи у світі, досі працює у штатному режимі. На цій
же операційній системі працює і Європарламент, і
ПАРЄ. До того ж, утримання і розвиток цієї системи набагато дешевші, ніж Microsoft. Але наші органи
влади всіляко лобіюють саме Microsoft. Навіть у школах Міністерство освіти чітко прописує використання лише Windows. Хоча така глобалізація і небажання вчитися на власних помилках робить державу безпорадною перед хакерами», — переконаний Сергій
Яригін.
Він же порадив власникам смартфонів завчасно
потурбуватися про збереження потрібної інформації
на альтернативних носіях. «Чомусь мені здається, що
саме телефон буде наступною мішенню глобальних
атак», — зазначає фахівець. ■

Ворог активізував диверсійну підривну
діяльність на фронті і в тилу
Іван БОЙКО
РНБО посилила заходи контртерористичного та контррозвідувального режиму в Києві та в інших регіонах України через високий рівень
терористичної загрози. І пов’язано
це не лише з безпрецедентною кібератакою на державні установи України минулого вівторка, а й з активністю ворожих диверсантів, які
вільно почуваються не лише в тилових районах зони АТО, а й у Києві.
Саме у столиці у вівторок уранці підірвали авто, за кермом якого
перебував керівник спецпризначенців ГУР полковник Максим Шаповал. Загиблий був одним iз перших
«кіборгів» і відзначився успішними
спецопераціями ще під час оборони
Донецького аеропорту.
Успішні операції проти окупантів він проводив і до останнього часу,
тож зрозуміло, що вбивство полковника Шаповала було вигідним саме
для ворога, а здійснення цього теракту відбулося в традиційній для
російських спецслужб спосіб: показове, ледь не ритуальне вбивство.
Уже наступного дня, в середу, ворожі диверсанти заявили про себе в
тиловому районі Донеччини: поб-

лизу Костянтинівки підірвали авто
з контррозвідниками СБУ. На місці
загинув полковник СБУ Юрій Возний, який очолював один iз відділів
контррозвідки. Ще четверо осіб отримали поранення.
Секретар РНБО Олександр Турчинов констатує: «В останні місяці відбувається системна ескалація
підривних заходів, які реалізує РФ
проти України в межах гібридної агресії». І нагадує, що вбивства одного
з кращих розвідників Максима Шаповала і контррозвідника Юрія Возного здійснені за таким самим сценарієм, як і вбивство українського
контррозвідника, полковника СБУ
Олександра Хараберюша в Маріуполі в березні цього року (його авто
також підірвали).
Водночас, за даними Головного управління розвідки Міноборони України, після успішної ліквідації ворожої диверсійно-розвідувальної групи поблизу села Жолобок Луганської області 24 червня, з лав так
званої «4-ї бригади» «ЛНР» побажали звільнитися не менше 200 бойовиків. Тоді на місці було ліквідовано командира ДРГ, кадрового російського офіцера капітана Олександра
Щербака і снайпера. Ініші диверсан-

❙ Загиблий полковник контррозвідки
❙ СБУ Юрій Возний.
ти потрапили в полон.
«Простіше кажучи, їх накрила
паніка, оскільки вони не бажають
ані безславно загинути, ані потрапити в полон, попри гуманне ставлення до затриманих бойовиків iз нашого боку. Саме тому частина з них, не
чекаючи прийняття рішення командуванням щодо їхнього звільнення,
залишила так звану 4-ту бригаду самостійно», — зазначив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.
Показово, що одним iз полонених виявився уродженець Алтаю,
російський розвідник-контрактник
Віктор Агєєв. Утім Міноборони Росії
відхрестилося від свого солдата, заявивши, ніби Агєєв ніколи не підписував контракт із ЗС Росії. І це при
тому, що на сторінках Агєєва в соцмережах вистачає світлин із символікою російської розвідки. Полоненого окупанта українські вояки в
четвер передали слідчим СБУ. ■

■ ТАЄМНІ ОБОРУДКИ

Два кити «бензинової мафії»
Через відсутність конкуренції та надмірно високу маржу нафтотрейдерів
українці змушені суттєво переплачувати за пальне
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ
Здешевлення нафти на світових ринках, а
також стабільність курсу української національної валюти разом спричинили незначне зниження вартості нафтопродуктів на вітчизняних заправках. За останні кілька тижнів пальне стало
дешевшим у середньому на 50 копійок. Станом
на вчорашній день літр бензину А-95 обходився
автовласникові у 24,67 грн., а дизельного пального — 22,39 грн. Утiм численні експерти запевняють: вартість автомобільного пального в
нашій державі суттєво завищена.
Кожен із нас знає цю дивну аксіому: як тільки
у світі дорожчає нафта або ж в Україні падає курс
гривні, нафтотрейдери миттєво піднімають вартість бензину. Причому синхронно. І з точністю
до копійки! Якщо нафта дешевшає, що останнім
часом буває доволі часто, а гривня залишається
стабільною або навіть росте щодо долара, то вартість бензину зазвичай... залишається на одному
й тому ж рівні.
Подібні парадокси мають свідчити про одне:
на ринку відсутній належний рівень конкуренції.
Великою мірою бензин в Україні мав дешевшати
вже у квітні. Тоді, як ми пам’ятаємо, укріплялася
валюта і водночас дешевшала нафта. Але вартість деяких популярних сортів бензину, навпаки, зросла! Такий феномен експерти пояснюють
просто: продавцеві не варто реагувати на подібні фактори, адже їхній товар все одно куплять!

Антимонопольний комітет, про бездіяльність якого не писав тільки лінивий, зберігає
спокій. І заявляє: наразі жодних скарг не надходило. А якщо раптом і надійдуть, то особливої
реакції з боку АМКУ усе одно не буде. Принаймні реакції, яка би змусила трейдерів торгувати
чесно.
У сусідній Польщі, до речі, вартість бензину із квітня знизилася на 10%. І нині цей процес
продовжується. Там неможливо побачити такий
«український феномен», як однакові ціни на різних заправках. Ба, навіть в одній мережі, і навіть
якщо заправки розміщені на невеликій відстані
одна від одної, вартість бензину буде різною.
«Ринок реагує [на тренди здешевлення чи
здорожчення нафти] впродовж кількох днів. Як
тільки з’являється тренд до зниження, пальне
на станціях починає дешевшати», — каже голова установи з охорони конкуренції і споживачів (Польща) Марек Нехцял. «Європейські трейдери працюють більш ритмічно і швидше реагують на зміни. Є кілька країн у Європі, де ціна на
стелі змінюється щоденно», — погоджується з
ним аналітик Олександр Сіренко.
Причому Польща, хоча і має власну нафтопереробку, практично повністю залежить від
поставок російської нафти. І цей факт зовсім не
завадив їм створити абсолютно конкурентний
ринок.
У Польщі згадують: ситуацію з паливом,
схожу на нинішню українську, їх держава пере-

живала до моменту вступу республіки до Євросоюзу. До моменту запровадження суворого антимонопольного законодавства трейдери також
бавилися «у монополію». Схема така: один із
трейдерів тривалий час тримає ціни на високому
рівні, а потім, різко опустивши їх, займає більшу частину ринку. Сьогодні ж, коли штрафи за
подібне самоуправство можуть позбавити компанію шансів на подальшу діяльність, порушувати закон не ризикує ніхто.
Ще однин нюанс, який боляче б’є по кишенях українців, — маржа, тобто, прибуток власників АЗС. Як підрахували експерти, дві найбільші
наші автозаправні мережі — ВОГ і ОККО — заробляють на одному літрі близько 4-5 гривень.
Це становить 23-25% рентабельності. Хоча європейські трейдери заробляють у кращому випадку 5%.
Виходів для держави є кілька: налагодження нарешті нормальної роботи Антимонопольного комітету, а також залучення нових гравців на
наш ринок, які зможуть похитнути існуючі тут
трастові змови. Які не доведені, але про існування яких говорив навіть АМКУ. А також усе ж таки
реалізувати один із численних бізнес-проектів із
спорудження власного нафтопереробного заводу, який би допоміг краще наситити ринок.
Вихід для споживача — скраплений газ.
Після кількох витків турбулентності та намагань
контролювати його наразі експерти обіцяють на
ньому штиль і цінову стабільність. ■
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74,7 млрд. 9 млрд.

1 млн.

157 тисяч

200

звернень

до поліції надійшло
через хакерські атаки
на Україну впродовж
доларів
гривень
гривень
українців,
тільки вівторка, повідомив спікер Націо— таким є державний борг Украї- — сума, на яку було подано різноманітних по- субвенції виділив Кабмін iз Держбюджету на ре- власників біометричних паспортів, вже з’їздили нальної поліції України Ярослав Тракало.
ни, йдеться в даних Міністерства зовів проти «ПриватБанку», на цьому наголо- конструкцію аеропорту «Вінниця», повідомив ди- за «безвізом» до ЄС (із 11 до 23 червня), свідшує видання FinClub.
фінансів.
ректор аеропорту Ярослав Мазурець.
чать дані аналітичної групи Corestone Corp.
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■ ВТРАТИ

■ ТЕНДЕНЦІЯ, ОДНАЧЕ...

Останній із роду

Вчителям не скрізь
у нас повага...

Учора на Байковому кладовищі поховали
художника Сергія Якутовича
Інна СТЕПАНЧУК
Він пішов iз життя на 65-му
році. «Без жодного перебільшення чи зайвого пафосу — геніальний художник, — написав у «Фейсбуці» народний депутат Андрій
Іллєнко. — Мені пощастило бути
знайомим iз ним особисто — він
працював iз батьком на «Молитві
за гетьмана Мазепу».
Сергій Якутович народився в 1952 році в Києві, в родині
талановитих українських митців. Його батько, Георгій Якутович, був видатним художникомграфіком, відомим також роботою в кіно, зокрема над фільмом
«Тіні забутих предків» Сергія
Параджанова. Мати, Олександра Павловська, намалювала безліч ілюстрацій до дитячих книжок.
Генієм талановитих батьків
сповна був наділений і Сергій.
«З 14 років я працюю художником-ілюстратором. Я можу проілюструвати все, що завгодно,
навіть замітку в газеті. Головне,
щоб я любив», — зізнавався художник «Україні молодій» в одному з інтерв’ю. А любив він історію — його графіка на козацьку тематику неперевершена. За
серію графічних робіт «Мазепіана» Якутович отримав Шевченківську премію. Видання роману Ліни Костенко «Берестечко»,
ілюстроване Сергієм Георгійовичем, було визнано найкращою

ілюстрованою і художньо оформленою книжкою, представленою
на виставці-ярмарку в Ашгабаді.
Сергій Якутович також був головним художником у фільмі Юрія
Іллєнка «Молитва за гетьмана
Мазепу». Працював над такими
фільмами, як «Втрачений рай»,
«Ще як були ми козаками», «Тарас Бульба» Володимира Бортка,
яким сам Сергій не був задоволений. Бо, як зізнавався нашій газеті, «перший раз у житті я працював на абсолютно ворожій території» (інтерв’ю вийшло в 2009
році, коли про війну з Росією ще
навіть у сні не могло примаритися). Його останньою роботою в
кіно став фільм «Поводир».
Сергій Якутович був неймовірним трудоголіком. «Один раз був
у нього в гостях, — згадує у «ФБ»
художник Олекса Манн. — Ця
майстерня була ще його батька
Георгія Якутовича. Два покоління на одній території, з відповідним щільним заповненням роботами й артефактами. Скрізь параджанівські речі. Частини декорацій і фігури до «Мазепи» і
«Бульби»... Одразу було видно,
що це фанатик своєї справи. Саме
на таких людях якраз тримається і не розсипається земля. Вразило, як він вів свій графічний
щоденник. Кожен день робив по
дві гравюри, одну зранку, другу, як фіналізацію дня, ввечері.
Кожен день. Чітка система. Ніяких відмазок і ніяких причин цьо-

■ ГЕТЬ ДИСКРИМІНАЦІЮ!

Робота для всіх
Чи матимуть українці обіцяний
державою рівний доступ до праці,
як у країнах Європи?
Наталя РОТАЙ
Це зовсім не риторичне питання сьогодні розглядають представники
урядових та неурядових
організацій, міністерств
та відомств, які працюють над імплементацією
(впровадженням) в Україні «недискримінаційних» директив Ради ЄС.
Експерти, які зібралися
на нараді в Мінсоцполітики, нагадують: до кінця 2018 року в нашій державі повинна сформуватися загальна система рівного ставлення у
сфері зайнятості та професійної діяльності (цього вимагає директива №
2000/78/ЄС). А це означає, що чоловіки та жінки, 30-річні фахівці й ті,
кому за 45 років, селя-

ни і мешканці міста —
усі матимуть рівний доступ до хорошої роботи
і гідної зарплати, а їхні
стать, вік, наявність малолітніх дітей більше не
впливатиме на рішення роботодавця. Але чи
встигнемо? Бо відповідну роботу почали ще три
роки тому, а результативність на сьогоднішній день вкрай мала.
«Якщо запитати в
простих трудівниць, чи
відчувають вони покращення в бік європейських умов праці, мало
хто скаже «так». Жінки
з малолітніми дітьми залишаються менш конкурентоздатними на ринку праці. Уявіть, під час
співбесіди навіть можна почути: «Ви нам не
підходите, тому що ди-

У Києві лише кожен другий шанує
працю педагога
Тарас ЗДОРОВИЛО

❙ Сергій Якутович.
го не зробити або відкласти. Людина-кремінь. Така воля дуже заряджає».
Поза мистецтвом життя Сергія
Якутовича було непростим. Сім
років тому внаслідок важкої хвороби пішла з життя дружина Сергія Якутовича Ольга. Це неабияк підкосило художника. Та доля
підготувала йому ще один удар:
у 2014-му помер його єдиний син
Антон, теж художник. Йому було
лише 38 років... Після цього Якутович багато хворів. «От і закінчився рід талановитих художників Якутовичів... Неймовірної високої культури і простоти був цей
чоловік — Сергій Якутович. Вічна пам’ять, пане художнику!» —
пишуть у соцмережах шанувальники покійного. ■

тина буде часто хворіти, і ви не зможете виконувати свої професійні
обов’язки». А це пряме
порушення закону!» —
нагадує голова молодіжного комітету Конфедерації вільних профспілок України Олеся Брязгунова.
Прикро, що це порушення при всій очевидності майже нереально довести в суді! Не кожен пошукач хорошої
вакансії приходить на
співбесіду, озброєний
прихованою відеокамерою, щоб потім надати
суддям докази. З протизаконним звільненням
(наприклад, щоб «позбутися» вагітної співробітниці, якій так не хочеться виплачувати соціальне забезпечення) — ситуація аналогічна. «Якщо
в Канаді, Швеції людина має право оскаржити рішення роботодавця
про звільнення та відстояти своє право працювати на своєму місці, то у
нас навіть важко уявити
таку ситуацію, — каже
старший науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України Юлія

Галустян. — Я ретельно
проаналізувала статистику судової адміністрації. І з’ясувала, що загалом по Україні надзвичайно мало позовів,
пов’язаних із трудовими конфліктами. Люди
практично не звертаються до суду, бо не бачать у цьому сенсу. Довести факт дискримінації важко, рішення все
одно буде на боці роботодавця. І навіть якщо
людина виграє справу,
чи зможе вона нормально працювати під керівництвом начальника,
який незаконно її звільнив? Не факт».
Яким же чином можна покращити ситуацію?
«У нас непогана законодавча база, але її необхідно вдосконалювати. І
головне — дотримуватися ухвалених законів»,
— переконана заступниця голови Конфедерації
вільних профспілок України Наталія Левицька.
Лише тоді роботодавці в
першу чергу звертатимуть увагу на кваліфікацію кандидата на вакантне місце, а не на його
стать, вік та інші чинники. ■

Досить невтішними виявилися дані соціологічного дослідження щодо
ставлення українців до професії шкільного вчителя, яке провело GfK на
замовлення громадської спілки «Освіторія». Дослідження показало, що
найменше вчителів цінують у Києві — лише 56%. Як колишній київський педагог
не дивуюсь цим даним, адже «картину» доводилося «бачити» зсередини. За
моїми 16-річними педагогічними спостереженнями, з кожним роком ситуація
і з навчанням учнів, і з повагою до викладачів лише погіршувалася.
Опитування GfK показало, що шанобливе ставлення до вчителя напряму
залежить від розмірів населеного пункту: наприклад, у містах, де проживає від
51 до 100 тисяч осіб, важливою роботу вчителів назвали 92 відсотки опитаних,
тоді як у конгломератах, де мешкає понад півмільйона людей, — тільки 66%.
Не менш важливим є й географічне розташування респондентів: зокрема,
якщо на заході та сході України роботу педагогів вважають важливою 80% та
85% населення відповідно, то на півдні й у центрі нашої країни цей показник
не перевищує 75% і 74% відповідно.
«Більшість учителів відчувають недостатню повагу суспільства
до їхньої роботи, — зазначає голова громадської спілки «Освіторія»
Зоя Литвин. — Дослідження GfK доводить, що вони не помиляються.
Ситуацію потрібно терміново змінювати, адже від учителів залежить,
наскільки конкурентоспроможними, впевненими, відкритими виростуть
нові покоління. Щоб показати українцям, скільки у країні талановитих,
відданих професії, інноваційних педагогів, ми проводимо національну
премію Global Teacher Prize Ukraine з призовим фондом у 100 тисяч
гривень та закликаємо номінувати вчителів на її здобуття. Окрім того, ми
допомагаємо переможцю подати документи на здобуття світової нагороди
Global Teacher Prize з призовим фондом мільйон доларів. Нагороду, яку
часто називають «Нобелівською премією для вчителів», започаткував
арабський мільярдер Санні Варкі у 2014 році як підтвердження важливості
ролі вчителя для розвитку людства». ■

■ ОБОРУДКИ

Колупаються
в землі
Генпрокуратура та СБУ провели
чергові обшуки у справі про махінації
Харківського міськвиконкому
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Цього разу правоохоронці вилучили документи не лише у мерії та міському управлінні юстиції, а й за адресами земельних кооперативів і місцем
проживання засновників даних ЖБК. Йдеться про кримінальне провадження, порушене минулого року за фактом незаконного розподілу землі.
Як «УМ» уже повідомляла, досудовим розслідуванням було встановлено, що чиновники Харківської міської ради протягом кількох років заснували більше, ніж 90 будівельних кооперативів, через які незаконно привласнили 650 гектарів землі, що належать територіальній громаді міста.
У такий спосіб, за даними Генпрокуратури, вони завдали збитків місцевому бюджету на понад 4 мільярди гривень. «Кооператорів» також підозрюють у розподілі землі на користь дуже вузького кола наближених до мерії
осіб.
Кримінальне провадження було порушено за статтями шахрайство, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, створення злочинної організації та зловживання владою
або службовим становищем. У травні в рамках розслідування заарештували заступника мера Тетяну Овіннікову. Але в СІЗО вона провела всього п’ять
днів, після чого була звільнена під заставу в 30 мільйонів гривень. Її адвокат Юлія Плетньова повідомила, що захист має намір добитися для чиновниці виправдального вироку, «оскільки інкриміновані дії не входили в її посадові обов’язки». Мовляв, усі рішення по землі приймаються голосуванням
депутатів на сесіях. До речі, намір сховатися за фактом колективної відповідальності мають й інші фігуранти резонансної справи.
Як повідомила прес-служба Генпрокуратури, повторні обшуки були проведені для перевірки та фіксації доказів, здобутих слідством раніше. У підозрюваних вилучили документи, що можуть підтвердити факт земельних
махінацій у Харкові. ■

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

60

військових

інструкторів буде направлено до України — такою буде військова допомога Литви, за яку проголосував
Сейм цієї країни (Прибалтійські інструктори
пробудуть у нашій країні до 2019 року), про це
розповіла голова Комітету ВР iз закордонних
справ Ганна Гопко.

25

років

знадобилося Україні, аби встановити рекорд
з експорту суниці садової. За даними «АПКІнформ: овочі і фрукти», в травні садівники
відвантажили на зовнішній ринок 454 тонни суниці садової, що в 1,4 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року, і є рекордним показником за всю історію незалежності країни.

становить
приріст темпів будівництва за січеньтравень в Україні, порівняно
з аналогічним періодом минулого року, повідомили в
Мінрегіоні.

21%

українських воїнів, порародовища
нених на східному фрону Сумській області (Анастасівське, Рибальське,
ті, обіцяють поставити
Артюховське й Коржевське компанії «Укрнафна ноги у Німеччині. Ніта») змушені зупинити видобуток вуглеводнів
мецькі військові лікарі прилеті- через відмову в продовженні спецдозволу Державли до України вже вшосте (87 ук- ною службою геології та надр України, констатує пресраїнських бійців вони вже виліку- служба компанії «Укрнафта».
вали).

14

4

4

ПОЛІТИКА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 30 ЧЕРВНЯ—1 ЛИПНЯ 2017

■ ІНШИМ НАУКА

Блискавичний дебют Ляшка у ПАРЄ
Лідер Радикальної партії добився відставки Аграмунта та взявся
за формування широкого антипутінського фронту
Галина ПЕЧЕРИЦЯ
Під час свого першого виступу в ПАРЄ в якості делегата від
України лідер Радикальної партії переконав колег відправити
у відставку нинішнього президента Асамблеї Педро Аграмунта, якого не наважувалися
звільнити півроку. Політика
обурило те, що з цим питанням
так довго тягнули.
«Аграмунт — маріонетка
російських спецслужб, бо керований російською владою. Більше того, людина, яка боїться
брати на себе відповідальність
та не усвідомлює наслідки своїх
дій, — політичний імпотент.
ПАРЄ приймала багато рішень

на підтримку України, і тому
для нас дуже важливо, щоб ця
інституція була поважною, а її
рішення — легітимними. Перебування на посаді російського
агента дискредитує діяльність
Асамблеї, тому Аграмунт має
піти у відставку», — наголосив
Ляшко.
Зазначимо, що в той час,
коли в ПАРЄ розглядали питання імпічменту, Педро Аграмунт
утік до Іспанії.
Олег Ляшко переконаний,
що ця історія повинна стати
уроком для кожного наступного керівника ПАРЄ, а також
для тих політиків, які мають
зв’язок iз Кремлем.
«Це повинно стати наукою, що

не треба якшатися з Росією. Ні Аграмунту, який літав на російському літаку в Сирію, ні Тимошенко,
яка підписала газові угоди з Путіним, ні Януковичу, який ратифікував Харківські угоди, ні Порошенку, який підписав Мінські угоди. Всіх їх об’єднує одне
— вони мають зв’язок із Росією,
тому повинні бути притягнуті до
відповідальності», — підсумував
Ляшко.
Водночас політик укотре закликав Раду Європи об’єднати
зусилля для відбиття російської агресії. «Сьогодні російський агресор окупував нашу територію та вбиває українських
громадян. Українці сьогодні
захищають не лише свою не-

❙ Олег Ляшко на сесії ПАРЄ назвав Аграмунта «політичним імпотентом».
залежність, а й незалежність
кожного з вас та мир у Європі»,
— зазначив Ляшко, звертаючись до європейців.
Він додав, що його місія у
ПАРЄ — захист України від
агресора. «Моя присутність у
ПАРЄ продиктована однією ме-

тою — поширення антипутінського фронту для захисту нашої
держави. Треба жорстко відстоювати інтереси України на міжнародній арені, а не демонструвати гнучкість спини, як це робить нинішня влада», — підсумував Ляшко. ■

■ ВІДЛУННЯ

Священна корова депутатської недоторканності
Чи не перетвориться нова ініціатива Президента на український «Брекзіт»
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Так уже повелося в українській політиці: влада, втрачаючи популярність, час від
часу витягує з рукава останній козир — тему скасування депутатської недоторканності. Народ, який скептично налаштований до будь-якої влади, радісно підхоплює
ці ініціативи, очікуючи, що от зараз буде різним корупціонерам «кузькіна мать».
Утім, коли напруга спадає, більшість палких борців за всезагальну рівність безпорадно розводять руками: «ми то «за», але ж треба набрати 300 голосів для внесення
змін до Конституції?».
З огляду на це остання заява Петра Порошенка про те, що він очікує від Верховної Ради найближчим часом голосування за зняття депутатської недоторканності,
викликає багато запитань. По-перше, схоже, що ейфорія з приводу прийняття безвізового режиму виявилася короткочасною і недостатньою для зростання рейтингу
Петра Олексійовича та його політичної сили, тому в передчутті можливих виборів
терміново знадобилися нові ініціативи. По-друге, ще невідомо, що більше цікавить
Президента: реальне скасування імунітету чи безконечна боротьба за це? А по-третє,
або у президентському штабі закінчилися нові ідеї, або там вирішили не ризикувати
і піти протореним шляхом попередників. Хоча жодному з попередників саме ця карта так і не не допомогла втриматися на плаву.

Скасування скасовується
«Безпомилковою ознакою наближення виборів в Україні є поновлення дискусії
про скасування депутатської недоторканності. Довгі роки, при всій практичній малозначущості, ця тема залишається безпрограшною, з точки зору передвиборчих
маніпуляцій настроями виборців. Підкинута в потрібний момент і в потрібному місці, вона здатна переключити увагу будь-якої аудиторії від незручних тем
про рівень корупції, свавілля чиновництва, розграбування державного бюджету, зростання цін на товари першої необхідності, купання у розкошах очільників
держави», — писав в інтернеті ще в 2012
році екс-напдеп Ярослав Мендусь.
І справді, ще жоден український Президент iз часів появи в Конституції України статті 80, якою «народним депутатам
України гарантується депутатська недоторканність», не оминув спроби її скасувати. Першим у 2000-му році це питання
виніс на «референдум iз народної ініціативи» тодішній Президент Леонід Кучма. Тоді цей пункт у бюлетені підтримали
89% громадян, які взяли участь в опитуванні. Утім Верховна Рада всiляко саботувала імплементацію рішень цього референдуму, а пізніше акція «Україна без
Кучми» взагалі виступила проти збільшення президентських повноважень, закладених у референдумі.
Другим цю тему порушив Віктор
Ющенко. У 2007-му році на дострокових
парламентських виборах питання скасування депутатської недоторканності було
одним з основних пунктів програми блоку «Наша Україна» — «Народна Самооборона». Тоді голова політради блоку
НУ-НС В’ячеслав Кириленко заявив, що

блок зібрав 5 млн. підписів за скасування депутатської недоторканності. Утім
на самих виборах НУ-НС із 12,9% голосів посів лише третє місце, а відтак ця
тема після деяких парламентських дискусій і реєстрації законопроекту, в якому пропонувалося залишити у Конституції згадку про депутатський імунітет
лише стосовно виступів та голосування
народних обранців у парламенті, була
успішно «похована».
У квітні 2012-го року вже Партія регіонів, яку очолював новий Президент
Віктор Янукович, виступила з ініціативою «невідкладно розглянути в парламенті законопроект про скасування депутатської недоторканності». Це питання активно дискутувалося напередодні виборів
2012-го року і, зрештою, успішно було передано у спадок наступному складу парламенту i наступному Президенту.
Петро Порошенко повернувся до цього питання на початку 2015-го. 5 лютого
365 голосами «за» Верховна Рада підтримала законопроект № 1776 «Про внесення
змін до Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України і
суддів)». Прийняття цього закону було однією з основних передвиборчих обіцянок
партій, що увійшли до коаліції.
Щоправда, зміни стосувалися лише обмеження недоторканності суддів. Тодішній спікер парламенту Володимир Гройсман прогнозував, що питання депутатської недоторканності буде остаточно вирішене до вересня. «Це означає, що у нас
усіх, як у народних депутатів України, є
час дуже швидко, дуже якісно провести
реформи судової системи і правоохоронної системи, тому що, знаючи про те, що
через сім місяців ти втратиш імунітет і ти

будеш підданий, все може бути, цій системі правосуддя, то ти зобов’язаний цю
систему правосуддя створити такою, щоб
вона була адекватною... щоб вона була
чесною», — заявляв він тоді.
Але минуло два роки, більшість реформ перебувають на стадії «пацієнт
швидше мертвий, ніж живий», і навіть
реформа системи правосуддя поки не демонструє видимих результатів. І раптом
тема скасування депутатської недоторканності знову виринає у промові Петра Порошенка з нагоди Дня Конституції. «Однозначно, що це чистої води піар.
Хоча Петро Олексійович реально намагається щось робити, і певні досягнення
в нього таки є, загалом рівень його підтримки досить невеликий. Реформи не
йдуть, позитиву не видно, і в людей немає жодного уявлення, куди ми йдемо
і що ми хочемо досягти. І в парламенті
вже немає такої віри в Порошенка, щоб
набрати 226 голосів і протягнути це питання хоча б у першому читанні. Тому зараз це питання буде розкручуватися, щоб
підтримати рейтинг. А більшість буде вирішувати свої бізнес-інтереси і чекати
майбутніх президентських виборів, маючи статус недоторканності», — переконаний кризовий менеджер Анатолій Велімовський.

Шоу має тривати?
Якщо брати за великим рахунком, то
скасування депутатського імунітету поки
що не надто впливає на загальний стан боротьби з корупцією та утвердження правосуддя. Нагадаємо, що з 1994 року існував
закон, який передбачав недоторканність
і депутатів місцевих рад. Однак у 2006
році Верховна Рада скасувала цей імунітет. Але сказати, що це суттєво вплинуло
на рівень розслідуваності корупції в органах влади, важко.
Та й дозвіл парламенту на проведення процесуальних дій стосовно своїх колег іще нічого не гарантує. Ще у червні
2015 року, за запитом Генеральної прокуратури, Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із двох діючих депутатів — екс-комбата «Айдару» Сергія
Мельничука та екс-«регіонала» Сергія
Клюєва. Клюєв за кілька днів після цього
втік за кордон, а Мельничук і досі буває у
Верховній Раді. Однак за ці два роки Генпрокуратура так і не відзвітувалася перед
журналістами, як просувається розслідування справи і коли вона буде передана до
суду. А раптове зняття депутатської недоторканності з «радикала» Ігоря Мосійчука та його арешт у залі парламенту у вере-

сні того ж 2015-го після демонстрації «плівок Шокіна» взагалі закінчилися пшиком
— за два місяці Вищий адміністративний
суд визнав дії депутатів незаконними і поновив Мосійчука у його правах.
Взагалі, це давня хвороба нашої правоохоронної та судової систем. Бо досі практично жодна резонансна справа зi зняттям депутатської чи суддівської недоторканності не завершувалася рішенням суду
і реальним терміном (виняток —хіба що
вбивство екс-нардепом Віктором Лозинським селянина, якото той застрелив, а тоді
ще й переїхав автомобілем, чи випадок із
суддею-колядником Ігорем Зваричем).
Решта фігурантів справ або спішно (і успішно) тікали за кордон, або виходили
під заставу (простіше кажучи — відкуповувалися), а справи пізніше потихеньку
розвалювалися або обмежувалися мінімальним терміном.
І це стосується не лише народних депутатів, а й інших чиновників, для притягнення яких до відповідальності не
потрібна була згода Верховної Ради. Чого
варті лише гучні судові шоу за участю
екс-ректора Податкової академії Петра
Мельника, екс-міністра транспорту Миколи Рудьковського чи недавнє шоу з
картатою ковдрою екс-головного фіскала Романа Насірова.
Можна припустити, що ситуація зі
скасуванням депутатської недоторканності перетвориться на чергове подібне
шоу. Яким воно буде, покаже вже найближче голосування за дозвіл на притягнення до відповідальності п’ятьох депутатів — про це «УМ» докладно писала в
одному з попередніх номерів. Спікер парламенту Андрій Парубій пообіцяв винести це питання в сесійну залу в останній
робочий тиждень поточної сесії.
Але навіть якщо по всіх п’ятьох депутатах голосування буде позитивним,
сподіватися на більш кардинальні кроки з боку і парламенту, і Президента не
випадає. Бо це питання може стати українським «Брекзiтом». Девід Кемерон
теж хотів не стільки реального виходу
Британії із ЄС, скільки можливості шантажувати Брюссель і консолідувати свій
електорат. Але в певний момент ситуація
вийшла з-під контролю.
В українському ж варіанті скасування депутатського імунітету після скасування недоторканності суддів може поставити на порядок денний і можливість
притягнення до відповідальності Президента та можливість висловлення йому
недовіри. А цього Петру Олексійовичу
точно не треба. ■
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Шлагбаум від Трампа

Земне «сонце»
яскравіше
небесного

Від учора в США діють жорсткіші візові правила для шести
мусульманських країн
Ігор ВІТОВИЧ

Верховний
суд
Сполучених
Штатів Америки 26 червня скасував рішення судів нижчої інстанції
стосовно міграційного указу президента Дональда Трампа. Винесена ухвала частково відновлює
дію президентського указу, а відтак дозволяє адміністрації Трампа поновити 90-денну заборону
на в’їзд подорожнім iз шести переважно мусульманських країн,
повідомляє агенція «Ассошiейтед Пресс». Реагуючи на рішення суду, президент США Трамп
назвав його «перемогою» для
національної безпеки США. «Я
не можу дозволити в’їзд у країну
людям, які хочуть заподіяти нам
шкоду», — сказав він.

Хай бабуся вас провідує...
Нагадаємо, другий указ президента США був підписаний 6 березня та мав набрати чинності за
десять днів. Проте за кілька годин
до набуття документом чинності,
15 березня, його виконання призупинив федеральний суддя у штаті
Гаваї. Наступного дня федеральний суд у Грінбелті (штат Меріленд) призупинив дію лише тих
розділів указу Трампа, які накладали тимчасову заборону на в’їзд у
країну громадян шести держав.
Ідеться про країни, де більшість населення становлять мусульмани: Іран, Лівію, Сирію, Сомалі, Судан і Ємен. Трамп підписав свій другий антиміграційний
указ після того, як його попередній аналогічний указ був заблокований федеральним судом у Сіетлі (штат Вашингтон). Документ
викликав значне обурення як серед громадян, так і серед представників великого бізнесу.
Останнє і остаточне рішення
Верховного суду США зняло вказані попередні заборони судів нижчої інстанції. Відтак з учорашнього дня адміністрація президента США запровадила ще жорсткіші вимоги до претендентів на
отримання американської візи
або статусу біженця з шести мусульманських держав. Згідно з
новими правилами, претендентам на отримання американсь-

Американські вчені створили
надпотужний лазер
Олег БОРОВСЬКИЙ

❙ Антиміграційну політику Трампа підтримують не всі.
кої візи з Сирії, Судану, Сомалі,
Лівії, Ірану та Ємену треба буде
довести, що на території США
проживають їхні близькі родичі
або бізнес-партнери.
До переліку таких родичів
входять батьки, чоловік або дружина, діти, зять, невістка або рідні брати та сестри. Натомість наявність таких родичів, як бабусі й
дідусі, дядьки та тітки, племінники, кузини та іншої рідні, згідно
з новими правилами, не є підставою для отримання права відвідати США. Що стосується подорожей до країни у професійних
та бізнесових цілях, то для отримання візи претендентам необхідно мати документальне підтвердження такої діяльності,
пов’язаної із США. Обмеження не
стосуватимуться студентів, журналістів, викладачів та інших
працівників, які мають відповідні запрошення та дійсні контракти щодо працевлаштування.

Ноутбуки: прохід дозволено
Водночас Сполучені Штати
Америки оголосили про посилення заходів безпеки на міжнародних авіарейсах, які прибувають
до США. Згідно з новими правилами, авіаперевізники та служби
безпеки аеропортів зобов’язані
будуть більш ретельно перевіряти електронні пристрої пасажирів, їхню ручну поклажу та одяг,
шукати вибухонебезпечні речовини та вибухові пристрої, а та-

кож вжити заходів для зменшення загрози атак iз боку працівників аеропортів та авіакомпаній.
Водночас поки що адміністрація
президента США вирішила не запроваджувати повної заборони
на пронесення пасажирами ноутбуків на борт літаків.
Нагадаємо, з березня 2017
року США заборонили перевозити в ручній поклажі електроніку, більшу за смартфон, на прямих авіасполученнях із десяти аеропортів у мусульманських
країнах. Після цього Вашингтон
розглядав можливість запровадження такої заборони на всіх міжнародних рейсах до США.
Як заявив міністр національної безпеки США Джон Келлі,
нові правила повинні обов’язково
бути запроваджені службами безпеки аеропортів та авіаперевізниками, інакше їм може бути заборонено здійснювати рейси до
США. Нові заходи безпеки мають бути запроваджені в 280 аеропортах у 105 країнах світу і торкнуться 180 авіаперевізників. За
словами Келлі, посилення заходів
безпеки є необхідним кроком, оскільки терористичні організації
активізували свою діяльність,
спрямовану проти авіаційного
сектору. «Будьте певні: наші вороги постійно працюють над тим,
щоб знайти нові способи приховати вибухівку, рекрутувати інсайдерів i викрасти повітряні судна»,
— наголосив Келлі. ■

■ МІГРАНТИ

Поляки не хочуть «чужих»
Мусульмани не є бажаними гостями над Віслою
Олег БОРОВСЬКИЙ
Згідно з останнім опитуванням Центру дослідження громадської думки Польщі (CBOS), 70%
поляків виступають проти прийняття їхньою країною біженців із
мусульманських країн, 5% не мають усталеної думки на цю тему,
і лише 25% згодні, аби їхня країна дала прихисток гостям-іновірцям. Спротив щодо прийняття біженців виразно домінує серед представників потенційного електорату
правлячої партії «Право і справедливість» (разом з іншими націоналістичними партіями «Солідарною Польщею» та «Польщею разом» — тут 91% проти).
Прихильниками
прийнят-
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тя у Польщі біженців-мусульман
здебільшого є потенційні виборці партії «Сучасна» Ришарда Петру (67% «за»), Союзу лівих демократів (64% «за») і Громадянської
платформи (51% «за») Підтримку прийняття біженців декларують також нечисленні прихильники партії «Разом» (59%).
Цікаво, що більшість поляків
згодні навіть на те, аби їхня країна
втратила гроші, що їх виділяє ЄС,
аби лише не приймати біженців iз
мусульманських країн (65%). А 56
відсотків опитаних вважає, що питання про прийняття у Польщі мігрантів має вирішуватися на загальнонаціональному референдумі.
Днями Європейська комісія
розпочала процедуру притягнен-

ня до відповідальності Польщі,
Угорщини та Чехії через відмову цих країн приймати мігрантів, відповідно до квот ЄС. Євросоюз узгодив план щодо переселення біженців, які прибувають
до Греції та Італії, ще 2015 року, в
розпал кризи мігрантів. Було встановлено квоти, за якими в країнах
ЄС мали розмістити 160 тисяч мігрантів. Польща була зобов’язана
прийняти 7 тисяч людей, Чехія
— 1,6 тисячі, Угорщина — 1,3 тисячі, однак ці країни відмовилися
виконувати рішення ЄС. Вони наполягають, що ЄС не може змушувати приймати мігрантів, оскільки це питання політики безпеки,
які країни мають вирішувати на
національному рівні. ■

Вчені Extreme Light
Laboratory («Лабораторія екстремального світла») Університету штату Небраска в місті
Дінкольн (США) запустили в
дію лазер Diokles (на честь
давньогрецького античного
героя), який випромінює світло в мільярд разів яскравіше,
ніж Сонце. Це найпотужніше
світло, яке на даний час вдалося створити людству. Пристрій має допомогти у спостереженнях взаємодії між світлом та матерією.
Група вчених під керівництвом доктора Дональда Амстедтера скерувала лазерний
пучок в електрони, які підвішені в гелію. Вчені реєстрували, яким чином фотони, які,
згідно з теорією корпускулярно-хвильового дуалізму, є одночасно і частинкою, і хвилею, розпорошуються в поодинокому електроні.
Явище падіння світла на
поверхню і наступного його
розпорошення спричиняє те,
що ми можемо бачити. Однак
окремий електрон розпорошує лише один фотон, а реєстрація такого явища є надзвичайно складною. Під час експериментів ученим вдавалося зареєструвати таке явище
лише раз на чотири місяці.
Раніше вченим вдалося
розпорошити невелику кількість фотонів на окремому
електроні. Але тепер, завдяки лазеру «Діоклес», ученим
вдалося зробити таке майже
на тисячі фотонів. Надзвичайно інтенсивне світло ста-

ло причиною того, що і фотони, і електрони поводилися
інакше, ніж зазвичай. «Коли
ми маємо справу з настільки
неймовірно яскравим світлом, то змінюється і характер
розпорошення світла, явища, завдяки якому людське
око може бачити», — стверджує доктор Амстадтер. Він
вказує, що після подолання
певної межі яскравості відбувається зміна кута, форми та
довжини хвилі розпорошеного світла.
«За нормальних обставин,
коли ми освітлюємо якийсь
об’єкт, він буде більш яскравим, коли ми застосуємо сильніше світло. Але поза цим буде
виглядати так само. Та під час
нашого експерименту світло змінювало вигляд об’єкта.
Воно відбивалося під різними кутами, в залежності від
яскравості, мало різні кольори», — додає вчений.
Дослідження американських науковців знайдуть практичне застосування в медицині, промисловості та в галузі громадської безпеки. Цей
метод дозволить у майбутньому виявляти мікроскопічні злоякісні пухлини чи групи пошкоджених тканин,
які сьогоднi залишаються
невидимими при обстеженні за допомогою звичайних
рентгенівських апаратів. Результати досліджень також
допоможуть у розвитку напівпровідникових технологій чи
при створенні апаратури для
сканування людей і багажу в
аеропортах, яка матиме надзвичайно високу чіткість. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Країни ЄС продовжили
санкції проти Росії
Країни Європейського Союзу
висловили остаточну згоду на продовження терміну дії економічних
санкцій проти Росії. Зелене світло
в цій справі дали європейські лідери на саміті минулого тижня, а в середу 28 червня це рішення остаточно схвалили країни-члени ЄС. Європейський Союз визнав, що санкції
повинні бути продовжені, тому що
мінська угода про припинення вогню в Україні не виконується. Це рішення означає, що найбільші російські банки і нафтові компанії надалі
матимуть обмежений доступ до ринків капіталу. Надалі заборонений
продаж Росії передових технологій,
в тому числі пов’язаних із видобутком нафти з арктичних родовищ, а
також обладнання подвійного використання, що може бути застосоване і в цивільних, і у військових цілях.
Надалі існуватиме також ембарго на
постачання зброї.

Європейські вояжі
Дональда Трампа
Зустріч президентів Польщі та
США «віч-на-віч», перемовини делегацій, участь у відкритті саміту Тримор’я
і промова на площі Красінських — це
головні пункти візиту Дональда Трампа до Варшави. Президент США при-

летить до столиці Польщі ввечері 5
липня. За неофіційною інформацією,
6 липня вранці відбудеться зустріч
президентів Анджея Дуди та Дональда Трампа. Нагадаємо також, польське видання «Газета Польська Цодзєннє» інформувало, що у Варшаві
може також відбутися ще одна зустріч Дональда Трампа та Петра Порошенка, який, за словами українського дипломата Маркіяна Лубківського, «повинен прибути до Варшави та
взяти участь у саміті Тримор’я». Після
того президент США відбуде на саміт
«Великої двадцятки», що пройде 7-8
липня у Гамбурзі. Також Трамп прийняв запрошення президента Франції
Еммануеля Макрона відвідати Париж
14 липня з нагоди національного свята — Дня Бастилії.

Помер екс-«Іванушка»
У Москві помер колишній соліст
російського музичного гурту «Иванушки International» Олег Яковлєв.
Йому було 47 років. Про це повідомила його цивільна дружина Олександра Куцевол. Раніше повідомлялось,
що Яковлєв перебуває в реанімації в
одній з московських лікарень. У нього діагностували двосторонню пневмонію легенів. Яковлєв увійшов до другого складу гурту, змінивши в 1998 році
Ігоря Соріна. З 2013 року Яковлєв займався сольною кар’єрою.■
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ТБ-ПОНЕДІЛОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 30 ЧЕРВНЯ—1 ЛИПНЯ 2017
УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00
Новини
06.10, 7.10, 8.10 Спорт
06.15, 8.15 АгроЕра
06.25, 0.25 Від першої
особи
07.20, 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Світ он-лайн
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
15.35 Х/ф «Вічні таки»
17.20 Театральні сезони
17.50 Вікно в Америку
18.15, 1.20 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00, 1.55 Новини.
Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20, 2.10 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.50 Війна і мир
22.55, 5.50 Вічне
ТРК «ЕРА»
23.00, 0.00, 1.00 Підсумки
02.45 Т/с «Таксі»
04.05 Д/с «Аболіціоністи»
05.00 Світло
НТН
05.00 Т/с «День гніву»
08.15, 20.00 Т/с «Кулагін та
партнери»
10.25 Т/с «Детективи»
12.00 «Страх у твоєму домі»
13.45, 15.05, 21.30 Т/с «Той,
що читає думки-3»
14.45, 19.00, 23.15, 2.20
«Свідок»
15.35 Т/с «Лінія захисту»
23.45 Т/с «Комісар Хельдт»
01.30 Т/с «Поліція Маямі»
03.10 «Випадковий свідок»
03.20 «Речовий доказ»
03.50 «Легенди бандитської
Одеси»
04.10 «Правда життя.
Професії»
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Музика без меж
06.20 Сенс життя Олександра
Губарєва, ч. 3
06.45 Богословські роздуми.
Культура
07.00 Ранок із «Культурою»
07.45 Новини. Культура.
Дайджест
08.05 Києвотека. Київ у кіно.
«Викуп»
08.35 Ранок із «Культурою»
09.20, 16.00 Актуально
09.25 Мовою мистецтва
09.50 Сценограй
10.20 В. Ірвінг «Вершник
без голови». Вистава
Харківського театру
«Варіант»
12.10 Бравісимо, Анатолій
Авдієвський! Ч. 2, 3
13.20 Іван Мазепа. Відомий і
невідомий
14.00, 02.00 Фільм-вистава
«Назар Стодоля»
15.10, 03.05 Д/ф «Богодар
Которович. Відблиски

КАНАЛ «1+1»

3 липня

06.45, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 2.05 ТСН
09.30 «Чотири весілля-2»
10.45 «Міняю жінку-6»
12.20, 1.05 Комедія «Байки
мітяя»
14.30, 17.10 Т/с «Величне
століття. Роксолана»
20.15, 21.15 Комедія
«Свати-6»
22.20 Мелодрама «Пізнє
каяття»
23.20, 2.30 Комедія
«Любов з ризиком для
життя»

ІНТЕР
06.00 М/ф «Зачарований
хлопчик»
06.50, 20.00, 3.45 «Подробиці»
07.20, 13.50 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
08.15 «Орел і решка. На краю
світу»
10.00 Т/с «Тільки не
відпускай мене»
15.20 «Жди меня»
17.40 Новини
18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.40 Т/с «Підземний перехід»
22.40 Т/с «Впізнай мене,
якщо зможеш»
00.30 Т/с «Чотири пори літа»
04.25 «уДачний проект»
04.55 «Готуємо разом»

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 8.25, 1.55 Огляд преси
06.45, 18.45 Місцевий час
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, 8.10, 21.25, 0.15 Час
бізнесу

07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55,
0.20 Погода на курортах
07.35 Фінансовий тиждень
07.50 Афіша
07.55, 12.55, 15.55, 18.55,
23.55 Погода в Україні
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25,
13.15, 14.15, 15.25,
16.15, 17.15, 18.15
Інформаційний день

16.05 Азбука ремесел
16.25 І архів, і музей
17.00, 00.50 Нариси історії
культури України
з Мирославом
Поповичем.
Розумовські
17.30, 01.20 Історія однієї
картини. Звуки і фарби.
Григорій Світлицький
17.45, 01.30 Олександр
Бєлозор. Підводний
живопис
18.15, 00.00 Новинний блок
19.00, 00.35 Новини. Культура
19.20 Діалог Василь Герасим’юк
— Світлана Короненко.
Наша «Рембо»
19.50 Трипільський щит України
20.20 Вечірня казка
20.25 Головна роль. Наталя
Ворожбит
21.15 Міжнародний дитячий
фестиваль циркового
мистецтва
22.50 Богодар Которович.
Український Паганіні
02.00 Фільм-вистава «Назар
Стодоля»
03.05 Д/ф «Богодар
Которович. Відблиски»
04.00 «Зачарований».
Вистава Київського
академічного Молодого
театру

06.05, 17.00 «Родіон
Нахапетов: від
П’ятихаток до
Голлівуду»
06.50, 23.50, 4.20 «Кумири»
07.00, 14.20, 18.00 «Алло,
лікарю!»
09.50 Життя в цифрі
10.50 Завтра-сьогодні
15.15 «Відлуння»
15.45 Джазова школа.
Владимир Зайцев
15.55 Джазова школа. Соня
Ситник
16.10 Євромакс
16.40 «Калинове здоров’я»
18.55 В гостях у Дмитра
Гордона. Лідія Чащина,
1 ч.
19.55, 22.45 Повітряні воїни
21.00 Михайло Поплавський:
PR-проект «Співаючий
ректор»
21.55, 4.50 DW-Візерунок дня
22.05 «Таке спортивне життя.
Жан Беленюк»
00.00 «Ніч чорних краваток»
01.45 «Життя на Вершині»
02.50 «Після опівночі»
03.50 «Світські хроніки»
04.30 «Модні історії з
Оксаною Новицькою»
05.00 «Джаз-коло»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.50, 7.15, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 5.00 Сьогодні
09.15, 5.45 Зоряний шлях
11.00 Т/с «Білий налив»
14.45, 15.30 Т/с «Ласкаво
просимо на Канари»
19.45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Однолюби»
23.30 Х/ф «Неймовірний
Халк»

5 канал

ТОНІС

КАНАЛ «2+2»
СТБ
06.45, 16.00 «Все буде
добре!»
08.40 «Планета земля 2»
09.40 Х/ф «Сестронька»
11.35 «Україна має талант!-7»
13.45 «Битва екстрасенсів
14»
18.00 «Вікна-Новини»
18.30, 23.05 «Слідство ведуть
екстрасенси»
20.30, 22.45 «Хата на тата»
22.00 «Вiкна-Новини»

06.00 М/ф
08.00, 18.30 «Спецкор»
08.30, 19.00 «ДжеДАІ»
09.00, 22.10 «Він, Вона і
телевізор»
14.55 Х/ф «Дракано»
16.45 Х/ф «Відкрите море:
Нові жертви»
19.30 «Зловмисники»
20.15 Х/ф «Універсальний
солдат-3: Новий
початок»

10.55, 11.55, 17.55, 22.55
Погода в світі
19.30, 1.00 Час. Підсумки дня
22.15 Стоп корупції!
23.10 «За Чай.com»
00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час:
Важливо
00.25 Хроніка дня
02.15, 5.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою
23.10 Т/с «Теорія брехні 3»
00.55 «Територія обману»
01.55 Х/ф «Богдан-Зиновій
Хмельницький»
03.55 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 17.45, 18.30,
20.30, 22.45, 23.30
Топ-матч
06.10 «Шахтар» — «Бохум».
Товариський матч
08.10 «Шахтар» —
«Ворскла». ЧУ
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.15 «Дербі Каунті»
— «Лестер». Кубок
Англії
12.00 «Арсенал» — «Сток
Сіті». ЧА
13.50 «Челсі» — «Вест
Бромвіч». ЧА
15.55 «Уеска» — «Хетафе».
Плей-оф (1-й раунд). ЧІ
18.00 «Моя гра» Бланко
Лещук
18.40 «Динамо» (К)
— «Наполі». Ліга
Чемпіонів УЄФА
20.40 «Челсі» —
«Тоттенгем». ЧА
22.55 «Моя гра»
М. Кополовець
23.40 Матч. Товариський матч
01.30 Профілактика
05.00 Огляд сезону. ЧІ
ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00, 10.00, 12.00,
12.45, 14.45, 16.50,
19.55 Топ-матч
06.10 «Арсенал» — «Сток
Сіті». ЧА
08.10 «Челсі» —
«Тоттенгем». ЧА
10.10 «Динамо» (К)
— «Наполі». Ліга

ICTV
05.00, 4.50 Дивитись усім!
05.50, 19.20 Надзвичайні
новини
06.35 Факти тижня. 100
хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
10.10 Антизомбі
11.10 Секретний фронт
12.30, 13.20 Х/ф «Боєць»
12.45, 15.45 Факти. День
14.40, 16.10 Х/ф
«Загублений світ»
17.00 Х/ф «Парк юрського
періоду-3»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Снайпер. Зброя
відплати»
22.25 Свобода слова
00.20 Х/ф «Шосе смерті»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.25 Зона ночі
03.50, 18.00 Абзац
04.50 М/С «Пригоди Кота в
чоботях»
06.00 Х/ф «Супер 8»
08.15 Х/ф «Погоня»
10.00 Х/ф «Новачок»
11.45 Х/ф «Копи на
підхваті»

01.50 Провокатор
04.30 Факти

14.00 Х/ф «Пандорум»
16.00 Х/ф «Земля після
нашої ери»
19.00 Ревізор
21.45 Пристрасті по Ревізору
00.30 Х/ф «Ломбард»
02.20 Служба розшуку дітей

чемпіонів УЄФА
12.10 «Моя гра» В. Шевчук
12.55 «Шахтар» — «Бохум».
Товариський матч
15.00 «Олександрія»
— «Динамо». ЧУ
17.00 Огляд сезону. ЧІ
17.55 LIVE. Матч. Товариський
матч
20.10 «Боруссія» (Д)
— «Монако». 1/4
фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА
22.00 «Габала» — «Майнц».
Ліга Європи УЄФА
23.45 «Челсі» — «Вест
Бромвіч». ЧА
01.30 Профілактика
05.00 Голи сезону». ЧА

05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.25 М/ф
10.00, 16.20 «Файна Юкрайна»
10.25, 18.00, 0.10 «Розсміши
коміка»
11.25 «Навколо М»
12.20, 19.00, 1.50 «Орел і
решка. Шопінг»
14.15, 20.00 «Орел і решка.
На краю світу»
15.15, 21.00 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
22.00 Х/ф «Наречений
напрокат»
03.15 «Нічне життя»

МЕГА
06.00, 14.30 Бандитський
Київ
07.20 Скарб.uа
08.10, 12.50 Правила життя
09.00 Правда життя
10.00, 21.40 Мистецтво
виживання
10.50, 17.00 Земля приматів
11.50 Природа нинішнього
часу
13.40 Містична Україна
15.20, 23.40 Нові технології
війни
16.10, 20.50 Скарби зі
звалища
18.00, 22.40 Технології їжі
19.00 Легенди карного
розшуку
20.00 Прихована реальність
00.30 Титанік: народження
легенди
01.40 Прокляття двійників
Титаніка
02.30 Британія: ІІ світова
03.40 Паранормальний світ
05.10 Шосте відчуття. Дар чи
прокляття?

К1

ТЕТ
06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше — це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 М/с «Дора-мандрівниця»
07.50 Мультмікс
09.35 М/с «Елвін і
бурундуки»
10.30 Х/ф «Бременські
музиканти»
11.40 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
12.30 ЛавЛавСar
13.30, 19.55 Одного разу під
Полтавою
14.35 Готель Галіція
15.00 Т/с «Домашній арешт»
15.35, 4.05 Віталька
17.50, 22.00, 2.25 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 Рятівники
23.00 Найгірший водій країни
00.00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство»
00.55 Т/с «Отже»
01.15 Шпілівілі
01.35 Теорія зради
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4 липня
УТ-1
06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00
Новини
06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу
06.15, 7.15, 8.15 Спорт
06.20, 8.20 АгроЕра
06.30, 0.25 Від першої особи
07.25, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он-лайн
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00, 16.50 Т/с «Площа
Берклі»
09.55 Д/ф «Секрети Вільнюса»
10.50 Т/с «Епоха честі»
11.45 Д/с «Орегонський
путівник»
12.10 Д/с «Порятунок ферми»
12.40, 21.30 Новини. Спорт
13.00 Новини (із
сурдоперекладом)
13.30 Уряд на зв’язку з
громадянами
13.55 Т/с «Лінія захисту»
15.20 Фольк-music
16.20 Мистецькі історії
17.45 М/с «Книга джунглів»
18.15, 1.20 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00, 1.55 Новини. Культура
19.20 Д/с «Садові скарби»
19.55 Наші гроші
20.20, 2.10 Про головне
21.50 Т/с «Мисливці за
нацистами»
22.55, 5.50 Вічне
ТРК «ЕРА»
23.00, 0.00, 1.00 Підсумки
02.45 Т/с «Таксі»
04.05 Д/с «Аболіціоністи»
05.00 Надвечір’я. Долі
НТН
05.20 Х/ф «Вантаж без
маркування»
06.55 Х/ф «Хід у відповідь»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00, 20.00 Т/с «Кулагін та
партнери»
10.30, 17.25 Т/с «Детективи»
12.00 «Страх у твоєму домі»
13.45, 15.05, 23.45 Т/с «Комісар
Хельдт»
14.45, 19.00, 23.15, 2.20
«Свідок»
15.40, 21.30 Т/с «Той, що читає
думки-3»
01.30 Т/с «Поліція Маямі»
03.10 «Випадковий свідок»
03.20 «Речовий доказ»
03.50 «Легенди бандитської
Одеси»
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Азбука ремесел
06.25 І архів, і музей
07.00 Ранок із «Культурою»
07.45, 18.15, 00.00 Новинний
блок
08.20, 19.00, 00.35 Новини.
Культура
08.35 Ранок із «Культурою»
09.20, 16.00 Актуально
09.25 Діалог Василь
Герасим’юк — Світлана
Короненко. Наша
«Рембо»
09.50 Трипільський щит України
10.15 Головна роль. Наталя
Ворожбит
11.15 Міжнародний дитячий
фестиваль циркового
мистецтва
12.50 Богодар Которович.
Український Паганіні
14.00, 02.00 Концерт за творами
Астора П яццоли
15.30, 03.25 Знамениті українці.
Тетяна Яблонська
16.05 Скарби роду
16.20 Казки Запорізькі від
Санька Сита
16.35 Земляки. Анатолій
Дімаров, ч. 2
17.05, 00.50 В гостях у майстра.
Вадим Вікснін

КАНАЛ «1+1»
06.45, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 2.05 ТСН
09.30 «Чотири весілля-2»
10.45, 12.20 «Міняю жінку-6»
12.40 Комедія «Байки Мітяя»
13.40, 14.55, 20.15, 21.15
Комедія «Свати-6»
16.00, 17.10 Т/с «Величне
століття. Роксолана»
22.20 Мелодрама «Пізнє
каяття»
23.20 Комедія «Хочу як
Бріджет»
01.05 Комедія «Байки Мітяя»
02.30 Комедія «Хочу як
Бріджет»

ІНТЕР
05.35, 18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
06.30 Мультфільм
06.50, 20.00, 3.35 «Подробиці»
07.30, 14.15 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
08.20 «Орел і решка. На краю
світу»
10.15 «Давай одружимося»
12.10, 20.40 Т/с «Підземний
перехід»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
22.40 Т/с «Впізнай мене, якщо
зможеш»
00.35 Т/с «Чотири пори літа»
04.15 «уДачний проект»
04.50 «Готуємо разом»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.10, 9.15 Зоряний шлях
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.50 Сьогодні
07.15, 8.15 Ранок з
Україною
10.50, 4.35 Реальна містика
12.50 Агенти
справедливості
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар»
19.45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Однолюби»
23.30 Т/с «Закон і порядок:
Злочинний намір»
02.00 Х/ф «Неймовірний
Халк»

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд
преси
06.45, 18.45 Місцевий час
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, 8.10, 21.25, 0.15 Час
бізнесу

07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55,
0.20 Погода на курортах
07.50 Будівельний стандарт
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55
Погода в Україні
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25,
13.15, 14.15, 15.25,
16.15, 17.15, 18.15
Інформаційний день
10.55, 11.55, 17.55 Погода в

світі
19.30, 1.00 Час. Підсумки дня
22.15 Агрокраїна
22.30 Кордон держави
23.10 «За Чай.com»
00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час:
Важливо
00.25 Хроніка дня
02.15, 5.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

17.50, 01.35 Логос
19.20 Прямостояння
20.05 Чернігів. Церква
Параскеви П’ятниці
20.20 Вечірня казка
20.30 П. Саксаганський
«Шантрапа». Вистава
Київського академічного
театру
«Колесо»
21.50 Фольк-music
22.50 Д/ф «Богодар
Которович. Відблиски»
23.40 Дещо про кіно. Віктор
Івченко. Микола
Мащенко
04.00 Дмитро Малаков. Кияни,
війна, німці
05.10 Д/ф «Гнат Юра. На
перехресті часу»

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 18.30 «Спецкор»
08.30, 19.00 «ДжеДАІ»
09.00 Д/п «Помста природи»
11.00, 22.00 «Він, Вона і
телевізор»
15.05 Х/ф «Воїни-охоронці»
16.55 Х/ф «Списаний»
19.30 «Зловмисники»
20.15 Х//ф «Зубастий
торнадо»
23.00 Т/с «Теорія брехні-3»
00.45 «Територія обману»
01.45 Х/ф «Москальчарівник»
03.00 «Облом.UA.»

12.55 «Вест Гем» —
«Арсенал». ЧА
15.00 «Боруссія» (Д) —
«Монако». 1/4 фіналу.
Ліга Чемпіонів УЄФА
17.00 «Шахтар» — «Олімпік».
ЧУ
19.00 «Селтік» — «Ман Сіті».
Ліга Чемпіонів УЄФА
20.50 LaLiga Files, 6-й епізод. ЧІ
23.45 «Сандерленд» —
«Челсі». ЧА
02.00 «Уеска» — «Хетафе».
Плей-оф (1-й раунд). ЧІ
04.00 «Дербі Каунті»
— «Лестер». Кубок
Англії

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 18.25, 20.30, 22.45,
23.30, 1.30, 3.35, 5.40
Топ-матч
06.10 «Олександрія»
— «Динамо». ЧУ
08.10 «Шахтар» — «Олімпік».
ЧУ
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS. LIVE
10.15 «Ліверпуль» —
«Вулвергемптон». Кубок
Англії
12.00 Матч. Товариський матч
13.50 «Сандерленд» —
«Челсі». ЧА
15.55 «Кадіс» — «Тенерифе».
Плей-оф (1-й раунд). ЧІ
17.45 LaLiga Files, 6-й епізод.
ЧІ. Прем’єра
18.40 «Бешикташ»
— «Динамо» (К). Ліга
Чемпіонів УЄФА
20.40 «Барселона» — «Реал».
ЧІ
22.55 «Моя гра» В. Шевчук
23.40 «Шахтар» — «Зоря».
ЧУ
01.45 «Вест Гем» —
«Арсенал». ЧА
03.50 «Селтік» — «Ман Сіті».
Ліга Чемпіонів УЄФА

МЕГА
06.00, 14.30 Бандитський Київ
07.20 Скарб.uа
08.10, 12.50 Правила життя
09.00 Правда життя
10.00, 21.40 Мистецтво
виживання
10.50, 17.00 Земля приматів
11.50 Природа нинішнього
часу
13.40, 0.30 Містична Україна

ICTV
05.35, 20.20 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Більше ніж правда
11.30, 13.20 Х/ф «Метеор»
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Т/с «Володимирська, 15»
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НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі
04.45, 18.00 Абзац
05.40 М/С «Пригоди Кота в
чоботях»
06.55 Kids’ Time
07.00 Т/С «Татусеві дочки»
19.00 Супермодель поукраїнськи
21.30 Х/ф «Пустун»

5 канал

СТБ
07.00, 16.00 «Все буде добре!»
08.55 «Все буде смачно!»
09.50 «Україна має талант!-7»
11.55 «Містичні історії-2 з
Павлом Костіциним»
13.45 «Битва
екстрасенсів-14»
18.00 «Вікна-Новини»
18.30, 23.05 «Слідство ведуть
екстрасенси»
20.30, 22.45 «Вагітна у 16»
22.00 «Вiкна-Новини»
ТОНІС
05.55, 16.55 «Даніель Прево.
Зірка епізоду»
06.50, 22.00, 4.50 DW-Візерунок
дня
07.00, 14.20, 18.00 «Алло,
лікарю!»
09.50 «Будьте здорові!»
10.40 «Модні історії з Оксаною
Новицькою»
11.00, 21.00 «Цивілізація
Incognita»
15.15 «Соціальний статус»
15.50 «Анна Конда. Вишивний
альбом»
16.40 Андрій Демиденко. Нас
вибрав час...
18.55 В гостях у Дмитра Гордона.
Лідія Чащина, ч. 2
19.55, 22.45 Повітряні воїни
21.20, 4.20 «Відлуння»
22.20 «Таке спортивне життя.
Ілля Кваша»
23.50, 4.10 «Кумири»
00.00 «Ніч чорних краваток»
01.10 «Життя на вершині»
02.45 «Після опівночі»
03.45 «Світські хроніки»
05.05 «Джаз-коло»

ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 12.45,
14.45, 16.50, 18.50,
21.30, 23.35, 1.35, 3.50
Топ-матч
06.10, 21.45 Матч. Товариський
матч
08.10 «Барселона» — «Реал».
ЧІ
10.10 «Бешикташ»
— «Динамо» (К). Ліга
Чемпіонів УЄФА
12.15 «Моя гра». Бланко Лещук

16.10 Т/с «Демони»
17.55, 21.25 Т/с «Снайпер.
Зброя відплати»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.10 Х/ф «Колонія»
23.55 Т/с «Лас-Вегас»
00.50 Х/ф «Шосе смерті»
02.05 Провокатор
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Дивитись усім!

23.20 Х/ф «Новачок»

01.10 М/Ф «Ранго»

15.20, 23.40 Нові технології
війни
16.10, 20.50 Скарби зі звалища
18.00, 22.40 Технології їжі
19.00 Легенди карного
розшуку
20.00 Прихована реальність
К1
05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.25 М/ф
10.00 «Файна Юкрайна»
10.25, 18.00 «Розсміши коміка»
11.25 «Навколо М»
12.20, 19.00 «Орел і решка.
Шопінг»
14.15, 20.00 «Орел і решка. На
краю світу»
15.15 «Орел і решка.
Навколосвітня подорож»
16.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»
21.00 «Орел і решка.
Ювілейний сезон»
22.00 «КВН на БІС»
00.45 Т/с «Ти — моє життя»
2.15 «Нічне життя»

ТЕТ
06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 М/с «Дорамандрівниця»
07.50 Мультмікс
09.35 М/с «Елвін і
бурундуки»
10.30 Х/ф «Хоробрий
кравчик»
11.40 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
12.30 ЛавЛавСar
13.30, 19.55 Одного разу під
Полтавою
14.35 Готель «Галіція»
15.00 Т/с «Домашній арешт»
15.35, 4.05 Віталька
17.50, 22.00, 2.25 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 Рятівники
23.00 Найгірший водій країни
00.00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство»
00.55 Т/с «Отже»
01.15 Шпілівілі
01.35 Теорія зради

■ ПЕРЕДПЛАТА-2017

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Поспішіть передплатити
«Україну молоду» на серпень
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колегижурналiсти оцiнюють як головну нацiональну
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i
вашої уваги, шановнi читачi.
Якщо хто з вас, шановні читачі, не встиг
передплатити газету на цей рік або не продовжив передплату на наступні місяці, це можна
зробити до 5 липня в селах і райцентрах, до
10-го — в обласних центрах та в Києві, і ви отримуватимете «Україну молоду» з 1 серпня.
Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку, в операційних залах
поштамтів, у пунктах приймання передплати,
на сайті ДП «Преса» www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте «Україну молоду» — порадьте
передплату i своїм родичам, друзям, сусiдам,
знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2017 рiк:
на мiсяць — 54 грн. 13 коп.,
на два місяці — 108 грн. 26 коп.,
до кінця року — 270 грн. 65 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 74 грн. 13 коп.,
на два місяці — 148 грн. 26 коп.,
до кінця року — 370 грн. 65 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на мiсяць — 19 грн. 30 коп.,
на два місяці — 38 грн. 60 коп.,
до кінця року — 96 грн. 50 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково за
саму процедуру оформлення
передплати бере: на місяць — 95
коп., на квартал — 2 грн. 15 коп.,
на півріччя — 2 грн. 60 коп.

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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УТ-1
06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00
Новини
06.10, 7.10, 8.10 Спорт
06.15, 8.15 АгроЕра
06.25, 0.25 Від першої особи
07.20, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он-лайн
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00, 16.30 Т/с «Площа
Берклі»
09.55 Т/с «Епоха честі»
11.40 Д/с «Орегонський
путівник»
12.10 Д/с «Порятунок ферми»
12.40, 21.30 Новини. Спорт
13.00 Новини (із
сурдоперекладом)
13.30 Наші гроші
13.55 Т/с «Лінія захисту»
15.20 Світло
17.25 Хочу бути
17.45 М/с «Книга джунглів»
18.15, 1.20 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00, 1.55 Новини. Культура
19.20 Д/с «Дикі тварини»
19.55 Слідство. Інфо
20.20, 2.10 Про головне
21.50 Т/с «Мисливці за
нацистами»
22.40 Мегалот
22.55, 5.50 Вічне
ТРК «ЕРА»
23.00, 0.00, 1.00 Підсумки
02.45 Т/с «Таксі»
04.05 Д/с «Аболіціоністи»
05.00 Віра. Надія. Любов
НТН
04.30 Х/ф «Очікуючи
вантаж на рейді
Фучжоу біля Пагоди»
06.45 Х/ф «Одиночне
плавання»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00, 20.00 Т/с «Кулагін та
партнери»
10.30, 17.25 Т/с «Детективи»
12.00 «Страх у твоєму домі»
13.45, 15.05, 23.45 Т/с
«Комісар Хельдт»
14.45, 19.00, 23.15, 2.15 «Свідок»
15.40, 21.30 Т/с «Той, що
читає думки-3»
01.30 Т/с «Поліція Маямі»
03.05 «Випадковий свідок»
03.15 «Речовий доказ»
04.40 «Легенди бандитської
Одеси»
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Скарби роду
06.20 Казки Запорізькі від
Санька Сита
06.30 Земляки. Анатолій
Дімаров, ч. 2
07.00 Ранок із «Культурою»
07.45, 18.15, 00.00 Новинний
блок
08.20, 19.00, 00.35 Новини.
Культура
08.35 Ранок із «Культурою»
09.20, 16.00 Актуально
09.25 Прямостояння
10.15 Чернігів. Церква
Параскеви П’ятниці
10.30 П. Саксаганський
«Шантрапа».
Вистава Київського
академічного театру
«Колесо»

КАНАЛ «1+1»
06.45, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 2.05 ТСН
09.30 «Чотири весілля-2»
10.45, 12.20 «Міняю
жінку-6»
12.40, 1.00 Комедія «Байки
Мітяя»
13.45, 15.00, 20.15, 21.20
Комедія «Свати-6»
16.00, 17.10 Т/с «Величне
століття. Роксолана»
22.20 Мелодрама «Пізнє
каяття»
23.20, 2.30 Комедія «Нянь»

5 липня
ІНТЕР
05.30, 18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
06.25 Мультфільм
06.50, 20.00, 3.40 «Подробиці»
07.30, 14.15 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
08.20 «Орел і решка. На краю
світу»
10.15 «Давай одружимося»
12.10, 20.40 Т/с «Підземний
перехід»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
22.40 Т/с «Впізнай мене,
якщо зможеш»
00.30 Т/с «Повернешся
— поговоримо»
04.20 «уДачний проект»
04.50 «Готуємо разом»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.10, 12.50, 5.20 Агенти
справедливості
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 2.40 Сьогодні
07.15, 8.15 Ранок з
Україною
09.15, 3.30 Зоряний шлях
10.50, 4.30 Реальна містика
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар»
19.45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Однолюби»
23.30 Т/с «Закон і порядок:
Злочинний намір»

ICTV
05.35, 10.10 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
11.55, 13.20 Х/ф «Метеор»
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.10 Т/с «Демони»
17.55, 21.25 Т/с «Снайпер.
Зброя відплати»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.10 Х/ф «Пароль «Рибамеч»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі
04.45, 18.00 Абзац
05.40 М/С «Пригоди Кота в
чоботях»
06.55 Kids’ Time
07.00 Т/С «Щасливі разом»
19.00 Супермодель
по-українськи
21.30 Х/ф «Тисяча слів»
23.15 Х/ф «Пустун»
01.10 Служба розшуку дітей
01.15 Х/ф «Морський
піхотинець»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд
преси
06.45, 18.45 Місцевий час
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, 8.10, 21.25, 0.15 Час

бізнесу
07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55,
0.20 Погода на курортах
07.50 Драйв
07.55, 12.55, 15.55, 18.55,
23.55 Погода в Україні
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25,
13.15, 14.15, 15.25,
16.15, 17.15, 18.15
Інформаційний день

10.55, 11.55, 17.55 Погода в
світі
19.30, 1.00 Час. Підсумки дня
22.15 Особливий погляд
23.10 «За Чай.com»
00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час:
Важливо
00.25 Хроніка дня
02.15, 5.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

11.50 Фольк-music
12.50 Д/ф «Богодар
Которович. Відблиски»
13.35 Дещо про кіно. Віктор
Івченко. Микола
Мащенко
14.00, 02.00 Фільм-опера
«Спокута», с. 1
15.05, 03.05 Світла дорога до
храму...
15.25, 03.25 Хорові твори
Богдана Шиптура
16.05 Обереги
16.20 Створення оркестру
17.10, 00.50 Микита
Шумило — майстер
українського слова, ч. 1
17.55, 01.35 Червона калина.
Червоними та чорними
нитками
19.20 Джерела з минулого.
Архітектор простору, ч. 2
19.50 Центр уваги. Від
пращурів до нащадків.
Танці
20.20 Вечірня казка
20.30 І. Франко «Украдене
щастя». Фільм-вистава
22.10 Ганна Чубач. Поет
Божою милістю
22.40 Василь Сухомлинський.
«Етюди про
українського Сократа»
23.40 Іван Драч. Про
художників
04.00 Людмила Мешкова.
Під покровом Софії
Київської
04.50 Євген Станкович.
«Слово про похід
Ігорів...»
05.40 Історія одніє картини.
Художник Микола
Ярошенко

13.50 «Битва екстрасенсів 14»
18.00 «Вікна-Новини»
18.30, 0.40 «Слідство ведуть
екстрасенси»
20.30, 22.45 «Кохана, ми
вбиваємо дітей»
22.00 «Вiкна-Новини»

19.30 «Зловмисники»
20.15 Х/ф «Зубастий
торнадо 2»
02.00 Х/ф «Страчені
світанки»
03.30 «Облом.UA.»

СТБ
06.45, 16.00 «Все буде
добре!»
08.45 «Все буде смачно!»
09.40 «Україна має талант!-7»
12.00 «Містичні історії-2 з
Павлом Костіциним»

ТОНІС
05.55, 17.00 «Мішель Мерсьє.
Заручниця кохання»
06.45, 21.55, 4.55 DWВізерунок дня
07.00, 14.10, 18.00 «Алло,
лікарю!»
09.45 «Ландшафтні ігри»
10.40 «Зимою і літом
мандруємо світом»
11.45, 15.10 «Відлуння»
15.50 «Анна Конда. Вишивний
альбом. Джинсовий
альбом»
16.20 «П’ять доріг лікаря
Сивого»
18.55 В гостях у Дмитра
Гордона. Лідія Чащина,
3 ч.
20.00, 22.45 Повітряні воїни
21.00, 4.15 «Цивілізація
Incognita»
21.20, 4.30 Глобал
22.15 «Таке спортивне життя.
Олена Підгрушна»
23.45 «Натхнення»
00.00 «Ніч чорних краваток»
01.55 «Життя на вершині»
02.55 «Після опівночі»
03.50 «Світські хроніки»
05.05 «Джаз-коло»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 18.30 «Спецкор»
08.30, 19.00 «ДжеДАІ»
09.00, 23.00 «Територія
обману»
11.00, 22.00 «Він, Вона і
телевізор»
14.55 Т/с «Загублений світ»
16.45 Х//ф «Зубастий
торнадо»

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 20.30, 23.25, 1.30,
3.35, 5.40 Топ-матч
06.10 «Бернлі» — «Челсі». ЧА
08.10 «Шахтар» —
«Чорноморець». ЧУ
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS. LIVE
10.15 «Челсі» —
«Брентфорд». Кубок
Англії
12.00 «Реал» — «Боруссія»
(Д). Ліга Чемпіонів УЄФА
13.50 «Кристал Пелес»
— «Челсі». ЧА
15.55 «Хетафе» — «Уеска».
Плей-оф (1-й раунд). ЧІ
17.45 LaLiga Docs 6-й епізод.
ЧІ. Прем’єра
18.40 «Динамо» (К)
— «Бенфіка». Ліга
Чемпіонів УЄФА
20.40 «Олександрія»
— «Зірка». ЧУ
22.45 LaLiga Files 6-й епізод».
ЧІ
23.40 «Шахтар»
— «Хольштайн».
Товариський матч
01.45 «Реал» — «Атлетіко».
1/2 фіналу. Ліга
Чемпіонів УЄФА
03.50 «Габала» — «Майнц».
Ліга Європи УЄФА
ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00, 10.00, 12.40,
20.25, 21.35, 23.35,
1.35, 3.50 Топ-матч
06.10 «Реал» — «Боруссія» (Д).
Ліга чемпіонів УЄФА
08.10 «Олександрія»
— «Зірка». ЧУ
10.10 «Динамо» (К)

00.05 Х/ф «Колонія»
01.40 Провокатор
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!

12.00
12.55
14.45
16.35
18.25

20.40
21.45
23.45
02.00

04.00

— «Бенфіка». Ліга
чемпіонів УЄФА
LaLiga Files 6-й епізод.
ЧІ
Матч. Товариський матч
«Лестер» —
«Ліверпуль». ЧА
«Шахтар» —
«Чорноморець». ЧУ
LIVE. «Шахтар»
— «Хольштайн».
Товариський матч
LaLiga Docs, 6-й епізод.
ЧІ
«Баварія» — «ПСВ.
Ліга Чемпіонів УЄФА
«Кристал Пелес»
— «Челсі». ЧА
«Кадіс» —
«Тенерифе». Плей-оф
(1-й раунд). ЧІ
«Ліверпуль»
— «Вулвергемптон».
Кубок Англії

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.20 Скарб.uа
08.10, 12.50 Правила життя
09.00 Правда життя
10.00, 21.40 Мистецтво
виживання
10.50, 17.00 Земля приматів
11.50 Природа нинішнього часу
13.40 Містична Україна
14.30 Бандитський Київ
15.20, 23.40 Нові технології
війни
16.10, 20.50 Скарби зі звалища
18.00, 22.40 Технології їжі
19.00 Легенди карного
розшуку
20.00 Прихована реальність
00.30 Полювання на НЛО
01.20 Зворотна сторона
Місяця
02.10 Академік Корольов
03.00 Юрій Нікулін
03.40 Ролан Биков
04.30 Володимир Басов. Бігун
на довгі дистанції
05.20 Богдан Ступка

К1
05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.25 М/ф
10.00 «Файна Юкрайна»
10.25, 18.00 «Розсміши
коміка»
11.25 «Навколо М»
12.20, 19.00 «Орел і решка.
Шопінг»
14.15, 20.00 «Орел і решка.
На краю світу»
15.15, 21.00 «Орел і решка.
Ювілейний сезон»
16.20, 23.00 Т/с «Доктор
Хаус»
22.00 «КВН на БІС»
00.45 Т/с «Ти — моє життя»
02.15 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше — це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 М/с «Дорамандрівниця»
07.50 Мультмікс
09.35 М/с «Елвін і
бурундуки»
10.30 Х/ф «Пастушка»
11.40 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
12.30 ЛавЛавСar
13.30, 19.55 Одного разу під
Полтавою
14.35 Готель Галіція
15.00 Т/с «Домашній арешт»
15.35, 4.05 Віталька
17.50, 22.00, 2.25 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 Рятівники
23.00 Найгірший водій країни
00.00 Т/с «Як уникнути
покарання за
вбивство»
00.55 Т/с «Отже»
01.15 Шпілівілі
01.35 Теорія зради
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6 липня
УТ-1
06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00
Новини
06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу
06.15, 7.15, 8.15 Спорт
06.20, 8.20 АгроЕра
06.30, 0.25 Від першої особи
07.25, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00, 16.30 Т/с «Площа
Берклі»
09.55 Т/с «Епоха честі»
11.40 Д/с «Орегонський
путівник»
12.10 Д/с «Порятунок
ферми»
12.40, 21.30 Новини. Спорт
13.00 Новини (із
сурдоперекладом)
13.30 Слідство. Інфо
13.55 Т/с «Лінія захисту»
15.20 Надвечір’я. Долі
17.25 Школа Мері Поппінс
17.40 М/с «Книга джунглів»
18.15, 1.20 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00, 1.55 Новини. Культура
19.20 Д/с «Дикі тварини»
19.55 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
20.20, 2.10 Про головне
21.50 Т/с «Мисливці за
нацистами»
22.55, 5.50 Вічне
ТРК «ЕРА»
23.00, 0.00, 1.00 Підсумки
02.45 Т/с «Таксі»
04.05 Уряд на зв’язку з
громадянами
04.30 Д/ф «Василь
Симоненко. Тиша і
грім»
05.00 Світло
НТН
05.25 Х/ф «Олеся»
06.55 Х/ф «Роби — раз!»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00, 20.00 Т/с «Кулагін та
партнери»
10.30, 17.25 Т/с «Детективи»
12.00 «Страх у твоєму домі»
13.45, 15.05, 23.45 Т/с
«Комісар Хельдт»
14.45, 19.00, 23.15, 2.15
«Свідок»
15.40 Т/с «Той, що читає
думки-3»
21.30 Т/с «Той, що читає
думки-4»
01.30 Т/с «Поліція Маямі»
03.05 «Випадковий свідок»
03.10 «Речовий доказ»
03.40 «Легенди бандитської
Одеси»
04.00 «Правда життя.
Професії»
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.00 Обереги
06.15 Микита Шумило —
майстер українського
слова, ч. 1
07.00 Ранок із «Культурою»
07.45, 18.15, 00.00 Новинний
блок
08.20, 19.00, 00.35 Новини.
Культура
08.35 Ранок із «Культурою»
09.20, 16.00 Актуально

КАНАЛ «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 2.10 ТСН
06.45, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
09.30 «Чотири весілля-2»
10.45, 12.20 «Міняю
жінку-6»
12.40 Комедія «Байки
Мітяя»
13.45, 15.00, 20.15, 21.20
Комедія «Свати-6»
16.00, 17.10 Т/с «Величне
століття. Роксолана»
22.20 Мелодрама «Пізнє
каяття»
23.20, 2.35 Комедія «Зовсім
не бабій»
01.05 Комедія «Байки
Мітяя»

ІНТЕР
05.35, 18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
06.25 Мультфільм
06.50, 20.00, 3.40 «Подробиці»
07.30, 14.15 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
08.20 «Орел і решка. На краю
світу»
10.15 «Давай одружимося»
12.10, 20.40 Т/с «Підземний
перехід»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
22.40 Т/с «Впізнай мене,
якщо зможеш»
00.25 Х/ф «Все можливо»
02.20 Х/ф «Жінка для всіх»
04.20 «уДачний проект»
04.50 «Готуємо разом»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.10, 12.50, 5.20 Агенти
справедливості
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 2.40
Сьогодні
07.15, 8.15 Ранок з
Україною
09.15, 3.30 Зоряний шлях
10.50, 4.30 Реальна
містика
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар»
19.45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Однолюби»
23.30 Т/с «Закон і порядок:
Злочинний намір»

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Секретний фронт
11.50, 13.20 Х/ф «Пароль
«Риба-меч»
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.10 Т/с «Демони»
17.55, 21.25 Т/с «Снайпер.
Зброя відплати»
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НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 1.30 Зона ночі
04.45, 18.00 Абзац
05.40 М/С «Пригоди Кота в
чоботях»
06.55 Kids’ Time
07.00 Т/С «Татусеві дочки»

19.00 Супермодель
по-українськи
21.25 Х/ф «Золота дитина»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд
преси
06.45, 18.45 Місцевий час
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, 8.10, 21.25, 0.15 Час
бізнесу

07.25, 9.50, 13.55, 14.55,
16.55, 0.20 Погода на
курортах
07.50 Мотор
07.55, 12.55, 15.55, 18.55,
23.55 Погода в Україні
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25,
13.15, 14.15, 15.25,
16.15, 17.15, 18.15
Інформаційний день

10.55, 11.55, 17.55 Погода в
світі
19.30, 1.00 Час. Підсумки дня
22.15 Акцент
23.10 «За Чай.com»
00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час:
Важливо
00.25 Хроніка дня
02.15, 5.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

09.25 Джерела з минулого.
Архітектор простору, ч. 2
09.50 Центр уваги. Від
пращурів до нащадків.
Танці
10.15 І. Франко «Украдене
щастя». Фільм-вистава
12.00 Ганна Чубач. Поет
Божою милістю
12.30 Василь Сухомлинський.
«Етюди про
українського Сократа»
13.30 Іван Драч. Про
художників
13.45, 17.40, 01.15
Православний календар
14.00, 02.00 Фільм-опера
«Спокута», с. 2
15.15, 03.15 Максим Кідрук.
Письменник, який
подорожує
16.10 Зелений бум
16.40 Світло
17.10, 00.50 Микита
Шумило — майстер
українського слова, ч. 2
17.50, 01.30 Хресна дорога
митця
19.20 Дійові особи
20.20 Вечірня казка
20.30 Х/ф «Буйна», с. 1
21.40 Г. Квітка-Основ’яненко.
«Сватання на
Гончарівці». Вистава
Київського
академічного Молодого
театру
23.00 Акторські зустрічі з
Галиною Стефановою.
Лесь Танюк, ч. 1
23.45 Вогняне шоу у Львові
04.00 Х/ф «Райдуга»
05.25 Д/ф «Замовчаний
генерал»

12.00 «Містичні історії-2 з
Павлом Костіциним»
13.50 «Битва екстрасенсів-14»
18.00 «Вікна-Новини»
18.30, 0.35 «Слідство ведуть
екстрасенси»
20.30, 22.45 «Я соромлюсь
свого тіла-3»
22.00 «Вiкна-Новини»

19.20 Х/ф «Поганий
лейтенант»
21.50 Х//ф «Зубастий
торнадо-3»
23.35 Т/с «Теорія брехні-3»
02.25 Х/ф «Двійник»
03.35 «Облом.UA.»

СТБ
07.05, 16.00 «Все буде
добре!»
09.00 «Україна має талант!
Діти»

ТОНІС
06.00, 17.00 «Мілен Демонжо.
Міледі з українським
корінням»
06.50, 21.55, 4.55 DWВізерунок дня
07.00, 14.10, 18.00 «Алло,
лікарю!»
09.50 «Ландшафтні ігри»
10.40 «Зимою і літом
мандруємо світом»
11.45, 20.55 «Цивілізація
Incognita»
15.10 «Соціальний статус»
15.55 Rock Time з Петром
Полтарєвим
18.55 В гостях у Дмитра
Гордона. Лідія Чащина,
ч. 4
19.50, 22.40 Повітряні воїни
21.10, 4.25 «Відлуння»
22.15 «Таке спортивне життя.
Андрій Говоров»
23.45, 4.15 «Кумири»
00.00 «Ніч чорних краваток»
01.20 «Життя на вершині»
02.50 «Після опівночі»
03.50 «Світські хроніки»
05.05 «Джаз-коло»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 18.30 «Спецкор»
08.30, 19.00 «ДжеДАІ»
09.00, 0.25 «Територія
обману»
11.00 «Він, Вона і телевізор»
15.00 Т/с «Загублений світ»
16.50 Х/ф «Зубастий
торнадо-2»

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 1.30, 3.35, 5.40
Топ-матч
06.10 «Шахтар»
— «Хольштайн».
Товариський матч
08.10 «Олімпік» —
«Шахтар». ЧУ
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS. LIVE
10.15 «Саутгемптон»
— «Арсенал». Кубок
Англії
12.00 «Тоттенгем» —
«Евертон». ЧА
13.50 «Челсі» — «Борнмут».
ЧА
15.55 «Тенерифе» —
«Кадіс». Плей-оф (1-й
раунд). ЧІ
18.15 «Моя гра»,
М. Кополовець
18.50 «Бенфіка» —
«Динамо» (К). Ліга
Чемпіонів УЄФА
20.40 «Евертон» —
«Ліверпуль». ЧА
22.45 LaLiga Docs, 6-й
епізод». ЧІ
23.40 «Ман Сіті» —
«Боруссія» (М). Ліга
Чемпіонів УЄФА
01.45 «Олександрія»
— «Волинь». ЧУ
03.50 «Наполі» —
«Бешикташ». Ліга
Чемпіонів УЄФА
ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00, 10.00, 14.45,
16.50, 18.50, 20.50,
21.35, 23.35, 1.35, 3.50

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.10 Х/ф «Змії на борту
літака»
00.20 Т/с «Лас-Вегас»
01.45 Провокатор
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Дивитись усім!
Топ-матч
06.10 «Тоттенгем» —
«Вотфорд». ЧА
08.10 «Евертон» —
«Ліверпуль». ЧА
10.10 «Бенфіка» —
«Динамо» (К). Ліга
Чемпіонів УЄФА
12.00 «LaLiga Docs» 6 епізод.
ЧІ
12.55, 21.45 «Шахтар»
— «Хольштайн».
Товариський матч
15.00 «Кристал Пелес»
— «Арсенал». ЧА
17.00 «Олімпік» —
«Шахтар». ЧУ
19.00 «Наполі»
— «Бешикташ. Ліга
Чемпіонів УЄФА
21.05 «Моя гра» Бланко
Лещук
23.45 «Челсі» — «Борнмут».
ЧА
02.00 «Хетафе» — «Уеска».
Плей-оф (1-й раунд). ЧІ
04.00 «Челсі» —
«Брентфорд». Кубок
Англії
МЕГА
06.00, 14.30 Бандитський Київ
07.20 Теорія змови
08.10, 12.50 Правила життя
09.00 Правда життя
10.00, 21.40 Мистецтво
виживання
10.50, 17.00 Земля приматів
11.50 Природа нинішнього
часу
13.40 Містична Україна
15.20 Нові технології війни
16.10, 20.50 Скарби зі
звалища
18.00, 22.40 Технології їжі
19.00 Легенди карного
розшуку
20.00 Прихована реальність
23.40 Охоронці Гітлера
00.30 Війна всередині нас

23.15 Х/ф «Бумеранг»
01.25 Служба розшуку дітей
К1
05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.25 М/ф
10.00 «Файна Юкрайна»
10.25, 18.00 «Розсміши
коміка»
11.25 «Навколо М»
12.20, 19.00 «Орел і решка.
Шопінг»
14.15, 20.00 «Орел і решка.
На краю світу»
15.15, 21.00 «Орел і решка.
Ювілейний сезон»
16.20, 23.00 Т/с «Доктор
Хаус»
22.00 «КВН на БІС»
00.45 Т/с «Ти — моє життя»
02.20 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 М/с «Дорамандрівниця»
07.50 Мультмікс
09.35 М/с «Елвін і бурундуки»
10.30 Х/ф «Розумна
селянська донька»
11.40 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
12.30 ЛавЛавСar
13.30, 19.55 Одного разу під
Полтавою
14.35 Готель «Галіція»
15.00 Т/с «Домашній арешт»
15.35, 4.05 Віталька
17.50, 22.00, 2.25 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 Рятівники
23.00 Найгірший водій країни
00.00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство»
00.55 Т/с «Отже»
01.15 Шпілівілі
01.35 Теорія зради
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ТБ-П’ЯТНИЦЯ
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УТ-1
06.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00
Новини
06.10, 7.10, 8.10 Спорт
06.15, 8.15 АгроЕра
06.25 Життєлюб
07.20, 23.25 На слуху
08.30 Територія закону
08.40 Паспорт.Ua
08.45 Світ он-лайн
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00, 16.30 Т/с «Площа
Берклі»
09.55 Т/с «Епоха честі»
11.40 Д/с «Орегонський
путівник»
12.10 Д/с «Порятунок
ферми»
12.40, 21.30 Новини. Спорт
13.00 Новини (із
сурдоперекладом)
13.30 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
13.55 Т/с «Лінія захисту»
15.20 Віра. Надія. Любов
17.25 Хто в домі хазяїн?
17.45 М/с «Книга джунглів»
18.15, 1.20 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00, 1.55 Новини. Культура
19.15 Д/с «Увесь цей джаз»
20.20, 2.10 Про головне
21.50 Т/с «Мисливці за
нацистами»
22.55, 5.50 Вічне
ТРК «ЕРА»
23.00, 0.00, 1.00 Підсумки
00.25 Від першої особи
02.45 Т/с «Таксі»
04.00 Фольк-music
05.00 Надвечір’я. Долі
НТН
05.15 Х/ф «Беремо все на
себе»
06.40 Х/ф «Свавілля»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00, 20.00 Т/с «Кулагін та
партнери»
10.30, 17.25 Т/с «Детективи»
12.00 «Страх у твоєму домі»
13.45, 15.05, 23.45 Т/с
«Комісар Хельдт»
14.45, 19.00, 23.15, 2.20 «Свідок»
15.40, 21.30 Т/с «Той, що
читає думки-4»
01.30 Т/с «Поліція Маямі»
03.10 «Випадковий свідок»
03.15 «Речовий доказ»
03.45 «Легенди бандитської
Одеси»
04.30 «Правда життя. Професії»
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Зелений бум
06.30 Микита Шумило —
майстер українського
слова, ч. 2
07.00 Ранок із «Культурою»
07.45, 18.15, 00.00 Новинний
блок
08.20, 19.00, 00.35 Новини.
Культура
08.35 Ранок із «Культурою»
09.20, 16.00 Актуально
09.25 Дійові особи
10.20 Х/Ф «Буйна», с. 1
11.30 Г. Квітка-Основ’яненко.
«Сватання на
Гончарівці». Вистава
Київського
академічного Молодого
театру

КАНАЛ «1+1»

7 липня

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30 ТСН
06.45, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
09.30 «Чотири весілля-2»
10.45, 12.20 «Міняю
жінку-6»
12.40 Комедія «Байки
Мітяя»
13.45, 15.00 Комедія
«Свати-6»
16.00, 17.10 Т/с «Величне
століття. Роксолана»
20.15, 22.10 «Ліга сміху-2»
00.05 «Вечірній Київ»
02.05 «Маленькі гіганти»

ІНТЕР
05.35, 18.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
06.25 Мультфільм
06.50 «Подробиці»
07.30, 14.15 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
08.20 «Орел і Решка. На краю
світу»
10.15 «Давай одружимося»
12.10 Т/с «Підземний перехід»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
20.00, 2.35 «Подробиці тижня»
22.00 Х/ф «Було у батька
три сини»
00.55 Х/ф «Грозовой
перевал»
04.15 «Жди меня»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.10, 12.50 Агенти
справедливості
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.30 Сьогодні
07.15, 8.15 Ранок з Україною
09.15, 5.45 Зоряний шлях
10.50, 4.15 Реальна містика
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар»
19.45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00, 0.00 Т/с «Однолюби»
23.20 «Слідами Грантоїдів.
ч. 2 «Спеціальний
репортаж»
02.00 Т/с «Закон і порядок:
Злочинний намір»

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд
преси
06.45, 18.45 Місцевий час
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, 8.10, 21.25, 0.15 Час
бізнесу

07.25, 9.50, 13.55, 14.55, 16.55,
0.20 Погода на курортах
07.50 Драйв
07.55, 12.55, 15.55, 18.55,
23.55 Погода в Україні
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15,
14.15, 15.25, 16.15, 17.15
Інформаційний день
10.55, 11.55, 17.55, 22.50
Погода в світі
18.15 Інтерв’ю з Андрієм

Сусленком
19.30, 1.00 Час. Підсумки дня
22.15 Стоп корупції!
23.10 «За Чай.com»
00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час:
Важливо
00.25 Хроніка дня
02.15 Машина часу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
03.35 В кабінетах
04.25, 5.25 Будемо жити
04.45 Невигадані історії
05.55 Рандеву

12.50 Акторські зустрічі з
Галиною Стефановою.
Лесь Танюк, ч. 1
13.35 Вогняне шоу у Львові
13.50, 17.50, Православний
календар
14.00, 02.00 «Портрет з
літаючим годинником.
Марк Шагал. «Моє
життя».
Вистава Полтавського
академічного обласного
театру ляльок
14.55, 02.55 Д/ф «Епоха
Платона Майбороди»
15.40, 03.40 Скит Манявський
16.05 Стежками Мауглі й
Багіри
16.20 Розповідає Олександр
Сизоненко. «Згадуючи
Юрія та Олену
Смоличів»
16.40, 01.40 Острозька
друкарня
17.00, 00.50 Книга. ua
17.25, 01.15 Зустріч
назавжди
18.00 Гра долі. Життя в
обіймах квітів
19.20 Територія Кіно. Віктор
Шкурін. Професія
документаліст
19.50 Антракт. Комедіада.
Територія сміху
20.20 Вечірня казка
20.30 Х/Ф «Буйна», с. 2
21.40 Все про оперету.
Народні артисти України
Людмила Маковецька
та Олександр
Трофимчук
22.30 Д/ф «Слідчий історії»
23.00 Акторські зустрічі з
Галиною Стефановою.
Лесь Танюк, ч. 2
23.45 М. Халітова. Концерт
для саксофона,
струнних та ударних
04.00 Х/ф «Марія»
05.05 Богдан Піргач.
Історична ілюстрація

СТБ
05.50 Х/ф «Аварія — дочка
мента»
07.45 Х/ф «Я тебе кохаю»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Х/ф «Дві історії про
кохання»
20.40, 22.35 Х/ф «Не
підганяй кохання»
23.25 «Слідство ведуть
екстрасенси»

16.50 Х/ф «Земний
Апокаліпсис»
19.20 Х//ф «Зубастий
торнадо-3»
21.05 Х/ф «Вуличний воїн»
22.55 «Змішані єдиноборства.
UFC.»
01.15 «Нишпорки»
01.40 «Цілком таємно»
02.05 Х/ф «Чорна долина»
03.35 «Облом.UA.»

ТОНІС
05.50, 16.45 «Валерій
Маренич. Крихкі
гойдалки слави»
06.50, 22.05, 5.05 DWВізерунок дня
07.00, 14.05, 18.00 «Алло,
лікарю!»
10.35 «Модні історії з
Оксаною Новицькою»
10.55 «Будьте здорові!»
11.45, 15.05, 21.30, 4.35
«Відлуння»
15.45 Rock Time з Петром
Полтарєвим
18.55 В гостях у Дмитра
Гордона. Лідія Чащина,
ч. 5
19.55 Повітряні воїни
21.00 Україна Михайла
Поплавського
22.15 «Шлягер» в гостях у
Миколи Свидюка
00.20 «Ніч чорних краваток»
01.35 «Життя на вершині»
03.00 «Вихідний, після
опівночі»
03.55 «Світські хроніки»
04.20 «Цивілізація Incognita»
05.15 «Джаз-коло»

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 17.45, 18.30, 20.30,
22.45, 23.30, 1.30, 3.35,
5.40 Топ-матч
06.10 «Боруссія» (Д)
— «Монако». 1/4
фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА
08.10 «Шахтар» —
«Олександрія». ЧУ
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS. LIVE
10.15 «Шахтар»
— «Хольштайн».
Товариський матч
12.00 «Ліон» — «Аякс». 1/2
фіналу». Ліга Європи
УЄФА
13.50 «Челсі» — «Сток Сіті».
ЧА
15.55 «Тенерифе»
— «Хетафе». Плей-оф
(2-й раунд). ЧІ
17.55 «Моя гра», В. Шевчук
18.40 «Наполі» — «Динамо»
(К). Ліга Чемпіонів УЄФА
20.40 «Барселона» —
«Еспаньйол». ЧІ
23.00 Світ Прем’єр-Ліги
23.40 Матч. Товариський матч
01.45 «Тоттенгем» — «Вест
Бромвіч». ЧА
03.50 «Борнмут» — «МЮ». ЧА

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Інсайдер
11.30, 13.20 Х/ф «Змії на
борту літака»
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.10 Т/с «Демони»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 1.20 Зона ночі
03.50 Т/С «Татусеві дочки»
05.40, 18.00 Абзац
06.40 М/С «Пригоди Кота в
чоботях»
07.55 Kids’ Time
08.00, 19.00 Супермодель
по-українськи
21.45 Х/ф «Мільйонер
мимоволі»

5 канал

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 18.30 «Спецкор»
08.30, 19.00 «ДжеДАІ»
09.00 «Територія обману»
10.00 «Роби бізнес»
10.40 «Він, Вона і телевізор»
15.00 Т/с «Загублений світ»

ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00, 10.00, 12.00,
12.45, 14.45, 16.50,
17.40, 23.35, 1.35 Топматч

23.40 Х/ф «Украдене
побачення»
17.55 Т/с «Снайпер. Зброя
відплати»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Т/с «На трьох»
00.30 Х/ф «Сфера»
02.45 Т/с «Лас-Вегас»
03.30 Провокатор
04.20 Факти
04.40 Т/с «Відділ 44»
06.10 «Ліон» — «Аякс». 1/2
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
08.10 «Барселона» —
«Еспаньйол». ЧІ
10.10 «Наполі» — «Динамо»
(К). Ліга чемпіонів
УЄФА
12.10 «Моя гра»,
М. Кополовець
12.55 «Тоттенгем» — «Вест
Бромвіч». ЧА
15.00 «Шахтар»
— «Хольштайн».
Товариський матч
17.10 Світ Прем’єр-ліги.
Прем’єра
17.55 LIVE. Матч. Товариський
матч
19.55 «Аякс» — «Ліон». 1/2
фіналу». Ліга Європи
УЄФА
21.45 «Ворскла» —
«Динамо». ЧУ
23.45 «Челсі» — «Сток Сіті».
ЧА
01.40 «Тенерифе» —
«Кадіс». Плей-оф (1-й
раунд). ЧІ
04.00 «Саутгемптон»
— «Арсенал». Кубок
Англії
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.20 Теорія змови
08.10, 12.50 Правила життя
09.00 Правда життя
10.00, 21.40 Мистецтво
виживання
10.50, 17.00 Земля приматів
11.50 Природа нинішнього
часу
13.40 Містична Україна
14.30 Бандитський Київ
15.20 Нові технології війни
16.10, 20.50 Скарби зі
звалища
18.00, 22.40 Технології їжі
19.00 Легенди карного
розшуку

01.15 Служба розшуку дітей
20.00 Прихована реальність
23.40 Охоронці Гітлера
00.30 Підроблена історія
К1
05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.25 М/ф
10.00, 16.20 «Файна
Юкрайна»
10.25, 18.00 «Розсміши
коміка»
11.25 «Навколо М»
12.20, 19.00 «Орел і Решка.
Шопінг»
14.15, 20.00 «Орел і Решка.
На краю світу»
15.15, 21.00 «Орел і Решка.
Ювілейний сезон»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 «Вечірній квартал»
00.45 «Бійцівський клуб»
02.25 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 М/с «Дора-мандрівниця»
07.50 Мультмікс
09.40 Х/ф «Герой з
плаката»
12.30 ЛавЛавСar
13.30 Одного разу під Полтавою
14.35 Готель Галіція
15.00 Т/с «Домашній арешт»
15.35, 4.05 Віталька
17.50, 2.50 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.00 Х/ф «Шпигун по
сусідству»
21.45 Х/ф «Діти шпигунів-2:
Острів утрачених мрій»
23.25 Х/ф «Пластик»
01.15 Х/ф «Смужка
нескошених диких
квітів»
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УТ-1
06.00 У просторі буття
06.35 Підсумки
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.05 Смакота
08.30, 23.00 Світ on-line
08.45 Телемагазин
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 М/с «Піп відкриває
світ»
09.50 М/с «Легенда про
Білосніжку»
10.45 Хто в домі хазяїн?
11.10 Хочу бути
11.50 Фольк-music
13.05 Т/с «Мисливці за
нацистами»
16.50 Д/ф «Колажі»
17.30 Книга.ua
18.00 Чоловічий клуб. Спорт
19.20 Чоловічий клуб
20.00 Д/с «Скарби та
смертельні таємниці
морів»
21.00 Новини
21.30 Розсекречена історія
22.20 Д/с «Дикі тварини»
22.45 Мегалот
ТРК «ЕРА»
23.25 Життєлюб
23.50 На слуху. Підсумки
01.20 Д/с «Увесь цей джаз»
02.20 Д/ф «Містерія Марії.
М.Приймаченко»
02.45 Т/с «Таксі»
04.00 Д/ф «Секрети
Вільнюса»
05.00 Віра. Надія. Любов
НТН
05.10 Х/ф «Щит і меч»
11.30, 4.00 «Речовий
доказ»
14.15 «Склад злочину»
15.45 «Круті 90-ті»
17.20 «Речдок»
19.00, 2.55 «Свідок»
20.00 Х/ф «Дачниця»
21.50 Х/ф «Сліпий»
23.40 Х/ф «Жінка з П’ятого
округу»
01.05 Т/с «Поліція Маямі»
03.45 «Випадковий свідок»
04.30 «Легенди бандитської
Одеси»
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Стежками Мауглі й
Багіри
06.20 Розповідає Олександр
Сизоненко. «Згадуючи
Юрія та Олену
Смоличів»
06.40 Острозька друкарня
07.00 Книга. ua
07.25 Зустріч назавжди
07.50 Гра долі. Життя в
обіймах квітів
08.05 М. Халітова. Концерт
для саксофона,
струнних та ударних
08.25 Новинний блок
09.00 Новини. Культура
09.20 Територія Кіно. Віктор
Шкурін. Професія
документаліст
09.50 Антракт. Комедіада.
Територія сміху
10.15 Х/Ф «Буйна», с. 2
11.25 Все про оперету.
Народні артисти України
Людмила Маковецька
та Олександр
Трофимчук
12.10 Акторські зустрічі з
Галиною Стефановою.

КАНАЛ «1+1»
06.00, 19.30 ТСН
06.35 «Гроші»
07.50, 23.15 «Світське життя»
08.50 Мелодрама «Кохання
неждане надійде»
12.40 Мелодрама «Пізнє
каяття»
16.30, 21.15 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка 2017»
20.15 Комедія «Знай наших»

00.15, 2.10 «Ліга сміху 2»

ІНТЕР
06.00 М/ф «Дюймовочка»
06.25 Х/ф «Самотня
жінка бажає
познайомитись...»
08.15 Х/ф «Будьте моїм
чоловіком»
10.00 Док.проект «Лія
Ахеджакова. Маленька
жінка у великому кіно»
11.00 Х/ф «Службовий
роман»
14.10 Т/с «Вузький міст»
18.00, 20.30 Т/с «Дві долі.
Нове життя»
20.00, 2.20, 5.00 «Подробиці»
00.15 Х/ф «Найкраще в
мені»
02.55 Х/ф «Було у батька
три сини»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
07.00, 15.00, 19.00, 2.30
Сьогодні
07.15, 5.10 Зоряний шлях
08.40 Т/с «Однолюби»
13.50, 15.20 Т/с «Кров не
вода»
17.50, 19.40 Т/с «Янгол у
серці»
22.50 Х/ф «Намисто»

06.00 Час-тайм
06.15, 20.10, 0.20, 5.15
Рандеву
06.55, 17.55 Погода в світі
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, 20.00,
22.00, 0.00 Час новин
07.10, 8.10, 9.55, 11.55, 13.55,
14.55, 16.55 Погода на
курортах
07.30, 14.10 Відкрита церква
07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час
бізнесу
07.55, 12.55, 15.55, 18.50,

23.50 Погода в Україні
08.20 Не перший погляд
09.15 Мотор
09.20 Автопілот-новини
09.30 Укравтоконтинент
10.10 Модне здоров’я
10.30 Історія успіху
10.40 Сучасний фермер
11.05 П’ятий поверх
11.30 Майстри ремонту
12.15 Сімейні зустрічі
12.35 Прес-конференція щодо
ситуації у зоні АТО
12.50 Legal Up LIFE
13.10, 3.20 Кіно з Я. Соколовою
13.30, 4.15 Феєрія мандрів

14.35 Навчайся з нами
15.15 Фінансовий тиждень
15.30 Особливий погляд
16.05 Полілог
17.10 «За Чай.com»
18.10 Про військо
18.35, 2.35 Фактор безпеки
19.25 Машина часу
21.00, 1.30 Велика політика
21.30, 3.00 Вікно в Америку
22.30 Д/ф «Відділ кадрів»
23.25 Національний актив
01.15, 2.00, 4.00, 5.00 Час:
Важливо
02.15 В кабінетах
04.35 Час інтерв’ю

Лесь Танюк, ч. 2
13.00 Казки Лірника Сашка
13.10 Х/ф «Сьомий
перстень чаклунки»,
с. 2
13.55 Композитор Володимир
Губа. Музика анімації
14.50 Дитячі таємниці
15.15 Світ у прямокутнику.
Планета Океанія
Миколи Заваріки, ч. 2
15.50 Освіта як мистецтво.
Вартові зв’язку, ч. 1
16.20 Лесь Танюк про Мар’яна
Крушельницького
16.45 Присвячується митцям
України, композиторам
Георгію Майбороді і
Платону Майбороді
18.30 Любомир Гузар.
Слово про Андрея
Шептицького
19.00, 00.00 Новини. Культура.
Дайджест
19.20 Позиція Олександр
Євтушенко
19.50 Музика і музиканти.
Ольга Микитенко, ч. 1
20.20 Любовний монолог...
Музична моновистава
Національної оперети
України
22.00 Д/ф «Раїса Кириченко.
Діагноз — народна»
22.40 Людина Сонця. Ернест
Гуртовенко
23.10 JAZZ SCHOOL TV.
Військовий оркестр КНУ
імені Тараса Шевченка
23.40 Дерев’яні церкви
Галичини
00.20 Діалог. Василь
Герасим’юк —
Людмила Смолякова
01.15 Д/ф «Слідчий історії»
01.40 М. Халітова. Концерт
для саксофона,
струнних та ударних
02.00 Дьордь Таборі «Майн
Кампф, або Шкарпетки
у кавнику». Вистава

Київського академічного
театру драми і комедії
на лівому березі Дніпра
04.30 Освідчення. Ольга
Петрова
05.00 У колі друзів. Творчий
вечір композитора
Олега Селіванова

04.20 «Кумири»
04.35 «Модні історії з
Оксаною Новицькою»
04.55 «Цивілізація Incognita»
05.10 «Ландшафтні гри»
05.25 «Джаз-коло»

ICTV
06.10 Дивитись усім!
07.05 Без гальм
08.00 Я зняв!
08.55 Т/с «На трьох»
11.55, 13.00 Х/ф
«Чорнильне серце»
12.45 Факти. День
14.05 Х/ф «Сфера»
16.45 Х/ф «Пік Данте»
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НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.15 Зона ночі
04.35 Т/С «Татусеві дочки»
05.30 Kids’ Time
05.35 М/С «Пригоди Кота в
чоботях»
06.50 Супермодель
по-українськи
09.20 Ревізор
12.10 Пристрасті по Ревізору
15.00 Х/ф «Бумеранг»
17.20 Х/ф «Золота
дитина»
19.15 Х/ф «Знайомтеся:
Дейв»
21.00 Х/ф «Без почуттів»

00.50 Реальна містика
03.10 Т/с «Закон і порядок:
Злочинний намір»

5 канал

СТБ
06.05 «Все буде добре!»
08.05 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.50 «Хата на тата»
12.50 «Вагітна у 16»
14.50 Х/ф «Дві історії про
кохання»
16.50 Х/ф «Не підганяй
кохання»
19.00 Х/ф «Вітер в
обличчя»
22.50 Х/ф «Спортлото-82»
00.40 «Слідство ведуть
екстрасенси»
ТОНІС
06.15 Х/ф «Світлий шлях»
09.50 «Шеф-кухар країни» з
Михайлом Поплавським
10.25 Життя в цифрі
11.30 Завтра-сьогодні
13.50 «Іпостасі спорту»
15.30 «Соціальний статус»
16.05 Олімпійські історії
16.30 15-й ювілейний
фестиваль Світлани
і Віталія Білоножків
«Мелодія двох
сердець»
21.15 Концерт «Хіти Михайла
Поплавського»
22.20 «Тарапунька. Аншлаг
довжиною в життя»
23.20 «П’єр Рішар. Блазень
чи король?»
00.20 «Вихідний, після
опівночі»
01.20 «Ніч чорних краваток»
03.00 «Життя на вершині»
04.00 «Світські хроніки»

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 «Зловмисники»
10.40 Д/п «Помста природи»
13.30, 1.00 «Цілком таємно»
14.00 «Він, Вона і телевізор»
17.15 Х/ф «Вуличний воїн»
19.00 Х/ф «Універсальний
агент»
20.45 Х/ф «Воїн ушу»
22.15 Х/ф «Ніндзя»
00.00 «Територія обману»
01.30 «Люстратор 7, 62.
Прокляття системи»
01.55 Х/ф «Захар Беркут»
03.30 «Облом.UA.»
05.00 «Змішані єдиноборства.
UFC.» Пряма
трансляція
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 17.45, 18.30,
20.30, 22.45, 23.30,
1.30, 3.35, 5.40 Топматч
06.10 Матч. Товариський матч
08.10, 3.50 «Шахтар»
— «Зоря». ЧУ
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS. LIVE
10.15 «Міллволл»
— «Вотфорд». Кубок
Англії
12.00 «Барселона»
— «ПСЖ». 1/8 фіналу.
Ліга Чемпіонів УЄФА
13.50 «Тоттенгем» —
«Челсі». ЧА
15.55 «Хетафе» —
«Тенерифе». Плей-оф
(2-й раунд). ЧІ
18.00 Світ Прем’єр-Ліги
18.40 «Динамо» (К)

18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини.
Підсумки
20.05 Х/ф «РЕД»
22.05 Х/ф «РЕД-2»
00.10 Х/ф «Сповідь
небезпечної людини»
02.15 Т/с «Лас-Вегас»
03.30 Провокатор

20.40
23.00
23.40
01.45

— «Бешикташ». Ліга
чемпіонів УЄФА
«МЮ» — «Ліверпуль».
ЧА
«Моя гра» Р. Санжар
«Сталь» —
«Олександрія». ЧУ
«Атлетіко» —
«Гранада». ЧІ

ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00, 10.00, 12.00,
12.45, 14.45, 16.50,
18.50, 20.50, 21.35,
23.35, 1.35, 3.50 Топматч
06.10 «Ман Сіті» — «Вест
Бромвіч». ЧА
08.10 «МЮ» — «Ліверпуль».
ЧА
10.10 «Динамо» (К)
— «Бешикташ. Ліга
Чемпіонів УЄФА
12.15 Світ Прем’єр-Ліги
12.55, 21.45 Матч.
Товариський матч
15.00 «Ліон» — «Рома». 1/8
фіналу». Ліга Європи
УЄФА
17.00 «Шахтар» — «Зоря».
ЧУ
19.00 «Ман Сіті» —
«Боруссія» (М). Ліга
Чемпіонів УЄФА
21.00 «Моя гра» В. Шевчук
23.45 «Тоттенгем» —
«Челсі». ЧА
02.00 «Тенерифе»
— «Хетафе». Плей-оф
(2-й раунд). ЧІ
04.00 «Міллволл»
— «Вотфорд». Кубок
Англії
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.20 Містична Україна
08.20, 18.30 У пошуках істини
10.00 Охоронці Гітлера
11.40 Давні мегаспоруди

22.50 Х/ф «Скаути проти
зомбі»
00.35 Х/ф «Ломбард»
14.30 Тварини-генії
15.30 Природа нинішнього
часу
21.10 Наука проти містики
00.00 Легенди карного
розшуку
К1
05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.25 М/ф
09.45 Х/ф «Принц і я 3:
Медовий місяць»
11.40 Т/с «H2O: Просто додай
води»
13.00 «Орел і решка.
Незвідана Європа»
23.50 «Вечірній квартал»
01.30 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше — це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 М/с «Дорамандрівниця»
07.50 Мультмікс
09.35 М/с «Елвін і
бурундуки»
10.30 М/с «Дора і друзі.
Пригоди в місті»
11.00 М/ф «Клуб Вінкс:
Таємниця морської
безодні»
12.25, 19.50 Одного разу під
Полтавою
14.00 Казки У Кіно
16.10 Х/ф «Діти шпигунів-2:
Острів утрачених мрій»
18.05 Х/ф «Шпигун по
сусідству»
22.00 Країна У
00.00 Х/ф «Нічна тусовка»
01.40 Х/ф «Герой з
плаката»
04.00 Віталька
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06.00 Світ православ’я
06.35 На слуху
07.05 Від першої особи
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 23.00 Світ on line
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Д/с «Скарби та
смертельні таємниці
морів»
10.00 Х/ф «Мадам Нобель»
12.00 Театральні сезони
12.30, 1.20 Д/с «Блюз. Мартін
Скорсезе представляє»
14.30 Мистецькі історії
14.45 Фольк-music
15.50 Перший на селі
16.35 Х/ф «Милий друг»
18.30 Х/ф «Королівський
генерал»
20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.30 Д/с «Традиційні свята
Мацурі»
22.20 Д/с «Дикі тварини»
ТРК «ЕРА»
23.25 Територія закону
23.30 Від першої особи.
Підсумки
02.55 Т/с «Таксі»
04.15 Чоловічий клуб. Спорт
05.25 Чоловічий клуб

НТН
04.50 Х/ф «Фарт»
06.00 Х/ф «Шкіра»
07.30 Т/с «Заповідник страху»
11.00 Х/ф «Дачниця»
12.45 Х/ф «Акція»
14.20 «Легенди карного розшуку»
15.45 «Склад злочину»
17.20 «Речдок»
19.00 Т/с «Ілюзія полювання»
22.40 Т/с «Головний калібр»
02.00 Х/ф «Сліпий»
03.30 «Таємниці кримінального
світу»
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Присвячується митцям
України, композиторам
Георгію Майбороді і
Платону Майбороді
07.45 Дитячі таємниці
08.15 Світ у прямокутнику.
Планета Океанія Миколи
Заваріки, ч. 2
08.50 Освіта, як мистецтво.
Вартові зв’язку, ч. 1
09.20 Позиція. Олександр
Євтушенко
09.50 Музика і музиканти.
Ольга Микитенко, ч. 1
10.20 Любовний монолог...
Музична моновистава
Національної оперети
України
12.00 Д/ф «Раїса Кириченко.
Діагноз — народна»
12.40 Людина Сонця. Ернест
Гуртовенко
13.10 JAZZ SCHOOL TV.
Військовий оркестр КНУ
імені Тараса Шевченка
13.40 Дерев’яні церкви
Галичини
14.00, 01.50 Фільм-опера
«Борис Годунов»
16.35 Музика без меж
17.00 Роман Коваль.
Повернення правди.
Отамани Холодного Яру
17.35 Таємниці Кирилівської
церкви

КАНАЛ «1+1»
06.00 Мелодрама «Кохання
неждане надійде»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і
Ведмідь»
10.10 «Розсміши коміка-2017»
11.10, 12.10, 13.10, 14.00,
15.00, 16.00 «Світ
навиворіт: Камбоджа»
17.00, 18.30 «Світ навиворіт-8»
19.30, 5.15 «ТСН-тиждень»
21.00 Мелодрама «Біженка»
01.15 Драма «Одержимість»
04.55 «Ескімоска-2: пригоди в
Арктиці»

9 липня
ІНТЕР
05.30 М/ф «Дикі лебеді»
06.25 Х/ф «Артист із
Коханівки»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Рай і
пекло»
11.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
12.00 Х/ф «Зразкові родини»
14.10 Х/ф «Службовий роман»
17.30, 20.30 Т/с «Дві долі. Нове
життя»
20.00 «Подробиці»
00.00 Т/с «Вузький міст»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.50 Сьогодні
07.30 Зоряний шлях
08.10 Т/с «Однолюби»
15.00 Х/ф «Намисто»
17.00, 20.00 Т/с «Волошки»
19.00, 5.50 Події тижня з
Олегом Панютою
21.45 Т/с «Кров не вода»
01.10 Реальна містика
02.50 Таємний код зламаний.
Епоха Водолія
03.35 Таємний код зломано.
Хвороба
04.20 Агенти справедливості

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку
06.20, 10.55 Погода в світі
06.25, 18.15 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, 20.00,
22.00, 0.00 Час новин
07.10, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55,
16.55, 17.55, 0.55 Погода
на курортах
07.30 Відкрита церква
07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час бізнесу
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55
Погода в Україні
08.15 Мотор
08.20 Автопілот-тест

08.25 Технопарк
08.30, 3.15 Феєрія мандрів
09.10 Гра інтересів
10.10 Кордон держави
10.25 Будемо жити
10.40 Драйв
11.10 Рандеву
12.15 Сімейні зустрічі
12.40 Прес-конференція щодо
ситуації у зоні АТО
12.50 Legal Up BUSINESS
13.10 Модне здоров’я
13.30 Час інтерв’ю
14.10 Агрокраїна
14.30 Діалоги з Патріархом
15.15 П’ятий поверх

15.30 Національний актив
16.05 В кабінетах
16.30 Акцент
17.10 «За Чай.com»
19.25, 0.20 Невигадані історії
20.05, 2.15, 5.15 Машина часу
21.00, 1.15 Час: підсумки тижня
з В. Гайдукевичем
21.40, 3.00 Час-Time
22.30 Д/ф «Відділ кадрів»
23.30 Фінансовий тиждень
01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час:
Важливо
01.55 Огляд преси
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

18.20 Києвотека. Київ у
літературі. Ніч на Дніпрі.
І. Нечуй-Левицький
18.50 Поетична сторінка
19.00 Новини. Культура.
Дайджест
19.20 Мовою мистецтва.
Володимир Прядка.
Пріоритети
19.50 Сценограй
20.20 Вистава на екрані
22.10 Музичний фільм
«Євдокія Колесник.
Концерт для голосу»
23.10 Життя земного ідеал.
Микола Пирогов
23.30 Талісман родини
Симиренків
00.00 Новини. Культура.
Дайджест
00.20 Діалог. Василь
Герасим’юк — Анатолій
Безпаленко
01.50 Фільм-опера «Борис
Годунов»
04.25 Фільм та його
передісторія «Чому
посміхалися зорі»

17.10 «П’єр Рішар. Блазень чи
король?»
18.00 «Трускавецька фієста
— санаторій «Карпати»2017 р.
20.05, 4.40 «Цивілізація
Incognita»
20.25 Андрій Демиденко. Нас
вибрав час...
20.50, 4.05 «Світські хроніки»
21.15 Євромакс
21.55 «Шеф-кухар країни» з
Михайлом Поплавським
22.20 Концерт «Приречений на
любов»
00.15 «Ніч чорних краваток»
01.35 «Життя на вершині»
03.00 «Вихідний, після опівночі»
04.30 «Кумири»
05.00 «Ландшафтні гри»
05.10 «Джаз-коло»

15.55 «Ворскла» —
«Динамо». ЧУ
18.00 «Моя гра», Р. Санжар
18.40 «Лестер» —
«Тоттенгем». ЧА
20.40 «Зірка» —
«Олександрія». ЧУ
23.00 «Моя гра» Бланко Лещук
23.40 «Шахтар» — «ПАОК».
Товариський матч
01.45 «Рома» — «Вікторія
Пльзень». Ліга Європи
УЄФА
03.50 «Баварія» — «ПСВ».
Ліга Чемпіонів УЄФА

СТБ
07.05 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
11.20 «Караоке на Майдані»
12.15 «Планета Земля-2»
13.20 Х/ф «Вітер в обличчя»
17.10 Х/ф «Спортлото-82»
19.00, 2.00 «Слідство ведуть
екстрасенси»
22.40 «Я соромлюсь свого
тіла-3»
ТОНІС
06.10 Х/ф «Серця чотирьох»
07.50 «Натхнення»
09.50 Повітряні воїни
11.35 «Зимою і літом
мандруємо світом»
13.50 «Будьте здорові!»
14.15 «Модні історії з Оксаною
Новицькою»
15.30 «Соціальний статус»
16.15 «Тарапунька. Аншлаг
довжиною в життя»

КАНАЛ «2+2»
06.00 «Змішані єдиноборства.
UFC.» Пряма трансляція
08.30 «Роби бізнес»
09.00 «Він, Вона і телевізор»
16.00 Х/ф «Земний
Апокаліпсис»
17.40 Х/ф «Воїн ушу»
19.05 Х/ф «Мічений»
21.00 Х/ф «Поліцейські»
22.55 «Змішані єдиноборства.
UFC.»
01.15 Х/ф «Чуваки і
дракони»
03.05 Х/ф «Вишневі ночі»
04.30 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 17.45, 18.30, 20.30,
22.45, 23.30, 1.30, 3.35,
5.40 Топ-матч
06.10 «Кристал Пелес»
— «Арсенал». ЧА
08.10 «Шахтар» — «Олімпік».
ЧУ
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS. LIVE
10.15 Матч. Товариський матч
12.00 «Ман Сіті» — «Вест
Бромвіч». ЧА
13.50 «Лестер» — «Челсі». ЧА

ICTV
05.35 Факти
06.00 Т/с «Код Костянтина»
08.30 Т/с «Відділ 44»
12.10, 13.00 Х/ф «Пік Данте»
12.45 Факти. День
14.25 Х/ф «РЕД»

16.40 Х/ф «РЕД-2»
18.45 Факти тижня. 100
хвилин
20.30 Х/ф «Людина
листопада»
22.45 Х/ф «Інтереси
держави»

00.40 Х/ф «Одинак»
02.30 Т/с «Лас-Вегас»
03.55 Провокатор
15.00 Матч. Товариський матч
17.00 LaLiga Docs, 6-й епізод. ЧІ
17.55 LIVE. «Шахтар» —
«ПАОК». Товариський матч
19.55 «Барселона» —
«Ювентус». 1/4 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
21.45 «Борнмут» — «МЮ». ЧА
23.45 «Лестер» — «Челсі». ЧА
02.00 «Хетафе» —
«Тенерифе». Плей-оф
(2-й раунд). ЧІ
04.00 «МЮ» — «Віган». Кубок
Англії
МЕГА

ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 12.45,
14.45, 16.50, 23.35, 1.35,
3.50 Топ-матч
06.10 «Барселона» — «ПСЖ».
1/8 фіналу. Ліга
Чемпіонів УЄФА
08.10 «Зірка» —
«Олександрія». ЧУ
10.10 «Лестер» —
«Тоттенгем». ЧА
12.15 «Моя гра» Р. Санжар
12.55 «Рома» — «Вікторія
Пльзень». Ліга Європи
УЄФА

06.00 Бандитська Одеса
07.20 Містична Україна
08.20, 18.30 У пошуках істини
10.00 Охоронці Гітлера
11.40 Наука проти містики
14.30 Тварини-генії
15.30 Природа нинішнього часу
21.10 Давні мегаспоруди
00.00 Брами часу
К1
05.10
06.00
06.30
07.50

«Рецепти щастя»
«Спеція»
TOP SHOP
«Чи знаєте ви, що...»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.35 Зона ночі
05.25 Х/ф «Морський
піхотинець»
07.15 М/С «Пригоди Кота в
чоботях»
10.00 Х/ф «Дриллбит
Тейлор. Школа
виживання»
12.00 Х/ф «Тисяча слів»
13.50 Х/ф «Мільйонер
мимоволі»
15.50 Х/ф «Знайомтеся:
Дейв»
17.40 Х/ф «Без почуттів»
19.15 Х/ф «Будинок з
приколами»
21.00 Х/ф «Дикий, дикий
Вест»

23.00 Х/ф «Якщо твоя
дівчина — зомбі»
00.50 Х/ф «Скаути проти
зомбі»
08.25 М/ф
09.00 Т/с «H2O: Просто додай
води»
10.25 Х/ф «Принц і я-3:
Медовий місяць»
12.15 «Орел і решка.
Незвідана Європа»
23.00 Х/ф «Замерзла з
Маямі»
00.50 «Розсміши коміка»
02.40 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00, 5.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 М/с «Дорамандрівниця»
07.50 Мультмікс
08.45 М/ф «Клуб Вінкс:
Таємниця морської
безодні»
10.10 Х/ф «Нічна тусовка»
11.50, 3.15 Віталька
19.50 Одного разу під Полтавою
22.00 Країна У
00.00 Х/ф «Пластик»
01.50 Х/ф «Смужка
нескошених диких
квітів»
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■ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Хочу, можу, вмію
Сільради об’єдналися, щоб не статус одержати, а розвиток території
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Усього півтора року існує Білоцерківська об’єднана територіальна громада, до якої увійшли чотири
сільські ради або 18 сіл Великобагачанського району, проте за цей короткий проміжок часу на території, яку вона займає, відбулися значні зміни. Скептикам і відвертим противникам децентралізації
раджу побувати тут і побачити все на власні очі. Хоч, мушу зізнатися, спершу й сама сприйняла дещо
насторожено новий (не з дешевих) комфортабельний службовий транспорт.
— Стосовно цих службових автомобілів було багато перевірок, — констатує голова Білоцерківської
ОТГ Іван Лещенко. — Перевіряли й обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету,
і управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю обласної поліції. Були запити
й від громадських організацій (зараз же всі придбання видно в iнтернеті): для яких потреб, мовляв,
купуєте транспорт за чималі кошти?
— І справді, навіщо отакий крутий транспорт у селі? — дивуюся.
— Він у нас постійно в дії, — пояснює Іван Васильович. — Учителі їздять ним за досвідом або на
відпочинок, наші юні спортсмени — на змагання. От нещодавно возили дітей на екскурсію на Шаргору. Захотілося нашим працівникам почути виступ волинського хору в полтавському Палаці дозвілля
«Листопад» — поїхали й провели час із користю. Потрібно було привезти аніматорів, які були задіяні
у святковому дійстві, — без проблем. Тобто ці транспортні засоби придбані не лише задля того, щоб
забезпечити чиновницьку роботу, а й для того, щоб люди, живучи в селі, не були відірваними від
світу. Знаєте, у чому наша проблема? У тому, що не вміємо жити красиво. Бо нас привчили до того,
що жити потрібно якомога скромніше. От я, скажімо, їжджу на «Тойоті» (хоч дехто радив купити
«Ланос»), мій заступник — на «Фіаті». Так, ці автомобілі дорогі, проте споживають менше пального,
дешевші в експлуатації. От вам і вся арифметика.

❙ Дах є, вікна є — скоро буде школа.

Комунальні об’єкти —
до належного стану
Цікавлюся в Івана Лещенка,
чи важко було переконати земляків у користі від децентралізації,
об’єднання.
— Дуже важко, — зітхає він.
— Бо в нашій державі ніхто ніколи не доводив започаткованих справ до кінця. Багато разів
проводили реформи, а потім на
якомусь етапі про них забували.
Зневіра в людей така, що їм важко довести: об’єднання для нас
просто необхідне. Був один переконливий аргумент: ми можемо
стати фінансово спроможними і в
такий спосіб забезпечити розвиток території — потрібно тільки
правильно побудувати роботу.
— І як після об’єднання живеться бабусі у віддаленому селі?
Їй справді по довідку доводиться
добиратися до вашого офісу в Білоцерківці? — допитуюся.
— Це міф. Якщо правильно
побудована робота, ота бабуся не
матиме ніякого клопоту, — переконує мене Іван Васильович.
— Староста ж є в кожному селі,
він наділений відповідними повноваженнями. Та й хіба світ зійшовся на довідках? Нас привчили до того, що без довідки ми ніхто. Де іще є таке у світі? І поки
існуватиме оцей анахронізм у
державі? Знаєте, скільки довідок ми видали для нарахування
субсидій у нашій громаді? Станом на вчорашній день я підписав їх 1 982! У нас існують інформаційні системи. Чому ж за 25
років незалежності ми не змогли їх зістикувати? Адже чиновницький апарат для того й створений, щоб ота бабуся не думала
про жодну довідку.
Нерідко, перебуваючи на території якоїсь сільської ради,
спостерігала таку картину: кошти вкладали в благоустрій центрального села, а до інших, особливо віддалених, руки не доходили. Натомість у Білоцерківській
ОТГ вкладають кошти у розвиток територій усіх старостатів.
От, наприклад, у селі Поділ перед тим, як об’єднатися, жителі
порушили питання про те, що в
них немає дитсадка, хоч тут налічується близько 50 дітлахів віком до шести років. До речі, свого
часу дитсадок у населеному пункті був, проте його розібрали: ні
вікон, ні дверей, а всередині жодної дошки, труби чи електропроводки — нічого не лишилося.

❙ Гарні діти в гарному садочку.

❙ Міст, що об’єднує.
❙ Фото автора.
— Ми розпочали відновлення цього приміщення, бо стіни
й перекриття в ньому добротні,
— розповідає очільник Білоцерківської ОТГ. — Утеплили, зробили покрівлю, встановили вікна та двері, а тепер візьмемося
за внутрішнє опорядження. Це
дороговартісний проект, на втілення його в життя доведеться
витратити не один мільйон гривень. А річний бюджет Подільської сільської ради становив приблизно 600—700 тисяч гривень.
У змозі вона була потягнути цей
проект? Та в селі навіть мріяти про таке не могли. У цьому ж
Подолі проживала сім’я, в якій
було двоє прийомних дітей. Коли
ж іще народилася й трійня своїх,
батько від великого щастя… утік.
Жінка лишилася сама з п’ятьма
дітьми без житла. Ми придбали
для неї будинок із земельною ділянкою за 160 тисяч гривень, зараз вирішуємо питання про передачу його у приватну власність.
Тож, думаю, ця жінка відчула на
собі плюси децентралізації.
Білоцерківська об’єднана територіальна громада розпоряджається річним бюджетом у розмірі близько 30 мільйонів гривень. А пріоритетним у ній нині
є приведення до належного стану всіх комунальних об’єктів.
Десятки років там ніхто нічого
не робив. Тепер їх починають перекривати, утеплювати, міняти
комунікації.
— Ми отримали у спадок
п’ять загальноосвітніх шкіл. Я
часто пригадую, як приїхав до
Балакліївської школи, а в ній не
виявилося жодного комп’ютера,
хоч викладання комп’ютерної
грамотності ведеться вже 15
років. Ми одразу ж створили там
комп’ютерний клас. Потім по-

мічаю: в одній школі є мультимедійна дошка, а в іншій немає.
Ми придбали їх у такій кількості,
щоб були в усіх навчальних закладах. Отак поступово й закуповуємо все необхідне. У минулому
році наші першокласники сіли за
новенькі парти. Уже другий рік
проводимо ремонти в освітніх закладах без батьківської допомоги, — зазначає Іван Лещенко.
У тому ж селі Балаклія дитсадок був у приміщенні колишньої контори радгоспу — під нього виділили два кабінети. Нині ж
для дитсадка відвели одне крило загальноосвітньої школи (з
таким прицілом, що згодом це
буде єдиний навчально-виховний комплекс), створили тут для
малюків умови не гірші, а може,
навіть кращі, ніж у місті.
— У старій будівлі було тісно,
капітального ремонту ніколи не
проводилося, докучала проблема з опаленням: кошти витрачали великі й при цьому мерзли, —
пригадує завідувач Балакліївського дитсадка «Малятко» Валентина Фененко. — А тепер, як
бачите, наші дітки перебувають
у приміщенні з прекрасним ремонтом, новими меблями, сучасним харчоблоком — усе тут радує
око. Тож, думаю, долучившись
до ОТГ, ми тільки виграли.
Великі зміни й у місцевій
школі: тут замінили вікна, двері
на металопластикові, перекрили
дах котельні, модернізували систему опалення.
— Уявіть собі, все це зроблено за якихось півроку. На черзі перекриття даху в шкільному
приміщенні. Наші учні отримали одразу п’ять комп’ютерів. У
нас і харчування чи не найкраще
в області. Скажімо, якщо скрізь
у шкільних літніх таборах виді-

ляють на день 23 гривні на дитину, то в нас — 40 гривень, — хвалиться директор Балакліївської
загальноосвітньої школи І—ІІ
ступенів Любов Луць.
Директор Красногорівської
загальноосвітньої школи І—ІІІ
ступенів Ольга Кропивка теж
стверджує, що зміни, які дало
об’єднання, вже відчули й учні,
і вчителі. «Ми раді вже тому,
що за останні 15 років, коли фінансування було, по суті, нульовим, нам вдалося зберегти матеріальну базу навчального закладу. Тепер у директора немає
потреби виступати в ролі прохача. Лише доносимо інформацію
про наші потреби до органів місцевого самоврядування, а ті, у
свою чергу, забезпечують навчальний процес. У приміщенні школи вже замінили всі вікна. Приємно, що в нас з’явилося
сім нових комп’ютерів, мультимедійний проектор. А щодо того,
щоб придбати посуд у шкільну
їдальню, мийні, дезінфікуючі
засоби, то з цим узагалі зараз немає жодних проблем. На сьогодні вже завезені матеріали для ремонту класних кімнат. Звісно,
зробити все й одразу неможливо.
Хоч на цей рік у нас запланована
заміна покрівлі, є задум створити лінгафонний кабінет. Думаємо, як зробити ремонт шкільного коридору, реконструкцію опалення — це досить значні за обсягом роботи. Та найголовніше,
що зі створенням об’єднаної територіальної громади стало вільніше дихати, почуваємося повноправними господарями у своїй
школі», — робить висновок Ольга Василівна.
Красногорівська загальноосвітня школа була авторитетною в
усі часи. Тут дають добрий рівень
знань, який випускники підтверджують при вступі до вишів, до
того ж налагоджено демократичні стосунки між учнями, батьками та вчителями. І так повелося,
що, закінчивши педагогічний
виш, дехто повертається до своєї
школи вже дипломованим спеціалістом. Одним із таких є вчитель фізичного виховання Юрій
Каленіченко. Закінчивши Полтавський національний педаго-

гічний університет з дипломом
із відзнакою, молодий чоловік
обрав сільську школу, до того ж
свою. Про нього говорять: цей
педагог — просто скарб. Зі створенням об’єднаної територіальної громади Юрій Каленіченко
дбає про її спортивний імідж. У
районних змаганнях конкурентів його вихованцям уже немає,
та й на обласних вони не пасуть
задніх — показують достойні результати.
— Ми раді, що наші випускники повертаються (до речі, я й
сама випускниця цієї школи),
— посміхається Ольга Кропивка. — Юрій Григорович разом із
дружиною — вчителькою історії
та географії Лесею Станіславівною — це перспективна молода
сім’я, яка, переконана, дасть велику користь нашій громаді.

Важливо об’єднатися навколо
місцевих виробників
— Дуже важливо об’єднуватися навколо місцевих виробників, котрі зацікавлені в розвитку своєї території, — вважає Іван Лещенко. — Нам пощастило, що на теренах нашої
об’єднаної громади діє ПП «Білоцерківська агропромислова група» — провідний виробник високоякісних молочних продуктів.
Керівник згаданого підприємства Віктор Кордубан — великий
патріот цієї території. ПП «Білоцерківська агропромислова група» й ТОВ «Білагро» дають майже тисячу робочих місць — для
нашої громади це досить велика
кількість.
За спонсорські кошти Віктора Кордубана не так давно зведено новий міст через річку Псел,
який з’єднує два села: Балаклію
й Колосівку. До цього тут був
дерев’яний міст, доброго слова
не вартий. І поки в цій місцевості
не було об’єднаної територіальної громади, підприємець не мав
особливого резону вкладати великі кошти в безгосподарний
міст. Тож село Колосівка, по суті,
занепадало. А тепер потихеньку
оживає. Таким чином, міст, що
з’єднав два береги, також слугує
розвитку цієї території.

» стор.
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— Чим вас привабила посада голови ОТГ? — цікавлюся в Івана Васильовича.
— Працюю в органах місцевого самоврядування з 1994 року — вже тоді мріяв про те, щоб
вони мали більше самостійності, — зізнається чоловік. — Знаєте, не потрібно винаходити велосипед, у світі вже давно вибудувана модель самоврядних громад — достатньо її запозичити й запровадити в себе. І мені цікаво це зробити. Відрадно,
що держава надала можливість органам місцевого самоврядування впливати на всі сфери життя:
благоустрій, культуру, освіту, медицину тощо. До
речі, ми зберегли в селах усі ФАПи — жодного не
закрили. Тепер працюємо над тим, щоб поліпшити їхню матеріальну базу. Придбавши автомобіль
«швидкої допомоги», передали його в оренду Білоцерківській амбулаторії. Ми поновили рецепти,
за якими люди отримують пільгові ліки. Медицина невідкладних станів у нас забезпечена всім необхідним. Для чого ми об’єдналися? Щоб не просто статус одержати, а розвиток території. І я настільки одержимий цією ідеєю! Більше того, впевнений: за п’ять років створимо на своїй території
дуже перспективну громаду. Єдине, чого хотілося б, — аби нагорі не дуже змінювалися погляди й
підходи щодо місцевого самоврядування. Бо коли
ні в чому немає стабільності, це заважає вибудовувати далекоглядні плани.
Довідалася від Івана Васильовича й про те, що він
мріє побудувати нове адміністративне приміщення
Білоцерківської сільської ради. Причому не просто
приміщення, а, судячи з уже готового проекту, мало
не справжній палац!
— Мої попередники (хоч мені й не хочеться
їх критикувати) не були зацікавлені в тому, щоб
створити комфортні умови для роботи. А оскільки
ми вже вийшли на інший рівень, то можемо собі це
дозволити. І це не розбазарювання коштів, — запевняє голова ОТГ. — Спершу потрібно створити
умови для роботи кожного працівника, аби потім
вимагати від нього віддачі. Побувавши в Польщі
в одному з найбідніших воєводств — Прикарпатському, я проїхав по самоврядних громадах, так
званих гмінах. І був здивований, побачивши зовсім нові нетипові будівлі органів місцевого самоврядування — кожна з них мала якусь архітектурну родзинку. А чому ми все робимо за принципом:
і так зійде? Оцей об’єкт, який плануємо звести в
Білоцерківці, має стати певною архітектурною
окрасою, нести якийсь позитив. І отакий позитив маємо створювати повсякчас у своїй роботі.
Не секрет, зараз багато сільських голів міркують
так: навіщо мені, мовляв, оте об’єднання, яке тягне за собою додаткове навантаження, відповідальність? І справді, якщо порівняти обсяг роботи, яка
в нас ведеться, з тим, що робилося до об’єднання,
то це небо і земля.
Коли заходить мова про децентралізацію, Іван
Лещенко радить думати, з ким ви об’єднуєтеся й
заради чого. Якщо громади територіально споріднені й через якийсь час у них не виникає антагонізмів, отже, вони об’єдналися вдало. У Білоцерківській територіальній громаді об’єднуючим чинником
є спільні святкові дійства. І не лише святкові: от не
так давно, зібравшись чи не всією громадою, прибрали береги річки Псел — не одну автомашину
сміття вивезли. А потім варили куліш і відпочивали на лоні природи. З ініціативи голови ОТГ розвісили таблички про те, що прибережна територія
впорядкована небайдужими жителями. А внизу —
прохання під час відпочинку підтримувати чистоту й порядок.
— Хтось говорить: та це, мовляв, не допоможе.
Я в такому разі відповідаю: а хто вірив у те, що децентралізація набере отаких обертів? — розмірковує Іван Лещенко. — Так само й тут. У Швейцарії до чого додумалися? Ви не повірите, баки
для сміття там сховані під землею. Я, коли це побачив, дуже здивувався. То невже й ми не можемо
своїх людей привчити до чистоти? Можемо. Аби
тільки було бажання.
За словами Івана Васильовича, у Білоцерківській об’єднаній територіальній громаді багато таких
позитивних факторів, які сприяють тому, щоб вона
не просто існувала, а й розвивалася. Це і річка Псел
з її мальовничими берегами, і близькість траси Київ
— Харків, що відкриває можливість доступу в будьяку точку України. До того ж, за розрахунками географів, і географічний центр Полтавщини припадає
саме на територію Білоцерківської ОТГ.
— Уже сьогодні ми готові розширювати межі нашої громади — можемо обігріти, надати допомогу й
іншим територіям. Охочих поки що немає. Але, думаю, вони неодмінно знайдуться, побачивши, що в
нашій громаді і справді відбуваються позитивні зміни, — переконаний Іван Лещенко. ■

У звичайному селі Бережинка, що
неподалік Кропивницького, фактично створено прецедент: відсіч, яку
зуміли дати рейдерам місцеві селяни
за підтримки ветеранів АТО, не лише
продемонструвала всій Україні реальні масштаби земельного рейдерства в державі й на Кіровоградщині
зокрема, а й стала каталізатором до
створення сільськими громадами цієї
та кількох сусідніх областей власних
загонів самооборони. Фермери і їхні
пайовики Кіровоградщини, а також
iз сусідніх Миколаївської і Черкаської областей уже проводять місцеві
віча і домовляються про взаємодопомогу в боротьбі з рейдерами.

■ НА ВИЛА!

Бунтівна Бережинка
Селяни і ветерани АТО не лише дали відсіч
рейдерам, а й «засвітили» їхній «дах» у силових
структурах Кіровоградщини і всієї держави

Схема дала збій
Схема, яку застосували рейдери
по відношенню до успішного фермера з села Бережинка, проста і нахабна водночас, але не оригінальна.
Саме так «віджимали» бізнес у часи
режиму Януковича. «Свої» люди з
органів юстиції сприяють реєстарції
фіктивної угоди дарування, а якщо
жертва із чимось незгодна, її опір та
опір групи підтримки долають молодики у «спортивках», до яких за необхідності долучаються сили «правопохоронців» iз кийками та іншими спецзасобами.
Саме за такою схемою рейдери «завітали» і до Бережинки, утім
відпрацьований сценарій загарбання чужої власності тут дав збій. І
не тому, що селяни стали стіною за
свого фермера-годувальника (подібну підтримку рейдери ламали неодноразово), а тому що селяни прагматично оцінили власні можливості і
звернулися по допомогу ще й до ветеранів АТО, точніше до охоронної
фірми, яку створили колишні добровольці батальйонів «Донбас» і «Айдар».
Утім однієї сили на противагу іншій силi недостатньо. Неабияку роль
у відсічі зіграв той факт, що ветеран
батальйону «Донбас» і власник охоронного підприємства Євген Шевченко (саме його охоронців і запросили до села Бережинка) виявився
доволі відомим блогером ще з часів
АТО. А медійний розголос — дуже
важлива складова у боротьбі з рейдерами і їхнім «дахом» у поліції, бо
злочинці завжди люблять «працювати» у тіні, тишком-нишком.
Відтак інформаційні стрічки
вітчизняних ЗМІ у святковий День
Конституції були переповнені новинами з села Бережинка. А керівництву поліції Кіровоградщини довелося виправдовуватися за фактичну
«гру» на боці рейдерів: жорстоке побиття і необґрунтоване затримання
із застосуванням спецзасобів кількох десятків селян і їхніх захисників — ветеранів АТО.

Хроніка відсічі
Але про все по порядку. Бунту селян передувала нашвидкуруч сфабрикована зміна власників агрофірми у реєстрі (фіктивна угода дарування), після чого впродовж кількох днів відбулася ще одна угода, на
цей раз уже купівлі-продажу.
Згідно з висновками Київського
інституту судової експертизи, підпис фермера було підроблено. Водночас експертиза обласної прокуратури підтвердила достовірність підпису!
«Рейдери з охоронної компанії
«Борисфен», яку контролює народний депутат від «Народного фронту»
Юрій Береза, спробували захопити
головний офіс підприємства, але
повстали селяни. Поліція на виклики не приїжджала протягом двох годин. Приїхали вже по факту, коли
селяни розбили «тітушок» і власноруч затримали 31 особу», — написав пан Шевченко на своїй сторінці
у Facebook у ніч на середу.
Згодом, за його словами, фермера викликали на допит в прокуратуру (!), де дві години примушували

❙ Віче у Бережинці.
затриманих чи підозрюваних.
Нині ж керівник поліції Кіровоградщини Сергій Кондрашенко
каже про те, що конфлікт у селі провокували обидві сторони, а поліція
забезпечувала правопорядок та безпеку людей. Мовляв, щодо агрофірми має місце майновий спір, а
поліція лише забезпечує порядок і
спокій у селі.

«Злочинці в погонах, геть iз села!»

❙ Поліція жорстоко побила ветеранів
❙ «Донбасу», які стали на захист селян.
відмовитися від допомоги ветеранів
АТО. Під час допиту серце літньої
людини не витримало і його забрала
«швидка» з інфарктом.
Якщо фермер не поступається і
не відмовляється від підтримки ветеранів, їх, за логікою рейдерів, треба прибрати у будь-який спосіб. Тож
не дивно, що вже за кілька годин після госпіталізації фермера в село Бережинка прибули озброєні поліцейські, які, відмовившись представитися, без жодних пояснень почали арештовувати та бити ветеранів і селян,
якi стали на захист своєї землі.
Євген Шевченко стверджує, що
«за особистою командою міністра
МВС Авакова в село було стягнуто
Нацгвардію з Кривого Рогу та спецпідрозділи поліції з Кропивницького». Близько 20 селян і ветеранів було
госпіталізовано в місцеву лікарню із
травмами різної ступені важкості.
Саме ж затримання проводилося
з порушенням норм КПК і супроводжувалося невмотивованим насильством iз боку поліції. Крім того, в затриманих відібрали гроші без оформлення протоколів, тобто пограбували.
Мало того, затриманих намагалися
вивезти автобусами аж до Умані Черкаської області. Але на кордоні області селяни перекрили дорогу, заблокувавши рух автобусів.
«Поліція була змушена відпустити затриманих. На місце прибули
«губернатор» і керівництво обласної
поліції, але вони не можуть пояснити, з якої причини ветеранів і селян
спочатку побили, а потім затримали і пограбували», — зазначив Шевченко. І додає, що жодних обвинувачень ветеранам і селянам не було
пред’явлено, як і не озвучено статус

Утім можливе перевищення
службових повноважень силовиків
уже розслідує прокуратура. Тоді як
селяни Бережинки вимагають від
керівництва МВС і Нацполіції відставки начальника поліції Кіровоградщини.
На віче, яке селяни провели у
середу, вони також висунули вимогу: підрозділи поліції та Нацгвардії
мають покинути межі села. Адже
громада Бережинки не довіряє цим
«правопохоронцям» (що й казати,
окремі нацгвардійці вже після побиття людей показували активістам
у селі вульгарний жест із середнім
пальцем на камеру).
Принаймнi селяни можуть погодитися лише на прибуття інших
підрозділів поліції і Нацгвардії, які
не брали участі у побоїщі. А поки
що селяни висловили довіру ветеранам батальйону «Донбас», які встали на їхній захист. Тож хочуть, щоб
саме вони охороняли правопорядок
у селі.
«У разі невиконання або незадовільнення вимог громади, місцевої самооборони та фермерів буде
скликатись позачергове засідання
обласної ради Кіровоградщини, а також вживатимуться заходи для оборони селища від рейдерів і злочинців
у погонах», — йдеться в ухваленій
на віче заяві селян.
Серед іншого, селяни і ветерани
АТО планують мітинг, який проведуть під стінами Кіровоградської обласної ради на площі Героїв Небесної
сотні в місті Кропивницький 30 червня о 9:30.
І наостанок інформація для роздумів: депутат Юрій Береза, якому закидають причетність до рейдерської атаки, належить до фракції «Народний фронт». Фіктивну
угоду дарування агрофірми оформляли в органах юстиції, які очолює
Павло Петренко і який отримав крісло міністра юстиції за квотою того ж
таки «Народного фронту». Били селян спецпризначенці поліції і Нацгвардії — підлеглі міністра МВС Арсена Авакова, який отримав цю посаду також за квотою «НФ». Збiг чи
коло замкнулося? ■

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 30 ЧЕРВНЯ—1 ЛИПНЯ 2017

СПОРТ
Еліна Світоліна
українська тенісистка
Григорій ХАТА
Перерва між другим та
третім турнірами «Великого
шолома» — «Ролан Гарросом»
та Уїмблдоном — зовсім коротка, тож часу на відпочинок, розкачку та, загалом, оптимальну
підготовку до трав’яного «шолома» у тенісистів немає. Загалом
до приготування до турніру на
зелених кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету,
котрий у спортивному календарі
стоїть на окремому місці, представники тенісного бомонду мають лише кілька тижнів. Тож
процедура переходу з ґрунту на
траву виглядає комфортною далеко не для всіх.
Дійшовши на «РГ»-2017 до
чвертьфіналу та піднявшись у
рейтингу WTA на наразі найвище для себе п’яте місце, лідер
вітчизняного жіночого тенісу
Еліна Світоліна до Бірмінгема
— на перший у сезоні трав’яний
турнір — прибула в якості першої сіяної. Але далі другого
кола першій ракетці України
пройти завадила травма ноги.
Саме на неї Еліна списала поразку 102-й тенісистці планети, італійці Камілі Джорджі —
4:6, 6:4, 2:6. «У мене проблеми
з ахіллом, тому нам у команді
доведеться прийняти непросте рішення — грати чи не грати на Уїмблдоні», — залишаючи корти в Бірмінгемі, заявила
Світоліна.
Спортсменка зізналася, що
пріоритетними для неї в цьому році є хардові турніри, де їй
удається демонструвати найкращі результати, котрі дозволяють максимально продуктивно
поповнювати очковий доробок,
необхідний для потрапляння до
вісімки учасниць підсумкового турніру року. «Моя мета —
зіграти в підсумковому турнірі
в Сінгапурі», — відзначила укГригорій ХАТА
Зважаючи на всю скандальність отримання Росією футбольного чемпіонату світу-2018, виглядає цілком закономірним той
факт, що під час Кубка Конфедерацій, який у ці дні приймає
країна-господарка майбутнього
«мундіалю», спливли на поверхню нові подробиці кампанії,
котрі дозволили російській та катарській заявці перемогти на виборах господарів ЧС-2018 та ЧС2022 років відповідно.
Одразу варто нагадати, що
в 2014 році відставний американський прокурор, Майкл
Гарсія, котрий на той час очолював слідчу палату комітету
ФІФА з етики, надав керівництву світового футболу масштабну доповідь про усі деталі вибору країн-господарів двох найближчих «мундіалів». Щоправда, головуючий тоді у ФІФА
Зепп Блаттер дозволив зробити
надбанням громадськості лише
незначну частину викривальної роботи, в котрій не містилося жодних темних плям. Протестуючи проти засекречення
своєї доповіді, Майкл Гарсія
залишив організацію, в котрій
згодом відбулися масштабні
пертурбації. Однак навіть гучні відставки, затримання та поява в Міжнародній футбольній
федерації нового керівника не
спонукали футбольних функціонерів із Цюріха до оприлюднення усіх подробиць скандального голосування, котре прохо-
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«У мене проблеми з ахіллом, тому нам у команді доведеться прийняти непросте
рішення — грати чи не грати на Уїмблдоні, за умови, що пріорітетними для мене є
баталії на «харді» та участь у підсумковому турнірі року».

■ ТЕНІС

Нагорода як стимул
Найсильніша тенісистка країни отримала державну нагороду та
четвертий номер посіву на Уїмблдоні-2017

❙ Через травму ахіллового сухожилля Еліна Світоліна має сумніви щодо свого виступу на Уїмблдоні-2017.
❙ Фото з сайта sapronov-tennis.org.
раїнська тенісистка.
Нині у так званій чемпіонській гонці Світоліна посідає другу позицію, відтак неучасть Елі-

ни в Уїмблдонському турнірі,
думається, не надто сильно похитне її позиції у відбірковій
гонці до Сінгапуру.

Яким, зрештою, буде рішення першої ракетки України щодо Уїмблдону-2017, в її
таборі пообіцяли сказати 28

червня. І хоча ні спортсменка,
ні її довірені особи в окреслений
час жодних заяв не зробили, оприлюднений оргкомітетом найпрестижнішого турніру «Великого шолома» рейтинг-лист
тенісистів та тенісисток дозволяє зробити припущення про
можливість участі Світоліної
в цих змаганнях. Так, серед
32 сіяних учасниць майбутніх
змагань четвертою в протоколі
сіяних стояло прізвище нашої
співвітчизниці.
Після «РГ»-2017, де Еліна
мала п’ятий номер посіву, четвертий рейтинговий номер Уїмблдону-2017 — найвища для неї
позиція на турнірах із серії «Великого шолома». Примітно, що
в цей же день найуспішнішу українську тенісистку сучасності
указом Президента України
було нагороджено державною
нагородою. «З нагоди Дня Конституції України за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний,
науково-технічний, культурноосвітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий
професіоналізм нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня
Світоліну Еліну», — йдеться в
указі Президента України Петра Порошенка.
***
Тим часом у кваліфікаційній частині цьогорічного Уїмблдону, основний раунд якого розпочинається 3 липня, двоє вітчизняних тенісистів — Сергій
Стаховський та Ілля Марченко — дісталися фінальної частини відбору. У жіночій сітці
кваліфікації українка Катерина Козлова успішно подолала
її перший бар’єр. При цьому до
числа учасників основного раунду, окрім Світоліної, потрапили Леся Цуренко, Катерина
Бондаренко та Олександр Долгополов. ■

■ ФУТБОЛ

Не без темних плям
ФІФА оприлюднила раніше засекречений
звіт щодо виборів господарів
чемпіонатів світу 2018 та 2022 років
дило наприкінці 2010 року у
Швейцарії.
І лише повідомлення потужного німецького видання
«Більд» про наявність у його розпорядженні усієї доповіді Гарсії
(403 сторінки) змусило ФІФА
днями в оперативному порядку
викласти на своєму офіційному
сайті повну версію доповіді.
Чіткої відповіді на питання,
котре найбільше цікавило футбольну спільноту, — причетність Росії та Катару до купівлі
необхідних для перемоги голосів — в оприлюдненому звіті не
знайшлося. По гарячих слідах
віце-прем’єр РФ Віталій Мутко, котрий у 2010 році в процесі відбіркової кампанії очолював заявочний комітет своєї
країни, заявив, що доповідь
Гарсії підтвердила правомірність отримання Росією чемпіонату світу-2018. «Жодних
питань до Російської Федерації щодо перемоги нашої заявки бути не може», — наголосив
російський чиновник, який курує в уряді спортивну галузь.

■ ВРІЗКА
Кубок Конфедерацій. Перший півфінал. Португалія — Чилі — 0:0
(по пен. — 0:3).
І справді, як ідеться в доповідірозслідуванні, прямих ознак
підкупу членів ФІФА чи змови
російського та катарського оргкомітетів під час процедури виборів не виявлено. Водночас автор звіту вказує на компрометуючі сам процес підготовки до виборів країни-господаря ЧС-2018
факти. Зокрема, йдеться про появу на рахунку 10-річної доньки
одного з конгресменів ФІФА,
котрий володів правом голосу, 2
мільйонів доларів.
При цьому окремий інтерес
викликає серія зустрічей чинного очільника РФ Володимира Путіна, котрий на момент виборної кампанії господаря ЧС2018 керував російським федеральним урядом. Деталі тих
зустрічей з Чаком Блейзером,
Джеком Уорнером, Мохамедом

❙ Чинні чемпіони Європи — португальці на чолі з Роналдо — залишили
❙ Кубок Конфедерацій, під час якого країні-господарці майбутнього
❙ «мундіалю» вказали на компрометуючі її керівництво факти.
❙ Фото з сайта http://www.fpf.pt.
бін Хаммамом, Чхон Мон Джуном невідомі. Проте точно відомо, що поважні функціонери,
котрі на той час посідали високі пости, згодом були відсторонені від будь-якої діяльності,
пов’язаної з футболом.
Приміром, Блейзер — колишній генеральний секретар
американської конфедерації
CONCACAF — у 2015 році отримав пожиттєву дискваліфікацію від футболу. Така ж доля
спіткала й екс-віце-президента ФІФА Уорнера та колишнього президента азіатського футбольного союзу Хаммама.
Цікавим виглядає й факт
зникнення усієї комп’ютерної

техніки, якою користувався
російський заявочний комітет.
Як повідомляє британський
«Телеграф», усі комп’ютери,
на котрих працював комітет «Росія-2018», були взяті в
оренду в одній із футбольних
академій, підконтрольній «Національній академії футболу»,
котра належить власнику лондонського «Челсі» Роману Абрамовичу. А після повернення з
обороту їх просто знищили, залишивши детектива без доказової бази. «Упевнений, що разом
з Росією ми організуємо найкращий чемпіонат світу», —
каже нинішній очільник ФІФА
Джанні Інфантіно. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Правда проростає крізь асфальт

У Луцькій тюрмі розкопують чергову
братську могилу, де знайшли свій
останній спочинок більше сотні в’язнів
більшовицького режиму

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 30 ЧЕРВНЯ—1 ЛИПНЯ 2017

■ БЕБІ-БУМ

Щастя на ім’я Євдокія
Ольга Фреймут народила доньку
Кажуть, що в родині, де панує щастя і любов, Бог оселяє дітей. Якщо це правда, то відома
телеведуча Ольга Фреймут таки
знайшла з генеральним продюсером «Нового каналу» Володимиром Локотком своє справжнє
жіноче щастя. Бо ще не встигла
пара натішитися народженням
сина Валерія, який з’явився на
світ на День матері, 8 травня минулого року, як стало відомо, що
Ольга і Володимир знову чекають
на поповнення. І от в Instagram
«Інспектора Фреймут» з’явилося
зворушливе фото дитячої ручки
і підпис: «Яке щастя: вчора, 28
червня, вона прийшла. Наша Євдокія». До речі, судячи з фото,
Ольга офіційно взяла прізвище
чоловіка — Локотко.
Це вже третя дитина Ольги.
Крім Валерія, в родині підростає
донечка Злата від романтичних
стосунків Ольги з британцем Нілом Мітчелом. Схоже, вона найбільше зраділа появі сестрички,
бо за останній рік неодноразово

приміряла на себе роль няні
для братика. А тут — нова
забавка.
Як зізналася колись
Ольга в інтерв’ю для журналу «Караван историй»,
їхні стосунки з Локотком
«благословила» Коко Шанель. «Я була в Швейцарії і
відвідала могилу Шанель.
Вона мій кумир, жінка,
якою я захоплююся. Біля
її могили я попросила:
«Габріель, будь моєю
хрещеною». І в той же
день Володя написав
мені СМС, хоча перед
цим ми довго не спілкувалися. Для мене це
був знак: наші долі
склалися як пазл.
Наші відносини почалися з цього моменту», — розповіла ведуча.
Хочеться побажати,
щоб ця романтика в житті пари збереглася якнайдовше. А якщо надумають
іще продовжити рід — хай
Бог помагає! ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №79

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 3 до 9 липня
Овен (21.03—20.04). Сказати, що вам буде важко — це не сказати нічого. Спливуть назовні інтриги та підступи. Це призведе до численних неприємним перевірок, які
виявлять невідповідності звітності
або подвійну бухгалтерію.
Дні: спр. — 3; неспр. — 4.
Телець (21.04—21.05). Необхідно зібрати всі сили і ресурси, щоб цей відрізок життя пройти
з мінімальними втратами. Відступлять усі негаразди, тож удасться зітхнути на повні груди.
Дні: спр. — 6; неспр. — 7.
Близнюки (22.05—21). Досягти успiхiв ви зможете за рахунок
працездатності. Дехто з вас поміняє
сферу діяльності, вирішивши почати кар’єру з чистого аркуша. Вели-

ку допомогу в становленні нададуть
батьки та вищі покровителі.
Дні: спр. — 8; неспр. — 9.
Рак (22.06—23.07). Фінансові питання постануть перед вами
особливо гостро, коли потрібні будуть величезні витрати. Вам доведеться ризикувати грошима, але ризик цей рідко буде виправданий.
Дні: спр. — 3; неспр. — 5.
Лев (24.07—23.08). Ви зможете почати власний бізнес. Доведеться взяти кредит або скористатися спонсорськими коштами.
Дні: спр. — 6; неспр. — 7.
Діва (24.08—23.09). Фiнансове становище покращиться завдяки допомозi близьких. З’явиться необхіднiсть великих витрат. Це може
ремонт оселi або купiвля меблiв.
Дні: спр. — 5; неспр. — 6.

Терези (24.09—23.10). Тиждень буде доволi суперечливим. Він
обіцяє не тільки нові цікаві знайомства, а й розставання з давнiми
ілюзіями. Можливi нестійкi відносини та непорозуміння з колегами.
Дні: спр. — 6; неспр. — 7.
Скорпіон (24.10—22.11).
Вашiй активності варто тільки позаздрити. Ви встигатимете скрізь —
зможете розважитися і погуляти,
але водночас вирішуватимете найважливіші виробничі питання.
Дні: спр. — 3; неспр. — 4.
Стрілець (23.11—21.12). У
вас попереду тривале відрядження чи подорож. Енергія буде просто
вражаючою, найпомітнiшими успіхи
будуть у тих, хто стоїть на чолі компанії або працює самостійно.
Дні: спр. — 6; неспр. — 8.

Козеріг (22.12—20.01).
Можливі конфлікти, що загрожують поділом майна, але невдовзi
відносини покращаться. Вiд турбот вас відвернуть проблеми зі
здоров’ям батьків.
Дні: спр. — 8; неспр. — 9.
Водолій (21.01—19.02).
Нарештi ви можете дозволити
собі розслабитися, бо вже міцно
стоїте на ногах. Робота, як ніколи,
приноситиме задоволення.
Дні: спр. — 5; неспр. — 6.
Риби (20.02—20.03). Фiнансове становище значно покращиться. Ви проаналізуєте свої
доходи і будете приємно здивовані. Смiливо плануйте сiмейний
вiдпочинок.
Дні: спр. — 7; неспр. — 9.
■

■ ПОГОДА

Карпатах. 3. Зла і підступна жінка. 4.
Мексиканський ніж для рубання цукрової тростини. 5. Звуковий ефект, коли
людина чує власний голос після невеликої паузи. 6. Невелике ремісниче
об’єднання. 7. Винахід Галілео Галілея,
прабатько всіх термометрів. 8. Гормон
стресу. 11. Спортивно-інтелектуальне
змагання, основою якого є послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань. 12. Американський штат.
15. Мавпа роду павіанів. 16. Знак над
деякими літерами в іспанській чи португальській мовах у вигляді хвилястої лінії. 17. Один з найавторитетніших
міжнародних жіночих глянцевих журналів про моду, зірок та секрети жіночої краси. 18. Засідатель казенної палати чи військового суду в царській
Росії. 21. Стіжок із 60 снопів хліба,
складених колоссям усередину й прикритих одним снопом зверху. 22. Посаг нареченої. ■
Кросворд №77
від 23—24 червня

■ ПРИКОЛИ

1—2 липня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: хмарно з проясненнями, короткочаснi дощi, мiсцями
грози. Вiтер пiвденно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi
+17...+19, удень +30...+32. Пiслязавтра вночi +17...+19, удень мінлива
+27...+29.
хмарність
Миргород: без опадiв. Температура вночi +20...+22, удень
+33...+35.
Вiнниця: мiсцями короткочасний дощ. Температура вночi
+18...+20, удень +33...+35.
Одеса: без опадiв. Температура вночi +21...+23, удень
+29...+31.
29 червня температура води в Чорному та Азовському морях становила 25-27 градусiв, у районi Одеси — 20 градусiв,
Приморського — 21 градус, у Днiпрi бiля Києва — 22.
Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, короткочаснi дощi.
Трускавець: уночi +13...15, удень +21...+23. Моршин: уночi
+12...14, удень +21...+23.

По горизонталі:
1. Комплекс інфраструктури університету: студентські гуртожитки, бібліотеки, лабораторії, актові зали, їдальні. 4. Ключниця княгині Ольги, мама
князя Володимира. 7. Країна, на яку,
крім України, розраховують кримські татари у захисті своїх прав. 9. Пісня
для двох. 10. Ім’я єгипетського політика, який тимчасово виконував обов’язки
президента Єгипту з 3 липня 2013 до 8
червня 2014 року. 11. Гарантована частка, обумовлена угодою або законом. 13.
Особливості звукової системи якої-небудь мови, діалекту. 14. Французький
інженер-будівельник і архітектор, автор однієї з найвідоміших пам’яток Парижу. 15. «Спеціалізація» Пола Маккартні, учасника гурту The Beatles. 17.
Найбільший заморський департамент
Франції, розташований на північному
сході Південної Америки. 19. Естонська зневажлива назва росіян, аналог українського «кацап». 20. Російський
поет, один з представників «срібного
віку». 22. Народна рада часів Київської
Русі. 23. Фаворит Катерини ІІ, прийнятий у козаки під іменем Грицька Нечеси. 24. Американська пустеля, де у 80-х
роках проводили ядерні випробування.
25. Французький фізик, який винайшов
спиртовий термометр.
По вертикалі:
1. Військове звання вищого командного складу збройних сил Радянського Союзу з 1935 до 1940 pp. 2. Річка в

хмарно

Північ
Захід

00…00
+13…+18
+19…+24
00…00
+13…+18
+20…+25

Схід
Центр

дощ
сніг
дощ,
гроза

Відділи:
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса:
новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;
03047, Київ, пр. Перемоги, 50
права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36;
Телефон для довідок:
мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25;
т./ф.: (044) 454-84-92
економіки — eko1@umoloda.kiev.ua, 454-86-39;
Рекламне бюро:
медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
т./ф.: (044) 454-88-86,
культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96;
reklama@umoloda.kiev.ua
соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
Вiддiл реалiзацiї:
спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
т./ф.: (044) 454-84-41,
sale@umoloda.kiev.ua
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua

00…00
+17…+22
00…00
+27…+32
+17…+22
+27…+32

00…00
+17…+22
00…00
+32…+37
+17…+22
+27…+32

+18…+23
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Сільський коваль учить нового
підмайстра:
— Зараз я вийму з вогню підкову. Як тільки кивну головою, бий по
ній молотом.
Ось так підмайстер став відразу
ковалем.
***
— Яшо, у мене для тебе шикарна новина!
— Софочко, і що за новина?
— Ти таки не дарма платив страховку за машину!
***
— Чи не могли б ви зменшити
плату за номер?
— Що ви, з таким прекрасним

видом на море?!
— А якщо я пообіцяю, що не дивитимуся у вікно?
***
Треба пiти до окуліста. Заходжу
в магазин — очі розбігаються. Дивлюся на ціни — очі на лоб лізуть. Заглядаю в гаманець — взагалі ні фіга
не бачу.
***
У книжковому магазині молодий чоловік запитує:
— У вас є книга «Як стати
мільйонером за сім днів?»
— Є, але дуже вам рекомендую
придбати разом iз нею Кримінальний кодекс.
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