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1 $ = 24,84 грн 
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Полiтаємо разом? ❙
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Всесвіт на двох
Україна та США разом запустять космічну ракету 
стор. 2 »

Говорить 
Варшава

Сьогодні 

в Польщі 

розпочинається 

саміт НАТО
стор. 13 »

Ющенко і Валенса: 
просимо прощення 

і прощаємо
Щоб тема Волинської трагедії 

перестала бути розмінною 

монетою у політичних іграх
стор. 5 »

Американський вишкіл 
для українського 
старшокласника

У школах США цінують спортсменів, 

митців і дітей, готових відстоювати 

власну позицію
стор. 14 »
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«Серед місцевих жителів ходять чутки, що дана операція викликана 
побоюваннями керівництва «ЛНР» бунту чи повстання через невдоволення 
населення «новою владою».

Дмитро Тимчук
народний депутат, координатор групи 

«Інформаційний спротив»

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
майна (виробничих активів) врятувало Міні-
стерство юстиції України від незаконного за-
хоплення за шiсть місяців роботи Комісії з пи-
тань розгляду скарг, задовольнивши 110 із 
900 заяв від представників бізнесу, розповів 
міністр юстиції Павло Петренко.

На 125 млрд.
доларiв
фінансової допомоги від США та МВФ пла-
нує одержати Україна, заявив Прем’єр-
міністр України Володимир Гройсман. Із них 
4 млрд. як транш від Міжнародного валютно-
го фонду та двостороння допомога від пар-
тнерів країни.

кубометрів
газу видобули в Україні за січень-чер-
вень 2016 року, що більше на 2%, ніж 
минулоріч — такі дані оприлюднили у 
держкомпанії «Укртрансгаз». До 2020 
року наша країна зможе на 90% забез-
печити себе власним газом. 

гривень
в к л а д е 
«Укрпром-

інвест-Агро» в будівництво елеватора 
потужністю 68 тис. тонн у м. Гайсин Він-
ницької області, першу чергу якого на 
40 тис. тонн буде введено в експлуата-
цію вже у вересні цього року, повідоми-
ла прес-служба компанії.

тонн
урожаю зернових культур очікують зібрати в Ук-
раїні у 2016 році, прогнозують експерти Асоціа-
ції «Український клуб аграрного бізнесу», що на 
0,3 млн. тонн менше аналогічних показників ми-
нулого року. Причина — несприятливі погодні 
умови під час посіву озимих культур.
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Близько 12 млрд. 10 млрд. 120 млн. Майже 60 млн.

ПАРТНЕРСТВО

Всесвіт на двох
Україна та США разом запустять 
космічну ракету 
Олена КАПНІК

 Днями український посол y Штатах Валерій 
Чалий анонсував   запуск українсько-амери-
канської ракети в космос. Цю подію очікують у 
найближчі місяці в рамках програми співпраці 
Києва і Вашингтона у сфері освоєння космічного 
простору. Переговори між двома країнами трива-
ли вже довгий час, утім плани не розголошували-
ся із стратегічних міркувань. За словами дипло-
матичного працівника, у США і України є серйоз-
ні спільні напрацювання, які стосуються майбут-
нього старту.
 Варто зауважити, що у Центрі космічних по-
льотів на острові Уоллопс (США) пройшли назем-
ні випробування ракети-носія «Антарес», перша 
ступінь якої розроблена українським КБ «Пів-
денне». Ракету, призначену для доставки на кос-
мічну станцію вантажів масою до семи кілогра-
мів, створила американська компанія Orbital 
Sciences Corporation, але основну конструкцію 
розробили і виготовили на Південному машино-
будівному заводі у Дніпрі. Останні півтора року 
українські інженери займалися модернізацією 
ракети, адже  y 2014-му через неполадки y дви-
гуні відбулася аварія ракети. Успішно проведені 
випробування показали, що завдання досягнуто i 
наступним кроком будуть випробування запуску 
ракети-носія. «Для України це однозначно зна-
менна подія. Сама ступінь —  паливні баки, баки 
окислювача, датчики, трубопроводи та інше до-
поміжне обладнання повинні працювати як єди-
не ціле з руховою установкою. Якщо тест прой-
шов успішно —  це говорить про те, що всі скла-
дові ступені ракети-носія взаємодіють саме так, 
як від них очікували»,— каже засновник акселе-
ратора космічних технологій Simpera.Space Анд-
рій Бігунов.
 Слід нагадати, що y травні минулого року була 
затверджена Стратегія космічної діяльності Ук-
раїни до 2022 року. Нею передбачений запуск не 
менше шести супутників. Очікуваними результа-
тами стратегії названі запуск космічних апаратів 
зв’язку та мовлення «Либідь» та «Либідь-2», кос-
мічних апаратів дистанційного зондування Зем-
лі «Січ-2-1», «Січ-2М», «Січ-3», науково-техно-
логічного космічного апарату «Іоносат». Одним 
із завдань також є розширення співробітництва 
і членство України в Європейському космічно-
му агентстві, початок комерційної експлуатації 
ракетного комплексу «Циклон-4» та розширен-
ня географії стартових майданчиків під нього, 
участь у міжнародних проектах «Дніпро», «Ан-
тарес», «Вега» та у європейській програмі дослі-
джень та інновацій «Горизонт-2020» з космічної 
тематики. ■

ЗАЗДРІСТЬ

 Інформація про запуск українсько-американської ра-
кети викликала шквал обурення y росіян. Свої думки 
люди залишають у коментарях до новини, опублікова-
ної на сайті російського пропагандистського телекана-
лу «Лайф.ру»: «Запускати з космодрому майдан? Із ве-
ликої рогатки?», «Ракету —  комічну, a не космічну», «А 
чого ми відразу так розкудкудахкалися? Може, просто 
нам заздрісно, що в них хоч щось робиться»? — пишуть 
коментатори. Ймовірною причиною таких відгуків ста-
ла заява віце-прем’єра Федерації Дмитра Рогозіна, який 
визнав, що Росія не зможе наздогнати США в космічній 
галузі.

■

■

Катерина ЛАЗАНЮК

 У середу вдень і ніч на 
четвер у зоні АТО спостері-
гачі зафіксували 57 випад-
ків відкриття вогню, з них 
30 на Донецькому, 16 — на 
Маріупольському та 11 — 
на Луганському напрям-
ках, — повідомляє прес-
центр АТО. 
 Найгарячіше було на 
Донеччині: «Супротивник 
із 120-мм мінометів бив по 
українських позиціях у 
Троїцькому, Новоселівці 
другій та Авдіївці. Під вог-
нем 82-мм мінометів опи-
нилися українські воїни 
біля Верхньоторецького, 
Авдіївки та Новгородсь-
кого», — зазначає речник 
АТО Олег Сушинський. Об-
стрілів із забороненої зброї 

зазнали також Лебединсь-
ке, Широкине, Новогри-
горівка. Біля Мар’їнки ак-
тивізувалися ворожі снай-
пери. Ворожих провокацій 
та хаотичного вогню зазна-
ли наші сили поблизу По-
пасної, Новоолександрів-
ки, Богуславського та Но-
возванівки.
 У штабі зазначають, що 
внаслідок цих обстрілів за-
гинуло двоє українських 
військовослужбовців, 10 
зазнали поранень. Волон-
тери уточнюють: «В Ав-
діївці в результаті артоб-
стрілу двоє бійців заги-
нули, троє отримали по-
ранення. Міна від 120-мм 
міномета залетіла просто в 
бліндаж», — iдеться у пові-
домленні волонтерського 
проекту «Повернись жи-

вим» на сторінці у «Фейс-
буцi».
 Волонтери також від-
мічають, що в районі Де-
бальцевого вже третю добу 
— відносна тиша. Війсь-
кові пов’язують це з робо-
тою ОБСЄ по обидва боки 
розмежування.
 Тим часом свою енергію 
бойовики спрямували на 
налагодження «мирного» 
життя «ДНР» та «ЛНР». У 
місті Кадіївка (Стаханов) 
місцеві «правоохоронці» 
провели масштабну опера-
цію нібито з пошуку і ви-
лучення у населення неле-

гальної вогнепальної зброї 
і боєприпасів. 
 «Серед місцевих жи-
телів ходять чутки, що 
дана операція викликана 
побоюваннями керівниц-
тва «ЛНР» бунту чи пов-
стання через невдоволен-
ня населення «новою вла-
дою», — прокоментував 
подію координатор гру-
пи «Інформаційний спро-
тив», народний депутат 
Дмитро Тимчук. Він зазна-
чив, що під цим приводом 
проводяться численні аре-
шти представників місце-
вого населення. ■

ДО РЕЧІ

 Представники міжнародної організації International Partnership for 
Human Rights (IPHR) повідомили про те, що знайшли підтвердження арти-
лерійських ударів iз території Російської Федерації по Луганській області. 
 «Улітку-восени 2014 року з території Російської Федерації було обстрі-
ляно зі ствольної і реактивної артилерії як мінімум п’ять сіл на Луганщині. В 
одному з сіл, шостому, Красній Талівці, була здійснена атака за допомогою 
російських військових і після атаки відступ на територію Російської Феде-
рації», — зазначила координатор польових місій в Україні IPHR Світлана 
Валько. Вона також додала, що організація володіє інформацією про номе-
ри військових частин, солдати яких брали участь у цих нападах.
 Звіт підготували для міжнародного судочинства. В основу звинува-
чень лягли знімки з супутників, свідчення очевидців і потерпілих, при-
кордонників, а також дані, зібрані в ході польових спостережень.

■НА ФРОНТІ

А як повстануть?
Влада псевдореспублік вилучає 
в населення зброю — боїться бунтів

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Майже дворічний полон скінчився для 
ще одного українського офіцера-фронто-
вика. Після прибуття до Києва його одра-
зу ж доставили до столичного реабіліта-
ційного центру через погане самопочуття. 
Керівник центру зі звільнення полонених 
при СБУ Юрій Качанов повідомив, що це 
був не обмін, а окрема операція українсь-
ких спецслужб, деталі якої він розголошу-
вати не може.
 Іван Без’язиков служив начальником 
розвідки 8-го армійського корпусу в Жи-
томирі. З початку бойо вих дій на сході пот-
рапив на війну. Після одного з численних 
боїв на Донеччині, 16 серпня 2014 року, 
полковник вів переговори з терористами 
щодо повернення тіл полеглих українсь-
ких бійців та поранених, захоплених у по-
лон. На зворот ньому шляху поблизу села 
Степанівка «сепари» несподівано зупи-
нили машину переговірників і полонили 
Без’язикова та ще двох наших вояків. І з 
того моменту аж до кінця 2015 року міс-
цезнаходження начрозвідки українській 
стороні було невідоме. 
 Операція зі звільнення полковника з 
полону була непростою. Як розповіла пер-
ший віце-спікер ВР України Ірина Гера-

щенко: «Бойовики не підтверджували 
нам його місцезнаходження, не давали ін-
формації, де він; стверджували, що немає 
у них такого». 
 У середу, 6 липня, екс-бранець зустрів-
ся з Президентом України й розповів про 
те, як потрапив у полон і як із ним пово-
дилися терористи. Без’язиков щиро подя-
кував усім, хто допоміг його звільнити, i з 
сумом додав: «Дуже важко переосмисли-
ти те, що сталося. Дуже важкий і довгий 
шлях мені довелося пройти».
 Петро Порошенко на зустрічі сказав, 
що незважаючи на те, що процес визволен-
ня розвідника зайняв багато часу, головне 
— результат, який наші спецслужби, офі-
цери сприймають як справжню перемогу, 
адже до операції чимало людей доклало ве-
личезних зусиль. Насамкінець Президент 
наголосив: «Ми будемо боротися за повер-
нення кожного українця. Незалежно від 
того, це полковник, рядовий, волонтер чи 
цивільний!»
 Нагадаємо, що цими днями на волю 
мали шанс вийти й інші українські поло-
нені, але на нещодавніх чергових перегово-
рах у Мінську процес обміну 25 українсь-
ких заручників на 50 бойовиків iз невідо-
мих причин був заблокований Росією. ■

СПЕЦОПЕРАЦІЯ

Знайти 
і врятувати
Начштабу розвідки після 
тривалого полону нарешті 
на волі 

■

Звiльнений полковник.
Фото з сайта ipress.ua.

❙
❙

НАТО — у Варшаві, 
Керрі — у Києві 
 Символічним є прибут-
тя держсекретаря США Джо-
на Керрі до Києва саме напе-
редодні варшавського самі-
ту НАТО. Адже цей візит став 
продовженням стратегічно-
го діалогу України зі США. 
Анонсовано, що під час зуст-
річі передусiм обговорювати-
муть безпекову ситуацію в єв-
ропейському регіоні. Як за-
значила віце-прем’єр-міністр 
із питань європейської та єв-
роатлантичної інтеграції Іван-
на Климпуш-Цинцадзе: «Оче-
видно, окрім іншого, йтиметь-
ся про ті перетворення і ті ре-
форми, які ми намагаємося 
втілювати тут, в Україні». 

Був «московським» 
— став 
«бандерівським» 
 У четвер, 7 липня, Київра-
да врешті спромоглася 87 із 
97 голосами зареєстрованих 
депутатів ухвалити рішення 
щодо перейменування Мос-
ковського проспекту в столиці 
на проспект Степана Бандери. 
Декомунізаційний документ 
включав перейменування за-
галом двох проспектів i п’яти 
вулиць. Проте через зауважен-
ня не всім новим назвам «по-
щастило»: було знято питання 
перейменування проспекту Ге-
нерала Ватутіна, який перед-
бачалося назвати на честь Ро-
мана Шухевича, а також вули-
ці Ванди Василевської — на 
честь Всеволода Змієнка.

 НОВИНИ ПЛЮС■
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доларiв
готова вкласти 
корейська ком-

панія OHB Holdings у будівництво сміттєпе-
реробного заводу в Одесі. Президент ком-
панії Хо Кйонга-Кім запевнив, що вони ма-
ють наміри не тільки інвестувати, а й поді-
литися своїм досвідом щодо поліпшення 
стану навколишнього середовища, пові-
домляє офіційний сайт муніципалітету.

25 млн. тонн,
на  
д у м к у 

аналітика аграрного ринку «Про-
Агро» Станіслави Ярош, може до-
сягти обсяг виробництва соняшни-
ку в Україні в 2016/17 роках завдя-
ки сприятливим погодним умовам 
у поєднанні з гнучкістю українсь-
ких агровиробників. 

євро
виділяє ЄС для реконс-
трукції трьоx КПП, які 

розташовані на українсько-угорському кордоні. Йдеть-
ся про реконструкцію дорожнього покриття та встанов-
лення нового IT-обладнання на КПП «Берегшурань-
Астей», прикордонні пости Захонь—Чоп та Тисабеч—
Вилок, де замінять кабіни паспортного контролю тощо, 
повідомляє Міністерство внутрішніх справ Угорщини. 
Всі роботи має бути завершено до 6 грудня 2016 року.

незаконних будівництв
житлових комплексів та багаток-
вартирних будинків нарахували у 

столиці, інформує прес-служба КМДА . Зок-
рема, 9 незаконних новобудов у Голосіївсько-
му районі, 7 — у Дарницькому, по 3 — у Де-
снянському, Печерському та Солом’янському, 
8 — у Дніпровському, 2 — в Оболонському, 
по 5 — у Подільському та Святошинському та 
13 — у Шевченківському районах столиці.

найбільш 
кваліфікованих
представників про-

фесії на світовому ринку входять IT-спеціалісти з 
України, заявила керуючий директор Luxoft Ukraine 
Олександра Альхимович. За її словами, Україна до 
2020 року зможе збільшити кількість IT-спеціалістів 
iз 90 тис. до 200 тис., якщо відповідну підтримку 
щодо їхньої підготовки надаватимуть на державно-
му рівні.

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

12 млн. 7,6 млн. 58 До топ-30

ПОГОДА

Мікс дощу 
та спеки 
Синоптики прогнозують 
грози 
Наталя ТУРАК

 Не встигли українці відійти від 
шоку червневих злив i проблем, яких 
завдала стихія на Західній Україні ми-
нулого тижня, як синоптики спрогно-
зували нову хвилю злив. За словами 
синоптика Наталі Діденко, похолодан-
ня, яке прийшло в Україну на почат-
ку цього тижня, відступить уже най-
ближчими вихідними. Температура в 
суботу та неділю знову набере літніх 
обертів.
 За даними Укргідрометцентру, 
друге півріччя почнеться для різних 
регіонів країни неоднаково. До сере-
дини липня повсюди, крім східних об-
ластей, очікується 30-32-градусна спе-
ка, проте на кілька днів циклон із пів-
нічного заходу все ж принесе грози і 
прохолоду в західні області. А ось жи-
телі півночі, центру та півдня країни, 
які не виїхали у відпустку ближче до 
води, страждатимуть від майже 35-
градусної спеки. «Середня темпера-
тура до кінця цього тижня очікується 
22-25 градусів тепла, що на 1-2 граду-
си вище показникiв за період спостере-
жень, починаючи з 1981 року. Прохо-
лоднiше буде на заході, спекотнiше — 
на сході,— розповів «УМ» заступник 
начальника Укр гідрометцентру Ана-
толій Прокопенко. — Опадів за міся-
ць випаде від 45 до 105 мм, у Карпатах 
— до 170 мм, у західних регіонах до-
щів пройде більше, в південних і пів-
нічних (Правобережжя) — менше. Ця 
різниця — в межах норми». У МНС за-
значають, що в західних регіонах на-
шої країни може спостерігатися підви-
щення рівня води в річках. «У випадку 
небезпеки ми готові евакуювати насе-
лення на безпечні території. До того ж 
було проведено низку навчань для на-
дання допомоги потерпілим у надзви-
чайних ситуаціях», — йдеться у пові-
домленні міністерства. 
 А особливу увагу в липні лікарі ра-
дять звернути на спеку. Обережними 
потрібно бути літнім людям, вагітним, 
немовлятам, а також алергікам i гіпер-
тонікам. Ще одна рекомендація лікарів 
— постійно носити з собою ліки та воду. 
Добова норма для дорослих — 2-3 літри 
води, для дітей — не менше одного літ-
ра. А також змінити раціон харчуван-
ня, адже літня їжа суттєво відрізняєть-
ся від зимової. Організм вимагає біль-
ше овочів i фруктів. Алкоголь у спеку 
— це головний ворог. «Насправді вода 
потрібна, але не у вигляді пива, алко-
гольних, слабоалкогольних напоїв — 
це може ускладнити проблеми, які 
створює спека», — говорить «УМ» лі-
кар Наталя Суханова.
 У народі 10 липня відзначають день 
пам’яті преподобного Самсона Стран-
ноприїмця. У народі відома така назва 
цього дня — Самсон Сіногній, оскiль-
ки часто цього дня бувають дощі, що, у 
свою чергу, псує заготівлю сіна. Якщо 
дощ цього дня таки буде, то йтиме він 
до бабиного літа. А якщо погода хоро-
ша, сонячна, то протримається вона ще 
сім тижнів. ■

■

Інф. «УМ»

 За перші чотири місяці поточного 
року експорт продукції сільського гос-
подарства склав 42,2 відсотка від за-
гального експорту держави за цей пе-
ріод. За даними Держстату України у 
січні-квітні 2016 року поставлено на 

зовнішні ринки аграрної продукції 
більш як на 4 мільярди 566 тисяч до-
ларів США. 
 Найбільшу частку в цьому експорті 
склали:
 — зернові культури (17,9 відсотка 
від загального експорту, на суму 1 міль-
ярд 934 тисячі доларів США);

 — готові харчові продукти (6,2 відсо-
тка, на суму 672 тисячі доларів);
 — насіння і плоди олійних рослин 
(3,3 відсотка, на суму 351,5 тисячі до-
ларів).
 Паралельно Україна імпортувала 
аграрної продукції на півтора міль-
ярда доларів США, позитивне сальдо 
зовнішньої торгівлі сільгосптовара-
ми, таким чином, склало більш як 3 
мільярди доларів. Найбільшу частку 
в імпорті продовольства за січень-кві-
тень 2016 року займали готові харчові 
продукти (4,5 відсотка від загального 
імпорту на суму 526 тисяч доларів), 
насіння і плоди олійних рослин (1,9 
відсотка), їстівні плоди та горіхи (1,5 
відсотка), риба i ракоподібні (1,3 від-
сотка). ■

ЕКСПОРТ

Таки годуємо світ
У першому кварталі Україна експортувала 
агропродукції більш як на 4,5 мільярда доларів

■

Світлана МИЧКО

 Учора в Тернополі  стар-
тував IV Міжнародний му-
зичний фестиваль «Файне 
місто», особливістю якого є 
те, що він об’єднує, по суті, 
всі сучасні музичні напря-
ми. Як анонсували органі-
затори, цьогоріч це яскраве 
і масштабне культурне дійс-
тво проходитиме впродовж 
чотирьох днів на шести сце-
нах і збере понад 80 виконав-
ців iз багатьох країн та тисячі 
шанувальників iз різних ре-
гіонів України.
 На головній сцені фесту, 
зокрема, виступлять такі ві-
домі гурти, як виконавці ме-
лодійного хард-року та пе-
реможці Євробачення-2006 
LORDI з Фінляндії, само-
бутній молдавський ZDOB si 
ZDUB, білоруський BRUTTO, 

наші Ірена Карпа зi своєю 
QARPA, ТАНОК НА МАЙ-
ДАНІ КОНГО, ONUKA, росій-
ський панк-роковий ЭЛИЗИ-
УМ, який відомий на батьків-

щині своїми опозиційними 
настроями і має в репертуарі 
пісні українською, та інші ці-
каві виконавці.
 «Файне місто» відбуваєть-

ся в режимі open air, на тери-
торії тернопільського аеро-
порту, тож, окрім музичної 
програми, має великі мож-
ливості для інших розва-
жальних локацій. Тут і спор-
тивна, літературна та ігрова 
зони, ярмарка рукоділля, ву-
личний театр та різноманіт-
ні майстер-класи, арт-зона, 
салон краси, велопрокат, кі-
нопокази, літературна зона, 
лекторії, вуличні театри, ди-
тяча зона, ігрова зона, атрак-
ціони, караоке, хендмейд яр-
марок. Подбали організатори 
і про відповідну інфраструк-
туру — наметове містечко, 
«харчові майданчики», ду-
шові кабіни, пункти підза-
рядки телефонів, біо-туале-
ти  та інші зручності.  
 Тим часом тернопільсь-
кі волонтери вирішили вико-
ристати можливості фести-
валю і для потреб АТО. Біля 
входу у фестивальне містечко 
Логістичний центр допомоги 
бійцям АТО встановив свою 
волонтерську кухню, відтак 
усі кошти від продажу там  
страв власного виробництва 
будуть спрямовані на потре-
би захисників  України. ■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

«Файне місто» зазвучало
У тернопільському аеропорту зібралися музиканти з різних країн

■

Тернопiльський аеропорт фестивалить.❙

Сергій ДОВГАЛЬ

 Уранці 5 липня група людей спортив-
ної статури у кількості 30—40 чоловік, 
із сумками через плече, що характер-
но для так званих «тітушок», зірвали 
решітки на вікнах, за допомогою болга-
рок почали різати несучу стіну і вста-
новлювати там двері, проникли всере-
дину двох корпусів Дніпропетровсько-
го трубного інституту. Ці приміщення 
були раніше відчужені, а тепер ведеть-
ся процедура їх повернення.
 Причому час для таких дій несподі-
вані гості обрали зручний — керівництво 
інституту саме відбуло в службове відря-
дження на одне з підприємств військово-
промислового комплексу України.  
 «Негайно були викликані співробіт-
ники правоохоронних органів, які не 
вжили жодних заходів, щоб зупини-

ти загарбників, — розповідає директор 
державного підприємства «Дніпропет-
ровський трубний інститут» Радомир 
Король. — На вимогу наших співробіт-
ників пред’явити документи, на під-
ставі яких загарбники вчинювали такі 
дії, були надані нотаріально завірені 
копії якихось паперів, оригіналів яких 
у них не було. Невідомі проникли все-
редину будівлі трубного інституту, заба-
рикадувалися там, завезли зварювальні 
апарати і почали заварювати всі входи-
виходи з будівлі та вікна». 
 Як повідомляє Радомир Король, їхнє 
підприємство на сьогодні є стратегічно 
важливим і навіть унікальним, адже в 
будівлі, яку захопили, розміщується 
єдиний в Україні стан для виробниц-
тва стволів реактивних систем залпо-
вого вогню «Смерч», «Град», «Ураган», 
відновлений фахівцями інституту. Та-

кож тут розташовані дві поточні лінії 
виготовлення холодильників для сис-
тем охолодження головок самонаведен-
ня різних ракет. Таку продукцію на сьо-
годні в Україні теж ніхто виготовити не 
спроможний. Однак співробітники інс-
титуту банально не можуть потрапити 
на свої робочі місця.
 При цьому невідомі ставили вимогу 
перед директором ДП підписати з ними 
договір оренди, погрожуючи в разі нез-
годи відключити від електроенергії весь 
інститут. Ще й стверджували, що будів-
ля належить їм, однак витяг iз реєстру, 
який показують в інституті, засвідчує 
інше.
 Отож інститут, у якому цілих 14 
років (iз 1983-го по 1997-й) пропрацю-
вав на різних посадах (від стажера-до-
слідника до старшого наукового спів-
робітника) нинішній український олі-
гарх Віктор Пінчук, став ще одним стра-
тегічним підприємством України, яке 
сколихнули негаразди, що заважають 
одному — виробництву вкрай необхід-
ної продукції для оборони нашої держа-
ви. Поряд із ним з подібними проблема-
ми, тільки за іншим сценарієм, зіштовх-
нулися на Дніпропетровщині конструк-
торське бюро «Південне» в обласному 
центрі та ДП «НВО «Павлоградський 
хімічний завод». ■

ОТАКОЇ!

Поближче до зброї 
Стратегічне підприємство у Дніпрі заявляє 
про рейдерську атаку на нього

■
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Сергій ДОВГАЛЬ

 Цю фотовиставку, яку назвали 
«Свавільно засудженим — волю!  2033 а 
— законопроект останньої надії», офіцій-
но презентували в Українському домі. Ще 
раніше вона почала експонуватися у Вер-
ховній Раді України. Привертається увага 
на фотовиставці до 8 доль конкретних лю-
дей, засуджених за особливо тяжкі злочи-
ни, яких вони не скоювали. У Харківській 
правозахисній групі (ХПГ), що стала одним 
із головних ініціаторів такого законопроек-
ту, в цьому запевняють на підставі виснов-
ків своїх юристів. 
 У всеукраїнському вимірі таких доль 
незрівнянно більше. У тій же ХПГ заявля-
ють навіть про те, що тільки серед засудже-
них до довічного позбавлення волі вироки 
щонайменше 10 відсоткам з них спонука-
ють до їх перегляду справедливим і про-
фесійним судом.
 І хоч перше читання довгоочікуваного 
багатьма законопроекту відбулося вже дав-
но, до другого весь час у парламентаріїв 

руки не доходять. У Харківській правоза-
хисній групі заявляють про спротив про-
курорсько-суддівського лобі — рудимен-
ту старої системи правосуддя, яка дотепер 
тримається за своє. Адже часто-густо єди-
ним доказом для найсуворіших вироків 
ставали «щиросердні зізнання» самих за-
суджених, вибиті зрозуміло яким чином, чи 
свідчення інших осіб, часто у цьому заінте-
ресованих. 
 Отож сам перегляд справедливим і 
професійним судом сфальшованих справ 
неминуче спонукатиме і до відкриття кримі-
нальних проваджень стосовно їх творців — 
прокурорів і суддів. Хоча навіть у найпока-
зовіших випадках цього, особливо щодо 
останніх, не сталося. Наприклад, під час 
пам’ятних євромайданівських мітингів у 
тоді ще Дніпропетровську неодноразово 
згадувалося зовсім не у райдужних тонах 
прізвище багаторічного голови Дніпропет-
ровського апеляційного адміністративного 
суду Олександра Мартиненка, який своїм 
вироком у статусі ще судді обласного суду 
наприкінці 90-х відправив на розстріл (тоді 

це було найвищою мірою покарання) пав-
лоградця Ігоря Рижкова. До такої необ-
хідності цей служитель Феміди прийшов 
на підставі свідчень навіть не очевидців 
численних злочинів, що молодому чолові-
кові інкримінувалися, а ... співкамерників у 
слідчому ізоляторі, яким засуджений про 
всі свої діяння нібито щиросердно «роз-
повідав». Нині за ці злочини вже засудже-
но сумновідомого пологівського маніяка 
Сергія Ткача. Але й після цього Олександр 
Мартиненко тримався на своїй посаді, не-
мов нічого й не сталося, і тільки щойно за-
явив про свій намір піти у відставку.
 По інших же справах, представлених 
на фотовиставці, фігуранти — судді у ба-
гатьох випадках працюють дотепер. Хоча 
на сьогодні у натхненників законопроек-
ту з’явився і ще один доволі переконливий 
козир. Це озвучений Президентом Украї-
ни Петром Порошенком намір уже до кін-
ця нинішнього року повністю замінити весь 
склад Верховного Суду України. Не вдоско-
налити, не реформувати чи переформату-
вати, а саме замінити повністю і безком-

промісно. Отож де-факто сам глава нашої 
держави визнав очевидне. А саме те, що 
судова система у нас не погана, а її як такої 
практично не існувало. Зламати її, звісно, 
спроможні тільки люди нові. Тобто ті, що з 
системою, яка формувалася протягом де-
сятиліть, жодним чином не пов’язані.
 Тому підтримка Верховною Радою дов-
гоочікуваного законопроекту № 2033а ста-
не доволі серйозним свідченням солідар-
ності з вищезазначеною позицією Прези-
дента. Але навіть за його схвалення дове-
деться робити й інші серйозні кроки. Адже 
пропонується покласти перегляд неправо-
судних вироків на апеляційні суди в облас-
тях, де також ще доволі міцно тримається 
старе і віджиле, яке так само доведеться 
викорінювати рішуче і безкомпромісно. 

  «Ми можемо побачити кожного разу 
боротьбу старих рудиментарних практик 
радянського штибу і намагання змінити їх. 
Намагання піти від тієї радянської держа-
ви, змінити ситуацію, щоб держава стала 
більш гуманною, більш спрямованою на 
права людини і на її інтереси. Щоб вона не 
так жорстоко карала, а коли це відбуваєть-
ся, ще й у випадках, коли немає доказів 
вини, то це просто особливо потворно, і з 
цим ніяк не можна миритися», — заявляє 
очільник Харківської правозахисної групи 
Євген Захаров.
 Отож фотовиставка, присвячена вось-
ми конкретним людським долям, є справ-
ді останнім аргументом у виснажливій бо-
ротьбі за право на життя одного окремо 
взятого законопроекту. ■

ДЕРЖАВА І ПРАВО

«Свавільно засудженим — волю!»
До законопроекту, який ніяк не поставлять на вирішальне голосування 
у Верховній Раді, правозахисники привернули увагу фотовиставкою

■

Фрагменти виставки.
Фото Андрія ДІДЕНКА.

❙
❙

Євдокія ФЕЩЕНКО

 Учора зранку депутати з числа 
учасників АТО зайняли президію і 
трибуну, щоб таким чином розбло-
кувати роботу ВР.
 Після цього народні депутати 
від Радикальної партії оголосили в 
Раді сидячий страйк, вмостившись 
у проході сесійної зали. «Ми пере-
ходимо в іншу форму протесту. Ми 
не будемо тут битися і давати ко-
мусь подарунки», — заявив перед 
тим лідер фракції Радикальної пар-
тії Олег Ляшко.
 Ще до першої перерви депу-
тати прийняли закон про додаткові 
гарантії у працевлаштуванні учас-
ників бойових дій, які брали участь 
в АТО. («За» проголосували 235 
депутатів). Цей закон має стиму-
лювати роботодавців брати на ро-
боту АТОшників. Оскільки робото-
давцю, який працевлаштує на нове 
робоче місце учасників бойових дій 
строком не менш ніж на два роки, 
щомісяця компенсуються фактич-
ні витрати у розмірі єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне 
соцстрахування за відповідну осо-
бу за місяць, за який він сплаче-
ний.
 Верховна Рада 247 голосами 
також ухвалила закон про амністію 
у 2016 році, який поширюється і на 
учасників антитерористичної опера-
ції. Голова Верховної Ради Андрій 
Парубій сказав перед тим: «Проект 
закону про амністію в 2016 році — 
це про амністію наших військово-
службовців, які пішли на фронт, ін-
коли не маючи документів, наших 

«майданівців», в яких документи 
згоріли в «профспілках» і вони не 
мали на фронті достатньо докумен-
тів, щоб зареєструватися». 
 Дисбатів стосується стаття 6 
ухваленого законопроекту: «Звіль-
нити від відбування покарання у 
вигляді тримання в дисциплінар-
ному батальйоні військовослуж-
бовців: а) засуджених за злочини 
невеликої та середньої тяжкості; б) 
засуджених вперше за тяжкі зло-
чини, якщо вони на день набран-
ня чинності цим законом відбули 
не менше половини призначеного 
строку основного покарання».
 Виконання закону покладаєть-
ся на суди. Питання про застосуван-
ня амністії суд вирішує за ініціати-
вою прокурора, органу або устано-
ви виконання покарань, а також за 
ініціативою обвинуваченого (під-
судного) чи засудженого, їхніх за-
хисників чи законних представни-
ків.
 Ще обранці проголосували за 
перенаправлення з бюджету коштів 
у розмірі 10,196 млн. на фінансу-
вання діяльності Міністерства з пи-
тань тимчасово окупованих тери-
торій. При цьому депутати виклю-
чили з бюджету фінансування у та-
кому самому розмірі, виділене на 
Держагентство з питань відновлен-
ня Донбасу і Держслужбу з питань 
Автономної Республіки Крим та міс-
та Севастополя. Саме ці два органи 
були реорганізовані шляхом злит-
тя у Міністерство з окупованих те-
риторій.Тобто депутати фактич-
но лише перенаправила кошти, без 
виділення нових. ■

ПАРЛАМЕНТ

Амністують 
добровольців
І стимулюють роботодавців 
працевлаштовувати АТОвців

■

ДО РЕЧІ

 Верховна Рада учора звільнила шістьох членів Ради Національного 
банку України — у зв’язку із достроковим припиненням їх повноважень, 
ще одного — з причини закінчення строку його повноважень.
 Нагадаємо, склад ради Національного банку формують парламент і 
Президент — по 4 члени кожен.

■

 1. Прийняти Постанову ВР 
№3747 «Про проведення перера-
хунку ціни на газ для населення» 
(Комітет ПЕК — розглянув і під-
тримав).
 Суть:
 1) Негайно провести перера-
хунок ціни на газ для населення, 
змінивши формулу розрахунку 
ціни (від прив’язки до європейсь-
ких хабів до економічно обґрунто-
ваної ціни на основі реальної собі-
вартості видобутку) з метою по-
дальшого зменшення комуналь-
них тарифів.
 2) Відновити пільгову норму 
споживання газу для населення 
та збільшити її до 2 400 куб. м на 
опалювальний сезон.
 3) Встановити ціну на газ для 
населення в залежності від обсягів 
споживання, щоб багаті (хто спожи-
ває понад 12 000 куб. м на рік) пла-
тили подвійну чи потрійну ціну.
 2. Прийняти Постанову ВР 
№3306 «Про ліквідацію НАК «На-
фтогаз України» (Комітет ПЕК — 
розглянув та відхилив, сфальшу-
вавши результати засідання).
 Суть:
 1) Ліквідувати НАК «Нафтогаз 
України» в існуючому вигляді як 
штучного монополіста.
 2) Реорганізувати НАК «На-
фтогаз України», відокремивши 
функції видобутку, транспорту-
вання та продажу газу (у відповід-
ності до «Третього енергопакета 
ЄС»).
 3. Прийняти Постанову ВР 
№3307 «Про заборону суб’єктам 
господарювання, які надають пос-
луги населенню України з тепло-
, газо-, електро-, водопостачан-
ня та водовідведення, виставля-
ти непідтверджені борги» (Комі-
тет ПЕК — відхилив).
 Суть:
 Заборонити тепло-, газо-, елек-
тропостачальникам виставляти 
споживачам авансові рахунки за 
неспожиті послуги (які призво-
дять до необгрунтованого відклю-
чення споживачів).
 4. Прийняти Законопроект 
№3386 «Про внесення змін до де-

яких законодавчих актів Украї-
ни з метою усунення Президен-
та України від здійснення ним не 
встановлених Конституцією Ук-
раїни повноважень у сфері діяль-
ності національних комісій, які 
здійснюють державне регулю-
вання енергетики та комуналь-
них послуг, ринків цінних папе-
рів і фінансових послуг, зв’язку 
та інформатизації, що призвело 
до штучного підвищення ціни на 
природний газ для населення та 
спричинило інші негативні на-
слідки для економіки держави» 
(Комітет з правової політики та 
правосуддя — не розглядав).
 Суть:
 Запровадити дійсно НЕЗА-
ЛЕЖНІ регулятори (Нацкомісії) 
у відповідності до Конституції — 
без надання Президенту позакон-
ституційних повноважень щодо їх 
формування (які передбачені, зок-
рема, в ПЗУ №2966 НКРЕКП).
 5. Прийняти Законопроект 
№4549 «Про внесення змін до За-
кону України «Про запроваджен-
ня нових інвестиційних можли-
востей, гарантування прав та за-
конних інтересів суб’єктів під-

приємницької діяльності для 
проведення масштабної енергомо-
дернізації» (Комітет промполіти-
ки та підприємництва — розгля-
нув та рекомендує за основу).
 Суть:
 «Відкрити двері» для залучен-
ня приватних інвестицій у енерго-
модернізацію комунальних та де-
ржавних об’єктів (шкіл, лікарень 
та ін.) за визнаною в світі моделлю 
енергосервісу через застосуван-
ня системи публічних закупівель 
ProZorro.
 6. Прийняти Постанову ВР 
№2597 «Про утворення Тимчасо-
вої слідчої комісії Верховної Ради 
України з перевірки обґрунтова-
ності підвищення тарифів житло-
во-комунального господарства» 
(Комітет з питань регламенту — 
розглянув та рекомендував виз-
начитись шляхом голосування у 
ВР).
 Суть:
 Створити ТСК для перевірки 
обґрунтованості підвищення та-
рифів, перевірки алгоритму їх 
формування і порядку отримання 
субсидій населенням.

Олег Ляшко

ПІДТРИМАЙТЕ!

План Радикальної партії 
зі зниження тарифів:

■

Фракція Радикальної партії у Верховній Раді непохитно 
добивається вимог, продиктованих становищем українців.

❙
❙
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Листи розуму
 Українці вкотре це зробили. На початку 
червня цього року відомі українські полі-
тики, в тому числі президенти України Ле-
онід Кравчук і Віктор Ющенко, який був го-
ловним ініціатором такого кроку, очільни-
ки церков, авторитетні представники інте-
лектуальної еліти, звернулися з відкритим 
зверненням до проводу Польської держа-
ви, духовних і культурних діячів та всьо-
го польського суспільства, в якому засуди-
ли польсько-український конфлікт у роки 
Другої світової війни і попросили прощен-
ня за вчинені українцями кривди. «Про-
симо прощення і рівною мірою прощаємо 
злочини і кривди, вчинені щодо нас, — це 
єдина духовна формула, що повинна бути 
мотивом кожного українського і польсь-
кого серця, яке прагне миру й порозумін-
ня. Убивства, катування, національне та 
релігійне приниження, соціальний визиск 
і депортації — нашим народам добре знайо-
мі ці слова. Пам’ятаємо кожне з них, — на-
голошувалося у зверненні. — Доки жити-
муть наші народи, доти нам болітимуть 
рани історії. Але житимуть наші народи 
лише тоді, якщо, попри минуле, навчимося 
ставитися один до одного як рівні побрати-
ми. Найбільшим злом наших відносин була 
нерівність, що походила від бездержавності 
України. З приреченою послідовністю ка-
тастрофа української державності вела до 
руїни державності польської. Ця законо-
мірність є трагічною аксіомою відносин Ук-
раїни і Польщі. Українській державі ще на-
лежить повною мірою сформувати цілісне 
й гідне ставлення до минулих випробувань, 
їхніх причин, власної відповідальності за 
минуле і майбутнє. Польській думці нале-
жить повною мірою прийняти самобутність 
української національної традиції як спра-
ведливу і гідну поваги боротьбу за свою де-
ржавність і незалежність. Приймімо, наре-
шті, один одного і думкою, і серцем. Най-
важливішим пам’ятником нашим націям 
стануть не локальні пантеони, а простяг-
нуті один одному руки».
 Автори цього звернення закликали 
польське державне керівництво та парла-
ментаріїв «зупинити незважену політичну 
декларацію, схвалення якої не вгамує біль, 
а лише дозволить нашим спільним ворогам 
використати його проти Польщі та Украї-
ни». Було запропоновано також разом вста-
новити спільний День пам’яті жертв нашо-
го минулого.
 Польська еліта на початку липня напи-
сала лист-відповідь на це звернення україн-
ців. Лист під назвою «Брати українці» під-
писали сорок авторитетних представників 
польського народу, зокрема, три екс-пре-
зиденти: Лех Валенса, Александер Квас-
нєвський і Броніслав Коморовський, бага-
то польських політичних, громадських та 
культурних діячів і журналістів. Він був 
оприлюднений у польській пресі. «У 1894 
році, під час з’їзду польських та українсь-
ких літераторів і журналістів у Львові, 
поет, письменник та мислитель Іван Фран-
ко сказав: «На цілу Слов’янщину немає 
двох таких народів, котрі б у політичній 
та духовній площині так міцно зрослися із 
собою, такі численні мали взаємні зв’язки, 
проте, незважаючи на це, так сторонили-
ся один одного, як поляки та українці». З 
часом, на наше спільне нещастя, відсторо-
неність замінили ненависть і націоналізм, а 
також їхній гіркий плід — злочин, — який 
спільно пережили поляки та українці на 
Волині та Східній Галичині, на Холмщині і 

Бещадах та на Перемишльській землі. Тим 
більше нас тішить Ваш лист зі знаменними 
словами «пробачаємо та просимо про виба-
чення», у якому не ухиляєтеся від відпові-
дальності за кривди, завдані полякам у со-
рокових роках минулого століття.
 Ми також віддаємо честь жертвам бра-
товбивчих польсько-українських конфлік-
тів. Дякуємо за Ваш лист та просимо проба-
чити кривди, заподіяні нашим братам-ук-
раїнцям польськими руками. Перед нами 
подібну думку висловили представники 
польської Католицької церкви, до взаємно-
го пробачення наші народи гаряче закли-
кав папа Іван Павло ІІ.
 Заради поєднання невтомно працювали 
Єжи Ґєдройць та Яцек Куронь, а також пре-
зиденти наших країн, не забуваймо їхню 
спадщину.
 Провина вимагає належної сплати, 
якою у відносинах між нашими народами 
є витворення справжнього братерства. На-
перекір польській та українській малодуш-
ності, у добрі, але також у злі часи, котрі, 
можливо, приходять до нашої спільної Єв-
ропи, що їй загрожують націоналізми та 
російський імперіалізм.
 Загрози легше пережити разом. Ми й 
надалі захоплюємося вами та солідаризує-
мося у боротьбі з агресором, котрий уже по-
над два роки окупує частину української 
землі, прагнучи не допустити втілення ва-
шої мрії про життя в об’єднаній Європі».

 Будемо сподіватися, до цієї виваженої 
позиції авторитетних поляків дослухають-
ся надто гарячі голови, яким не терпиться 
зруйнувати те, до чого важко йшли наші 
народи ці два десятиліття. Нагадаємо, що 
правляча польська партія «Право і справед-
ливість» зареєструвала у Сеймі законопро-
ект, яким вимагає визнати волинські події 
«геноцидом» і на державному рівні назвати 
день 11 липня (саме цього дня 1943 року на 
Волині було проведено антипольські акції 
у кількох селах одночасно) національним 
днем пам’яті жертв геноциду ОУН-УПА. 
Подібні законопроекти були подані деяки-
ми іншими польськими партіями. 

Бити в спину в такий 
момент принаймні нечесно
 На жаль, тема волинської трагедії завж-
ди була розмінною картою у політичних іг-
рах, починаючи ще від часів радянських. Її 
дуже вчасно витягували з колоди закуліс-
ні ляльководи тоді, коли треба було кину-
ти сірник у тліюче полум’я взаємних образ 
між поляками й українцями. Пам’ятаємо 
істерію довкола пам’ятника примирення 
польського та українського народів, який 
мали відкрити у Павлівці на Волині пре-
зиденти України та Польщі Леонід Куч-
ма та Олександер Кваснєвський до 60-річ-
чя Волинської трагедії у 2003 році. Як ла-
мали списи парламентарії й політики обох 
країн, як одні кричали «першими на колі-
на не станемо», а інші вимагали покаятися, 
хоча самі каятися не збиралися. Це торжи-
ще політиків по обидва береги Бугу нагаду-
вало ярмарку марноти, бо менше за все дба-
ли вони про належне пошанування пам’яті 
невинно убитих поляків і українців. Це була 
неприхована гра на болючій струні пам’яті, 
щоб завоювати симпатії свого електорату. І 
той же сценарист із Кремля цим уміло ко-

ристався, намагаючись вкотре виставити 
українців у світі «різунами» й злочинця-
ми. Через супротив і тиск проукраїнських 
сил однобокого вибачення тоді не відбуло-
ся. Кучма та Кваснєвський у Павлівці на 
відкритті пам’ятника жертвам українсь-
ко-польського протистояння обидва поп-
росили прощення за взаємні кривди, вчи-
нені представниками наших народів у роки 
Другої світової війни на Волині. І здавало-
ся: після цього тема волинської трагедії ста-
не лише поприщем науковців. Бо той дов-
гоочікуваний перший крок до примирення 
таки було зроблено. Науковці справді пев-
ний час дуже плідно працювали над цією 
темою, яка для українських істориків була 
ще геть цілиною. Історики зустрічалися на 
спільних наукових конференціях, спереча-
лися, але все відбувалося толерантно й вива-
жено, вони прекрасно розуміли, що не мож-
на руйнувати той місток порозуміння, яким 
пробують йти наші народи, не лише огляда-
ючись у минуле, в якому було багато взаєм-
них кривд, ненависті й навіть невинних 
жертв. У 2006-му президенти України та 
Польщі Віктор Ющенко і Лех Качинський 
у селі Павлокома відкрили пам’ятники за-
мордованим українцям і полякам, а ук-
раїнські політичні та громадські діячі зно-
ву попросили вибачення у поляків.
 Усе, що було напрацьовано попередни-
ками на шляху порозуміння між Украї-
ною та Польщею, пішло шкереберть, коли 
до влади в Україні прийшла прокремлівсь-
ка команда Януковича. Ніяких спільних 
відкриттів монументів, ніякого діалогу. 
Щоправда, 13 жовтня 2011 року на Волині 
обласна влада ще встигла встановити дру-
гий пам’ятник українцям, які загинули 
від рук польських збройних формувань у 
селі Гончий Брід на Ковельщині. Трагедія 
ця сталася на Водохреще 1944 року, коли 
загін Армії Крайової знищив до 40 садиб, 
пограбувавши їх, та розстріляв 73 місце-
вих мешканців і жителів інших населених 
пунктів, які приїхали на свято погостюва-
ти до родичів. Волиняни вкотре виявили 

дивовижну толерантність, не вказавши на 
скромному монументі у Гончому Броді, від 
чиїх рук загинули мешканці цього полісь-
кого села, хоча й без написів усе зрозуміло. 
Не відважилися написати хай гірку, але 
правду, дбаючи більше про майбутнє на-
ших народів, аніж про минуле. Натомість 
сусіди за Бугом не відзначалися такою ж то-
лерантністю і на монументах у своїх містах 
не вибирали «епітетів» та висловлювань 
про «мордування», про «бандитів» ОУН-
УПА і т. ін.
 П’ятого липня 2013 року напередодні 
70-річчя вшанування жертв українсько-
польського протистояння у 1943-1944 рр. 
сталася взагалі безпрецедентна подія: до 
Сейму республіки Польщі звернулися… ук-
раїнські народні депутати з проханням виз-
нати волинську трагедію геноцидом поль-
ського народу. Цю заяву підписали 148 нар-
депів, з них 118 регіоналів, 23 комуністи та 
кілька позафракційних. Можна було чого 
завгодно чекати від прихвоснів Янукови-
ча, але таке приниження своєї держави ста-
ло верхом цинізму та блюзнірства. Можна 
мати свої погляди на якісь історичні події, 
можна любити чи не любити ту чи іншу 
ідеологію, але так витирати ноги об свою 
країну могли люди, які або люто її ненави-
дять, або ті, хто отримав за це свої 33 сріб-
няки. Не пройшло і півроку, як ми переко-
налися на Майдані, хто насправді стояв за 
цим сценарієм, хоча й так було ясно. Тепер 
«таваріщ» Вадим Колєсніченко, який стра-
хав українців як жупелом провокативною і 
сфальсифікованою фотовиставкою про во-
линську різню, живе та здравствує в оку-
пованому Криму, промотуючи зароблені у 
Кремля «зелені» чи рублі, за посіяний роз-
брат між українцями, за  цькування і заля-
кування «бендеровцамі». А урядовці Яну-
ковича на чолі з «батею» стали жаданими 

«гостями» російської столиці, втікши туди 
від українського правосуддя. Хоча депута-
ти Сейму Польщі у своїй резолюції у лип-
ні 2013 до 70-річчя Волинської трагедії на-
звали  польсько-український етнічний кон-
флікт 1940-х років «етнічною чисткою з оз-
наками геноциду».
 Попросила прокоментувати останні 
події в Польщі, де на щит знову піднімають-
ся важкі моменти минулого, пов’язані з во-
линськими подіями, волинянина Ігоря Се-
менюка, одного із засновників РУХу в шах-
тарському Нововолинську. Пан Ігор давно 
пішов з політики й активного громадського 
життя. Він кілька місяців тому повернув-
ся з війни на сході. Служити пішов у 2014-
му, хоч йому було вже під шістдесят. Тоді ж 
пішов на війну добровольцем його син Та-
рас.
 — Для будь-якого поляка і для україн-
ця знати свою історію — цілком нормальне 
бажання, але… Це питання можна розгля-
дати тільки в науковій площині, а не в полі-
тичній. Очевидно, що гра на національних 
почуттях на такому примітивному  рівні 
ведеться на користь третьої сторони. І вона 
не повинна нас засліплювати. Українці й 
поляки мають сьогодні стояти поряд. Ми 
там, на сході, відстоюємо не лише Украї-
ну. І бити в спину в такий момент принай-
мні нечесно. Тому що ті хлопці, які там сто-
ять, за приклад беруть учасників українсь-
кого національно-визвольного руху, які 
жертвували своїм життям заради Украї-
ни та її незалежності, щоб вивести її народ 
на якийсь вищий рівень, до рівня держав-
ності. Якщо порушувати питання геноци-
ду, то, згідно з міжнародними трактуван-
нями, він може здійснюватися тільки на 
державному рівні. Україна у 40-х роках не 
була державою. Так, була ОУН, була УПА, 
але це політичні організації. А якщо взя-
ти операцію «Вісла», то вона проводилася 
на державному рівні, і, тільки за офіційни-
ми даними, 500 тисяч українців етнічних, 
а всього майже мільйон, були вивезені з їх-
ніх прадідівських земель, шляхом терору, 
залякувань, убивств. Це не геноцид? Так 
можна дійти і до середньовіччя, до часів 
придушення національно-визвольного 
руху українців доби козач чини, адже зло-
чини проти людства не мають строку дав-
ності. Якщо вже на те пішло, то починати 
треба звідти. Ніколи не можна буде знайти 
однозначної відповіді на це питання, тому 
що сторони весь час будуть сваритися. На 
жодній війні правди не знайдеш. Хіба має 
значення, якої національності були вбиті 
жінки чи діти? Хіба життя польської ди-
тини важить більше, ніж життя малень-
кого українця, який загинув у вогні про-
тистояння? То чому щодо одних — це гено-
цид, а щодо інших ні? Якщо ви вже почи-
наєте розділяти мертвих, які загинули від 
тих чи інших рук, за етнічними ознаками, 
ви дегенерати. Тому той, хто тепер це пи-
тання порушує, коли українці воюють на 
сході за цілісність країни, робить це не для 
того, щоб встановити історичну справед-
ливість, а для того, щоб посварити україн-
ців і  поляків. Кому це вигідно? Відповідь 
очевидна. ■

МІЖ НАМИ, СУСІДАМИ

Ющенко і Валенса: просимо прощення і прощаємо
Щоб тема Волинської трагедії перестала бути розмінною монетою у політичних іграх

■

Ніна РОМАНЮК
Волинь

Волинська трагедія — одна з найболючіших сторінок у відносинах українського та 
польського народів періоду новітньої історії. Біль і спогади про неї ще живуть у 
пам’яті тих, хто пережив волинські події 1943-1944 років, коли в полум’ї українсь-
ко-польського протистояння, у боротьбі політичних організацій за свої національні 
держави згоріли десятки тисяч невинних жертв, мирних мешканців волинських сіл 
і селищ, які попри релігійну та етнічну відмінності мирно співіснували й жили на 
волинській землі. Шукати через стільки літ, хто першим кинув сірник у полум’я цієї 
ганебної війни — справа марна. Бо у будь-якій війні правди не знайдеш. Кожному 
з народів болітимуть свої рани. І треба мати неабияку мужність, щоб визнати гріх 
своїх предків і попросити вибачення. І самим простити…

Пам’ятник українсько-польського 
примирення «Пам’ять — Скорбота — 
Єднання» у селі Павлівці.

❙
❙
❙

На жодній війні правди не знайдеш.
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НТН

05.10 Т/с «Туди, 
де живе щастя»

09.00 Судіть самі
09.55, 17.35 Т/с «Детективи»
11.25 Х/ф «Відпустка 

за власний рахунок»
13.50, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-11»
14.00, 19.00, 23.15, 2.45 

Свідок
15.45, 0.55 Т/с «Гаваї 5.0»
19.30, 4.50 Т/с «Кулагін 

і партнери»
23.45 Т/с «Справжній 

детектив-2»
03.15 Випадковий свідок
03.30 Речовий доказ
03.55 Легенди 

бандитської Одеси
04.20 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 О. Дударєв. «День 

прильоту ластівки, або 
Поцілунок принцеси». 
Вистава за казками 
Г. Х. Андерсена 
Київського 
академічного театру 
«Колесо» 

07.10 Майстер-клас. 
Ілюстрація у стилі 
fashion art 

07.35 У світ прекрасного 
дитину ведемо, ч. 2 

08.00 Ранок iз «Культурою»
08.30 Інформаційна програма 

«Культура. День». 
Дайджест

08.50 Ранок iз «Культурою»
09.20 Мовою мистецтва. 

Академія. Майстерня 
станкового живопису 

09.45 Д/ф «Всеволод 
Нестайко. Родом 
iз дитинства» 

10.05 Головна роль. 

Вікторія Васалатій 

11.00 Діана Петриненко. 

Доки співаю — живу... 

11.55 Гроші, влада, кохання 

12.25 «ВінВонаЖиття». 

Вистава Київського 

театру «Paper Wall» 

13.15 Карлен Мкртчан. 

Серце мандрів 

14.00, 02.00 Святитель 

Лука Кримський

15.05, 03.05 Руслан Кутняк. 

Художник і час

16.00 Азбука ремесел

16.20 Трагічні скрижалі 

української науки

17.00 Метатеорія професора 

Тищенка, ч. 2

17.35 Київський планетарій

18.00 Бравісимо, Анатолій 

Паламаренко! Ч. 1

19.00, 00.00 Інформаційна 

програма 

«Культура. День»

19.20 Світ у прямокутнику. 

Микола Данюк

20.00 Передчуття. Тетяна 

Круликовська, ч. 2

21.00 Херман Левенсхольд. 

«Сильфіда». Вистава 

Національної опери 

України 

22.10 «Ти найкраща!». Тамара 

Тимошко-Горюшко

23.25 Незнаний Шевченко. 

Повернення з непам’яті

00.20 Світ у прямокутнику. 

Володимир Фалін, ч. 2

00.50 Литовська доба 

Луцького замку

01.05 Передчуття. Алла 

Рубіна, ч. 2

04.00 Тортон Уайлдер. 

«Наше містечко»

05.30 Імпресіоністичні ескізи 

Ксенії Руснак 

і Золтана Алмаші

СТБ

07.20, 15.55 Все буде добре!
09.25 Зіркове життя
12.15 Х/ф «Три плюс два»
14.05, 20.00, 1.45 Слідство 

ведуть екстрасенси
18.00, 22.00 Вiкна-новини
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
21.00 Містичні історії-7 
22.35 Вагітна у 16
23.45 Доньки-матері
00.35 Один за всіх

ТОНІС

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

Другої світової війни: 
день за днем»

12.30 НЛО: секретні архіви
14.00 Забутий мундіаль
16.00, 17.45 Дика планета
18.15 Іпостасі спорту
18.45 В гостях 

у Дмитра Гордона
21.00 Чудеса природи
21.40 Приборкувачі 

крокодилів
22.10 Секрети акул
23.10 Тисяча днів планети
00.00 Т/с «Еротична спека»
02.10 Фантазія
03.50 Після опівночі
04.50 Світські хроніки
05.15 Зцілення теплом
05.40 Цивілізація Incognita

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
06.15 Top Gear
08.25, 19.00 ДжеДАІ
08.45 Х/ф «Святий Петро» ▲
12.45 Українські сенсації
13.45, 18.50 Люстратор 7, 62
14.45 Люстратор. Спецпроект
15.45 Секретні матеріали

18.30 Спецкор
19.20 Цілком таємно
20.00 Х/ф «Загін порятунку» 

▲

22.00 Т/с «Таксі: Бруклін»
23.00 Д/ф «Дембель»
00.00, 0.55 Д/ф «Підземні 

міста»
01.50 Т/с «1920. Війна 

та кохання» ▲

ФУТБОЛ

06.05, 11.20, 15.50, 18.20, 
20.30, 23.50 Топ-матч

06.45 Україна — Польща. 
УЄФА Євро-2016

08.50 Великий футбол. 
Євро-2016

10.00, 11.10, 15.40, 21.20 
Футбол NEWS. LIVE

10.10 Bonjour Euro!
11.25, 00.00 Фінал. 

УЄФА Євро-2016
13.40 Бельгія — Ірландія. 

УЄФА Євро-2016
16.15 Іспанія — Туреччина. 

УЄФА Євро-2016
18.40 «Нордшелланд» — 

«Шахтар». 
Товариський матч

21.00, 21.30 Euro Rendez-Vous
22.00 Англія — Вельс. 

УЄФА Євро-2016
02.20 Росія — Словаччина. 

УЄФА Євро-2016
04.10 Чехія — Туреччина. 

УЄФА Євро-2016

ЄВРОСПОРТ

04.00, 18.30, 1.15 Велоспорт. 
«Тур де Франс». 
Дев’ятий етап

05.30, 8.30, 00.00 Супербайк. 
Етап чемпіонату світу. 
Перша гонка

06.15, 9.00, 12.10, 0.30 
Супербайк. Етап 
чемпіонату світу. 
Друга гонка

07.00, 15.00, 21.45, 2.30 
Легка атлетика. 
Чемпіонат Європи

09.30 Ралі-рейд «Шовковий 
шлях». Другий етап

09.45 Велоспорт. «Тур 
де Франс» з Лемондом

10.45, 12.00 Футбол. 
«Фанати Євро»

10.55, 19.15 Футбол. 
Чемпіонат MLS

12.45 Футбол. Чемпіонат 
Європи серед юнаків 
(до 19 років)

16.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Перший етап

17.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Третій етап

17.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». П’ятий етап

18.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Сьомий етап

19.00 Найкраще 
з кінного спорту

20.15 Шлях до «золота»
20.20 Спорт зсередини
20.45, 23.50 WATTS
21.15 Велоспорт. 

«Тур де Франс». Огляд
23.15 Футбол. Чемпіонат MLS. 

Найкращі моменти
01.00 Ралі-рейд «Шовковий 

шлях». Третій етап

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
06.40, 12.30 Дзеркало історії
07.40 Смертельна зустріч
08.40, 21.40 Світанок планети
09.40 Хто з’їв наше м’ясо?
10.40 Містична Україна
11.30 Паралельний світ
13.20 Дивна справа
14.20, 22.40 Мисливець 

та жертва
15.20 Анатомія бою
16.20, 20.50 Він і вона
17.10 Мега-їжа
18.10 Далеко і ще далі

19.50 Секретні історії

23.30 Покер

00.20 Полювання на вбивць

01.10 Вражаючі кадри

05.10 Таємниці слідства

К1

05.10 Рецепти щастя. 

Нова історія

06.00 Свати біля плити

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.00, 1.45 Т/с «90210: нове 

покоління»

10.40 «Орел і решка. Шопінг»

12.30 Т/с «Дикий ангел»

14.00, 20.10 Орел і решка

15.00, 21.00 Орел і решка. 

Ювілейний-2

16.00 Три сестри

18.15 Звана вечеря

19.10 Розсміши коміка
22.00 Х/ф «Діти шпигунів»
23.40 КВК

03.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.50 М/с «Підлітки-мутанти 

— черепашки-ніндзя»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 Мультмікс

10.10 М/с «Клуб Вінкс:

 школа чарівниць»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.30 Т/с «Та, що говорить 

із привидами»

15.20, 17.50, 19.55 

Т/с «Домашній арешт»

16.20, 22.00 Країна У

17.20, 23.00 Віталька

18.50, 20.55 Одного разу 

під Полтавою

00.00 Т/с «Світлофор»

КАНАЛ «1+1»

06.00 ТСН-тиждень

07.00, 8.00 Найкращий 

ресторан із Русланом 

Сенічкіним

09.00 М/ф «Маша і Ведмідь»

09.30 Чотири весілля-4

10.55 Міняю жінку-2

12.15, 12.50 Т/с «Сліпа»

13.15, 14.15, 15.10 Сімейні 

мелодрами-6

16.10 Розсміши коміка-5

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана-4»

19.30, 1.20 ТСН

20.15 Комедія «Свати-3»

21.15 Т/с «Центральна 

лікарня»

23.10, 2.05 Бойовик 

«Книга Ілая»

03.50 Комедія «Чотири 

кімнати»

05.50 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

06.25 М/ф

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

12.00, 14.00, 17.40 

Новини

07.15, 7.35, 8.10, 8.35 

«Ранок з «ІНТЕРом»
09.20 Х/ф «Влітку я надаю 

перевагу весіллю»

11.10, 12.25 Слідство вели...

13.15 Судові справи

14.20 Сімейний суд

15.20 Чекай на мене

18.05, 19.05 Стосується 

кожного

20.00, 4.50 Подробиці

21.00 Т/с «Культ»

23.45 Т/с «Розумниця, 

красуня»

00.50 Подробиці

01.35 Т/с «Садиба»

03.10 Т/с «Сусіди»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

05.50 Події тижня 
з Олегом Панютою

06.50, 7.15, 8.15 Ранок 
з Україною

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

09.15, 2.15 Зоряний шлях
10.50 Т/с «Русалка»
14.40, 15.30 Т/с «Школа 

проживання»
19.45, 4.15 Говорить Україна
21.00 Т/с «Самара»
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Бібліотекар: 

у пошуках 
списа долі»

05.20 Реальна містика

ICTV

05.05 Служба розшуку дітей

05.10 М/с «Том і Джері 

у дитинстві»

05.50, 9.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.50 Факти тижня

08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 

21.05, 4.25 Факти

10.00 Без гальм

10.35 М і Ж

11.00 Дивитись усім!
12.00, 13.20 Х/ф «Агенти 

ФБР»

14.05, 16.20 Х/ф «Вогонь 
із пекла»

16.45 Х/ф «Від колиски 
до могили»

20.20 Кримінальна Україна

21.25 Т/с «Ніконов і К°»

22.25 Свобода слова
01.00 Х/ф «Сонце, 

що сходить»
03.05 Х/ф «Проект Х: 

дорвались!»
04.50 Провокатор

НОВИЙ 
КАНАЛ

03.00, 2.15 Шурочка

04.15 Зона ночі

06.05, 8.00 Kids Time

06.07 М/с «Кунг-фу Панда: 

легенди крутості»

08.02 М/ф «Неймовірні 

пригоди Кота»
09.45 Х/ф «Агент 

Коді Бенкс»

11.45 Х/ф «Агент 
Коді Бенкс -2»

13.40 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Дешево і сердито

21.20 Суперінтуїція
00.15 Х/ф «Заручини 

в уяві»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 10.46, 1.55 Огляд преси

06.25, 18.45 Місцевий час

06.35, 17.45 Час громади

06.43, 8.20, 21.25, 0.15 

Бізнес-час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 00.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок 

на «5-му каналі»

10.10, 10.32, 11.10, 11.32, 

12.32 Наживо: 

прес-конференція про 

ситуацію у зоні АТО

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 

23.30, 0.30, 2.00, 3.30, 

4.00, 5.00 Час: Важливо

13.15, 14.10 День

15.15, 16.15, 17.12, 18.15 

Україна — понад усе!

20.00, 0.32 Час

22.15 Стоп корупції!

23.32 Кордон держави

02.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.32 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

05.15 Дзеркало історії

05.45 Хроніка дня

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 

21.00, 1.30, 5.20 Новини

06.15, 7.15, 8.15 Спорт

06.20, 7.20 АгроЕра

06.30, 7.50, 8.25 Смакота

06.35, 23.25 Золотий гусак

07.30 Ера будівництва

07.35, 23.50 На слуху

08.30 Паспортний сервіс

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00, 5.45 Вічне

09.20 Д/с «Китай на кінчику 

язика»

10.15 Т/с «Таксі»

10.55 Д/с «Джон 

Фітцжеральд Кеннеді»

13.35 Казки Лірника Сашка

13.50 М/ф «Друзі янголів»

14.15 Суспільний університет

14.50 Д/ф «Хроніка 

Української 

Повстанської армії. 

1942-1954»

17.00 Вікно в Америку

17.30 Орегонський путівник

18.15, 1.20 Новини. Світ

18.55 Про головне

19.30 РЕ:ФОРМА

20.00 Перша шпальта

20.30 Д/ф «Масажист»

21.50 Подорожні

22.45 З перших вуст

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

01.45 Книга ua

02.10 Т/с «Чорна Рада»
04.30 Х/ф «Меланхолійний 

вальс»
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06.40 Х/ф «Капітан 
«Пілігрима»

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

Лас-Вегас-11»
14.00, 19.00, 23.15, 3.25 Свідок
15.15, 0.55 Т/с «Гаваї 5.0»
19.30 Т/с «Кулагін і партнери»
23.45 Т/с «Справжній 

детектив-2»
02.40 Європейський покерний 

турнір
03.55 Випадковий свідок
04.00 Речовий доказ
04.50 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Азбука ремесел 
06.20 Трагічні скрижалі 

української науки 
07.00 Метатеорія професора 

Тищенка, ч. 2 
07.35 Київський планетарій 
08.00 Ранок iз «Культурою»
08.30, 19.00, 00.00 Інформаційна 

програма «Культура. День» 
08.50 Ранок iз «Культурою»
09.20 Світ у прямокутнику. 

Микола Данюк 
10.00 Передчуття. 

Тетяна Круликовська, ч. 2 
11.00 Херман Левенсхольд. 

«Сильфіда». Вистава 
Національної опери 
України 

12.10 «Ти найкраща!». 
Тамара Тимошко-Горюшко 

13.25 Незнаний Шевченко. 
Повернення з непам’яті 

14.00, 02.00 Анатолій Матвійчук. 
Поетично-музичний 
вечір «Зерна»

15.30, 03.30 Православний 
календар 

15.40, 03.35 Лядовська святиня
16.00 Світ особистості. 

Петро Ільченко 
17.00 А у нас кіно знімали. 

Борислав Брондуков
17.30 Костел Петра і Павла 

в Луцьку
18.00 Бравісимо, 

Анатолій Паламаренко! Ч. 2
18.50 Православний календар 
19.00 Інформаційна програма 

«Культура. День»
19.20 Музей книги 

і друкарства України

19.50 Живописні метафори 
Анатолія Криволапа

20.30 Голодомор. 
Дослідження злочину, ч. 1

21.00 Юлту Едліс. «Клеопатра». 
Вистава театру «Сузір’я»

22.45 Співочий дивосвіт
00.20 Музей гетьманства України 
00.55 Олександр Білаш. 

Пісня, яку заспівав народ
01.30 Діалог. Василь Герасим’юк 

— Олесь Шевченко, ч. 1
04.00 Скарби української 

народної пісні
 

СТБ

06.30, 15.55 Все буде добре!
08.30 Вагітна у 16
09.30 Доньки-матері
10.25 Україна має талант! Діти
18.00, 22.00 Вiкна-новини
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 2.30 Слідство ведуть 

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

ТОНІС

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

Другої світової війни: 
день за днем»

12.15, 21.00 Чудеса природи
13.10 Дика планета
13.40 Будьте здорові!
14.00, 23.10 Тисяча днів планети
15.00, 5.20 Цивілізація Incognita
15.40 Секрети акул
17.45 Соціальний статус: 

ваша пенсія
18.20, 5.40 Сім природних 

чудес України
18.45 В гостях у Дмитра Гордона
21.40 Відлуння
22.10 Левиний рик
00.00 Т/с «Еротична спека»
02.10 Фантазія
03.45 Після опівночі
04.45 Світські хроніки
05.10 Кумири

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
06.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.35, 11.10 Облом.ua.
08.10, 19.00, 23.00 ДжеДАІ
08.30, 18.30 Спецкор

08.50, 18.50 Люстратор 7, 62
09.00, 23.20 Секретні матеріали
09.20, 10.15, 23.55, 0.50 Д/ф 

«Підземні міста»
12.05 Х/ф «Війна драконів» ▲
13.55 Х/ф «Ера драконів»
15.40, 22.00 Т/с «Таксі: Бруклін»
16.40 Х/ф «Загін порятунку» 

▲

19.20 Люстратор. Спецпроект
20.00 Х/ф «Під прицілом» ▲
01.45 Т/с «1920. Війна та 

кохання» ▲

ФУТБОЛ

06.00 Bonjour Euro!
07.25, 13.15, 15.30, 18.45, 1.55, 

5.40 Топ-матч
07.35 Euro Rendez-Vous
09.15 Франція — Румунія. 

УЄФА Євро-2016
11.45 «Великий футбол. 

Євро-2016
13.35 «Севілья» — 

«Хетафе» . ЧІ
16.00 Огляд чемпіонату. 

УЄФА Євро-2016 
16.55 Ман Сіті — Челсі. ЧА 
19.00 Фінал. УЄФА Євро-2016
21.20 Огляд чемпіонату. 

УЄФА Євро-2016
22.15 «Баварія» — «Арсенал». 

Ліга чемпіонів УЄФА
00.05 «Нордшелланд» — 

«Шахтар». 
Товариський матч

02.00 «Барселона» — 
«Леванте». ЧІ

03.50 «Зоря» — «Олімпік». 
Чемпіонат України

ЄВРОСПОРТ

04.00 Супербайк. Етап 
чемпіонату світу. 
Перша гонка

04.45, 9.45 Супербайк. Етап 
чемпіонату світу. 
Друга гонка

05.30, 10.35, 20.25, 2.30 Футбол. 
Чемпіонат Європи 
серед юнаків

07.00 Футбол. Чемпіонат MLS
08.00 WATTS
09.00 Футбол. Чемпіонат MLS. 

Найкращі моменти
09.30 Ралі-Рейд «Шовковий 

шлях». Третій етап
12.00, 18.45, 20.20 Головний 

з футболу
12.05, 18.50, 0.15 Легка атлетика. 

Чемпіонат Європи
13.30, 22.30 Велоспорт. «Тур 

де Франс» з Лемондом

14.30 Велоспорт. 
«Тур де Франс». Огляд

15.00, 18.15 Велоспорт. 
«Тур де Франс»-екстра

15.15, 1.45 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Десятий етап

23.35 Автоспорт. Суперкубок 
Porsche. Сільверстоун

00.00 Ралі-Рейд «Шовковий 
шлях». Четвертий етап

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
06.40, 12.30 Дзеркало історії
07.40 Смертельна зустріч
08.40 Світанок планети
09.40 Свята вода
10.40, 1.10 Містична Україна
11.30 Паралельний світ
13.20, 19.50 Секретні історії
14.20, 22.40 Мисливець та жертва
15.20 Анатомія бою
16.20, 20.50 Він і вона
17.10 Мега-їжа
18.10 Далеко і ще далі

21.40 Синя безодня
23.30 Вражаюче відео
00.20 Полювання на вбивць
05.10 Таємниці слідства

К1

05.10 Рецепти щастя. 
Нова історія

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

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

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

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.50 Байдиківка

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 Мультмікс

10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

11.00 Т/с «Усі жінки — відьми»

13.30 Т/с «Та, що говорить 

із привидами»

15.20, 17.50, 19.55 

Т/с «Домашній арешт»

16.20, 22.00 Країна У

17.20, 23.00 Віталька

18.50, 20.55 Одного разу 

під Полтавою

00.00 Т/с «Світлофор»

01.30, 4.35 У ТЕТа тато!

02.25 Даєш, молодь!!

03.15 17+

03.30 Щоденники Темного

КАНАЛ «1+1»

06.00 Шість кадрів

06.30 М/ф «Маша і Ведмідь»

07.00, 8.00 Найкращий ресторан 

із Русланом Сенічкіним

09.00, 19.30, 1.25 ТСН

09.45 Чотири весілля-4

11.00 Міняю жінку-2

12.15, 12.50 Т/с «Сліпа»

13.15, 14.10, 4.00, 4.45 Сімейні 

мелодрами-6

15.10, 16.10 Розсміши коміка-5

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана-4»

20.15 Комедія «Свати-3»

21.15 Т/с «Центральна лікарня»

23.10, 2.10 Бойовик «Збройовий 

Барон»

05.55 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

05.40, 12.25 Слідство вели...

06.30 М/ф

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

12.00, 14.00, 16.00, 

17.40 Новини

07.15, 7.35, 8.10, 8.35 

«Ранок з «ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Культ»

13.30 Судові справи

14.20 Сімейний суд

16.15 Давай одружимося»

18.05, 19.05 Стосується кожного

20.00, 0.45, 4.50 Подробиці

23.45 Т/с «Розумниця, красуня»

01.35 Т/с «Садиба»

03.10 Т/с «Сусіди»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.00, 5.20 Реальна містика

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.00 Події

07.15, 8.15 Ранок 

з Україною

09.15 Зоряний шлях

11.50, 21.00, 23.30 Т/с «Самара»

14.40, 15.30 Т/с «Жіночий лікар»

19.45, 4.15 Говорить Україна

23.00 Події дня

00.15 Т/с «C. S. I.: 

місце злочину Маямі»

02.50 Х/ф «Бібліотекар: 

у пошуках списа долі»

ICTV

05.30, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.05, 

4.20 Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

10.00, 16.50 Т/с «Північний 

вітер»
11.50, 13.20 Х/ф «Вогонь 

із пекла»

14.30, 22.25 Т/с «Відділ 44»

15.30, 16.20, 21.25 Т/с «Ніконов 

і К°»
23.20 Х/ф «Шосе смерті»
01.00 Х/ф «Агенти ФБР»

02.40 Стоп-10

03.25, 4.40 Провокатор

04.10 Служба розшуку дітей

04.15 Студія Вашингтон

НОВИЙ 
КАНАЛ

03.15, 2.15 Шурочка

04.05 Служба розшуку дітей

04.10 Зона ночі

06.00, 7.15 Kids Time

06.02 М/с «Кунг-фу Панда: 

легенди крутості»

07.17 Т/с «Друзі»

11.00 Т/с «Щасливі разом»

19.00 Т/с «СашаТаня»

20.00 Від пацанки 

до панянки
22.30 Х/ф «Мільйонер 

мимоволі»
00.25 Х/ф «Великий тато»

5 канал

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 
21.00, 1.30, 5.20 Новини

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

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.15, 18.55 Про головне
09.45, 4.55 Уряд на зв’язку 

з громадянами
10.15 Т/с «Таксі»
10.55 Д/с «Джон Фітцжеральд 

Кеннеді»
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 М/ф «Друзі янголів»
13.55 Хто в домі господар?
14.15 Суспільний університет
15.10 Фольк-music
16.35 Подорожні
17.30 Мистецький пульс 

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

літератури
ТРК «ЕРА»

23.00 Підсумки
01.45 Д/ф «Київська старовина. 

Світ мистецтва. Принцеса 
Грьоза»

02.20 Т/с «Чорна Рада»
04.05 Д/ф «Сімдесятники. 

Сергій Параджанов»

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 10.46, 1.55 Огляд преси

06.25, 18.45 Місцевий час

06.35, 17.45 Час громади

06.43, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00, 23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок 

на «5-му каналі»

10.10, 10.32, 11.10, 11.32, 12.32 

Наживо: прес-конференція 

про ситуацію

у зоні АТО

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 

23.30, 0.00, 0.30, 2.00, 

3.30, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

13.15, 14.10 День

15.15, 16.15, 17.12, 18.15 

Україна — понад усе! 

20.00, 0.32 Час

22.15 Стоп корупції!

23.32, 5.45 Хроніка дня

02.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.32 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

05.15 Дзеркало історії

ПЕРЕДПЛАТА-2016■

Бойова газета 
для героїчної нації
В обласних центрах та в Києві 

ще можна передплатити 

«Україну молоду» на серпень

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2016 рiк:

на мiсяць — 51 грн. 76 коп.,

на два місяці — 103 грн. 52 коп.,

до кінця року — 258 грн. 80 коп.

Передплатний iндекс — 60970

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

на два місяці — 143 грн. 52 коп.,

до кінця року — 358 грн. 80 коп.

Передплатний iндекс — 01555

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

на два місяці — 36 грн. 94 коп.,

до кінця року— 92 грн. 35 коп.

Передплатний iндекс — 49497

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

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і чита-
чi — як зi столицi, так i з глибинки, — i коле-
ги-журналiсти оцiнюють як головну нацiо-
нальну газету держави. Редакцiя «УМ» i на-
далi намагатиметься бути гiдною такої висо-
кої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
 Оформити передплату в усiх поштових 
вiддiленнях чи безпосередньо в листоношi 
можна до 10 липня в обласних центрах та в 
Києві, і ви отримуватимете газету з серпня.
 Ви також можете оформити передпла-
ту на газету «Україна молода» on-line на 
сайті ДП «Преса» www.presa.ua. Держав-
не підприємство з розповсюдження пе-
ріодичних видань «Преса» ввело спосіб 
розрахунку за передплату — через систе-
ми WebMoney та IPay. Зручний сучасний 
інтернет-розрахунок дозволить заплати-
ти вартість передплати на газету «Украї-
на молода», не покидаючи свій дім чи ро-
боче місце.
 До наших постiйних читачiв ми тради-
цiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв пе-
редплачуєте «Україну молоду» — порадьте 
передплату i своїм родичам, друзям, сусiдам, 
знайомим. 

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

05.10, 19.30, 4.50 Т/с «Кулагін 

і партнери»
07.00 Х/ф «Звинувачується 

весілля»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Судіть самі

09.55, 17.20 Т/с «Детективи»

11.30 Страх у твоєму домі

13.20, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-11»

14.00, 19.00, 23.15, 2.50 

Свідок

15.15, 0.55 Т/с «Гаваї 5.0»

22.25 Т/с «CSI: Маямі-8»

23.45 Т/с «Справжній 

детектив-2»

03.20 Випадковий свідок

03.35 Речовий доказ

04.00 Легенди бандитської 

Одеси

04.20 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Світ особистості. 

Петро Ільченко 

07.00 А у нас кіно знімали. 

Борислав Брондуков 

07.30 Костел Петра і Павла 

в Луцьку 

08.00 Ранок iз «Культурою»

08.30, 19.00, 00.00 

Інформаційна програма 

«Культура. День» 

08.50 Ранок iз «Культурою»

09.20 Музей книги 

і друкарства України 

09.50 Живописні метафори 

Анатолія Криволапа 

10.30 Голодомор. 

Дослідження 

злочину, ч. 1 

11.00 Юлту Едліс. 

«Клеопатра». Вистава 

театру «Сузір’я» 

12.45 Співочий дивосвіт

14.00, 02.00 Т/с «Братство», с. 1

15.30, 03.30 Талісман родини 

Симиренків

16.00 Браво, бравушки

16.30 Земляки. Батько Гоголя

17.00 Улас Самчук. 

Чого не гоїть вогонь

17.30 «В повітрі скрізь 

опора». 

Петро Нестеров, ч. 1

18.00 Бравісимо, Анатолій 

Паламаренко! Ч. 3

19.20 Діалоги 

з Романом Колядою. 

Мирослав Скорик

20.15 Старий Луцьк

20.30 Голодомор. 

Дослідження злочину, 

ч. 2

21.00 Концерт «Три С»

22.35 Борис Возницький. 

Збирач скарбів

23.15 М. Римський-Корсаков. 

Балет «Шахерезада». 

Національна опера 

України

00.20 Золота весна 

Олега Чорногуза

01.20 Києвотека. Київ 

у літературі. Лиса гора

01.30 Діалог. 

Василь Герасим’юк — 

Олесь Шевченко, ч. 2

04.00 Вечір пам’яті 

Назарія Яремчука, ч. 1

05.20 Лариса Кадирова. Моя 

Марія Заньковецька, ч. 1

 

СТБ

07.10, 15.55 Все буде добре!

09.10 Зіркове життя

10.05 Україна має талант! Діти

12.50 Україна має талант!-6

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30 Т/с «Коли ми вдома»

20.00, 2.05 Слідство ведуть 

екстрасенси

21.00 Містичні історії-5 

22.35 Давай поговоримо 

про секс-2

00.30 Один за всіх

ТОНІС

06.00 Таке спортивне життя

06.30 Щоденник для батьків

07.00 Модні історії

07.30 Відлуння

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

12.15, 21.00 Чудеса природи

13.00 Соціальний статус: 

ваша пенсія

14.00, 23.00 Тисяча днів 

планети

15.00, 5.30 Цивілізація 

Incognita

15.40, 22.10 Левиний рик

17.45 Дика планета

18.10, 5.45 Сім природних 

чудес України

18.40 В гостях 

у Дмитра Гордона

21.40 Глобал-3000

23.50 Натхнення

00.00 Т/с «Еротична спека»

02.10 Фантазія

03.50 Після опівночі

04.50 Світські хроніки

05.20 Кумири

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.35, 12.10 Облом.ua.

08.10, 19.00, 23.00 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

08.50, 18.50, 19.20 

Люстратор 7, 62

09.00, 23.20 Секретні 

матеріали

09.20, 10.15, 23.55, 0.50 

Д/ф «Підземні міста»

11.10 Шість кадрів

12.45 Відеобімба

13.50 Т/с «Мисливці 

за реліквіями»

14.45 Т/с «Загублений світ»

15.40, 22.00 Т/с «Таксі: 

Бруклін»

16.40 Х/ф «Під прицілом» ▲

20.00 Х/ф «Тунель» ▲

01.45 Т/с «1920. Війна 

та кохання» ▲

ФУТБОЛ

06.00 Bonjour Euro!

07.25, 19.15, 21.30, 0.45, 2.50, 

5.00 Топ-матч

07.35, 11.40, 14.45 Euro 

Rendez-Vous

09.30 Албанія — Швейцарія. 

УЄФА Євро-2016

12.35 Вельс — Словаччина. 

УЄФА Євро-2016

15.40 Англія — Росія. 

УЄФА Євро-2016

17.45 Великий футбол. 

Євро-2016

19.45 «Нордшелланд» — 

«Шахтар». 

Товариський матч

22.00 «Евертон» — 

«Челсі». ЧА 

23.50 Огляд чемпіонату. 

УЄФА Євро-2016

01.00 «Сельта» — 

«Барселона». ЧІ

03.10 Мітьюлланд — Наполі. 

Ліга Європи УЄФА

ЄВРОСПОРТ

04.00, 13.30 Велоспорт. 

«Тур де Франс». 

Десятий етап

05.30, 10.45, 19.05, 23.30 

Футбол. Чемпіонат 

Європи серед юнаків 

(до 19 років) 

07.00 Легка атлетика. 

Чемпіонат Європи. 

Амстердам

08.30 Футбол. Чемпіонат MLS

09.30 Ралі-рейд «Шовковий 

шлях». Четвертий етап

09.45, 22.30 Велоспорт. «Тур 

де Франс» з Лемондом

12.00, 21.45 Спорт зсередини

12.30, 2.30 Супербайк. 

Етап чемпіонату світу. 

Перша гонка

13.00, 3.15 Супербайк. 

Етап чемпіонату світу. 

Друга гонка

15.00, 18.30 Велоспорт. 

«Тур де Франс»-екстра

15.15, 1.15 Велоспорт. «Тур 

де Франс». 11-й етап

19.00 Головний з футболу

20.15 Легка атлетика. 

Чемпіонат Європи

22.15 WATTS

01.00 Ралі-рейд «Шовковий 

шлях». П’ятий етап

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.40, 12.30 Дзеркало історії

07.40 Смертельна зустріч

08.40 Світанок планети

09.40, 17.10 Мега-їжа

10.40 Містична Україна

11.30 Паралельний світ

13.20, 19.50 Секретні історії

14.20, 22.40 Мисливець 

та жертва

15.20 Анатомія бою

16.20, 20.50 Він і вона

18.10 Далеко і ще далі

21.40 Синя безодня

23.30 Вражаюче відео

00.20 Полювання на вбивць

01.10 Світ на долоні

05.10 Таємниці слідства

К1

05.10 Рецепти щастя. 

Нова історія

06.00 Свати біля плити

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.00, 1.40 Т/с «90210: нове 

покоління»

10.40 Орел і решка. Шопінг

12.30 Т/с «Дикий ангел»

14.00, 20.10 Орел і решка

15.00, 21.00 Орел і решка. 

Ювілейний-2

16.00 Три сестри

18.15 Звана вечеря

19.10 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

03.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.50 М/с «Підлітки-мутанти 

— черепашки-ніндзя»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 Мультмікс

10.10 М/с «Клуб Вінкс: 

школа чарівниць»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.30 Т/с «Та, що говорить 

із привидами»

15.20, 17.50, 19.55 

Т/с «Домашній арешт»

16.20, 22.00 Країна У

17.20, 23.00 Віталька

18.50, 20.55 Одного разу 

під Полтавою

00.00 Т/с «Світлофор»

01.30, 4.35 У ТЕТа тато!

02.25 Даєш, молодь!!

03.15 17+

03.30 Щоденники Темного

КАНАЛ «1+1»

06.00 Шість кадрів
06.30 М/ф «Маша і Ведмідь»
07.00, 8.00 Найкращий 

ресторан із Русланом 
Сенічкіним

09.00, 19.30, 1.20 ТСН
09.45 Чотири весілля-4
11.00 Міняю жінку-2
12.15, 12.50 Т/с «Сліпа»
13.15, 14.10, 3.50, 4.35 

Сімейні мелодрами-6 
15.10, 16.10 Розсміши 

коміка-5
17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана-4»
20.15 Комедія «Свати-4»
21.15 Т/с «Центральна 

лікарня»
23.10, 2.05 Бойовик «П’ять 

днів у серпні»

05.50 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

05.35, 12.25 Слідство вели...

06.25 М/ф

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

12.00, 14.00, 16.00, 

17.40 Новини

07.15, 7.35, 8.10, 8.35 

«Ранок з «ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Культ»

13.30 Судові справи

14.20 Сімейний суд

16.15 Давай одружимося

18.05, 19.05 Стосується 

кожного

20.00, 0.45, 4.50 Подробиці

23.45 Т/с «Розумниця, 

красуня»

01.35 Т/с «Садиба»

03.10 Т/с «Сусіди»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.00, 5.20 Реальна 

містика

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 

19.00, 2.00 Події

07.15, 8.15 Ранок 

з Україною

09.15, 5.00 Зоряний шлях

11.50, 21.00, 23.30 

Т/с «Самара»

14.40, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»

19.45 Говорить Україна

23.00 Події дня

00.15, 2.50 Т/с «C. S. I.: 

місце злочину 

Маямі»

ICTV

05.25 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 

21.05, 4.20 Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10, 16.50 Т/с «Північний 

вітер»
12.00, 13.20 Х/ф «Кохання 

на трьох»

14.30, 22.20 Т/с «Відділ 44»

15.30, 16.20, 21.25 Т/с 

«Ніконов і К°»

20.20 Секретний фронт
23.20 Х/ф «Чорна хвиля»
01.25 Х/ф «Шосе смерті»

02.50 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

03.35, 4.40 Провокатор

04.15 Студія Вашингтон

НОВИЙ 
КАНАЛ

03.10, 2.05 Шурочка

04.25 Зона ночі

06.00, 7.15 Kids Time

06.02 М/с «Кунг-фу Панда: 

легенди крутості»

07.20 Т/с «Друзі»

11.00 Т/с «Щасливі 

разом»

19.00 Т/с «СашаТаня»

20.00 Від пацанки 

до панянки
22.10 Х/ф «Особливо 

небезпечна»

00.00 Х/ф «100 футів»

5 канал

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 

21.00, 1.30, 5.15 Новини

06.15, 7.15, 8.15 Спорт

06.20, 7.20 АгроЕра

06.30, 7.50, 8.25 Смакота

06.35, 23.25 Золотий гусак

07.30 Ера будівництва

07.35, 23.50 На слуху

08.30 Паспорт.ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00, 5.45 Вічне

09.15, 18.55 Про головне

09.45 Наші гроші

10.15 Т/с «Таксі»

11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України

13.30 Казки Лірника Сашка

13.40 М/ф «Друзі янголів»

13.55 Школа Мері Поппінс

14.15 Суспільний університет

15.20 Концерт Віктора Павліка

17.10 Д/с «Візит до Кореї»

18.15, 1.20 Новини. Світ

19.20 Т/с «Травма»

21.25, 5.40 Теніс. Кубок 

Девіса. Щоденник

21.50 Слідство. Інфо

22.40 Мегалот

22.45 З перших вуст

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

01.45 Концерт Матвієнка

02.20 Т/с «Чорна Рада»

04.00 Д/ф «Жити довго, 

жити вічно»

05.00 Класики світової 

літератури

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 10.46, 1.55 Огляд преси

06.25, 18.45 Місцевий час

06.35, 17.45 Час громади

06.43, 8.20, 21.25, 0.15 

Бізнес-час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00, 23.00 

Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок 

на «5-му каналі»

10.10, 10.32, 11.10, 11.32, 

12.32 Наживо: прес-

конференція про 

ситуацію у зоні АТО

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 

14.30, 23.30, 0.00, 0.30, 

2.00, 3.30, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

13.15, 14.10 День

15.15, 16.15, 17.12, 18.15 

Україна — понад усе! 

20.00, 0.32 Час

22.15 Особливий погляд

23.32, 5.45 Хроніка дня

02.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.32 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

05.15 Дзеркало історії
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НТН

06.40 Х/ф «Чорна долина»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Судіть самі

09.55, 17.20 Т/с «Детективи»

11.30 Страх у твоєму домі

13.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас-11»

14.00, 19.00, 23.15, 3.10 

Свідок

14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Маямі-8»

15.15, 1.25 Т/с «Гаваї 5.0»

19.30, 4.45 Т/с «Кулагін 

і партнери»

23.45 Т/с «Справжній 

детектив-2»

03.40 Випадковий свідок

03.45 Речовий доказ

04.10 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Браво, бравушки 

06.35 Земляки. Батько Гоголя 

07.00 Улас Самчук. 

Чого не гоїть вогонь 

07.30 «В повітрі скрізь 

опора». Петро 

Нестеров, ч. 1 

08.00 Ранок iз «Культурою»

08.30, 19.00, 00.00 

Інформаційна програма 

«Культура. День» 

08.50 Ранок iз «Культурою»

09.20 Діалоги 

з Романом Колядою. 

Мирослав Скорик 

10.10 Старий Луцьк 

10.30 Голодомор. 

Дослідження 

злочину, ч. 2 

11.00 Концерт «Три С»

12.35 Борис Возницький. 

Збирач скарбів 

13.15 М. Римський-Корсаков. 

Балет «Шахерезада». 

Національна 

опера України 

14.00, 02.00 Т/с «Братство», 

с. 2

15.30, 03.30 Василь 

Симоненко 

в контексті часу 

16.00 Історія однієї картини. 

Васнєцов у Києві

16.25 Гример

17.00 Д/ф «Соловецький 

лабіринт»

17.30 «В повітрі скрізь 

опора». Петро 

Нестеров, ч. 2

18.00 Анатолій Мокренко. 

Пісня невиправного 

романтика

18.40 Литовська доба 

Луцького замку

19.20, 00.20 Дійові особи 

20.15 Гра долі. 

Німфея Кандіда 

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Леонід 

Грабовський (США), ч. 1

21.00 Йоганн Нестрой. 

«Колишні справи». 

Вистава Київського 

академічного 

театру «Колесо»

22.15 З Божого саду, ч. 1

22.50 Міжнародний джазовий 

фестиваль «Єдність»

23.40 Вільгельм 

Котарбінський 

01.15 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Олесь Шевченко, ч. 3

04.00 Вечір пам’яті 

Назарія Яремчука, ч. 2

05.20 Лариса Кадирова. Моя 

Марія Заньковецька, ч. 2

СТБ

06.45, 15.55 Все буде добре!

08.50 Зіркове життя

10.30 Врятуйте нашу сім’ю-3

13.15 Україна має талант!-6

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30 Т/с «Коли ми вдома»

20.00, 1.45 Слідство ведуть 

екстрасенси

21.00 Містичні історії-5 

22.35 Я соромлюсь 

свого тіла-2

00.30 Один за всіх

ТОНІС

06.00 Таке спортивне життя

06.30 Щоденник для батьків

07.00 Модні історії

07.30 Глобал-3000

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

12.15, 21.00 Чудеса природи

13.00 Дика планета

13.50, 23.10 Тисяча 

днів планети

14.45, 5.20 Цивілізація 

Incognita

15.40, 22.10 Левиний рик

17.45 Чарівні світи

18.15, 5.40 Сім історичних 

чудес України

18.45 В гостях 

у Дмитра Гордона

21.40 Відлуння

00.00 Т/с «Еротична спека»

02.10 Фантазія

03.45 Після опівночі

04.45 Світські хроніки

05.10 Кумири

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.35, 12.10 Облом.ua.

08.10, 19.00, 23.00 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

08.50, 18.50 Люстратор 7, 62

09.00, 19.20, 23.20 Секретні 

матеріали

09.20, 10.15, 23.55 Д/ф 

«Підземні міста»

11.10 Шість кадрів

12.45 Відеобімба

13.50 Т/с «Мисливці 

за реліквіями»

14.45 Т/с «Загублений світ»

15.40, 22.00 Т/с «Таксі: 

Бруклін»

16.40 Х/ф «Тунель» ▲

20.00 Х/ф «Ціль номер 
один» ▲

01.45 Т/с «1920. Війна 

та кохання» ▲

ФУТБОЛ

06.00 Bonjour Euro!

07.35, 11.35, 14.30 Euro 

Rendez-Vous

09.30 Туреччина — Хорватія. 

УЄФА Євро-2016

12.30 Польща — Півн. 

Ірландія. УЄФА 

Євро-2016

16.15 Німеччина — Україна. 

УЄФА Євро-2016

18.30 Великий футбол. 

Євро-2016

19.45, 2.50 Огляд чемпіонату. 

УЄФА Євро-2016

20.35 «Баварія» — 

«Динамо» (З). 

Ліга чемпіонів УЄФА

22.20, 0.25, 2.35, 5.35 

Топ-матч

22.35 «Ворскла» — 

«Шахтар» . 

Чемпіонат України

00.45 «Севілья» — 

«Райо Вальєкано». ЧІ

03.45 «Челсі» — 

«Саутгемптон». ЧА 

ЄВРОСПОРТ

04.00, 13.45 Велоспорт. «Тур 

де Франс». 11-й етап

05.30 Легка атлетика. 

Чемпіонат Європи

07.00 Супербайк. Етап 

чемпіонату світу. США. 

Перша гонка

07.45 Супербайк. Етап 

чемпіонату світу. США. 

Друга гонка

08.30, 18.45, 20.15, 2.30 

Футбол. Чемпіонат 

Європи серед юнаків 

(до 19 років)

09.30 Ралі-рейд «Шовковий 

шлях». П’ятий етап

09.45, 22.30 Велоспорт. «Тур 

де Франс» з Лемондом

10.45, 12.15, 23.30 Футбол. 

Чемпіонат MLS

15.00, 18.15 Велоспорт. 

«Тур де Франс»-екстра

15.15, 1.15 Велоспорт. «Тур 

де Франс». 12-й етап

00.35 Спорт зсередини

01.00 Ралі-рейд «Шовковий 

шлях». Шостий етап

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.40, 12.30 Дзеркало історії

07.40 Смертельна зустріч

08.40 Світ на долоні

09.40 Мега-їжа

10.40 Містична Україна

11.30 Паралельний світ

13.20, 19.50 Секретні історії

14.20, 22.40 Мисливець 

та жертва

15.20 Анатомія бою

16.20, 20.50 Він і вона

17.10 Хто з’їв наше м’ясо?

18.10 Далеко і ще далі

21.40 Синя безодня

23.30 Вражаюче відео

00.20 Полювання на вбивць

01.10 Ризиковане життя

05.10 Таємниці слідства

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Свати біля плити

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.00, 0.45 Т/с «90210: 

нове покоління»

10.40 Орел і решка. Шопінг

12.30 Т/с «Дикий ангел»

14.00, 20.10 Орел і решка

15.00, 21.00 Орел і решка. 

Ювілейний-2

16.00 Три сестри

18.15 Звана вечеря

19.10 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

02.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.50 М/с «Підлітки-мутанти 

— черепашки-ніндзя»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 Мультмікс

10.10 М/с «Клуб Вінкс: 

школа чарівниць»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.30 Т/с «Та, що говорить 

із привидами»

15.20, 17.50, 19.55 Т/с 

«Домашній арешт»

16.20, 22.00 Країна У

17.20, 23.00 Віталька

18.50, 20.55 Одного разу 

під Полтавою

00.00 Т/с «Світлофор»

01.30, 4.35 У ТЕТа тато!

02.25 Даєш, молодь!!

03.15 17+

03.30 Щоденники Темного

КАНАЛ «1+1»

06.00 Шість кадрів

06.30 М/ф «Маша і Ведмідь»

07.00, 8.00 Найкращий 

ресторан із Русланом 

Сенічкіним

09.00, 19.30, 2.20 ТСН

09.45 Чотири весілля-5

11.00 Міняю жінку-2

12.15, 12.50 Т/с «Сліпа»

13.15, 14.10, 4.45 Сімейні 

мелодрами-6

15.10, 16.10 Розсміши 

коміка-5

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана-4»

20.15 Комедія «Свати-4»

21.15 Т/с «Центральна 

лікарня»

23.15 Право на владу 2016

00.30, 3.05 Комедія «Шик»

ІНТЕР

05.35, 12.25 Д/п Слідство 

вели...

06.25 М/ф

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

12.00, 14.00, 16.00, 

17.40 Новини

07.15, 7.35, 8.10, 8.35 

«Ранок з «ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Культ»

13.30 Судові справи

14.20 Сімейний суд

16.15 Давай одружимося

18.05, 19.05 Стосується 

кожного

20.00, 4.50 Подробиці

23.45 Т/с «Розумниця, 

красуня»

00.45 Подробиці

01.35 Т/с «Садиба»

03.10 Т/с «Сусіди»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.00, 5.20 Реальна містика

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 

19.00, 2.00 Події

07.15, 8.15 Ранок 

з Україною

09.15, 5.00 Зоряний 

шлях

11.50, 21.00, 23.30 

Т/с «Самара»

14.40, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»

19.45 Говорить Україна

23.00 Події дня

00.15, 2.50 Т/с «C. S. I.: 

місце злочину 

Маямі»

ICTV

05.25 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 

21.05, 4.25 Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.50 Т/с «Північний вітер»
11.45, 13.20 Х/ф «Чорна 

хвиля»

14.30, 22.20 Т/с «Відділ 44»

15.30, 16.20, 21.25 

Т/с «Ніконов і К°»

16.50 Т/с «Сонька 

Золота Ручка»

20.20 Інсайдер
23.20 Х/ф «Колонія»
01.05 Х/ф «Кохання 

на трьох»

02.45 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

03.30, 4.45 Провокатор

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

НОВИЙ 
КАНАЛ

03.05, 2.50 Шурочка

04.10 Служба 

розшуку дітей

04.15 Зона ночі

05.55, 7.25 Kids Time

06.00 М/с «Кунг-фу Панда: 

легенди крутості»

07.27 Т/с «Друзі»

13.40 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Т/с «СашаТаня»

20.00 Від пацанки 

до панянки
22.10 Х/ф «Серцеїдки»

00.45 Х/ф «Заручини 
в уяві»

5 канал

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 

21.00, 1.30, 5.15 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу

06.15, 7.15, 8.15 Спорт

06.20, 7.20 АгроЕра

06.30, 7.50, 8.25 Смакота

06.35, 23.25 Золотий гусак

07.30, 23.50 На слуху

08.30 Паспорт.ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00, 5.45 Вічне

09.15, 18.55 Про головне

09.30 Дорога до Ріо-2016

10.15 Т/с «Таксі»

10.55 Вікно в Америку

11.30 Війна і мир

12.10 Слідство. Інфо

13.30 Казки Лірника Сашка

13.40 М/ф «Друзі янголів»

13.55 Як це?

14.15 Суспільний університет

15.00 Спогади

15.35 Надвечір’я. Долі

16.35, 1.45 Світло

17.10 Д/с «Візит до Кореї»

18.15, 1.20 Новини. Світ

19.20 Т/с «Травма»

21.25, 5.40 Теніс. Кубок 

Девіса. Щоденник

21.50 Схеми

22.25 З перших вуст

22.40 Класики світової 

літератури

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

02.20 Т/с «Чорна рада»
04.05 Х/ф «Образи»

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 10.46, 1.55 Огляд преси

06.25, 18.45 Місцевий час

06.35, 17.45 Час громади

06.43, 8.20, 21.25, 0.15 

Бізнес-час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00, 23.00 

Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок 

на «5-му каналі»

10.10, 10.32, 11.10, 11.32, 

12.32 Наживо: прес-

конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 

14.30, 23.30, 00.00, 

0.30, 2.00, 3.30, 4.00, 

5.00 Час: Важливо

13.15, 14.10 День

15.15, 16.15, 17.19, 18.15 

Україна — понад усе! 

19.50, 0.32 Час

22.15 Акцент

23.32, 5.45 Хроніка дня

02.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.32 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

05.15 Дзеркало історії
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06.35 Х/ф «Невизначена 

особа»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Судіть самі

09.50, 17.20 Т/с «Детективи»

11.30 Страх у твоєму домі

13.20, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Маямі-8»

14.00, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

15.15, 23.45 Т/с «Гаваї 5.0»

19.30 Т/с «Кулагін і партнери»

03.00 Випадковий свідок

03.05 Речовий доказ

04.20 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Історія однієї картини. 

Васнєцов у Києві 

06.25 Гример 

06.55 Д/ф «Соловецький 

лабіринт» 

07.30 «В повітрі скрізь 

опора». Петро 

Нестеров, ч. 2 

08.00 Ранок iз «Культурою»

08.30, 19.00, 00.00 

Інформаційна програма 

«Культура. День» 

08.50 Ранок iз «Культурою»

09.20 Дійові особи 

10.15 Гра долі. 

Німфея Кандіда 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Леонід 

Грабовський (США), ч. 1 

11.00 Йоганн Нестрой. 

«Колишні справи». 

Вистава Київського 

академічного театру 

«Колесо» 

12.15 З Божого саду, ч. 1 

12.50 Міжнародний джазовий 

фестиваль «Єдність» 

13.40 Вільгельм 

Котарбінський 

14.00, 02.00 Творчий звіт. 

Композитор 

Богдан Шиптур

16.00 Майстер-клас 

«Інтуїтивний живопис»

16.20 В гостях у Юрія 

Гнатовича Юри

17.00 Михайло Відейко. 

Шляхами Трипілля, ч. 4

17.30 «В повітрі скрізь 

опора». 

Петро Нестеров, ч. 3

18.00 Д/ф «Стеком і шаблею»

19.20, 00.20 Територія Кіно. 

Згадуючи Юрія Іллєнка

20.10 Розповідає Олександр 

Сизоненко. Згадуючи 

Олеся Гончара 

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Леонід 

Грабовський (США), ч. 2

21.00 Х/ф «Криниця для 

спраглих»

22.15 З Божого саду, ч. 2

22.45 Д/ф «Сандармох»

23.30 Д/ф «Оксана 

Петрусенко»

01.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Анатолій Томків

04.00 Концерт «Симфонічні 

спектри»

05.10 Д/ф «Бойки»

СТБ

05.55 Зіркове життя»

07.50 Х/ф «Найчарівніша та 

найпривабливіша»

09.35 Х/ф «Маша»

11.30 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!»

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30, 0.30 Т/с «Коли 

ми вдома»

19.45 Х/ф «Остання роль 

Ріти»

22.35 Х/ф «Дорога моя 

донечко»

01.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

05.55 Таке спортивне життя

06.30 Щоденник для батьків

06.50 Модні історії 

07.20 Будьте здорові!

07.30, 21.40 Відлуння

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

12.15, 21.00 Чудеса природи

13.10, 17.45 Чарівні світи

14.00, 23.10 Тисяча днів 

планети

15.00, 5.25 Цивілізація 

Incognita

15.40, 22.10 Левиний рик

18.15, 5.40 Сім чудес України

18.50 В гостях 

у Дмитра Гордона

00.00 Т/с «Еротична спека»

02.10 Фантазія

03.45 Вихідний, після опівночі

04.50 Світські хроніки

05.15 Кумири

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.35, 12.10 Облом.ua.

08.10, 19.00 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

08.50, 18.50 Люстратор 7, 62

09.00, 19.20 Секретні 

матеріали

09.20 Д/ф «Підземні міста»

11.10 Шість кадрів

12.45 Відеобімба

13.50 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

14.45 Т/с «Загублений світ»

15.40 Т/с «Таксі: Бруклін»

16.40 Х/ф «Ціль номер один» 
▲

20.00 Х/ф «Таксі» ▲

21.50 Х/ф «На старт, увага, 

оммммм» ▲

23.50 Х/ф «Порушуючи 

правила» ▲

01.35 Т/с «1920. Війна 

та кохання» ▲

ФУТБОЛ

06.00 Bonjour Euro!

07.30, 18.55, 21.15, 23.35, 

1.40, 3.40, 5.40 Топ-матч

07.35, 11.20, 14.20 Euro 

Rendez-Vous

09.20 Іспанія — Чехія. 

УЄФА Євро-2016

12.15 Ірландія — Швеція. 

УЄФА Євро-2016

15.15 Бельгія — Італія. 

УЄФА Євро-2016

17.25 Великий футбол. 

Євро-2016

19.25 «Еспаньйол» — 

«Реал». ЧІ

21.45 «Нордшелланд» — 

«Шахтар». 

Товариський матч

22.35 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

23.50 «Лестер Сіті» — 

«Арсенал». ЧА 

01.50 «Баєр» — «Рома». 

Ліга чемпіонів УЄФА

03.50 «Ворскла» — 

«Динамо». 

Чемпіонат України

ЄВРОСПОРТ

04.00, 13.30 Велоспорт. «Тур 

де Франс». 12-й етап

05.30, 10.45, 18.45, 20.15, 

23.30, 2.30 Футбол. 

Чемпіонат Європи серед 

юнаків (до 19 років). 

07.00, 8.15, 12.00 Футбол. 

Чемпіонат MLS

09.30 Ралі-рейд «Шовковий 

шлях». Шостий етап

09.45, 22.30 Велоспорт. «Тур 

де Франс» з Лемондом

15.00, 18.30 Велоспорт. 

«Тур де Франс»-екстра

15.15, 1.05 Велоспорт. «Тур 

де Франс». 13-й етап

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.40, 12.30 Дзеркало історії

07.40 Смертельна зустріч

08.40 Арльберг: окраса 

Австрії

09.40 Мега-їжа

10.40 Містична Україна

11.30 Паралельний світ

13.20, 19.50 Секретні історії

14.20, 22.40 Мисливець 

та жертва

15.20 Анатомія бою

16.20, 20.50 Він і вона

17.10 Свята вода

18.10 Далеко і ще далі

21.40 Синя безодня

23.30 Вражаюче відео

00.20 Таємниці слідства

01.10 Цікаві досліди

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Свати біля плити

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.00 Т/с «90210: нове 

покоління»

10.40 Орел і решка. Шопінг

12.30 Т/с «Дикий ангел»

14.00, 20.10 Орел і решка

15.00, 21.00 Орел і решка. 

Ювілейний-2»

16.00 Три сестри

18.15 Звана вечеря

19.10, 1.10 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 КВК

02.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.50 М/с «Підлітки-мутанти 

— черепашки-ніндзя»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 Мультмікс

10.10 М/с «Клуб Вінкс: 

школа чарівниць»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.30 Т/с «Та, що говорить 

із привидами»

15.20 Т/с «Домашній арешт»

16.20 Країна У

17.20 М/ф «Як козаки…»

20.00 М/с «Козаки. Футбол»

21.00 Х/ф «Я, робот»

23.10 Х/ф «Американський 

пиріг»

01.00 Т/с «Світлофор»

01.30, 4.35 У ТЕТа тато!

02.25 Даєш, молодь!!

03.15 17+

03.30 Щоденники Темного

КАНАЛ «1+1»

06.00 Шість кадрів

06.30 М/ф «Маша і Ведмідь»

07.00, 8.00 Найкращий 

ресторан із Русланом 

Сенічкіним

09.00, 19.30, 2.40 ТСН

09.45 Чотири весілля-5

11.00 Міняю жінку-2

12.15, 12.50 Т/с «Сліпа»

13.15, 14.10 Сімейні 

мелодрами-6

15.10, 16.10 Розсміши 

коміка-5

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана-4»

20.20 Сватики

22.00 Світське життя

23.00 Вечірній Київ

00.55, 3.30 Комедія 

«Суперстар»

ІНТЕР

05.40, 12.25 Слідство вели...

06.30 М/ф

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

12.00, 14.00, 16.00, 

17.40 Новини

07.15, 7.35, 8.10, 8.35 «Ранок 

з ІНТЕРом»

09.20 Т/с «Культ»

13.30 Судові справи

14.20 Сімейний суд

16.15 Давай одружимося

18.05 Стосується кожного

20.00, 1.00 Подробиці

21.00 Чорне дзеркало

23.00 Х/ф «Політ фантазії»
02.00 Д/п «Дитяча 

жорстокість»

02.45 Х/ф «Прощання 
з Каїром»

04.50 Чекай на мене

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.00 Реальна містика

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 

19.00, 2.00 Події

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 5.00 Зоряний шлях

11.50, 21.00, 23.30, 5.20 

Т/с «Самара»

14.40, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»

19.45 Говорить Україна

23.00 Події дня

00.15, 2.50 Т/с «C. S. I.: 

місце злочину Маямі»

ICTV

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 

21.05 Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.05, 16.50 Т/с «Сонька 

Золота Ручка»

12.00, 13.20 Х/ф «Няньки»

14.30 Т/с «Відділ 44»

15.30, 16.20 Т/с «Ніконов і К°»

20.20 Антизомбі

21.25, 22.05 Т/с «На трьох»
23.30 Х/ф «Найманець»
01.50 Х/ф «Колонія»

03.10 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

04.30 М/с «Скубі-Ду»

НОВИЙ КАНАЛ

03.10, 2.00, 2.55 Шурочка

04.05 Служба 

розшуку дітей

04.10 Зона ночі

05.55, 7.15 Kids Time

05.57 М/с «Кунг-фу Панда: 

легенди крутості»

07.17 Т/с «Друзі»

09.45, 20.00 Від пацанки 

до панянки

19.00 Т/с «СашаТаня»
22.00 Х/ф «Сіністер»
00.05 Х/ф «Сіністер-2»5 канал

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 
21.00, 1.30, 5.15 Новини

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

09.00, 5.45 Вічне
09.15, 18.55 Про головне
09.35 РЕ:ФОРМА
10.15 Т/с «Таксі»
11.00, 4.20 Д/с «Мости 

між світами»
11.55 Д/ф «Повернення»
12.20 Схеми
13.30 Казки Лірника Сашка
13.45 Хочу бути
14.15 Суспільний університет
15.00 Театральні сезони
15.30 Віра. Надія. Любов
16.30 Гра долі
17.10 Д/с «Візит до Кореї»
18.15, 1.20 Новини. Світ
19.40 Т/с «Травма»
20.30 Х/ф «Скажи 

«кукурудза»
21.25, 5.40 Теніс. Кубок 

Девіса. Щоденник
21.50 Перша студія
22.40 З перших вуст

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки
01.45 Музичне турне
02.50 Х/ф «Провінціалки»
05.00 Класики світової 

літератури

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

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

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

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

Інформаційний ранок 
на «5-му каналі»

10.10, 10.32, 11.10, 11.32, 
12.32 Наживо: 
прес-конференція про 
ситуацію у зоні АТО

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

13.15, 14.10 День

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

16.40 Мотор
19.50, 0.32 Час
22.15 Д/п
23.30 Хроніка дня
01.30 Машина часу
02.32, 5.15 Дзеркало історії
03.15 Рандеву
03.35 Невигадані історії
04.15 Кіно з Я. Соколовою
04.32 В кабінетах
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05.40, 4.15 Правда життя. 

Професії

06.50 Х/ф «Стара фортеця»
11.30, 3.00 Речовий доказ

15.00 Т/с «Детективи»

19.00, 2.25 Свідок

19.30 Т/с «Кулагін і партнери»

23.00 Х/ф «Агент Хамільтон: 
викрадена»

00.45 Х/ф «Дев’ять життів»
02.55 Випадковий свідок

03.50 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Майстер-клас «Інтуїтивний 

живопис» 

06.20 В гостях 

у Юрія Гнатовича Юри 

07.00 Михайло Відейко. 

Шляхами Трипілля, ч. 4 

07.30 «В повітрі скрізь опора». 

Петро Нестеров, ч. 3 

08.00 Д/ф «Стеком і шаблею»

09.00 Інформаційна програма 

«Культура.День» 

09.20 Територія Кіно. Згадуючи 

Юрія Іллєнка 

10.10 Розповідає 

Олександр Сизоненко. 

Згадуючи Олеся Гончара 

10.30 Діалог. Василь Герасим’юк 

— Леонід Грабовський 

(США), ч. 2 

11.00 Х/ф «Криниця для 
спраглих» 

12.15 З Божого саду, ч. 2 

12.45 Д/ф «Сандармох» 

13.30 Д/ф «Оксана Петрусенко» 

14.00, 02.00 Нам 35. Український 

академічний фольклорний 

ансамбль «Калина»

16.00 Музика і музиканти. 

Театр ляльок

16.45 Місто біля Раю, ч. 1

17.10 Освіта як мистецтво. 

Профтехосвіта, ч. 1

17.35 Ірина Нестеренко. У світі 

високого мистецтва, ч. 1

18.00 Україна та європейські 

цінності. Юрій Щербак 

і Михайло Слабошпицький

19.00, 00.00 Інформаційно-

аналітична програма 

«Культура. Дайджест»

19.20, 00.20 Позиція. Реальність 

Ігоря Романа. 

Фата моргана

19.50 Д/ф «Сімдесятники. 

Володимир Дахно»

20.20 Ада Роговцева. Про театр, 

його людей і про життя

21.00 Україна — єдина родина. 

Свято танцю

22.40 Д/ф «Іван Терещенко. 

Колекціонер справ 

благодійних»

23.00 Джаз Коло. 

Електроколо, ч. 1

23.35 Колір світла

00.50 Д/ф «Сімдесятники. 

Костянтин Єршов»

01.25 Д/ф «Бонді» 

04.00 О. Галін. «Ретро». Вистава 

театру ім. І. Франка 

05.30 Балетний всесвіт 

Сергія Прокоф’єва. 

«Скіфська сюїта» 

СТБ

05.50 ВусоЛапоХвіст

08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

11.55 Єгорушка проти експертів!
13.05 Х/ф «Найчарівніша 

та найпривабливіша»
14.50 Х/ф «Остання роль 

Ріти»
17.00 Х/ф «Дорога 

моя донечко»
19.00 Х/ф «Поділись щастям 

своїм»
23.30 Давай поговоримо 

про секс-2

01.30 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

05.50 Х/ф «Моє останнє 
танго»

09.50, 18.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

11.00 Шеф-кухар країни

11.50 Х/ф «Синьйор 
Робінзон»

14.30, 5.45 Сім природних чудес 

України

15.30 Левиний рик

16.30 Михайло Поплавський 

«Серцем і душею»

17.00 Українська пісня року

20.00 Тисяча днів планети

21.00 Зоопарки світу

22.00 Х/ф «Вісім з половиною»
00.30 Вихідний, після опівночі

01.30 Т/с «Еротична спека»

03.30 Світські хроніки

04.00 Х/ф «Полковнику 
ніхто не пише»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.40 Маски-шоу

07.50 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.25 Облом.ua.

10.10 Вайпаут

12.00 Top Gear

15.00 Х/ф «Чорний орел» ▲
16.50 Х/ф «Порушуючи 

правила» ▲
18.20 Х/ф «Таксі» ▲
20.10 Х/ф «Ласкаво просимо 

до раю» ▲
22.20 Х/ф «Піраньї 3DD» ■
00.05 Х/ф «На старт, 

увага, оммммм» ▲

ФУТБОЛ

06.00 Bonjour Euro!

07.25, 15.50, 23.50, 1.50, 

3.50 Топ-матч

07.35, 11.25 Euro Rendez-Vous

09.20 Австрія — Угорщина. 

УЄФА Євро-2016

12.20 Португалія — 

Ісландія. УЄФА Євро-2016

14.25 Великий футбол. 

Євро-2016

16.00 «Челсі» — «Арсенал». ЧА 

17.50 «Динамо» — «Шахтар». 

Суперкубок України-2015 

20.00, 23.20 Футбол LIVE

20.50 «Шахтар» — «Динамо». 

Суперкубок України

00.00 «Ман Сіті» — 

«Ньюкасл». ЧА 

02.00 «Рома» — «Баєр». 

Ліга чемпіонів УЄФА

04.00 «Габала» — «Боруссія» 

(Д). Ліга Європи УЄФА

ЄВРОСПОРТ

04.00, 13.30 Велоспорт. 

«Тур де Франс». 13-й етап

05.30, 7.00, 10.45, 12.00 Футбол. 

Чемпіонат Європи серед 

юнаків (до 19 років) 

08.15, 20.45, 21.45 2Футбол. 

Чемпіонат MLS

09.30, 18.30 WATTS

09.45, 22.30 Велоспорт. «Тур 

де Франс» з Лемондом

15.00, 18.00 Велоспорт. 

«Тур де Франс»-екстра

15.15, 1.15 Велоспорт. 

«Тур де Франс». 14-й етап

18.45, 23.30, 2.30 Стрибки 

із трампліна. Літній 

Гран-прі. Куршевель. HS

00.35 Ралі ERC. Естонія. 

Перший день

01.00 Ралі-рейд «Шовковий 

шлях». Сьомий етап

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.30 Містична Україна

08.20 Анатомія бою

10.00 Карл Великий

12.00 Шукачі пригод

13.50 Синя безодня

16.40 Далеко і ще далі

18.20 Паралельний світ

21.00 Шість почуттів

23.50 Вирішальна мить

01.30 Таємниці кримінального 

світу

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Свати біля плити

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

10.00 М/с «Міа та я»

11.20 Х/ф «Чарівник Макс 
і легенда про персні»

13.10 КВК

15.15 Розсміши коміка

17.00 Орел і решка. 

Курортний сезон

21.00 Орел і решка. Шопінг-2016

22.00 Орел і решка

23.00 Т/с «Красуня 

та чудовисько»

00.45 Х/ф «Прикинься 
моїм хлопцем»

02.20 Нічне життя

ТЕТ

06.00 М/с «Підлітки-мутанти — 

черепашки-ніндзя»

06.20, 9.40 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.30 Байдиківка

08.25 М/с «Смішарики. Пін-код»

09.00 Мультик із Лунтиком

10.35 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

11.25 М/с «Маша і Ведмідь»

12.40 М/ф «Роботи»

14.30 Х/ф «Моя супермама»
16.25 М/ф «Як козаки…»

18.50 М/с «Козаки. Футбол»

19.50 Х/ф «Я, робот»
22.00 Х/ф «Американський 

пиріг»
23.50 Т/с «Світлофор»

00.50 ТЕТ-Інтернет

01.40 Одна за всіх

02.10 БарДак

04.10 17+

05.00 Дамочки рулять

КАНАЛ «1+1»

06.00, 3.40 М/ф «Риф 3д»
07.35 М/ф «Маша і Ведмідь»
08.05 Сватики
09.40, 19.30 ТСН
10.40 Світське життя
11.40 Т/с «Центральна лікарня»
16.30, 21.15 Вечірній квартал
18.30 Розсміши коміка-6
20.15 Українські сенсації
23.10 Х/ф «Джекі Браун»

02.05 Вечірній Київ
04.55 Шість кадрів

ІНТЕР

06.45, 20.00, 1.35 Подробиці
07.45 М/ф «Мауглі»
09.00, 3.35 Х/ф «Формула 

кохання»
11.00, 5.00 Х/ф «Білоруський 

вокзал»
13.00 Х/ф «Жіноча інтуїція»

15.20 Т/с «Ластівчине гніздо»
20.30 «Слов’янський базар» 

у Вітебську
02.05 Х/ф «Сімейний 

каламбур, 
або Хто кому хто»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 1.10 Події

07.10, 5.20 Зоряний шлях
08.50 Х/ф «Олександра»
10.50 Т/с «Сила серця»

14.40, 15.20 Т/с «Сила Віри»

19.45 Д/ф «Покоління Янтар»

20.50 Футбол. Супер Кубок 

України «Шахтар» — 

«Динамо»
23.20 Х/ф «Маша і Ведмідь»

01.55 Т/с «C. S. I.: місце злочину 

Маямі»

ICTV

05.15, 12.45, 18.45 Факти

05.35 М/с «Том і Джері 

у дитинстві»

06.15 Стоп-10

07.15 Провокатор

08.10 Кримінальна Україна

09.10 Секретний фронт

10.05 Антизомбі

11.05 Громадянська оборона

12.05, 13.00 Інсайдер
13.20 Х/ф «Бетховен»
15.05 Х/ф «Бетховен-2»
16.50 Х/ф «Няньки»

19.20 Надзвичайні новини
20.05 Х/ф «Бій без правил»
22.10 Х/ф «Втеча з 

Шоушенка»
01.00 Х/ф «Найманець»
02.55 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

04.20 М/с «Скубі-Ду»

НОВИЙ 
КАНАЛ

03.50 Служба розшуку дітей

03.55 Зона ночі

05.30, 7.25 Kids Time
05.32 Х/ф «Агент Коді Бенкс»
07.30 Дешево і сердито

09.50 Від пацанки до панянки

11.45 Хто зверху

13.50 Т/с «СашаТаня»
17.10 Х/ф «Ямакасі»
19.00 Х/ф «Погоня»

21.00 Х/ф «Трейсери»
22.50 Х/ф «Поцілунок 

дракона»
00.50 Х/ф «Серцеїдки»

5 канал

УТ-1

06.00 Підсумки

06.20 На слуху

06.45, 0.20 Телемагазин

07.05 АгроЕра. Підсумки

07.15 Шеф-кухар країни

08.10 Смакота

08.35, 23.40 Золотий гусак

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.10 Мистецький пульс 

Америки

09.40 Як це?

10.05 Хто в домі господар?

10.30 Хочу бути

10.50 Школа Мері Поппінс

11.05 Казки Лірника Сашка

11.35 М/ф «Друзі янголів»
12.20 Х/ф «Дитячий секрет»
14.25 Чоловічий клуб. Спорт

15.30 Чоловічий клуб

16.10 Д/ф «Джиммі Картер»

17.35 Т/с «Мафіоза»

20.30 На пам’ять

21.00, 5.30 Новини

21.30, 5.50 Теніс. Кубок Девіса. 

Щоденник

21.35 Дорога до Ріо-2016

22.00 М/ф «Дорога»

22.20 Альтернативна музика

22.40 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Територія закону

23.20 Вперед на Олімп!

01.20 Музичне турне

02.20 Надвечір’я. Долі

03.10 Телевистава «Лісова 

пісня»

04.55 Про головне

06.00 Час-тайм
06.30, 7.30, 8.30, 9.30, 11.30, 12.30, 

13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 21.30, 22.30, 
23.30, 0.30, 1.00, 2.00, 2.30, 
3.35, 4.00, 4.35, 5.00, 05.30 
Час: Важливо

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

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

07.32 Суперкнига
07.50, 8.20, 22.15, 0.15 Бізнес-час

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

ситуацію у зоні АТО
13.10, 4.15, 4.40 Кіно 

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

14.32 Навчайся з нами
15.15, 3.40 Час інтерв’ю
15.32 Палата
16.32 Особливий погляд
17.10, 2.32, 5.15 Дзеркало історії
18.15 Фактор безпеки
19.25, 23.32 Машина часу
20.00 Стоп корупції!
20.25, 0.17 Рандеву з Я. Соколовою
21.00, 1.15 Велика політика
21.32, 3.00 Вікно в Америку
22.32 Д/п «Останній міф»
02.15 В кабінетах
05.32 Хроніка дня
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НТН

05.15 Х/ф «Невизначена 
особа»

07.00 Х/ф «Золото партії»
08.40 Т/с «Головний калібр»

11.55 Розсміши коміка

13.45 Х/ф «Кримінальний 
талант»

16.45 Легенди карного 

розшуку

19.00 Т/с «Слід саламандри»

22.35 Х/ф «Бронежилет»
00.25 Х/ф «Ранчо хижаків»
02.00 Х/ф «Агент Хамільтон: 

викрадена»
03.25 Речовий доказ

03.40 Легенди бандитської 

Одеси

04.15 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Музика і музиканти. 

Театр ляльок

06.45 Місто біля Раю, ч. 1 

07.10 Освіта як мистецтво. 

Профтехосвіта, ч. 1 

07.35 Ірина Нестеренко. 

У світі високого 

мистецтва, ч. 1 

08.00 Україна та європейські 

цінності. Юрій 

Щербак і Михайло 

Слабошпицький 

09.00 Литовська доба 

Луцького замку 

09.20 Позиція. Реальність 

Ігоря Романа. 

Фата моргана 

09.50 Д/ф «Сімдесятники. 

Володимир Дахно» 

10.20 Ада Роговцева. 

Про театр, його людей 

і про життя 

11.00 Україна — єдина 

родина. Свято танцю

12.40 Д/ф «Іван Терещенко. 

Колекціонер справ 

благодійних» 

13.00 Джаз Коло. 

Електроколо, ч. 1 

13.35 Колір світла 

14.00, 02.00 Х/ф «Миклухо-
Маклай» 

15.30, 03.30 Доменіко 

Чимароза. «Диригент 

оркестру». Одноактна 

опера у концертному 

варіанті у Національній 

філармонії України

16.00 На арені цирку

16.45 Місто біля Раю, ч. 2

17.10 Освіта як мистецтво. 

Профтехосвіта, ч. 2 

17.35 Ірина Нестеренко. 

У світі високого 

мистецтва, ч. 2

18.00 Сергій Тарасов. 

Портрет фотохудожника

18.40 Чернігів. Заснування 

старого міста

19.00, 00.00 Інформаційно-

аналітична програма 

«Культура. Дайджест»

19.20, 00.20 Мовою 

мистецтва. Академія. 

Слово ректора

19.50 Галина Стефанова. 

Подолання

21.00 Любовний монолог... 

Музична моновистава 

Національної оперети 

України

22.40 Д/ф «Олександр 

Вертинський» 

23.30 Д/ф «Свята Софія. 

У фокусі драми 

та воскресіння»

00.45 Неліда Афанасьєва. 

Поезія в музиці

01.10 Головна роль. 

Анатолій Гнатюк

04.00 Богодар Которович. 

Український Паганіні

05.10 Д/ф «Павло 

Загребельний. 

До запитання...»

СТБ

05.55 ВусоЛапоХвіст

07.00 Все буде добре!

09.00 Все буде смачно!

10.40 Караоке на майдані

11.35 Х/ф «Поділись щастям 
своїм»

16.05 Містичні історії-7

19.00, 1.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

23.05 Я соромлюсь свого тіла-2

ТОНІС

06.00 Х/ф «Синьйор 
Робінзон»

07.50 Натхнення

09.50, 19.30 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

11.00 Будьте здорові!

11.20 Х/ф «Моє останнє 
танго»

14.00 Шеф-кухар країни

15.10 Коли природа наносить 

удар у відповідь

16.10 НЛО: секретні архіви

17.10 Всеукраїнський 

фестиваль-конкурс 

«Трускавецька фієста»

20.40 Кумири

21.00 Світські хроніки

21.35 Євромакс

22.00 Х/ф «Полковнику ніхто 
не пише»

00.10 Вихідний, після опівночі

01.20 Т/с «Еротична спека»

02.20 Фантазія

04.00 Х/ф «8 з половиною»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.40 Маски-шоу

07.50 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.25 Облом.UA

09.00 Бушидо

11.00 Люстратор 7.62

12.00 Люстратор. Спецпроект

13.00 Секретні матеріали

14.00 Цілком таємно

15.00 Д/ф «Дембель»

16.00 Х/ф «Ласкаво просимо 
до раю» ▲

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

20.05 Х/ф «Джек Гантер. 
Небесна зірка» ▲

22.05 Х/ф «Джек Гантер. 
Прокляття гробниці 
Ехнатона» ▲

00.05 Х/ф «Піраньї 3DD» ■

ФУТБОЛ

06.00 Bonjour Euro!

07.25, 3.40, 5.40 Топ-матч

07.35, 11.25, 14.25 Euro 

Rendez-Vous

09.25 Росія — Словаччина. 

УЄФА Євро-2016

12.20 Румунія — Швейцарія. 

УЄФА Євро-2016

15.20 Франція — Албанія. 

УЄФА Євро-2016

17.20 Великий футбол. 

Євро-2016

18.40, 2.45 Огляд чемпіонату. 

УЄФА Євро-2016

19.35 «Ювентус» — 

«Севілья». 

Ліга чемпіонів УЄФА

21.25 «Ман Сіті» — 

«Борнмут». ЧА 

23.15, 2.15 Футбол LIVE

00.10 «Шахтар» — 

«Динамо». 

Суперкубок України

03.50 «Сталь» — «Дніпро». 

Чемпіонат України

ЄВРОСПОРТ

04.00, 12.15 Велоспорт. «Тур 

де Франс». 14-й етап

05.30, 8.15, 11.15 Стрибки із 

трампліна. Літній 

Гран-прі. Куршевель. HS

07.00, 19.15, 20.15, 2.30 

Футбол. Чемпіонат 

Європи серед юнаків 

(до 19 років)

09.30 Ралі-рейд «Шовковий 

шлях». Сьомий етап

09.45, 18.30, 22.30 Велоспорт. 

« Тур де Франс» 

з Лемондом

10.45 Ралі ERC. Естонія. 

Перший день

13.30 Велоспорт. 

«Тур де Франс»-екстра

14.00 Велоспорт. «Тур де 

Франс». 15-й етап

19.00 Велоспорт. «Стеж 

за Фабіаном»

23.30 Ралі ERC. Естонія. 

Огляд

00.00 Футбол. Чемпіонат MLS. 

19-й тур. «Монреаль 

Імпакт» — 

«Нью-Йорк Сіті»

02.05 Ралі-рейд «Шовковий 

шлях». Восьмий етап

02.20 WATTS

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.30 Містична Україна

08.20 Анатомія бою

10.00 Карл Великий

11.00 Таємниця Джоконди

12.00 Шукачі пригод

13.50 Синя безодня

16.40 Далеко і ще далі

18.20 Паралельний світ

21.00 Шість почуттів

23.50 Вирішальна мить

01.30 Таємниці кримінального 

світу

05.10 Таємниці слідства

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Свати біля плити

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

10.00 Х/ф «Чарівник Макс 
і легенда про персні»

11.50 М/с «Міа та я»

13.10 Орел і решка. 

Курортний сезон

18.00 Орел і решка. 

Шопінг-2016

19.00, 1.10 Вечірній квартал

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

22.40 КВК

03.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 М/с «Підлітки-мутанти 

— черепашки-ніндзя»

06.20, 9.40 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.30 Байдиківка

08.25 М/с «Смішарики. 

Пін-код»

09.00 Мультик із Лунтиком

10.35 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

11.25 М/ф «Роботи»

13.15 Х/ф «Моя супермама»
15.10 Країна У

20.20 Т/с «Домашній арешт»

23.20 Т/с «Світлофор»

0.40 ТЕТ-інтернет

1.40 Одна за всіх

2.10 БарДак

4.10 17+

5.00 Дамочки рулять

КАНАЛ «1+1»

06.00 Шість кадрів

08.05 Українські сенсації

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша 

і Ведмідь»

10.05 ТСН

11.00 Світ навиворіт-5

12.25 Т/с «Центральна 

лікарня»

15.15 Комедія «Свати-3»

17.20 Комедія «Свати-4»

19.30 ТСН-тиждень

21.00, 1.40 Мелодрама 

«Його любов»

00.40 Світське життя

ІНТЕР

06.50 Подробиці

07.20 М/ф

08.10 уДачний проект

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. 

Навколосвітня подорож

11.00 Орел і решка. Шопінг

12.00 Орел і решка. 

Ювілейний

13.00, 23.00 «Слов’янський 

базар» у Вітебську

15.30, 21.30 Т/с «Ластівчине 

гніздо»

20.00 Подробиці тижня

01.35 Х/ф «Сповідь 

Дон Жуана»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.50 Події

07.30 Зоряний шлях

09.10 Х/ф «Маша 

і Ведмідь»

11.00 Т/с «Сила Віри»

15.00 Х/ф «Любов 

для бідних»

17.00, 20.00 Т/с «Найкращий 

друг сім’ї»

19.00, 1.50, 5.50 Події тижня

22.00 Т/с «Сила серця»

02.40, 3.30, 4.15, 5.00 

Таємний 

код зламано

ICTV

05.00, 12.45 Факти

05.30 М/с «Том і Джері 

у дитинстві»

06.10 М/ф «Скубі-Ду. 

Скубідумські ігри»
06.35 Х/ф «Бетховен»
08.20 Х/ф «Бетховен-2»

10.05 Зірка YouTube

11.40 Дивитись усім!

12.35, 13.00 Без гальм

13.25 М і Ж
13.50 Х/ф «Втеча 

з Шоушенка»

16.40 Х/ф «Бій без правил»

18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф «Початковий код»
22.10 Х/ф «Людина, що 

біжить»
00.10 Х/ф «Армія темряви»

02.00 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

03.20 Провокатор

04.10 Т/с «Неправдива гра-2»

НОВИЙ 
КАНАЛ

03.15 Шурочка

04.10 Зона ночі

05.50, 7.45 Kids Time
05.52 Х/ф «Агент 

Коді Бенкс -2»

07.47 М/с «Дракони: 

вершники Олуха»

09.05 М/с «Кіт у чоботях»
11.00 Х/ф «Особливо 

небезпечна»
13.00 Х/ф «Ямакасі»
14.45 Х/ф «Погоня»
16.45 Х/ф «Трейсери»
18.40 Х/ф «Три дні 

на вбивство»
21.00 Х/ф «Людина 

листопада»

23.00 Х/ф «Сіністер-2»
01.00 Х/ф «Сіністер»

5 канал

УТ-1

06.00 Світ православ’я

06.45 Крок до зірок

07.35 Світ on line

08.10 Смакота

08.35 Золотий гусак

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.10 Д/с «Китай на кінчику 

язика»

10.10 Мистецькі історії

10.40 Гра долі

11.25 Спогади

11.55 Х/ф «Білий птах 
з чорною ознакою»

13.45 Театральні сезони

14.35 Фольк-music

16.05 Д/ф «Джиммі Картер»

18.00 Т/с «Мафіоза»

21.00, 5.30 Новини

21.30, 5.50 Теніс. Кубок 

Девіса. Щоденник

21.40 Перша шпальта

22.15 Книга ua

ТРК «ЕРА»
23.00 Паспортний сервіс

23.20 День Янгола

00.20 Телемагазин

01.20 Музичне турне

02.20 Віра. Надія. Любов

03.10 Х/ф «Тарас Шевченко»
05.00 Д/ф «Сімдесятники. 

Володимир Дахно»

06.00, 9.32 Вікно в Америку

06.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.35, 

11.30, 12.30, 13.30, 15.35, 

16.30, 17.30, 18.30, 22.30, 

23.30, 0.40, 1.00, 2.00, 3.30, 

4.00, 4.35 Час: Важливо

06.32, 18.10 Велика політика

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 

00.00, 5.00 Час новин

07.32 Суперкнига

07.50, 8.25, 22.15, 0.15 

Бізнес-час

08.10 Гра інтересів

08.32, 3.15 Феєрія мандрів

09.10 Сімейні зустрічі

10.10 Кордон держави

10.25 Будемо жити

10.40 Тема тижня

11.10 Рандеву з Я. Соколовою

11.32 Драйв

12.15 Автопілот-тест

12.20 Технопарк

12.25 Мотор

12.32 Прес-конференція про 

ситуацію у зоні АТО

13.10 Діалоги з Патріархом

14.10 Модне здоров’я

15.15 П’ятий поверх

16.05 У кабінетах

16.32 Акцент

17.15 Дзеркало історії

19.25, 0.20 Невигадані історії

20.00 Д/п «Світова війна. 

Загрози та виклики» 

21.00, 1.15, 5.15 Час: 

підсумки тижня 

з В. Гайдукевичем

21.40, 3.00 Час-Time

22.32 Д/п «Останній міф»

23.32 Фінансовий тиждень

01.55 Огляд преси

02.20 Машина часу

03.32 Не перший погляд

04.15, 4.40 Кіно з Я. Соколовою

05.50 Хроніка дня
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 Сьогодні у Варшаві розпочи-
нається дводенний саміт НАТО. 
Традиційно перший день та-
ких зустрічей присвячується 
дво стороннім і багатостороннім 
зустрічам і переговорам та цере-
моніальній вечері. А головні пе-
реговори, дискусії та прийнят-
тя документів зустрічі відбува-
ються на другий день. Польсь-
кі організатори саміту назвали 
його найважливішим із часу за-
кінчення Другої світової війни. 
Може, й перебільшення, але не-
значне. На саміті НАТО у Вар-
шаві говоритимуть про зміцнен-
ня східного флангу Альянсу, со-
юзників у Скандинавії та кібер-
безпеку. А головне — про нові 
виклики для НАТО у зв’язку з 
агресивною політикою Росії та 
перехід від політики роззброєн-
ня Альянсу, яка була прийня-
та після закінчення «холодної 
війни», до повернення союзу 
його колишньої дієвості та боєз-
датності. І не для агресії, а для 
стримування потенційного про-
тивника. На порядку денному 
зустрічі також міграційна кри-
за і тероризм. Загалом, після за-
вершення «холодної війни» на 
саміті у Варшаві вперше мають 
продемонструвати докорінні 
перетворення в Північноатлан-
тичному союзі.
 Саміт НАТО у Варшаві стане 
логічним продовженням саміту 
в Уельсі, який проходив близь-
ко двох років тому. Але якщо в 
2014 році Північноатлантичний 
альянс, відповідаючи на агре-
сивні дії Росії, фактично пра-
цював в авральному режимі, то 
нині НАТО готується до довгого 
і напруженого конфлікту, зазна-
чає «Радіо «Свобода». Також на 
саміті мають остаточно погоди-
ти Комплексний пакет допомо-
ги для України.
 На момент Уельського саміту 
від часу анексії Криму минуло 
лише півроку, конфлікт на сході 
України тривав лише кілька мі-
сяців, а агресивна позиція Росії 
стосовно Заходу лише форму-
валася. Навіть термін «гібрид-
на війна» був ще «новинкою». 
Якщо тоді НАТО готувало не-
гайну відповідь на виклик, то у 
Варшаві експерти країн-членів і 
їхніх партнерів працюватимуть 
над довготерміновою архітекту-
рою системи безпеки в умовах 
протистояння із Москвою. Ухва-
лений на Уельському саміті два 
роки тому план дій у сфері го-

товності союз НАТО вже цілком 
виконав, запевнив Генеральний 
секретар Північноатлантично-
го союзу Єнс Столтенберґ. Рі-
шення, які ухвалюватимуть 
8-9 липня у Варшаві, залиша-
тимуться актуальними протя-
гом десятиліть, впевнені ліде-
ри країн військово-політичного 
блоку. Не обійдуть на Варшавсь-
кому саміті і питання Брекзиту, 
референдум про вихід Великої 
Британії з Євросоюзу викликав 
багато емоцій в експертному се-
редовищі.
 Про розширення блоку в 
найближчому майбутньому 
не йдеться. Виключення зроб-
лять лише для Чорногорії, яка 
підписала протокол про вступ 
до НАТО у травні. Цього разу 
ця балканська країна братиме 
участь у ролі спостерігача, оста-
точний її вступ до Північноат-
лантичного альянсу запланова-
ний на наступний рік. «Офіцій-
на політика відкритих дверей 
НАТО зберігається, але поки не-
ясно, як потенційні кандидати, 
зокрема Грузія, Молдова і Ук-
раїна, зможуть нею скориста-
тися», — зазначав нещодавно 
екс-заступник командувача сил 
НАТО в Європі Джон Маккол.
 Враховуючи агресивну по-
ведінку Росії і бажання країн 
НАТО укріпити кордони, тема 
«східного фронту», скоріше за 
все, буде на саміті головною. У 

своєму спостреженні для дослід-
ницького інституту The Atlantic 
Council («Атлантична рада») 
екс-посол США в НАТО Ніколас 
Бернс і екс-командувач силами 
НАТО Джеймс Джонс вказува-
ли, що безпеку в Європі більше 
не можна сприймати як щось 
очевидне і зрозуміле. У 2014 
році в НАТО ухвалили рішен-
ня про розміщення військового 
контингенту в країнах Східної 
Європи і Балтії та створення но-
вих військ швидкого реагуван-
ня. Цього року східний фронт 
будуть ще більш укріплювати 
— планується ухвалення рішен-
ня про розміщення на сході чоти-
рьох батальйонів, по тисячі бій-
ців у кожному.
 Перший батальйон забез-
печить США, другий — Вели-
ка Британія, третій — Німеч-
чина. Четвертим, мабуть, зай-
матиметься Канада, але оста-
точне рішення щодо цього ще 
не ухвалено. Американський 
батальйон планують розміс-
тити в Польщі в районі Сувал-
ківського коридору. Так нази-
вають стокілометрову ділянку 
польсько-литовського кордо-
ну. Із флангів ділянка кордо-
ну «Сувалки-Каунас» затис-
нута між Білоруссю і Калінін-
градською областю Росії. Вій-
ськові НАТО побоюються, що у 
випадку конфлікту Росія може 
перекрити цей коридор і таким 

чином відрізати країни Балтії 
від Альянсу. Німецький ба-
тальйон, скоріше за все, від-
правиться в Литву, британсь-
кий — в Естонію, а четвертий, 
країна-розпорядник якого ще 
не встановлена, — в Латвію.
 Додатково США розмістить 
на східному фронті повномасш-
табну важку бригаду — близь-
ко 3500 вояків. Підрозділ буде 
виконувати завдання на тери-
торії країн Балтії, в Болгарії і 
Румунії. Крім того, базу НАТО 
в Румунії перетворять на пов-
номасштабний тренувальний 
центр — за словами Генерально-
го секретаря НАТО Єнса Стол-
тенберга, там планують розміс-
тити міжнародну бригаду. Про-
ходити службу в цій бригаді бу-
дуть від 3,5 до 5 тисяч бійців. 
Експерти говорять, що нові ба-
тальйони будуть розташовані у 
країнах Балтії та Польщі не для 
війни, а для стримування.
 Країни Балтії є найбільш 
вразливою ділянкою фронту для 
НАТО, якщо Росія перейде в на-

ступ. Нещодавня військова гра, 
яку проводив аналітичний центр 
RAND, показала, що Північ-
ноатлантичний альянс не змо-
же достатньо ефективно зупи-
нити агресію на цьо му напрям-
ку. Саме тому, говорять аналі-
тики, НАТО посилює співпрацю 
із двома країнами — не члена-
ми блоку. Йдеться про Фінлян-
дію та Швецію. За умови їхньої 
підтримки змінюється невигідне 
для країн НАТО співвідношення 
сил між ними й Росією.
 Жодна із цих двох країн ще 
не готова до вступу в Альянс, але 
підтримка цієї ідеї зростає, особ-
ливо в Швеції. У травні швед-
ський парламент спростив для 
НАТО процедури проведення 
тренувань і, у разі необхідності, 
бойових дій. Улітку прем’єр-
міністри і міністри оборони обох 
країн зустрічалися з міністрами 
країн НАТО у форматі «28+2». 
Цей формат може бути збереже-
ний у майбутньому.
 Анексія Криму Росією і пос-
тупова мілітаризація півос-
трова змушує НАТО слідкува-
ти за розвитком подій у Чорно-
му морі. Щоб не допустити пе-
ретворення його на «Російське 
озеро», як назвав море прези-
дент Туреччини Реджеп Таїп 
Ердоган, у Румунії планують 
запропонувати створити міжна-
родний морський патруль, який 
би діяв на постійній основі. Але 
цю ідею можуть не підтрима-
ти інші країни. Зокрема, проти 
того, щоб «перетворювати Чор-
не море на територію війни», 
виступив прем’єр-міністр Бол-
гарії Бойко Борисов. Отже, так 
званий «Чорноморський флот 
НАТО» також будуть обговорю-
вати на саміті.
 Ще в Уельсі кібератаки 
були визнані серйозною загро-
зою для Північноатлантично-
го альянсу. Тоді ж створення 
захисту від них визнали необ-
хідним елементом забезпечен-
ня колективної безпеки. Цьо-
го року заходи із забезпечен-
ня кібербезпеки можуть додати 
до оперативних планів навчань 
та тренувань і зробити ще од-
ним елементом безпеки, таким 
же важливим, як, наприклад, 
протиповітряну оборону. Від 
кібератак в останні роки пос-
траждали сайти французько-
го телеканалу, польської фон-
дової біржі, Білого дому, Конг-
ресу США, Державного депар-
таменту, американської газети 
«Нью-Йорк Таймс» та інші. ■

Кiм Чен Ин під санкціями США
 Сполучені Штати вперше запровади-
ли персональні санкції проти лідера Північ-
ної Кореї Кім Чен Ина. Американський уряд 
звинувачує його у порушеннях прав людини. 
Також санкції торкнулися десяти інших пів-
нічнокорейських високопосадовців. Пхеньян 
вже давно є об’єктом масштабних міжнарод-
них санкцій через свою ядерну програму. Но-
вий крок США аналітики називають спробою 
ще більше ізолювати країну.

Білорусь прагне нормалізації 
відносин із Америкою
 Президент Олександр Лукашенко гово-
рив на цю тему з повіреним у справах по-
сольства США в Мінську Рауландом Ско-
том, який завершує роботу в Білорусі. Без 
нормалізації відносин між Білоруссю та 
США зовнішня політика Мінська не буде 
повновартісною, зазначив президент Бі-
лорусі. Відносини Мінська з Вашингтоном 
упродовж довгих років не є найкращими. 
США послідовно вимагають дотримання в 
Білорусі демократичних стандартів. У 1995 
році неподалік Берестя білоруське війсь-
ко збило американський аеростат, внаслі-
док чого загинули дві особи. Ця подія ляг-
ла тінню на двосторонні білорусько-аме-
риканські взаємини.

Копiя ковчега Ноя
 У США збудували з дерева точну копію 
ковчега Ноя завдовжки 155 метрів. Спо-
рудження, яке тривало шість років і на яко-
му працювала одна тисяча осіб, і коштувало 
102 мільйони доларів. Очікується, що це при-
вабить сотні тисяч прочан і просто туристів, 
які залишать багато доларів. Лише впродовж 
року споруду на околиці американського міс-
та Вільямстаун у штаті Кентуккі мають відві-
дати два мільйони туристів. 

РПЦ за биття дітей «із любов’ю»
 Четвертого липня президент Росії Воло-
димир Путін підписав прийняті Держдумою 
поправки до закону, за якими биття дитини, 
яке не пов’язане iз нанесенням шкоди для її 
здоров’я і було здійснене вперше, буде кара-
тися адміністративними заходами — штра-
фом, арештом або громадськими роботами. 
В інших випадках за побиття члена родини 
передбачається кримiнальна відповідаль-
ність як за акти хуліганства. Нові законо-
давчі поправки різко засудила Російська 
православна церква. В її заяві говорить-
ся: «Святе Письмо і Свята Традиція перед-
бачають можливість застосування розсуд-
ливих і з любов’ю фізичних покарань, як 
невід’ємної частини визначених самим Бо-
гом батьківських прав». ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Цього тижня у Великій Британії оп-
рилюднено звіт незалежної комісії на 
чолі з сером Джоном Чилкотом про роль 
Великої Британії в іракській війні 2003 
року, який сколихнув як британське сус-
пільство, так і світовий політикум, пові-
домляє «Євроньюс». У звіті міститься 
висновок, що тодішній прем’єр-міністр 
Великої Британії Тоні Блер втягнув краї-
ну у війну, керуючись хибними даними 
розвідки про наявність у Саддама Хусей-
на зброї масового знищення. Водночас 
Чилкот наголосив, що на той час прем’єр 
не знав про помилку спецслужб. 
 Цю версію підтвердив і сам Тоні 
Блер: «Я лише покірно прошу, аби бри-
танський народ зрозумів, що я ухвалив 
таке рішення, бо я вважав його правиль-
ним, виходячи з наявної інформації та ін-

ших загроз, про які мені було відомо». 
Екс-прем’єр заперечує заяви своїх про-
тивників про те, що він навмисно збре-
хав про наявність в Іраку зброї масово-
го ураження. Тоні Блер навіть приніс пуб-
лічні вибачення за свої дії.
 Водночас багато активістів, а також 
родини загиблих військових вимагають 
судити екс-главу уряду. В очах родин за-
гиблих йому немає виправдання: «Піс-
ля такого обвинувального звіту Тоні Блер 
має бути у Гаазькому трибуналі». Водно-
час активісти говорять радше про політич-
ну відповідальність: «Ми маємо бороти-
ся, аби він перестав бути шанованим дія-
чем, який ходить по телеефірах, як він це 
робить зараз. Він — політичний труп».
 За час іракської війни 2003 року за-
гинуло понад 200 британських грома-
дян, із них 179 військовослужбовців, ба-
гато були поранені. У звіті Чилкота та-

кож зазначається, що армію направили 
до Іраку без належного спорядження. 
Велика Британія не спробувала всі мир-
ні варіанти перед вторгненням в Ірак, за-
явив упорядник 12-томної доповіді про 
участь країни в іракській кампанії сер 
Джон Чилкот. Він сказав, що військо-
ве втручання в той час було не єдиним 
можливим варіантом дій із боку Бри-
танії. Джон Чилкот також повідомив, що 
заяви про іракську зброю масового зни-
щення «були зроблені з невиправданою 
впевненістю» і післявоєнне планування 
було «абсолютно неадекватним». Втор-
гнення британських військ та подальша 
нестабільність в Іраку призвели до за-
гибелі щонайменше 150 тис. іракців — 
більшість із них цивільні. Більше мільйо-
на людей залишили своє місце прожи-
вання, сказав сер Джон. Робота над до-
повіддю тривала сім років. ■

ЗВІТИ ■

Запізніле вибачення Тоні Блера
Британський екс-прем’єр визнав помилковою участь його 
країни у війні в Іраку

НОВИНИ ПЛЮС ■

БЛОКУВАННЯ ■

Говорить Варшава
Сьогодні в Польщі розпочинається саміт НАТО

Генсек НАТО оглядає національний стадіон,  ❙
у приміщеннях якого проходить саміт. ❙

УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ ■

 До Варшави на зустріч лідерів де-
ржав-союзниць організації Північноат-
лантичного договору запрошено і Прези-
дента України Петра Порошенка. З ним 
планують говорити, з одного боку, про 
активність Росії в підтримці бойовиків на 
сході України та військову присутність 
Росії у Криму, з іншого — про реформу-
вання Збройних сил та допомогу НАТО у 
цій справі. У Варшаві так само має бути 
підписаний комплексний план підтримки 
України, який, за словами Столтенберґа, 
об’єднує в одне ціле весь спектр нашої 
допомоги. Державний секретар США 
Джон Керрі у середу відвідав Тбілісі, а 
вчора — Київ, аби дати знак Грузії та Ук-
раїні, що Америка віддана справі їх ньої 
безпеки в контексті агресії Кремля. Екс-
перти із стратегічного дослідницького ін-
ституту США «Фонд спадщина» (The 
Heritage Foundation) також закликали лі-
дерів Північноатлантичного альянсу роз-
ширити партнерство з Україною під час 
саміту НАТО у Варшаві. Голова місії Ук-
раїни при НАТО Єгор Божок заявив, що 
Київ розраховує на створення нових трас-
тових фондів НАТО для підтримки ук-
раїнської армії за результатами саміту 
Альянсу у Варшаві.
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Інна ТЕСЛЕНКО

До школи у Флориді син всту-
пав стрімко. Прийшов дізнатися 
«на потім» умови зарахування 
до ВНЗ США, з’ясував, що для 
випускників іноземних шкіл 
діє правило дворічного підго-
товчого відділення, але можна 
зекономити час, навчаючись 
в 11-12 класах американської 
школи, і вирішив пройти тести 
до кількох, які ще не закрили 
набір на наступний рік. Кінце-
вий термін подачі документів 
спливав через два тижні, на 
тести та співбесіду по скайпу 
лишалося ще близько тижня...

Оцінки мають значення
 «Мамо, для тебе важливі мої 
оцінки чи мої знання?!» — пате-
тично запитувало розбишакува-
те чадо, коли треба було підпису-
вати табель успішності наприкін-
ці навчальних семестрів. Епітет 
«талановите ледащо» син за-
звичай сприймав, як додаток до 
власного імені, особливо не замо-
рочуючись. Вчив те, що було ці-
каво. На уроках математики за-
вдання на кмітливість і вміння 
знайти нестандартне рішення 
лускав, як горішки, а в елемен-
тарних задачках допускав сміш-
ні помилки, які щоразу псували 
підсумкову оцінку. Сноуборд, 
скейт, футбол і комп’ютерні ігри 
займали на порядки більше часу, 
ніж шкільна програма. А бурх-
лива діяльність з поліпшення 
підсумкового балу починалася 
напередодні видачі табелю: бра-
лися підвищені зобов’язання на 
наступний рік і... благополуч-
но забувалися наступного дня до 
чергового дедлайну. 
 Але ті кілька тижнів, які ли-
шилися для підготовки до «аме-
риканських» онлайн-тестів, ви-
явили небачену працелюбність: 
щоденні заняття з англійської, 
математики, фізики, як з репе-
титорами, так і самостійні, про-
довжувалися до повної знемоги, 
без жодної скарги на гірке шко-
лярське життя. Омріяний MIT з 
наступною кар’єрою програміста 
Силіконової долини мобілізува-
ли в Михайла такі внутрішні ре-
зерви, про які, здається, і він сам 
не підозрював. Забігаючи напе-
ред, повідомлю: спеціалізацію, 
заявлену в першому мотивацій-
ному листі, протягом навчання 
в американській школі син вирі-
шив змінити. Не через неуспіш-
ність, він продовжує показувати 
високі результати з програмуван-
ня. Просто в якийсь момент зро-
зумів, що робота з людьми для 
нього органічніша, ніж з інфор-
маційними технологіями. Тому 
вирішив подавати документи 
на спеціальність «економіка», 
де так само враховується рівень 
успішності з точних наук. Але 
азарт, пробуджений першою під-
літковою метою, дав хороші пло-
ди: рівень кількох тестових про-
грам та особисті скайп-співбесі-
ди з представниками шкіл доз-
волили йому обирати будь-який 
з шести можливих навчальних 
закладів. Підозрюю, що North 
Broward Preparatory School син 
обрав не тільки через найвищий 
рейтинг (там, до речі, на той мо-
мент лишалося одне-єдине віль-
не місце), а й через близькість до 
узбережжя Атлантичного оке-
ану. Втім зайнятися серфінгом 
за весь перший рік навчання в 
одинадцятому класі йому так і 
не вдалося. Часу на це просто не 
знайшлося. Пріоритет високих 
оцінок він цього разу обрав для 
себе сам.

Американська англійська
 Попри цілком пристойний 
мовленнєвий рівень, навчан-
ня англійською у школі спочат-

ку давалося важкувато. У першу 
чергу — через швидкий робочий 
темп викладання предметів. На-
віть попри те, що після ще одно-
го внутрішнього тестування пе-
ред початком навчального року 
він потрапив у групу з іноземця-
ми, як і сам. Причин було кіль-
ка. Почнемо з психологічно-
го бар’єру: одна справа — мати 
змогу в будь-який момент пере-

питати рідною мовою значен-
ня незрозумілого слова, і зовсім 
інша — розуміти, що заповню-
вати «білі плями»у лексичному 
запасі ти можеш тільки сам. Ки-
тайські, бразильські, іспанські, 
італійські чи мексиканські одно-
класники тобі точно не зможуть 
допомогти з англійською. Мож-
ливість попрактикуватися у Ве-
ликобританії теж не отримала 
очікуваного прикладного ефек-
ту: американська англійська на 
слух виявилася інакшою, ніж 
британська. А вчитель матема-
тики мексиканського походжен-
ня на деякий час ускладнив ще й 
засвоєння точних наук. Загалом, 
початок навчання після ейфорій-
ного «я це зміг!» на деякий час 
передислокував у панічне «ма-

буть, я переоцінив свої можли-
вості...»
 Але раціонально-доброзич-
лива атмосфера на заняттях, ро-
зумний розпорядок дня і закри-
тий простір школи, позбавлений 
звичних «мирських» спокус, не-
вдовзі почали давати позитивний 
ефект. Американська англійсь-
ка щодалі ставала зрозумілішою, 
навіть у поширеному серед місце-

вого населення сленгово-метафо-
ричному варіанті. 

Предмети і системи
 Школа у США розрахова-
на на дванадцять років навчан-
ня. Щоправда, у старших кла-
сах вона передбачає індивіду-
альну спеціалізацію, залежно 
від професійного напряму, який 
учень обирає сам. Скажімо, оз-
вучене Михайлом програму-
вання сформувало насиченість 
його шкільного розкладу точни-
ми науками: математика, фізи-
ка, програмування. Звісно, сві-
това історія, мова та література 
— універсальні для всіх предме-
ти, безвідносно до спеціалізації. 
Учень обов’язково відвідує об-
рані спортивні секції. Вибір як-

найширший. Це може бути і 
плавання, і теніс (корти чи пінг-
понг), і волейбол чи баскетбол, 
сокер... Найпрестижніше — пот-
рапити до складу команди з аме-
риканського футболу чи (дівчат-
кам) до групи підтримки — чер-
лідингу. Ті, кому це вдається, 
користуються багатьма префе-
ренціями, у тім числі і фінансо-
вими знижками на навчання (до 
50 відсотків). Михайло на відбір-
кових тренуваннях потрапив до 
складу запасних, один із неба-
гатьох новачків. Але після кіль-
кох тижнів тренувань зрозумів, 
що переплюнути американських 
школярів, які тренуються з ран-
нього дитинства, йому за кілька  
років навряд чи вдасться, і вирі-
шив сконцентруватися на тенісі 
й плаванні. Тобто, грати в люби-
тельських командах у вільний 
час він продовжує, а от щоденни-
ми чотиригодинними тренуван-
нями у складі шкільних «про-
фі» пожертвував, щоб приділя-
ти більше часу власне наукам.
 Окрім математики, одним з 
улюблених предметів у сина ста-
ла історія. Програма вибудува-
на так, що учні послідовно за-
нурюються в контексти різних 
епох кожної країни, акцентую-
чи не стільки на датах, скільки 
на особливостях культурно-еко-
номічної еволюції. Урок завжди 
передбачає можливість діалогів 
і дискусій, у яких, окрім стан-
дартних знань, дуже цінуєть-

ся індивідуальне бачення учня. 
Тут вроджена Мишкова «опо-
зиційність» знайшла для себе 
конструктивне русло і розквіт-
ла пишним цвітом. Особисто для 
мене стали приємним сюрпри-
зом наші з ним «скайп-діалоги» 
за підсумками таких уроків. Син 
почав обговорювати зі мною своє 
бачення найнесподіваніших сус-
пільних тем, навіть радитися, 
чого раніше не було ніколи.
 Цікаво, що кожен навчаль-
ний предмет у школі він вив-
чає в іншій групі, склад якої час 
від часу змінюється, щоб і учні, 
і вчитель перебували у спільній 
понятійній площині. Якщо вчи-
тель бачить, що хтось у групі «за-
бігає вперед», він рекомендує для 
учня переведення в іншу, з вищи-
ми вимогами й обсягом завдань. 
При цьому оцінка знань кожно-
го відома тільки самому учню і 
вчителю після регулярного тес-
тування. Власний рівень за по-
точними тестами і контрольни-
ми можна перевірити в онлайн-
режимі і за необхідності скори-
гувати, не чекаючи остаточних 
триместрових підсумків. Тобто 
ніхто нікого не підштовхує і не 
соромить: хочеш мати вищий бал 
— більше приділяєш уваги пред-
мету і отримуєш. Влаштовує тебе 
твій рівень — ніхто ніяких пре-
тензій не пред’являтиме. Учні 
теж оцінюють роботу вчителів. 
Є можливість переходити в гру-
пу до іншого викладача, чи то за-
для експерименту, чи то для кра-
щого психологічного контакту. 
Зазвичай у класі з обов’язкових 
дисциплін навчається до 20 уч-
нів. Але можна взяти додатко-
вий предмет, який цікавить, — 
скажімо, гру на гітарі чи трудо-
ве навчання. У такій довільній 
групі найчастіше навчається по 
5-10 дітей.

Самостійність у супроводі 
 Іноземні школярі зазви-
чай живуть у дормі — шкільно-
му гуртожитку, розділеному на 
хлоп’ячий і дівчачий корпуси. В 
кожному з них постійно чергує 
кілька дорм-перентів («шкіль-
них батьків»). Окрім контролю 
за порядком у кімнатах і дотри-
мання розпорядку дня, їхня го-
ловна робота полягає у дружньо-
му і дорадчому спілкуванні з міс-
цевими мешканцями, котрі, хоч 
би якими самостійними вони 
були, частенько потребують зви-
чайної людської уваги. Дорм-пе-
ренти, за відгуками сина, това-
риські й діяльні. Часто грають з 
учнями у різні рухливі ігри, за-
вжди відкриті для спілкування 
і порад. Той, хто має грін-карту,  
живе сам, особливо американ-
ці. Проживання в дормі занад-
то дороге. Машини як мешкан-
ців дорму, так і учнів, які при-
їздять на уроки щодня (права 
водія тут отримують із 16 років), 
заповнюють просторі парковки 
шкільної території. До речі, не-
сподіваний нюанс: на електрич-
них «Теслах» тут їздять школяр-
ки, тут вони вважаються «дівча-
чим» авто. Навчається у North 
Broward Preparatory School і чи-
мало американських дітей з ін-
ших штатів, які теж оселяються 
у дормі. Учні, які живуть у дор-
мах, не можуть мати машин.
 Звісно, для школярів перед-
бачено (як іноземних, так і міс-
цевих) чимало спортивно-куль-
турних програм та подорожей. 
Класичні — літаком до Нью-
Йорка та Вашингтона, автобус-
ні — до парку розваг у Орландо 
чи до національних природних 
заповідників. Цікаве навчан-
ня розбавляється цікавим від-
починком. І в таких умовах пи-
тання про пріоритетність знань 
і оцінок якось само собою втра-
чає всякий зміст. ■

ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Американський вишкіл для 
українського старшокласника
У школах США цінують спортсменів, митців 
і дітей, готових відстоювати власну позицію

■

Сокер, регбі, волейбол, баскетбол — американські школярі знайомляться з правилами цих ігор змалечку на практиці.❙

...Травень 2016-го.❙Вересень 2015-го...❙

Ніхто нікого не підштовхує і не соромить: хочеш мати 
вищий бал — більше приділяєш уваги предмету 
і отримуєш. 
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«Збірна Португалії — це не лише Кріштіано Роналдо. 

Передусім ми — команда. Але мені вдалося сьогодні відзначитися, 
і мій гол допоміг нам вийти у фінал».

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

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Після Олімпіади-2012 в 
Лондоні, де українські легкоат-
лети зусиллями списометаль-
ника Олександра П’ятниці, 
стрибунки потрійним Ольги 
Саладухи та жіночого сприн-
терського квартету здобули 
три нагороди («срібло» та дві 
«бронзи», відповідно), вітчиз-
няна «королева спорту» потра-
пила в «зону турбулентності». 
Резонансні події, які з того часу 
пережила українська легка ат-
летика, не могли не вплинути 
на подальший вектор її розвит-
ку. Нагадаємо, що чотири роки 
тому з великим скандалом по-
саду президента профільної фе-
дерації залишив її багаторіч-
ний керманич Валерій Борзов. 
А наші провідні спортсменки, 
призерки лондонських Ігор, 
спринтерки Єлизавета Бризгі-
на та Марія Ремень «попалися» 
на вживанні заборонених пре-
паратів.
 Загалом, як iшлося в одній 
із нещодавніх доповідей Все-
світньої антидопінгової аген-
ції (ВАДА), Україна разом iз 
Туреччиною, Кенією та Ма-
рокко входить до числа країн 
iз «досить високою поширеніс-
тю зловживання допінгом та 
проблемами з проведенням до-
пінг-тестів». Звісно, порівню-
вати епізодичні спалахи злов-
живання «стимуляторами» в 
Україні з системною роботою 
з «фармакологічного вирощу-
вання» чемпіонів, яка остан-
німи роками велася в Росії, не 
можна, утім підвищена ува-
га ВАДА до «чистоти легко-
атлетів» не могла не накласти 

свій відбиток на підготовку віт-
чизняних атлетів до Олімпіади 
в Ріо-де-Жанейро.
 Днями в Амстердамі стар-
тував літній чемпіонат Євро-
пи, куди, за виняткомм чемпіо-
на світу-2013, стрибуна у висо-
ту Богдана Бондаренка, прибу-
ли всі найсильніші вітчизняні 

легкоатлети. Попри календар-
ну близькість Олімпіади, дале-
ко не всі вони обзавелися пере-
пустками до Бразилії. Так, ста-
ном на початок тижня, жодно-
му з вітчизняних легкоатлетів 
не вдалося виконати олімпійсь-
кий норматив у бігу на 800 м, 
1500 м, 5000 м, 10000 м, 110 м 

iз бар’єрами, 400 м з/б, 3000 м 
iз перешкодами, стрибках пот-
рійним, iз жердиною, у довжи-
ну, штовханні ядра. Водночас у 
жіночій команді були не закри-
тими усього лише дві стаєрські 
номінації — біг на 5000 та 
10000 м. А ЧЄ в Амстердамі — 
остання можливість покращи-
ти свої персональні результати 
й здобути путівки до Ріо. 
 У перший день змагань 
українська легкоатлетична 
збірна активно слідкувала за 
виступом бронзової призер-
ки чемпіонату Європи-2012 

Ольги Скрипак на 10-кіломет-
ровій дистанції. Вітчизняна 
стаєрка показала свій найкра-
щий результат у сезоні, якого, 
втім, вистачило лише для 15-
го місця в підсумковому про-
токолі. На жаль, до олімпій-
ського часу-нормативу (32 хв. 
15,00 сек), як і до п’єдесталу, 
наша співвітчизниця не дотяг-
нула досить багато (33.36,79).
 А от результати найсиль-
нішого вітчизняного багато-
борця Олексія Касьянова, по-
казані на старті змагань, вия-
вилися значно приємнішими. 
Срібний призер зимового чем-
піонату світу-2016 підтвердив, 
що перебуває в хорошій фор-
мі й готовий захистити звання 
одного з лідерів континенталь-
ного декатлону. Після шести 
видів представник Запоріжжя 
в проміжному протоколі посі-
дає перше місце, випереджаю-
чи найближчого переслідувача 
— іспанця Хорхе Уренью — на 
85 балів. ■

Григорій ХАТА

 Сучасний футбольний світ уже дав-
но сприймається в розрізі протистоян-
ня двох геніальних футболістів — ар-
гентинця Ліонеля Мессі та португаль-
ця Кріштіано Роналдо. На клубному 
рівні, виступаючи за «Барселону» та 
«Реал», відповідно, обоє зібрали доволі 
вражаючу колекцію трофеїв. І наяв-
ність у їхньому музеї «Золотих м’ячів» 
— прямий результат цієї роботи. А от 
у національних збірних і Кріштіано, й 
Ліонель серйозними здобутками пох-
валитися не можуть. Власне, жодного 
трофею з національною збірною їм ви-
грати не вдалося.
 Після того як кілька тижнів тому в 
фіналі Кубка Америки проти чилійців 
у серії 11-метрових ударів Мессі «запо-
ров» свою спробу, залишивши «біло-
блакитних» біля «розбитого корита», у 
розпачі він зробив сенсаційну заяву. Не-
можливість підкріпити чемпіонські ам-
біції яскравими трофеями змусила 29-
річного аргентинського генія оголосити 
про завершення виступів на міжнарод-
ному рівні. 
 Хоч як би феноменально Лео вигля-
дав у «Барселоні», одягаючи «біло-бла-
китну» футболку, ореол феноменаль-
ності тут же кудись тікає від нього. Усе, 
що йому вдалося виграти зі збірною Ар-
гентини — не надто популярне серед 
футболістів олімпійське «золото» на Іг-
рах-2008 у Пекіні. Водночас три срібні  
фініші на Кубку Америки та титул віце-
чемпіона світу 2014 року своїми персо-

нальними здобутками Мессі, звісно, не 
вважає.
 Водночас у лідера португальської 
збірної Роналдо зовсім інші життєві 
орієнтири: пережиті спортивні невдачі 
він сприймає лише як стимул для нових 
спроб. Поки Мессі змушений займатися 
нефутбольними справами, намагаючись 
уникнути 21-місячного тюремного стро-
ку, присудженого йому судом Барселони 

за уникнення від сплати багатомільйон-
них податків, Роналдо, виступаючи вже 
на своєму четвертому чемпіонаті Євро-
пи, допоміг своїй збірній пробитися до 
фіналу турніру.
 У 2004 році, у вирішальному поєдин-
ку на домашньому Євро, португальці за-
знали прикрої поразки від греків. Че-
рез 12 років після тієї невдачі Кріштіа-
но сподівається, що повторна спроба ви-

явиться успішнішою. «Вірю, що у нас 
буде привід для посмішок, а сльози на 
наших щоках стануть сльозами радості. 
Я завжди говорив, що мрію  виграти ти-
тул зі збірною Португалії, й ми стали до 
цього ближчi. Ми знали, що на нас чекає 
довгий шлях. Наша команда пережила 
ряд складних моментів, але, на мою дум-
ку, краще слабо почати й позитивно за-
кінчити, ніж навпаки», — сказав після 
переможного півфіналу над валлійцями 
Роналдо.
 Опонуючи збірній свого партнера по 
«Реалу» — Гарету Бейлу, Кріштіано на-
очно продемонстрував, чому вважаєть-
ся одним із кращих футболістів планети. 
Забивши в поєдинку переможний м’яч 
(та зробивши результативну переда-
чу), «К7» повторив рекорд результатив-
ності на Євро Мішеля Платіні, на рахун-
ку якого було дев’ять голів. «Кріштіано 
— справжній бомбардир, і він знову за-
бив. Але в нашій поразці винні ми, а не 
наш суперник. Хай там як, але ми все-
одно пишаємося собою, адже ніхто не 
очікував, що наша команда забереться 
настільки високо по турнірній сітці», — 
наголосив Бейл.
 Нагадаємо, що незадовго до старту 
Євро збірна України в Києві мінімально 
перемогла валлійців у контрольному мат-
чі, щоправда, тоді за новоспечених брон-
зових призерів ЧЄ-2016 не грали їхні лі-
дери  — Бейл та Ремзі. Власне, через дис-
кваліфікацію не було останнього й у пів-
фінальному двобої з португальцями... А 
як виглядають валлійці без його креатив-
них ідей, у принципі, відомо. До слова, 
перемога над Уельсом стала першою зви-
тягою збірної Португалії на ЧЄ-2016, яка 
була здобута в основний час. ■

ЄВРО-2016

Реалістичний мрійник
Удруге в своїй історії збірна Португалії зіграє у фіналі чемпіонату Європи

■

Кріштіано Роналдо ударом головою приносить перемогу збірній Португалії над валлійцями 
у півфіналі ЧЄ-2016.
Фото з сайта УЄФА.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат Європи. Півфінал. Португалія 
— Уельс — 2:0 (К. Роналдо, 50; Нані, 53).
 У другому півфіналі вчора пізно ввечері грали: 
Франція — Німеччина.

■

Велоспорт
 На п’ятому етапі «Тур де Франс», що мав гірський рельєф, гучно заявив про себе 
єдиний у пелотоні український гонщик Андрій Гривко. Разом з кількома попутниками 
представник команди «Астана» опинився в невеличкому за кількістю «відриві» й дов-
гий час перебував у числі претендентів на тріумф. Утім на фініші етапу, коли довелося 
долати підйом з великим градієнтом, 31-річний українець «став». Перемогу ж відсвят-
кував бельгієць Грег ван Авермат iз «Бі-Ем-Сі», який, окрім того, ще й став лідером за-
гального заліку, відібравши жовту майку в словака Петера Сагана.

Теніс
 Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна останньою з наших повпредів за-
вершила виступи на Уїмблдоні, програвши в дуеті з японкою Місакі Дої поєдинок дру-
гого раунду парних змагань австралійсько-російському тандему Гаврилова/Касаткіна 
— 6:3, 3:6, 1:6. ■

ХРОНІКА■

На 110 м iз бар’єрами запорізький багатоборець Олексій Касьянов 
установив рекорд чемпіонатів Європи.
 Фото з сайта ФЛАУ.

❙
❙
❙

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Олімпійська прелюдія
На чемпіонаті Європи в Амстердамі українські атлети 
намагатимуться «закрити» вакантні місця на Ігри в Ріо

■
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 Чоловік продає собаку. Покупець  
запитує:
 — Вiн здоровий?
 — Здоровий!
 — Розумний?
 — Розумний!
 — Вірний?
 — Вірний, вже вп’яте продаю.

* * *
 Розмовляють сусіди:
 — Вчора всю ніч у вас світили-
ся вікна. Гостi були?
 —  Ні. 3автра дружина повер-
тається з санаторію, і в неї може ви-
никнути питання, чому так мало на-
крутив електролічильник.

* * *
 — Свідок, ви повинні говорити 
правду, тільки правду і нічого, крім 
правди.
 — Так, пане суддя.
 — Що в такому випадку ви мо-
жете сказати по справi?
 — А що можна сказати при та-
ких обмеженнях?

* * *
 Дружина повернулася з відря-
дження і кричить iз порога:
 — Що, паразит, знову баб водив?
 — Ну не баб, а лише одну. Ти ж 
сама сказала перед від’їздом: «Тіль-
ки спробуй!»

По горизонталі:
 1. Тварини, які, якщо віри-
ти Михайлові Коцюбинському, 
ні в чому не винні. 3. Об’єднання 
кількох парламентських фракцій, 
які складають більшість. 9. Істо-
рична область в Іспанії. 10. Тва-
ринка, яка у відомому мультику, 
навчилася усміхатися своєму ві-
дображенню. 12. Вигук, який оз-
начає здивування. 13. Один із 
друзів Котигорошка. 16. Жін-
ка легкої поведінки, розпусни-
ця. 17. Країна, контури якої на-
гадують жіночий чобіт. 19. Мар-
ка радянських цигарок без філь-
тру. 20. Сибірська річка. 23. 
Господарська будівля для худо-
би та сільськогосподарського 
реманенту. 24. Субетнічна гру-
па євреїв, вихідців із Централь-
ної Європи. 26. Найбільша річ-
ка Південної Америки. 27. Клуб-
ний танцювальний стиль на ос-
нові електронної музики.  
По вертикалі:
 1. Сучасний український 
письменник, автор понад півсотні 
романів, серед яких чимало де-
тективів. 2. Льодова кірка на сні-
гу, що утворюється під час від-
лиги. 4. Відправа в православній 
церкві, яку служать у першій по-
ловині дня, до обіду. 5. Знаме-
нитий кіноактор і режисер, майс-

тер бойових мистецтв. 6. Головна 
магістраль. 7. Вітрильник. 8. Ху-
дожній прийом, коли назва час-
тини заміняє ціле і навпаки. 11. 
Ім’я відомого українського істо-
рика, сходознавця і переклада-
ча, що народився у Володимирі-
Волинському. 14. Коханка Напо-
леона Бонапарта. 15. Поширене 
захворювання, викликане вра-
женням паразитами печінки і ки-
шечнику. 18. «Неначе..., в сер-
це вбитий, оту Марину я ношу» 
(Тарас Шевченко). 21. Органічна 
фарба. 22. Період, стадія в роз-
виткові якого-небудь явища, про-
цесу тощо. 25. Літера грецького 
алфавіту, якою позначається гус-
тина тіл і речовин. ■

Кросворд №77
від 1—2 липня
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з 11 до 17 липня
 Овен (21.03—20.04). На 

цьому тижнi вас чекає фiнан-
совий виграш. Але будьте обе-
режнi з ризикованими оборуд-
ками. Здiйсняться деякi вашi 
бажання.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 16.

 Телець (21.04—21.05). 
Нове кохання викличе бурю по-
чуттiв i пристрастей. Ваш партнер 
надовго залишиться для вас ета-
лоном. У вихiднi чекайте гостей.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 12.

 Близнюки (22.05—21.06). 
Настав час засукати рукави i бра-
тися за роботу. Щоб витиснути з 
удачi максимум, прислухайтеся 
до власної iнтуїцiї.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Рак (22.06—23.07). Не нех-
туйте допомогою близьких, кров-
нi зв’язки виявляться найвигiднi-
шими. Час перевiрить на мiцнiсть 
вашi особистi стосунки.
 Дні: спр. — 17; неспр. — немає.

 Лев (24.07—23.08). Не на-
магайтеся обiгнати течiю, спокiйно 
продовжуйте те, що почали, i наби-
райтеся сил перед майбутнiми до-
сягненнями. Знадобиться ваша рi-
шучiсть для утримання позицiй.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 14.

 Діва (24.08—23.09). На 
 цьому тижнi у вас буде багато 
приємних моментiв. Радимо зай-
нятися будь-яким видом спорту, 
завдяки цьому ви зможете позбу-
тися зайвої ваги.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Терези (24.09—23.10). 
Цими днями ви вiдчуєте приплив 
сил. Для ваc скрiзь буде зелене 
свiтло. Завдяки своїй активностi 
незабаром ви станете лiдером.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 16.

 Скорпіон (24.10—22.11). 
Щоб позбутися неприємних вiд-
чуттiв, займiться чимось приєм-
ним i водночас корисним. Варто 
утриматися вiд поїздок i службо-
вих вiдряджень.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 15.

 Стрілець (23.11—21.12). 
Якщо ви хочете пiдвищити свiй 
соцiальний статус або стати 
керiвником, серйозно займiться 
кар’єрою. Будьте наполегливими 
у своїх справах.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Козеріг (22.12—20.01). 
Якщо ви наполегливо досягати-
мете цiлей, то зможете заклас-
ти фундамент свого подальшого 
благополуччя. За що б ви не взя-
лися — фiнансовий успiх гаран-
товано.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 17.

 Водолій (21.01—19.02). 
Попереду фiнансова перевiрка, 
до якої слiд пiдготуватися зазда-
легiдь. Зберiгайте спокiй i впев-
ненiсть у своїх силах.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 15.

 Риби (20.02—20.03). Якщо 
справи дають хорошi дивiденди, 
не зупиняйтеся на досягнутому. 
Особливої уваги потребують осо-
бистi стосунки.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 14. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■
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Дана ДОЛИНСЬКА

 Останнім часом ук-
раїнська вишиван-
ка впевнено виходить 
на подіуми та червоні 
доріжки. Не цурають-
ся її і знаменитості різ-
ного штибу. Починаючи 
з відомого фото Джиммі 
Морісона у вишитій со-
рочці, подарованій ет-
нічним українцем Енді 
Ворхолом, і закінчую-
чи фото Сильвестра Ста-
лоне, Арнольда Швар-
ценеггера, Джекі Чана 
і мільярдера Річарда 
Бренсона в аналогіч-
ному вбранні. Не менш 
стильно на знаменитос-
тях виглядають і жі-
ночі вишиванки — такі 
сорочки і сукні є в гар-
деробах Різ Уїзерспун, 
Ніколь Кіндман, Кеті 

Холмс, Сандри Буллок 
та Кейт Мосс.
 Днями до цього списку 
додалася дочка легендар-
ного рок-музиканта Оззі 
Осборна, поп-рок співач-
ка Келлі. На своїй сторін-
ці в мережі Instagram зір-
ка виклала фотографію в 
чудовій сукні-вишиванці 
від українського дизайне-
ра Юлії Магдич. Розкіш-
на довга полотняна сук-
ня, оздоблена квітами і 
ластівками, різко конт-
растує з ультра-модною 
короткою зачіскою і ла-
вандовим кольором во-
лосся Келлі, але водночас 
дуже їй личить.
 Для Келлі знайом ство 
з моделями українсь-
кої дизайнерки стало 
справжнім відкриттям. 
«Люди можуть думати, 
що Нью-Йорк — центр 

моди, але я маю свій — 
це Україна. Не можу 
повірити, що я перша 
знаменитість, яка одягла 
@yuliya_magdych. Зга-
дайте моє слово, Юлія 
стане наступним героєм 
моди», — підписала фото 
співачка. До слова, вона 
сама є доволі непога-
ним модельєром і серед 
селебрітіз вирізняєть-
ся вишуканим смаком і 
любов’ю до експеримен-
тів з образами.
 Українські мотиви 
не дають спокійно спа-
ти модним дизайнерам 

уже кілька сезонів пос-
піль. От і цьогорічний 
паризький тиждень моди 
відзначився показом 
осінь-зима 2016 бренду 
MonclerGammeRouge. 
Деякі сукні та кофтини 
колекції нагадували ук-
раїнську вишивку хрес-
тиком — чорно-червоні 
орнаменти на білому тлі. 
Тож слова стильної Кел-
лі про майбутній злет ук-
раїнських дизайнерів не 
такі далекі від істини. 
Тим більше, якщо сама 
Осборн береться робити 
їм промоцію. ■

ЗНАЙ НАШИХ!

Як ясочка
Донька легендарного 
Оззі Осборна вдягла авторську 
вишиванку української дизайнерки

■

Келлі Озборн.❙

9—10 липня 
за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ. Вiтер пiвден-
но-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +12...+14; удень 
+21...+23. Пiслязавтра вночi +12...+14; удень +21...+23.
Миргород: без опадiв. Уночi +10...+12; удень +22...+24.
Вiнниця: короткочасний дощ. Уночi +11...+13; удень 
+22...+24.
Одеса: мiсцями короткочасний дощ. Уночi +16...+18; удень 
+25...+27.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, дощ. Трускавець: 
уночi +9..+11; удень +17...+19. Моршин: уночi +10...+12; удень 
+18...+20.
7 липня температура води в Чорному та Азовському морях 
становила 23-28 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 23.
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