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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,14 грн 

1 € = 28,04 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

На результати всіх соціологічних опитувань у Росії найбільший вплив справляє телевізор. ❙

Кінець 
братерству 
Україна для росіян — другий після США найбільший ворог, 
засвідчили опитування в «північного сусіда»
стор. 13 »

Не та тепер 
Конституція

Депутати ухвалили 

зміни до Основного 

закону в частині 

правосуддя
стор. 4 »

Сьоме коло 
пекла

Вінницький суд взявся 

розглядати справу 

добровольця Андрія Сарвіри 

за старим обвинуваченням
стор. 4 »

Повені в Європі: 

найбільше 

постраждали 

Німеччина та 

Франція
стор. 13 »

Пливе вулицею корабель
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«Прихильників Санчеса обурює головним чином те, що його судять без 
чітких доказів вини. Є тільки слово проти слова».

Євген Фолов, «Українська правда»
Андрій Сарвіра

доброволець-волонтер з позивним «Санчес»

УКРАЇНА МОЛОДА

кубометрів
збільшила видобуток природного газу 
компанія «Укргазвидобування» за під-
сумками січня-травня 2016 року, що  на 
0,4% більше порівняно з аналогічним пе-
ріодом минулого року, повідомила прес-
служба компанії. 

До 6 млрд.
гривень
не вистачає доро-
гам Херсонщини, 
заявив «губер-

натор» Херсонської області Андрій Гордєєв.  
Ямковий ремонт було зроблено на площі 56 
тис.кв. м. У курортному напрямку — 7,4 тис. 
кв. м. Не закритими ще залишаються курор-
тні напрямки — Генічеськ, Скадовськ, Заліз-
ний Порт, Хорли.

гривень
заощади-
ли у Мініс-
т е р с т в і 

оборони України на послуги харчування 
завдяки електронній системі закупівель. 
Про це розповів міністр оборони України 
Степан Полторак.

гривень
проситиме додатко-
во виділити Мініс-

терство охорони здоров’я на лікування українців за 
кордоном, розподіливши вже 203 млн. грн., виділе-
них держбюджетом із цією метою для 35 українсь-
ких пацієнтів, заявив заступник міністра охорони 
здоров’я України Роман Василишин. У черзі на сьо-
годні перебуває ще 37 хворих, які потребують тако-
го лікування.

доларiв
планує виді-
лити Києву 
Канада у ме-

жах двосторонньої технічної допомоги, 
повідомив посол України в Оттаві Анд-
рій Шевченко, зазначивши, що це не є 
гуманітарна допомога. За його слова-
ми, кошти направлятимуть на всі на-
прями.

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

2 млрд. 400 млн. 133 млн. 45 млн.

ПЕРЕСЛІДУВАННЯ

Сьоме коло 
пекла
Вінницький суд узявся 
розглядати справу добровольця 
Андрія Сарвіри за старим 
обвинуваченням
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 Вінницький міський суд по-новому розпо-
чав розгляд справи добровольця-волонтера Анд-
рія Сарвіри з позивним «Санчес». Нагадаємо, що 
хлопця звинувачують у «заподіянні тяжких тілес-
них ушкоджень» синові директора м’ясокомбінату 
«Іванівські ковбаси» Сергію Семенчуку ще у 2008 
році. Хоча за роки, які триває судове розслідуван-
ня, так і не вдалося знайти ні відбитків пальців 
Сарвіри на пляшці, якою було порізано обличчя 
постраждалого, ні свідків, які підтвердили б, що 
саме Андрій завдав удару. У вересні минулого року 
суддя Курбатова присудила взяти під варту «Сан-
чеса» за «порушення підписки про невиїзд», хоча 
хлопець і не приховував, що він попросився доб-
ровольцем у зону АТО, і на всі судові засідання ре-
гулярно з’являвся. І лише у лютому Апеляційний 
суд Вінницької області скасував це рішення і від-
правив справу на новий судовий розгляд, знявши 
з Сарвіри будь-який запобіжний захід.
 Провадження прийняла нова суддя Гайду Ган-
на Володимирівна. Свого часу вона взяла відвід, ос-
кільки її чоловік брав участь у цій справі, але отри-
мала відмову. Втім, крім цих формальних переста-
новок, нічого в процесі, схоже, не змінилося. Нова 
суддя без обговорення відхилила клопотання за-
хисту Сарвіри повернути скомпрометований обви-
нувальний висновок до прокуратури на доопрацю-
вання і призначила слухання на його основі. «Ми 
звернули увагу судді на недоліки обвинувального 
акта, поданого прокурором, але вона проігнорува-
ла наші доводи і призначила слухання в межах цьо-
го обвинувального акта, навіть не обґрунтувавши 
свою мотивацію. Тому зараз фактично почнеться 
по-новому судовий процес із допитом старих свід-
ків, розглядом того, що уже десять разів розгляда-
лося. Наскільки це все затягнеться і яким буде ре-
зультат, передбачити зараз складно», — повідомив 
«УМ» адвокат Сарвіри Андрій Киченок.
 Сам «Санчес» після звільнення з-під варти і ре-
абілітації в госпіталі в Дніпрі повернувся на пере-
дову у 81-шу бригаду. На судове засідання вчергове 
приїхав iз-під Слов’янська. «Таке враження, що ні-
чого не змінилося — все відбувається за одним сце-
нарієм. Я вже бачив те саме, коли була суддя Кур-
батова: ті самі вироки без обґрунтування, ті самі 
перезирання прокурора з потерпілим. Вони наче 
не відчувають, що час змінився і люди змінилися, 
що справа отримала розголос і просто так, «втиха-
ря», просто за чиїмось бажанням їм уже не вдасть-
ся мене закрити. Мабуть, будуть брати ізмором», — 
каже Андрій. 
 До речі, це вже друга спроба дати справі новий хід 
— на перше засідання, 12 травня, потерпілий прос-
то не з’явився. Водночас лише за минулий рік Анд-
рій потратив більше десяти тисяч гривень на відві-
дування судових засідань. «Приїхати зі Слов’янська 
до Вінниці лише в один бік — більш як 600 гривень. 
І назад стільки ж. Якщо засідання будуть часто пе-
реносити — всі кошти підуть на дорогу. Очевидно, 
на це й розраховують. І на те, що інтерес у ЗМІ до цієї 
справи спаде», — зазначає «Санчес».
 Наступне судове засідання призначено на 7 лип-
ня. І відступати ніхто не збирається. ■

■

Олена КАПНІК

 Напередодні y столиці Бі-
лорусі відбулася зустріч Трис-
торонньої контактної групи з 
врегулювання ситуації на Дон-
басі. Укотре під час переговорів 
українська сторона стикається з 
перешкодами з боку представ-
ників самопроголошених рес-
публік. Якщо раніше бойовики 
наголошували на амністії, що 
неабияк блокує обмінний про-
цес, то зараз терористи при-
ховують факти про місцепере-
бування i кількість українських 
бранців на своїх територіях. За 
словами представника України 
в контактній групі Ірини Гера-
щенко, спільно зі Службою без-
пеки вони «по зернятку» збира-
ють інформацію про заручни-
ків, яких необхідно включити y 

списки на звільнення.
 Вже кілька місяців Київ не 
може отримати y бойовиків ві-
домостей про долю вченого-
релігієзнавця Ігоря Козловсь-
кого, важкохворого незрячо-
го військового Володимира 
Жемчугова, співробітника ООН 
Юрія Супруна. Наразі українсь-
ка сторона довела до відо-
ма місії ОБСЄ факт утримання 
бойовиками 14 осіб, інформа-
цію про яких сепаратисти при-
ховували «від усього світу». За 
словами Геращенко, вона дуже 
сподівається на співпрацю i го-

това йти на компроміси y питан-
ні звільнення українців.
 Коментуючи «УМ» ситуацію 
y Мінську, головний координа-
тор «Донбас SOS» Олександр 
Горбатко зазначає, що відда-
вати чи обмінювати українців 
не хочуть не бойовики, a Росія. 
«Рiч у тiм, що йдеться про тор-
ги — обмін «усіх на всіх» плюс 
амністія. Інакше бойовики Мос-
кву не зрозуміють, коли реінтег-
рація ОРДЛО (термін «окремі 
райони Донецької та Лугансь-
кої республіки» зустрічається 
y Мінських домовленостях. — 

Авт.) y правове поле України 
піде повним ходом. А відповід-
но, якщо Москва торгується і 
не поступається, то обміну не 
буде. Не важливо, в якому фор-
маті Україна пропонуватиме об-
мін. Це як у нас у країні — якщо 
є політична воля, то закони за 
чотири години ухвалюються, 
підписуються і виконуються, а 
якщо волі немає, то це процес 
нескінченний», — переконаний 
представник «Донбас SOS». 
 Тема заручників потре-
бує активної позиції грома-
дянського суспільства та стра-
тегії держави в питанні звіль-
нення своїх громадян, чи то 
ув’язнених y Росії, чи то утриму-
ваних на території самопроголо-
шених республік на сході, роз-
повідає «УМ» правозахисниця 
Центру громадянських свобод 
Марія Томак. «Зараз потрібен 
якісно новий підхід, тим біль-
ше що Надя звільнена і тепер ця 
тема мала б отримати новий ім-
пульс. Сподіваюся, що отримає. 
Надіїна історія виявилася дуже 
яскравою, і насправді зараз 
важливо, що з нею асоціюються 
й історії решти в’язнів. Це має 
теоретично також допомогти, 
особливо якщо сама Савченко 
цей процес і очолить». Активіс-
тка переконана, що зараз необ-
хідне об’єднання всіх держав-
них органів, родичів ув’язнених 
та правозахисників для ство-
рення групи, яка б опікувала-
ся тактичними та стратегічни-
ми питаннями, пов’язаними зі 
звільненням громадян Украї-
ни. ■

Іван БОЙКО

 Переговори Тристоронньої кон-
тактної групи в Мінську щодо вре-
гулювання конфлікту на Донбасі не 
просуваються далі розмов. За слова-
ми спецпредставника ОБСЄ Мартіна 
Сайдіка, позавчора підгрупа з безпе-
ки займалася розробкою можливості 
припинення бойових дій на Донбасі, 
зокрема через зміцнення спеціально-
го центру з контролю і координації. 
 «Вони працювали над конкретни-
ми варіантами щодо розведення сил, 
створення зон безпеки в певних міс-
цях уздовж лінії зіткнення. Сторони 
висловили готовність опрацювати ці 
питання на майбутніх засіданнях», 
— каже пан Сайдік. 
 Оскільки наступний раунд пере-
говорів відбудеться в Мінську 15 чер-
вня, логічно припустити, що протя-
гом двох тижнів на лінії розмежу-
вання нічого не зміниться: бойови-
ки й надалі свідомо порушуватимуть 
Мінські домовленості. 

 Тож не дивно, що цими днями 
бойовики терористичної «ЛНР» не 
пустили спостерігачів ОБСЄ, які 
виїхали зі Станиці Луганської у на-
прямку окупованого Луганська. При 
цьому поводилися вкрай агресивно. 
 Зауважимо, що останніми дня-
ми окупанти значно посилили об-
стріли Станиці Луганської, тож вони 
не зацікавлені у присутності в цьому 
районі (зокрема, в напрямку гори 
князя Ігоря) спостерігачів ОБСЄ, 
які можуть зафіксувати на їхніх по-
зиціях важке озброєння. 
 Тим часом спостерігачам місії 
вдається фіксувати інші порушен-
ня. За словами першого заступника 
глави СММ ОБСЄ Олександра Хуга, 
бойовики використовують дахи бу-
динків Донецька як майданчики для 
обстрілів сил АТО. Такі цинічні фак-
ти повідомили спостерігачам самі до-
неччани. 
 «Дозвольте мені нагадати, що ви-
користання щільно заселених тери-
торій як майданчиків для початку 

вогню або розміщення військового 
обладнання там, абсолютно заборо-
нено!» — обурюється пан Хуг.
 Моніторингова місія ОБСЄ та-
каж опублікувала в мережі iнтер-
нет відео використання бойовиками 
на Донбасі забороненого Мінськими 
угодами озброєння. Відео знято без-
пілотником місії, на ньому видно, 
як поблизу Донецька дві самохідні 
артилерійські установки бойовиків 
випустили чотири снаряди в сторону 
Авдіївки.
 У свою чергу, штаб АТО опублі-
кував знімки, на яких видно наслід-
ки обстрілів бойовиками Станиці Лу-
ганської. У результаті обстрілів пос-
траждали житлові будинки мирних 
мешканців, будівля Пенсійного фон-
ду, теплиця.
  Загалом ситуація в зоні АТО має 
тенденцію до загострення: за минулу 
добу бойовики понад півсотні разів 
відкривали вогонь по позиціях ук-
раїнських військ. Захисникам Ук-
раїни регулярно доводиться вступа-
ти в локальні бої з диверсійними гру-
пами ворога в районі Мар’їнки та Ав-
діївки. Позаминулої доби поранення 
отримали двоє українських бійців. ■

ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ

Одні стріляють, інші — знімкують

■

За сухою статистикою утримуваних у полонi українцiв — 
трагедiя кожної окремої людини.

❙
❙

У ПОЛОНІ

Мінські НЕдомовленості
Бойовики 
вкотре зривають 
переговори, 
висуваючи Києву 
нові умови в 
питанні звільнення 
полонених

■

Бойовики використовують дахи будинків 
Донецька як майданчики для обстрілів ЗСУ
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євро
відмовились 
отримати се-

ляни на Тернопільщині, боячись втрати-
ти пасовища для корів. За словами гео-
лога Геоінформу України Василя Кітура, 
у Підгаєцький район мав зайти інвестор 
із Фінляндії, плануючи розмелювати вап-
няки до муки, однак громада села не дала 
на це згоди.

20 млн.
гривень
витратить Херсонський морський 
торговельний порт на ремонт пла-
вучого крана «Бригадир Ковіза», за 
словами в.о. начальника порту Анд-
рія Соколова.

євро
планує дати 
Швеція на 

розвиток фермерських господарств півдня Ук-
раїни у межах проекту Міжнародного торгово-
го центру ООН, повідомив Надзвичайний і Пов-
новажний Поcол Королівcтва Швeціі в Україні 
Й. В. Андрeаc фон Бeкeрат. За його словами, 
в Європі українську продукцію очікують 500 
мільйонів споживачів. 

гривень
виділять з держ-
бюджету на об-

лаштування майбутніх квартир для при-
кордонників Володимира-Волинського, 
інформує урядовий портал. За ці кошти 
під житло планують переобладнати будів-
лю відділу прикордонної служби «Корит-
ниця», що розташована у селі Коритниця 
Волинської області.

людини
задекларува-
ли дохід понад 
1 млн. грн., за-

значив глава ДФСУ Роман Насиров. Таким чином, 
кількість мільйонерів в Україні зросла в порівнянні 
з торішнім показником на 16 відсотків — у 2015-му 
мільйонні доходи задекларувало менш як 4 тис. осіб. 
Найбільша кількість мільйонерів проживає в Києві (2 
тис. 243), а також в Харківській (325) та Дніпропет-
ровській (307) областях. 

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

4,8 млн. 2,5 млн. 500 тис. 4тис. 684

РЕЗОНАНС 

Виносити сміття 
з хати  
Змусила владу трагедія 
на сміттєзвалищі 
у Львівській області   
Дар’я БАВЗАЛУК

 У Львові звуками сирен прощалися із надзвичай-
никами, що загинули на Грибовицькому сміттєзвали-
щі. На знак скорботи за загиблими по всій Львівщині 
були приспущені прапори на держустановах, в усіх 
пожежно-рятувальних підрозділах, а також було ви-
шикувано пожежні автомобілі із включеними звуко-
вими сиренами. Внаслідок обвалу трагічно загинули 
32-річний Андрій Вненкевич, 28-річний Юрій Рудий 
та 27-річний Богдан Юнко. 
 Тіла загиблих рятувальників на Грибовицькому 
сміттєзвалищі знайшли на глибині до двох метрів. 
Про це заявив заступник начальника головного управ-
ління Національної поліції у Львівській області Ми-
кола Самарчук учора під час прес-конференції. «При-
чина смерті майже у всіх однакова — політрамва, ме-
ханічна асфіксія, забруднення дихальних шляхів, у 
деяких випадках — термічні опіки», — уточнив пра-
воохоронець. Що ж до підозрюваних, то полковник 
Самарчук не назвав прізвищ. А ось стосовно звинува-
чень, то це може бути або службове недбальство, або 
халатність під час виконання посадових обов’язків. 
 Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 
272. ч.2 ККУ «Порушення правил безпеки під час про-
ведення небезпечних робіт». За словами Миколи Са-
марчука, це важкий злочин, який передбачає до вось-
ми років позбавлення волі, а також притягнення до 
відповідальності посадових осіб. Загалом слідчі роз-
глядають дві основні версії трагедії, а ще є підверсії, 
однак усе не розголошують через таємницю досудово-
го слідства. 
 Варто зауважити, що Львів продовжуватиме ви-
возити відходи на Грибовицьке сміттєзвалище після 
ліквідації наслідків обвалу сміття. На цьому наголо-
сила Ольга Сивак, начальник управління зовнішньо-
економічних відносин та інвестицій Львівської місь-
кої ради. «Грибовицьке сміттєзвалище ще має вели-
кий потенціал і якийсь час може приймати сміття. 
Коли рятувальники завершать свою роботу, туди про-
довжать вивозити сміття. Наразі в нас немає альтер-
нативи. Ми активно займаємось цим питанням. Не-
щодавно було досягнуто попередньої домовленості з 
громадою Грибовичів про будівництво нового сучас-
ного полігона за європейськими стандартами на міс-
ці гудронних озер», — додала чиновниця. 
 Боротися зі сміттям та зростанням таких полігонів 
в Україні заважають лобісти. Зокрема, ті, що пред-
ставляють інтереси компаній, які виробляють тару 
та упаковку. Про це заявила голова Всеукраїнської 
екологічної ліги Тетяна Тимочко. Площа зареєстрова-
них звалищ в Україні становить 12 тисяч квадратних 
кілометрів — це трохи більше 2% від всієї території 
країни. Скільки всього зайнято неофіційними звали-
щами, ніхто точно сказати не може, але, за деякими 
оцінками, їх загальна площа сягає 7%. 
 Станом на вчора Грибовицьке сміттєзвалище зали-
шалося закритим. Туди не допускали спеціалізовану 
техніку, яка займається вивозом сміття зі Львова. Як 
розповів Юрій Демцьо, керівник відділу корпоратив-
них клієнтів компанії «АВЕ Львів», зараз із міста ви-
возять сміття частково. Основний акцент роблять на 
центральні та наближені до них райони. Зі спальних 
районів сміття вивозять вибірково, переважно звід-
ти, де утворюються найбільші накопичення (зокре-
ма, біля майданчиків). 
 Зазначимо, що Грибовицьке сміттєзвалище хо-
чуть оголосити зоною техногенної катастрофи. Як 
стало відомо «УМ», на позачерговому засіданні сесії 
Львівської міськради депутати виділили 14 мільйонів 
гривень на ліквідацію наслідків катастрофи на сміт-
тєзвалищі. ■

■

Наталя ТУРАК

 Хронічні дощі не тільки зіпсу-
вали настрій багатьом українцям, а 
й спричинили суттєві незручності. 
Так, днями у Хмельницькому після 
зливи майже повністю припинився 
рух транспорту. Проїхати вулицями 
було неможливо. Подекуди рівень 
води сягав майже 60 сантиметрів, а 
дороги перетворилися на бурхливі 
річки. Проте синоптики не радять 
засмучуватись  і закликають готува-
тись до літнього тепла, хоча  невеликі 
дощі ще трохи потурбують спраглих 
до сонячної погоди.
 Протягом червня середня місячна 
температура в Україні передбачаєть-
ся на рівні 18-22 градусів тепла, а в 
гірських районах — 14-16 градусів, 
повідомляє Укргідрометцентр.
 «Місячна кількість опадів очі-
кується в межах 45-95 міліметрів, у 
Карпатах — до 165 міліметрів, що не 
перевищуватиме норми», — йдеть-
ся в повідомленні. У центральній 
частині України дощі йтимуть весь 
перший тиждень літа. Після цього 
опади також очікуються з 13 по 20 

червня. Весь місяць буде відносно 
теплим: температура повітря  коли-
ватиметься від 20 до 26 градусів теп-
ла. На сході України дощі закінчать-
ся 4-5 червня. Після цього очікуєть-
ся відносно тепла і безхмарна погода. 
У 20-х числах червня трохи похоло-
дає: температура повітря вдень може 
опуститися до 17 градусів вище нуля. 
Правда, вже 25 червня у східних об-
ластях знову очікується спека від 26 
градусів вище нуля. 
 На півдні країни температура 
повітря буде коливатися в межах 20-
22 градусів вище нуля.  10, 11, 12, 19 
та 20 червня можливі незначні опади. 
Найхолодніше буде  другого тижня 
червня — температура повітря опус-

титься до 18 градусів вище нуля. На 
заході України дощі йтимуть майже 
весь червень. При цьому температу-
ра повітря в окремі дні може опуска-
тися до 14 градусів тепла вдень. Теплі 
дні очікуються на початку 20-х чисел 
червня. На півночі країни дощі йти-
муть усю першу половину червня.
  Народний синоптик Алевтина Му-
ляр, навпаки, розповідає «УМ» про 
теплий та сонячний червень. «За на-
родними прикметами, ситуація в Ук-
раїні складається досить позитивно. 
Хоча на півночі і заході нашої країни 
є велика вірогідність дощів, жителі 
центральних та південних регіонів 
уже впевнено можуть готуватись до 
спекотного літа», — зазначає вона. ■

Олена Ярошенко

 Китай долучив Украї-
ну до списку п’яти країн, 
які отримали особливі 
права на постачання зер-
нових культур у КНР. 
Якщо два роки тому Ук-
раїна експортувала до Ки-
таю лише півтори тисячі 
тонн ячменю, то в поточ-
ному році вже куплено 
рекордні 686 тисяч тонн. 
Згідно з прогнозами віт-
чизняних експертів, Ук-
раїна може цього року 
зібрати до 8,7 мільйона 
тонн цієї культури. Іно-
земні фахівці дають менш 
оптимістичний прогноз 
— 7,8 мільйона. Але на 
експорт у будь-якому ви-
падку планується переда-

ти до 4,2 мільйона тонн. 
Приблизно сімдесят від-
сотків зерна, яке йде на 
експорт, відвантажуєть-
ся переважно з липня по 
вересень. 
 Основними замовни-
ками, які віддають пере-
вагу саме українським 
зерновим, сьогодні є Са-

удівська Аравія, Китай 
і Єгипет. І якщо Єгипет 
через погіршення влас-
них економічних мож-
ливостей останнім часом 
почав скорочувати обсяги 
закупівель, то Піднебес-
на навпаки активно на-
рощує імпорт з України.  
При цьому Китай, як за-

значають вітчизняні екс-
портери, не висуває особ-
ливих вимог до характе-
ристик зерна. Втім Ук-
раїна завжди відправляє 
зарубіжним покупцям 
дуже якісну продукцію.
 Єлизавета Малишко, 
провідний експерт зерно-
вого ринку компанії «Укр-
АгроКонсалт», припус-
кає, що цьогоріч  Китай 
може дещо пригальму-
вати темпи нарощуван-
ня імпорту з України че-
рез полiтику скорочення 
запасів фуражного зерна. 
Але Саудівська Аравія, 
яка щороку імпортує 
близько 9,5 млн. тонн яч-
меню, апетит до українсь-
кого зерна поки що тільки 
нарощує. ■

Ганна ЯРОШЕНКО 

 Чергового акту 
вандалізму зазнав не-
щодавно встановлений 
на Соборному майдані 
в Полтаві пам’ятник 
видатному гетьма-
ну України Івану Ма-
зепі: невідомі обли-
ли його жовтою фар-
бою. Нагадаємо, що 
бронзового гетьмана 
доправили до Полта-
ви з Київського твор-
чо-виробничого ком-
бінату «Художник», 
де він перебував   сім 
років, минулоріч на 
Покрову. Увечері того 
ж дня його заховали: 

за словами організа-
тора створення мону-
мента, просвітянина 
Миколи Кульчинсь-
кого, недругів у Іва-
на Мазепи й досі не-
мало. І чоловік як у 
воду дивився: майже 
напередодні відкрит-
тя пам’ятника, 4 трав-
ня, його спробували 
підірвати вибухом по-
тужної петарди. І от 
тепер — чергова про-
вокація. Учора вран-
ці на місці події пра-
цювали працівники 
поліції та УСБУ. Пра-
воохоронці припуска-
ли, що правопорушен-
ня було скоєно від 3-ї 

до 4-ї години ночі.
 «Провокації в дії. 
Зараз пожартую — 
підозрюю, не всі зро-
зуміють: голубої фарби 
таки бракує», — напи-
сала на своїй сторінці 
у «Фейсбуці» волон-
тер Полтавського ба-
тальйону небайдужих 
Наталія Гранчак.
 Такі акти вандаліз-
му непоодинокі: уночі, 
29 травня, невідомі 
розбили в обласному 
центрі три меморіаль-
ні дошки, що увічню-
ють пам’ять загиблих 
учасників АТО. Наразі 
вирішується питання 
про відкриття кримі-
нальних прова джень 
за цими фактами. Ш 
ще:  із монумента Сла-
ви, що в центрально-
му Корпусному парку, 
також уночі невідомі 
зняли синьо-жовтий 
Державний прапор та 
червоно-чорний пра-
пор ОУН, які встано-
вили активісти. ■

ПОПИТ

Ячмінь у тренді
Режим найбільшого сприяння 
експорту українського зерна 
запровадили в КНР

■

ПРОГНОЗ 

Пальцем у небо
Офіційні синоптики не виключають дощі, народні 
— радять готуватися до сухої сонячної погоди

■

Пам’ятник Івану Мазепі уже вдруге
постраждав від рук вандалів.

❙
❙

ВАНДАЛІЗМ

Гетьман і вата
Пам’ятник Івану Мазепі в Полтаві 
облили жовтою фарбою

■
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Катерина БАЧИНСЬКА

 Члени Комітету ВР iз національної безпеки та обо-
рони заявили, що ситуація з фінансуванням українсь-
кої армії катастрофічна. Вiдтак комітет звернувся до 
Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з вимогою 
звернути увагу на цю критичну ситуацію.
 Ідеться насамперед про відсутність 3,6 мільяр-
да гривень, які мають піти на фінансування озброєнь 
i ремонт техніки. Проте це не все, загалом не вистачає 
10 мільярдiв гривень на загальне фінансування армії. 
За словами голови комітету Сергія Пашинського, «цих 
грошей у бюджеті немає». Раніше ці кошти були перед-
бачені через спецконфіскацію активів Януковича, од-
нак поки її немає — необхідно вирішувати проблеми 
армії альтернативним шляхом».

 Але проблема недофiнансування армiї вiдкриває i 
зворотний бiк медалi, що напряму стосується вже са-
мого комiтету ВР пiд орудою Пашинського.
 Деяких членів комітету неодноразово звинува-
чували у «розкручуванні» корупційних схем при за-
купівлях для військових. Нещодавно у ЗМІ з’явилася 
інформація, що пані Чорновол та пан Вінник «нама-
гаються нав’язати армії закупівлю 20 тисяч комплек-
тів польової форми для військовослужбовців. Форма 
— дрянь і навіть погань убивча, тому що горить, хоча 
горіти в прин ципі не повинна. Це не зупиняє депу-
татів-«патріотів», які, діючи у зв’язці з казнокрадом 
і шахраєм, фігурантом низки кримінальних справ ще 
з часів Кучми Сергієм Пашинським, намагаються про-
лобіювати чийсь бізнес-інтерес. Інтерес, який обер-
неться загибеллю сотень воїнів на фронті», — напи-
сала журналістка Марина Корнева. Журналісти-роз-
слідувачі зазначали, що коштів немає саме тому, що 
вони розкрадаються. 
 Тож комітет вирішив спростувати цю інформацію 
і на засідання запросив голову НАБУ Артема Ситни-
ка, проте він не з’явився. Замість нього був присутній 
член НАБУ, якому і передали всі документи для розслі-
дування справи з проханням перевірити процес закупі-
вель для армії. За останньою інформацією, для війсь-
кових за завищеними цінами закуповують їжу, пали-
во, польову тканину і навіть шкарпетки. Як повідомила 
в ході засідання комітету Тетяна Чорновол, виявило-
ся, що в 2015 році були укладені контракти на закупів-
лю їжі військовим iз чотирма фірмами, але для двох iз 
них ціни були завищені на 20%. У свою чергу, саме пані 

Чорновол звинувачують у закупівлі польової тканини 
для військових за завищеними цінами. «Я вас запев-
няю, це все атаки на членів нашого комітету. Оскільки 
ми постійно вимагаємо, щоб кошти Януковича були пе-
редані на армію. Декому це невигідно, от вони і почина-
ють звинувачувати членів нашого комітету в корупцій-
них махінаціях», — прокоментував пан Пашинський.
 У свою чергу волонтери зазначають, що члени ко-
мітету Чорновол та Вiнник і справді економлять на ар-
мії. «Коли два народнi обранцi на весь світ чорне нази-
вають білим, а біле — чорним, просто бере острах. Ну 
навіщо ж так нахабно брехати? Хоча в даному випад-
ку, коли це солодка парочка — Вiнник і Чорновол, усе 
стає на свої місця. 
 Усі ці події відбуваються кожен раз, коли Міністерс-
тво оборони України що-небудь купує. Це в нас таке ось 
«тендерне загострення». Так було минулого року, так 
відбувається нинішнього: мільярди гривень на речове 
забезпечення не дають спокою цим двом депутатам. 
 Наші «любімочкі» знайшли інший механізм, так їм 
здавалося. Легко виграючи з неймовірно заниженими 
цінами на Prozorro, вони розраховували запхати в ар-
мію «говнєцо» через «домовленість» на етапі військо-
вого приймання. Але й тут облом: у Центру розробки і 
супроводу є функціонал iз вибіркового контролю якості 
продукції на складах. І ось тут ми підійшли до свіжого. 
На склад надійшло близько 20 000 комплектів форми 
від низки постачальників, які якось дуже дивно вигра-
ли, поставивши ціну нижче орієнтовної собівартості. І 
все було б непогано (для них), але ось Діма хабарів не 
бере. І Полторак теж не бере. На кону «дрібниця» для 

народних обранців — 12 мільйонів гривень. А для нас 
це справа принципу», — зазначив радник Президента 
України волонтер Юрій Бірюков.
 Подібні питання виникали й до закупівлі палива. 
Так, у 2015 році були укладені договори на закупівлю 30 
тисяч тонн дизельного палива вартістю приблизно 750 
мільйонів гривень за ціною, яка при перерахунку на один 
літр майже на двi гривнi більша , ніж на заправках.
 У свою чергу член комітету Іван Вінник зазначив, 
що незважаючи на те, що після інциденту на Яворівсь-
кому полігоні в 2014 році, коли загинув боєць через 
загоряння неякісної форми, матеріал, який не відпові-
дав стандартам Міноборони, в лютому 2015 року було 
закуплено ще 20 тисяч таких комплектів. Є питання у 
членів комітету навіть до вартості шкарпеток, які заку-
повують для військових. Як заявив нардеп В’ячеслав 
Костянтинівський, вартість шкарпеток, які закуповують 
для військових, удвiчi перевищує вартість таких самих 
у магазинах. У зв’язку з цією інформацією комітет од-
ноголосно прийняв рішення передати всі матеріали в 
НАБУ. ■

ДО РЕЧІ

 Це було перше засідання комітету, на яке при-
йшла Надія Савченко. Народний депутат поки не 
готова активно вступати в дискусії, проте зазна-
чила, що найближчим часом розбереться з питан-
нями закупівель і зможе висловити свою позицію 
щодо скандалу навколо комітету. 

■

СКАНДАЛ

Бідна армія
Восени може 
повністю припинитися 
фінансування Збройних 
сил України

■

Наталія ЛЕБІДЬ

 Нічого кращого, аніж сумістити не-
сумісні речі — довибори в парламент та 
«перезавантаження» складу ЦВК — в 
Україні не придумано. Втім оновлення 
ЦВК наразі поставлено на паузу, адже 
Президент вимагає від фракцій вису-
нення як кандидатами цілковито «но-
вих» людей, раніше з Центрвиборчко-
мом не пов’язаних. «Україна молода» 
писала про це нещодавно і планує по-
вернутися до цiєї теми незабаром — в 
інтерв’ю з заступником голови ЦВК 
Андрієм Магерою, котре вийде на на-
ших шпальтах наступного тижня. Най-
гірший варіант розвитку подій поляга-
тиме в тому, що довибори і старт роботи 
нового складу ЦВК можуть хронологіч-
но збiгтися. Це означатиме, що кам-
панією-2016 опікуватимуться чинов-
ники без належного досвіду роботи та 
«набитої» руки. А тим часом проміжні 
вибори до ВР обіцяють бути складними 
й без того. 
 Перед стартом цьогорічної кампанії 
деякі партії провели з’їзди, щоб визна-
читися з кандидатами, а деякі виріши-
ли просто постояти осторонь. Серед тих, 
хто обрав «політику невтручання», зок-
рема, «Народний фронт». А ось «Бать-
ківщина» вирішила делегувати на ви-
бори юриста Сергія Власенка, колиш-
нього очільника Херсонської ОДА Юрія 
Одарченка, маловідомих широкому за-
галу Ольгу Сікору та Людмилу Кирду, а 
також трьох «списочників» — Руслана 
Богдана, Ірину Веригіну та Тетяну Кор-
нійчук. 
 Щодо останніх з’їзд «Батьківщини» 
спеціально ухвалив рішення про знят-
тя їх iз реєстрації кандидатами в депу-
тати, а ЦВК це рішення затвердила. Свої 
з’їзди провели також «Самопоміч» і не 
парламентська нині партія «Свобода», 
а ще — Опозиційний блок. Останній на-
звав претендентів на депутатський ман-
дат не по всіх округах. Зокрема, ОБ вирі-
шив не лізти на вотчину олігарха Коло-
мойського Дніпропетровщину, де також 

«розігрується» одне депутатське місце. 
Загалом же картина з округами, вистав-
леними «на торг», є такою.
 23-й одномандатний округ (Волинь) 
став вакантним після смерті бізнесмена 
Ігоря Єремєєва. Очікувалося, що пре-
тендуватиме на нього соратник Єремєє-
ва Ігор Палиця, нинішній голова Волин-
ської облради. Однак від партії УКРОП 
по Волині йтиме персона калібром мен-
ше — Ірина Констанкевич, також депу-
татка облради і очільниця благодійно-
го фонду Палиці «Тільки разом». У су-
перники доля дає їй «бютівку» Людми-
лу Кирду та представника «Самопомочі» 
Михайла Імберовського. 
 27-й округ звільнився після обрання 
його парламентського делегата Бориса 
Філатова мером Дніпра. Соратниця Філа-
това Ірина Томчук позмагається за округ 
в компанії Тетяни Ричкової (висувани-
ці БПП та відомої волонтерки, яка зараз 
займає посаду помічника міністра обо-
рони), колишньої соратниці Олега Ляш-
ка Вікторії Шилової, помічниці Дмитра 
Яроша Марини Денисенко та згадуваної 
вище Тетяни Корнійчук. Сильна полови-
на людства на 27-му окрузі представлена 
Артемом Романюковим («Демальянс»), 
Сергієм Рульовим («Самопоміч») та біз-
несменом Загідом Красновим, ще з 1990-
х років пов’язаним iз Павлом Лазарен-
ком. 
 На 85-му окрузі (Івано-Франківщи-
на), екс-депутат якого Ігор Насалик очо-
лив Міненерго, кандидати такі. Це, пе-
редусім, рідний брат міністра Сергій На-
салик, «свободівка» Оксана Тебешевсь-
ка (член Івано-Франківської обл ради) та 
висуванець Опоблоку Володимир Клюс. 
Тут, як і скрізь, не обійшлося й без 
«Батьківщини» (Ольга Сікора) та «УК-
РОПу» (Віктор Шевченко). 
 Тим часом 114-й округ (котрий «су-

мує» без депутата після призначення 
Юрія Гарбуза головою Луганської ОДА) 
має наступних претендентів на крісло 
парламентарія. Від Опоблоку — Борис 
Лебедєв, від медведчукового «Українсь-
кого вибору» — проросійськи налашто-
ваний Андрій Лесик, від «УКРОПу» — 
Роман Бручко, від «Батьківщина» — 
колишня голова Луганської облдержад-
міністрації Ірина Веригіна. Є тут й один 
самовисуванець — Тарас Костанчук, по-
мічник народного депутата Семена Се-
менченка.
 Цікава ситуація на Полтавщині. 
Там на 151-му окрузі, який залишив (у 
зв’язку з переходом на роботу в уряд) 
Тарас Кутовий, сам міністр висуває на 
своє колишнє місце голову Лохвиць-
кої РДА Володимира Рязанова. Проте, 
як зазначає видання «Українська прав-
да», в БПП не раді такій пропозиції і 
збираються виставити іншого кандида-
та. Крім того, за округ поборються ви-
суванці «Батьківщини» та «УКРОПу» 
(відповідно — Руслан Богдан і Інна Ав-
раменко), «опоблоковець» Олександр 
Березнянський та кандидат від «Партії 
простих людей» Сергій Мамоян.
 Боротьба за 183-й округ на Херсон-
щині обіцяє бути найбільш запеклою. 
(Депутата від цього округу Андрія Гор-
дєєва Президент Петро Порошенко при-
значив головою місцевої ОДА). Пере-
дусім БПП спробує компенсувати втра-
ту Гордєєва іншим своїм висуванцем — 
Андрієм Путіловим. Йому опонуватиме 
Юрій Одарченко від «Батьківщини», а 
також одіозний борець iз наркозлочин-
ністю Ілля Кiва, представниця Опобло-
ку Анна Середа, член партії «УКРОП» 
Олександр Книга та висуванець «Само-
попочі» Ігор Дудар. 
 І, нарешті, про 206-й — останній ва-
кантний округ, з якого у мери Черніго-
ва пішов обраний від БПП депутат Вла-
дислав Атрошенко. Передусім, на цьому 
окрузі самовисуванцем зареєструвався 
скандально усунений з Блоку Порошен-
ка Єгор Фірсов. Також серед самовису-
ванців — представник Аграрної партії 
Григорій Ткаченко. БПП делегує по ць-
ому округу забудовника Максима Мики-
тася, близького й до організатора «Елі-
та-центру» Вадима Столара, і до прези-
дентського соратника Сергія Березенка 
(всі троє люди з доволі одіозним бекгра-
ундом). 
 Від партії «Наш край» на 206-му ок-
рузі кандидує Олександр Соколов, від 
«Самопомочі» — Олександр Кірінді, від 
Опоблоку — Лідія Гаєвська, від «Бать-
ківщини» — Сергій Власенко, від «УК-
РОПу» — Ярослав Гіріч, від «Демальян-
су» — Ігор Андрійченко, від Радикаль-
ної партії — Дмитро Блауш. Очевидно, 
цьогорічні довибори є наймасовішими 
за кількістю кандидатів. А відтак і бру-
ду на них не бракуватиме теж — кожен 
iз довгого списку претендентів привнесе 
щось своє. ■
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Семитабірна 
«чорнуха» 
Партії визначилися 
з претендентами на 
перемогу у проміжних 
виборах до Верховної 
Ради 

■

17 липня на сімох вакантних округах 
буде гаряче…

❙
❙

ПАРЛАМЕНТ

Не та тепер 
Конституція 
Депутати ухвалили 
зміни до Основного 
закону в частині 
правосуддя
Наталія ЛЕБІДЬ

 Учора Верховна Рада затвердила зміни до Кон-
ституції в частині правосуддя.
 Показово, що 335 голосів дали фракції БПП та 
«Народного фронту», а також Опоблоку. Схоже, в сті-
нах парламенту вимальовується нова більшість — за 
участю трьох вище названих учасників. Натомість не 
голосували фракції «Самопомочi» і Радикальної пар-
тії, відмовилась підтримати зміни народний депутат 
від «Батьківщини» Надія Савченко, утрималась Юлія 
Тимошенко, не голосували всі троє Балог. У БПП не 
голосував Олександр Грановський, утримались Оль-
га Богомолець та Наталя Новак, не голосував Віталій 
Чепінога. З «Народного фронту» не голосував лише 
Віктор Романюк. Проти голосували «свободівці» Ан-
дрій Іллєнко та Юрій Левченко.
 Проект змін до Конституції належить перу Пре-
зидента України Петра Порошенка, відтак його ді-
тище представляв заступник голови президентсь-
кої адміністрації Олексій Філатов. За його слова-
ми, зміни до Конституції передбачають деполіти-
зацію і забезпечення незалежності судової влади. 
Так,  питання призначення та переведення суддів 
віднесено до повноважень Вищої ради правосуд-
дя, яка буде створена замість ВРЮ. Зміни до Кон-
ституції, за словами Філатова, забезпечують полі-
тичну нейтральність членів Вищої ради правосуддя. 
Та оскільки в перехідних положеннях зазначається, 
що Вища рада правосуддя почне функціонувати не 
пізніше 30 квітня 2019 року, до цього її функції ви-
конуватиме Вища рада юстиції.
 Перед цим Верховна Рада ухвалила також но-
вий закон про судоустрій і статус суддів, за нього 
в четвер проголосував 281 депутат. Законом цим, 
зокрема, підсилюється відповідальність суддів, 
обмежується їх імунітет винятково функцією здій-
снення правосуддя, ліквідовуються вищі спеціаль-
ні суди, створюється новий Верховний Суд, пере-
дбачається створення Вищого антикорупційного 
суду та Вищого суду з питань інтелектуальної влас-
ності.
 Згідно із законопроектом, служителі Феміди не 
залишаться без гідної винагороди. Передбачаєть-
ся, що базовий оклад судді місцевого суду складе 
30 мінімальних заробітних плат, судді апеляційно-
го суду — 50 мінімальних зарплат, Верховного Суду 
— 75 мінімальних зарплат. Водночас вводять низку 
обов’язкових декларацій для суддів: щодо майно-
вого стану, родинних зв’язків та доброчинності. Де-
тальніше про суть судовї реформи «УМ» розповість 
у наступному номері. ■

■
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За Ющенка Україна пережила 
економічний розквіт. Чи можна цей 
досвід використати сьогодні
 Рівно вісім років тому Украї-
на вступила до СОТ й одночасно 
в травні 2008 року американсь-
кі експерти вперше заявили про 
настання фінансової кризи, мож-
ливо, у світовому масштабі, пише 
Світлана Голландс у №18 журна-
лу «Корреспондент» від 13 травня 
2016 року. Обидві ці події стали 
«кінцем прекрасної епохи», часу 
розквіту, який Україна пережила 
за президентства Віктора Ющен-
ка. Тоді, щоправда, ще ніхто цьо-
го не розумів.
 Мало хто пам’ятає, як добре 
жилося за Ющенка. Парадокс, 
але Віктора Андрійовича згаду-
ють винятково як слабкого пре-
зидента, який «кинув» одного за 
іншим усіх своїх «любих друзів», 
включаючи і найбільш, можливо, 
улюбленого — Петра Порошенка. 
Ще період Ющенка згадують як 
хаос в економіці.
 І мало хто розуміє, що той хаос, 
можливо, і був економічним роз-
витком. За Ющенка мінімальні 
пенсії зросли у 10 разів, допомоги 
після народження дитини — у 36 
(!) разів. Простіше кажучи, у лю-
дей з’явилися гроші.
 При цьому зарплати бюд-
жетникам, пенсії, інші соціальні 
виплати сплачувались акуратно, 
без затримок.
 А ціни? Ціни теж росли, при-
чому і в доларовому еквіваленті. 
Так буває, якщо економіка нагрі-
вається. Але в 10 разів вони, зви-
чайно, не виросли.

Кінець прекрасної епохи
 Цей період аналітики назива-
ють часом зародження середньо-
го класу по-українськи. Соціолог 
Володимир Паніотто пропонує ді-
лити цю категорію на відносний 
середній клас (тих громадян, які 
поряд із витратами на їжу й одяг 
можуть собі дозволити накопичи-
ти заощадження) й абсолютний 
(тих, хто час від часу або постійно 
може ні в чому собі не відмовля-
ти). У 2005-му перших налічува-
лося до 22% від усього населення, 
других — 6-7%. У 2008-му — тих 
й інших стало на третину більше. 
Пізніше питома вага абсолютного 
середнього класу відчутно скоро-
титься, відносний же зуміє подо-
лати обидві кризи менш болісно і 
зараз тримається на плаву, зазна-
чає експерт.
 Як гриби росли нові банки. За 
неповних чотири роки — з 2005-го 
до 2008-го — їхня кількість збіль-
шилася на 16 — зі 182 до 198. На-
товпом пішли іноземні фінзакла-
ди зі своїм капіталом — до 2008 
року їх було вже понад півсотні. 
Вони навперебій пропонували оч-
манілому від такої уваги до влас-
ної персони споживачеві най-
несподіваніші кредитні програми 
з численними «пряниками»: зни-
женими ставками, кредитними 
канікулами, розіграшем призів.
 Купити в кредит можна було 
все — від нового пилососа до за-
міського котеджу або турпутівки 
на Балі. Причому взяти цей кре-
дит міг практично будь-хто від 18 
до 70 років. Офіційний рівень дохо-
ду, наявність прописки, репутація 
як позичальника майже не мали 
значення. Кредитні історії серед-
ньостатистичних українців тільки 
починали формуватися, а доходи 
— підтверджені і не підтверджені 
— наочно зростали рік від року.
 Більша частина (до 80%) спо-
живчих кредитів пропонувалася 
в іноземній валюті (і це при тому, 
що курс долара до гривні в травні 

того ж 2008 року впав з 5,15 грн. 
до 4,85 грн.) Люди охоче брали до-
ларові позики, процентні умови 
за якими були у 2-2,5 раза приваб-
ливіше гривневих. Кредитування 
підприємств також часто здійсню-
валося в доларах.
 Маючи доступ до дешевих ре-
сурсів, банки безсоромно набива-
ли портфелі активів, мало піклу-
ючись про їхню якість. І росли на 
маржі. Персоналу видавали пре-
мії за найбільшу кількість залу-
чених позичальників.
 Торгівля ожила. З 2005-го до 
2008-го товарообіг зріс у 2,5 раза. 
Народ кинувся купувати все під-
ряд. За даними керівника відділу 
фінансових досліджень компанії 
GfK Ukraine Дмитра Яблоновсь-
кого, індекс споживчих настроїв у 
цей період був піковим. Люди все 
охочіше витрачалися на недешеві 
товари — меблі, побутову техні-
ку, комп’ютери. Продажі побуто-
вої техніки в грошовому вимірі за 
цей період зросли втричі. Ринок 
автомобілів — у п’ять разів. Пік 
свого розквіту переживав і ринок 

нерухомості — як житлової, так і 
комерційної.

Прибуток у 300%
 Тільки в Києві кількість торго-
вих і торгово-розважальних цен-
трів у структурі торгових площ 
зросла на третину і склала станом 
на жовтень 2008-го 39 об’єктів, роз-
повідає експерт, керівник напрям-
ку «Будівництво BRDO», генди-
ректор компанії «Мідланд Украї-
на» Олена Шуляк. «Інвестори — в 
тому числі іноземні — зацікавле-
но і жваво придивлялися до ук-
раїнського ринку, який міг дати 
досить привабливі 30% рентабель-
ності, — каже експерт. — Єдине, 
що їх гальмувало, — це зарегульо-
ваність ринку і корупція з букваль-
но космічними сумами хабарів».
 Олена Шуляк, гендиректор 
компанії «Мідланд Україна»: 
«Розміри хабарів зашкалювали і 
часто в прямому сенсі слова шоку-
вали іноземних інвесторів. Достат-
ньо згадати скандал з компанією 
IKEA, яка готова була входити 
відразу в декілька міст із прогнозо-
ваними мільярдними надходжен-
нями в бюджет і тисячами нових 
робочих місць, але чиновники, 
не здригнувшись, зажадали пів-
мільйона «відкату» за землевідве-
дення... IKEA здригнулася. Нещо-
давно компанія заявила, що вона 
навіть у перспективі не розглядає 
український ринок, краще вже в 
Індію...».
 Вітчизняним девелоперам, 
утім, до роздачі хабарів було не 
звикати. Їх вносили до кошто-

рисів об’єктів окремим рядком 
як самі собою зрозумілі витрати, 
каже Шуляк. Обсяги «конвер-
тів» збільшувалися рік від року. 
Не заплатиш — будувати не да-
дуть. «Але чи будеш ти звертати 
увагу на ці витрати, якщо твій біз-
нес дає 300-відсоткову рентабель-
ність! А саме стільки в середньому 
мали гравці будівельного ринку в 
період житлово-будівельного буму 
в 2005-2008 роках. Ринок зростав 
як на дріжджах, ціни теж. За да-
ними аналітиків ООН, за ці три 
роки вартість квадратного метра 
в Україні піднялася на 600%!» — 
нагадує Шуляк.

Кейнсіанська теорія 
по-українськи
 Драйверами ринку нерухо-
мості стали, звичайно ж, банки, 
які роздавали іпотеку всім охо-
чим.
 Пізніше така «щедрість» від-
гукнеться українцям. Десятки 
тисяч сімей змушені будуть виї-
хати зі своїх іпотечних жител. На 
штрафмайданчиках у банків скуп-

чаться автопарки з кредитних 
«Ланосів» і «Шевроле». Тисячі 
підприємств закриються, опинив-
шись не в змозі обслуговувати по-
зики в інвалюті, взяті на розвиток 
або просто «про всяк випадок», які 
різко здорожчали.
 Але це буде пізніше. А в пе-
ріод з 2005-го по 2008-й саме ці 
гроші зіграли свою ключову роль 
у розігріві споживчого апетиту і 
стимулюванні економічного зрос-
тання, переконані експерти-еко-
номісти.
 З 2006-го до 2008-го обсяги 
кредитування як фізичних осіб, 
так і реального сектору економі-
ки зросли майже втричі — з 340 
млрд. грн. до 926 млрд. грн. При 
цьому так звана глибина фінансо-
вої підтримки економіки (співвід-
ношення обсягів виданих кредит-
них коштів до обсягу ВВП) посту-
пально зростала — від 63% у 2006 
році до 98% у 2008-му. Останній 
показник впритул наблизився до 
світового. У країнах, які успіш-
но подолали економічну рецесію і 
вийшли на новий рівень добробу-
ту, глибина фінансової підтримки 
від 100% і вище. Кредитів повин-
но бути багато. Дуже багато. В пер-
шу чергу для реального сектору.
 Усе просто: в економіку йдуть 
гроші, які її ж потім і запускають, 
виступаючи детонатором у роз-
витку. Це, до речі, ключова теза 
популярної кейнсіанської теорії, 
на якій ще з часів Великої депресії 
у США цілком успішно базуються 
економіки найрозвиненіших де-
ржав світу. Суть теорії британсь-

кого економіста Джона Кейнсі 
(1883—1946) полягає в стимулю-
ванні попиту за допомогою вки-
дання на споживчий ринок деше-
вих грошових коштів.
 Споживач перестає заощаджу-
вати на найнеобхіднішому і несе 
гроші в магазини, автосалони і ту-
рагентства. Купує й облаштовує 
житло, займається здоров’ям та 
освітою. Ці кошти запускають ре-
альний сектор, який приваблює 
нову робочу силу, та у свою чергу 
створює нові, більш якісні і доро-
гі продукти. Але для того, щоб ця 
спіраль здорової економіки запус-
тилася, необхідне втручання дер-
жави. Саме вона має стати голов-
ним ініціатором «вкидання». Чи 
то за допомогою циклу держзамов-
лень, чи то за допомогою залучення 
кредитних програм й інвесторів.
 Ющенківська епоха — наоч-
ний зразок втілення кейнсіансь-
кої теорії по-українськи, зазнача-
ють експерти. Крім активного роз-
витку банківського сектору з його 
незліченними кредитними новов-
веденнями, в Україні працювали 
програми підтримки провідних 
галузей — металургійної, хімічної, 
будівельної, ріс рівень соцпідтрим-
ки населення. Був, нарешті, помі-
чений і інвестиційний бум. Гро-
ші йшли як від інвесторів усере-
дині країни, так і від зарубіжних. 
Так, обсяг капітальних інвестицій 
з 2004-го до 2008-го зріс утричі — 
з 89 млрд. грн. до 272 млрд. грн. 
Прямі іноземні інвестиції зросли 
на третину — з $ 7,8 млрд. у 2005-
му до майже $ 11 млрд. у 2008-му. 
Для порівняння: обсяг прямих іно-
земних інвестицій у 2014-му стано-
вив лише $ 410 млн.
 «У той момент, після перемо-
ги першого Майдану, світове спів-
товариство ставилося до України з 
великою симпатією, — каже екс-
мiнiстр економiки Віктор Суслов. 
— Нам охоче і багато давали в борг. 
Стільки, як тоді, ми ніколи не от-
римували — ні раніше, ні потім. 
Але потрібно усвідомлювати, що 
це був період не тільки процвітан-
ня, а й накопичення боргів».
 Структура цих боргів, до сло-
ва сказати, виявилася діамет-
рально різнобічною: державний 
борг знижувався і до 2007-го пря-
мий зовнішній держборг склав 
лише 7,4% від ВВП, що було май-
же вдвічі менше, ніж трьома ро-
ками раніше, у 2004-му. Водно-
час обсяги корпоративного боргу 
за ці самі три роки зросли втричі і 
підібралися до астрономічної циф-
ри $ 70 млрд. У підсумку валовий 
зовнішній борг у 2008 році стано-
вив близько $ 80 млрд., що дорів-
нювало не баченим досі 56,02% 
ВВП. Далі, втім, співвідношен-
ня боргу до ВВП тільки зростало і 
продовжує зростати.

Криза «бульбашок»
 «У 2005—2008-му всіляко сти-
мулювалося бурхливе споживан-
ня. Людям кинули гроші, які й 
розігріли економіку, — підтвер-
джує директор Центру антикри-
зових досліджень Ярослав Жалі-
ло. — Але це було ситуативне рі-
шення, на ньому не можна було 
зупинятися. Тим часом ніхто не 
дивився на перспективу: що роби-
ти далі. Політики загрузли у чва-
рах, у той час як економіку поча-
ло лихоманити від виниклих дис-
пропорцій. Саме тому криза 2008-
го вдарила по Україні настільки 
болісно. Експортно орієнтована 
економіка швидко відчула зміну 
кон’юнктури на ринку металів, 
почали провисати й інші ринки. 
Накачані бульбашки з шумом 
луснули».

 Сьогодні прийнято у всіх бідах, 
яких зазнала Україна після 2008-
го, звинувачувати саме період 
«нестримного споживацтва». Мо-
вляв, кинули кредитних грошей, 
знадили ілюзорним раєм, а потім 
зачинили двері перед самим но-
сом. Втім, на думку Олени Шу-
ляк, ефект кризи на практиці був 
не такий жорстокий — тут набага-
то більше спекуляцій.
 «Якщо подивитися на статис-
тику розвитку галузей, обсягів ін-
вестицій за два роки до кризи і че-
рез рік після неї, ми побачимо ... 
одні й ті самі цифри! — каже Шу-
ляк. — Обсяги інвестицій у будів-
ництво у 2009-му скоротилися на-
половину в порівнянні з 2008-м і 
стали дорівнювати показникам 
2006-го (аж ніяк не найгіршо-
го в історії галузі року)! Так, впа-
ли прибутки девелоперів. Із 300% 
скоротилися до 150%. Але це хіба 
криза?»
 Криза виявилася для україн-
ців набагато більш болючою пси-
хологічно, ніж економічно, пере-
конана експерт. В «епоху Ющен-
ка» ми протестували на собі спо-
живчий добробут, розлучатися з 
яким виявилося дуже складно.

Взятися за старе?
 Чи виручать нас сьогодні інс-
трументи, використані владою в 
період після першого Майдану: 
вливання грошей, розвиток соц-
програм, спроби підняти реальний 
сектор? Чи витягнуть за волосся 
нинішній період рецесії? Чому б і 
ні? Щоправда, є нюанси ...
 Екс-віце-прем’єр України Во-
лодимир Лановий вважає, що на-
вряд чи: тоді, в «епоху Ющенка», 
Україна жила ще за рахунок пост-
радянських виробничих потуж-
ностей, які допрацьовували свій 
ресурс. Сьогодні ж їхній потен-
ціал вичерпано, а продукція, яку 
ми пропонуємо на експорт, стрім-
ко втрачає ринки. «Прийшли Ки-
тай й інші молоді економіки і про-
понують те саме, тільки значно де-
шевше. Нам необхідно модернізу-
вати виробництво, впроваджувати 
інноваційні технології, оновлюва-
ти економіку, створювати підпри-
ємства іншого типу. А для цього 
потрібно відлучити олігархів від 
промисловості. Вони не в змозі 
піднімати і модернізувати, вони 
можуть тільки перепродувати, 
банкрутувати або рахувати при-
буток», — міркує експерт.
 Суслов нагадує, що кредит дові-
ри, який був в України 8-11 років 
тому, вичерпаний, а її репутація 
як позичальника на міжнародних 
фінансових ринках серйозно під-
мочена. Ділова і політична атмос-
фера, що нині панує в країні, здат-
на відштовхнути найбільш відчай-
душного інвестора. Таким чином, 
достатку кредитів та інвестицій-
них програм найближчим часом 
чекати не доводиться. Великих де-
шевих грошей не буде — а отже, не 
бачити і споживчого буму.
 Шуляк, проте, переконана: 
один з інструментів «епохи Ющен-
ка» можна-таки взяти на озброєн-
ня — галузевий. «Треба будувати! 
Неважливо що: дороги, житло, ко-
мерційну нерухомість. Будівниц-
тво запускало економіки США в 
період Великої депресії і Німеч-
чини в роки рецесії, що глибоко 
стагнували. На жаль, в Україні 
немає навіть окремого профіль-
ного міністерства — галуззю зай-
маються за залишковим принци-
пом. А її без участі держави не за-
пустити. Шкода, адже це потуж-
ний мультиплікатор», — резюмує 
експерт.
 Ясно одне — економіка в ук-
раїнських умовах не підніметься, 
поки народ залишається вбогим. 
Бо він устиг зубожіти після часів 
Ющенка. ■
(Друкується з незначними скоро-
ченнями)

З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ

Епоха Ющенка. Призабутий розквіт економіки 
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після часів Ющенка.
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06.45, 7.10, 7.40, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 23.15, 2.00 ТСН

07.35 М/ф «Козаки. Футбол»

09.30, 10.55, 12.20 Міняю 

жінку-6

14.40 Сімейні мелодрами-6

15.40 Найкращий ресторан 

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана-3»

20.30 Чистоnews 2016

21.00 Т/с «Відьма»

22.00 Гроші

00.00 Драма «Година пік»

02.35 Комедія «Острів 

везіння»

03.55 Шість кадрів

05.30 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

06.10 Склад злочину

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 

14.00, 17.40 Новини

07.15, 7.35, 8.10, 8.35 «Ранок 

з ІНТЕРом»

09.20, 12.25 Т/с «Птах у клітці»

13.20 Судові справи

14.20 Сімейний суд

15.20 Чекай на мене

18.05, 19.00 Стосується кожного

20.00, 4.40 Подробиці

21.00 Т/с «Серафима 

Прекрасна»

22.35 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки-3»

00.25 Х/ф «Все можливо»
02.15 З відьмами не жартують

03.10 Х/ф «А життя триває»
05.30 Слідство вели... 

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50 Події тижня 

06.50, 7.15, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

1.15 Події

09.15, 3.20 Зоряний шлях

11.45 Т/с «Черговий лікар»

13.40, 15.30 Т/с «Я поруч»

18.00, 4.35 Т/с «Катіна 

любов»

19.45, 2.10 Говорить Україна

21.00 Т/с «Просте життя»

23.00 Події дня

23.30 Х/ф «Парк Юрського 
періоду-3»

05.20 Агенти 

справедливості

ICTV

04.20 Факти

04.40 Провокатор

05.00 Служба розшуку дітей

05.05 М/с «Муча Луча»

05.30 М/с «Том і Джері у 

дитинстві»

05.50, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.45 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.15 Без гальм!

10.50 М і Ж

11.20 Дивитись усім!

11.40, 13.20 Х/ф «Головний 
підозрюваний»

12.45, 15.45 Факти. День

14.00 Х/ф «Вікінги»

16.20 Х/ф «Вікінги проти 
прибульців»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.20 Кримінальна Україна

21.20 Т/с «Володимирська, 

15»

22.20 Свобода слова

01.00 Х/ф «Одинак»
03.35 М/с «Молода Ліга 

справедливості»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Дорослі як діти

04.15 Зона ночі

06.00, 7.50 Kids Time

06.02 М/с «Кунг-фу Панда: 

легенди крутості»

07.52 Х/ф «Безодня»
10.45 Х/ф «Угода з 

дияволом»

12.45 Т/с «Не родись 

вродливою»

18.00 Абзац!

19.00 Дешево і сердито

20.05 Ревізор

23.05 Пристрасті за ревізором

01.50 Х/ф «Секретний 
експеримент»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 10.46, 1.55 Огляд преси

06.25, 18.15 Місцевий час

06.35, 17.45 Час громади

06.40 Автопілот-новини

06.43, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 00.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок на 

«5-му каналі»

10.10, 10.32, 11.10, 11.32, 

12.32 Наживо: прес-

конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 

14.30, 15.30, 16.30, 

17.30, 23.30, 0.30, 2.00, 

3.30, 4.00, 05.00 Час: 

Важливо

13.15, 14.10 День

14.32, 15.15, 15.32, 16.10, 

16.32, 17.12, 17.32, 

18.32 Україна — понад 

усе! 

19.50, 0.32 Час. Підсумки 

дня

22.15 Стоп корупції!

23.32 Кордон держави

02.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.32 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

05.15 Дзеркало історії

05.45 Хроніка дня

НТН

05.20, 4.35 Правда життя. 

Професії

05.50 Т/с «Лінія захисту»

09.35 Кримінальні справи

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Х/ф «Раз на раз не 
випадає»

13.25 Т/с «CSI: кіберпростір»

14.00, 19.00, 23.15, 2.35 

Свідок

14.20, 21.30 Т/с «CSI: Лас-

Вегас-14»

15.20, 0.40 Т/с «Леді-детектив 

міс Фрайні Фішер»

19.30 Т/с «Кулагін і партнери»

23.45 Т/с «Елементарно-3»

03.05 Випадковий свідок

03.10 Речовий доказ

04.10 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Л. Розумовська. 

«Русалонька». 

Вистава Київського 

академічного молодого 

театру за мотивами 

казки Г. Х. Андерсена 

07.15 Музика і музиканти. 

Симфонічна абетка, ч. 2 

07.45 Легенди Ужгородського 

замку 

08.00 Ранок з «Культурою»

08.30 Інформаційна програма 

«Культура. День». 

Дайджест

08.50 Ранок з «Культурою»

09.20 Мовою мистецтва. 

Академія. Майстерня 

рисунка 

09.40 Д/ф «Марко Вовчок. 

Таємнича зірка» 

10.05 Головна роль. Стас 

Жирков 

11.00 Ювілейний концерт 

Ансамблю ударних 

інструментів 

13.15 Монолог щасливої 

людини. Валентина 

Купріна 

14.00, 02.00 «Таємна любов 

Пушкіна». Вистава 

театру пісні та поезії ім. 

В. Висоцького

16.00 Світ особистості. Петро 

Перебийніс

17.00 Віра, любов і надії Віри 

Любимової, ч. 2

17.45 Монастирська церква 

18.00 Архітектор 

Городецький, ч. 1

18.30 Музика і музиканти. Так 

буде, ч. 1

19.00, 00.00 Інформаційна 

програма «Культура. 

День»

19.20 Світ у прямокутнику. 

Євген Дерлеменко, ч. 2

19.45 Д/ф «Добридень, 

зелені Карпати» 

20.05 Передчуття. Лев Сомов, 

ч. 2

21.00 Дж. Верді. «Набукко». 

Вистава Національної 

опери України

23.10 Олекса Захарчук. Земне 

причастя небом

00.20 Світ у прямокутнику. 

Антон Петрусь, ч. 2

00.50 Д/ф «Формула життя. 

Олександр Палладін»

01.10 Передчуття. Петро 

Миронов, ч. 2

04.00 Х/ф «Злочин 
iз багатьма 
невідомими», ч. 1 

05.00 Д. Шостакович. 

Симфонія №10

 

СТБ

06.45, 16.00 Все буде добре!

08.50 Зіркове життя

09.30 Х/ф «Довгоочікуване 
кохання»

11.25 Х/ф «Мама 
мимоволі»

14.00, 20.00, 1.50 Слідство 

ведуть екстрасенси

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30 Т/с «Коли ми вдома»

21.00 Містичні історії-7 

22.35 Вагітна у 16

23.45 Доньки-матері

00.40 Один за всіх

02.50 Найкраще на ТБ

ТОНІС

06.00 Х/ф «Без-
приданниця»

07.20 Відлуння

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

10.50, 19.45 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

12.10 Біла планета

13.30 Цивілізація Incognita

14.00, 23.10 Як влаштована 

природа

15.35 Секрети акул

17.45 Чудеса природи

18.10 Таке спортивне життя

18.40 В гостях у Дмитра 

Гордона

20.50 Водне життя

21.20, 5.45 DW-новини

21.40 Приборкувачі 

крокодилів

22.10 Довідник дикої природи

00.10 Т/с «Еротична спека»

02.15 Фантазія

03.50 Після опівночі

04.50 Світські хроніки

05.15 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.20 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

06.50 Вайпаут

08.40, 19.00 ДжеДАІ

09.00 Д/ф «Помста природи»

10.50 Top Gear

12.50 Т/с «Скорпіон»

14.30 Люстратор 7.62

15.30 Люстратор. Спецпроект

16.30, 23.30 Секретні 

матеріали

17.30 Українські сенсації

18.30, 23.00 Спецкор

19.20 Цілком таємно

20.00 Х/ф «Людина 
президента»

22.00, 0.50 Т/с «Олімп»

00.00, 1.45 Т/с «Загублений 

світ»

02.30 Облом.UA.

ФУТБОЛ

06.00, 10.00, 15.40, 22.30 

Футбол NEWS

06.10 «Ман Сіті» — 

«Динамо» (К)». 1/8 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

08.00, 15.25, 20.35, 1.05, 3.10, 

5.15 Топ-матч

08.10 «Севілья» — 

«Базель». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

10.15 «Еспаньйол» — 

«Атлетіко». ЧІ

12.05 Португалія — Іспанія. 

1/2 фіналу. УЄФА Євро-

2012

14.55, 18.15, 22.45 Шлях до 

Євро-2016

15.55 Журнал Ліги чемпіонів

16.25 «Албанія» — «Україна». 

Товариський матч

18.45 «Баєр» — «БАТЕ». 

Ліга чемпіонів УЄФА

20.40 «Хетафе» — «Реал». ЧІ

23.15 «Шахтар» 

— «Андерлехт». 1/8 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

01.20 «Валенсія» — 

«Севілья». ЧІ

03.25 «Дніпро» — «Лаціо». 

Ліга Європи УЄФА

ЄВРОСПОРТ

04.00 Футбол. Його 

величність футбол

05.00, 8.30, 11.00, 14.00, 20.00 

Теніс. Турнір Великого 

шолома. Фінал. 

Чоловіки

06.30 Велоспорт. Пролог

07.30, 19.00 Теніс. Турнір 

Великого шолома. 

Фінал. Жінки

09.30, 0.45 Футбол. Шлях на 

Євро

10.00 Фехтування. Серія 

Гран-прі

12.00, 15.00, 18.15, 2.30 Теніс. 

Турнір ATP

17.00, 23.00 Велоспорт. 1-й 

етап

19.55, 23.55 Новини. 

Євроспорт

21.30, 1.15 Теніс. Турнір 

Великого шолома

22.30 ALL SPORTS. Шлях до 

«золота»

00.00 Кінний спорт. Найкраще 

з кінного спорту

00.15, 1.10 Футбол. Євроголи

00.20, 3.30 Футбол. Чемпіонат 

MLS. Найкращі 

моменти

02.15 ALL SPORTS: WATTS

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.40, 15.10 Паразити. 

Вторгнення

07.40 Таємниці Африки

08.40 Третє царство: гриби

09.40 Поплічники Гітлера

10.40, 20.00 Теорії змов: 

таємні союзи

11.30, 19.00 Секретні історії

12.20 Містична Україна

13.10, 18.00 Паралельний світ

14.10 Правда життя

16.00, 20.50 Скарби з 

горища

17.00, 22.40 Смертельна зустріч

21.50 Дикі острови

23.30 Покер

00.20, 5.10 Полювання на 

вбивць

01.10 Україна: забута історія

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, 2.10 Т/с «90210: нове 

покоління»

10.40, 19.10 Орел і решка. 

Шопінг

12.30 Т/с «Дикий ангел»

14.00, 20.10 Орел і решка. На 

краю світу

15.00, 21.00 Орел і решка. 

Ювілейний сезон

16.00 Файна Юкрайна

17.20 Розсміши коміка

18.15 Звана вечеря

22.00 Х/ф «Близнюки-
дракони»

00.00 Х/ф «Дзвінок»
03.30 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.50 М/с «Підлітки-мутанти 

— черепашки-ніндзя»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 Мультик iз Лунтиком

10.05 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.30 Т/с «Та, що говорить iз 

привидами»

15.15 Казки У

16.10, 19.55, 22.00 Країна У

17.10, 23.00 Віталька

18.50, 20.55 Одного разу під 

Полтавою

00.00 Т/с «Світлофор»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 18.30, 21.00, 

1.30, 5.10 Новини

06.15, 7.20 АгроЕра

06.25, 7.50, 8.25 Смакота

06.30, 0.20 Телемагазин

06.55, 7.15, 8.15 Спорт

07.30 Ера будівництва

07.35, 23.50 На слуху

08.30 Паспортний сервіс

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

08.40, 23.25 Золотий 

гусак

15.25 Х/ф «Анничка»
17.00 Вікно в Америку

17.30 Орегонський 

путівник

18.05, 1.45 Час-Ч

18.15, 1.20 Новини. Світ

18.55 Про головне

19.30 РЕ:ФОРМА

20.00 Перша шпальта

20.30 Вересень

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Подорожні

22.45 З перших вуст

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

01.55 Т/с «Острів 

любові»

04.30 Д/ф «Коперник»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15, 1.45 
ТСН

06.45, 7.10, 7.40, 8.10, 9.10 
«Сніданок з «1+1»

07.35 М/ф «Козаки. Футбол»
09.30, 10.55, 12.20 Міняю жінку-6
14.40 Сімейні мелодрами-6
15.40 Найкращий ресторан
17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана-4»
20.30 Чистоnews 2016
21.00 Т/с «Відьма»
22.00 На ножах-2
00.00, 2.20 Комедія «Ларрі 

Краун»
03.50 Шість кадрів
05.30 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

06.10, 11.10, 12.25, 5.25 Слідство 
вели... 

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, 22.30 Т/с «Доярка з 
Хацапетівки-3»

13.35, 14.20 Судові справи
15.45, 16.15 Сімейний суд
18.05, 19.05 Стосується кожного
20.00, 4.35 Подробиці
21.00 Т/с «Серафима Прекрасна»
00.20 Х/ф «Випадковий запис»
01.45 Х/ф «Мільйон у 

шлюбному кошику»
03.10 Х/ф «Самотня жінка 

бажає познайомитись...»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00 Агенти справедливості
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.45 Події
07.15, 8.15 Ранок з Україною
09.15, 3.35 Зоряний шлях
10.45 Реальна містика
11.45 Т/с «Черговий лікар»
13.40, 15.30, 21.00 Т/с «Просте 

життя»
16.00, 5.20 Т/с «Адвокат»
18.00, 4.35 Т/с «Катіна любов»
19.45 Говорить Україна
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C. S. I.: місце злочину 

Маямі»
01.15 Х/ф «Парк Юрського 

періоду-3»

ICTV

04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти
04.40 Провокатор
05.25, 20.20 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Т/с «Котовський»
11.50, 13.20 Х/ф «Головний 

підозрюваний»

12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.20 Т/с «Відділ 44»
16.40 Т/с «Шулер»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Володимирська, 15»
22.25 Т/с «Демони»
23.20 Х/ф «Небезпечна 

людина»
01.10 Т/с «Неправдива гра»
03.30 М/с «Молода Ліга 

справедливості»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Служба розшуку дітей
03.05 Зона ночі
05.07, 18.00 Абзац!
06.00, 7.15 Kids Time
06.02 М/с «Кунг-фу Панда: 

легенди крутості»
07.17 Т/с «Друзі»
11.10 Т/с «Щасливі разом»
16.50, 19.00, 20.00 Від пацанки 

до панянки
22.10 Х/ф «Будинок великої 

матусі»
00.10 Х/ф «Старе 

загартування»

02.00 Дорослі як діти

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20, 10.46, 1.55 Огляд преси
06.25, 18.15 Місцевий час
06.35, 17.45 Час громади
06.40 Автопілот-новини
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, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
23.30, 0.00, 0.30, 2.00, 03.30, 
4.00, 5.00 Час: Важливо

13.15, 14.10 День

14.32, 15.15, 15.32, 16.10, 16.32, 
17.19, 17.32, 18.32 Україна 
— понад усе! 

19.50, 0.32 Час. Підсумки дня
22.15 Стоп корупції!
23.32 Велика політика
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

НТН

05.05 Т/с «Агентство НЛС»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Кримінальні справи

09.55, 17.20 Т/с «Детективи»

11.30 Страх у твоєму домі

13.20, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: Лас-

Вегас — 14»

14.00, 19.00, 23.15, 3.40 Свідок

15.15, 1.00 Т/с «Леді-детектив 

міс Фрайні Фішер»

19.30, 4.50 Т/с «Кулагін і 

партнери»

23.45 Т/с «Без обмежень»

02.55 Європейський покерний 

турнір

04.10 Випадковий свідок

04.20 Речовий доказ

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Світ особистості. Петро 

Перебийніс 

07.05 Віра, любов і надії Віри 

Любимової, ч. 2 

07.50 Монастирська церква 

08.00 Ранок з «Культурою»

08.30, 19.00, 00.00 

Інформаційна програма 

«Культура. День» 

08.50 Ранок з «Культурою»

09.20 Світ у прямокутнику. Євген 

Дерлеменко, ч. 2 

09.45 Д/ф «Добридень, зелені 

Карпати» 

10.05 Передчуття. Лев Сомов, ч. 2 

11.00 Дж. Верді. «Набукко». 

Вистава Національної 

опери України 

13.10 Олекса Захарчук. Земне 

причастя небом 

14.00, 02.00 Кобо Абе. «Жінка в 

пісках». Вистава Київської 

академічної майстерні 

театрального мистецтва 

«Сузір’я»

15.25, 03.25 «Рідні наспіви». 

Український сувенір

15.45, 03.45 Православний 

календар 

16.00 Азбука ремесел

16.20 Валерій Франчук. Той, хто 

пройшов крізь туман

17.00 Українські державники. 

Маркіян Шашкевич, ч. 1

17.30 Д/ф «Оксана Петрусенко»

18.00 Архітектор Городецький, 

ч. 2

18.30 Музика і музиканти. Так 

буде, ч. 2

19.20 Музей «Софія Київська»

20.00 Дещо про кіно. Віктор 

Івченко. Микола Мащенко

20.20 Д/ф «У полоні пристрасті 

Наталії Долі»

21.00 Д/ф «Дмитро Гнатюк. 

Монологи»

21.55 Д/ф «З мороку 

тисячоліть» 

22.45 Балетний всесвіт Сергія 

Прокоф’єва. «Скіфська 

сюїта» 

23.15 Незнаний Шевченко. 

Пейзаж у творчості 

Шевченка

00.20 Музей телебачення

01.05 Музичний театр «Молода 

опера»

01.30 Діалог. Василь Герасим’юк 

— Василь Забашта, ч. 1

04.00 Х/ф «Злочин iз 
багатьма невідомими», 
ч. 2

05.05 Скарби української 

народної пісні, ч. 1

 

СТБ

06.20, 16.00 Все буде добре!

08.20 Зіркове життя

09.15 Х/ф «Смугастий рейс»
11.00 Вагітна у 16

11.55 Доньки-матері

12.55 Х-Фактор-6

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30 Т/с «Коли ми вдома»

20.00, 2.45 Слідство ведуть 

екстрасенси

21.00 Містичні історії-7 

22.35 Врятуйте нашу сім’ю-3

01.25 Один за всіх

ТОНІС

05.50 Х/ф «Дівчина з 
характером»

07.10, 21.20, 5.40 DW-новини

07.30 Євромакс

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

10.50, 19.40 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: день 

за днем»

12.15 Приборкувачі крокодилів

13.10 Чудеса природи

13.40 Будьте здорові!

14.00, 23.10 Як влаштована 

природа

15.35, 22.10 Довідник дикої 

природи

17.45 Дика планета

18.10 Сім чудес України

18.45 В гостях у Дмитра Гордона

20.50 Дика Австралія

21.40 Відлуння

00.10 Т/с «Еротична спека»

02.10 Побачення

03.30 Після опівночі

04.30 Світські хроніки

04.55 Кумири

05.05 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35 Нове «Шалене відео по-

українськи»

07.35, 2.30 Облом.UA.

08.10, 19.00 ДжеДАІ

08.30, 18.30, 23.00 Спецкор

09.00, 23.30 Секретні матеріали

09.20 Д/ф «Загублені міста. 

Малайзія»

10.20 Д/ф «Інженерні імперії. 

Єгипет.»

11.15 Д/ф «Помста природи»

12.15 Т/с «Скорпіон»

13.55 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

14.50, 00.00, 1.45 Т/с 

«Загублений світ»

16.40 Х/ф «Людина 
президента-2»

19.20 Люстратор. Спецпроект

20.00 Х/ф «Механік»
22.00, 0.50 Т/с «Олімп»

ФУТБОЛ

06.00 Футбол NEWS

06.10, 7.15, 20.35, 1.05, 3.10, 5.15 

Топ-матч

06.20 Голи сезону. ЧА

07.25 «Севілья» — «Атлетік». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS. 

LIVE

10.15 «Челсі» — «МЮ». ЧА

12.05 Німеччина — Італія. 1/2 

фіналу. УЄФА Євро-2012

13.55 «Баварія» — «Динамо» 

(З). Ліга чемпіонів УЄФА

15.55, 22.45 Шлях до Євро-2016

16.25 «Барселона» — 

«Валенсія». ЧІ

18.15 Журнал Ліги чемпіонів

18.45 «Боруссія» (М) — «Ман 

Сіті». Ліга чемпіонів УЄФА

20.40 «Арсенал» — «Вотфорд». 

ЧА

23.15 «Андерлехт» — 

«Шахтар». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

01.20 «Реал» — «Вільярреал». 

ЧІ

03.25 «Русенборг» — «Дніпро». 

Ліга Європи УЄФА

ЄВРОСПОРТ

04.00, 11.00, 21.30, 22.30 Футбол. 

Його величність футбол

05.00, 12.00, 15.00, 18.15, 1.30 

Теніс. Турнір ATP

06.30, 14.00 Велоспорт. 1 етап

07.45 Теніс. Турнір Великого 

шолома

08.45, 10.00 ALL SPORTS: WATTS

09.00 Футбол. Чемпіонат MLS. 

Найкращі моменти

09.30, 3.30 Футбол. Шлях на 

Євро

17.00, 23.00, 2.30 Велоспорт. 

2-й етап

20.55, 23.55 Новини. Євроспорт

21.00 ALL SPORTS

00.00 ALL SPORTS. Шлях до 

«золота»

00.30 Ралі. За лаштунками ERC

01.00 Ралі. Ралі рейд

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.40, 15.10 Паразити. 

Вторгнення

07.40 Таємниці Африки

08.40 Світ на долоні

09.40 Поплічники Гітлера

10.40, 20.00 Теорії змов: таємні 

союзи

11.30, 19.00 Секретні історії

12.20 Містична Україна

13.10, 18.00 Паралельний світ

14.10 Правда життя

16.00, 20.50 Скарби з горища

17.00, 22.40 Смертельна зустріч

21.50 Дикі острови

23.30 Вражаюче відео

00.20, 5.10 Полювання на вбивць

01.10 Палаци Європи

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Свати біля плити

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.00, 1.40 Т/с «90210: нове 

покоління»

10.40, 19.10 Орел і решка. Шопінг

12.30 Т/с «Дикий ангел»

14.00 Орел і решка. На краю 

світу

15.00, 21.00 Орел і решка. 

Ювілейний сезон

16.00 Файна Юкрайна

17.20 Розсміши коміка

18.15 Звана вечеря

20.10 Орел і решка

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

03.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.50 М/с «Підлітки-мутанти 

— черепашки-ніндзя»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 Мультик iз Лунтиком

10.05 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

11.00 Т/с «Усі жінки — відьми»

13.30 Т/с «Та, що говорить iз 

привидами»

15.15 Казки У

16.10, 19.55, 22.00 Країна У

17.10, 23.00 Віталька

18.50, 20.55 Одного разу під 

Полтавою

00.00 Т/с «Світлофор»

01.30 Анекдоти

02.00 Даєш, молодь!

02.45 17+

03.30 Т/с «Щоденники 

Темного-2»

04.35 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 
21.00, 1.30, 5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу
06.15, 7.20 АгроЕра
06.25, 7.50, 8.25 Смакота
06.30, 0.20 Телемагазин
06.55, 7.15, 8.15 Спорт
07.30, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.40, 23.25 Золотий гусак

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.45 Вічне
09.15, 18.55 Про головне
09.45, 4.30 Уряд на зв’язку з 

громадянами
10.15 Д/с «Китай на кінчику 

язика»
11.15 Чоловічий клуб
11.45 План на завтра
12.10 Перша студія
13.15, 18.05, 1.45, 5.00 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
13.50 Хто в домі господар?
14.15 Суспільний університет
15.00 Фольк-music
16.10 Путівник прочанина
16.25 Подорожні
17.10 Т/с «Таксі»
18.15, 1.20 Новини. Світ
19.20 Т/с «Травма»
21.30, 5.35 Новини. Спорт
21.50 Війна і мир
22.40, 4.15 Класики світової 

літератури
ТРК «ЕРА»

23.00 Підсумки
01.55 Т/с «Острів любові»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 3—4 ЧЕРВНЯ 2016
7 червня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

ПЕРЕДПЛАТА-2016■

Бойова газета 
для героїчної нації
Поспішіть передплатити

«Україну молоду» 

на друге півріччя

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2016 рiк:

на мiсяць — 51 грн. 76 коп.,

на квартал — 155 грн. 28 коп.,

до кінця року — 310 грн. 56 коп.

Передплатний iндекс — 60970

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

на квартал — 215 грн. 28 коп.,

до кінця року — 430 грн. 56 коп.

Передплатний iндекс — 01555

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

на квартал — 55 грн. 41 коп.,

до кінця року— 110 грн. 82 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 чи-
тачi — як зi столицi, так i з глибинки, — i 
колеги-журналiсти оцiнюють як головну на-
цiональну газету держави. Редакцiя «УМ» i 
надалi намагатиметься бути гiдною такої ви-
сокої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
 Оформити передплату в усiх поштових 
вiддiленнях чи безпосередньо в листоношi 
можна до 5 червня в селах та райцентрах, до 
10 червня — в обласних центрах та в Києві, і 
ви отримуватимете газету з липня.
 Ви також можете оформити передплату 
на газету «Україна молода» «on-line» на сай-
ті ДП «Преса» www.presa.ua. Державне під-
приємство з розповсюдження періодичних 
видань «Преса» ввело спосіб розрахунку за 
передплату — через системи WebMoney та 
IPay. Зручний сучасний інтернет-розраху-
нок дозволить заплатити вартість передпла-
ти на газету «Україна молода», не покидаю-
чи свій дім чи робоче місце.
 До наших постiйних читачiв ми тради-
цiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв пе-
редплачуєте «Україну молоду» — порадьте 
передплату i своїм родичам, друзям, сусiдам, 
знайомим. 

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



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15, 2.20 
ТСН

06.45, 7.10, 7.40, 8.10, 9.10 
«Сніданок з «1+1»

07.35 М/ф «Козаки. 
Футбол»

09.30, 10.55, 12.20 Міняю 
жінку-6

14.40 Сімейні мелодрами-6
15.40 Найкращий ресторан 
17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана-4»
20.30 Чистоnews 2016
21.00 Т/с «Відьма»
22.00 Міняю жінку-11
00.00, 2.55 Драма «Леді»
05.30 Служба розшуку 

дітей

ІНТЕР

06.05, 11.10, 12.25, 5.30 
Слідство вели... 

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, 22.35 Т/с «Доярка з 
Хацапетівки-3»

13.30, 14.20 Судові справи
15.45, 16.15 Сімейний суд
18.05, 19.05 Стосується 

кожного
20.00, 4.40 Подробиці
21.00 Т/с «Серафима 

Прекрасна»
00.15 Т/с «Правдива історія 

про червоні вітрила»
02.00 Х/ф «Випадковий запис»
03.10 Х/ф «Без року тиждень»
04.20 М/ф

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 16.00, 5.20 Т/с 
«Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
2.45 Події

07.15, 8.15 Ранок з 
Україною

09.15 Зоряний шлях
10.45 Реальна містика
11.45 Т/с «Черговий 

лікар»
13.40, 15.30, 21.00 Т/с 

«Просте життя»
18.00, 4.35 Т/с «Катіна 

любов»
19.45, 3.30 Говорить Україна
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C. S. I.: місце 

злочину Маямі»

ICTV

04.10 Студія Вашингтон
04.15 Факти
04.40 Провокатор
05.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
09.50, 16.35 Т/с «Шулер»
11.50, 13.20 Х/ф 

«Небезпечна 
людина»

12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.20 Т/с «Відділ 44»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Володимирська, 

15»
22.20 Т/с «Демони»
23.05 Х/ф «У смертельній 

небезпеці»
01.05 Т/с «Неправдива гра»
03.30 М/с «Молода Ліга 

справедливості»

НОВИЙ КАНАЛ

03.25 Зона ночі
05.05, 18.00 Абзац!
06.00, 7.15 Kids Time
06.02 М/с «Кунг-фу Панда: 

легенди крутості»
07.17 Т/с «Друзі»
10.55 Т/с «Щасливі разом»
17.00, 18.55, 20.00 Хто зверху
21.50 Х/ф «Будинок 

великої матусі-2»

23.50 Х/ф «Холостячки у 
Вегасі»

01.35 Дорослі як діти

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20, 10.46, 1.55 Огляд преси
06.25, 18.15 Місцевий час
06.35, 17.45 Час громади
06.40 Автопілот-новини
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, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 23.30, 
00.00, 0.30, 2.00, 
3.30, 04.00, 5.00 Час: 
Важливо

13.15, 14.10 День
14.32, 15.15, 15.32, 16.10, 

16.32, 17.20, 17.32, 
18.32 Україна — понад 
усе! 

19.50, 0.32 Час. Підсумки дня
22.15 Особливий погляд
23.32 Фактор безпеки
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

НТН

06.45 Х/ф «Страх висоти»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Кримінальні справи

09.55, 17.20 Т/с «Детективи»

11.30 Страх у твоєму домі

13.25, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-14»

14.00, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

15.20 Т/с «Леді-детектив міс 

Фрайні Фішер»

19.30, 4.35 Т/с «Кулагін і 

партнери»

23.45 Т/с «Без обмежень»

00.50 Х/ф «Cправжнє 
правосуддя. 
Перехрестя смерті»

03.00 Випадковий свідок

03.10 Речовий доказ

03.40 Легенди бандитської 

Одеси

04.05 Правда життя. 

Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Азбука ремесел 

06.20 Валерій Франчук. Той, 

хто пройшов крізь 

туман 

07.00 Українські державники. 

Маркіян Шашкевич, ч. 1 

07.30 Д/ф «Оксана 

Петрусенко» 

08.00 Ранок з «Культурою»

08.30, 19.00, 00.00 

Інформаційна програма 

«Культура. День» 

08.50 Ранок з «Культурою»

09.20 Музей «Софія 

Київська» 

10.00 Дещо про кіно. Віктор 

Івченко. Микола 

Мащенко 

10.20 Д/ф «У полоні 

пристрасті Наталії 

Долі» 

11.00 Д/ф «Дмитро Гнатюк. 

Монологи» 

11.55 Д/ф «З мороку 

тисячоліть» 

12.45 Балетний всесвіт Сергія 

Прокоф’єва. «Скіфська 

сюїта» 

13.15 Незнаний Шевченко. 

Пейзаж у творчості 

Шевченка 

14.00, 02.00 А. П. Чехов. 

«Беззахисні створіння». 

Вистава Центру 

мистецтв «Новий 

український театр»

16.00 Обереги. Плетіння 

гачком

16.20 Пам’яті Марії та 

В’ячеслава Супрунових

17.00 Українські державники. 

Маркіян Шашкевич, ч. 2

17.30 «Ви приходите в сни...» 

18.00 Архітектор 

Городецький, ч. 3

18.30 Музика і музиканти. Так 

буде, ч. 3

19.20 Прямостояння. Іван 

Білик

20.00 Д/ф «Платон Костюк. 

Над океаном часу»

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Надія 

Задорожна, ч. 1

21.00 А. Чехов. «Чайка». 

Вистава Львівського 

академічного 

духовного театру 

«Воскресіння»

22.10 Межиріч Острозький 

22.20 Звітний концерт 

ансамблю естрадно-

класичного танцю 

«Лілея»

00.20 Мирослав Попович 

«Бути людиною», ч. 8

00.45 Прямостояння. Роман 

Корогодський

01.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Василь 

Забашта, ч. 2

04.00 Х/ф «Злочин 
iз багатьма 
невідомими», ч. 3

05.05 Скарби української 

народної пісні, ч. 2

 

СТБ

06.45, 16.00 Все буде добре!

08.45 Зіркове життя

09.40 Х-Фактор-6

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30 Т/с «Коли ми вдома»

20.00, 1.40 Слідство ведуть 

екстрасенси

21.00 Містичні історії-5 

22.35 Давай поговоримо про 

секс

00.40 Один за всіх

ТОНІС

05.50 Х/ф «Свинарка і 
пастух»

07.10, 21.20, 5.45 DW-новини

07.30 Відлуння

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

12.10 Перша сумська: 25 

років лідерства

13.10, 17.45 Дика планета

14.00, 23.10 Як влаштована 

природа

15.35, 22.10 Довідник дикої 

природи

18.10 Таке спортивне життя

18.45 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.00 Океан-ВЕТ

21.40 Глобал-3000

00.00 Натхнення

00.10 Т/с «Еротична спека»

02.20 Побачення

03.45 Після опівночі

04.45 Світські хроніки

05.10 Кумири

05.20 Сім історичних чудес 

України

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.35, 2.30 Облом.UA.

08.10, 19.00 ДжеДАІ

08.30, 18.30, 23.00 Спецкор

09.00, 23.30 Секретні 

матеріали

09.20 Д/ф «Гуге — загублене 

царство Тибету»

10.25 Д/ф «Інженерні імперії. 

Єгипет»

11.20 Д/ф «Помста природи»

12.20 Відеобімба

13.55 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

14.50, 00.00, 1.45 Т/с 

«Загублений світ»

16.40 Х/ф «Паніка»
19.20 Люстратор 7, 62

20.00 Х/ф «Американський 
кікбоксер»

22.00, 0.50 Т/с «Олімп»

ФУТБОЛ

06.00 Футбол NEWS

06.10 «Ліверпуль» — 

«Ньюкасл». ЧА

08.00, 14.40, 15.25, 18.15, 

1.05, 3.10, 5.15 Топ-

матч

08.10 «Шахтар» — 

«Севілья». 1/2 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.15 «Лестер Сіті» — «Вест 

Гем». ЧА

12.05 Іспанія — Італія. Фінал. 

УЄФА Євро-2012

14.55, 20.10 Журнал Ліги 

чемпіонів

15.55, 22.45 Шлях до Євро-

2016

16.25 «Ювентус» — 

«Баварія». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

18.20 «Челсі» — «Ман Сіті». 

ЧА

20.40 «Реал» — «Валенсія». 

ЧІ

23.15 «Брага» — «Шахтар». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

01.20 «Гент» — 

«Вольфсбург». 1/8 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

03.25 «Сент-Етьєнн» 

— «Дніпро». Ліга 

Європи УЄФА

ЄВРОСПОРТ

04.00, 7.30, 11.00, 21.30, 

22.30, 00.00 Футбол. 

Його величність 

футбол

05.00, 12.00, 15.00, 18.15, 1.00 

Теніс. Турнір ATP

06.30, 14.00 Велоспорт. 2-й етап

08.30 Теніс. Турнір Великого 

шолома

09.30 Футбол. Чемпіонат 

MLS. Найкращі моменти

10.00, 21.00, 3.30 Футбол. 

Шлях на Євро

10.30 Футбол. Зірки Євро

17.00, 23.00, 2.30 Велоспорт. 

3-й етап

20.55, 23.55 Новини. 

Євроспорт

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.40, 15.10 Паразити. 

Вторгнення

07.40 Таємниці Африки

08.40, 21.50 Дикі острови

09.40 Поплічники Гітлера

10.40 Людство: наша історія

11.30, 19.00 Секретні історії

12.20 Містична Україна

13.10, 18.00 Паралельний 

світ

14.10, 1.10 Правда життя

16.00, 20.50 Скарби з горища

17.00, 22.40 Смертельна 

зустріч

20.00 Теорії змов: таємні 

союзи

23.30 Вражаюче відео

00.20, 5.10 Полювання на 

вбивць

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Свати біля плити

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.00, 1.40 Т/с «90210: нове 

покоління»

10.40, 19.10 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 сезон

16.00 Файна Юкрайна

17.20 Розсміши коміка

18.15 Звана вечеря

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

03.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.50 М/с «Підлітки-мутанти 

— черепашки-ніндзя»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 Мультик iз Лунтиком

10.05 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.30 Т/с «Та, що говорить iз 

привидами»

15.15 Казки У

16.10, 19.55, 22.00 Країна У

17.10, 23.00 Віталька

18.50, 20.55 Одного разу під 

Полтавою

00.00 Т/с «Світлофор»

01.30 Анекдоти

02.00 Даєш, молодь!

02.45 17+

03.30 Т/с «Щоденники 

Темного»

04.35 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 
21.00, 1.30, 5.10 Новини

06.15, 7.20 АгроЕра
06.25, 7.50, 8.25 Смакота
06.40, 0.20 Телемагазин
06.55, 7.15, 8.15 Спорт
07.30 Ера будівництва
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.40, 23.25 Золотий гусак

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.45 Вічне
09.15, 18.55 Про головне
09.45 Д/с «Обличчя Америки»
11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України
13.15, 18.05, 1.45, 5.00 Час-Ч
13.40 Казки Лірника Сашка
13.50 Школа Мері Поппінс
14.15 Суспільний університет
14.50 Ювілейний вечір 

диригента В. Гуцала
17.10 Т/с «Таксі»
18.15, 1.20 Новини. Світ
19.40 Т/с «Травма»
20.30 Книга ua
21.30, 5.35 Новини. Спорт
21.50 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот
22.45 З перших вуст

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки
01.55 Т/с «Острів любові»
04.05 Д/ф «Квант Індії»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 3—4 ЧЕРВНЯ 2016
8 червня
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 23.15, 2.15 

ТСН

06.45, 7.10, 7.40, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.35 М/ф «Козаки. 

Футбол»

09.30 Міняю жінку-6

10.55, 12.20 Міняю жінку-7

14.40 Сімейні мелодрами-6

15.40 Найкращий ресторан 

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана-4»

20.30 Чистоnews 2016

21.00 Т/с «Відьма»

22.00, 23.30 Право на владу 

2016

00.30, 2.40 Драма «Королева»

04.15 Шість кадрів

ІНТЕР

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, 22.30 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки-3»

11.00, 12.25, 5.35 Слідство вели... 

13.25, 14.20 Судові справи

15.40, 16.15 Сімейний суд

18.05, 19.05 Стосується кожного

20.00, 4.45 Подробиці

21.00 Т/с «Серафима Прекрасна»

00.15 Т/с «Правдива історія 

про Червоні вітрила»

01.55 Х/ф «Самотня 
жінка бажає 
познайомитись...»

03.20 Х/ф «Мільйон у 
шлюбному кошику»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 16.00, 5.20 Т/с 

«Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.45 Події

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15 Зоряний шлях

10.45 Реальна містика

11.45 Т/с «Черговий лікар»

13.40, 15.30, 21.00 Т/с 

«Просте життя»

18.00, 4.35 Т/с «Катіна 

любов»

19.45, 3.30 Говорить 

Україна

23.00 Події дня

23.30 Т/с «C. S. I.: місце 

злочину Маямі»

ICTV

04.10 Служба розшуку дітей

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

04.45 Провокатор

05.25 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10, 16.35 Т/с «Шулер»

12.20, 13.10 Х/ф «У 
смертельній 
небезпеці»

12.45, 15.45 Факти. День

14.55, 16.20 Т/с «Відділ 44»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

21.25 Т/с «Володимирська, 

15»

22.25 Т/с «Демони»

23.10 Х/ф «Наскрізні 
поранення»

01.05 Т/с «Неправдива гра»

03.30 М/с «Молода Ліга 

справедливості»

НОВИЙ КАНАЛ

03.25 Служба розшуку дітей

03.30 Зона ночі

05.15, 18.00 Абзац!

06.05, 7.25 Kids Time

06.07 М/с «Кунг-фу Панда: 

легенди крутості»

07.27 Т/с «Друзі»

12.10 Т/с «Не родись 

вродливою»

17.35, 19.00, 20.00 

Суперінтуїція

21.25 Х/ф «Будинок 
великої матусі-3»

23.35 Х/ф «Знову 16»

01.15 Дорослі як діти

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 10.46, 1.55 Огляд преси

06.25, 18.15 Місцевий час

06.35, 17.45 Час громади

06.40 Автопілот-новини

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, 15.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 23.30, 

00.00, 0.30, 2.00, 

3.30, 04.00, 5.00 Час: 

Важливо

13.15, 14.10 День

14.32, 15.15, 15.32, 16.10, 

16.32, 17.19, 17.32, 

18.32 Україна — понад 

усе! 

19.50, 0.32 Час. Підсумки 

дня

22.15 Акцент

23.32 Невигадані історії

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

НТН

06.40 Х/ф «Аварія 
— донька мента»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Кримінальні справи

09.55, 17.20 Т/с «Детективи»

11.30 Страх у твоєму домі

13.20, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-14»

14.00, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

15.15 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

19.30, 4.40 Т/с «Кулагін і 

партнери»

23.45 Т/с «Без обмежень»

00.50 Х/ф «Справжнє 
правосуддя-2. 
Помста в Сіетлі»

03.00 Випадковий свідок

03.15 Речовий доказ

04.15 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Обереги. Плетіння 

гачком 

06.25 Пам’яті Марії та 

В’ячеслава Супрунових 

07.00 Українські державники. 

Маркіян Шашкевич, ч. 2 

07.30 «Ви приходите в сни...» 

08.00 Ранок з «Культурою»

08.30, 19.00, 00.00 

Інформаційна 

програма «Культура. 

День» 

08.50 Ранок з «Культурою»

09.20 Прямостояння. Іван 

Білик 

10.00 Д/ф «Платон Костюк. 

Над океаном часу» 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Надія 

Задорожна, ч. 1 

11.00 А. Чехов. «Чайка». 

Вистава Львівського 

академічного духовного 

театру «Воскресіння» 

12.10 Межиріч Острозький 

12.20 Звітний концерт 

ансамблю естрадно-

класичного танцю 

«Лілея» 

14.00, 02.00 Альберт Герні. 

«Люблю... Мелісса». 

Вистава Київського 

академічного театру 

драми та комедії на 

Лівому березі Дніпра

15.50, 03.50 Православний 

календар 

16.00 Художня обробка шкіри

16.20 Святослав Воїнов 

та «Слово о полку 

Ігоревім»

17.00 Театр Гната Юри, або 

Майстер Часу, ч. 2

17.30 Діалог. Лариса Івшина 

— Оксана Пахльовська, 

ч. 1

17.55 Православний календар 

18.00 Архітектор 

Городецький, ч. 4

18.35 Музика і музиканти. Так 

буде, ч. 4

19.20, 00.20 Дійові особи

20.15 Гра долі. Німфея 

Кандіда. Михайло 

Максимович

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Надія 

Задорожна, ч. 2

21.00 Фільм-опера «Лючія ді 

Ламмермур»

22.30 Олесь Янчук про фільм 

«В далеку путь»

23.20 Капела бандуристів. 

Сторінки історії. Епоха 

Миколи Гвоздя

01.15 Гра долі. Та, що поряд. 

Іван Франко 

01.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Василь 

Забашта, ч. 3

01.50 Православний 

календар 

04.00 Х/ф «Злочин 
iз багатьма 
невідомими», ч. 4

05.05 Дороги любові

СТБ

06.15, 16.00 Все буде добре!

08.15 Зіркове життя

09.10 Врятуйте нашу сім’ю-3

12.45 Х-Фактор-6

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30 Т/с «Коли ми вдома»

20.00, 1.50 Слідство ведуть 

екстрасенси

21.00 Містичні історії-5 

22.35 Я соромлюсь свого 

тіла-2

00.30 Один за всіх

ТОНІС

05.55 Х/ф «Папіросниця з 
Моссільпрому»

07.10, 21.20, 5.45 DW-новини

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 Океан-ВЕТ

13.10, 17.45 Дика планета

14.00, 23.10 Як влаштована 

природа

15.35, 22.10 Довідник дикої 

природи

18.10 Сім історичних чудес 

України

18.50 В гостях у Дмитра 

Гордона 

21.40 Відлуння

00.10 Т/с «Еротична спека»

02.10 Побачення

03.40 Після опівночі

04.50 Світські хроніки

05.20 Сім чудес України

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.35, 2.30 Облом.UA.

08.10, 19.00 ДжеДАІ

08.30, 18.30, 23.00 Спецкор

09.00, 19.20, 23.30 Секретні 

матеріали

09.20 Д/ф «Таємниці Чорного 

моря»

10.25 Д/ф «Інженерні імперії. 

Карфаген»

11.20 Д/ф «Помста природи»

12.15 Відеобімба

13.55 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

14.50, 00.00, 1.45 Т/с 

«Загублений світ»

16.40 Х/ф «Американський 
кікбоксер»

20.00 Х/ф «Останній круїз»
22.00, 0.50 Т/с «Олімп»

ФУТБОЛ

06.00 Футбол NEWS

06.10 «Реал» — 

«Вольфсбург». 1/4 

фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

08.00, 1.05, 3.10, 5.15 Топ-матч

08.10 «Севілья» — 

«Шахтар». 1/2 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.15 «ПСЖ» — «Ман 

Сіті». 1/4 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.05 «Саутгемптон» 

— «Ман Сіті». ЧА

13.55 «Ліверпуль» 

— «Боруссія» (Д). 1/4 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

15.55, 22.45 Шлях до Євро-

2016

16.25 «Баварія» — 

«Ювентус». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

18.45 Албанія — Україна. 

Товариський матч

20.45 «Челсі» — 

«Тоттенгем». ЧА

23.15 «Шахтар» — «Брага». 

1/4 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

01.20 «Барселона» — 

«Еспаньйол». ЧІ

03.25 «Лаціо» — «Дніпро». 

Ліга Європи УЄФА

ЄВРОСПОРТ

04.00, 10.30, 22.30, 00.00 

Футбол. Його 

величність футбол

05.00, 12.00, 15.00, 18.15, 

19.00, 1.00 Теніс. Турнір 

ATP

06.30, 14.00 Велоспорт. 3-й етап

07.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 

10.00, 21.00, 21.30, 

22.00, 3.30 Футбол. 

Шлях на Євро

11.30 Футбол. Зірки Євро

17.00, 23.00, 2.30 Велоспорт. 

4-й етап

20.55, 23.55 Новини. 

Євроспорт

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.40, 15.10 Паразити. 

Вторгнення

07.40 Таємниці Африки

08.40 Зелений рай

09.40 Поплічники Гітлера

10.40, 20.00 Людство: наша 

історія

11.30, 19.00 Секретні історії

12.20 Містична Україна

13.10, 18.00 Паралельний світ

14.10 Правда життя

16.00, 20.50 Скарби з горища

17.00, 22.40 Смертельна 

зустріч

21.50 Дикі острови

23.30 Вражаюче відео

00.20, 5.10 Полювання на 

вбивць

01.10 Суперкораблі

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Свати біля плити

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.00, 0.45 Т/с «90210: нове 

покоління»

10.40, 19.10 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 сезон

16.00 Файна Юкрайна

17.20 Розсміши коміка

18.15 Звана вечеря

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

02.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.50 М/с «Підлітки-мутанти 

— черепашки-ніндзя»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 Мультик iз Лунтиком

10.05 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.30 Т/с «Та, що говорить iз 

привидами»

15.15 Казки У

16.10, 19.55, 22.00 Країна У

17.10, 23.00 Віталька

18.50, 20.55 Одного разу під 

Полтавою

00.00 Т/с «Світлофор»

01.30 Анекдоти

02.00 Даєш, молодь!

02.45 17+

03.30 Т/с «Щоденники 

Темного»

04.35 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 

21.00, 1.30, 5.10 Новини

06.10, 7.10, 8.10 Ера бізнесу

06.15, 7.20 АгроЕра

06.25, 7.50, 8.25 Смакота

06.30, 0.20 Телемагазин

06.55, 7.15, 8.15 Спорт

07.30, 23.50 На слуху

08.30 Паспорт.Ua

08.40, 23.25 Золотий гусак

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.45 Вічне

09.15, 18.55 Про головне

09.45 Д/с «Обличчя Америки»

10.40 Вікно в Америку

11.00 РЕ:ФОРМА

11.30 Війна і мир

12.10 Слідство. Інфо

13.15, 18.05, 1.45, 5.00 Час-Ч

13.40 Казки Лірника Сашка

13.50 Як це?

14.15 Суспільний університет

15.00 Спогади

15.35 Надвечір’я. Долі

16.35 Світло

17.10 Т/с «Таксі»

18.15, 1.20 Новини. Світ

19.40 Т/с «Травма»

20.30 Люструвати не можна 

залишити

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Схеми

22.15 Переселенці

22.40 З перших вуст

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

01.55 Т/с «Острів любові»

04.10 Д/ф «Жінки у 

блакитних беретах»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 3—4 ЧЕРВНЯ 2016
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 3.20 ТСН

06.45, 7.10, 7.40, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.35 М/ф «Козаки. 

Футбол»

09.30, 10.55 Міняю жінку-7

12.20 Міняю жінку-11

14.40 Сімейні 

мелодрами-6

15.40 Найкращий ресторан 

17.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана-4»

20.20 Сватики

22.20 Світське життя

23.20 Вечірній Київ

01.30, 3.45 Комедія 

«Суперстар»

05.30 Шість кадрів

ІНТЕР

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 «Доярка з 

Хацапетівки-3»

11.05, 12.25 Слідство 

вели... 

13.30, 14.20 Судові справи

15.45, 16.15 Сімейний суд

18.05 Стосується кожного

20.00, 5.25 Подробиці

21.00 Чорне дзеркало

23.25 Х/ф «Двоє під 
дощем»

01.25 Х/ф «Джон Рабе»
03.40 Чекай на мене

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.00 Т/с «Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

1.30 Події

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 5.30 Зоряний шлях

10.45 Реальна містика

11.45 Т/с «Черговий лікар»

13.40, 15.30 Т/с «Просте життя»

16.00 Х/ф «Карусель»
18.00, 4.45 Т/с «Катіна любов»

19.45 Говорить Україна

21.40 Церемонія відкриття 

Євро-2016

21.50 Футбол. Євро-2016 

«Франція» — «Румунія»

00.00 Великий футбол 

Євро-2016

02.20 Т/с «C. S. I.: місце 

злочину Маямі»

ICTV

04.30 М/с «Молода Ліга 

справедливості»

05.25 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.45, 16.35 Т/с «Шулер»

11.55, 13.15 Х/ф «Наскрізні 
поранення»

12.45, 15.45 Факти. День

14.20, 16.20 Т/с «Відділ 44»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25, 22.00 Т/с «На трьох»

23.25 Х/ф «Наперекір 
смерті»

01.20 Т/с «Неправдива гра»

03.45 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ

03.10 Служба розшуку дітей

03.15 Зона ночі

05.05, 18.00 Абзац!

06.00, 7.20 Kids Time

06.05 М/с «Кунг-фу Панда: 

легенди крутості»

07.25 Т/с «Друзі»

09.50 Серця трьох

19.00 Х/ф «Між небом і 
землею»

20.50 Х/ф «Адвокат 
диявола»

23.40 Суперінтуїція

01.10 Х/ф «Серцеїд»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 10.50, 1.55 Огляд преси

06.25, 18.15 Місцевий час

06.35, 17.45 Час громади

06.40 Автопілот-новини

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 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, 15.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 00.00, 

0.30, 2.00, 4.00, 4.30, 

5.00 Час: Важливо

13.15, 14.10 День

14.32, 15.15, 15.32, 16.10, 

16.32, 17.12, 17.32, 18.32 

Україна — понад усе! 

16.40 Мотор

19.50, 0.32 Час. Підсумки дня

22.00, 5.15 Досвід

01.30 Машина часу

02.32 Дзеркало історії

03.15 Рандеву

03.35 Невигадані історії

04.15 Кіно з Я. Соколовою

04.32 В кабінетах

НТН

06.50 Х/ф «Акселератка»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Кримінальні справи

09.55, 17.20 Т/с «Детективи»

11.35 Страх у твоєму домі

13.20, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-14»

14.00, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

15.15 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

19.30 Т/с «Кулагін і партнери»

23.45 Т/с «Без обмежень»

00.50 Х/ф «Cправжнє 
правосуддя-3. 
Вуличні війни»

02.55 Випадковий свідок

03.05 Речовий доказ

04.25 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Художня обробка шкіри 

06.20 Святослав Воїнов 

та «Слово о полку 

Ігоревім» 

07.00 Театр Гната Юри, або 

Майстер Часу, ч. 2 

07.30 Діалог. Лариса Івшина 

— Оксана Пахльовська, 

ч. 1 

08.00 Ранок з «Культурою»

08.30, 19.00, 00.00 

Інформаційна програма 

«Культура. День» 

08.50 Ранок з «Культурою»

09.20 Дійові особи 

10.15 Гра долі. Німфея 

Кандіда. Михайло 

Максимович 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Надія 

Задорожна, ч. 2 

11.00 Фільм-опера «Лючія ді 

Ламмермур» 

12.30 Олесь Янчук про фільм 

«В далеку путь» 

13.20 Капела бандуристів. 

Сторінки історії. Епоха 

Миколи Гвоздя 

14.00, 02.00 Іржі Губач. 

«Корсиканка». 

Вистава Київського 

академічного театру 

драми і комедії на 

Лівому березі Дніпра

16.00 Майстер-клас 

«Інтуїтивний живопис»

16.20 Композитор Володимир 

Губа. Музика анімації

17.00 Леоніла Мерцанова. 

Життя в стилі «Каприс»

17.30 Діалог. Лариса Івшина 

— Оксана Пахльовська, 

ч. 2

18.00 Олександр Муратов. 

Доля, переказана у 

колажах

18.35 Святогорський 

Успенський 

Зимненський монастир

19.20, 00.20 Територія Кіно. 

Радна Сахалтуєв

20.10 Під знаком Кримського

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Надія 

Задорожна, ч. 3

21.00 Нам 35. Український 

академічний 

фольклорний ансамбль 

«Калина»

23.00 Євген Шах. Людина з 

великої літери

01.10 Музей «Золоті ворота» 

01.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Василь 

Забашта, ч. 4

04.00 Х/ф «Злочин 
iз багатьма 

невідомими», ч. 5
05.00 С. Рахманінов 

Симфонія №2 мі мінор 

тв. 27 

СТБ

06.00, 18.30, 0.50 Т/с «Коли 

ми вдома»

07.05 Зіркове життя

09.00 Х/ф «Спокута»
10.45 Х/ф «Катерина. 

Повернення кохання»
18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00 Х/ф «Прилетить 
раптом чарівник»

22.45 Х/ф «Осінній вальс»
02.10 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

05.50 Х/ф «Василіса 
Прекрасна»

07.00, 21.20, 5.40 DW-новини

07.20, 21.40 Відлуння

07.50 Будьте здорові!

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

10.50, 19.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

12.15, 21.00 Океан-ВЕТ

13.10, 17.45 Дика планета

14.00, 23.10 Тисяча днів 

планети

15.35, 22.10 Довідник дикої 

природи

18.10 Сім чудес України

18.50 В гостях у Дмитра 

Гордона

00.00 Т/с «Еротична спека»

02.10 Побачення

03.35 Вихідний, після опівночі

04.35 Світські хроніки

05.00 Кумири

05.20 Сім чудес України

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.35, 1.50 Облом.UA.

08.10, 19.00 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

09.00, 19.20 Секретні 

матеріали

09.20 Д/ф «42 способи вбити 

Гітлера»

10.20 Д/ф «Інженерні імперії. 

Візантія»

11.15 Д/ф «Помста природи»

12.15 Відеобімба

13.55 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

14.50 Т/с «Загублений світ»

16.40 Х/ф «Останній круїз»
20.00 Х/ф «Медальйон»
21.50 Х/ф «Поганий 

лейтенант»
00.05 Х/ф «З-під Землі»

ФУТБОЛ

06.00 Футбол NEWS

06.10, 6.40, 7.10, 15.55 Шлях 

до Євро-2016

07.40, 11.40, 13.40, 3.30, 5.35 

Топ-матч

07.45 «Ліверпуль» — 

«Севілья. Фінал. Ліга 

Європи УЄФА

10.00, 10.50, 15.40, 20.35, 

21.20, 22.45 Футбол 

NEWS. LIVE

10.10, 11.00 Bonjour Euro!

11.50 Албанія — Україна. 

Товариський матч

13.50 Англія — Франція. 

Товариський матч

16.25 Румунія — Україна. 

Товариський матч

18.15, 3.45 Англія 

— Нідерланди. 

Товариський матч

20.00, 20.40, 21.25 Euro 

Rendez-Vous

21.55 Україна — Вельс. 

Товариський матч

00.00 Великий футбол. Євро-

2016

01.10 Франція — Румунія. 

УЄФА Євро-2016

ЄВРОСПОРТ

04.00, 10.30, 11.30 Футбол. 

Його величність футбол

05.00 Теніс. Турнір ATP

06.30, 14.00 Велоспорт. 4-й 

етап

07.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 

10.00, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30, 0.30 

Футбол. Шлях на Євро

12.00, 15.00, 18.15, 19.00, 1.00 

Теніс. Турнір ATP. 1/4 

фіналу

17.00, 2.30 Велоспорт. 5-й етап

20.55, 0.15 Новини. Євроспорт

23.00 Кінний спорт. 

Фехтування. Кубок націй 

00.00, 3.30 ALL SPORTS: 

WATTS

00.20, 2.20 Футбол

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.40, 15.10 Паразити. 

Вторгнення

07.40 Королева Півночі

08.40, 21.50 Дикі острови

09.40 Діти Гітлера

10.40 Теорії змов: таємні 

союзи

11.30, 19.00 Секретні історії

12.20 Містична Україна

13.10, 18.00 Паралельний світ

14.10 Правда життя

16.00, 20.50 Скарби з горища

17.00, 22.40 Смертельна 

зустріч

20.00 Людство: наша історія

23.30 Вражаюче відео

00.20, 5.10 Полювання на 

вбивць

01.10 Бандитський Київ

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, 19.10 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 сезон

16.00 Файна Юкрайна

17.20, 1.10 Розсміши коміка

18.15 Звана вечеря

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 Мультик iз Лунтиком

10.05 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

13.30 Т/с «Та, що говорить iз 

привидами»

15.15 Казки У

16.10 Країна У

17.10 Віталька

18.50 М/с «Пригоди 

Котигорошка та його 

друзів»

20.00 М/ф «Альоша Попович 

і Тугарин Змій»

21.35 Х/ф «Жандарм 
одружується»

23.20 Х/ф «Жандарм на 
відпочинку»

01.15 Т/с «Світлофор»

02.10 Даєш, молодь!

02.45 17+

03.30 Т/с «Щоденники 

Темного»

04.35 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 

21.00, 1.30, 5.10 Новини

06.15, 7.20 АгроЕра

06.25, 7.50, 8.25 Смакота

06.30, 0.20 Телемагазин

06.50, 7.15, 8.15 Спорт

07.30 Ера будівництва

07.35, 23.50 На слуху

08.30 Територія закону

08.35 Паспорт.Ua

08.40, 23.25 Золотий гусак

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.45 Вічне

09.15, 18.55 Про головне

09.45 Д/ф «Будівництво 

автостради на Алясці»

10.50 Чоловічий клуб. Спорт

12.00 Вересень

12.25 Схеми

13.15, 5.00 Час-Ч

13.40 Казки Лірника Сашка

13.50 Хочу бути

14.15 Суспільний університет

15.00 Театральні сезони

15.35 Віра. Надія. Любов

16.30 Гра долі

17.10 Т/с «Таксі»

18.15, 1.20 Новини. Світ

19.40 Т/с «Травма»

20.30 План на завтра

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Перша студія

22.40 З перших вуст

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

01.45 Музичне турне

02.55 Т/с «Острів любові»

04.00 Д/ф «Іван Терещенко. 

Колекціонер справ 

благодійних»

04.25 Світло

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 3—4 ЧЕРВНЯ 2016
10 червня
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КАНАЛ «1+1»

06.50 Гроші

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00, 19.30 ТСН

10.50 Світське життя

11.50 Т/с «Відьма»

15.40, 21.15 Вечірній квартал

17.35, 18.30 Розсміши 

коміка-6

20.15 Українські сенсації

23.10 Комедія «Кадри»

01.20 Вечірній Київ

03.10 Шість кадрів

ІНТЕР

06.15 М/ф «Вінні Пух»

06.40 М/ф «Вінні Пух іде в гості»

06.50 М/ф «Вінні Пух і день 

турбот»

07.10 Х/ф «Дубравка»
08.50, 3.40 Х/ф «Будьте 

моїм чоловіком»
10.40, 5.05 Х/ф «Стережись 

автомобіля»
12.30 Х/ф «Двоє під дощем»
14.15 Т/с «Генеральська невістка»

18.05 Х/ф «Сусіди по 
розлученню»

20.00 Подробиці

20.30 Сольний концерт Ірини 

Аллєгрової

22.15 Х/ф «Наречена на 
замовлення»

00.15 Х/ф «Вій»
02.50 Потойбіччя

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 1.30 Події

07.10 Зоряний шлях

09.10 Т/с «Нахаба»

13.00, 15.20 Т/с «Мій»

17.15, 19.40 Т/с «Буде світлим 

день»

21.50 Футбол. Євро-2016 

«Англія» — «Росія»

00.00 Великий футбол Євро-

2016

02.20 Реальна містика

03.50 Т/с «Черговий лікар»

ICTV

04.50, 5.10 М/с «Муча Луча»

05.50 Факти

06.20 М/с «Том і Джері у 

дитинстві»

07.05 Стоп-10

07.55 Провокатор

08.55 Кримінальна Україна

09.50 Секретний фронт

10.45 Антизомбі

11.45 Громадянська оборона

12.45 Факти. День

13.00 Інсайдер

14.00 Т/с «Демони»

16.15 Х/ф «Сахара»
18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Термінатор-
4. Нехай прийде 
спаситель»

22.15 Х/ф «Обитель зла-3. 
Вимирання»

00.00 Х/ф «Людина пітьми»

01.50 Х/ф «Наперекір 
смерті»

03.20 Т/с «Неправдива гра»

НОВИЙ КАНАЛ

03.05 Служба розшуку дітей

03.10 Зона ночі

04.45 Абзац!

05.45, 8.00 Kids Time

05.47 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»

08.02 Дешево і сердито

09.10 Ревізор

12.10 Пристрасті за ревізором

14.50 Від пацанки до панянки

17.05 М/ф «Машина часу»

18.55 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест»

21.00 Х/ф «Хенкок»
23.05 Х/ф «Сам у темряві»
01.05 Х/ф «Холостячки у 

Вегасі»
02.40 Дорослі як діти

5 канал

06.00 Досвід

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

07.30, 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, 

00.30, 1.00, 2.00, 2.30, 

3.35, 4.00, 4.35, 5.00, 

5.30 Час: Важливо

07.32 Суперкнига

07.50, 8.20, 22.15, 0.15 Бізнес-

час

08.32 Не перший погляд

09.10 Сімейний лікар

09.32 Укравтоконтинент

10.10 Модне здоров’я

11.05 П’ятий поверх

11.32 Майстри ремонту

12.15 Сімейні зустрічі

12.32 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.10, 4.15, 4.40 Кіно з Я. 

Соколовою

13.32 Історія успіху

13.40 Сучасний фермер

14.10, 3.15 Феєрія мандрів

14.32 Навчайся з нами

15.15, 3.40 Час інтерв’ю

15.32 Палата

16.32 Особливий погляд

17.10, 2.32, 5.15 Дзеркало 

історії

18.15 Фактор безпеки

19.25, 23.32 Машина часу

20.00 Стоп корупції!

20.25, 0.17 Рандеву з Я. 

Соколовою

21.00, 1.15 Велика політика

21.32, 3.00 Вікно в Америку

22.32 Документальний проект

02.15 В кабінетах

НТН

05.20 Правда життя. Професії

05.50 Х/ф «Аварія 
— донька мента»

07.30 Х/ф «Чорний 
трикутник»

11.30, 3.15 Речовий доказ

15.00 Т/с «Детективи»

19.00, 2.30 Свідок

19.30 Т/с «Кулагін і партнери»

23.00 Х/ф «Ретроград»
00.50 Х/ф «Cправжнє 

правосуддя. 
Смертельне 
правосуддя»

03.00 Випадковий свідок

04.45 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Майстер-клас 

«Інтуїтивний живопис» 

06.20 Композитор Володимир 

Губа. Музика анімації 

07.05 Леоніла Мерцанова. 

Життя в стилі «Каприс» 

07.30 Діалог. Лариса Івшина 

— Оксана Пахльовська, 

ч. 2 

08.00 Олександр Муратов. 

Доля, переказана у 

колажах 

08.35 Святогорський 

Успенський 

Зимненський монастир 

09.00 Інформаційна програма 

«Культура. День» 

09.20 Територія Кіно. Радна 

Сахалтуєв 

10.10 Під знаком Кримського 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Надія 

Задорожна, ч. 3 

11.00 Нам 35. Український 

академічний 

фольклорний ансамбль 

«Калина»

13.00 Євген Шах. Людина з 

великої літери

14.00, 02.00 Леся Українка. 

«Лісова пісня». Вистава 

Київського театру юного 

глядача на Липках

16.00 Концерт «Молодіжний 

кобзарський Майдан»

17.25 Центр уваги. Ретро

18.00 Немеркнучі зірки. 

Євгенія Мірошниченко, 

ч. 1, 2 

19.00, 00.00 Інформаційно-

аналітична програма 

«Культура. Дайджест»

19.20, 00.20 Позиція. 

Некласична Аріна 

Домскі

19.50 Д/ф «Сімдесятники. 

Тимофій Левчук»

20.25 Таємниця Богородиці 

Пирогощі

21.00 Х/ф «Камінний 
господар» 

22.25 Театральні силуети. 

Задушевний актор. 

Валерій Сивач

23.00 Джаз Коло. Україна 

— наш дім. Палац 

«Україна», ч. 2

23.25 Музей «Андріївська 

церква»

00.45 Галерея образів. 

Західно-Європейське 

мистецтво

01.00 Іван Франко. Львівські 

сторінки життя

04.00 Х/ф «Злочин 
iз багатьма 
невідомими», ч. 6

05.00 З національної 

скарбниці духовної 

спадщини. Твори 

М. Вербицького

СТБ

05.45 ВусоЛапоХвіст

08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

09.55 Т/с «Коли ми вдома»

13.00 Х/ф «Спортлото-82»
14.55 Х/ф «Прилетить 

раптом чарівник»
16.50 Х/ф «Осінній вальс»
19.00 Х/ф «Найкраще літо 

нашого життя»
23.15 Давай поговоримо про 

секс

01.10 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

05.50 Х/ф «Сеньйор 
Робінзон»

07.50 DW-новини

09.50, 19.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

11.00 Шеф-кухар країни

11.50 Х/ф «Вік любові»
14.30 Дика планета

15.00 Довідник дикої природи

16.15 Кумири

16.30 Океан-ВЕТ

17.00 Мелодія двох сердець

21.00 Ювілейний концерт 

Андрія Демиденка

23.00 Х/ф «Шепотіння та 
крики»

00.50 Вихідний, після опівночі

02.00 Т/с «Еротична спека»

04.00 Х/ф «Церемонія»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.40 Маски-шоу

07.50 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.25, 2.05 Облом.UA

10.10 Вайпаут

12.00 Top Gear

14.00 Т/с «Скорпіон»

16.20 Х/ф «Американський 
ніндзя-5»

18.20 Х/ф «Літак проти 
вулкана»

20.10 Х/ф «Люди-Ікс-2»
22.35 Х/ф «Ніндзя»
00.20 Х/ф «Гадюки»

ФУТБОЛ

06.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55, 

8.25, 13.40, 18.20 Шлях 

до Євро-2016

08.50, 00.00 Великий футбол. 

Євро-2016

10.00, 10.50, 21.20, 22.45 

Футбол NEWS. LIVE

10.10, 11.00 Bonjour Euro!

11.40, 3.15 Топ-матч

11.50 Україна — Кіпр. 

Товариський матч

14.10, 3.25 Франція 

— Румунія. УЄФА 

Євро-2016

16.30 Україна — Вельс. 

Товариський матч

18.50 LIVE. Вельс 

Словаччина. УЄФА 

Євро-2016

20.55, 21.25 Euro Rendez-Vous

21.55 Албанія — Швейцарія. 

УЄФА Євро-2016

01.10 Англія — Росія. УЄФА 

Євро-2016

ЄВРОСПОРТ

04.00, 4.30 Футбол. Шлях на 

Євро

05.00, 7.30, 12.00 Теніс. Турнір 

ATP. 1/4 фіналу

06.30, 11.00, 17.00 Велоспорт. 

5-й етап

09.30, 11.50, 1.30, 2.20 

Футбол

09.40 ALL SPORTS. Шлях до 

«золота»

10.10, 3.45 ALL SPORTS: 

WATTS

13.00, 23.45 Теніс: Турнір ATP

17.30, 22.45, 2.30 Велоспорт. 

6-й етап

18.40, 21.10, 1.25 Новини. 

Євроспорт

18.45, 1.40 Автоспорт. Серія 

WTCC. Кваліфікаційний 

раунд

20.00 Теніс. Турнір WTA

21.15 Кінний спорт

01.00 Перегони

МЕГА

06.00 Келлі: княгиня Монако

07.00, 18.10 Містична Україна

08.50 Поплічники Гітлера

10.40, 21.00 Жінки, які 

змінили світ

13.30 Дивовижна Корсика

15.30 Дикі острови

16.30 Шукачі пригод

23.50 Мерілін Монро

00.50 Бестія

05.10 Поза часом: Індія

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Свати біля плити

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.50 Х/ф «Каспер: 
початок»

11.40 Х/ф «Вікі, маленький 

вікінг»
13.10 КВК

15.15 Розсміши коміка

17.10, 22.00 Орел і решка

21.00 Орел і решка. Шопінг-

2016

23.00 Т/с «Красуня та 

чудовисько»

00.45 Х/ф «П’ятеро друзів-
2»

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 iз Лунтиком

10.35 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

11.05 М/ф «школа монстрів: 

великий монстровий 

риф»

12.15 М/ф «Роденсія і зуб 

принцеси»

13.40 Т/с «Піноккіо»

17.15 М/с «Пригоди 

Котигорошка та його 

друзів»

18.25 М/ф «Альоша Попович 

і Тугарин Змій»

20.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Х/ф «Жандарм 
одружується»

23.45 Х/ф «Жандарм на 
відпочинку»

01.45 Одна за всіх

02.15 БарДак

04.15 17+

05.05 Дамочки рулять

УТ-1

06.00 Підсумки

06.20 У просторі буття

06.40, 0.20 Телемагазин

07.15 АгроЕра. Підсумки

07.25 Шеф-кухар країни

08.10 Смакота

08.40 Золотий гусак

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.15 Мистецький пульс 

Америки

09.45 Як це?

10.10 Хто в домі господар?

10.40 Хочу бути

11.00 Школа Мері Поппінс

11.15 Казки Лірника Сашка

11.35 М/с «Казки Андерсена. 

Сучасне прочитання»

13.35 Х/ф «Доньки-матері»
15.40 Чоловічий клуб. Спорт

16.50 Чоловічий клуб

17.30 Д/ф «Гора Рашмор»

18.45 Т/с «Травма»

20.30 На пам’ять

21.00, 5.35 Новини

21.35 Дорога до Ріо-2016

22.00 Переселенці

22.10, 4.45 Історія музики 

22.40 Мегалот

23.00 Територія закону

ТРК «ЕРА»
23.20 День Янгола

01.20 Музичне турне

02.25 Надвечір’я. Долі

03.15 Т/с «Острів любові»

05.05 Про головне
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КАНАЛ «1+1»

06.15 Однокласники

07.05 Українські сенсації

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-

забава»

09.40 М/ф «Маша і ведмідь»

10.05 ТСН

11.00, 12.10, 13.15, 14.30 Світ 

навиворіт-5

15.40 М/ф «Козаки. Футбол»

15.55 Сватики

19.30, 5.15 ТСН-тиждень

21.00 Мелодрама «Вирок 

ідеальної пари»

01.05 Комедія «Кому вгору, 

кому вниз»

03.00 Комедія «Кадри»

04.50 Шість кадрів

ІНТЕР

06.45 М/ф «Бременські музиканти»
07.05 М/ф «Слідами 

бременських музикантів»
07.40 Подробиці
08.10 уДачний проект
09.00 Готуємо разом
10.00 Орел і решка. 

Навколосвітня подорож
11.00 Орел і решка. Шопінг
12.05 Х/ф «Сусіди по 

розлученню»
14.00 Х/ф «Наречена на 

замовлення»
16.00 Сольний концерт Ірини 

Аллєгрової
17.45, 21.30 Т/с «Жереб долі»
20.00 Подробиці тижня
23.05 Т/с «Генеральська невістка»
02.35 Ліліпути

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50, 1.30 Події

07.30 Т/с «Черговий лікар»

09.25 Т/с «Буде світлим 

день»

13.10 Х/ф «Кульбаба»
15.00 Х/ф «Любов із 

пробірки»
17.00, 20.00 Т/с «Нахаба»

19.00, 5.50 Події тижня

21.50 Футбол. Євро-2016. 

«Німеччина» — 

«Україна»

00.00 Великий футбол Євро-

2016

02.20 Т/с «Катіна любов»

ICTV

05.10 Факти
05.35 М/с «Том і Джері у 

дитинстві»
06.20, 3.00 Стоп-10
07.15 Провокатор
08.10 Зірка YouTube
10.05 Дивитись усім!
11.00 Без гальм
11.35 М і Ж
12.00, 13.00 Х/ф «У пошуках 

пригод»
12.45 Факти. День
14.05 Х/ф «Сахара»

16.35 Х/ф «Термінатор-
4. Нехай прийде 
спаситель»

18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф «300 спартанців»
22.45 Х/ф «Беовульф»
00.50 Х/ф «Обитель зла-3. 

Вимирання»
03.50 Х/ф «Канікули 

Петрова і Васєчкіна»

НОВИЙ КАНАЛ

04.20 Зона ночі
06.05, 9.50 Kids Time
06.07 М/с «Дракони: вершники 

Олуха»
09.52 Х/ф «Геркулес»
13.10 Х/ф «Машина часу»
15.00 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест»
17.05 Х/ф «Хенкок»
18.55 Х/ф «Жінка-кішка»

21.00 Х/ф «Охоронець»
23.20 Х/ф «Санктум»
01.30 Х/ф «Сам у темряві»

5 канал

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

11.30, 12.30, 13.30, 
15.35, 16.30, 17.30, 
18.30, 22.30, 23.30, 
00.40, 1.00, 2.00, 3.30, 
4.00, 4.35, 5.30 Час: 
Важливо

06.32, 18.10 Велика політика
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 
00.00, 5.00 Час новин

07.32 Суперкнига
07.50, 8.25, 22.15, 0.15 Бізнес-

час
08.10 Гра інтересів
08.32, 3.15 Феєрія мандрів
09.10 Сімейні зустрічі
10.10 Кордон держави
10.25 Будемо жити
10.40 Тема тижня
11.10 Рандеву з Я. Соколовою
11.32 Драйв
12.15 Автопілот-тест
12.20 Технопарк
12.25 Мотор
12.32 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО
13.10 Діалоги з Патріархом
14.10 Модне здоров’я

15.15 П’ятий поверх
16.05 В кабінетах
16.32 Акцент
17.15 Дзеркало історії
19.25, 0.20 Невигадані історії
20.00, 22.32 Документальний 

проект
21.00, 1.15, 5.15 Час: 

підсумки тижня з 
В. Гайдукевичем

21.40, 3.00 Час-Time
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

НТН

05.10, 4.05 Правда життя. 

Професії

06.10 Х/ф «Акселератка»
07.50 Х/ф «Кому вгору, 

кому вниз»
09.30 Т/с «Агентство НЛС»

13.10 Розсміши коміка

15.00 Х/ф «Ділові люди»
16.40 Легенди карного 

розшуку

19.00 Т/с «Лінія захисту»

22.30 Х/ф «Зникнення Еліс 
Крід»

00.25 Х/ф «Звір»
02.00 Х/ф «Ретроград»
03.30 Речовий доказ

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Концерт «Молодіжний 

кобзарський Майдан» 

07.25 Центр уваги. Ретро 

08.00 Немеркнучі зірки. 

Євгенія Мірошниченко, 

ч. 1, 2 

09.00 Обереги. Вишивальниці

09.20 Позиція. Некласична 

Аріна Домскі 

09.50 Д/ф «Сімдесятники. 

Тимофій Левчук» 

10.25 Таємниця Богородиці 

Пирогощі 

11.00 Х/ф «Камінний 
господар» 

12.25 Театральні силуети. 

Задушевний актор. 

Валерій Сивач 

13.00 Джаз Коло. Україна 

— наш дім. Палац 

«Україна», ч. 2 

13.25 Музей «Андріївська 

церква» 

14.00, 02.00 Вистава «Небилиці 

про Івана»

15.50, 03.50 Православний 

календар 

16.00 Київський дитячий 

театральний фестиваль 

«Чудосія»

16.50 Парад біг-бендів

18.00 Немеркнучі зірки. 

Євгенія Мірошниченко, 

ч. 3, 4 

19.00, 00.00 Інформаційно-

аналітична програма 

«Культура. Дайджест»

19.20, 00.20 Мовою мистецтва. 

Академія. Майстерня 

мистецтвознавців

19.45 Д/ф «Слідчий історії»

20.10 Головна роль. Тамара 

Яценко

21.00 Д/ф «Образи» 

22.05 За свободу!

22.30 О. Островський. «Право 

на любов». Вистава 

Київського академічного 

Молодого театру 

00.45 Православний календар 

00.50 Казка вечірнього 

Тернополя

01.05 Головна роль. Галина 

Яблонська, ч. 2

04.00 Х/ф «Злочин 
iз багатьма 
невідомими», ч. 7

05.15 Є. Станкович. «Сільська 

опера»

 

СТБ

05.45 ВусоЛапоХвіст

07.00 Все буде добре!

09.00 Все буде смачно!

11.45 Караоке на майдані

12.45 Х/ф «Найкраще літо 
нашого життя»

17.05 Містичні історії-7 

19.00, 0.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

23.00 Я соромлюсь свого 

тіла-2

ТОНІС

05.55 Х/ф «Вік любові»
07.50 Натхнення

09.50, 19.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

11.00 Будьте здорові!

11.25 Х/ф «Сеньйор 
Робінзон»

14.00 Михайло Поплавський 

«Серцем і душею»

15.10 Коли природа наносить 

удар у відповідь

16.10 НЛО: секретні архіви

17.00 Мелодія двох сердець

19.30 Цивілізація Incognita

21.00 Ювілейний концерт 

Андрія Демиденка

23.00 Х/ф «Церемонія»
01.00 Т/с «Еротична спека»

03.00 Вихідний, після 

опівночі

04.00 Х/ф «Шепотіння та 
крики»

05.35 Rock Time

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.40 Маски-шоу

07.50 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.25, 2.05 Облом.UA

09.00 Бушидо

11.00 Люстратор 7.62

12.00 Люстратор. 

Спецпроект

13.00 Секретні матеріали

14.00 Цілком таємно

15.00 Хоробрі серця

16.00 Х/ф «Люди-Ікс-2»
18.20 Х/ф «Медальйон»
20.10 Х/ф «Поганий 

лейтенант»
22.25 Х/ф «Охоронець»
00.20 Х/ф «Ніндзя»

ФУТБОЛ

06.00 Шлях до Євро-2016

06.30, 11.40, 3.15, 5.30 Топ-

матч

06.45, 15.55 Вельс 

— Словаччина. УЄФА 

Євро-2016

08.50, 00.00 Великий футбол. 

Євро-2016

10.00, 10.50, 20.35, 21.20, 22.45 

Футбол NEWS. LIVE

10.10, 11.00 Bonjour Euro!

11.50, 18.00 Англія — Росія. 

УЄФА Євро-2016

13.55 Албанія — Швейцарія. 

УЄФА Євро-2016

20.00, 20.40, 21.25 Euro Rendez-

Vous

21.55 Туреччина — Хорватія. 

УЄФА Євро-2016

01.10 Німеччина — Україна. 

УЄФА Євро-2016

03.25 Польща — Півн. 

Ірландія. УЄФА Євро-

2016

ЄВРОСПОРТ

04.00, 7.30 Теніс. Турнір ATP

06.30, 9.40, 14.15 Велоспорт

09.30, 11.30, 0.15, 2.20 Футбол

10.30 Теніс. Турнір WTA

11.40 Автоспорт. Серія WTCC. 

Кваліфікаційний раунд

12.00, 13.00 Автоспорт. Серія 

WTCC

14.00 Велоспорт

14.45, 22.45, 3.00 Велоспорт. 

7-й етап

16.15, 21.30, 1.30 Теніс. Турнір 

WTA. Фінал

17.55, 21.25, 0.10 Новини. 

Євроспорт

18.00 Легка атлетика

20.00, 0.25 Теніс: Турнір ATP. 

Фінал

02.30 ALL SPORTS: WATTS

МЕГА

06.00 Мерілін Монро

07.00 Містична Україна

08.50 Діти Гітлера

10.40, 21.00 Жінки, які змінили 

світ

13.30 Терміти проти мурах

14.30 Дивовижна Корсика

16.30 Шукачі пригод

18.10 У пошуках істини

23.50 Келлі: княгиня Монако

00.50 Підроблена історія

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 «Вікі, маленький 
вікінг»

11.30 Х/ф «Каспер: початок»
13.20 Орел і решка

18.10 Орел і решка. Шопінг-

2016

19.10, 1.00 Вечірній квартал

21.00 Х/ф «Старські та 
Гатч»

22.50 КВК

02.35 Нічне життя

ТЕТ

06.00 М/с «Підлітки-мутанти 

— черепашки-ніндзя»

06.20 М/ф «школа монстрів: 

великий монстровий 

риф»

07.30 Байдиківка

08.25 М/с «Смішарики. Пін-

код»

09.00 Мультик iз Лунтиком

09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.35 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

11.15 М/ф «Роденсія і зуб 

принцеси»

12.40 Т/с «Піноккіо»

16.15 Країна У

00.15 Т/с «Світлофор»

01.15 ТЕТ-Інтернет

01.45 Одна за всіх

02.15 БарДак

04.15 17+

05.05 Дамочки рулять

УТ-1

06.00 Світ православ’я

06.40, 0.20 Телемагазин

07.10 Крок до зірок

07.50 Світ on line

08.15 Смакота

08.40 Золотий гусак

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Путівник прочанина

09.20 Д/с «Китай на кінчику 

язика»

10.20 Гра долі

11.00 Мистецькі історії

11.20 Спогади

11.55 Х/ф «Вавилон ХХ»
14.15 Театральні сезони

14.50 Фольк-music

16.15 Д/ф «Дихай»

17.10 Дорога до Ріо-2016

17.45 Т/с «Мафіоза»

21.00, 5.35 Новини

21.40 Перша шпальта

22.15 Книга ua

22.45, 4.25 Історія музики

23.00 Паспортний сервіс

ТРК «ЕРА»
23.20 День Янгола

01.20 Музичне турне

02.25 Віра. Надія. Любов

03.15 Х/ф «По-модньому»
04.40 Д/ф «Після прем’єри 

— розстріл»
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НОВИНИ ПЛЮС
Росія маневрує
 Міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив, що 
цьогорічне літо буде «насичене бойовими навчаннями». 
До вересня їх буде проведено понад дві тисячі. Частину 
маневрів та навчань не оголошуватимуть заздалегідь. 
Шойгу пояснив небачену кількість військових навчань i 
маневрів тим, що Росія «повинна бути готова до оборо-
ни». А кульмінацією масової лихоманки з маневрів ма-
ють стати масштабні командно-штабні навчання «Кав-
каз-2016» у вересні. 

Австрійський історик відкрив таємницю 
Гітлера
 Австрійський історик Флоріан Котанко встановив 
нові факти з життя Адольфа Гітлера. Фюрер у дитинстві 
мав молодшого брата Отто, який був хворий на гідроце-
фалію, — захворювання, що характеризується надлиш-
ковим накопиченням цереброспінальної рідини у шлу-
ночковій системі головного мозку. Зі знайдених істори-
ком документів випливає, що Отто помер від цього за-
хворювання 1892 року, через сім днів після народження, 
коли Адольфу було три роки. Історик вважає, що травма 
з дитинства могла вплинути на психіку вождя ІІІ Рейху. 

Альтернативна енергетика здобуває світ
 Країни, що розвиваються, у 2015 році вперше витра-
тили на відновні джерела енергії більше, ніж розвинуті 
країни. Як наслідок, альтернативна енергетика зроста-
ла торік рекордними темпами. Про це стало відомо в се-
реду зі звіту Renewables Global Status. Загальні витрати 
на відновні джерела енергії 2015 року зросли порівня-
но з попереднім роком на 5 відсотків, сягнувши рекорд-
них 286 мільярдів доларів. Більше половини цих коштів 
було вкладено в сонячні електростанції. Загальні інвес-
тиції в зелену енергетику торік більш ніж удвічі переви-
щили суму грошей, витрачених на нові теплові елект-
ростанції.

Резолюція про геноцид вірмен 
 Парламент Німеччини вчора підтримав резолюцію, 
якою події 1915 року в Османській імперії визнаються 
геноцидом вірменського населення з боку турків. Де-
бати щодо ставлення до подій початку Першої світової 
війни тривають у Німеччині вже не перший рік. Туреч-
чина заперечує, що події 100-річної давнини були ге-
ноцидом, і вказує на те, що під час війни були жертви 
з усіх сторін конфлікту. Перед початком голосування 
прем’єр-міністр Туреччини Біна Йилдирим заявив, що 
воно повинно стати «перевіркою дружби» між Берлі-
ном та Анкарою. Політик також зазначив, що сьогодні 
в Німеччині проживає близько 3,5 млн. турків, які роб-
лять внесок в економіку країни. Більш як 20 країн, зок-
рема Франція та Росія, а також Папа Франциск назива-
ють події 1915 року геноцидом. ■

■

ОПИТУВАННЯ

Кінець 
братерству 
Україна для росіян — другий 
після США найбільший ворог
Ігор ВІТОВИЧ

 Головними ворогами своєї країни росіяни вважають 
США, Україну та Туреччину. Про це свідчать результати оп-
рилюдненого вчора опитування «Левада-центру». На дум-
ку 72 відсотків опитаних, найбільш вороже до Росії став-
ляться США. На другому місці — Україна (48 відсотків), а 
на третьому — Туреччина (29 відсотків). Український по-
казник — рекордний. Ще минулого року Україну ворогом 
Росії вважали 37 відсотків росіян.
 А от головними друзями своєї країни жителі РФ на-
звали Білорусь (так вважає половина опитаних), Казахс-
тан (39 відсотків) та Китай (34 відсотки). Цього року 10 від-
сотків росіян назвали дружньою Сирію, хоча ще торік так 
вважали тільки два відсотки. Більшість росіян (62 відсо-
тки опитаних) погано ставляться до Євросоюзу. За гіпоте-
тичне членство Росії в ЄС зараз виступають лише 24 від-
сотки жителів РФ, тоді як у серпні 2009 року цей показник 
становив 53 відсотки.
 Опитування нічого не говорить про «внутрішніх воро-
гів» Росії, до яких зараховують багатьох опозиційно на-
лаштованих до режиму Володимира Путіна росіян. Учора 
керівник проекту колишнього глави концерну ЮКОС Михай-
ла Ходорковського «Відкриті вибори» Тимур Валєєв пові-
домив про наміри підтримати на парламентських виборах 
18 вересня 19 кандидатів, повідомляє «Інтерфакс». Валєєв 
сказав, що проект «Відкриті вибори» отримав більше 400 
заявок від бажаючих піти на вибори за підтримки Михайла 
Ходорковського. «Ми відібрали 24 кандидатів, 19 iз яких 
балотуватимуться до Держдуми та п’ятеро — в законодав-
чі збори Петербурга», — уточнив Тимур Валєєв. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Чеські поліцейські повідомили про 
викриття злочинної мережі, яка спе-
ціалізувалася на виробництві та роз-
повсюдженні серед мігрантів підробле-
них литовських документів, що давали 
можливiсть перебувати в Європейсько-
му Союзі. Серед 10 підозрюваних, які 
були затримані по всій Чехії, п’ятеро 
— з України, решта представляє інші 
країни пост радянського простору, пові-
домляє «Радіо «Свобода».
 За словами речника поліційного 
підрозділу боротьби з організованою 
злочинністю Павла Хантака, підозрю-

ваним висунуто звинувачення щодо 
підробки документів і сприяння неле-
гальному перебуванню в Чехії. Цим 
людям загрожує до 10 років позбав-
лення волі.
 Підроблені документи (паспорти, 
ідентифікаційні номери, водійські 
права) було перевезено групою з Лит-
ви, де їх було зроблено, до Чехії та ін-
ших країн ЄС. Хантак додав, що сім 
мігрантів iз такими підробленими до-
кументами були затримані в Чехії. Він 
зазначив, що ці люди не мають права 
залишатися в ЄС.
 Чеська поліція оприлюднила ві-
део операції із затримання неле-
гальних перевізників людей. Між-
народну мережу злочинців викрили 
завдяки спільній роботі правоохо-
ронців Чехії та Греції за підтрим-
ки поліції ЄС — Європола. Речник 
грецької поліції Теодорос Кронопу-
лос розповів про інші подробиці опе-
рації: «Кримінальна мережа вклю-
чала дві організації, що діяли ра-
зом. Вони переправляли мігрантів 
нелегальними маршрутами із вико-
ристанням підроблених або вкраде-
них документів. Вони навіть вико-
ристовували повітряний транспорт. 

Група діяла впродовж двох років».
 Слідчі кажуть, що для підробки до-
кументів злочинці часто використову-
вали бланки литовських паспортів. Із 
мігрантів за таку послугу брали від 
100 до 3000 євро. Європейські право-
охоронці вже неодноразово викривали 
групи зловмисників, що наживаються 
на шукачах притулку, які прагнуть у 
будь-який спосіб потрапити до Євросо-
юзу. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Учора кількість загиблих 
унаслідок вибуху бомби у 
столиці Сомалі — Могаді-
шу — зросла до 20, повідом-
ляє «Франс пресс». У сере-
ду, коли стався напад, пові-
домляли про 15 жертв. 60 
осіб отримали поранення. 
Одразу після вибуху начи-

неної вибухівкою машини 
бойовики увірвалися до го-
телю «Амбассадор», що роз-
ташований неподалік міс-
ця теракту. Зчинилася пе-
рестрілка. Силовикам уда-
лося потрапити до готелю і 
ліквідувати нападників. Се-
ред жертв — двоє депутатів 
парламенту країни. 
 Відповідальність за на-

пад узяло на себе ісламіст-
ське угруповання «Аш-Ша-
баб» — сомалійські таліби. 
З 2008 року його бойовики 
здійснюють регулярні тер-
акти з використанням смер-
тників та замінованих авто. 
У Сомалі проти ісламістів 
воює урядова армія та вій-
ськовий контингент Афри-
канського союзу. Так зва-
на армія «Аш-Шабаб» — це 
сомалійська гілка терорис-
тичної організації «Аль-
Каїди», яку остаточно виг-
нали з Могадішу 2011 року. 
Але «армійці» регуляр-
но нагадують столиці про 
себе терактами. Останнім 
часом їх активність зрос-
ла у зв’язку з заплановани-
ми на цей рік президентсь-

кими виборами. Мішенню 
терористів стають провідні 
політики країни. 
 Під час замаху в Могаді-
шу 21 верес ня минулого 
року ісламісти вбили кан-
дидата в президенти країни 
Абдулкадіра Габейре Фара-
ха, який мав 70-відсот кову 
підтримку сомалійців і ре-
альні шанси стати наступ-
ним президентом країни. 
Тоді також використали 
автомобіль iз бомбою, який 
вибухнув перед президент-
ським палацом. Метою на-
паду, ймовірно, була деле-
гація ООН, яка відвідува-
ла президентський палац. 
Але, на відміну від кандида-
та в президенти, члени деле-
гації вціліли. ■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Комісар ЄС у справах міграції Дімітріс Ав-
рамопулос на прес-конференції у Лісабоні 
на презентації останнього річного звіту Євро-
пейського центру моніторингу наркотиків і нар-
команії повідомив, що мігрантiв можуть вико-
ристовувати для контрабанди наркотиків до 
Європи, хоча справжні масштаби цього преце-
денту ще не вiдомі. Передусім iдеться про вже 
встановлені факти контрабанди кокаїну з Си-
рії. «Контрабанда кокаїну пов’язана з терорис-
тичними групами, які задіяні в сирійському 
конфлікті, і ми про це знаємо», — додав ко-
місар. «Ми оголосили війну контрабандистам, 
які не вагаються використовувати людей у від-
чаї», — наголосив він.

■

ЗЛОЧИН

Підробка для 
нелегала
Серед шулерів — 
українці

■

ТЕРОРИЗМ

Авто з бомбою
У Сомалi серед 20 загиблих — 
двоє депутатів парламенту

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Кількаденні зливи нак-
рили значну частину Євро-
пи: від Польщі і до Франції, 
від Німеччини і до Балкан.
 На південному заході Ні-
меччини в середу, першого 
червня, через безупинні зли-
ви склалася катастрофічна 
ситуація. Німецькі чинов-
ники повiдомили, щонай-
менше чотири людини за-
гинули в результаті повеней 
у Баварії. Їх тіла знайшли 
водолази. Дві особи також 
зникли безвісти в районі 
Роттал-Інн в окрузі Ниж-
ня Баварія. Водолази досі 
їх шукають, у поліції вва-
жають, що шансів на поря-
тунок цих зниклих мало. У 
місті Зімбах-ам-Інн у Ниж-
ній Баварії вода стрімко 
піднялась на кілька метрів 
та понесла із собою автомо-
білі та дерева. Люди рятува-
лись на дахах, щонаймен-
ше троє потонули. Приблиз-
но 350 дітей вимушені були 
ночувати у шкільних будів-
лях, оскільки під’їзні шля-
хи були заблоковані. Учнів 
школи рятували з допомо-
гою вертольотів. Влада ева-
куювала один iз притулків 
для біженців. Кілька тисяч 
сімей відрізані від елект-
ропостачання в затоплено-
му районі неподалік від авс-
трійського кордону. Раніше 
цього тижня три особи заги-
нули внаслідок повеней на 
південному заході Німеч-
чини, в Баден-Вюртемберзі. 
Небезпечна ситуація скла-
лася у Ганновері, що в Ниж-

ній Саксонії. У Лейпцигу в 
Саксонії підтоплено деякі 
вулиці. Надзвичайний стан 
оголошено у Дюссельдор-
фі, де закрито тунелі та де-
які автобани. Стихія викли-
кала пошкодження елект-
роліній.
 У деяких регіонах Баварії 
безперервні дощі, викликані 
циклоном, призвели до най-
більших паводків за остан-
ні 20 років. Вода затоплю-
вала будинки, зносила авто-
мобілі та дерева. Людей ря-
тують гелікоптери та човни. 
Стихія розбурхалася й у де-
яких інших федеральних 
землях.  Місцева влада ого-
лосила режим надзвичай-
ного стану. До операцій за-
лучені рятівники і пожеж-

ники. А синоптики прогно-
зують ще більшу кількість 
опадів у регіоні, це усклад-
нить проведення аварійно-
рятувальних робіт. 
 Після чотирьох днів май-
же безперервних дощів, по-
вені в центральній і північ-
ній Франції спричинили 
першу жертву: 88-річна жін-
ка потонула в містечку Супп-
сюр-Луен, за 80 км на пів-
день від Парижа. У деяких 
місцевостях вода заповню-
вала помешкання перших 
поверхів до стелі за якісь 
п’ять хвилин. Деякі вули-
ці заповнені водою висотою 
170 сантиметрів — не видно 
навіть дахів затоплених ма-
шин. Вулицями можна пе-
ресуватися лише на човнах. 

 Підтопленими виявили-
ся деякі автобани та заліз-
ничні шляхи. Тисячі лю-
дей залишають свої домів-
ки. Французькі метеорологи 
кажуть, що травень видався 
найбільш дощовим за весь 
час погодних спостережень, 
тобто за останні 150 років. У 
деяких регіонах півторамі-
сячна норма опадів випала 
за три дні. Рятувальні служ-
би вже отримали близько 
восьми тисяч викликів про 
допомогу.  Повінь загрожує 
навіть знаменитому замку 
Шамбор, збудованому у XVI 
столітті поблизу річки Луа-
ри. Вода підійшла фактично 
до порогу будівлі.  У Парижі 
оголосили попередження 
про можливий паводок. Че-
рез підвищення рівня води 
влада закрила набережні і 
деякі дороги уздовж Сени. 
За прогнозами, вода прибу-
ватиме ще протягом кількох 
днів.
 Також сильно потерпі-
ли від злив Польща та Чехія. 
У Чехії влада була змуше-
на закрити окремі підземні 
проїзди та паркінги. Повінь 
на Балканах може вимити 
міни, які залишилися з пе-
ріоду балканських воєн 90-х 
років, і може віднести їх Ду-
наєм аж до Чорного моря. ■

СТИХІЯ

Пливе вулицею корабель
Повені в Європі: найбільше постраждали Німеччина та Франція

■

Вулиці Парижа.❙
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Діана ЛАНОВЕЦЬ

 На території заповідни-
ка «Софія Київська» нещодав-
но вже вдруге відкрили між-
народний фестиваль мистецтв 
AnnedeKievFest. Триватиме він 
до 30 червня (минулого року 
мистецькі дійства проходили 
лише 3 дні). Присвячено дійства 
доньці Ярослава Мудрого. 
 Анна Ярославна залишила 
глибокий слід в історії Європи. Її 
називають праматір’ю французь-
ких і навіть європейських монар-
хів. Шлюб Анни з королем Фран-
ції Генріхом І Капетінгом посів 
особливе місце у французьких 
анналах. Вінчання та коронація 
Анни відбулися на Трійцю 19 
травня 1049 року в кафедрально-
му соборі Реймса, де коронували 
французьких королів. Під час це-
ремонії, яку здійснив архієпис-
коп Реймський Гі де Шатільон, 
Анна заприсяглася на Євангелії, 

котре привезла з Києва.
 «Ми маємо знати і пам’ятати 
свою історію і культуру. У Фран-
ції вважають, що донька Ярос-
лава Мудрого привезла їм у 
країну освіченість та культуру 
і вважають, що Україна зараз 
повертається в Європу, а не на-
магається вперше стати її час-
тиною. Тому це є наша культур-
на дипломатія, у тому числі і для 
українців, які не знають своєї ве-
ликої історії», — каже керівник 
прес- служби заповідника Олек-
сій Курпас.
 На цьогорічному фестивалі 
очікуються дві надцікаві подї — 
передусім презентація українсь-
кого перекладу книжки культо-
вого французького письменника, 
історика та журналіста Філіппа 
Делорма «Анна Київська —ко-
ролева Франції» у перекладі ла-
уреата літературних премій ім. 
Максима Рильського та Григорія 
Сковороди, письменника Івана 

Рябчія (видавництво LAURUS). 
 Другою сенсацією фестива-
лю є одноденна експозиція уні-
кальної особистої печатки Ярос-
лава Мудрого, яка відбудеться 
в кулуарах Національної опери 
України під час перегляду опери 
«Ярослав Мудрий». Не менш ці-
кавою є презентація унікально-
го шрифту «Анна», розроблено-
го українським художником Іго-
рем Степановим на основі старо-
давніх графіті, авторство яких 
дослідники віддають Анні Ярос-
лавні. 
 Великий скульптурний салон 
просто неба, який відкриється на 
території Софії Київської (кура-
тор — Тетяна Калита), дослі-
дить трансформацію відношен-
ня сучасних скульпторів Украї-
ни зі сходу і заходу до постаті ко-
ролеви. Кураторський проект 
Юлії Шиленко у Національно-
му музеї Тараса Шевченка «Ук-
раїнка від Королеви до Катери-

ни» простежить шлях руйнації 
під імперським впливом волі та 
свободи українського жіноцтва. 
Національний музей історії Ук-
раїни готує для відвідувачів ці-

каву експозицію, присвячену 
Анні Ярославівні та іншим істо-
ричним особистостям. 
 «Основна проблема — це фі-
нансування, — каже Олексій 
Курпас. — Зараз час такий, що 
меценати не дуже поспішають 
фінансувати навіть надцікаві 
проекти. А ті, хто працює над 
фестивалем, можна сказати, ро-
бить це на волонтерських заса-
дах. Але ми почали і не маємо 
права зупинятися. Рівень фес-
тивалю зростає, увагу на нього 
звертають в іноземних представ-
ництвах і ми маємо підвищува-
ти планку».
 «Анна-фест» має вийти на 
міжнародний рівень і стати од-
ним iз символів справжньої єв-
ропейської України з тисячоріч-
ними традиціями, — вважає 
Олексій Курпас. — Цей фести-
валь — тільки початок. Наступ-
ні форуми будуть присвячені 
дочкам Ярослава Мудрого Анас-
тасії — королеві Угорщини, Єли-
заветі — королеві Норвегії. А ще 
— їхнiй матері Інгігердi. Органі-
зовуючи «Анна-фест», ми хоче-
мо ще раз підкреслити: Украї-
на має пам’ятати своє коріння. 
А Київська Русь була великою 
європейською державою, і ми, 
українці, — європейці». ■

Валентина ГРИГОРЕНКО

 Літні канікули дітям 
є змога почати у компанії 
відважних Мікеланджело, 
Донателло, Леонардо і Ра-
фаеля з нового фантастич-
ного екшну «Підлітки-му-
танти черепашки-ніндзя 2», 
покази якого стартували в 
кінотеатрах цього тижня. 
Суперзавдання героїв — пе-
ремогти сильних і підступ-
них лиходіїв, які вирішили 
завоювати світ. 
 На одній із машин у 
стрічці уважні глядачі поба-
чать замість номерів таблич-
ку Mirage84. Обізнані її роз-
шифрують: черепашки-нінд-
зя вперше з’явилися в комік-
сі Mirage у 1984 році. Серед 
«дрібниць», які варто поба-
чити на екрані, — хокейна 
ключка з написом Eastman. 
Це данина поваги одному з 
творців черепашок-ніндзя 
— Кевіну Істману. Нагадає-
мо, ще в далекому 1983 році 
двоє молодих американсь-
ких ілюстраторів Кевін Іс-
тман і Пітер Лерд виріши-
ли вигадати ідею для комік-
сів. Їм спало на думку вико-
ристати образи черепах, які 
стали ніндзя. 

 Юним і дорослим кі-
номанам зрозуміло, що 
нинішня кінострічка  — це 
спін-оф знаменитої стрічки 
про пригоди героїв черепа-
шок-ніндзя. (Для необізна-
них: спін-оф — це фільм, ос-
новними дійовими особами 
якого є персонажі, що рані-
ше фігурували в первинній 
стрічці з тематично іншим 
сценарієм). У новому філь-
мі знімалася популярна ак-
триса Меган Фокс, відома 
із «Трансформерів». У кар-
тині органічно співвісну-
ють і борються з силами зла 
живі актори й персонажі, 
намальовані на комп’ютері. 
Постановку робив Джонатан 
Лібесман, який раніше пра-
цював над фільмами «Гнів 
Титанів», «Техаська різани-
на бензопилкою: Початок» 
та «Інопланетне вторгнення: 
Битва за Лос-Анджелес».   
 Нова кінокартина режи-
сера Дейва Гріна сподобала-
ся навіть дівчаткам. Сплетін-
ня відваги, лиходійства, на-
укових розробок, інформа-
ційних порталів, пригод 
ув’язнених, журналістських 
пошуків точно вдовольня-
ють смаки молодших і стар-
ших підлітків. ■

Дует коміків Ліза 
та Толя
 ■ Скільки ви вже зай-
маєтесь клоунадою?
 — Серйозно — вже 
три роки. На молодшого 
спеціаліста вчитись цьо-
го мистецтва три роки, а 
на бакалавра — чотири.
 ■ Ким ви себе бачите 
через п’ять років?
 — Клоунами. (Смі-
ються).
 ■ Ви хочете будувати 
свою кар’єру в Україні 
чи за кордоном?
 — Ні, тут неможли-
во бути клоунами. І вза-

галі, хочеться все ж таки 
десь поїздити, адже пер-
ша асоціація зі словом 
«артист» — це «валіза». 
В Європі є безліч шоу, 
які дуже популярнi, 
саме з участю коміків, а 
в Україні, на жаль, цьо-
го немає поки що. Це 
мистецтво вимирає, бо 
тут — це бізнес. Ти при-
ходиш до цирку вже зі 
своїм певним розвитком, 
а для них головне, щоб 
ми просто відпрацюва-
ли свої гроші. Мало хто 
приходить подивитись 
на справжнє мистецтво. 

 Порівнюючи нашу 
клоунаду та європейсь-
ку — це зовсім різні речі, 
бо у нас можуть ставити 
одну і ту саму репризу 
вічність, і люди все одно 
будуть iз неї сміятися, а 
от придумати щось нове 
вони не можуть, це може 
забрати багато часу. 
 ■ Скільки заробля-
ють клоуни в Україні і 
за кордоном?
 — В Україні всюди 
по-різному, точно ска-
зати не можу. За кордо-
ном, наприклад у Ки-
таї, за місяць приблизно 
1500 доларів.
 ■ А скільки хочете за-
робляти ви?
 — Щоб вистачало! 
 Для нас наша справа 
— це мистецтво, в жод-
ному випадку не заробі-
ток.

Повітряний гімнаст 
Степан Мельник
 ■ Ви де плануєте пра-
цювати?
 — Я хотів би більше 
працювати в Україні, 
для свого глядача. Але 
бувають різні обставини, 
тому що в нас в Україні 
не так уже й багато цир-
ків. До того ж за ниніш-
ньої ситуації в Україні, 
наприклад у Луганську, 
Донецьку, цирки закри-
лися.
 ■ Скільки б хотіли за-

робляти?
 — Найголовніше — 
це не заробіток. У нас 
робота специфічна, адже 
ми не ходимо в офіс, не 
сидимо за ноутбуком, не 
відповідаємо на дзвінки 
по телефону. Ми від своєї 
роботи отримуємо задо-
волення. Коли ти гар-
но працюєш, коли чуєш 
оплески глядачів — ти 
не втомлюєшся від робо-
ти, ти отримуєш шалену 
енергію. І отримуєш гар-
ні гроші.

Повітряні гімнастки 
Анастасія Пархоменко 
та Олена Харченко
 ■ Ким ви себе бачите 
десь через п’ятирічку?
 — Успішними повіт-
ряними гімнастками. 
Ми дуже хочемо працю-
вати в кращих шоу та на 
найкращих контрактах, 
об’їздити безліч фести-
валів. За п’ять років хо-
чемо двi хорошi нагоро-
ди мати.
 ■ Де хочете робити 
кар’єру?
 — За кордоном.
 ■ Скільки для вас за-
робляти достойно?
 — У нашій справі все 
залежить від складності 
номера та який це цирк 
чи шоу.
 Хоча б євро 400 за 
один вихід — це нор-
мально. ■

ПОСТАТЬ

Французам — від королеви Анни
У Києві лише один день експонуватимуть особисту печатку Ярослава Мудрого

■

ПРОКАТНИЙ СТАН

До Рафаеля 
і Мікеланджело
Герої коміксів черепашки-ніндзя 
у компанії з красунею Меган Фокс

■ПЕРСПЕКТИВИ

Перша асоціація 
зі словом «артист» 
— «валіза»
Як складають державний іспит 
майбутні циркачі і про які зарплати 
мріють гімнасти та клоуни?

■

Кадр iз нової стрічки про черепашок-ніндзя.
Фото з сайта kinoafisha.ua.

❙
❙

Дует коміків Ліза та Толя.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Анастасія СЕРГЕЄНКО

Блискучі костюми та блискучі посмішки — вони ще 
такі юні, а вже досягли неабияких успіхів у своїй 
професійній кар’єрі. Випускники Київської муніци-
пальної академії естрадного та циркового мистецтв 
запросили усіх охочих подивитись, як вони скла-
дають свій державний іспит. Переглянути виступи 
молодих циркових артистів прийшли родичі та друзі 
артистів і просто сторонні спостерігачі. Оцінити мо-
лоді таланти приїхали також гості з-за кордону. У 
залі Національного цирку України майже всі місця 
були зайняті.
Номери, які виконували випускники, оцінювала ав-
торитетна державна екзаменаційна комісія, зокрема 
народна артистка Людмила Шевченко, ректор ака-
демії Влади слав Корнієнко. 
Серед випускників були міми, жонглери, повітряні 
гімнастки, клоуни та еквілібристи. Кожен iз них по-
казав на що він здатен і чим він може здивувати гля-
дача. Панувала дуже дружня атмосфера, адже після 
свого виступу артисти повертались до зали як спос-
терігачі, щоб підтримувати інших випускників. 
Після закінчення циркової академiї випускники то-
рують самостійний професійний шлях. Якими вони 
бачать себе у майбутньому та де хочуть працювати 
— юні циркачі розповіли для читачів «УМ». 



Віталій МОХНАЧ, 
Олексій ПАВЛИШ

 Після того як розпочав-
ся процес переформатуван-
ня ЧУ під 12 команд-учас-
ниць, ФФУ, було, взяла-
ся проводити в елітному 
дивізіоні інспекційну пе-
ревірку. В один момент на-
віть здалося, що прем’єр-
ліга може попрощатися з 
ледь не половиною своїх 
клубів. Утім в одній си-
туації виказавши клубам 
глибоку схвильованість 
станом їхніх фінансових 
справ, в іншій — таки поз-
бавивши колективи атес-
тату, у федерації відмови-
лися від проведення ради-
кальних «реформ». Що 
говорити, якщо дозвіл на 
участь у наступному чем-
піонаті ПЛ видали «Во-
лині», котру через невико-
нані боргові зобов’язання 
в ЧУ-2015/2016 позбави-
ли 18 очок.

 Звісно, при бажанні, в 
елітному дивізіону можна 
знайти купу порушників 
правил «фінансової гри», 
позбавивши їх права на 
участь в ПЛ. Інше питан-
ня, де знайти їм заміну.
 Пригадується, свого 
часу віце-президент ФФУ 
Артем Франков говорив, 
що в першій лізі є принай-
мні чотири клуби, котрі 
здатні пройти атестацію 
для участі в елітному чем-
піонаті.
 Із формального боку, 
можливо, й так. Але на 
практиці, коли справа сто-
сується реальних грошо-
вих вливань, охочих витра-
чатися на «гру мільйонів» 
не знаходиться. У будь-
якому разі, в поточному 
сезоні перша ліга мала ре-
альні шанси делегувати до 
ПЛ кілька команд, але, в 
підсумку, все обмежить-
ся регламентною нормою, 
згідно з якою в еліту від-

правляється переможець 
першості. 
 Сезон у другому за ран-
гом дивізіоні завершився 
в перший день літа, утім 
його переможець визна-
чився достроково. За чо-
тири тури до фінішу чем-

піонство оформила кіро-
воградська «Зірка».
 А за день до завершен-
ня чемпіонатів у першо-
му та другому дивізіонах 
Рада ліг ПФЛ змінила де-
які пункти регламенту. 
 Так, у ньому уточ-
нюється, що до Прем’єр-
ліги за підсумками сезону 
2015/2016 років перейде 
переможець Першої ліги, 
натомість переходу у зво-
ротному напрямку не від-
будеться. Окрім того, ко-
манди Першої ліги, що 
посіли 15-те та 16-те місця, 

вибувають до Другої ліги. 
Також Рада ліг скасувала 
«плей-оф» за місце у 1-й 
лізі: відтепер третя коман-
да Другої ліги підвищуєть-
ся в класі напряму.
 Власне, перший диві-
зіон залишать «Тер-
нопіль», «Нива» та «Ди-
намо-2». Останній клуб 

припиняє існування піс-
ля закінчення цього се-
зону. «Нива» ж знялася з 
розіграшу ще після першо-
го кола. Відповідно, їм на 
заміну прийдуть найкра-
щі команди Другої ліги— 
«Колос» із Ковалівки, рів-
ненський «Верес» та пет-
ровський «Інгулець». ■
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«У подальшому існуванні «Динамо-2» сенсу немає. За останні роки 
ця команда нам нічого не дала».

Ігор Суркіс
президент ФК «Динамо» (Київ)

УКРАЇНА МОЛОДА

Утрачений студентський квиток, виданий Національним медичним уні-
верситетом ім. О. О. Богомольця на ім’я Зайця Сергія Володимиро-
вича, вважати недійсним.

Віталій МОХНАЧ

 До останнього часу жіноча збірна 
України з гандболу залишалася нашою 
єдиною національною командою, яка не 
пропустила жодного чемпіонату Європи. 
Утім позавчора, зазнавши поразки від 
лідера своєї «пульки» — команди Сербії, 
«синьо-жовті» опинилися перед реаль-
ною загрозою непотрапляння на майбут-
ній континентальний форум, який на-
прикінці року прийме Швеція. Зазнав-
ши загалом третьої поразки в п’яти поє-
динках кваліфікації, підопічні Бориса 
Петровського втратили нагоду посісти в 
групі одне з двох перших місць, які га-
рантують прямий відбір на Євро.
 Тепер, аби пробитися на ЧЄ-2016, 
нашим дівчатам потрібно розраховува-
ти не тільки на свої професіональні вмін-
ня, а й посмішку спортивної фортуни. У 
нинішньому кваліфікаційному турнірі 
його організатори приберегли додатко-
ву путівку для так званого «щасливо-
го невдахи» — команди, яка за підсум-
ками відбору стане кращою поміж семи 
колективів, які у своїх групах посядуть 
треті місця.
 Аналізуючи здобутки можливих пре-
тендентів на титул «лакі лузера», можна 
сказати, що мінімальний прохідний оч-
ковий бар’єр у боротьбі за останню пере-
пустку на шведський ЧЄ — шість пунк-
тів. Перед заключним туром кваліфіка-
ції, у якому наша збірна в гостях гратиме 
проти чешок, в активі «синьо-жовтих» є 
лише чотири бали. Відтак без перемоги 
над командою Чехії, яка вже гарантува-
ла собі право на участь у ЧЄ-2016, навіть 
теоретично оцінювати шанси українсь-
ких гандболісток на поїздку до Швеції 
марно.
 «Для початку нам потрібна перемога, 
адже першочерговим у визначенні кра-

щої третьої команди є очковий показ-
ник», — у коментарі «УМ» наголошує 
головний тренер української жіночої 
збірної Борис Петровський. У поєдинку 
першого кола, в рідних стінах, україн-
ки не знайшли аргументів проти серед-
няка європейського гандболу, відтак ма-
лювати якісь турнірні перспективи на-
передодні повторного, гостьового, матчу 
з чешками в таборі національної збірної 
не беруться. 
 Утім, з огляду на турнірні розкла-
ди в інших шести групах, для виходу на 
Євро простої перемоги над збірною Чехії 
«синьо-жовтим» може й не вистачити. 
За тур до фінішу кваліфікації вже є, як 

мінімум, одна «третя» команда з шістьо-
ма очками, тож у Чехії «синьо-жовтим» 
потрібні не тільки два переможні пун-
кти, а й пристойна різниця забитих та 
пропущених м’ячів.
 А от iз реалізацією у наших дівчат 
— проблема. За словами Петровського, 
чи не головною причиною невдачі збір-
ної України київському протистоянні 
з сербками стала низька результатив-
ність. «Дівчата продемонстрували мак-
симальну самовіддачу, натомість роз-
крити весь свій технічний потенціал не 
змогли», — пояснює наставник.
 Загалом Борис Анатолійович визнає, 
що вітчизняний гандбол перебуває в де-

пресії. «Радянські ресурси, котрі дозво-
ляли нашій збірній демонструвати висо-
кі результати, вичерпалися. Натомість 
нові можливості для росту відсутні. В 
країні немає конкурентного чемпіона-
ту, де б народжувалися нові зірки, нові 
таланти», — каже Петровський.
 Практично щороку українську су-
перлігу залишають наші перспективні 
виконавиці. Дехто з них згодом змінює 
й громадянство. Свого часу зіркові Ре-
гіна Шимкуте та Юлія Манагарова до-
помагали синьо-жовтій збірній без про-
блем долати євровідбір, нині ж вони — 
громадянки Росії.
 Сьогодні ж лідером української ко-
манди є Вікторія Борщенко, яка, до 
слова, разом iз Шимкуте та Манагаро-
вою, грає за російський «Дон» у Лізі 
чемпіонів. Утім, як каже очільник 
«синьо-жовтих», для серйозних ре-
зультатів «лігочемпіонського» досвіду 
лише однієї Борщенко замало. Інші ж 
наші легіонерки, з яких, власне, прак-
тично повністю складена збірна, досві-
ду виступів у подібного роду турнірі не 
мають. Але, за  словами Петровського, 
вони все одно виграють конкуренцію у 
найсильніших гандболісток, які пред-
ставляють вітчизняну суперлігу. Від-
так, як наголошує головний тренер, 
створення потужного внутрішнього 
чемпіонату — єдиний шлях до відрод-
ження в Україні сильної жіночої збір-
ної з гандболу. ■

ГАНДБОЛ

У пошуках внутрішніх стимулів
Українські гандболістки близькі до того, аби вперше у своїй історії не пробитися на чемпіонат Європи

■

Вітчизняні майстрині ручного м’яча в рідних стінах поступилися збірній Сербії 
й серйозно віддалилися від шведського Євро.
Фото прес-служби ФГУ.

❙
❙
❙

ТАБЛО

Чемпіонат Європи. Кваліфікаційний раунд. 
Група 2. 5-й тур. Україна — Сербія — 26:31 
(12:15; Глібко (9)). Італія — Чехія — 19:29.
 Турнірне становище: Сербія — 9, Чехія — 
7, Україна — 4, Італія — 0.

■

ОГОЛОШЕННЯ■

ФУТБОЛ

Зірковий час «Зірки»
Достроково ставши переможцем 
першого дивізіону, кіровоградська 
команда повертається до Прем’єр-ліги

■

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Пер-
ша ліга. 30-й тур. «Мико-
лаїв» — «Десна» — 3:1, «Наф-
товик» — «Тернопіль» — 2:0, 
«Динамо-2» — Суми» — 4:1, 
«Полтава» — «Черкаський 
Дніпро» — 0:2, «Геліос» — 
«Гірник-Спорт» — 2:0, «Зір-
ка» — «Гірник» — 2:1, «Аван-
гард» — «Іллічівець» — 1:2, 
«Нива» — «Оболонь-Бровар» 
— -:+.
 Підсумкове становище: 
«Зірка» — 65, «Черкаський 
Дніпро» — 55, «Оболонь-Бро-
вар» — 54, «Іллічівець» — 53, 
«Геліос» — 51, «Гірник» — 49, 
«Миколаїв» — 44, «Десна», 
«Нафтовик» — 40, «Полтава» 
— 38, «Динамо-2» — 36, «Гір-
ник-Спорт» — 33, «Авангард» 
— 32, «Суми» — 30, «Тер-
нопіль» — 22, «Нива» — 7.

■

Кіровоградська «Зірка» святкує чемпіонство в першій лізі. 
Фото з «Вконтактє».

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

 Вася не любив пробіжки, паркур, 
екстрим, адреналін. Але два сусідсь-
кі добермани розкрили в ньому по-
тенціал.

* * *
 Директор ресторану каже 
офіціантці:
 — Будь ласка, розбудіть відві-
дувача, тому що вже час зачиняти-
ся.
 — Я його будила чотири рази.
 — І чому ж він досі сидить за 
столиком?
 — Кожного разу він просить у 
мене рахунок, оплачує його і зали-

шає мені 500 гривень на чай.
* * *

 Чоловік прийшов додому вночі 
п’яний. Роздягнувся і мовчить. Через 
десять хвилин каже:
 — Ти хоч закричи, щоб я ліжко 
знайшов.

* * *
 Один п’яниця запитує іншого:
 — Ти не знаєш, чому мене всі 
називають Джином? Напевно тому, 
що я все можу.
 — Ні! Просто якщо де-небудь 
відкривають пляшку, то відразу ж 
з’являєшся ти.

По горизонталі:
 4. Творче псевдо української 
співачки Олени Янчук. 7. Метро. 8. 
Перший прем’єр-міністр незалежної 
Індії, батько Індіри Ганді. 10. По-
зивний вінницького активіста Юрія 
Павленка, засудженого за розірва-
ний портрет Президента. 11. Слід 
на шкірі від удару, рани; рубець, 
шрам. 12. Колумбійський кулінар, 
ведучий шоу «Майстер-шеф». 14. 
Чорна пантера із «Книги джунг-
лів» Редьярда Кіплінга. 16. Столи-
ця Іспанії. 17. Київський публіцист, 
поет, сценарист, автор пісень «Чор-
на кава» і «Приворожи». 19. Опера 
Джузеппе Верді. 21. Син білого чо-
ловіка і африканки або навпаки. 22. 
Дочка Ярослава Мудрого, що ста-
ла королевою Франції. 24. Псев-
до солістки гурту «Крихітка Цахес» 
Олександри Кольцової. 25. Головні 
думки виступу, лекції. 26. Морська 
промислова риба. 27. Вузол в авто-
мобілі, до якого кріпляться гальмів-
ні колодки.
По вертикалі:
 1. Весняна квітка, яку тримала в 
руках Маргарита під час першої зус-
трічі з Майстром. 2. Газ, який вико-
ристовують для виготовлення мі-
неральних добрив. 3. Острів, який 
прославив Робертіно Лоретті. 4. 
Комп’ютерна система, яка методом 
випадковостей вибирає переможців 
акцій, лотерей, конкурсів. 5. Знаряд-
дя праці, яке більшовики зробили 
символом селянства. 6. Італійський 

хімік, іменем якого названа універ-
сальна стала — число молекул в од-
ному молі ідеального газу. 9. Одна з 
найдавніших держав Кавказу, що іс-
нувала у IX—VI ст. до н.е. 12. Ім’я 
одного з найвизначніших мисли-
телів епохи Відродження, автора 
трактату «Похвала глупоті». 13. 
Столиця Марокко. 14. Острів-краї-
на в Карибському морі. 15. Веле-
тень. 18. Дитина, що страждає від 
замкненості, практично не контак-
тує із зовнішнім світом. 19. Відо-
мий український художник-графік, 
автор перших українських грошо-
вих знаків і проекту герба УНР. 20. 
Ремісник, що вичиняє хутро та шиє 
хутряні вироби. 23. Префікс, що оз-
начає «повітря». 24. Герой пригод-
ницької повісті Олександра Казбе-
ги «Батьковбивця», чиє ім’я Сталін 
узяв собі за політичне псевдо. 

Кросворд №63           
від 27—28 травня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00...00

 00...00

Захід +7...+12

 +20...+25

 +7...+12

 +20...+25

Північ 00...00

 00...00

Центр 00...00

 00...00

Схід 00...00

 00...00
Центр +8...+13

 +20...+25

 +8...+13

 +20...+25            

Північ +8...+13

 +20...+25

 +8...+13

 +18...+23

Схід +8...+13

 +19...+24

 +8...+13

 +21...+26

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00...00

 00...00

Південь +10...+15

 +19...+24

 +10...+15

 +22...+27

з 6 до 12 червня

 Овен (21.03—20.04). Якщо ви щось за-
думали, то обов’язково досягнете своїх цiлей. 
Можете бути впевненi: фортуна посмiхнеться 
терплячим.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 12.

 Телець (21.04—21.05). Цього тижня ви по-
радуєте себе i близьких. Вам личить роль органi-
затора, тож смiливо берiться за новi справи.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 11.

 Близнюки (22.05—21.06). Досить вва-
жати, що ви вiдповiдальнi за все. Це допомо-
же вам фiлософськи подивитися на бiльшiсть 
речей i вилучити з цього користь.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 10.

 Рак (22.06—23.07). Настав момент, коли 
яскравi емоцiї та враження стануть найкращою 
альтернативою спокiйному вiдпочинку. На вихiд-
нi плануйте дружнi вечiрки.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 12.

 Лев (24.07—23.08). Для вас харак-
терно дiяти з розмахом, майбутнi вихiд-
нi — теж не виняток. Будьте стриманiшi, 
намагаючись кого-небудь ощасливити.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 8.

 Діва (24.08—23.09). Цей тиждень 
— сприятливий перiод, щоб відважи-
тись на щось нове. Ви зможете зроби-
ти бiльше, нiж сподiваєтеся.
 Дні: спр. — 12; неспр. — немає.

 Терези (24.09—23.10).  Вас на-
вряд чи порадує сидiння вдома, на-
вiть серед близьких людей. Вiзьмiть 
на себе iнiцiативу й органiзуйте нову 
програму.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 11.

 Скорпіон (24.10—22.11). Стосунки 
з оточуючими — важливий момент у ва-
шому життi. Прощайте образи — це вiд-
криє перед вами новi можливостi.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.

 Стрілець (23.11—21.12). Не нама-
гайтеся бути всюди i вiдразу, спортивний 
iнтерес може далеко завести, але зараз не 
найкращий час для ризикiв та авантюр.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 12.

 Козеріг (22.12—20.01). Для вас 
тиждень буде продуктивним i позитив-
ним. Незважаючи на будь-якi труднощi, 
ви зумiєте вийти з них достойно.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 8.

 Водолій (21.01—19.02). На почат-
ку тижня утримуйтеся вiд конфлiктiв. Не-
приємностi мають тенденцiю рости, як снi-
гова куля. Оптимiзм допоможе уникнути 
цього.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 11.

 Риби (20.02—20.03). Подiї змiню-
ватимуться швидко, як картинки в калей-
доскопi. Варто помiтити, що в кожнiй ви 
вiдiграватимете важливу роль.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 7. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

Аліса КВАЧ

 Не лише підстаркуватим 
джентльменам подобаються 
молоді дівчата. Друзі битансь-
кої супермоделі Кейт Мосс дав-
но помітили її пристрасть до чо-
ловіків, яким за віком більше 
пасує роль її сина. «Відколи їй 
виповнилося 30, вона поведена 
на молодших чоловіках. Для 
неї наче почесна відзнака те, що 
поряд із нею модна молодь, що 
вона не перетворюється на ста-
ру шкапу», — поділився з жур-
налістами один із них.
 Але цього разу 42-річна Кейт, 
схоже, перевершила сама себе. 
Її все частіше почали помічати в 
компанії 18-річного Джейка Кер-
тіса, сина її добрих друзів, ре-
жисера Річарда Кертіса та його 
цивільної дружини, культурно-
го критика Емми Фрейд. Самі 

друзі останнім часом більше живуть в Аме-
риці, тому були тільки втішені тим, що Кейт 
узяла під опіку їхнього хлопчика. Але після 
того як Кейт і Джейк виїхали на розкішно-
му авто на прогулянку за місто, пішли чут-
ки, що в них роман.
 Хмизу у вогонь пiдкинула і сестра 

Джейка Скарлет, яка зробила у «Фей-
сбуці» інтригуючий запис: «Кажуть, 
що різниця у віці між партнерами до-
помагає краще пізнати і зрозуміти са-
мих себе. Здається, Джейк Кертіс на-

решті знайшов себе справжньо-
го...». Інші друзі родини та-
кож підтвердили, що Кейт «із 
задоволенням проводить час із 
Джейком, який за нею боже-
воліє». Юнак же на запитан-
ня журналістів про стосунки з 
«мамою Кейт» відповів корот-
ко: «Без коментарів».
 Сама Кейт ще зовсім недав-
но зустрічалася з 28-річним фо-
тографом Ніколаєм фон Бісмар-
ком, сином іншої подруги Дебі 
фон Бісмарк. Утім, схоже, цей 
роман уже в минулому. Як і де-
сятки інших гучних романів, фі-
гурантами яких були актор Джон-

ні Депп, видавець Джефферсон 
Хек, від якого Кейт народила донь-

ку Лілі Грейс, і навіть рідний дядь-
ко Джейка Кертіса Люсьєн Фрейд. 

Формально ж Кейт Мосс досі одруже-
на з учасником групи The Kills Джей-
мі Хінсом. Але хто тепер звертає ува-
гу на формальності? ■

СТРІЛИ АМУРА

Мама Кейт
Відомій супермоделі 
приписують роман 
із 18-річним юнаком

■

Кейт Мосс.❙
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4—5 червня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 3-
8 м/с. Температура вночi +9...+11; удень +21...+23. Пiслязавтра 
вночi +11...+13; удень +21...+23.

Миргород: без опадiв. Уночi +10...+11; удень +22...+24.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +10...+11; удень +22...+24.
Одеса: мiсцями короткочасний дощ. Уночi +13...+15; удень 
+20...+22.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: 
уночi +7...+9; удень +20...+22. Моршин: уночi +8...+10; удень 
+21...+23.

2 червня температура води в Чорному та Азовському морях 
становила 19-24 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 20.
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