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1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 7 липня

06:45, 07:10, 08:05, 09:10 «Сніда-
нок з 1+1»

07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 23:45, 
05:35 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»

10:00, 10:35 М/ф «Аладдін» 
10:55 Х/ф «Чоловік на годину»
12:55 Х/ф «Квартирантка»
14:50 Т/с «Величне століття. 

Роксолана - 2» 
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Фатмагюль» 
20:30 Т/с «Вероніка: втрачене 

щастя»
21:30, 22:30 Т/с «Серце не 

камінь» 
00:05 Т/с «Чорна стріла» 
01:50 Х/ф «Зелений шершень» 
03:45 Х/ф «Елвін і бурундуки 

- 3» 
05:05 «Телемагазин»

05:25 Т/с «Повернення Мухтара 
2» 

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
12:00, 14:00, 17:45 Новини

07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 
з ІНТЕРом»

09:20, 12:25 Х/ф «Я буду чекати 
тебе завжди»

13:45, 14:20, 03:45 Д/с «Легенди 
радянського розшуку»

15:15 «Судові справи»
16:10 «Жди меня»
18:10 «Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця спить» 
20:00, 04:25 «Подробиці»
20:40 Т/с «Впізнай мене, якщо 

зможеш»
22:35 Т/с «Одеса-Мама» 
01:20 Т/с «Життя, якого не 

було» 
02:45 Д/с «Легенди бандитської 

Одеси»

06:40 Срібний апельсин
07:00, 09:00, 15:00, 19:00 Події
07:15 Ранок з Україною
09:15, 14:00, 15:20, 17:10 Т/с 

«Слід» 
10:00 Х/ф «Повір, все буде до-

бре» 
12:10, 19:45 «Говорить Україна»
13:05 Т/с «ОСА» 
18:00 Т/с «Три зірки» 
21:00 Т/с «Карпов» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Мерзла земля» 
01:30 Профілактика передаваль-

ного устаткування

06:00 «Шеф-кухар»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми» 
08:30 М/с «Смішарики» 
09:00 Х/ф «Привіт, сестра, про-

щай, життя» 
10:50 М/ф «Мегамозок» 
12:20 Х/ф «Вікі, маленький 

вікінг» 
14:00 «КВК»
16:15 Х/ф «Кохання та інші не-

приємності»
18:10 «Звана вечеря»
19:10 «Орел і Решка»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Супер 8» 
00:10 Х/ф «Секс Гуру» 
01:35 Х/ф «Крихітка на мільйон 

доларів» 
03:40 «Нічне життя»

05:45, 09:30 Радянські муль-
тфільми

10:40 Х/ф «Камертон»
12:50, 19:35 Т/с «Клон»
14:35, 21:25 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»
16:25 Х/ф «П’ять вечорів»
18:15 Х/ф «Російський бізнес»
23:30 Х/ф «Добре сидимо»
00:50 Х/ф «Без строку давнини»
02:20 Бійцівський клуб
02:50 Кіноляпи
04:15 Саундтреки

05:35 «У пошуках істини. Олена 
Блаватська: у змові з духами»

06:20, 16:00 «Все буде добре!»
08:05, 18:30 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:05 «Зіркове життя. Слава в об-

мін на родину»
10:05, 00:25 Х/ф «Найчарівніша 

та найпривабливіша» 
11:40 Х/ф «Це мій собака» 
13:20, 20:05 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
14:20 «Битва екстрасенсів»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
21:00 Т/с «Самара» 
22:35 «Вагітна у 16»
23:30 «Доньки-матері»
02:05 Нічний ефір

04:40 Служба розшуку дітей
04:45 Світанок
05:45, 19:20 Надзвичайні новини
06:35, 08:00, 07:45, 08:45, 12:45, 

15:45, 18:45 Факти
07:55, 09:10, 13:10 Спорт
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:05 Т/с «Прокурорська пере-

вірка»
12:35, 13:15, 16:15 Х/ф «Повер-

нення Супермена»
16:40 Х/ф «Чорна блискавка»
20:30 Дістало!
21:20 Свобода слова
00:15 Х/ф «Одинак» 
02:10 Т/с «Відьомське лезо»
03:40 Т/с «Мій батько дає перцю»

05:25, 06:10, 10:00, 12:10, 13:05, 
16:45 Comedy Club

07:00 М/с «Приключения Оливера»
07:20 М/с «Мистер Крошка»
07:40 Д/с «Разрушители мифов»
09:35 «Раздолбаи»
14:00, 14:35 Т/с «Универ» 
16:00 Т/с «Наша Russia»
17:40 Comedy Woman
18:40 Т/с «Онлайн - 2.0» 
19:40, 20:00, 20:35 Т/с «Универ. 

Новая общага»
21:00 Т/с «СашаТаня» 
21:25 Т/с «Незлоб» 
22:00 Х/ф «Мой мальчик» 
23:50 Х/ф «Неразлучные» 
04:55 Убойной ночи

05:25, 06:15 Kids Time
05:30, 06:20 М/с «Злюки бобри»
06:40, 08:10, 15:55, 19:00 Т/с 

«Вороніни»
07:05 Т/с «Ластівчине гніздо»
10:15 Х/ф «Коротке замикання 2»
12:30 Х/ф «Інспектор Гаджет»
14:05 Х/ф «Флаббер»
18:00, 02:25 Репортер
18:20, 23:00 Абзац!
22:00 Т/с «Молодіжка»
23:55 Т/с «Короткий курс щасли-

вого життя» 
01:00 Х/ф «Хлопці» 
02:30 Т/с «Крок за кроком»
03:15, 04:10 Зона ночі
03:20 Десята муза в Україні
03:50 Моя адреса - Соловки. 

Пастка
04:15 Десята муза в Україні (Фільм 

Другий)

06:00 Легенди бандитського Києва
07:00, 20:10 У пошуках істини
07:50, 15:50 Життя після людей
08:40, 17:30 Скарби з горища
09:30, 18:20 Далеко і ще далі
10:30 Таємниці Амазонки
11:30 Акули острова Пасхи
12:20 Містична Україна
13:10, 19:10 Таємниці зцілення
14:10, 21:00 НЛО з минулого
16:40, 22:00 Сучасні дива
22:50 Неймовірні Галапагоси
23:40 Створені вбивати
00:30 Покер
01:20 Небезпечні британці

05:10 Т/с «Говорить поліція!»
08:00 «Правда життя. Професія 

гуморист»
08:30 «Агенти впливу»
09:25 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів» 
11:30 Т/с «Капітан Гордєєв»
15:10 Т/с «Павутиння - 4»
19:00, 21:40 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 13»
22:00 Т/с «Елементарно» 
23:45 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинні наміри - 10» 
00:40 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 12» 
02:25 Х/ф «Русалка з безодні» 
03:55 «Речовий доказ»

06:00 Малята-твійнята
06:25, 09:30 М/с «Маша і ведмідь» 


06:50, 10:00 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць» 
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Черепашки мутанти 

ніндзя» 
08:55 М/с «Гуфі і його команда» 
10:55 Єралаш
12:00 Т/с «Маленькі таємниці» 
14:00 Віталька
15:00, 21:00 Країна У
15:55 Дайош молодьож!
17:45, 20:00 Т/с «Кухня» 
18:10, 20:35, 22:50 Т/с «Світло-

фор» 
19:05 Розсміши коміка
22:00 17+
22:30 6 кадрів
23:20 Одна за всіх
00:15 Надто грубо для Ю-туб’а
01:35 Чортівня щодня
02:25 Рай, гудбай
03:10 Теорія зради
03:55 З ночі до ранку

05:25 Глянець
06:10 Іноземна кухня
06:30 Телеторгівля
07:35, 14:20 Мультфільми 
10:10 Школа доктора Комаров-

ського
11:30, 17:10 Жіноча форма
13:20, 20:00 Модний вирок
15:10 Таємниці шеф-кухаря
16:00 Квадратний метр
18:00 Д/с «Ігри долі»
21:00, 23:35 Д/с «Зіркові історії»
22:00 Правда про їжу
00:30 Х/ф «10 років потому» 
02:25 Колір Ночі

06:00 Шустер LVE 
06:50, 07:15, 08:15 Спорт
07:00, 08:00, 15:00 Новини
07:25 Ера бізнесу
07:30, 23:30 На слуху
08:30 Мультфільм
08:35 Корисні поради
09:00 ПЕРШОГО КАНАЛУ
15:15 Брифінг Кабміну України
15:25 Вікно в Америку
16:00, 19:00 Футбол. Чемпіонат 

світу- 2014 г.
18:00 Д/ф «Європа. Далі буде...»
21:00, 05:25 Підсумки дня
21:40 Д/ф «Неоголошена війна. 

Записки документаліста». 4 
ф. «25 травня. Донецьк»

22:10 Д/ф «Київська старо-
вина. Світ мистецтва. 
О.Вертинський. Майстер 
ілюзорних світів»

22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
00:25 Від першої особи
01:20 ТелеАкадемія

02:20 Як це?
02:45 Книга.ua
03:10 В гостях у Д.Гордона
04:05 Алхімія кохання. 19 с.
04:50 Нехай вам буде кольорово!

06:00 «Обережно, модерн!»
06:20 Х/ф «Місія на Марс» 
08:30 Д/п «Знищені за мить»
10:30 Д/п «Протистояння тварин»
11:30 Д/п «Сто один пес»
12:30 Д/п «Зброя майбутнього»
13:30 Д/п «Надзвичайні війни»
14:30 Т/с «Останній бій майора 

Пугачова» 
18:30 «СПЕЦКОР»
19:00 Т/с «Ментовські війни-5» 
21:00 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
21:25 Х/ф «Ворог мій» 
23:35 Х/ф «Чужий-4» 
01:45 Х/ф «Фучжоу» 
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На Волині планують зібрати 
понад 900 тисяч тонн зерна 
За словами начальника департаменту 
агропромислового розвитку ОДА Юрія Горбенка, 
на Волині аграрії очікують зібрати понад 900 тисяч 
тонн зерна. Озимий ячмінь уже розпочали 
молотити, на черзі — ріпак. На полях працює 
більше як 3 тис. комбайнів. За хороших погодних 
умов жнивну кампанію планують завершити за 
12 днів. Також Юрій Горбенко поінформував, 
що вартість роботи комбайна за одну сотку для 
населення коштує в межах 12–14 грн. 

Рада дозволила 
не оподатковувати бронежилети 
і ліки для АТО 
Народні депутати ухвалили в цілому проект закону № 4199-а 
Про внесення змін до Податкового кодексу України. 
Законопроектом пропонується скасувати мита на засоби 
індивідуального захисту й ліки, що ввозять в Україну, на 
час проведення антитерористичної операції. Згідно з 
пояснювальною запискою до документа, прийняття проекту 
закону дасть змогу здешевити ввезення на митну територію 
України спеціальних засобів індивідуального захисту. 

Ніколи раніше не користувала-
ся можливістю писати матеріал 
від свого імені. Та цього разу, в 
П’ятиднях, я «почула» будинок 
Володимира Крохмаля, загиблого 
під Луганськом солдата: на подвір’ї 
голосно плакав чоловік. То був 
його батько Антон Миколайович. 

Не хочу розповідати, як батьки 
Володимира не відпускали мене. 
Вони показали і дім, і побут — усе, 
що нахазяйнував їхній син. А потім 
дали чай і цукерки для всієї редакції 
— за спокій душі їхньої дитини. 

Востаннє, вже з рівненського 
полігону, Володя приїздив якраз на 
День матері. Стефа Іванівна каже, 
що такого смутку в очах сина не ба-
чила ніколи. Підійшов, привітав зі 
святом і подарував хустку. «Тепер 
вона буде мені на смерть», — каже 
згорьована мати. А батько, згадую-
чи синові жарти, хоч інколи посмі-
хається, витираючи з обличчя рясні 
сльози. 

26-річного Володю Крохмаля 
поховали в суботу. Наступного дня, 
згідно з офіційною датою смерті, 
вшановували дев’ять днів пам’яті. 

На подвір’ї залишилася недо-
будована хата. «Не спіши, батьку, 
ось повернуся, то до зими накриє-
мо», — казав Володя татові. Просив 
і маму не білити паркан. Усе мав 
зробити сам. А ще хотів закінчен-
ня війни відсвяткувати в Турійську 
на озерах: так домовлялися з воді-
єм-механіком танка, де Володя був 
командиром. Про це розповідала 
дружина Івана Ващені, який теж 
загинув у селі Станиця біля Луган-
ська. 17 червня терористи підбили 
їхній танк. Але наші військовики не 
могли здатися в полон, тому, пере-
буваючи всередині бойової маши-
ни, підірвали себе, висмикнувши 

чеку з гранати. Дружина Івана роз-
казувала, як чоловік переймався 
настроєм командира танка Володи-
мира: «Він ще такий молодий, але 
дуже сумний і хвилюється за сво-
го синочка». Хто знав, що додому 
чоловіки повернуться одночасно, 
тільки не для святкування перемо-
ги на озерах, а у трунах. 

Чотирирічного Володика, на-
званого на честь батька, останніх 
півроку доглядав тато. Мама поки-
нула його, зовсім не переймаючись 
побутом і вихованням малюка. Во-
лодимир-старший багато прощав 
їй у надії відновити повноцінну 
сім’ю для дитини, проте перед від-
правленням його в Луганськ дру-
жина подзвонила чоловікові: «Я 
забираю малого собі. Якщо тебе 
приб’ють, то залишуся вдовою і 
буду отримувати допомогу на ди-
тину». Солдат пробачив і це. Під 
час відпустки все їздив до неї: а 
раптом жінка змінила свою думку? 
Проте останнього разу таки пере-
конався: треба подавати на розвід. 
Замість сина в суд по розлучення 
з’являвся його батько Антон Ми-
колайович. В останні дні перед 
смертю Володимира подружжя 
таки розлучили. 

З родиною Крохмалів жив і 
молодший син від першого шлюбу 
Алли (колишньої дружини Воло-
димира) Денис. Батьки загиблого 
розповідають: хлопчина плакав на 
похороні, наче за рідним татом. А 
малюк Володик усе ходив довкола 
домовини, водив по ній пальчиком. 
Бабуся питала: «Маленький, що ти 
там шукаєш?». А дитятко шукало 
щілиночки. Знав, що тато служить 
в армії: «Я хочу побачити татка». 

Хлопчик щовечора брав діду-
ся за руку і вів на подвір’я —  там  
кращий  зв’язок:  «Діду,  давай  

подзвонимо таткові». Востаннє 
це було 17 червня. Тоді дідусь не 
додзвонився, а всі наступні рази 
чув автовідповідач. У розпачі за-
телефонував командиру роти, той 
і розповів, що терористи скоїли 
напад на українських бійців, є по-
ранені й убиті, але Володимир у 
жодному списку не значиться. Ан-
тона Миколайовича заспокоювали 
старші доньки, підтримували коле-
ги на роботі, спонукаючи вірити в 
краще. Але душа, як каже старший 
Крохмаль, була не на місці. Через 
якийсь час йому зателефонував 
той самий командир роти. «Про-
бачте за сумну звістку, ваш син за-
гинув смертю хоробрих». 

Стефа Іванівна й Антон Мико-
лайович фотографуватися відмови-
лися. Маленьке внучатко гостювало 
у молодшої тітки. Зараз найбільша 
проблема для них — це залишити 
онука при собі: «Бачте, ось цю хату 
будував наш син, для свого сина». А 
мама Володимира-старшого ділить-
ся наболілим: у неділю, після поми-
нального обіду, її невістку Аллу ба-
чили на одному з місцевих ставків. 
Жінка, не відмовляючи собі у задо-
воленнях, пила горілку й загравала 
з чужими чоловіками. Тепер старші 
Крохмалі мають мету: жити заради 
внука. Тьоті, старші сестри Володи-
мира, почали з племінничком ви-
вчати по кубиках літери. Батько не 
встиг… 

*** 
Я розумію біль матерів. Розумію 

біль дружин, але коли плаче чоло-
вік, напевно, всі жінки остаточно 
втрачають землю під ногами, опору 
і захист. Не дай вам Боже побачити, 
як плаче чоловік. Нехай ваші діти 
повернуться додому живими. 

Кристина ПАВЛЮК, с. П’ятидні, 
Володимир-Волинський район 

Малюк шукав щілинки у труні, 
бо хотів побачити тата 


