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Професійний боксер в Умані 
побив подружню пару 
У Мережі з’явилося відео з камер спостереження, 
на якому зафіксовано побиття уманської подруж-
ньої пари. Підняли руку на чоловіка з жінкою 
чемпіон України з боксу Дмитро Руденький і 
кілька його друзів, які святкували його день наро-
дження. Відео опублікував журналіст Володимир 
Гамалиця на своїй сторінці у Facebook. Через по-
биття з тяжкими травмами до лікарні потрапило 
троє людей. 

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 13 липня
06:45, 07:10, 07:45, 08:10, 08:45, 

09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 

19:30, 00:35 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»

07:35, 08:35 «Маша і ведмідь» 
09:40 «Чотири весілля 4»
11:00, 12:20 Т/с «Асі» 
13:20 «Ворожка»
14:20 «Сліпа»
14:55 «Не бреши мені»
15:50 «Сімейні мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Чорна троянда» 
20:15 Т/с «Свати - 4» 
21:15 Т/с «Ключі від щастя» 
00:00 «Мінкульт»
00:55 Х/ф «Адам» 
02:25 Х/ф «Його любов» 

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
12:00, 14:00, 16:00, 17:45 
Новини

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

09:20, 12:20 Т/с «Фродя»
13:40, 14:20 «Сімейний суд»
15:25, 16:15 «Жди меня»
18:05 «Стосується кожного»
20:00, 04:40 «Подробиці»
21:00 Т/с «Доярка з Хацапетів-

ки 3»
22:50 Т/с «Перше кохання»
00:40 Т/с «Зцілення любов’ю»
02:15 Т/с «Наложниця» 
04:20 Д/с «Легенди бандитської 

Одеси»

06:50, 07:10, 08:10 Ранок з 
Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 
01:35 Події

09:15, 19:45, 02:20 «Говорить 
Україна»

10:25 Т/c «Анютине щастя» 
14:25, 15:30 Т/c «Адвокат» 
18:00, 04:35 Т/c «Королева гри» 
21:00 Т/c «Просте життя» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Смертельні пере-

гони 2: Франкенштейн 
живий» 

06:00 «Богині ефіру»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» 
09:40, 16:00 «Файна Юкрайна»
10:40 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14:10, 19:10 «Орел і Решка. 

Курортний сезон»
17:10 «Звана вечеря»
20:00 «Орел і Решка»
21:00 «КВН на БІС»
22:00 Х/ф «Шалені гроші» 
00:00 Х/ф «Пригоди Філібера» 
01:40 Х/ф «Матуся» 
03:00 «Нічне життя»

05:45 Т/с «Комісар Мегре»
07:15, 08:25, 09:35 Мультфільм 

СРСР
07:55, 09:05 «Top shop»
12:25 «Жарт за жартом»
12:55 Невідома версія
13:45 Х/ф «Ні пуху, ні пера»
14:55, 19:45 Т/с «Комісар Рекс»
16:35, 21:25 Т/с «Пуаро Агати 

Кристі»
18:25 Х/ф «На чужому святі»
23:10 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
00:55 Своя роль
02:00 Кіноляпи
03:00 Саундтреки
04:25 Кінотрейлери

06:40, 16:00 «Все буде добре!»
08:35 «Зіркове життя. Няні-

монстри»
09:35 «Зіркове життя. Перше 

кохання зірок -3»
10:30 «Зіркове життя. Куди зника-

ють зірки»
11:40 Х/ф «Дві історії про 

кохання» 
13:40 «Хата на тата»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
18:40 Т/с «Коли ми вдома» 
20:00 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
21:00 «Містичні історії-3 з Павлом 

Костіциним»
22:35 «Вагітна у 16»
23:45 «Доньки-матері»
00:35 «Один за всіх»
01:55 Х/ф «Беспредел» 
03:50 Нічний ефір

05:20 Служба розшуку дітей
05:25 М/с «Скубі-Ду: Корпорація 

«Загадка»
06:10, 19:20 Надзвичайні новини
06:55, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:05 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:10 Т/с «Стріла»
13:10 Провокатор
14:50, 16:20 Х/ф «Космічний 

джем»
16:55 Х/ф «Пригоди Плуто Неша»
20:20 Дістало!
21:30 Свобода слова
00:20 Х/ф «Відлік убивств» 
02:25 Х/ф «Діамантовий по-

ліцейський»
03:50 Т/с «Куди ти поділася, 

Челсі?»

06:05, 09:20, 12:20, 17:35 Comedy 
Club

06:30 Пробуддись
07:10, 22:30 Ситком «Сышишь-

шоу» 
10:20 «Разрушители мифов»
11:20, 03:30 «Раздолбаи»
13:20 Как закалялся стайл 
14:15, 16:45, 19:30 Т/с «Универ 

3» 
14:50, 21:05 Т/с «Универ. Новая 

общага» 
15:50 Т/с «Универ 2» 
17:10 Т/с «Онлайн» 
18:30 Comedy Woman
20:05 Т/с «Универ 4» 
23:00 Т/с «Время призраков» 
23:50, 04:20 Мамахохотала шоу
01:40 «Гараж»

06:00, 07:35, 07:40, 08:05 Заковані
06:05 М/с «Скубі Ду: Корпорація 

загадка»
07:37 М/с «Барбоскіни»
07:45 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
08:07 Т/с «Друзі»
10:05 Єралаш
12:15 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
16:25 Х/ф «13 друзів Оушена»
19:00 Ревізор
22:10 Страсті за Ревізором
00:10 ППШ-2
01:30 Служба розшуку дітей
01:35 Х/ф «Екстрасенс: Лабіринти 

розуму» 
03:10 Зона ночі

06:00, 16:30 У пошуках істини
06:50, 17:20 Правила життя
07:40, 18:10 Містична Україна
08:30, 19:00 Їжа богів
09:20, 19:50 У пошуках пригод
10:10 Дивовижна Бразилія
11:10 Звірі: секрети поведінки
12:00, 21:40 Шукачі неприєм-

ностей
12:50 Путівка до пекла
13:40 Мисливець та жертва
14:30, 20:40 Скарби зі сховищ
15:30 Жінки, які змінили світ
22:30 Дика Австралія
23:30 Покер
00:20 Несподівані злочинці
01:20 Підроблена історія

06:15 Х/ф «Повітряні пірати» 
07:40 «Правда життя. Професія 

боксер»
08:10 «Агенти впливу»
09:00 «Народний кухар»
09:55 «Велика різниця по-

українськи»
11:40 Х/ф «Фокусники»
13:15 Т/с «Криміналісти: мислити 

як злочинець - 8»
14:55 Т/с «Друге дихання» 
19:00, 21:30, 02:05, 04:05 «Свідок»
19:30 Т/с «Охоронець - 3»
22:00 Т/с «CSI: Маямі - 6»
23:45 Т/с «Елементарно» 
00:40 Т/с «Мертва зона» 
02:35 Х/ф «Дрож» 
04:35 «Випадковий свідок»
04:55 «Легенди бандитського 

Києва»

06:00 Малята-твійнята
06:20 М/с «Вперед, Діє´о, вперед!» 


06:50 М/с «Машині казки» 
07:15 М/с «Шоу Гарфілда» 
07:40 М/с «Ча´інгтон» 
08:00 Мульт MX 
10:05 М/с «Смурфіки» 
10:35 М/с «Качині історії» 
11:00 Т/с «Маленькі таємниці» 
12:50 Повне перевтілення. Дім за 

тиждень
14:35 Панянка-селянка
15:35 Дамочки рулять
16:00, 20:00 Віталька
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 19:00 Т/с «Кухня» 
18:30, 19:30 Т/с «Світлофор» 
22:00 Т/с «Ангел або Демон» 
23:00 Х/ф «Дикуни» 
01:00 Профілактика

06:10 Кулінарний технікум
06:30 Телеторгівля
07:30, 15:00 Квадратний метр
08:50 Ульотні тварини
09:10 Мультфільми 
10:00 Школа доктора Комаров-

ського
11:20, 18:05 Жіноча форма
13:10 Т/с «Тетянин день» 
14:00, 21:50 Зіркове життя
16:10 Квартирне питання
19:00 Гардероб навиліт
20:00, 22:45 Без жертв
21:00, 23:45 Зайві 10 років
00:40 Телефон довіри
01:25 Колір Ночі

06:00, 07:00, 08:00, 13:00, 18:30, 
21:00, 02:20 Новини

06:10, 07:10 АгроЕра
06:15, 08:25 Від першої особи
06:45, 07:15, 08:15 Спорт
07:25 Ера будівництва
07:30, 23:15 На слуху
09:00 Вічне
09:15 Казки Лірника Сашка
09:30 Мультфільм
10:00, 14:40 Т/с «Таємниця старо-

го мосту»
10:55 Д/ф «Сага старовинної пущі. 

Оповідь про крука»
12:20 Утеодин з Майклом Щуром
13:10 Вікно в Америку
13:30, 20:00 Про головне
15:50 Д/с «Мій новий дім - Корея»
16:20 Х/ф «Партія в шахи»
18:15 Час-Ч
19:00 Дорогі депутати
19:30 Перша шпальта
21:40 З перших вуст
21:50 Подорожні
23:00, 00:00 Підсумки

00:15 Домашня скарбничка
01:20 Т/с «Земля вітрів» 
02:35 Х/ф «Ну, ти й відьма» 
04:15 Д/с «Мости між світами»

06:00 Мультфільми
06:30 «Нове Шалене відео по-

українськи»
08:30 Т/с «Пригоди Мерліна-4»
10:10 Т/с «Атлантида»
12:00 Х/ф «Приборкувачі хвиль»
14:00 «Вайпаут»
16:30 «Top Gear»
17:30, 19:00 «ДжеДАІ»
18:30, 23:30 Новини «Спецкор»
18:50, 23:50 «Люстратор 7.62»
19:20, 23:15 «Секретні матеріали»
20:20 Т/с «Перевізник»
21:20 Х/ф «Викрадення літака»
00:00 Т/с «Секта»
01:35 Х/ф «Карпатське золото»

Друга група дітей із міста 
Волноваха відпочиватиме 
у таборі «Ровесник» 
Двадцять дітей із Волновахи та троє педагогів, які їх 
супроводжують, оздоровлюються та відпочивають у 
приміському таборі «Ровесник». Це вже друга група 
дітей із цього міста. Візити відбуваються у рамках 
підписаного 25 лютого Меморандуму про співро-
бітництво між Луцьком та Волновахою. Для гостей 
передбачені цікава програма, спілкування із ровес-
никами, екскурсії історичними місцями Луцька. 

У вівторок на Волині з робочим 
візитом побували представник Мі-
ністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комуналь-
ного господарства України Лідія 
Євтушенко і координатор групи 
транскордонного та міжрегіональ-
ного співробітництва Платформи 
громадянського суспільства До-
говору про асоціацію Україна — ЄС 
Ростислав Томенчук. Для сільських 
голів, представників райдержадмі-
ністрацій вони провели семінар із 
подолання стереотипів стосовно 
децентралізації на основі кращих 
іноземних практик та українських 
законодавчих ініціатив. Участь 
у семінарі взяли також перший 
заступник голови облдержадміні-
страції Сергій Кошарук та директор 
Офісу реформ у Волинській області 
Анатолій Пархом’юк. 

Як відомо, на Волині вже ухва-
лено проект Перспективного плану 
формування територій. Що змінить-
ся тепер, а особливо у сфері фінансу-
вання? Які кошти отримає об’єднана 
громада та що буде з тими громада-
ми, які не бажають об’єднуватися? Ці 
запитання цікавили сільських голів. 

Як повідомив Сергій Кошарук, із 
липня з’являється можливість розпо-
діляти додатковий ресурс, сформо-
ваний від перевиконання бюджетів 
різних рівнів. 

— Сьогодні ми порахували, що 
це трохи більше 200 млн грн, — за-
уважив посадовець. — Це великий 
ресурс для розвитку, який ми маємо 
направити на вирішення нагальних 
проблем. 

Ростислав Томенчук додав, що до 
15 липня бажано, щоб обласні ради 
прийняли проекти Перспективних 
планів, де буде зазначено кількість 
об’єднаних територіальних громад і 
їх межі. 

— Всі вважають, що це кінцевий 
план: як прийняли, так і має бути, а 
насправді це попередній план, щоб 
можна було якось прогнозувати 

наступний рік, якісь попередні по-
казники, — пояснює пан Ростислав. 
— У процесі об’єднання буде визна-
чатися позиція кожного села, і якщо 
якесь село не хоче об’єднуватися 
з цією тергромадою, а з іншою, то 
це можливо. Коли якесь село хоче 
об’єднатися з об’єднаною тергро-
мадою, яка розташована в рамках 
іншого району, — це теж можливо. 
Тому ніхто нікуди нікого не заганяє, 
15 липня — це просто рамки, щоб від 
чогось відштовхуватися. Ті ж області, 
які приймають цей Перспективний 
план, мають можливість скориста-
тися коштами Фонду регіонального 
розвитку, а це 3 мільярди гривень, у 
результаті чого кожен регіон отримає 
від 100 до 120 мільйонів. Якщо якась 
із областей не прийняла цей План, 
на сьогодні це Кіровоградська й три 
області в процесі прийняття, то гро-
ші, які би мали отримати ці області, 
розподіляються рівномірно серед тих 
регіонів, які Плани ухвалили. 

Щодо інших фінансових змін, то 
Ростислав Томенчук зауважив, що 
з січня місцеві громади вже отри-
мують доходи від акцизу, звичайно, 
надходження нерівномірні, бо ви-
грають ті, в кого є АЗС, де більше 
продають підакцизних товарів. Та-
кож на місцях лишається податок 
на нерухомість, невеликий податок 
від реєстрації транспортних засобів, 
60% податку на доходи фізосіб, 25% 
екологічного податку. 

— Це той ресурс, який був запро-
понований цього року, щоб посили-
ти бюджети місцевих громад, — каже 
Ростислав Томенчук. — Тому фінан-
сово з липня щось кардинально не 
зміниться, хіба що області, які прого-
лосували за План, зможуть скориста-
тися сумою від Фонду регіонального 
розвитку. 

Лідія Євтушенко додала, що 
об’єднані територіальні громади бу-
дуть набувати статусу міст обласного 
значення, а відповідно, бюджетуван-
ня стане прямим. 

На Волині, згідно з Перспектив-

ним планом, має бути 74 об’єднані 
громади, однак директор Офісу ре-
форм Анатолій Пархом’юк запевняє, 
що доведеться цей план доопрацьо-
вувати саме в частині спроможності 
територіальних громад. Його підтри-
мує пані Євтушенко. 

— Одна справа хотіти, інша — 
могти, — каже представниця Мінре-
гіонбуду. — На семінарі ми покажемо, 
як прораховується спроможна гро-
мада, і тоді кожен присутній зможе 
взяти папір і олівець і порахувати: 
якщо в мене така кількість населення, 
така кількість дітей, значить, мені по-
трібно витратити на утримання ви-
конавчого апарату такі-то кошти і так 
далі. Кожен сідає і рахує: а що у мене 
лишається на розвиток громади? 

За її словами, схвалені Перспек-
тивні плани проходять експертну 
оцінку асоціацій органів місцевого 
самоврядування (Асоціація міст, об-
ласних і районних рад, Асоціація 
сільських, селищних рад). Опрацьо-

вує документи Міністерство еконо-
міки України, Міністерство фінансів, 
Мін’юст, а тоді Мінрегіонбуд дає свій 
заключний висновок і пропонує про-
ект рішення для Кабінету Міністрів. 

— Якщо громада створена тільки 
тому, що я хочу, але заздалегідь ми 
бачимо, що це буде збиткова громада 
і люди не отримають того рівня якос-
ті послуг, на який розраховує рефор-
ма, то, значить, така громада не буде в 
рішенні затверджена, — резюмувала 
Лідія Євтушенко. 

Також вона додала, що, відповід-
но до закону про співробітництво 
громад, ті, що створять, наприклад, 
спільне канальне господарство або 
реалізують спільний проект, отрима-
ють державну підтримку. 

Під час семінару багатьох сіль-
ських голів цікавила доля малих сіл, 
адже є реальне побоювання, що вони 
можуть просто зникнути, оскільки 
там закриють школу, ФАП, дорога у 
занедбаному стані. До речі, вже зараз 

в області закриваються малокомп-
лектні школи. Відомо, що поляки 
дуже багато вкладали грошей в інф-
раструктуру, зокрема в покращення 
доріг, тому Євросоюз списав їм бор-
гові гроші, які були використані на 
ці заходи. У нас же поки що нічого 
для покращення інфраструктури не 
робиться. 

— Зрозуміло, все за один рік не 
зробиш, — зауважив Ростислав То-
менчук. — Стоїть питання з доро-
гами, школами, допомоги Європей-
ського Союзу. Але полякам ЄС почав 
допомагати у 2000 році, а реформу 
вони розпочали у 89-му. Тому гроші 
отримали після того, як Польща зро-
била вже чимало: реформувала адмі-
ністративно-територіальний устрій, 
запропонувала прозорі правила 
роботи, динаміку боротьби з коруп-
цією, реформу в медицині, освіті, — 
тільки тоді пішли гроші на дороги, на 
закупку нових «швидких допомог», 
пожежних машин. 

Свого колегу доповнила Лідія Єв-
тушенко: 

— Перший пріоритет реформи — 
щоб до громадян послуги доходили і 
вони були доступними. Місцева гро-
мада сама вирішує, чи виконавчий 
орган розміститься в центрі громади, 
чи його філіал буде максимально на-
ближений у віддалені села. Другий 
пріоритет — питання доріг. Не буде 
доріг — усяка реформа боксуватиме. 
Це розуміють в уряді, у профільному 
Міністерстві інфраструктури, це ро-
зуміння є в Мінрегіоні, в обласних 
держадміністраціях. Тому що будь-
які зміни починаються з доріг. Там, 
де є розуміння цього, йде робота зі 
спрямування на ці потреби коштів. 

На запитання, чи встигнемо ми з 
адмінреформою до виборів, Ростис-
лав Томенчук відповів, що, на його 
суб’єктивну думку, буде хорошим по-
казником, якщо до виборів у кожній 
області діятиме по 4–5 об’єднаних 
територіальних громад, які змогли би 
пройти вибори вже в нових умовах. 

Людмила ШИШКО 


