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Понеділок, 30 червня

06:00 Х/ф «Самозванка»
09:50 «ТСН-Тиждень»
11:20 Т/с «Парфумерниця»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба 

новин»
20:05 Х/ф «Почати спочатку. 

Марта» 
00:50 Х/ф «Солт»
02:30 Х/ф «Куди поділися Мор-

гани?» 
04:10 Х/ф «Елвін і бурундуки» 
05:40 «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 Х/ф «Випробувальний 
термін» 

11:25, 12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

14:20 «Сімейний суд»
15:20 «Жди меня»
18:10 «Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця спить» 
20:00, 02:30 «Подробиці»
20:40 Т/с «Впізнай мене, якщо 

зможеш»
22:35, 04:35 Т/с «Грач» 
23:40 Т/с «Скандал 2» 
00:35 Х/ф «Крізь горизонт»
02:15 Мультфільми

06:25 Срібний апельсин
07:00, 19:00, 02:05 Події
07:15 Т/с «Анютине щастя» 
11:10 Х/ф «Припустимі жертви» 


13:00 Т/с «Слід» 
16:00, 19:40, 02:45 Т/с «Князівна з 

хрущовки» 
20:30 Т/с «Країна 03» 
22:55 Футбол. ЧС 2014 г. 1/8 фіналу
01:00 Великий футбол
04:15 Т/с «ОСА» 

06:00 «Шеф-кухар»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми» 
07:50 Х/ф «Шлях до Зарагемлі»
09:45 Х/ф «Скарб» 
11:50 Х/ф «Малюк» 
13:50 «КВК»
16:00 «Вечірній квартал»
18:10 «Звана вечеря»
19:10 «Орел і Решка»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Еон Флакс» 
23:50 Х/ф «Хитрощі Норбіта» 
01:35 Х/ф «Снігова людина» 
02:50 «Нічне життя»

05:45 Радянські мультфільми
09:00 Телекрамниця
09:30 Жарт за жартом
10:30 «Правила маскараду»
00:15 Бійцівський клуб
02:15 Кіноляпи
04:15 Саундтреки

05:35 «У пошуках істини. Анна 
Ярославна: приватне життя 
королеви Франції»

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

про зірок»
09:35 «Зіркове життя. Весілля - ліки 

від старості»
10:35, 00:30 Х/ф «Пригоди 

Шерлока Холмса і доктора 
Ватсона» 

13:35, 20:05 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

14:35 «Битва екстрасенсів»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
21:00 Т/с «Самара» 
22:35 «Вагітна у 16»
23:30 «Доньки-матері»
03:10 Нічний ефір

05:00 Служба розшуку дітей
05:05 Світанок
06:05 Надзвичайні новини. 

Підсумки
06:55, 12:45, 18:45 Факти
08:40 Х/ф «Кішки проти собак»
10:25 Х/ф «Хто я?»
13:15 Х/ф «Шпигун по сусідству»
15:00 Х/ф «Медальйон»
16:45 Х/ф «Ворошилівський 

стрілець»
19:20 Надзвичайні новини
20:15 Т/с «Дізнавач-2»
22:05 Х/ф «Троя»
01:10 Х/ф «Легіон» 
02:45 Т/с «Карадай»

05:25, 16:40, 01:35, 02:20, 03:05, 
03:50 Comedy Club

06:10 Comedy Club Сезон 8
07:00 М/с «Приключения Оливера»
07:25 М/с «Мистер Крошка»
07:40 Д/с «Разрушители мифов»
09:40 «Раздолбаи»
10:10 Т/с «Универ» 
16:00 Т/с «Наша Russia»
17:40 Comedy Woman
18:40 Т/с «Онлайн 2.0» 
19:40, 20:35 Т/с «Универ. Новая 

общага»
21:00 Т/с «СашаТаня» 
21:25 Т/с «Незлоб» 
22:00 Х/ф «Мой папа псих» 
23:50 Х/ф «Астероид: Последние 

часы планеты»

05:30, 06:15 Kids Time
05:35, 06:15 М/с «Злюки бобри»
06:40 Х/ф «Загублений табір»
08:15 Х/ф «Табір долі»
10:10 Х/ф «Новий хлопець моєї 

мами» 
12:10 Х/ф «Кенгуру Джек»
14:00 Х/ф «Ямакасі»
15:55 Х/ф «Погоня»
18:00 Т/с «Вороніни»
20:00 Ревізор
22:40 Ревізор постшоу
00:15 Педан-Притула шоу
02:20, 03:20, 04:20, 05:00 Зона 

ночі
02:25 Десята муза в Україні (Фільм 

Другий)
03:25 Становлення українського 

німого кіно
04:25 Моя адреса - Соловки. Тягар 

мовчання
04:45 Жар-птиця
05:05 25-й кадр

06:00 Легенди бандитського Києва
08:00 У пошуках істини
10:00 Як почати війну за 37 днів
13:00 Планета Земля
16:00 У пошуках пригод
18:50 НЛО з минулого
21:30 Життя після людей
00:30 Покер
01:20 Містична Україна
05:30 Легенди бандитської Одеси

04:30 Х/ф «Сержант міліції» 
07:25 «Правда життя. Професія 

консьєрж»
07:55 «Агенти впливу»
08:50 Т/с «Капітан Гордєєв»
12:50 Т/с «Павутиння - 4»
17:00 Т/с «Чуже обличчя»
23:45 Т/с «Закон і порядок. Відділ 

особливих справ - 12» 
00:40 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 12» 
02:25 Х/ф «Підземна пастка» 
03:50 «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 М/ф «Ісеорія іграшок. 

Страшилка» 
11:15 М/ф «Людина-павук» 
12:45 М/ф «Пригоди Імператора» 


14:00 Віталька
15:55 Дайош молодьож!
17:45, 20:00 Т/с «Кухня» 
18:10, 20:25, 22:50 Т/с «Світло-

фор» 
19:05 Розсміши коміка
21:00 Країна У
22:00, 01:30 6 кадрів
23:25 Дурнєв+1
23:50 Бійцівський Клуб
00:40 Надто грубо для Ю-туб’а
02:20 Рай, гудбай
03:05 Теорія зради

05:25 Глянець
06:10, 07:40 Мультфільми 
06:30 Телеторгівля
10:05 Що для вас корисно?
11:00 5 ідей для дитячої
11:35 Дитяче меню
12:30, 16:10 Модний вирок
13:25, 17:10 Жіноча форма
14:20, 20:55 Правда про їжу
15:20 Таємниці шеф-кухаря
18:10 Про життя
20:00 Д/с «Своя правда»
22:00 Д/с «Зіркові історії»
22:50 Х/ф «Туди, де живе щастя» 


00:45 Х/ф «Чоловік у домі» 
02:05 Колір Ночі

06:05, 00:00 Х/ф «За щастям»
07:30, 08:20 Спорт
08:35 Корисні поради
09:15 Х/ф «Місяць і озеро» 
11:15 Футбол. Чемпіонат світу- 

2014 г. 1/8 фіналу. 1 вып.-2А)
13:35 Вікно в Америку
13:55 Д/ф «Виклик будівничих. 

Стразбурзький собор»
16:00 Футбол. Чемпіонат світу- 

2014 г. 1/8 фіналу 1D-. 2 с.
18:00 Футбольна самба
18:55 Футбол. Чемпіонат світу- 

2014 г. 1/8 фіналу (1E-2F)
21:00, 05:25 Підсумки дня
21:45 Д/ф «Рондо для лицаря. 

Віктор Гресь»
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00 На слуху
23:35 Від першої особи
01:20 ТелеАкадемія
02:20 В гостях у Д.Гордона
03:10 Помста природи. 13 с.
03:40 Алхімія кохання. 12 с.
04:20 Помста природи. 14 с.

04:45 Нехай вам буде кольорово!

06:00 Х/ф «Мужність під вогнем» 


08:00 Д/п «Знищені за мить»
10:00 Д/п «Протистояння тварин»
11:00 Д/п «Сто один пес»
12:00 Д/п «Зброя майбутнього»
13:00 Д/п «Надзвичайні війни»
14:00 Т/с «Турецький гамбіт» 
18:30 Новини «СПЕЦКОР»
19:00 Т/с «Ментовські війни-5» 
21:00 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
21:25 Х/ф «На глибині» 
23:20 Х/ф «Таємниця ордену» 
01:10 Х/ф «Сім пригод Синбада» 


02:35 Х/ф «Браві хлопці» 

Акутально
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Косметичний ремонт 
Київради «вилився» 
у чотири мільйони 
Однак найбільші витрати — попереду. Про 
це заявив журналістам столичний мер Віталій 
Кличко. Він уточнив, що не відремонтованими 
залишаються четвертий поверх приміщення 
КМДА і сесійна зала Київради, де потрібно 
встановити сучасну систему голосування, на 
яку, за попередніми підрахунками, піде майже 
11 мільйонів гривень. 

Підготовлено три коридори 
для виведення із зони АТО 
мирних жителів 
Радник голови МВС України з питань тимчасового 
переміщення населення Донбасу із зони конфлікту 
Зорян Шкіряк повідомив, що міністерство відпрацювало 
механізм для виїзду мирних жителів із зони проведення 
антитерористичної операції. За його словами, наразі 
відпрацьований один основний маршрут і два запасних. 
При цьому речник міністра не озвучив ці маршрути. 

Біженка з Донецької області: Жінки 
заблокували рух 
на трасі Київ–Чоп 

У понеділок у Луцьку в приміщенні 
Лютеранської церкви відбулася 
зустріч волонтерів із біженцями з 
Криму, Донецької та Луганської об-
ластей. Їх запросила релігійна гро-
мада, щоб презентувати продуктові 
набори. Люди прийшли сім’ями, з 
маленькими дітьми. 

Як розповів керівник благодій-
ного фонду «Ефективне суспіль-
ство» Роман Мазурець, сьогодні на 
Волині проживає близько 200 людей 
із Криму і більше 50-ти сімей зі Схо-
ду. 

— Не всі обліковуються, багато 
хто приїхав до друзів, родичів, тому 
у нас біженців ще більше, — каже 
Роман. — У різних умовах живуть: 
дехто під Луцьком у будинках, дех-
то у домівках небайдужих людей, 
дехто при церквах. У нас на вулиці 
Винниченка утворено Координацій-
ний центр — там також поселяють-
ся люди, але тимчасово, поки їм не 
підшукають остаточне помешкання, 
дехто проживає в Антикризовому 
центрі. Хотілося б, щоб більше лу-
чан зголошувалося і пропонувало 
своє житло. Бо, коли почали при-
їздити кримчани, то нам було тоді 
простіше їх влаштувати, мали біль-
ше можливостей. 

На запитання, коли відчули на-
плив переселенців зі Сходу, відпо-
вів, що він і досі триває, зростаючи 
щодня. 

У кожного з тих, хто вирішив 
утекти від війни на Волинь, свої 
життєві історії. Поспілкувалася з 
молодою мамою, що прийшла з ма-
леньким синочком, який уже не міг 
всидіти на місці, слухаючи дорослі 
балачки. 

Юлія приїхала з Криму після 
того, як посварилася з чоловіком 
через політичні переконання, сто-
сунки між ними стали напружени-
ми, від жінки відвернулися друзі, 
бо вона відстоювала українську по-
зицію. 

— Ми з Єгором (її син. — Авт.) 

знімаємо квартиру, чоловік зали-
шився там: він за Росію. Пригрозив, 
що коли дитина буде в поганих умо-
вах, то він її забере, — розповідає 
Юлія. — Важко, тому що там до-
велося покинути все, а тут ні жит-
ла, ні роботи, ні родини. Більшість 
друзів відмовилася від спілкування 
зі мною, сказали, що я бандерівка і 
сина зробила бандерівцем. Волон-
тери дуже допомагають нам: і їжею, 
і грошима, найголовніше — це про-
дукти і ліки, а на квартиру я стараю-
ся заробити сама. 

Юлія вже влаштувалася на ро-
боту — працює бухгалтером у при-
ватній фірмі. У себе на батьківщині 
вона була головним спеціалістом 
управління архітектури та містобу-
дування. 

Сім’я Скубченків із міста Хар-
цизька, що за 30 км від Донецька, 
прибула тільки минулого тижня. 

— Нас приїхало п’ятеро — я, 
мама, донька та дві мої племінниці, 

— розповідає Оксана Скубченко. — 
Вдома залишився тільки тато. Наше 
місто невелике, проживає приблиз-
но 130 тисяч населення. За радян-
ських часів воно було дуже розвину-
тим, адже працювало шість крупних 
підприємств. Тепер нічого не зоста-
лося, люди пороз’їжджались, і якщо 
кажуть «депресивний район», то так 
воно і є. У принципі, ми давно дума-
ли про те, щоб поміняти місце про-
живання, але чи то духу не вистача-
ло, чи бажання. У нас там добротний 
будинок, техніка — трактор, сіялка, 
авто. Живемо за містом, ведемо 
сільське господарство. У наше місто 
зі Слов’янська та Краматорська, де 
точилися бої, приїжджали біженці. 
Але ті, хто підтримує «Донецьку на-
родну республіку» і російський на-
прямок, ті, хто проти нової влади. 
Ми довго думали, але коли по радіо 
почули, що через кордон пройшла 
важка техніка, танки, в один момент 
зібралися, буквально за дві години, 

і сіли в потяг. Із Донецька виїхати 
дуже важко, а з Харцизька простіше, 
бо через місто йдуть російські поїз-
ди з Кисловодська, Анапи. 

У Луцьку Скубченки мають ро-
дичів, тому тимчасово розселились 
у них. Але це ненадовго, бо у кожно-
го свої сім’ї, а місця нема. Планують  
продати  дім  у  Харцизьку  й  по-
кинути це місто, бо жити там дуже 
важко. 

— Наші рідні та сусіди вороже 
налаштовані, — продовжує пані 
Оксана. — Всі ждуть, коли прийде 
Путін, коли наведе порядок. Ненави-
сті багато, кажуть: «Бандерівці вби-
вали наших солдатів під час війни, 
вони прийдуть і вб’ють нас, зро-
блять нас рабами», — от такий на-
стрій. І нашу сім’ю недолюблюють, 
можливо, від заздрощів, бо у нас 
якась техніка, будинок. Дуже багато 
недоброзичливців. Але просто так 
залишити помешкання ми не може-
мо, бо його розберуть на цеглу. Знаю 
випадки, коли залишені квартири 
просто займають, усе виносять. За-
раз наймають на роботу людей, які 
працюють тим, що виявляють такі 
квартири і всі речі виносять. У вас 
тут зовсім інша атмосфера, легше 
дихається. Тут на балконах україн-
ські прапори і прапорці в машинах. 
У нас, якщо такий знайдуть, автомо-
біль просто конфіскують. Я думала,  
що  люди  не можуть бути настільки 
озлобленими та жорстокими. Але 
впевнилася в цьому, бо ті блокпос-
ти безкінечні, огляд машин, коли 
потрібно мовчати, очі опускати, не 
дивитися. Це незрозуміле ополчен-
ня на блокпостах із автоматами, в 
чорних масках — це страшно. Якщо 
тут ми влаштуємося, то туди вже не 
повернемося. 

Одною з головних проблем для 
жінки сьогодні є влаштування її 
доньки в університет. Адже там, на 
Сході, дівчина навчалася на держав-
ному замовленні на біологічному 
факультеті. 

Людмила ШИШКО 

Тут зовсім інша атмосфера, легше дихається 

Тікаючи від жорстокості, війни, несправедливості, ці люди потрапили на Волинь 

Дружини та матері скаржать-
ся: більшість військовос-

лужбовців перебуває у польових 
умовах уже 110 днів без відпо-
чинку, не маючи належного за-
хисту, харчування, а подекуди 
навіть води. 

Таким чином, жінки вимага-
ють, щоби Міноборони провело 
ротацію, повернуло військових 
Житомирського гарнізону в міс-
ця їх постійної дислокації. 

Дехто з водіїв із розумінням 
ставиться до протесту й терп-
ляче чекає, втім, після кількаго-
динного стояння у заторі їхній 
терпець уривається, чоловіки 
зриваються на крик, потім нама-
гаються вмовити жінок припи-
нити протест. Мітингувальниці 
ж — непохитні, вони продовжу-
ють рухатися переходом, про-
пускають лише автомобілі меди-
ків, машини з дітьми та людей, 
які поспішають в аеропорт і по-
казують квитки. 

До мітингувальників при-
їжджали голова Житомирської 
ОДА Сидір Кізін та обласний 
військовий комісар Микола За-
леський, пояснювали їм, що 
вплинути на ситуацію не мо-
жуть, і просили розблокувати 
трасу. 

Ініціативна група матерів та 
дружин вирушила автівкою в 
Київ до Адміністрації Президен-
та і Міноборони. 

У прес-службі МВС повідо-
мляють, що організували об’їзд 
іншими автодорогами. 


