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Державний кордон України перетнуло

1,6 млн. 
осіб

 360 тис. 
транспортних засобів>

Затримано 
за незаконне 
перетинання 
кордону

28 
осіб

Вилучено

9 од.
зброї

Затримано товарів 
і вантажів, що незаконно 
переміщувалися через 
державний кордон, на

190 тис. грн.з них 2
незаконні мігранти

>
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> 6 од.
боєприпасів

КОЛЕГІЯ ДПСУ ТЕТ–А–ТЕТ

Коли торік у грудні планувалося 
те, чим буде займатися прикордонне 
відомство, ніхто не міг передбачити під 
тиском яких обставин доведеться діяти 
вже найближчим часом. Тож плани 
мирного кордону довелося міняти, 
що називається, «на марші», постійно 
вносячи корективи, яких вимагає 
нав’язана ззовні обстановка. 

Нещодавно в Києві зустрічали зведений підрозділ 
прикордонників, який успішно повернувся з «гарячого» 
Сходу України. В тому, що сто відсотків підлеглих 
стояли в строю цілими й практично неушкодженими, 
безумовно, велика заслуга командира. «Прикордонник 
України» дізнавався через що довелося пройти 
оборонцям відділу «Станично-Луганське» в інтерв’ю 
з начальником Мобільного загону полковником 
Кирилом Тишковим.

Хто, як не ми?!Перебудова на марші

НА ДОЗВІЛЛІ

Програма телепередач 
14–20 липня 

2014 року

8-11
стор.

ГЕРОЯМ СЛАВА!

Віддали життя за Вітчизну
Чотирьох бойових побратимів втратили охоронці кордону Донецького загону на початку 

липня. Терористи не просто забрали у воїнів у зелених кашкетах життя, вони залишили 
без батьків шестеро дітей. У Вічність пішли енергійні, молоді люди, які присвятили себе 
служінню Батьківщині. Молодший сержант Пресняков Володимир Миколайович, 
старший прапорщик Семеновський Олег Миколайович, прапорщик Ковальов 
Олександр Володимирович і старший солдат Циганков Олексій Вікторович 
прожили коротке, але яскраве життя. Вони були справжніми патріотами, людьми з 
підвищеним відчуттям відповідальності, надійними друзями.

6
стор.

Ідуть батальйони, застави ідуть

Імпортний сепаратизм, тероризм з російським 
корінням, кадирівські відвойовники православ’я 
і «руского міра» – ця лавина алогічних явищ, 
яка хлинула в Україну, змусила кардинально 
змінювати підходи до нацбезпеки. Прикордонне 
відомство нашої країни, яке динамічно розвивалося 
за зразком найкращих подібних структур 
демократичного світу, було змушене згадати своє 
військове минуле. Нині на межу з Росією йдуть 
підрозділи нового–старого зразку.

3
стор.
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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ

НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ

УКРАЇНА – ЄС

Андрій ГЕРАСИМКІВ

«Сьогодні перший заступник Глави Адмі-
ністрації Президента разом з новопризначе-
ним головою Укроборонпрому, представни-
ками Генштабу та Міністерства оборони, МВС 
провели нараду, де підготували на моє затвер-
дження зміни до державного оборонного за-
мовлення», – сказав Глава держави. 

Верховний Головнокомандувач зазна-
чив, що під час формування цього замовлен-
ня та у виробництві буде в повному обсязі 
використаний той досвід, який українські 
Збройні Сили, Національна гвардія набули 
під час бойових дій на сході України.

«Не буде більше витрачання мільярдів на-
родних коштів, коштів платників податків на 
нікому непотрібні наукові програми, які слу-
гували лише елементом розкрадання. Сьогод-
ні українське виробництво буде завантажене 
системами високоточної зброї, українськими 
безпілотниками, усім, чого потребує україн-
ська армія – починаючи від бронежилетів і за-
кінчуючи тепловізорами», – наголосив Петро 
Порошенко.

«Українська армія зможе воювати ефек-
тивно, мобільно, професійно», – резюмував 
Глава держави, додавши, що найближчим 
часом будуть продовжені ефективні дії укра-
їнської армії. Водночас він підкреслив, що 
звільнення міст на Донбасі – це не тільки вій-
ськова операція. «Це стало можливим, коли 

самі люди зрозуміли, що не хочуть далі жити 
під тиском, під дулом автоматів бандитів». 

Окрім того, Президент підкреслив, що гото-
вий до діалогу з усіма, хто поділяє його бачення 
мирного плану для Донбасу. «Хто готовий сьо-
годні скласти зброю, скористатися майбутньою 
амністією, хто готовий до політичного діалогу, 
щоб обрати нову владу, хто готовий до децентра-
лізації влади, готовий, щоб сьогодні, нарешті,  
на Донбас прийшов мир!».                                      n

Все для фронту, 
все для перемоги!
Україна має на меті збільшити обсяги виробництва власної зброї для 
забезпечення потреб військовослужбовців. Про це Президент України 
Петро Порошенко повідомив після зустрічі з силовиками у Слов’янську.

Наталія УСТЬЯНЦЕВА

Про це у Харкові повідомив Над-
звичайний і Повноважний посол 
Угорщини в Україні Міхаль Баєр, 
відповідаючи на запитання про пла-
ни розширення і модернізації про-
пускних пунктів на кордоні.

«Євросоюз виділив 7,5 млн. євро 
на модернізацію п'яти пунктів про-
пуску на українсько-угорському 
кордоні і на повну модернізацію, 
розширення пункту пропуску  

«Берегшурань – Лужанка». Ми на 
своєму боці це уже робимо, — ска-
зав Баєр.

За його словами, Угорщина на-
полягає на тому, щоб пункт про-
пуску «Берегшурань – Лужанка» був 
відкритий якнайшвидше і для всіх 
видів транспорту. Посол також до-
дав, що «ці гроші вже на рахунках 
Чопскої митниці, яка відповідає за 
весь цей проект».

Раніше, в липні 2013 року, Мі-
ністерство доходів і зборів України 
ініціювало будівництво 10 нових і 
реконструкцію 5 існуючих пунктів 
пропуску для міжнародного і між-
державного автомобільного спо-
лучення. За допомогою збільшення 
кількості пропускних пунктів, через 
які дозволено товарне ввезення і ви-
везення, передбачалося спрощення 
процедури пропуску підакцизних 
товарів. 

Урядовці оцінювали проект бу-
дівництва десяти нових пунктів про-
пуску для автомобільного сполучен-
ня в 30 млн. грн., які будуть частково 
залучені з позабюджетних джерел. В 
рамках реалізації програми євро-
пейського сусідства і партнерства 
підписано два контракти загальною 
вартістю 7,7 млн. євро.                      n

Кордону – 7,5 млн. Є
Євросоюз виділив 
7,5 млн. євро на 
реконструкцію п’яти 
прикордонних пунктів 
пропуску на українсько–
угорському кордоні.

Пільги 
за батьківські заслуги
Президент України Петро Порошенко 
затвердив зміни до Закону «Про соціальний 
та правовий захист військовослужбовців 
та членів їхніх сімей», згідно з якими діти 
військовослужбовців отримають переваги 
при вступі до вищих навчальних закладів 
військового профілю.

Сергій ПОЛІЩУК

Відтепер особа, у якої один з батьків є військовослуж-
бовцем, який має вислугу в 20 років і більше; особа, у якої 
один з батьків є громадянином, звільненим з військової 
служби за віком, станом здоров’я чи у зв’язку із скорочен-
ням штату або проведенням організаційних заходів, вислуга 
років якого також становить 20 років і більше; у якої один з 
батьків став інвалідом внаслідок захворювання, пов’язаного 
з проходженням військової служби, користується переваж-
ним правом зарахування до вищих навчальних закладів вій-
ськового профілю.

Також правом переваги при зарахуванні до держав-
них навчальних закладів на навчання за рахунок коштів 
місцевого чи державного бюджету користуватимуться 
особи, у яких один із батьків-військовослужбовців (уси-
новлювачів) загинув чи визнаний судом зниклим без-
вісти.

Такими перевагами зазначені особи матимуть змогу 
скористатися продовж 3 років після здобуття необхідного 
для вступу рівня загальної середньої освіти, зазначається у 
документі.                                                                                          n

Валентина ЛАЗАРЧУК

Відтепер морські порти Євпаторії, Кер-
чі, Севастополя, Феодосії та Ялти закрито для 
міжнародного сполучення. Відповідний наказ 
Міністерства інфраструктури України  набере 
чинності після його офіційного опублікування. 

Нагадаємо, що Україна ще в середині 
травня повідомила Міжнародну морську ор-
ганізацію (IMO) про підготовку відповідного 
рішення. По суті ж таке рішення означає, що 
будь-яке судно, яке зайшло в морські порти 
півострова, робить це на свій страх і ризик, 
оскільки судновласники та капітани суден, 
які проігнорували подібну заборону, можуть 

зіткнутися з серйозними проблемами (штра-
фами, або навіть тюремними ув'язненнями). 

Окрім того, наша держава не знімає з 
себе повноважень стосовно контролю пові-
тряного простору над кримськиам півост-
ровом. Про що повідомили експерти міжна-
родної організації цивільної авіації (ICAO).

«Позиція ICAO не змінилася і як і рані-
ше відображає позицію ООН, а саме – не 
визнає жодних змін у статусі Автономної 
Республіки Крим. Згідно з Європейським 
аеронавігаційним планом аеронавігаційне 
обслуговування для всього Сімферополь-
ського Району польотної інформації, у тому 
числі у відкритому морі, повинна здійснюва-
ти Україна». – йдеться у повідомленні прес-
служби ICAO.

Раніше російські медіа з посиланням на 
міністерство транспорту поширили інфор-
мацію про те, що повноваження з обслуго-
вування повітряної зони над Кримом і тери-
торіальними водами нібито можуть передати 
Росії.                                                                        n

БУКВА ЗАКОНУ

Небо й море Криму – українські
Аби ні в кого не виникало ніяких 
ілюзій стосовно приналежності 
анексованого Криму, Україна 
закриває для міжнародного 
судноплавства морські 
порти півострова. Більше 
того, українська сторона, 
окрім морського продовжує 
контролювати ще й повітряний 
рух над АР Крим.

n Мобільне 
паркування

Кабінет Міністрів України 
своєю постановою заборонив 
паркувальникам брати плату за 
паркування готівкою і постановив, 
що оплата за цю послугу повинна 
проводитися за допомогою 
терміналів та мобільної програми. 
Згідно з документом, оплата за 
автостоянку має відбуватися 
автоматизовано, без участі 
паркувальників. Передбачено, 
що водій може користуватися 
карткою передоплати, або 
зможе сплатити за паркування 
за допомогою послуги «мобільне 
паркування». Передбачається, 
що комп'ютеризована 
система паркування 
використовуватиметься не тільки в 
столиці, а на всій території країни. 
При цьому стоянки повинні 
бути обладнані паркоматами або 
в'їзними-виїзними терміналами, 
які фіксують точний час 
перебування машини на стоянці.

Юрій ЗАНОЗ

n Захисникам 
Вітчизни – 
тютюновий 
конфіскат

Міністерство доходів та 
зборів запропонувало Мінфіну 
розглянути можливість передати 
для учасників АТО конфісковані 
раніше сигарети. Нині у 
кримінальних та адміністративних 
провадженнях, які розслідуються 
співробітниками Міндоходів, 
вважаються вилученими близько 
17 млн. пачок тютюнових виробів. 
Вони зберігаються на спеціальних 
складах, а після розгляду 
проваджень у судах мають бути 
знищені. Враховуючи нинішні 
потреби українських військових, 
Міністерство доходів та зборів 
вважає доцільним розглянути 
можливість зініціювати внесення 
змін до Податкового кодексу 
та передбачити передачу після 
санітарної експертизи тютюну 
підрозділам Міністерства 
оборони, у першу чергу учасникам 
АТО. 

Олена ТАЩИЛІНА

n Із АТО – 
на лікування  
за кордон

За дорученням Президента 
України Петра Порошенка МЗС 
активізує роботу з вирішення 
питань щодо лікування та 
реабілітації за кордоном 
учасників АТО, постраждалих 
мирних громадян та членів 
їхніх сімей. Так, Міністрество 
вже провело переговори з 
низкою країн світу на предмет 
організації відпочинку дітей 
та родичів загиблих у ході 
АТО військовослужбовців 
України (Міноборони, СБУ, 
Національної гвардії та 
Держприкордонслужби). 
Допомогти виявили бажання 
Польща, Португалія, Об’єднані 
Арабські Емірати, Швеція та 
Італія. Окрім того, постраждалих 
під час АТО українців лікують у 
Литві, Чехії, Ізраїлі та Франції.

Василь ДРОЗДОВ
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ГАРЯЧІ БУДНІНА КОНТРОЛІ ГОЛОВИ ДПСУ

ПЕРЕДОВИЙ ПІДРОЗДІЛ

Олег ÁОЙКО

Ще недавно структура охорони кордону 
була проста: регіональне управління – загін 
– відділ прикордонної служби. Але для пере-
ходу до оборони рубежу довелося її змінити. 
На Донбасі створені два тактичні прикор-
донні угрупування. На допомогу прикор-
донним загонам були відправлені резерви 
всіх рівнів – зведені підрозділи, мотоманев-
рені групи. Нині на кордон виходять ще й 
оперативно-бойові застави, серед яких є й 
сформовані з мобілізованих добровольців. 
Також недавно оборону на другому рубежі 
зайняли два батальйони територіальної обо-
рони, які перейшли в оперативне підпоряд-
кування прикордонників. До того ж, служба 
«зелених кашкетів» організовується у тісній 
взаємодії із ЗСУ та нацгвардією.

Щоб особисто побачити як готуються 
підрозділи нового зразка, організувати мак-
симальне сприяння вирішенню питань їх за-
безпечення, Голова Держприкордонслужби 
прибув спочатку в Навчальний центр Дер-
жприкордонслужби. Потім генерал армії 
України Микола Литвин відправився на ді-
лянку Азово-Чорноморського регіонально-
го управління. 

З початком російської агресії життя на-
вчального центру ДПСУ значно змінилося. 
Прикордонники з цієї частини одними з 
перших вийшли на посилення східного кор-
дону, де перекривали найгарячіші сегменти. 
Нині 80% інструкторсько-викладацького 
складу мають бойовий досвід, отриманий в 
зоні АТО. Тепер вони точно знають чому слід 
навчати курсантів. І, як висловився очільник 
відомства, головне для курсанта не оцінка, а 
готовність ефективно використати отрима-

ні навики та знання в бойовій обстановці. 
Тому й упор підготовки змістився в практич-
ну площину. Все більше занять проходять в 
полях, а не в аудиторіях. Курсанти стріляють 
зі снайперських гвинтівок, автоматів, куле-
метів, гранатометів, вчать тактику, вогневу, 
інженерну підготовку...

Змінилися і програми. Нині кордону по-
трібні снайпери, екіпажі БТР, розрахунки 
зенітно-артилерійських установок, сапери. 
Саме військовим премудрощам нині вчать 
тих, хто лише одягнув погони прикордонни-
ка, призваних по мобілізації і тих, хто при-
був в навчальний центр для злагодження но-
восформованих підрозділів.

Під час спілкування з персоналом Го-
лова Держприкордонслужби подякував 
всім за мужність, стійкість і патріотизм. 
Він охарактеризував ситуацію на Сході, де 
терористи використовують тактику парти-
занської війни, диверсійні групи полюють 
на прикордонні підрозділи, а російські «ко-
леги» не виконують своїх функцій і допо-
магають бойовикам проникнути в Україну. 
Також на суміжній стороні накопичуються 
солдати, бронетехніка, вертольоти росій-
ської армії. 

Генерал армії України Микола Литвин 
запевнив підлеглих, що керівництво докла-
датиме зусиль для всебічного забезпечення 
прикордонників. «Ми працюємо над тим, 
щоб усі пересування у небезпечній зоні про-
ходили лише під прикриттям бронетран-
спорту», сказав очільник відомства. Він роз-
повів про перспективи збільшення парку 
БТРів за рахунок отриманих від Збройних 
Сил та про оборонні заявки прикордонників 
на бронемобілі (це можуть бути віт чизняні – 
«Дозор», «Козак» чи заморський Hummer). 
Також Микола Литвин повідомив, що ті, хто 
направляється в зону АТО, забезпечуються 

бронежилетами та шоломами. Хотілося б, 
щоб ці засоби захисту були якомога вищої 
якості. 

Керівник відомства закликав підлеглих 
до максимальної самовіддачі. «У нашої Дер-
жави є сили і можливості, щоб вирішити ни-
нішній конфлікт, і я сподіваюсь, що кожен 
прикордонник зробить все можливе, щоб 
захистити Вітчизну», – сказав Голова ДПСУ. 

Під час роботи на ділянці Азово-
Чорноморського регіонального управління 
Микола Литвин перевірив порядок органі-
зації служби на суші і прикриття узбереж-
жя Азовського моря. Зважаючи на недавній 
напад диверсантів з моря, Голова Держпри-
кордонслужби підкреслив, що тепер неви-
конання екіпажами цивільних плавзасобів 
вимог прикордонників тягтиме застосуван-
ня зброї, і такі випадки вже мали місце.  

З керівництвом Запорізької області, 
міськими головами Херсона і Бердянська 
очільник прикордонного відомства обго-
ворив питання надання всебічної допомо-
ги та організував взаємодію щодо залучен-
ня батальйонів територіальної оборони до 
охорони державного кордону на другому 
рубежі. Місцева влада та прикордонни-
ки зійшлися на тому, що нині безпекові, 
а не економічні чи ще якісь питання, є в 
пріоритеті і захисники Вітчизни отримають 
максимальну підтримку. Голова Запорізької 
облдержадміністрації Валерій Баранов за-
певнив і в широкому сприянні з боку жи-
телів області, настрої в яких «радикально 
патріотичні». І така ситуація дає надію, що 
Україна все більше об’єднується і навіть на 
закордонних дотаціях, але без підтримки 
обманутих жителів, тероризм на Донбасі зі-
йде нанівець, а українці почнуть стрімкий 
всебічний розвиток, як великий, єдиний, 
загартований народ.                                       n

Ідуть батальйони, 
застави ідуть

Імпортний сепаратизм, 
тероризм з російським 
корінням, кадирівські 
відвойовники православ’я і 
«руского міра» – ця лавина 
алогічних явищ, яка хлинула в 
Україну, змусила кардинально 
змінювати підходи до 
нацбезпеки. Прикордонне 
відомство нашої країни, яке 
динамічно розвивалося за 
зразком найкращих подібних 
структур демократичного 
світу, було змушене згадати 
своє військове минуле. Нині на 
межу з Росією йдуть підрозділи 
нового–старого зразку.

n Утікав казачий 
генерал

Прикордонники Донецького 
загону у пункті пропуску 
«Успенка» зупинили для перевірки 
громадянина Росії, який 
повертався додому. З’ясувалося, 
що у паспорті росіянина не 
було відмітки про його в’їзд до 
нашої країни. Після ретельної 
перевірки речей чоловіка було 
знайдено погони генерал-
майора російських казаків, 
десять шевронів так званого 
народного ополчення, шеврон 
сибірських казаків, мисливський 
ніж, накопичувач та ноутбук. 
Під час перегляду інформації з 
останніх було виявлено безліч 
фото затриманого громадянина у 
формі генерал-майора «казаків» 
та світлини «казачого спецназу» з 
автоматичною зброєю, посібник 
для «руського казака», методи 
та способи боротьби ополченця 
тощо. Мобільний телефон 
росіянина ряснів номерами 
терористів. Затриманого передали 
співробітникам АТО.

n Вбивці попалися
Одразу двох чоловіків, яких 

розшукували за тяжкі злочини, 
затримали протягом однієї ночі 
прикордонники. Один з втікачів, 
підозрюваний у вчинені вбивства 
у Кіровограді, їхав на окуповану 
Росією територію Криму. Його 
виявили під час перевірки в пункті 
контролю «Каланчак». «Колегу» 
затриманого, який підозрюється 
у нанесені вогнепальних 
поранень двом українцям, 
перепинили в пункті пропуску 
«Покровка» на Сумщині. Після 
скоєння злочину чоловік виїхав 
в Росію, а коли повертався, 
орієнтування на нього вже було 
розіслане прикордонникам. 
Обох затриманих передали 
співробітникам МВС. 

Андрій ДЕМЧЕНКО 

n Кривобока 
реадмісія

Прикордонники ВПС 
«Тимофіївка» Харківського загону 
спільно з співробітниками МВС, 
за інформацією колег із СБУ, 
затримали неподалік кордону 
групу незаконних мігрантів 
на мікроавтобусі «Мерседес». 
Наш співвітчизник, який був 
за кермом авто, перевозив 
трьох громадян Афганістану та 
громадянку В’єтнаму. Крім них 
у мікроавтобусі їхали ще двоє 
українців, які супроводжували 
іноземців. З собою мігранти мали 
дійсні паспорти з контрольними 
відмітками про приліт на початку 
липня цього року в аеропорт 
«Шереметьєво» та квитки на потяг 
«Москва – Бєлгород» із внесеними 
в них їхніми прізвищами. 
Правоохоронці ініціювали 
прикордонно-представницьку 
зустріч з представниками 
прикордонного відомства РФ. 
Незважаючи на беззаперечні 
вищеперераховані докази  росіяни 
відмовилися визнавати той факт, 
що група незаконних мігрантів 
потрапила в Україну з території 
Росії. Українських громадян, 
котрі супроводжували іноземців, 
передано співробітникам СБУ.

Лþдìила ТКАЧЕНКО

Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ

Ще до виходу на злагодження в Навчаль-
ний центр Держприкордонслужби пройшли 
збори оперативно-бойової застави на базі 

рідного загону. Комплексні тренування від-
булися «в полях», в умовах, максимально на-
ближених до бойових.

До проведення занять окрім команди-
рів та інструкторів були також запрошені і 
ветерани-прикордонники – учасники війни 
в Афганістані. Вони поділилися власним бо-
йовим досвідом дій у разі нападу на колону, 
обстрілів зі стрілецької зброї і мінометів та 
іншими солдатськими таємницями. 

А ще раніше екіпірувати своїх при-
кордонників допомогли жителі області. 
Патріоти Волині подарували загону 72 
комплекти сучасної амуніції, в які входили 
кевларові шоломи, бронежилети 4 класу за-
хисту, наколінники, тактичні окуляри тощо. 
Також небайдужі громадяни, та організації 
допомогли захисникам кордону із забезпе-
ченням техніки запчастинами та паливно-
мастильними матеріалами. Зокрема, «Фонд 

Ігоря Палиці – Новий Луцьк» надав вій-
ськовим підрозділам на Волині допомоги 
близько на 1 мільйон гривень. Про подаро-
вані прикордонникам шоломи голова прав-
ління фонду Олександр Товстенюк сказав, 
що це єдині сертифіковані шоломи, які ви-
готовляються в Україні і висловив сподіван-
ня, що вони надійно захищатимуть голови 
«зелених кашкетів».

У новій амуніції підрозділ, сформова-
ний з офіцерів і контрактників, вирушив 
у відомчий навчальний центр, де солдат-
ським премудрощам їх учили інструкто-
ри, які вже побували в зоні проведення 
антитерористичної операції. Після цього 
бійці «волинської застави» відправилися 
на «гарячі ділянки». Що ж, побажаємо їм 
з честю виконати поставлені завдання та 
повернутись додому живими та неушко-
дженими.                                                       n 

Волинська оперативно-бойова
Недавно, оцінюючи підготовку персоналу новостворених оперативно–
бойових застав, Голова Державної прикордонної служби України 
генерал армії України Микола Литвин відзначив у кращий бік такий 
підрозділ від Луцького прикордонного загону. І воно не дивно, адже 
«волиняни» всесторонньо підготувалися до відповідальної місії. 
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КОЛЕГІЯ ДПСУ

Костянтин КРИМСЬКИЙ,
фото Дìитра СЛИВНОГО

Відкриваючи захід, керівник Служби 
генерал армії України Микола Литвин 
дав характеристику ситуації, за якої до-
водилося діяти захисникам кордонів 
країни. Це й окупація Криму Росією, 
й активна участь у антитерористичній 
операції у східних регіонах держави. На-
віть у таких непростих умовах, на думку 
Голови Служби, прикордонникам вдало-
ся виконати свої основні завдання. При 
цьому довелося докорінно перебудувати 
модель діяльності підрозділів охорони 
державного кордону, які від європей-
ського правоохоронного формату пере-
йшли до активної оборони держрубежів. 

Для адекватного реагування на за-
грози Держприкордонслужба налагоди-
ла чітку взаємодію із Збройними Силами 
та правоохоронними органами держави. 
Вкрай важливо, що незважаючи на ве-
личезне навантаження, українські при-
кордонники щоденно демонструють 
справжній патріотизм та незламну волю 
до перемоги.

Нажаль, не обійшлося без непоправ-
них втрат. На момент засідання Колегії 
на Донбасі загинули сім військовослуж-
бовців та один працівник Держприкор-
донслужби. На вшанування пам’яті заги-
блих Микола Литвин оголосив хвилину 
мовчання.Також керівник відомства за-
значив, що 115 військовослужбовців 
дістали поранення, 61 із них сьогодні 
проходить стаціонарне лікування. ¯м на-
дається максимальна відомча допомога, 
а за необхідності до цього залучаються 
можливості й інших державних та гро-
мадських інституцій.

Величезну підтримку Держприкор-
донслужбі забезпечує вище керівництво 
країни. Зважаючи на збільшений об-
сяг завдань, Служба отримує додаткові 
асигнування із резервних фондів та все-
бічне організаційне сприяння.

На основних показниках діяльності 
відомства у першому півріччі більш де-
тально зупинився перший заступник Го-
лови – директор Департаменту охорони 
державного кордону генерал-полковник 
Павло Шишолін.Так, протягом січня-
червня 2014 року через державний кор-
дон України оформлено майже 35,2 
мільйона осіб та більш ніж 8,8 мільйона 
транспортних засобів (на 14% й 8% мен-
ше, ніж у аналогічному періоді минулого 
року). На тлі зменшення пасажиропо-
току кількість тих, кому відмовлено у 
перетині держрубежу, зросла у 1,8 рази. 
Число затриманих незаконних мігрантів 
зросло на 80 % (1265 осіб).

Варто відзначити, що протягом І 
півріччя започатковано оформлення 
пасажирського поїзду «Київ-Мінськ» 
на початковій і кінцевій станціях. Ор-
ганізовано спільний контроль у пункті 
пропуску «Угринів-Долгобичув», який 
недавно розпочав функціонувати на 
польсько-українському кордоні. Фак-
тично на новому місці довелося органі-
зовувати роботу семи пунктів контролю 
в’їзду/виїзду на адміністративному кор-
доні із Автономною Республікою Крим. 

Хоча зброї українськими прикордон-
никами вилучено, у порівнянні із пер-
шими шістьма місяцями 2013 року, на 
20% менше – 407 одиниць, кількість ви-
лучених боєприпасів зросла майже вде-
сятеро – з 6,6 тисяч до 65 тисяч одиниць. 

Активно розвивався механізм моні-
торингу держкордону, контролю за пові-
тряним простором та надводною обста-
новкою. Зокрема, це відбувалося завдяки 
удосконаленню роботи дільничних ін-
спекторів, використанню мобільних сил 
та залученню громадських формувань, в 
тому числі цивільних літальних апаратів 
та кінних патрулів. Загалом, до охорони 

кордону залучилося 44 нових добровіль-
них громадських формування.

Із урахуванням сучасних викликів та 
загроз корегується діяльність й мобіль-
них сил. Протягом найближчого часу 
будуть змінені штати, озброєння, осна-
щення та система підготовки мобільних 
підрозділів.

Зупинився Павло Анатолійович й на 
діяльності Морської охорони та органі-
зації посилення контролю насамперед 
Азовського узбережжя. Так, Службою 
ініціюються зміни до порядку виходу в 
море маломірних плавзасобів. Зокре-
ма йдеться про тимчасове обмеження 
плавання уночі та загалом – про необ-
хідність отримання дозволів на вихід в 
море від підрозділів охорони кордону. 
При цьому Голова Служби наголосив на 
важливості організації оборони пунктів 
технічного спостереження, особливо з 
огляду на нещодавній напад на один з 
таких об’єктів. 

Щодо прикордонної авіації, з її допо-
могою обстежено 23,2 тисячі кілометрів 
кордону та 140 тисяч квадратних кіломе-
трів територіального моря та морської 
економзони. Особливо відмічається чіт-
кість дій екіпажів вертольотів при вико-
нанні спецзавдань, евакуації поранених 
і доставки вантажів. В плані розвитку 
авіаційної складової – пошук варіантів 
закупівлі або отримання у рамках міжна-
родної технічної допомоги легких верто-
льотів та патрульних літаків.

Про підсумки оперативно-
розшукової діяльності доповів за-
ступник Голови ДПСУ – директор 
Департаменту оперативної діяльності 
генерал-лейтенант Ігор Риньков. Він 
дав оцінку обстановки та факторів, які 
впливають на її загострення. Також він 
зупинився на участі відомства у прове-
денні антитерористичної операції.

Зокрема, до штабу АТЦ та керів-
ництва взаємодіючих структур пода-
но десятки інформацій стосовно місць 
розміщення, чисельності та озброєння 
блокпостів та вогневих позицій незакон-
них озброєних формувань. СБУ та МВС 
також інформуються відносно осіб та 
організацій, причетних до сепаратист-
ської діяльності, їх зв’язків, пособників, 
банківських рахунків та пунктів набору 
бойовиків.

З квітня поточного року оперативні 
підрозділи задокументували 25 фактів 
нападів, обстрілів, спроб захоплення 
підрозділів та інших злочинів, вчинених 
бойовиками.

Серед основних загроз прикордонній 
безпеці є спроби контрабанди зброї та 
боєприпасів, а також переміщення че-
рез кордон військової амуніції та засобів 
терору. І це при тому, що традиційні по-
рушення – контрабанда товарів, нарко-

тиків, переміщення через кордон неза-
конних мігрантів теж своєї актуальності, 
нажаль, не втрачають.

Стану роботи з особовим складом 
було присвячено доповідь тимчасово ви-
конуючого обов’язки директора Депар-
таменту персоналу генерал-майора Þрія 
Облаухова. Основні зусилля в цьому на-
прямку були спрямовані на підготовку 
персоналу до оборони кордону, підняття 
морального духу, патріотичного настрою 
та протидії інформаційному впливу про-
тивника.

Не залишилися осторонь питан-
ня заохочення людей, які в критичній 
обстановці проявили найкращі люд-
ські та професійні якості. Опрацьова-
но 25 наказів, в яких правами Голови 
Держприкордонслужби заохочено 2284 
особи. Для прикордонників і їхніх ро-
дин, які пройшли крізь горнило окупації 
та навалу терористів, створено систему 
соціально-психологічної реабілітації.

Директор Міжнародно-правового де-
партаменту генерал-лейтенант Олександр 
Мельников повідомив про те, як прикор-
донні «міжнародні» та юридичні структури 
долучилися до забезпечення проведення 
АТО. Так, робота управління міжнарод-
ного співробітництва була спрямована на 
своєчасне інформування МЗС України, 
міжнародної спільноти та Прикордонної 
служби ФСБ Росії про випадки порушен-
ня кордону з території Російської Феде-
рації озброєними особами, переміщення 
зброї та бойової техніки. За фактами пору-
шень російській стороні направлено по-
над 100 листів, проведено 14 зустрічей на 
рівні прикордонних представників. Утім, 
через деструктивну позицію російської 
сторони досягти безумовного виконання 
нею міжнародних договорів з прикордон-
них питань не вдалося.

Ведеться активний діалог з інозем-
ними партнерами, передусім з США та 
ЄС, стосовно надання невідкладної тех-
нічної допомоги. За звітний період отри-
мано міжнародної технічної допомоги 
на 28 мільйонів гривень. Серед отрима-
ного: автомобілі та дизель-генератори, 
радіостанції та біноклі, інше приладдя. 
Окрім цього Уряд США виділив понад 8 
мільйонів доларів на закупівлю засобів 
спостереження та тилове забезпечення, 
а Європейська Комісія перенаправила 
6 мільйонів євро з програм підготовки 
персоналу на нові засоби спостереження 
та патрульні автомобілі.

Þристи-прикордонники долучилися 
до внесення змін до ряду законів,  вна-
слідок чого урегульовані питання про-
ходження служби мобілізованими осо-
бами, гарантії їх соціального захисту, що 
дало змогу знизити напругу у військових 
колективах. Також нині передбачено 
можливість прийняття осіб на військову 

службу без проведення спецперевірки, 
закріплено право на отримання стату-
су учасника бойових дій персоналом 
Держприкордонслужби, який брав участь 
в АТО, спрощено механізм закупівлі то-
варів для потреб військових формувань.

Директор Департаменту матеріально-
технічного забезпечення полков-
ник Микола Зубрій розповів про стан 
інженерно-технічного облаштування 
держкордону й ситуацію у галузі при-
кордонного тилу. Зокрема, на найбільш 
загрозливих напрямках обладнано 241 
блокпост, оборонні позиції в пунктах 
пропуску та поза ними, вирито майже 8 
кілометрів траншей, прокладено понад 
111 кілометрів ровів, завширшки 2-2,5 
метри. Встановлено 20,2 кілометри за-
городжень з колючого дроту та інших 
перешкод. На дорогах перед пункта-
ми пропуску та контрольними постами 
встановлено 642 бетонних блоки, тетра-
поди, протитанкові «їжаки». З’явилися 
додаткові загородження на 377 дорогах, 
що перетинають кордон поза пунктами 
пропуску. По периметру військових міс-
течок встановлено 86 сторожові вишки.

Безумовно, ведення бойових дій тяг-
не за собою і втрату службової техніки. 
Ту, яка підлягає ремонту, виведено із 
зони бойових дій задля відновлення. 

Сьогодні також до робочого стану по-
вернуто більше 250 одиниць техніки, яка 
не використовувалася протягом останніх 
років. Вживаються заходи із забезпечен-
ня органів Держприкордонслужби ван-
тажними  автомобілями високої прохід-
ності та з великою вантажопідйомністю.

Вкрай актуальним стало забезпечен-
ня персоналу бронежилетами. У звітно-
му періоді закуплено 696 бронежилетів 
4 класу захисту та отримано від різних 
організацій та спонсорів 1450 бронежи-
летів. Уже укладено угоду на закупівлю 4 
476 одиниць та заплановано придбання 
ще 2 тисяч цих вкрай необхідних індиві-
дуальних захисних засобів.

За інформацією директора 
Фінансово-економічного департамен-
ту генерал-лейтенанта Ярослава Рудика 
видатки держбюджету на 2014 рік для 
відомства заплановано у обсязі 2,686 мі-
льярди гривень. З урядового резервного 
фонду для потреб ДПС України вже ви-
ділено 147,7 мільйона гривень, надання 
ще 83,3 мільйона гривень за рахунок 
фінансової допомоги ЄС, затверджене 
на засіданні парламентського комітету з 
питань нацбезпеки і оборони.

Фінансування прикордонних потреб 
проводиться стабільно та в повному об-
сязі. Це дозволяє робити усі належні ви-
плати – грошове забезпечення, премії, 
компенсації та винагороди, призначені 
для військовослужбовців.

Підсумовуючи роботу Колегії, Ми-
кола Литвин наголосив на тому, що у 
складній обстановці опинилася не лише 
Держприкордонслужба, а й уся країна, 
оскільки проти неї фактично ведеться 
неоголошена війна. Завдання відомства 
– всебічно забезпечити тих, кому випа-
ло захищати у збройному протистоян-
ні інтереси нашої держави. При цьому, 
підкреслив Голова Служби, не повинна 
послаблятися увага до ділянок кордону 
поза межами зони АТО.

Кожен прикордонний об’єкт має ста-
ти максимально неприступним і здатним 
дати надійну відсіч противнику. Також 
особливу увагу керівник відомства звернув 
на рівень особистої дисципліни та непри-
пустимість зловживань під час здійснення 
закупівлі товарів за державні кошти. Такі 
дії розцінюватимуться як зрада.

Наприкінці засідання Колегії Ми-
кола Михайлович подякував особовому 
складу, який провів колосальну роботу 
та зміг у дуже стислий термін перейти 
від правоохоронного стандарту роботи 
до ефективної служби, організованої на 
воєнний лад.                                               n

Коли у минулорічному грудні планувалося те, чим буде займатися 
вітчизняне прикордонне відомство, ніхто не міг передбачити 
під тиском яких обставин доведеться діяти прикордонникам 
вже найближчим часом. Тож плани мирного кордону довелося 
міняти, що називається, «на марші», постійно вносячи 
корективи, яких вимагає нав’язана ззовні обстановка. Про 
результати діяльності відомства у І півріччі цього року та про 
плани на майбутнє обговорювали недавно на засіданні Колегії 
Держприкордонслужби.

Перебудова на марші
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ТЕТ–А–ТЕТ

Спілкувалася
Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

– Кириле Юрійовичу, яким 
чином ваша група опинилася на 
Луганщині? Адже спочатку пер-
сонал загону направили на ділянку 
Харківського загону.

– Так, дійсно, як тільки на-
пруга на східному рубежі почала 
«набирати обертів», на базі на-
шого загону було сформовано 
зведений підрозділ, куди уві-
йшли також і військовослужбов-
ці, які несли службу в столично-
му аеропорту, Головному центрі 
зв’язку та Окремій комендатурі. 
В березні ми вже посилювали 
охорону харківської ділянки кор-
дону. Проте 21 травня поступила 
команда передислокуватися на 
відділ «Станично-Луганське».

– Мабуть, на те були вагомі 
причини?

– Саме так. На ділянці цього 
підрозділу вже тривалий час на-
зрівала критична ситуація – бо-
йовиків у селищі Станиця Луган-
ська більшало, погрози місцевим 
прикордонникам ставали часті-
шими. Не встигли ми прибути до 
відділу, як за півгодини його ата-
кували. Посилення, як бачите, 
виявилося дуже вчасним.

– Ту атаку ви успішно від-
били...

– Доволі успішно. Але на 
цьому бойовики не зупинилися. 
Протягом першої доби вони від-
кривали вогонь близько 40 разів. 
А загалом таке «задоволення» 
терористи розтягнули на цілих 
два тижні. 

– Як людина, яка за своїми 
плечима має досвід служби у спец-
підрозділах ВМС, що Ви можете 
сказати про сили противника – їх 
склад і тактику дій? 

– Про кількість скажу лише 
приблизно – 100-120 осіб. Те-
рористи не боялися стріляти 
вдень, коли біля відділу їздять 
машини, маршрутки, ходять 
люди. Щоб ви розуміли – сам 
підрозділ знаходиться на терито-
рії селища. Поблизу знаходиться 
магазин, який, до речі, проти-
вники активно використовува-
ли як опорний пункт. За бойові 
позиції їм служили і квартири, 
і дах прилеглого житлового бу-
динку. Вогонь вели навіть з ди-
тячого майданчика, благо, лише 
вночі, коли там не було дітей. 
Не на нашу користь зіграла і 
буйна рослинність поблизу, що 
закривала сектор огляду, а ось 
терористам служила непоганим 
прикриттям. Загалом, вони об-
лаштовували такі вогневі точки, 
по яких ми не мали змоги вести 
вогонь, адже там могли знаходи-
тися звичайні громадяни. Окрім 
того, з усіх терористів лише чо-
ловік 20-25 мали достатній вій-
ськовий досвід. Решту  бойови-

ків складали менш підготовлені 
прибічники сепаратизму, які, до 
речі, доволі невлучно вели во-
гонь.

– Виходить, що на підтримку 
місцевих вам розраховувати не 
дуже доводилося?

– Спершу про це навіть мови 
не йшло. Місцеві жителі в той 
час були налаштовані категорич-
но проти українських військо-
вих, приписуючи нам прина-
лежність до «Правого сектору» 
та фашистсько-бЕндерівських 
формувань. Пригадую випадок, 
коли після чергового обстрілу ми 
вийшли оцінити нанесену про-
тивником шкоду, то помітили як 
із житлових будинків почали ви-
ходити станичани, в основному 
жінки. Побачивши нас, вони в 
усіх допустимих і недопустимих 
формах почали вимагати, аби ми 
якнайшвидше покинули їхню 
землю. Мовляв, біду в їхній край 
принесли люди в українському 
камуфляжі. На що ми запропо-
нували трьом жінкам (чолові-
ків, зрозуміло, не запрошували) 
зайти на територію відділу. Там 
продемонстрували прибічни-
цям проросійських поглядів як 
«допомагають їхні покровите-
лі»: на землі лежав поранений, 
повсюди сліди від пострілів, 
вщент розгромлені приміщення, 
продирявлені авто. Після чого 
кожен військовослужбовець 
пред’явив своє службове посвід-
чення, аби показати, що ніякого 
відношення ані до фашистів, ані 
до «Правого сектору» чи якихось 
недержавних спецпідрозділів ми 
не маємо. Пояснювали, що при-
йшли сюди для того, аби захи-
щати прикордонний підрозділ, 
не дати незаконним формуван-
ням вивезти зброю (про наслід-
ки цього ми також їм доступно 
пояснили).  Після цієї розмови 
крига, як-то кажуть, скресла, 
вони налаштувалися більше на 
позитивний лад і, мабуть, поча-
ли задумуватися. Адже все-таки 
це не ми ведемо вогонь із їхніх 
квартир і дитячих майданчиків.

– Розуміючи, що ви не планує-
те здавати свої позиції, бойовики, 
напевно, шукали альтернативні 
способи впливу на прикордонни-
ків?

– Так, не обійшлося і без 
цього. Безрезультатні погрози 
безпосередньо начальнику від-
ділу перейшли у залякування 
військовослужбовців та їхніх 
родин. Батько прикордонника 
часто приносив їжу до відділу і 
перекидав через паркан, адже 
підрозділ був фактично відріза-
ний від зовнішнього світу. Од-
ного разу бойовики зупинили 
його, виштовхали з власного 
авто і вивезли в ліс. Чоловіка по-
ставили на коліна і стріляли над 
головою. Він намагався поясни-
ти, що є батьком прикордонни-
ка та навіть показував своє по-
свідчення учасника бойових дій 
в Афганістані. Швидше за все, 
на меті злочинці мали просто за-
лякати чоловіка, не вбивати.

– Чи залучалися до служби 
військовослужбовці-жінки в той 
період?

– З міркувань безпеки жін-
ки до несення служби в нічний 
час не залучалися. Більшість із 
них проживає в Луганську. До 
речі, тут хотілося б доповнити 
відповідь на попереднє запитан-
ня. Одного дня, як і завжди, три 
прикордонниці сіли в маршрут-
ку, щоб доїхати до відділу. Про-
те їх безцеремонно захопили те-
рористи і вивезли до покинутої 
будівлі. Дівчата встигли повідо-
мити про своє викрадення смс-
повідомленням. Погрожуючи 
вбити прикордонниць, бойови-
ки фізично та психологічно зну-
щалися з бранок. На щастя, усі 
троє залишилися живими. Зараз 
їхньому життю ніщо не загрожує.

– Загиблих серед українських 
прикордонників тоді не було. Про-
те не обійшлося без поранених. 
Яким чином надавалася меддопо-
мога в бойовій обстановці?

– На жаль, серед нас було 5 
поранених. На першому поверсі 
будівлі ми облаштували щось на 

кшталт медпункту. Там першу 
допомогу постраждалим надавав 
фельдшер (до речі, велика йому 
подяка) із Західного регіонально-
го управління. Згодом бойовики 
попросили тимчасове перемир’я, 
щоб забрати тіла своїх «попліч-
ників». В цей час ми безпере-
шкодно доправили поранених до 
лікарні, де їм уже надали повно-
цінну медичну допомогу.

– Атаки на відділ здійснюва-
лися неодноразово. Це відбува-
лося протягом тривалого часу – 
двох тижнів. Чому не надходило 
жодної підмоги від взаємодіючих 
структур?

– Протягом того періоду мене 
теж цікавило це питання. Проте, 
маю своє пояснення. Сам від-
діл, як ви вже знаєте, розташова-
ний безпосередньо в населеному 
пункті. На той час, заручившись 
фактично беззаперечною під-
тримкою місцевого населення 
у Станиці Луганській вже впев-
нено орудували терористи. На 
під’їзних шляхах функціонували 
блок-пости, де постійно вартува-
ли 30-40 бойовиків. Тому для того, 
щоб допомогти нам, потрібно 
було готувати масштабну військо-
ву операцію. І не факт, що вона б 
мала успіх, а ось втрат могло бути 
чимало. Відтак, зваживши всі «за» 
і «проти», вирішили вибрати най-
менше лихо – залишити нас один 
на один із противником. 

– Яким чином організовува-
лося несення служби в умовах по-
стійних штурмів? 

– Як тільки наступала ніч, 
сто відсотків персоналу займа-
ли свої бойові позиції. І зна-
ходилися там до самісінького 
ранку. Ніхто не спав. Всі вели 
спостереження. Решту часу по-
чергово використовували для 
відновлення, скажемо так. Об-
становка весь час була напруже-
ною. Близько 5-6 разів на день 
терористи наносили «візити» до 
відділу, вимагаючи від його на-
чальника здати підрозділ. Були 
безкінечні телефонні дзвінки з 
погрозами. Тобто постійно треба 
було бути насторожі.

– Врешті-решт настав день, 
коли прикордонники залишили під-
розділ, на якому протягом 14 діб 
мужньо тримали оборону. Чому 
прийняли таке рішення та яким 
чином було організовано виїзд із 
«Станично-Луганського»?

– Як вам відомо, до того вже 
дві доби штурмували Луганський 
прикордонний загін. Як резуль-
тат, наші побратими вимушені 
були покинути підрозділ, еваку-
ювати майно, зброю та техніку. 
А у Станиці Луганській на той 
момент бойовики все доозброю-
валися, наших же боєприпасів не 
додавалося, практично всю при-

леглу місцевість контролювали 
бойовики. Шансів вибратися з 
оточення у нас залишалося все 
менше, тому зволікати не стали. 
Ще ввечері ми почали спако-
вувати майно, одночасно готу-
ючись до чергового штурму. На 
ранок практично все вже було 
готове. Дочекавшись сприятли-
вого звукового фону (коли місто 
прокидалося), відремонтували 
ЗІЛ та завантажили все спакова-
не. Перед безпосереднім виїздом 
організували прикриття секторів. 
Колона рушила. Весь цей час до 
нас підходили наші побратими 
– прикордонники зі складу ре-
зерву. Вони намагалися дістатися 
якнайближче, аби в разі необхід-
ності допомогти. Блок-пости ми 
оминули, вибравши маршрут, що 
пролягав через населений пункт 
одразу в ліс.

– Що Ви відчували весь той 
час? 

– Я вам скажу одне – абсо-
лютно всі люди бояться. І не важ-
ливо, чи ти досвідчений військо-
вий чи новобранець. Не боїться 
тільки божевільний. Та коли ти 
підходиш на вогневу точку, аби 
дати вказівки підлеглому, а він у 
відповідь «Командир, я не зля-
каюся і не підведу», то в само-
го перестають труситися коліна. 
Кожен розуміє, що хтось пови-
нен сьогодні захищати Вітчизну. 
А хто це буде, як не ми?!

– Кого б Ви хотіли окремо ви-
ділити зі своїх підлеглих?

– Зазвичай, у критичний час 
колектив максимально згурто-
вується та акумулює свої мож-
ливості. Наш випадок не став 
винятком. Більше того, кожен 
військовослужбовець у тій ситу-
ації проявив себе як справжній 
професіонал. Окремо хотілося 
б відзначити наступних: стар-
шого прапорщика Олександра 
Колісника, старшого лейтенан-
та Володимира Плаху, сержан-
та Сергія Нікітенка, старшого 
прапорщика Сергія Ковальчука, 
старшого лейтенанта Олексія 
Різуненка, сержанта Костянти-
на Чарноша, старшину Романа 
Третяка, сержанта Івана Фейчу-
ка, молодшого сержанта Олексія 
Брайона та старшого прапор-
щика Тараса Якимця. Я маю за 
честь бути начальником у таких 
військовослужбовців.

– Які плани на найближче 
майбутнє має Мобільний загін?

– По закінченні 10-денної 
відпустки ми з новими силами 
та цінним бойовим досвідом ві-
зьмемося тренуватися. Перш за 
все – злагодження підрозділу, 
польові виїзди, відпрацювання 
різноманітних тактик дій. А далі 
– знову на захист кордону!

– Дякую за розмову.               n

Хто, як не ми?!
Нещодавно в Києві зустрічали зведений підрозділ прикордонників, який успішно 
повернувся з «гарячого» Сходу України. В тому, що сто відсотків підлеглих 
стояли в строю цілими й практично неушкодженими, безумовно, велика заслуга 
командира. Саме він зумів організувати службу так, аби якісно виконати 
поставлені завдання та водночас не піддавати зайвому ризику життя персоналу. 
«Прикордонник України» спробує дізнатися через що довелося пройти 
оборонцям відділу «Станично–Луганське» в інтерв’ю з начальником Мобільного 
загону полковником Кирилом Тишковим.
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ГЕРОЯМ СЛАВА!

Едуард НІКІТЕНКО

НА ЛІНІ¯ ВОГНЮ – 
«НОВОАЗОВСЬК»

Цей пункт пропуску бойови-
ки атакували в ніч на 2 липня. 
У ході атаки бандити випустили 
близько 20 мін. Вели вони вогонь 
з боку населеного пункту Мар-
кіне, Новоазовського району. 
Оформлення в пункті пропуску 
було призупинено, за командою 
«До бою» прикордонники зайня-
ли кругову оборону. 

Про подробиці нападу на 
пункт пропуску заступник на-
чальника ВПС  «Новоазовськ» 
майор Ігор Лізогуб розповів:

– Коли почався обстріл, була 
віддана команда «До бою», при-
кордонники зайняли кругову 
оборону. Міни розривалися як 
на території пункту пропуску, так 
і поряд з ним – всього бойовики 
випустили близько двох десятків 
снарядів з двох мінометів 82-мі-
ліметрового калібру. В цей час 
на території пункту знаходилися 
декілька вантажних машин, ав-
тобус, тож довелося в терміно-
вому порядку евакуювати мир-
них жителів на територію Росії.  
Крім військових, тієї ночі був 
поранений водій-далекобійник 
із Хмельниччини, що оформляв 
документи в пункті пропуску.

В результаті мінометного об-
стрілу пункту пропуску загинув 
молодший інспектор прикордон-
ної служби 25-річній молодший 
сержант Володимир Пресняков 
– уродженець міста Новоазов-
ська, що на Донеччині. Після за-
кінчення у рідному місті загаль-
ноосвітньої школи, він навчався 
у професійному ліцеї, де отри-
мав спеціальність монтажника-
будівельника і електрозварника. 
2008 року Володимир закінчив 
Навчальний центр підготовки 
молодших спеціалістів ДПСУ. 
Місцем його постійної служби 
став ВПС «Новоазовськ», де в 
останній час молодший сержант 
обіймав посаду старшого меха-
ніка відділення зв’язку. Разом зі 
своїми бойовими побратимами у 
ніч на 2 липня він став на захист 
державного кордону.

З дружиною Каріною вони 
виховували двох своїх дітей – 
сина Кирила, і маленьку улю-
бленицю Даринку. Батько дуже 
любив їх, жив він службою, за-
хоплювався технікою і в душі по-
стійно був разом із своєю сім’єю. 
На власній сторінці Вконтакті 
про себе Володимир так і зазна-
чив: «Благодарю Господа за мою 
единственную жену и любимûх 
деток!!!».

Таким щирим товаришем, 
люблячим чоловіком, турботли-

вим батьком та надійним захис-
ником рідної землі і пішов у Віч-
ність прикордонник молодший 
сержант Володимир Пресняков.

СТОЯЛИ ДО КІНЦЯ
Цієї гарячої від смертельного 

вогню ночі вкотре проявили-
ся моральні риси протиборчих 
сторін: захисників кордону і бо-
йовиків. Коли прикордонники 
у найнебезпечнішій для життя 
ситуації діють з притаманною 
їм мужністю, то терористи, у 
боєзіткненнях із «зеленими 
кашкетами» воюють підступно. 
Скориставшись нічною темря-
вою та розраховуючи на ймовір-
ну розгубленість «новоазовців» 

після мінометного обстрілу про-
пуского пункту, нападники вла-
штували засідку. Тоді старший 
прапорщик Олег Семеновський, 
очоливши прикордонний наряд, 
кинувся на автомобілі до місця, 
звідки вели мінометний обстріл 
терористи. Із засідки по ним 
відкрили кулеметний вогонь. 
Мужність та рішучість прикор-
донників змусили бойовиків 
припинити стрільбу на всіх на-
прямках і, ховаючись під при-
криттям темряви, відступити.

Відважні та героїчні дії при-
кордонного наряду врятували 
пункт пропуску від подальшого 

мінометного обстрілу та руй-
нування приміщень, зберегли 
життя бойових друзів та всіх 
осіб, які на той час перебували 
на території «Новоазовська». 
Проте четверо із прикордонно-
го наряду отримали поранення, 
з них троє – тяжкі. Наступного 
дня від поранень помер у лікарні 
35-річний старший прапорщик 
Семеновський Олег Миколайо-
вич – батько двох синів: Кирила 
і Данилка. 

– Він був дуже дружним і ве-
селим. Готовим у будь-якій ситу-
ації підтримати, – розповів про 
Семеновського товариш – сер-
жант Ігор Василенко. 

А ось як згадує вкрай згорьо-
вана загибеллю свого чоловіка 
мама їх двох дітей, Ольга Олек-
сандрівна Семеновська.

– Олег жив службою, мабуть 
ніхто стільки не пройшов піш-
ки по кордону, як мій чоловік. 
Дуже любив військову форму. 
Він був по-справжньому силь-
ним, турботливим, був дуже пра-
цьовитим, чесним, відповідаль-
ним, відданим своїй роботі до 
останньої хвилини свого життя. 
Захоплювався історією. Осо-
бливо історією України. Істин-
ний патріот своєї Батьківщини. 
Професію вибрав за прикладом 
свого батька, колишнього при-
кордонника. Олег був порядним 
сім’янином, дуже любив дітей, 
кожну вільну хвилину присвячу-
вав своїй родині. Любив природу, 
тварин, і просто життя».

Професіонал з великої букви, 
Олег Семеновський, щоб стати 
досвідченим фахівцем в службі з 
охорони державного кордону, за-
кінчив курси підготовки інспек-
торів прикордонної служби при 
НА ДПСУ ім. Б. Хмельницького, 
а згодом у цьому ж виші пройшов 
перепідготовку  спеціалістів. Роз-
почавши службу у військах зелених 
кашкетів командиром стрілецького 
відділення на заставі, він остан-
нім часом з честю виконував свої 
обов’язки на посаді інспектора 
прикордонної служби 2 категорії 
у  «Новоазовську». Тут, показуючи 
приклад підлеглим, уродженець 

Красноярського краю, котрий став 
українським прикордонником до 
останнього стояв на захисті довіре-
ного йому рубежу держави. 

5 ЛИПНЯ: ÁІЙ ВЕДЕ ПТС
Цього дня бандити, під по-

кровом ночі, здійснили обстріл 
поста технічного спостереження 
на узбережжі Азовського моря. 
Це абсолютно мирний об'єкт 
– функціонально він призначе-
ний для висвітлення надводної 
обстановки на ділянці ввіреної 
акваторії. Близько 15 терористів 
вели по ньому вогонь з мінометів 
та стрілецької зброї. Нападники 
підійшли з боку Росії на 2-х ма-
ломірних  плавзасобах та прича-
лили в районі населеного пункту 
Седове Новоазовського району 
Донеччини. На прикордонному 

об’єкті військовослужбовці за-
йняли оборону та прийняли бій. 
До них на допомогу прибув ре-
зерв. В результаті обстрілу за-
гинув військовослужбовець – 
старший технік – начальник 
групи технічних засобів охорони 
державного кордону ВІПС «Се-
дове» прапорщик Ковальов 
Олександр Володимирович, ві-
сім бійців отримали поранення. 

Під час обстрілу дві міни 
влучили в будівлю ПТС, одна 
впала на територію військового 
містечка, решта мін розірвалася 
за його периметром. Приблизно 
через годину в район ведення 
бою прибули сили АТО в скла-
ді 20 військовослужбовців на 
автомобілі  «КаМАЗ» та поси-
леними 2 БМП від батальйону  
«Дніпро», а також інженерно-
саперна група. О другій годині 
ночі бій закінчився, плавзасоби 
з бойовиками відійшли морем в 
напрямку РФ. 

...Прапорщик Олександр 
Ковальов був уродженцем Но-
воазовська, на кордоні служив з 
двадцяти років. 15 серпня 2014-
го Олександру Володимировичу 
виповнилося би  34.

Він врятував колег від вірної 
загибелі, так як першим помі-
тив вночі катери, що підкралися 
морем з боку Росії. «Олександр 
вчасно зреагував, дав команду 
«До бою!», хлопці зайняли обо-
рону, – говорять його товарищі. 
– Коли б не він, полягли б всі».

Також він повідомив про на-
пад на прикордонний пост і ви-
кликав підтримку

Помер Олександр Ковальов 
у лікарні. Без батька залишилася 
донька, 2009 року народження. 
Серед восьми поранених в ту ніч, 
троє прикордонників отримали 
важкі поранення, двом з них лі-

карі вимушені були ампутувати 
ногу.

Про Олександра Ковальова 
водій-прожекторист старшина 
Вячеслав Бережний та помічник 
начальника РЛС сержант Андрій 
Шаповалов розповідали корот-
ко: «Олександр був дуже відпові-
дальний, розіб'ється, але виконає 
поставлене завдання».

Згадує батько Олександра 
– Володимир Костянтинович: 
«Олександр був дуже відпові-
дальний, мріяв стати офіцером, 
хотів навчатися далі. З дитинства 
займався спортом, захоплювався 
фотосправою, різьбою по дереву, 
любив тримати голубів... Дай Бог, 
щоб ці смерті наших дітей були 
не марні». 

Коли готувався матеріал, ста-
ло відомо, що від отриманих по-
ранень помер патрульний кіно-
логічного відділення старший 
солдат Циганков Олексій Ві-
кторович. Про братів Олексан-
дра і Олексія Циганкових, газета 
«Прикордонник України» розпо-
відала ще 18 квітня нинішнього 
року. Коли з військкомату братам 
прийшли повістки, їхній батько 
був небагатослівним:

– Беруть, значить треба, ідіть, 
свою землю треба боронити, – 
сказав він тоді синам, які жили у 
рідному селі окремими сім’ями, 
але на одній вулиці.  

Дружина Олексія – Наталія, 
працює вчителькою початкових 
класів.

«Вони виховують доньку 
– 4-х річну Вероніку, яка нині 
дуже скучає за своїм татом. А він, 
як і старший брат Олександр, 
теж працював трактористом-
комбайнером у рідному селі. Тру-
дилися вони навіть в одній бри-
гаді», – розповідала тоді газета.

– На жаль, цієї весни землю 
обробляти мені не доведеться, – 
розповідав кореспонденту газети 
старший солдат Олексій Циган-
ков. – Будемо тепер захищати її 
зі зброєю в руках. 

Не судилося одному з бра-
тів Циганкових – молодшому 

Олексію повернутися знову до 
своєї мирної професії хліборо-
ба. Для захисту Вітчизни при-
кордонник віддав найдорожче 
– своє життя. 

Мужнім і трагічним для за-
хисників східних рубежів держа-
ви розпочався гарячий липень 
2014 року.                                          n

Що жив-любив і не набрався скверни, 
ненависті, прокльону, каяття. 
Íароде мій, до тебе я ще верну, 
і в смерті обернуся до життя...

Василь Стус“

Віддали життя за Вітчизну
Чотирьох бойових побратимів втратили охоронці кордону Донецького загону 
на початку липня. Терористи не просто забрали у воїнів у зелених кашкетах 
життя, вони залишили без батьків шестеро дітей. У Вічність пішли енергійні, 
молоді люди, які присвятили себе служінню Батьківщині. Молодший сержант 
Пресняков Володимир Миколайович, старший прапорщик Семеновський Олег 
Миколайович, прапорщик Ковальов Олександр Володимирович 
і старший солдат Циганков Олексій Вікторович прожили коротке, але яскраве 
життя. Вони були справжніми патріотами, людьми з підвищеним відчуттям 
відповідальності, надійними друзями.

Володимир Пресняков Олег Семеновський

Олександр Ковальов
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ЮВІЛЕЙ

Василь КЛИМЕНКО

...І спливе у його пам’яті убо-
ге повоєнне дитинство, а крізь 
туман давно минулого, як наяву, 
з’явиться рідна Тарасівка. Село, 
де вже ніколи не доведеться йому 
пройтися стежками, на яких бо-
соногим хлопчаком бігав разом 
зі своїми ровесниками, і, ставши 
підлітком, ходив у жнивну пору 
заробляти трудодні на колгосп-
ному току. Зникла їхня Тарасівка. 
Назавжди, як і багато подібних їй 
українських сіл, залишившись у 
пам’яті хліборобів-переселенців. 
І вже котрий десяток літ там, де 
повоєнної пори гомоніли села, а 
навкруги аж до самого небосхи-
лу влітку колосилися пшенич-
ні поля, заплескалося хвилями 
штучно створене Черкаське море. 

Загартованого трудовими 
сільськими буднями, життєва 
доля відірвала красивого, синьо-
окого юнака Віктора Савченка 
від рідних місць і спрямувала аж 
до рубежу тодішнього СРСР з 
мусульманським Іраном. На за-
ставі Середньоазіатського при-
кордонного округу розпочалася 
уже «доросла сторінка» біографії 
українського хлопця – строкова 
служба у строю «зелених кашке-
тів». Закінчив він її бездоганно – 
сержантом на посаді інструктора 
по роботі з молодими охоронця-
ми рубежу в окремій прикордон-
ній частині. Звільнився у запас, а 
що робити далі? 

«Повернусь додому – буду 
вчитися», – вирішив Віктор. Та 
його несподівано запросили в 
ЦК ВЛКСМ Туркменістану, де 
запропонували роботу молодіж-
ного ватажка Ашхабадського 
бавовняно-прядильного ком-
бінату, що був на той час одним 
із гігантів легкої промисловості 
країни. Помітивши невдало при-
ховану розгубленість сержанта 
запасу, заспокоїли: «Ми допо-
можемо. Не хвилюйтеся, усе буде 
гаразд». Знав би він, що чекає 
його попереду, то й секунди не 
сумнівався: гори зміг би звернути 
на своєму життєвому шляху. «Ви-
нуватицею» цього стала тендітна 
чорнява українка Ганна Кузнєцо-
ва. Побачив її Віктор на одному 
з молодіжних зібрань і закохався. 
З першої зустрічі і на все життя.

У святковий день 70-ліття 
свого чоловіка, батька їхніх ді-
тей – Іри та Олі, а згодом дідуся 
найкращої відради Савченків – 
їхніх онуків – Олексія і Дмитра 
та цьогорічної першокласниці, 
що успадкувала ім’я бабусі – 
приємно-миловидної зовнішнос-
ті, Ганна Семенівна раз по раз та й 
кине теплий закоханий погляд на 
іменинника. Свого, долею їй су-
дженого, схвильованого щедрою 
увагою до нього – мудрого порад-
ника їхнього подружнього життя. 
А воно було нелегким.

Рік 1969-й для родини Сав-
ченків видався щедрим: і на ра-
дість, і на переживання, адже 
він став визначальним для всьо-
го подальшого їхнього життя. 
На одній із ділянок державного 
рубежу тодішнього СРСР скла-
лася напружена обстановка, що 
призвела навіть до бойових су-
тичок з охоронцями кордону су-
міжної держави. Тоді ЦК КПРС  
приймає неординарне рішен-
ня: для подальшого зміцнення 
військ «зелених кашкетів» попо-
внити їх виховні структури за ра-
хунок представників партійних 
організацій на місцях. Серед тих, 
кого бюро Ленінського райкому 
партії столиці Туркменістану ре-
комендувало для служби в при-
кордонних військах, був і батько 
нещодавно народженої доньки 
Іри – студент-заочник Ашхабад-
ського університету Віктор Сав-
ченко. Йому дозволили скласти 
останню сесію за третій курс 
історичного факультету і від-
правили до військ. Так, з квітня 
1969 року на посаді заступника 
начальника 10-ої застави з по-
літичної частини Каахкинського 
прикордонного загону продо-
вжилася його прикордонна біо-
графія і розпочалась офіцерська 
служба.

Що найбільше запам’яталося 
тієї пори офіцеру Савченку? Від-
сутність питної води на шести 
заставах їхньої комендатури, яку 
доводилося доставляти водовоз-
ками, чи нестерпно пекуче сон-
це, що утворювало широке па-
вутиння тріщин на твердій, мов 
камінь, землі? Ні, найчастіше 
йому згадуються люди, з якими 
разом долав і труднощі, і вів ви-
ховну роботу з особовим скла-
дом застав та допоміжних під-
розділів комендатури. Особливо 
запам’ятався місцевий житель із 
селища Душак – Лалик-Хан. У 
роки Великої Вітчизняної війни 
він перевів зароблені тяжкою 
працею заощадження для по-
будови танка, на якому екіпаж 
воїнів-туркменів воював з фа-
шистами в армії, якою коман-

дував маршал танкових військ 
Павло Рибалко. Після війни 
Лалик-Хан на знак подяки отри-
мав від Сталіна автомобіль. Став-
ши легендарною людиною у при-
кордонні, місцевий патріот часто 
виступав перед воїнами у зеле-
них кашкетах, щиро допомагав 
старшому лейтенанту Савченку 
налагоджувати дружні стосунки 
вартових кордону з місцевим на-
селенням.

Після закінчення екстерном 
Алма-Атинського прикордонного 
училища та військово-політичної 
академії офіцера Савченка пере-
водять до оперативно-військового 
відділу, що дислокувався в Ду-
шанбе, на кордонах тодішнього 
СРСР з ДРА, де все більше визрі-
вали ознаки громадянської війни.

Прислухаючись до багато-
чисельних привітань на адресу 
70-річного іменинника, серед 
яких немало від його бойових 
побратимів по афганській ві-
йні, Ганна Семенівна з болем у 
серці згадає ті дні й місяці, що 
довелося їй пережити під час 
«відрядження» чоловіка на чужу 
пекельну землю. Той час і став 
початком появи першого сивого 

«павутиння» у її розкішній тем-
новолосій зачісці. Минулася та 
пора, назавжди залишившись у 
пам’яті офіцера Віктора Савчен-
ка та його сім’ї. 

Після 20 років служби на 
кордоні у Середній Азії його пе-
ревели до Червонопрапорного 
Західного прикордонного округу. 
Новим місцем служби стає Ки-
шинів, а це вже поряд з дорогою 
серцю Україною. Роботи і тут, як 
мовиться, вистачало. Особовий 
склад прикордонного загону, де 
Савченко став заступником його 
начальника, маючи у своєму 
складі 27 прикордонних застав, 
охороняв ділянку державного 
рубежу з Румунією протяжніс-
тю понад 700 кілометрів. Об-
становка тут склалася далеко не 
мирною – Молдова поступово 
перетворювалася в одну із «гаря-
чих точок». Уже наприкінці 1990 
року вона перебувала на грані 
громадянської війни – назрівав 
так званий «Придністровський 

конфлікт». Розпочався розгул 
екстремізму, масових безчинств, 
почастішали випадки блокуван-
ня прикордонних застав. Але 
кишинівські прикордонники, 
котрі охороняли західні рубежі 
держави, з цієї ситуації вийшли 
з честю, проявили мужність, ви-
тримку при виконанні поставле-
них перед ними завдань.

А Віктору Савченку знову 
довелося пакувати валізи та їха-
ти тепер у Крим, де він отримав 
нове призначення – начальника 
політвідділу Сімферопольського 
прикордонного загону. Спли-
вуть роки і за особистий вклад у 
бездоганну службу на цій посаді 
його ім’я з одночасним присво-
єнням звання Почесного при-

кордонника України назавжди 
увійде в біографію українських 
охоронців південних рубежів.

Квітень 1999 року став часом 
звільнення полковника Вікто-
ра Савченка у запас – із посади 
начальника відділення бойової 
підготовки та видів забезпечення 
інспекції Державного комітету у 
справах охорони державного кор-
дону України. За його плечами 
залишилися десятиліття прикор-
донної служби і роки сумлінного 
навчання в університеті, при-
кордонному училищі, військово-
політичній академії. «Значить 
здобуті знання та практичний 
досвід охорони кордону не варто 
залишати на своїй «пенсійній по-
лиці», – роздумував ветеран і ви-
рішив не полишати справу, якій 
присвятив кращі роки життя. Він 
і зараз продовжує працювати на 
цивільній посаді держслужбовця 
– консультантом управління ро-
боти з персоналом в Адміністра-
ції Держприкордонслужби.

Славні традиції батька – кава-
лера багатьох державних та відо-
мчих відзнак – сьогодні продовжує 
його донька Ірина Землянська – її 
чоловік служить прикордонни-
ком. Молодша донька ветерана 
Ольга Ободовська також є дру-
жиною офіцера-прикордонника. 
Старший онук Олексій закінчив 
Полтавський університет харчової 
промисловості, молодший – Дми-
тро – перейшов у восьмий клас, 
бабусина улюблениця Аня цього 
літа йде у перший клас.

З нагоди ювілею на адресу 
Віктора Івановича звучатимуть 
теплі слова привітань від чис-
ленних товаришів. За святковим 
столом в його бік від найближчих 
і найрідніших людей пролунають 
душевні тости за його успіхи з 
побажаннями міцного здоров’я. 
Сам іменинник, по-святковому 
радісний, схвильований, щиро 
дякуватиме усім присутнім. І по-
думки готуючись до свого слова 
відповіді відчуватиме, як радість 
щасливої людини усе більше по-
лонитиме його душу. Він живе 
і продовжує творити завжди на 
злеті, у найвищому стані готов-
ності до вирішення довіреної 
йому справи, до нових випро-
бувань власної долі. Бути таким 
його ще підлітком навчали дорогі 
серцю Віктора Івановича люди 
– дідусь із бабусею, мама Галина 
Іванівна та люди кордону.          n

Колектив газети «Прикордон-
ник України» щиро приєднується 
до численних привітань ювіля-
ру, які він отримує з нагоди свого 
70-ліття, та бажає імениннику 
козацького здоров’я і всілякого бла-
гополуччя!

Щасливих років злет...
10 липня йому виповнилося 70! А це уже вік людини, коли, оглянувшись 
на роки минулі, самокритично треба дати відповідь на поставлені самому 
собі запитання: «Чи відбулося твоє життя? Чим ознаменувалося воно? Чого 
досягнув ти, і якими справами відкарбував власний слід у серцях тих, з ким 
довелося йти доленосними стежками?». Дійсно, є що згадати цього дня 
іменинникові – 70–річному Почесному прикордоннику України, полковнику 
у відставці Савченку Віктору Івановичу.

Віктор Іванович Савченко з дружиною Ганною Семенівною 
і доньками Іриною (праворуч) і Ольгою. 
Таджикська РСР, смт. Московський, 1986 рік.

Віктор Савченко (перший ліворуч) з бойовими побратимами.
Афганістан, 1980-ті роки.
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15:55 «КУЧЕРЯВКА СЬЮ» 

НОВИЙ КАНАЛ
Герой – бродяга, який мандрує 
Америкою разом із маленькою 
дівчинкою, – випадково знайо-
миться з жінкою-юристом, 
власницею процвітаючої фірми. 
Їхні стосунки складаються дуже 
незвично...

00:00 «ДОКТОР НОУ» 

1+1
Суперагент Джеймс Бонд одер-
жує завдання: розслідувати об-
ставини зникнення на Ямайці 
співробітника служби МІ-5 і його 
секретарки. Бонд встановлює, 
що вони були вбиті за наказом 
якогось «доктора Ноу»...

00:10 «ГОДИННИКАР» 

ICTV
Фелікс – високопрофесійний 
бездоганний кілер, який працює 
за правилом: «чисто, вчасно і без 
слідів». Він хоче закінчити свою 
кар'єру. Але просто покинути 
справи не можна, і Фелікс почи-
нає готувати собі заміну.

03:50 «РЕД-2» 

1+1
Відставний агент секретного 
відділу ЦРУ Франк Мозес 
возз'єднується зі своєю прові-
реною старою командою елітних 
найманців для того, щоб розшу-
кати смертельну зброю нового 
покоління...

22:10 «СКАЖЕНИЙ МАКС» 

ICTV
Не дуже віддалене майбутнє. До-
рожні банди тероризують країну, 
здійснюючи безліч злочинів. По-
ліцейський Макс вирішує звільни-
тися, але від рук бандитів гинуть 
його дружина і дитина. Макс по-
чинає одіссею помсти...

00:00 «З РОСІЇ З ЛЮБОВ’Ю» 

1+1
Друге завдання для Джеймса 
Бонда – це врятувати і вивезти з 
соціалістичної держави російсь-
кого агента, красуню, яка воло-
діє таємницею секретного 
шифрувального апарату «Лек-
тор», а також сам апарат.

00:55 «ВИКУП» 

ICTV
У процвітаючого власника авіа-
компанії Тома Маллена викрали 
дев'ятирічного сина Шона. Але 
Том не піддався терористам і 
виступив по одному з каналів 
телебачення, заявивши, що не 
буде платити викуп...

01:05 «4 ВЕСІЛЛЯ ТА ОДИН ПОХОРОН» 

НОВИЙ КАНАЛ
Чарльз, 32-річний англієць, дуже 
напружувався кожен раз, коли на 
горизонті вимальовувалася пер-
спектива одруження. Одного разу 
на черговій весільній церемонії у 
свого друга він познайомився з 
чарівною американкою Кері.

08.05 Правда життя
08.35 Агенти впливу
09.30 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв»
11.25 Т/с «Капiтан Гордєєв»
15.10 Т/с «Павутиння-4»
19.00, 21.40, 02.05, 03.55 

Свiдок
19.30 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-13»
22.00 Т/с «Елементарно»
23.45 Т/с «Закон i порядок. 

Злочиннi намiри-10»
00.40 Т/с «CSI. Маямi-6»
02.35 Х/ф «Риба 

Франкенштейна»
04.25 Випадковий свiдок
05.05 Легенди бандитського 

Києва

05.30 Kids'Time
05.35 М/с «Злюки бобри»
06.15 Kids'Time
06.20 М/с «Злюки бобри»
06.40 Т/с «Воронiни»
07.05 Т/с «Ластiвчине 

гнiздо»
08.05 Т/с «Супер Макс»
09.45 Х/ф «Дублери» �
12.05 Х/ф «Рiчi-багатiй» �
14.00 Х/ф «Казки

на нiч» �
15.55 Х/ф «Кучерявка Сью»
18.00 Репортер
18.05 Т/с «До смертi 

красива»
19.00 Т/с «Воронiни»
22.00 Т/с «Молодiжка»
23.00 Т/с «Вижити пiсля»
00.00 Т/с «Короткий курс 

щасливого життя»
01.05 Х/ф «Мiстична пiца»
02.50 Репортер
02.55 Т/с «Крок за кроком»
03.40 Зона ночi
03.45 Де ти, Україно?
04.35 Зона ночi
04.40 Драй-Хмара. Останнi 

сторiнки
05.05 Жар-птиця
05.15 Зона ночi

06.00 Шустер Live (повтор)
06.50, 07.15, 08.15, 23.20 

Спорт
07.00, 08.00, 13.00 Новини
07.25 Ера бiзнесу
07.30, 23.30 На слуху
08.35 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.25 

Пiдсумки дня
09.50 Д/ф «Блукаюча зiрка 

Iсаака Бабеля»
10.45, 03.00 Т/с 

«МонтеКрiсто»
12.05 Д/ф «Я за все 

вдячний долi. Олексiй 
Богданович»

13.15 Вiкно в Америку
13.50 М/с «Сандокан»
14.40, 02.25 Київська 

старовина
15.25 Брифiнг Кабмiну 

України
15.50 Д/ф «Свiт очима 

Монсанто»
18.05 Час-Ч
18.15 Euronews
18.30 Новини (iз 

сурдоперекладом)
19.00 Футбол. Чемпiонат 

свiту-2014. Фiнал
21.40 Футбольна самба. 

Пiдсумки
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки

00.25 Вiд першої особи
01.20 ТелеАкадемiя
03.55 Т/с «Роксолана»
05.00 Книга.ua

05.30 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»

07.00 Новини
07.15 Ранок з «Iнтером»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «Iнтером»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «Iнтером»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «Iнтером»
09.00 Новини
09.20 Х/ф «Мiцний шлюб»
11.15 Слiдство вели...
12.00 Новини
12.25 Слiдство вели...
13.25 Легенди радянського 

розшуку
14.00 Новини
14.20 Легенди радянського 

розшуку
14.35 Судовi справи
15.30 Сiмейний суд
16.15 Чекай на мене
17.45 Новини
18.10 Стосується кожного
19.00 Т/с «Поки станиця 

спить»
20.00 Подробицi
20.40 Т/с «Впiзнай мене, 

якщо зможеш»
22.35 Т/с «Синдром 

Дракона»
01.45 Мультфiльми
03.10 Легенди бандитської 

Одеси
04.10 Легенди радянського 

розшуку
04.50 Подробицi

06.00 Х/ф «Понаїхали тут»
09.40 М/с «Маша i Ведмiдь»
10.00 М/с «Аладдiн»
10.35 М/с «Аладдiн»
11.00 Свiт навиворiт-5
12.05 Х/ф «Дiвчина у 

пристойну родину»
У старому підмо-
сковному селищі, 
на дачі, що нале-
жить відомому 
художнику Сер-
гію Волинському, 
проживає його 
син Саша з дру-
жиною Мариною 
і дочкою шести 
років. Стосунки у 
шлюбі непрості, 
навіть народжен-
ня другої дочки 
не рятує сім'ю...

14.15 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана-2»

16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с «Фатмагюль»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Веронiка. 

Втрачене щастя»
21.15 Т/с «Справа честi»
22.25 Т/с «Справа честi»
23.40 ТСН
00.00 Х/ф «Доктор Ноу»
02.00 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана-2»
03.50 Х/ф «РЕД-2» �
05.40 Служба розшуку дiтей
05.45 Телемагазин

04.50 Служба розшуку дiтей
04.55 Свiтанок
05.55 Надзвичайнi новини
06.40 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини. 

Пiдсумки
10.10 Х/ф «Вторгнення»
12.05 Дивитись усiм!
12.45 Факти. День
13.15 Дивитись усiм!
13.45 Х/ф «Перший удар»

ЦРУ знадобився 
агент-ас із «не-
знайомим облич-
чям», і вони про-
сять допомогти 
Джекі Чана по-
стежити в літаку 
за Наталею Ру-
шинською. Дів-
чина прилітає в 
Україну, і в аеро-
порту її викрада-

ють...

15.25 Х/ф «Карате-пацан»
15.45 Факти. День
16.15 Х/ф «Карате-пацан»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини
20.30 Дiстало!
21.20 Свобода слова
00.10 Х/ф «Годинникар» �
01.55 Т/с «Погоня»
03.15 Т/с «З тобою менi 

краще»

05.25 У пошуках iстини
06.10 Все буде добре!
07.55 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.05 Зiркове життя
10.00 Х/ф «Будьте моїм 

чоловiком...»
11.45 Х/ф «Мама 

напрокат»
Мати Соні поки-
нула родину за-
ради кращого 
життя в США. 
Дівчинка оточена 
любов’ю батька і 
бабусі, але ніхто 
не замінить їй 
маму. Батько Со-
ні, який розчару-
вався в жінках, 
щоб змусити дів-
чинку забути про 
мрію, насмілю-
ється на обман...

13.35 Слiдство ведуть 
екстрасенси

14.20 Битва екстрасенсiв
16.00 Все буде добре!
18.00 «Вікна»-новини
18.30 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.05 Слiдство ведуть 

екстрасенси
21.00 Т/с «Самара»
22.00 «Вікна»-новини
22.35 Вагiтна у 16
23.30 Доньки-матерi
00.30 Х/ф «Будьте моїм 

чоловiком...»
02.05 Нiчний ефiр

06.40 Срiбний апельсин
07.00 Подiї
07.15 Ранок з Україною
09.00 Подiї
09.15, 14.00, 15.20, 17.10 

Т/с «Слiд»
10.00 Х/ф «Любов iз 

пробiрки»
12.10, 19.45 Говорить 

Україна
13.05 Т/с «ОСА»
15.00 Подiї
18.00 Т/с «Три зiрки»
19.00 Подiї
21.00, 04.00 Т/с «Карпов»
23.00 Подiї дня
23.30 Х/ф «Шакал»
01.50 Т/с «Ментівськi 

вiйни-7»
03.15 Подiї

07.45 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Черепашки 

мутанти нiндзя»
08.55 М/с «Гуфi i його 

команда»
10.55 «Єралаш»
12.00 Т/с «Маленькi 

таємницi»
13.50, 23.40 Одна за всiх
14.50 Вiталька
15.40 Даєш, молодь!
17.40, 20.00 Т/с «Кухня»
18.05, 20.35, 23.05 Т/с 

«Свiтлофор»
19.00 Розсмiши комiка
21.00 Країна У
22.40 6 кадрiв
00.35 Надто грубо для 

Ютуба
01.00 Профiлактика

06.45, 15.15 Фiнал. 
Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014

09.00 Великий футбол. 
Бразилiя-2014

10.00, 20.35 Чемпiонат 
свiту ФIФА-2014. 
Матч за 3-є мiсце

12.00, 18.40, 05.00 М/с 
«Кумедний м'яч»

12.50, 00.00 Товариський 
матч. «Шахтар» – 
«Бенфiка»

17.40, 23.00, 03.30 Огляд 
чемпiонату. 
Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014

22.50 Профайли
02.00, 02.30, 03.00 

Найвидатнiшi 
футбольнi збiрнi свiту

07.00, 08.00, 13.00 Новини
07.25 Ера будiвництва
07.30 Ера бiзнесу
07.35, 23.30 На слуху
08.25 Паспортний сервiс
08.35 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.25 

Пiдсумки дня
09.30, 19.50 З перших вуст
10.00 Уряд на зв'язку з 

громадянами
10.35, 17.40 «Хочу 

спiвати». 
Нацiональний вiдбiр 
на ДПКЄ-2014

10.45, 03.00 Т/с 
«МонтеКрiсто»

12.05 Д/ф «Герой не 
нашого часу. Юрiй 
Мажуга»

13.15, 18.00 Час-Ч
13.30 М/с «Сандокан»
14.30 Київська старовина
15.25 Брифiнг Кабмiну 

України
15.40 Д/ф «Наша 

повсякденна отрута»
18.10 Euronews
18.30 Новини (iз 

сурдоперекладом)
19.00, 02.20 Про головне
20.00 Д/ф «Сiллi, архiпелаг 

нарцисiв»
21.45 Д/ф «Рондо для 

лицаря. Вiктор Гресь»
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00, 00.00, 01.00 

Пiдсумки
00.25 Вiд першої особи
01.20 ТелеАкадемiя
02.05 Д/ф «Варшава, вчора 

i сьогоднi»
03.55 Т/с «Роксолана»

05.30 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»

07.00 Новини
07.15 Ранок з «Iнтером»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «Iнтером»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «Iнтером»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «Iнтером»
09.00 Новини
09.20 Т/с «Впiзнай мене, 

якщо зможеш»
11.15 Слiдство вели...
12.00 Новини
12.25 Слiдство вели...
13.40 Легенди радянського 

розшуку
14.00 Новини
14.20 Легенди радянського 

розшуку
14.50 Судовi справи
15.50 Сiмейний суд
17.45 Новини
18.10 Стосується кожного
19.00 Т/с «Поки станиця 

спить»
20.00 Подробицi
20.40 Т/с «Впiзнай мене, 

якщо зможеш»
22.35 Т/с «Синдром 

Дракона»
01.45 Мультфiльми
03.10 Легенди бандитської 

Одеси
04.10 Легенди радянського 

розшуку
04.50 Подробицi

06.15 Мультфiльм
06.40 Х/ф «По сiрники»
08.40 Особистий

рахунок
08.45 ТСН
09.30 М/с «Маша i Ведмiдь»
10.05 М/с «Аладдiн»
10.40 М/с «Аладдiн»
11.00 Шiсть кадрiв
11.15 Iлюзiя безпеки
12.20 Сiмейнi мелодрами-2
13.20 Сiмейнi мелодрами-2
14.15 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана-2»
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с «Фатмагюль»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Веронiка. 

Втрачене щастя»
21.15 Т/с «Справа

честi»
22.25 Т/с «Справа

честi»
23.40 ТСН
00.00 Х/ф «З Росiї з 

любов'ю» �
02.05 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана-2»
03.50 Х/ф «Час» �
05.35 Служба розшуку

дiтей
05.40 Телемагазин

04.20 Факти
04.55 Свiтанок
05.55 Свобода слова
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Т/с «Убивча сила»
12.25 Т/с «Самотнiй вовк»
12.45 Факти. День
13.15 Т/с «Самотнiй вовк»
13.50 Т/с «Балада про 

бомбера»
15.45 Факти. День
16.15 Т/с «Балада про 

бомбера»
16.40 Т/с «Убивча сила»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини
20.15 Т/с «Iржа»
22.10 Х/ф «Скажений 

Макс» �
00.05 Т/с «Революцiя»

Все наше життя 
залежить від 
електрики. Що ж 
станеться, якщо 
вона раптово 
зникне? Одного 
разу, немов 
хтось клацнув ви-
микачем, увесь 
світ було відкину-
то у темне 
століття.

00.55 Х/ф «Викуп» �
02.50 Т/с «Погоня»
04.15 Т/с «З тобою менi 

краще»

05.20 У пошуках iстини
06.05 Все буде добре!
07.55 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.30 Х/ф «Жiноча 

iнтуїцiя»

У неї є все: краса, 

розум, чарівність, 

а от везіння не-

має. Роботу знай-

ти не може, осо-

бисте життя до 

тридцяти років не 

склалося, всіх гід-

них розхапали 

більш спритні па-

нянки. І ось 

з’являється Він...

11.45 Слiдство ведуть 
екстрасенси

12.40 Зваженi та щасливi-3
16.00 Все буде добре!
18.00 «Вікна»-новини
18.30 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.05 Слiдство ведуть 

екстрасенси
21.00 Т/с «Самара»
22.00 «Вікна»-новини
22.35 Кохана, ми вбиваємо 

дiтей
00.30 Зваженi та щасливi-3
03.25 Нiчний ефiр

05.25 Kids'Time
05.30 М/с «Злюки бобри»
06.15 Kids'Time
06.20 М/с «Злюки бобри»
06.35 Т/с «Воронiни»
07.00 Репортер
07.05 Т/с «Ластiвчине 

гнiздо»
08.05 Т/с «Воронiни»
09.05 Т/с «Не родись 

вродливою»
11.00 Т/с «Щасливi разом»
15.00 Т/с «Молодiжка»
16.05 Т/с «Не родись 

вродливою»
18.00 Репортер
18.05 Т/с «До смертi 

красива»
19.00 Т/с «Воронiни»
22.00 Т/с «Молодiжка»
23.00 Т/с «Вижити пiсля»
00.00 Т/с «Короткий курс 

щасливого життя»
01.05 Х/ф «4 весiлля та 

один похорон» �
03.05 Репортер
03.10 Т/с «Крок за кроком»
03.55 Зона ночi
04.00 Тб про ТБ
04.30 Птахи гнiзда Марiї
04.55 Зона ночi
05.00 Чорний колiр 

порятунку
05.15 Зона ночi

05.55 Х/ф «Таємниця двох 
океанiв»

08.30, 12.00, 15.00, 19.00, 
21.40, 02.05, 03.25 
Свiдок

09.00, 03.55 Випадковий 
свiдок

10.00 Т/с «Коломбо»
12.30, 03.00 Т/с 

«Детективи»
13.05, 19.30 Т/с «Вулицi 

розбитих лiхтарiв-13»
15.15 Т/с «УГРО-4»
22.00 Т/с «Шах i мат»
23.45 Т/с «Закон i порядок. 

Злочиннi намiри-10»
00.40 Т/с «CSI. Маямi-6»
02.35 Речовий доказ
04.10 Легенди бандитського 

Києва

06.15 Т/с «ОСА»
07.00 Подiї
07.15 Ранок з Україною
09.00 Подiї
09.15, 14.00, 15.20, 17.10 

Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «Чотири пори 

року»
12.00, 19.45 Говорить 

Україна
13.10 Т/с «ОСА»
15.00 Подiї
18.00 Т/с «Три зiрки»
19.00 Подiї
21.00, 23.30 Т/с «Карпов»
23.00 Подiї дня
01.30 Т/с «Ментівськi 

вiйни-7»
03.00 Подiї
03.45 Щиросердне зiзнання
04.20 Х/ф «Шакал»

07.45 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Черепашки 

мутанти нiндзя»
08.55 М/с «Гуфi i його 

команда»
10.55 «Єралаш»
12.00 Т/с «Маленькi 

таємницi»
13.50, 23.40 Одна за всiх
14.50 Вiталька
15.40 Даєш, молодь!
17.40, 20.00 Т/с «Кухня»
18.05, 20.35, 23.05 Т/с 

«Свiтлофор»
19.00 Розсмiши комiка
21.00 Країна У
22.40 6 кадрiв
00.35 Надто грубо для 

Ютуба
01.50 Чортiвня щодня
02.40 Рай, гудбай

10.00, 10.55, 18.00, 18.55 
Мундiаль. Матч-центр

10.20, 18.20 Чемпiонат 
свiту ФIФА-2014. 
Церемонiя вiдкриття

11.50, 19.50 Бразилiя – 
Хорватiя. Чемпiонат 
свiту ФIФА-2014

13.55, 21.55 Великий 
футбол. Бразилiя-
2014

14.50, 03.15 Товариський 
матч. «Шахтар» – 
«Бенфiка»

16.55, 17.30, 23.25, 02.45 
Найвидатнiшi 
футбольнi збiрнi свiту

22.50, 05.05 Futbol Mundial
23.55 Чемпiонат свiту 

ФIФА-2014. 
Церемонiя закриття
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ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ 1

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ 1

УКРАЇНА

УКРАЇНА

СЕРЕДА, 16 ЛИПНЯ 2014 РОКУ

ЧЕТВЕР, 17 ЛИПНЯ 2014 РОКУ

06:45 «АЕЛІТО, НЕ ЧІПЛЯЙСЯ ДО ЧОЛОВІКІВ» 

1+1
Незаміжня Аеліта – жінка бойова 
і завзята, але в той же час про-
стодушна і довірлива, як дитина. 
Понад усе на світі хочеться їй 
звичайного жіночого щастя – 
сім'ю та хорошого чоловіка. Ось 
вона і шукає його ...

09:10 «ЗАКОХАНИЙ ДО БЕСТЯМИ» 

СТБ
Барнаба Чікіні – незворушний во-
дій автобуса. Шанувальниці мало 
не в черзі стоять, щоб привернути 
його увагу. Але  марно. Зате  ви-
падково  кинутий  погляд  принце-
си маленького графства  убив  
хлопця наповал...

22:10 «СКАЖЕНИЙ МАКС-2. ВОЇН ДОРОГИ» 

ICTV
Друга частина трилогії « Скаже-
ний Макс ». Банда покидьків, які 
сповідують принцип «помри ти 
сьогодні, а я – завтра», збира-
ється напасти на поселення, 
яке володіє нафтовою сверд-
ловиною.

00:00 «ГОЛДФІНГЕР» 

1+1
Цього разу Бонд бореться зі злом 
в особі міжнародного злочинця 
Ауріка Голдфінгера. Негідник 
планує за допомогою атомної 
бомби знищити весь золотий 
запас США і привести суспіль-
ство до цілковитого хаосу. 

06:55 «ДЕ ЗНАХОДИТЬСЯ НОФЕЛЕТ?» 

1+1
Веселун і великий любитель жінок 
Генка, приїхавши в місто за до-
рученням дружини купувати ме-
блі, зупинився у двоюрідного 
братика. Побачивши, що сорока-
річний Паша неодружений, Генка 
тут же вирішив допомогти...

09:45 «ІДЕАЛЬНА ДРУЖИНА» 

СТБ
Олег і Віка живуть у щасливому 
шлюбі 10 років. Але одного 
разу Олегу приходить в голову, 
що хоче бачити свою дружину 
на роботі – «бізнес-вумен», 
вдома – домогосподаркою, а в 
ліжку – суперсексі. 

22:10 «СКАЖЕНИЙ МАКС-3. ПІД КУПОЛОМ ГРОМУ» 

ICTV
У місті Батертаун править під-
ступна володарка Ентіті. Для 
зміцнення своєї влади вона 
намагається використовувати 
Макса, неперевершеного май-
стра дорожніх сутичок. Але із 
Максом жарти погані...

00:00 «КУЛЬОВА БЛИСКАВКА» 

1+1
Терористи зі Спектру захоплю-
ють бомбардувальник з двома 
атомними бомбами на борту і 
загрожують підірвати їх, якщо 
британський уряд не надасть 
їм діаманти вартістю 100 мі-
льйонів фунтів.

06.00 Шустер Live (повтор)
06.45, 07.15, 08.15, 23.20 

Спорт
07.00, 08.00, 13.00 Новини
07.30 Ера бiзнесу
07.35, 23.30 На слуху
08.30 Паспортний сервiс
08.35 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.25 

Пiдсумки дня
09.30, 19.50 З перших вуст
10.00 Пряме включення з 

Кабiнету Мiнiстрiв 
України

10.20 Кордон держави
10.35, 17.40 «Хочу 

спiвати». 
Нацiональний вiдбiр 
на ДПКЄ-2014

10.45, 03.00 Т/с 
«МонтеКрiсто»

12.05 Д/ф «Це моє життя. 
Лариса Кадочникова»

13.15, 18.00 Час-Ч
13.30 М/с «Сандокан»
14.30 Як ваше здоров'я?
15.25 Брифiнг Кабмiну 

України
15.50 Х/ф «Сiмейне 

розслiдування». 1 с.
18.10 Euronews
18.30 Новини (iз 

сурдоперекладом)
19.00, 02.20 Про головне
20.00 Слiдство. Iнфо
20.30 Київська старовина
21.45 Д/ф «Справжня 

Жанна. Фальшива 
Жанна»

22.50 Лото «Мегалот»
22.55 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.00, 00.00, 01.00 

Пiдсумки
00.25 Вiд першої особи
01.20 ТелеАкадемiя
03.55 Т/с «Роксолана»
05.00 Хто в домi хазяїн

05.30 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»

07.00 Новини
07.15 Ранок з «Iнтером»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «Iнтером»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «Iнтером»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «Iнтером»
09.00 Новини
09.20 Т/с «Впiзнай мене, 

якщо зможеш»
11.15 Слiдство вели...
12.00 Новини
12.25 Слiдство вели...
13.40 Легенди радянського 

розшуку
14.00 Новини
14.20 Легенди радянського 

розшуку
14.50 Судовi справи
15.50 Сiмейний суд
17.45 Новини
18.10 Стосується кожного
19.00 Т/с «Поки станиця 

спить»
20.00 Подробицi
20.40 Т/с «Впiзнай мене, 

якщо зможеш»
22.35 Т/с «Синдром 

Дракона»
01.45 Мультфiльми
03.10 Легенди бандитської 

Одеси
04.10 Легенди радянського 

розшуку
04.50 Подробицi

06.10 Мультфiльм
06.45 Х/ф «Аелiто, не 

чiпляйся до 
чоловiкiв»

08.40 Особистий
рахунок

08.45 ТСН
09.30 М/с «Маша i Ведмiдь»
10.05 М/с «Аладдiн»
10.40 М/с «Аладдiн»
11.00 Iлюзiя безпеки
12.05 Сiмейнi

мелодрами-2
13.05 Сiмейнi

мелодрами-2
14.00 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана-2»
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с «Фатмагюль»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Веронiка. 

Втрачене щастя»
21.15 Т/с «Справа

честi»
22.25 Т/с «Справа

честi»
23.40 ТСН
00.00 Х/ф «Голдфiнгер»
02.00 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана-2»
03.45 Х/ф «Голдфiнгер»
05.30 Служба розшуку дiтей
05.35 Телемагазин

04.55 Служба розшуку
дiтей

05.00 Факти
05.40 Свiтанок
06.40 Т/с «Таксi»
07.05 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Т/с «Самотнiй

вовк»
07.45 Факти. Ранок
08.00 Т/с «Самотнiй

вовк»
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi

новини
10.10 Т/с «Убивча

сила»
12.25 Т/с «Самотнiй

вовк»
12.45 Факти. День
13.15 Т/с «Самотнiй

вовк»
13.45 Т/с «Балада про 

бомбера»
15.45 Факти. День
16.15 Т/с «Балада про 

бомбера»
16.30 Т/с «Убивча сила»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини
20.15 Т/с «Iржа»
22.10 Х/ф «Скажений Макс-

2. Воїн дороги» �
00.05 Т/с «Революцiя»
01.00 Х/ф «Скажений 

Макс» �
02.30 Т/с «Погоня»
03.50 Т/с «З тобою менi 

краще»

05.15 У пошуках iстини
06.00 Все буде добре!
07.45 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.10 Х/ф «Закоханий до 

безтями»
11.10 Слiдство ведуть 

екстрасенси
12.05 Зваженi та щасливi-3
16.00 Все буде добре!
18.00 «Вікна»-новини
18.30 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 Слiдство ведуть 

екстрасенси
21.00 Т/с «Самара»

Лікар «швидкої 
допомоги» Олег 
Самарін на пріз-
висько Самара –  
великий бунтар і 
вискочка. Він 
сперечається з 
начальством, від-
пускає жарти на 
адресу колег і па-
цієнтів, порушує 
всі статути! Але 
Самарі все схо-
дить з рук. Він –  

хірург від Бога!

22.00 «Вікна»-новини
22.35 Хата на тата
00.15 Зваженi та щасливi-3
03.35 Нiчний ефiр

05.25 Kids'Time
05.30 М/с «Злюки

бобри»
06.15 Kids'Time
06.20 М/с «Злюки

бобри»
06.35 Т/с «Воронiни»
07.00 Репортер
07.05 Т/с «Ластiвчине 

гнiздо»
08.10 Т/с «Воронiни»
09.05 Т/с «Не родись 

вродливою»
10.55 Т/с «Воронiни»
15.00 Т/с «Молодiжка»
16.00 Т/с «Не родись 

вродливою»
18.00 Репортер
18.05 Т/с «До смертi 

красива»
19.00 Т/с «Воронiни»
22.00 Т/с «Молодiжка»
23.00 Т/с «Вижити

пiсля»
00.00 Т/с «Короткий курс 

щасливого життя»
02.00 Х/ф «Русалки»
03.40 Репортер
03.45 Служба розшуку

дiтей
03.50 Т/с «Крок

за кроком»
04.40 Зона ночi
04.45 Зiрка Вавiлова
05.15 Зона ночi

05.00, 15.15 Т/с «УГРО-4»
08.30, 12.00, 15.00, 19.00, 

21.40, 02.05, 03.25 
Свiдок

09.00, 03.55 Випадковий 
свiдок

10.00 Т/с «Коломбо»
12.30, 03.00 Т/с 

«Детективи»
13.05, 19.30 Т/с «Вулицi 

розбитих лiхтарiв-13»
22.00 Т/с «Тiло як доказ-3»
23.45 Т/с «Закон i порядок. 

Злочиннi намiри-10»
00.40 Т/с «CSI. Маямi-6»
02.35 Речовий доказ
04.10 Легенди бандитського 

Києва

06.15 Т/с «ОСА»
07.00 Подiї
07.15 Ранок з Україною
09.00 Подiї
09.15, 14.00, 15.20, 17.10 

Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «Чотири пори 

року»
12.00, 19.45 Говорить 

Україна
13.10 Т/с «ОСА»
15.00 Подiї
18.00 Т/с «Три зiрки»
19.00 Подiї
21.00, 23.30, 04.00 Т/с 

«Карпов»
23.00 Подiї дня
01.30 Т/с «Ментівськi 

вiйни-7»
03.00 Подiї
03.45 Щиросердне зiзнання

07.45 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Черепашки 

мутанти нiндзя»
08.55 М/с «Гуфi i його 

команда»
10.55 «Єралаш»
12.00 Т/с «Маленькi 

таємницi»
13.50, 23.40 Одна за всiх
14.50 Вiталька
15.40 Даєш, молодь!
17.40, 20.00 Т/с «Кухня»
18.05, 20.35, 23.05 Т/с 

«Свiтлофор»
19.00 Розсмiши комiка
21.00 Країна У
22.40 6 кадрiв
00.35 Надто грубо для 

Ютуба
01.50 Чортiвня щодня
02.40 Рай, гудбай

06.00, 19.00 Оле, Мундiаль!
07.05, 05.25 Профайли
07.20, 11.00, 20.30, 00.15 

Мундiаль. Матч-центр
08.55, 22.15 Мексика – 

Камерун. Чемпiонат 
свiту ФIФА-2014

11.55, 01.00 Iспанiя – 
Нiдерланди. 
Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014

14.00, 02.50 Великий 
футбол. Бразилiя-
2014

14.55, 03.35 Чилi – 
Австралiя. Чемпiонат 
свiту ФIФА-2014

17.00 Товариський матч. 
«Шахтар» – 
«Бенфiка»

20.20 М/с «Кумедний м'яч»

07.00, 08.00, 13.00 Новини
07.30 Ера будiвництва
07.35 Ера бiзнесу
07.40, 23.30 На слуху
08.30 Паспортний сервiс
08.35 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.25 

Пiдсумки дня
09.30, 19.50 З перших вуст
10.00 Слiдство. Iнфо
10.35, 17.40 «Хочу 

спiвати». 
Нацiональний вiдбiр 
на ДПКЄ-2014

10.45, 03.00 Т/с 
«МонтеКрiсто»

12.00 Д/ф «I сто лицарiв 
довкола 
велетенського столу... 
Сергiй Данченко»

13.15, 18.00 Час-Ч
13.30 М/с «Сандокан»
14.30 Надвечiр'я
15.25 Брифiнг Кабмiну 

України
16.00 Х/ф «Сiмейне 

розслiдування». 2 с.
18.10 Euronews
18.30 Новини (iз 

сурдоперекладом)
19.00, 02.20 Про головне
20.00 Схеми
20.30, 05.00 Київська 

старовина
21.45 Івропейський стадiон 

культури-2014
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00, 00.00, 01.00 

Пiдсумки
00.25 Вiд першої особи
01.20 ТелеАкадемiя
03.55 Т/с «Роксолана»

05.30 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»

07.00 Новини
07.15 Ранок з «Iнтером»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «Iнтером»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «Iнтером»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «Iнтером»
09.00 Новини
09.20 Т/с «Впiзнай мене, 

якщо зможеш»
11.15 Слiдство вели...
12.00 Новини
12.25 Слiдство вели...
13.40 Легенди радянського 

розшуку
14.00 Новини
14.20 Легенди радянського 

розшуку
14.50 Судовi справи
15.50 Сiмейний суд
17.45 Новини
18.10 Стосується кожного
19.00 Т/с «Поки станиця 

спить»
20.00 Подробицi
20.40 Т/с «Впiзнай мене, 

якщо зможеш»
22.35 Т/с «Синдром 

Дракона»
02.00 Мультфiльми
03.10 Легенди бандитської 

Одеси
04.10 Легенди радянського 

розшуку
04.50 Подробицi

06.05 Мультфiльм
06.55 Х/ф «Де знайти 

нофелет»
08.40 Особистий

рахунок
08.45 ТСН
09.30 М/с «Маша i

Ведмiдь»
10.05 М/с «Аладдiн»
10.40 М/с «Аладдiн»
11.00 Iлюзiя

безпеки
12.05 Сiмейнi

мелодрами-2
13.05 Сiмейнi

мелодрами-2
14.00 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана-2»
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с «Фатмагюль»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Веронiка. 

Втрачене щастя»
21.15 Т/с «Справа

честi»
22.25 Т/с «Справа

честi»
23.40 ТСН
00.00 Х/ф «Кульова 

блискавка»
02.20 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана-2»
04.10 Х/ф «Кульова 

блискавка»
05.55 Телемагазин

04.55 Факти
05.30 Свiтанок
06.35 Т/с «Таксi»
07.00 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Т/с «Самотнiй вовк»
07.45 Факти. Ранок
08.00 Т/с «Самотнiй вовк»
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.15 Т/с «Убивча сила»
12.35 Т/с «Самотнiй вовк»
12.45 Факти. День
13.15 Т/с «Самотнiй вовк»
13.50 Т/с «Балада про 

бомбера»
15.45 Факти. День
16.15 Т/с «Балада про 

бомбера»
16.40 Т/с «Убивча сила»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини
20.15 Т/с «Iржа»
22.10 Х/ф «Скажений Макс-

3. Пiд куполом 
грому» �

00.15 Т/с «Революцiя»
01.05 Х/ф «Скажений Макс-

2. Воїн дороги» �
02.40 Т/с «Погоня»
04.00 Т/с «З тобою менi 

краще»

05.40 У пошуках iстини
06.25 Все буде добре!
08.15 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.45 Х/ф «Iдеальна 

дружина»
11.40 Слiдство ведуть 

екстрасенси
12.35 Зваженi та щасливi-3
16.00 Все буде добре!

Шоу об’єднує ін-
тереси жінок і чо-
ловіків з ведення 
господарства, 
виховання дітей, 
догляду за со-
бою. Експерти 
програми дають 
практичні пора-
ди, застосовні в 
повсякденному 
житті та побуті. 
Наочно демон-
струються рішен-
ня домашніх і сі-

мейних проблем.
18.00 «Вікна»-новини
18.55 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.05 Слiдство ведуть 

екстрасенси
21.00 Т/с «Самара»
22.00 «Вікна»-новини
22.35 Давай поговоримо 

про секс
00.30 Зваженi та щасливi-3
03.30 Нiчний ефiр

05.25 Kids'Time
05.30 М/с «Злюки бобри»
06.15 Kids'Time
06.20 М/с «Злюки бобри»
06.35 Т/с «Воронiни»
07.00 Репортер
07.05 Т/с «Ластiвчине 

гнiздо»
08.05 Т/с «Воронiни»
09.05 Т/с «Не родись 

вродливою»
10.55 Т/с «Щасливi разом»
15.00 Т/с «Молодiжка»
16.00 Т/с «Не родись 

вродливою»
18.00 Репортер
18.05 Т/с «До смертi 

красива»
19.00 Т/с «Воронiни»
22.00 Т/с «Молодiжка»
23.00 Т/с «Вижити пiсля»
00.00 Т/с «Короткий курс 

щасливого життя»
02.00 Х/ф «Мiстер 

«Нещасний випадок»
03.25 Репортер
03.30 Служба розшуку дiтей
03.35 Т/с «Крок за кроком»
04.20 Зона ночi
04.25 Українцi. Любов
05.15 Зона ночi

05.00, 15.15 Т/с «УГРО-4»
08.30, 12.00, 15.00, 19.00, 

21.40, 02.00, 03.25 
Свiдок

09.00, 03.55 Випадковий 
свiдок

10.00 Т/с «Коломбо»
12.30, 03.00 Т/с 

«Детективи»
13.05, 19.30 Т/с «Вулицi 

розбитих лiхтарiв-13»
22.00 Т/с «Низьке зимове 

сонце»
23.45 Т/с «Закон i порядок. 

Злочиннi намiри-10»
00.40 Т/с «CSI. Маямi-6»
02.35 Речовий доказ
04.10 Легенди бандитського 

Києва

06.15 Т/с «ОСА»
07.00 Подiї
07.15 Ранок з Україною
09.00 Подiї
09.15, 14.00, 15.20, 17.10 

Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «Чотири пори 

року»
12.00, 19.45 Говорить 

Україна
13.10 Т/с «ОСА»
15.00 Подiї
18.00 Т/с «Три зiрки»
19.00 Подiї
21.00, 23.30, 04.00 Т/с 

«Карпов»
23.00 Подiї дня
01.30 Т/с «Ментівськi 

вiйни-7»
03.00 Подiї
03.45 Щиросердне зiзнання

07.45 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Черепашки 

мутанти нiндзя»
08.55 М/с «Гуфi i його 

команда»
10.55 «Єралаш»
12.00 Т/с «Маленькi 

таємницi»
13.50, 23.40 Одна за всiх
14.50 Вiталька
15.40 Даєш, молодь!
17.40, 20.00 Т/с «Кухня»
18.05, 20.35, 23.05 Т/с 

«Свiтлофор»
19.00 Розсмiши комiка
21.00 Країна У
22.40 6 кадрiв
00.35 Надто грубо для 

Ютуба
01.50 Чортiвня щодня
02.40 Рай, гудбай

06.00, 19.00 Оле, Мундiаль!
07.05, 05.25 Профайли
07.20, 11.00, 20.30, 00.15 

Мундiаль. Матч-центр
08.55, 22.15 Колумбiя – 

Грецiя. Чемпiонат 
свiту ФIФА-2014

11.55, 01.00 Уругвай – 
Коста-Рика. 
Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014

14.00, 02.50 Великий 
футбол. Бразилiя-
2014

14.55, 03.35 Англiя – Iталiя. 
Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014

17.00 Кот-д'Iвуар – Японiя. 
Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014

20.20 М/с «Кумедний м'яч»
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21:30 «22 КУЛІ. БЕЗСМЕРТНИЙ» 

НТН
Шарль Матей – один з хрещених 
батьків Марселя. Він вирішує ві-
дійти від справ, адже йому чимало 
років, а за спиною дуже бурхливе 
життя. Але компаньйони проти 
такого повороту подій. На нього 
здійснюють жорстокий замах.

22:00 «КОРОЛЬ ВЕЧІРОК-2» 

НОВИЙ КАНАЛ
Приїхавши в Оксфорд, Тай 
дізнається, що його не взяли в 
закрите суспільство « Братська 
гільдія лисиць і собак». Щоб 
помститися, хлопець створює 
альтернативне братство «Пів-
нів і биків»...

23:10 «ТЕОРІЯ ЗМОВИ» 

ICTV
Джеррі Флетчер працює такси-
стом і закоханий у Еліс Саттон з 
міністерства юстиції. Головне – 
йому всюди ввижаються змови. 
Але через деякий час виявляєть-
ся, що Джеррі зі своїми теоріями 
потрапив в яблучко ...

23:15 «ВОРОГ ДЕРЖАВИ № 1» 

1+1
Протягом майже двох десятків 
років Жак Месрін, вихідець з 
благополучної буржуазної сім'ї, 
організовував і брав участь у 
численних збройних нальотах на 
французькі банки з рідкими пере-
рвами на тюремні відсидки...

18:40 «КІЛЕРИ» 

НОВИЙ КАНАЛ
Спенсер був найманим вбивцею і 
перестав ним бути, коли зустрів 
Джен. Через три роки вони – зви-
чайна ідеальна молода пара, але 
безхмарному щастю приходить 
кінець, коли за голову Спенсера 
оголошують нагороду в $ 20 млн.

22:10 «БЕОВУЛЬФ» 

ICTV
За наказом короля Хротгара 
народний улюбленець лорд Бе-
овульф із загоном хоробрих 
воїнів поплив через море, щоб 
звільнити жителів села від маро-
дерствуючого чудовиська Грен-
деля.

22:30 «ЧЕТВЕРТИЙ ПАСАЖИР» 

ІНТЕР
Уляна, шкільна вчителька, схожа 
на героїню радянських фільмів – 
вона незалежна, принципова і 
самотня, хоч і гарна собою. Вирі-
шуючи проблеми сина, Уляна ви-
рушає до Москви і по дорозі 
знайомиться з бізнесменом.

00:10 «БОЖЕВІЛЬНІ НА ВОЛІ» 

1+1
Після виходу із в'язниці Томмі 
збирається почати нове життя. 
Але вдома його чекає божевіль-
на сестра, її цинічний чоловік, 
склеротична бабуся, партнер по 
останньому злочину та ще не-
передбачувана екс-подруга.

06.00 Шустер Live (повтор)
06.50, 07.15, 08.15 Спорт
07.00, 08.00, 13.00 Новини
07.25 Ера бiзнесу
07.30, 00.30 На слуху
08.30 Паспортний сервiс
08.35 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.35 

Пiдсумки дня
09.30, 19.45 З перших вуст
10.00 Схеми
10.35, 17.40 «Хочу 

спiвати». 
Нацiональний вiдбiр 
на ДПКЄ-2014

10.45, 03.00 Т/с 
«МонтеКрiсто»

12.05 Д/ф «Раїса 
Недашкiвська. Те, що 
не вмирає»

13.15 Час-Ч
13.30 М/с «Сандокан»
14.30 Вiра. Надiя. Любов
15.25 Брифiнг Кабмiну 

України
15.55 Х/ф «Сiмейне 

розслiдування». 3 с.
18.05 Euronews
18.30 Новини (iз 

сурдоперекладом)
19.00, 02.20 Про головне
19.55 Д/ф «Леонардо да 

Вiнчi. Реставрацiя 
столiття»

21.25 Шустер Live
00.00, 01.00 Пiдсумки
01.20 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

01.25 Як ваше здоров'я?
03.55 Т/с «Роксолана»
05.00 Уряд на зв'язку з 

громадянами

05.30 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»

07.00 Новини
07.15 Ранок з «Iнтером»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «Iнтером»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «Iнтером»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «Iнтером»
09.00 Новини
09.20 Т/с «Впiзнай мене, 

якщо зможеш»
11.15 Слiдство вели...
12.00 Новини
12.25 Слiдство вели...
13.40 Легенди радянського 

розшуку
14.00 Новини
14.20 Легенди радянського 

розшуку
14.50 Судовi справи
15.50 Сiмейний суд
17.45 Новини
18.10 Стосується кожного
19.00 Т/с «Поки станиця 

спить»
20.00 Подробицi
20.40 Т/с «Холостяк»
00.45 Х/ф «Дiвчинка»
02.55 Мультфiльми
04.10 Подробицi
04.50 Т/с «Холостяк»

06.40 Х/ф «Розiграш»
У дев’ятому класі 
зірвана кон-
трольна робота з 
математики. Учні 
заявили, що про 
неї їх не попере-
джали. Збрехали 
всі, крім однієї 
дівчинки, яка 
просто не здатна 
брехати. Після 
викриття всі 
дружньо сказали, 
що це був розі-
граш.

08.40 Особистий
рахунок

08.45 ТСН
09.30 М/с «Маша i Ведмiдь»
10.05 М/с «Аладдiн»
10.40 М/с «Аладдiн»
11.00 Шiсть кадрiв
11.15 Iлюзiя безпеки
12.25 Сiмейнi мелодрами-2
13.25 Сiмейнi мелодрами-2
14.20 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана-2»
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с «Фатмагюль»
19.30 ТСН
20.15 Вечiрнiй Київ-2014
22.10 Свiтське життя
23.15 Х/ф «Ворог держави 

№ 1» �
01.30 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана-2»
03.20 Х/ф «Ворог держави 

№ 1» �
05.05 Телемагазин

04.55 Служба розшуку
дiтей

05.00 Факти
05.40 Свiтанок
06.40 Т/с «Таксi»
07.05 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Т/с «Самотнiй

вовк»
07.45 Факти. Ранок
08.00 Т/с «Самотнiй

вовк»
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi

новини
10.10 Т/с «Убивча

сила»
12.25 Дiстало!
12.45 Факти. День
13.15 Дiстало!
13.50 Т/с «Балада про 

бомбера»
15.45 Факти. День
16.15 Т/с «Балада про 

бомбера»
16.35 Т/с «Убивча

сила»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi

новини
20.15 Т/с «Iржа»
23.10 Х/ф «Теорiя

змови» �
01.40 Т/с «Революцiя»
02.25 Х/ф «Скажений

Макс-3. Пiд куполом 
грому» �

04.05 Т/с «Погоня»

05.40 Х/ф «Справа 
«строкатих»

07.15 Х/ф «Раз на раз не 
випадає»

08.50 Неймовiрна правда 
про зiрок

10.00 Т/с «Пiд Великою 
Ведмедицею»

18.00 «Вікна»-новини

18.55 Неймовiрна правда 

про зiрок

Неймовірні фак-

ти про життя зі-

рок вітчизняного 

та світового шоу-

бізнесу. Цікаві та 

актуальні новини, 

ексклюзивне ві-

део та інтерв’ю зі 

знаменитостями. 

Тепер глядачі 

можуть спробу-

вати зрозуміти 

мотиви вчинків 

своїх кумирів.

20.05 Т/с «Самара»

22.00 «Вікна»-новини

22.35 Х/ф «Чудес не буває»

00.50 Х/ф «Iдеальна 
дружина»

02.30 Нiчний ефiр

05.25 Kids'Time
05.30 М/с «Злюки бобри»
06.10 Kids'Time
06.15 М/с «Котопес»
06.35 Т/с «Воронiни»
07.00 Репортер
07.05 Т/с «Ластiвчине 

гнiздо»
08.10 Т/с «Воронiни»
09.05 Т/с «Не родись 

вродливою»
11.00 Т/с «Воронiни»
15.00 Т/с «Молодiжка»
16.05 Т/с «Не родись 

вродливою»
18.00 Репортер
18.05 Т/с «До смертi 

красива»
19.00 Т/с «Воронiни»
22.00 Х/ф «Король 

вечiрок-2» �
23.55 Х/ф «Переростки» �
01.45 Репортер
01.50 Зона ночi
01.55 Становлення 

українського нiмого 
кiно

02.50 Зона ночi
02.55 С. Параджанов. 

Вiдкладена прем'єра
03.10 Дiалоги
04.05 Зона ночi
04.10 Зима надiї
04.35 Київ на межi столiть
05.00 Моя адреса – 

Соловки. Навiщо 
перекладати Вергiлiя

05.15 Зона ночi

05.00, 15.15 Т/с «УГРО-4»
08.30, 15.00, 19.00, 03.10 

Свiдок
09.00 Т/с «Детективи 

Т. Устинової. Перше 
правило королеви»

13.00 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв-13»

19.30 Х/ф «Кома»
21.30 Х/ф «22 кулi. 

Безсмертний»
23.50 Х/ф «Закон Мерфi»
01.50 Т/с «Закон i порядок. 

Злочиннi намiри-9»
03.40 Випадковий свiдок
04.00 Легенди бандитської 

Одеси

06.15, 13.10 Т/с «ОСА»
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 03.00 Подiї
07.15 Ранок з Україною
09.15, 14.00, 15.20, 17.10 

Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «Чотири пори 

року»
12.00, 19.45 Говорить 

Україна
18.00 Т/с «Три зiрки»
21.00, 23.30 Т/с «Карпов»
01.30, 03.45 Т/с «Ментівськi 

вiйни-7»
05.15 Х/ф «Вiддаленi 

наслiдки»

07.45 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Черепашки 

мутанти нiндзя»
08.55 М/с «Гуфi i його 

команда»
10.55 «Єралаш»
12.00 Т/с «Маленькi 

таємницi»
13.50 Одна за всiх
14.50 Вiталька
15.40 Даєш, молодь!
17.10, 19.00 Розсмiши 

комiка
18.05, 22.40 Т/с 

«Свiтлофор»
20.00 Х/ф «12 мiсяцiв»
22.00 6 кадрiв
23.40 Х/ф «Кабаре»
01.50 Чортiвня щодня
02.40 Рай, гудбай
03.25 Теорiя зради

08.55, 22.15 Швейцарiя – 
Еквадор. Чемпiонат 
свiту ФIФА-2014

11.55, 01.00 Францiя – 
Гондурас. Чемпiонат 
свiту ФIФА-2014

14.00, 02.50 Великий 
футбол. Бразилiя-
2014

14.55, 03.35 Аргентина – 
Боснiя-Герцеговина. 
Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014

16.55, 05.25 Futbol Mundial
17.30 Легенди Прем'єр-Лiги
18.00 Огляд чемпiонату. 

Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014

20.20 М/с «Кумедний м'яч»

06.00 Пiдсумки
06.25 На слуху
07.00 Шустер Live (повтор)
08.05 Шустер Live
11.15 «Хочу спiвати». 

Нацiональний вiдбiр 
на ДПКЄ-2014

11.30 Д/ф «Сiллi, архiпелаг 
нарцисiв»

12.50 Книга.ua
13.30 М/с «Сандокан»
14.15 Т/с «МонтеКрiсто»
15.30 Івропейський стадiон 

культури-2014
17.40 «Хочу спiвати». 

Нацiональний вiдбiр 
на ДПКЄ-2014

18.05 В гостях у Д.Гордона
19.00 Х/ф «Рiно Гаетано».

1 с.
21.00 Пiдсумки дня
21.45 Концерт М. Бурмаки
22.50 Лото «Мегалот»
22.55 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.00 Вiд першої особи
23.35 Золотий гусак
00.00 Х/ф «Бiлявка за 

рогом»
01.20 Пiдсумки дня
01.50 Вiра. Надiя. Любов
02.40 Включення з Кабiнету 

Мiнiстрiв України
03.00 Т/с «МонтеКрiсто»
03.55 Т/с «Роксолана»
05.00 Надвечiр'я

05.35 Т/с «Холостяк»
08.00 Школа доктора 

Комаровського
08.30 Городок
09.30 Новини
10.00 Х/ф «Кавказька 

полонянка, або Новi 
пригоди Шурика»
Ексцентрична ко-
медія з викра-
деннями і пого-
нями розповідає 
про доброго і до-
вірливого Шури-
ка, збирача кав-
казьких старо-
винних обрядів і 
звичаїв, про його 
перше боязке ко-
хання до дівчини, 
через яку він опи-
няється у скрут-
них ситуаціях.

11.30 Т/с «Яблуневий сад»
15.20 Мiжнародний 

фестиваль гумору 
«Юрмала-2013»

18.00 Т/с «Людський 
фактор»

20.00 Подробицi
20.35 Т/с «Людський 

фактор»
22.30 Х/ф «Четвертий 

пасажир»
00.30 Т/с «Мережева 

загроза»
03.55 Мультфiльми
04.35 Подробицi

06.00 Х/ф «На золотому 
ганку сидiли»

07.15 ТСН
08.00 М/с «Гуфi та його 

команда»
08.25 М/с «Гуфi та його 

команда»
09.00 Свiтське життя
10.15 М/с «Маша i Ведмiдь»
10.30 Х/ф «Щастя за 

рецептом»
14.30 Вечiрнiй Київ-2014
16.30 Вечiрнiй квартал
18.30 Розсмiши комiка-5
19.30 ТСН
20.15 Вечiрнiй квартал
22.20 Х/ф «Мандри 

Гуллiвера»
Знайомі нам з 
дитинства приго-
ди Гуллівера – це 
лише частина 
знаменитого ро-
ману, який ніколи 
не перекладався 
на українську мо-
ву повністю. По-
вна версія – в цій 
дивній розумній і 
красивій казці, 
актуальна і 
донині.

00.10 Х/ф «Божевiльний на 
волi»

01.55 Х/ф «На золотому 
ганку сидiли»

03.10 Х/ф «Божевiльний на 
волi»

04.40 ТСН
05.25 Телемагазин
05.40 Х/ф «Мандри 

Гуллiвера»

05.20 Факти
05.55 Х/ф «Чотири таксисти 

i собака-2»
08.25 Зiрка ouTube
09.35 Дача
10.00 Х/ф «Ейр Америка»

Лаос 1969-го. 
Американські пі-
лоти з авіакомпа-
нії «Ейр Америка» 
перевозять гума-
нітарну допомогу 
для місцевого 
населення. Кон-
трабанда нарко-
тиків, зброї, а та-
кож інші небез-
печні випробу-
вання очікують 
героїв, адже тут 

йде війна.

12.20 Т/с «Балада про 
бомбера»

12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Балада про 

бомбера»
18.45 Факти. Вечiр
19.15 Надзвичайнi новини. 

Пiдсумки
20.10 Т/с «Балада про 

бомбера»
22.10 Х/ф «Беовульф» �
00.20 Х/ф «Обряд» �
02.20 Х/ф «Теорiя 

змови» �
04.25 Т/с «Карадай»

06.35 Х/ф «Дiловi люди»
08.05 Караоке на Майданi
09.00 Все буде смачно!
10.10 Хата на тата
12.00 Х/ф «Чудес не 

буває»

Головній героїні 
Жені біля сорока 
років, у неї за 
плечима розлу-
чення з нелюбим 
чоловіком, а до-
росла дочка 
вчиться в Амери-
ці, в той час як 
сама вона, зу-
стрівши і полю-
бивши Гошу, 
проходить усі 
«кола пекла» ро-
ману з одруже-

ним чоловіком...

14.10 Х/ф «Мiй тато – 
льотчик»

16.05 Кохана, ми вбиваємо 
дiтей

18.00 Т/с «Батькiвський 
iнстинкт»

21.35 Вагiтна у 16
22.30 Доньки-матерi
23.30 Давай поговоримо 

про секс
01.05 Х/ф «Покровськi 

ворота»
03.25 Нiчний ефiр

05.45 М/с «Мисливцi за 
привидами»

07.10 М/с «Сильвестр i 
Твiтi»

08.40 М/с «Том i Джеррi»
11.00 M/ф «Том i Джеррi. 

Чарiвник iз країни 
Оз»

12.10 Хто зверху
14.00 Т/с «Супер Макс»
16.05 Т/с «Воронiни»

У звичайному бу-
динку в трикім-
натній квартирі 
живе молода 

сім’я. Костя –  
журналіст. Дру-
жина Віра веде 
господарство, а 
діти не доставля-
ють багато кло-
поту. Набагато 
більше проблем 
їм приносять 

батьки Кості.

18.40 Х/ф «Кiлери» �
20.40 Феномен
01.40 Люди Хе
02.55 Х/ф «Король 

вечiрок-2» �
04.25 Зона ночi
04.30 Леопольд, або Втеча 

вiд свободи
04.55 Митрополит Дмитро 

Могила

04.20 Т/с «УГРО-4»
07.40 Т/с «Детективи 

Т. Устинової. Перше 
правило королеви»

11.30, 03.15 Речовий доказ
12.00 Головний свiдок
12.55, 04.25 Випадковий 

свiдок
13.30 Правда життя
14.00 Крутi 90-тi
14.50 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв»
19.00 Т/с «Громадянка 

начальниця. 
Продовження»

22.30 Т/с «Говорить 
полiцiя!»

01.35 Х/ф «Закон Мерфi»
03.40 Легенди бандитської 

Одеси

07.00, 19.00, 02.20 Подiї
07.15, 09.00 Т/с «Iнтерни»
10.00 Один за сто годин
11.00 Х/ф «Вiддаленi 

наслiдки»
13.10 Т/с «Буду вiрною 

дружиною»
17.15, 19.40 Т/с «Життя 

розсудить»
22.10 Х/ф «Продаіться 

кiшка»
00.30 Х/ф «Одинаки»
03.00 Щиросердне зiзнання
03.25 Т/с «Ментівськi 

вiйни-7»

06.00 М/ф «Спiлка тварин»
07.30 Байдикiвка
08.30 М/с «Смiшарики»
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Даша-

дослiдниця»
10.05 М/ф «Хоробрий 

плавець»
11.50 Х/ф «Гензель i 

Гретель»
12.55 Х/ф «Схiд темряви»
14.40 Х/ф «Вона чоловiк»
16.25 Х/ф «12 мiсяцiв»
18.20 Х/ф «Елвiн i 

бурундуки»
20.00 Розсмiши комiка
22.00, 00.45 Уральскi 

пельменi
23.25 6 кадрiв
01.55 Дiвчата зрозумiють
02.20 З ночi до ранку

08.55, 19.25 Нiмеччина – 
Португалiя. Чемпiонат 
свiту ФIФА-2014

11.55 Iран – Нiгерiя. 
Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014

14.00 Великий футбол. 
Бразилiя-2014

14.55 Гана – США. 
Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014

16.55 Харт – Ман Сiтi. 
Товариський матч

18.55, 02.25 Futbol Mundial
21.25 Live. Товариський 

матч. «Шахтар» – 
«Лiон»

23.25 Огляд чемпiонату. 
Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014
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18:40 «БЕЗ ПОЧУТТІВ» 

НОВИЙ КАНАЛ
Дивак Дерріл погодився брати 
участь у сумнівному медичному 
експерименті, в результаті якого 
всі його почуття повинні були 
багаторазово підсилитися. І все 
було б добре, якби не ці дивні 
побічні ефекти...

20:25 «ОЛЕКСАНДР» 

ICTV
Видовищна картина про гучні 
битви, знамениті перемоги і муд-
ре правління видатного полковод-
ця Олександра Македонського. 
Олександр, який так і залишився 
непереможеним, очолював свої 
війська протягом 8 років.

20:45 «ТЕРАПІЯ ЛЮБОВ’Ю» 

ІНТЕР
Ніна розлучена і одна виховує 
доньку Юлю. Дочка вже виросла, 
і жінки нічого не приховують одна  
від одної. Ніна записується в 
секцію йоги, де знайомиться з 
Євгеном, красенем і успішним 
бізнесменом...

21:25 «ЕРАГОН» 

1+1
Дія відбувається в чарівній краї-
ні Алагезії, яку населяють ельфи, 
гноми і інші казкові персонажі. 
Головний герой – 17-річний 
сільський хлопчисько Ерагон – 
останній з роду драконівських 
вершників.

06.20 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв»

08.05 Т/с «Громадянка 
начальниця. 
Продовження»

11.30 Легенди карного 
розшуку

12.00 Агенти впливу
12.55, 22.45, 05.00 

Випадковий свiдок
13.20 Х/ф «Кома»
15.10 Т/с «Журов»
19.00 Т/с «Павутиння-5»
23.00 Головний свiдок
00.00 Х/ф «У надрах 

кошмару»
01.20 Х/ф «22 кулi. 

Безсмертний»
03.20 Речовий доказ

06.20 Подiї
07.00 Таємницi зiрок
07.55 Т/с «Життя 

розсудить»
11.50 Т/с «Три зiрки»
16.50 Х/ф «Продається 

кiшка»
19.00 Подiї
20.00 Т/с «Iнтерни»
21.00 Т/с «Iнтерни»
23.10 Comed Woman
01.10 Подiї
01.55 Т/с «Ментівськi 

вiйни-7»

05.10 Городок
06.00 Мiжнародний 

фестиваль гумору 
«Юрмала-2013»

08.00 уДачний проект
09.00 Школа доктора 

Комаровського. 
Невiдкладна 
допомога

09.30 Недiльнi новини
10.00 Орел i Решка. На краю 

свiту
11.00 Сусiд на обiд
12.00 Х/ф «Четвертий 

пасажир»
14.00 Т/с «Людський 

фактор»
18.00 Х/ф «Береги 

кохання»
Віра – відпові-
дальна і жвава 
сільська трудів-
ниця. Скрізь Віра 
встигає, ось тіль-
ки в особистому 
житті щастя не-
має. Здається, 
ніяких змін не пе-
редбачається, 
але несподівано 
в село приїжджає 
лікар з міста.

20.00 Подробицi
20.45 Х/ф «Терапiя 

коханням»
22.50 Т/с «Смертельний 

танець»
02.40 Х/ф «Кавказька 

полонянка, або Новi 
пригоди Шурика»

04.00 Мультфiльми
04.45 Подробицi

07.00 Велика iлюзiя
07.35 Марiччин кiнозал
08.00 М/с «Гуфi та його 

команда»
08.25 М/с «Гуфi та його 

команда»
09.00 Лотерея «ЛОТО-

ЗАБАВА»
10.10 ТСН
11.00 Свiт навиворiт-5
12.30 М/с «Маша i Ведмiдь»
13.50 Х/ф «Будинок 

Великої Матусi-2»
15.50 Мiняю жiнку-9
17.25 Розсмiши комiка-5
18.25 Українськi сенсацiї
19.30 ТСН
20.15 Мiй малюк зможе
21.25 Х/ф «Ерагон»
23.30 Х/ф «Остання

пiсня» �
Життя 17-річної 
Вероніки Міллер 
перевертається 
догори ногами, 
коли її батьки 
розлучаються, і 
батько переби-
рається до міста 
Вілмінгтон, Нью-
Йорк. Дівчина 
віддаляється від 
родичів, особли-
во від батька.

01.35 Х/ф «Будинок 
Великої Матусi-2»

03.05 Мiняю жiнку-9
04.05 Х/ф «Ерагон»
05.40 Телемагазин

05.55 Факти

06.25 Таксi

06.50 Анекдоти по-
українськи

07.40 Зiрка YouTube

08.50 Дивитись усiм!

12.35 Т/с «Iржа»

12.45 Факти. День

13.00 Т/с «Iржа»

18.45 Факти тижня

20.25 Х/ф «Олександр»

23.55 Х/ф «Беовульф» �
01.50 Х/ф «Мовчання 

ягнят» �

Намагаючись 

знайти маніяка, 

який вбиває жі-

нок, агент ФБР 

Клариса Старлінг 

насмілюється на 

консультацію із 

знаменитим 

ув'язненим, 

вбивцею Ганні-

балом Лектером. 

У результаті важ-

кої психологічної 

дуелі Клариса 

виходить на слід 

маніяка.

03.40 Т/с «Карадай»

05.05 Х/ф «34-й швидкий»
06.25 Х/ф «Земля 

Саннiкова»
08.00 Т/с «Самара»
08.55 Все буде смачно!
09.50 Караоке на Майданi
10.45 Т/с «Самара»
15.20 Т/с «Батькiвський 

iнстинкт»
19.00 Битва екстрасенсiв
20.30 «Вікна»-новини
21.00 Х/ф «Осiннiй

вальс» �

У нічному клубі 

Максим знайо-

миться з дівчи-

ною Машею. Не-

забаром вона 

приходить най-

матися на роботу 

в столичне ріел-

торське агент-

ство, яким керує 

Максим. Він не 

тільки бере дів-

чину на роботу, 

але і закохується 

в неї.

23.05 Х/ф «Старий новий 
дiм» �

00.55 Х/ф «Ще раз про 
кохання»

02.35 Нiчний ефiр

05.55 М/с «Мисливцi за 
привидами»

06.40 М/с «Новi пригоди 
мисливцiв за 
привидами»

07.00 М/ф «Скубi Ду. 
Проклiн озерного 
монстра»

08.25 М/ф «Друзi на 
нещастя»

09.55 Х/ф «Зачарована 
Елла»
Маленьку Еллу 
щедро нагороди-
ла фея Люсінда, 
зробивши її зраз-
ково-слухняною 
дівчинкою. З тих 
пір Елла фізично 
не може відпові-
сти відмовою на 
будь-яке прохан-
ня і вказівки, від 
кого б вони не 
виходили.

11.50 Файна Украйна
14.00 Т/с «Супер Макс»
16.05 Т/с «Воронiни»
18.40 Х/ф «Без 

почуттiв» �
20.40 Шоумастгоуон
03.00 М/ф «Друзi на 

нещастя»
04.00 Зона ночi
04.05 Моя адреса – 

Соловки. Тягар 
мовчання

04.25 Зона ночi

08.30 М/с «Смiшарики»
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Даша-дослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго, 

вперед!»
10.35 М/ф «Морська 

бригада»
12.10 М/ф «Школа 

монстрiв. Мiсто 
страхiв»

13.10 Х/ф «Цуценята 
Санти»

14.45 Х/ф «Елвiн i 
бурундуки»

16.15 Королева балу
18.00 Країна У
20.00 Розсмiши комiка
22.00, 00.45 Уральскi 

пельменi
23.25 6 кадрiв
01.55 Дiвчата зрозумiють

06.00, 19.00 Оле, Мундiаль!
07.05, 05.25 Профайли
07.20, 11.00, 20.30, 00.15 

Мундiаль. Матч-центр
08.55, 22.15 Бельгiя – 

Алжир. Чемпiонат 
свiту ФIФА-2014

11.55, 01.00 Бразилiя – 
Мексика. Чемпiонат 
свiту ФIФА-2014

14.00, 02.50 Великий 
футбол. Бразилiя-
2014

14.55, 03.35 Росiя – Пiвд. 
Корея. Чемпiонат 
свiту ФIФА-2014

16.55 Live. Товариський 
матч. «Борусiя» – 
«Сток Сiтi»

20.20 М/с «Кумедний м'яч»

06.05 Свiт православ'я
06.40 Вiд першої особи
07.10 Крок до зiрок
07.50 Золотий гусак
08.10 Шеф-кухар країни
09.55 Хто в домi хазяїн
10.45 Околиця
11.20, 17.25 «Хочу 

спiвати». 
Нацiональний вiдбiр 
на ДПКЄ-2014

11.30 Українського роду
11.45 Iнтелект.ua
12.30 Д/ф «Рондо для 

лицаря. Вiктор Гресь»
13.35 М/с «Сандокан»
14.30, 03.00 Т/с 

«МонтеКрiсто»
15.35, 01.50 Фольк-music
16.50 Театральнi сезони
17.35 В гостях у Д. Гордона
18.40 Х/ф «Рiно Гаетано».

 2 с.
20.30 Перша шпальта
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.45 Д/ф «20. Двадцять 

свiдчень про 
переломний день 
протистоянь на 
Майданi»

22.55 Лото «Трiйка», 
«Кено», «Максима»

23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки
23.35 Концерт «Приречений 

на любов»
03.55 Т/с «Роксолана»
05.05 Нехай вам буде 

кольорово!
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З питань розміщення реклами на шпальтах газети звертатися 
у відділ реклами та договірної роботи Інформагентства 
Держприкордонслужби України за тел.: (044) 566-43-30
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власних назв та інших відомостей несуть автори 
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не повертаються і не рецензуються. Редакція 
залишає за собою право редагувати матеріали. 
При використанні наших публікацій посилання на 
газету обов’язкове.
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Світлана 
Чумаченко

Білгород-Дністровський район Одеської області. 

Допоможіть знайти 14-річну мешканку с.Софіївка Світлану Чумаченко!
Вранці 07 червня 2014 вона пішла з дому та досі не повернулася.
Прикмети дитини: виглядає на 15-16 
років, зріст 160-165 см, середньої статури, 
темне волосся середньої довжини, очі 
світлі.
Одяг: сіра майка з чорними смужками, 
чорні штани, рожеві черевики.

ФОТОФАКТ

ПРО ÆИТТЯ 
ДЕРÆАВНОГО 

РУÁЕÆУ

газети – 61023, журналу – 48736
Передплатний індекс:
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Нині для українців духо-
вне єднання та співпраця різ-
них родів військ є актуальними 
як ніколи. Також важливою є 
можливість доступу до неспо-
твореної пропагандистською 
машиною опонентів інформації 
про стан справ на «обласканих» 
сусідською агресією територіях 
України. Виконанню цих двох 
місій посприяв глава Генераль-
ної дирекції Міжнародної ака-
демії рейтингових технологій 
і соціології «Золота Фортуна», 
член Громадської Ради при Адмі-
ністрації ДПСУ полковник запа-
су Дмитро Акімов. Він прибув до 
Гоми та Бунії, аби вручити наго-
роди військовослужбовцям 18-го 
Окремого вертольотного загону 
в Конго, а заодно виконав і про-
світницьку місію.

Так, нещодавно українські 
військовослужбовці, які в складі 
миротворчого контингенту ООН 
перебувають у Конго, мали мож-
ливість ознайомитися з реальною 
ситуацією в «гарячих районах» 
України з достовірних джерел – 
військових друкованих засобів 
інформації, в тому числі газети та 
журналу Держприкордонслужби. 
Більше того, за допомогою ін-
формації та ілюстрацій «Прикор-
донника України» та «Кордону» 
наші миротворці розповідали про 
події на Батьківщині своїм коле-
гам – «блакитним шоломам», які 
прибули в Конго з багатьох інших 
куточків земної кулі.                      n

З МЕРЕЖІ

Лист матері

«Ìам, я тут научился Ðодину любить. Пока не бûло воéнû - вс¸ 
бûло другое. Если бû мне предложили ехать в Ðоссию и поменять 
гражданство за огромную зарплату – я бû поехал. Ðаньøе. Òеперь – 
ни за что, я ýту землю, ýту страну, даже наøу семью по-другому по-
чувствовал. Когда я присягал на верность украинскому народу – ýто 
бûл абстрактнûé народ. À когда мû приехали в поле с сухпаéком на 
двое суток и к нам начали толпами ездить местнûе жители с разноé 
едоé – от картохи меøками до конôет коробками – я увидел наø на-
род и понял, что не смогу их предать. È понял, что если я вас всех не 
прикрою – никто не защитит. Äаже если бû мне сеéчас предложили 
вернуться домоé в часть – я бû не поехал. Потому что именно тут 
именно я нужен ýтому народу». ß тихо плакала. Íе думала, что моé 
раздолбаé-сûн вот так вдруг станет Ìужчиноé».

Безмежний інтернет наштов-
хнув на публікацію, слова якої 
беруть за душу. Автор підписався 
просто – МАТÈ ПРÈКОРДОН-
НÈКА. 

Більш детальний пошук пер-
шоджерела перекидав на чис-
ленні передруки, кожен з яких 
супроводжувався величезною 

кількістю лайків та коментарів. 
Хто ж ця жінка, як звуть її сина і 
на якому гарячому сегменті укра-
їнського рубежу він служить, 
знайти не вдалося. І це, мабуть, 
на краще, адже кожна мати хоче 
гордитися своїм сином та бачити 
у ньому справжнього чоловіка, 
людину честі, захисника…         n

Втрачене посвідчення «Ветеран військової служби» серії СБВ №003282, видане Службою безпеки України 
16.08.2005 року на ім’я Осипчука Леоніда Євстафійовича вважати недійсним.

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

Колектив управління правового 
забезпечення Адміністрації 
Держприкордонслужби щиро вітає 
заступника начальника управління 
правового забезпечення 
полковника юстиції ЩЕГЕЛЯ 
Валерія Олексійовича із 50-річчям!

Сьогодні рівно 50 у Вас минає,
А скільки їх ще буде у житті...
Про це ніхто з нас поки що не знає.
Хай роки Ваші будуть золоті.

Нехай кожен день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива.
Здійсняться хай мрії і задуми всі,
І все у житті буде на висоті!

Здоров'ям міцніти, 
життю радіти,

Хай радість приносять онуки і діти.
Хай Ваша родина росте, розквітає,
На добрі діла хай Господь наставляє!

Персонал відділу прикордонної 
служби «Селятин» Чернівецького 
прикордонного загону, 
співслужбовці та родина щиро 
вітають з Днем народження 
начальника відділу майора 
ОСАДЧУКА Юрія Степановича! 
Нехай здійсняться всі Ваші 
творчі задуми і кожен Ваш день 
буде осяяний почуттям любові і 
взаєморозуміння, а добре здоров’я 
та гарний настрій стануть запорукою 
успішної праці, в ім’я розвитку рідної 
України та благополуччя Вашої 
родини!

Зустрілись український алфавіт з ро-
сійським. Останній і запитує:

– Что ýто за буква: палка с точкой 
сверху?

Український відповідає:
– Та це наша буква «і», аналог євро-

пейської англомовної «ай», як символ до-
давання, об’єднання з європейцями.

– А с двумя точками?
– А це у букви «і» очі через заздрощі 

повилазили, коли вона взнала, що стояти-
ме в кінці велико¿ Росі¿.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

РОБОТА З МОЛОДДЮ

«Малий» десант на кордоні

Аліна ДЕМÁІЦЬКА 

Діти від 8 до 17 років 
наживо побачили служ-
бу прикордонників на 
пунктах пропуску через 
українсько-білоруський 
кордон. Þним десантни-
кам продемонстрували 
роботу чотирилапих по-
мічників «зелених кашке-
тів», а саме як ті виявляли 
вибухівку, незаконні ван-
тажі й майно. Під час  екс-
курсії дітям показали, як 
затримують порушників 
державного рубежу. Окрім 
того, юні десантники мали 
можливість оглянути зброю 
і техніку, які в службі засто-
совують прикордонники.

Тренер з військово-
спортивного багатоборства 
Школи юних десантників 
Валентин Романчук пере-
конаний, що такі екскурсії 
сприяють патріотичному 
вихованню підростаючого 

покоління та розвивають 
почуття громадянської гід-
ності, відповідальності й 
обов’язку.

– Мені телефонують 
батьки і кажуть, що їхні 
діти вже хочуть стати при-
кордонниками. Навіть ті, 

які до цього часу хотіли в 
майбутньому обрати іншу 
професію, – усміхаючись 
розповідає Валентин Ро-
манчук. 

Ініціатором та органі-
затором незабутньої екс-
курсії для дітей став Æито-
мирський прикордонний 
загін. Ефект від заходу пе-
ревершив усі сподівання, 
тому щось подібне плану-
ють проводити й надалі. n

Цілісінький один день пліч–о–пліч із 
українськими прикордонниками провели 
23 вихованці Школи юних десантників 
Житомира. 


