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Десант буде
лише вранці

Іспит на кохання

Про що думали в ці хвилини хлопці
з групи захоплення? За кілька хвилин
вертольоти зависнуть над землею і першим
на неї зістрибне майор. Зістрибне без нічого,
без речей, які в іншому гелікоптері. Вони –
перші, вони – група захоплення: з автоматом,
кількома магазинами до нього та гранатами.
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Перебираючи творчий архів, я несподівано наткнувся
на пожовклий від часу аркуш паперу із власноручним
утаємниченим надписом: «Чи може бути таке?!». Відразу ж
згадався давній зимовий вечір у затишній гостині офіцеравідставника. Тоді хтось із нас, ще молодих «гусарів»,
намагаючись підтримати чоловічу розмову про традиції
та звичаї українців відзначати святкові дати, запитав
господаря: «А яке свято залишилося у вашому житті
найбільш пам’ятним?». Ось що ми почули у відповідь.
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ЗАСНОВАНА У 1943 РОЦІ

Прикордонний
літопис Афгану

Стоячи біля мосту через Амудар’ю відомий всім по Афганістану
телерепортер Михайло Лещинський бадьоро сповіщав в телекамеру
про те, що наші хлопці, з честю виконавши свій обов’язок на
афганській землі, повертаються на Батьківщину. Так, у нього виходило
просто й зрозуміло: обов’язок, Батьківщина, честь. Ні, не все тоді
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випробуванню порою надлюдських можливостей нашого солдата,
інші шкодували про скоєне, треті з прикрістю досадували на те, що не
вдалося виконати задумане.
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ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

>

Державний кордон України перетнуло

1,2 млн.
осіб

320

тис.
транспортних засобів

Затримано
за незаконне
перетинання
кордону

44
осіб

>

20

з них
незаконні мігранти

Вилучено

7

од.
зброї

>

13

од.
боєприпасів

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

300

тис. грн.
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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

n Єдина митна
інформація

Міндоходів України та
Державний митний комітет
Білорусі створять єдину
систему обміну інформацією.
Таке рішення прийнято на
черговому засіданні робочої
групи з актуалізації регламенту
обміну інформацією між обома
країнами. Завдяки системі
сторони обмінюватимуться
попередньою інформацією про
товари та транспортні засоби,
які переміщуються через
українсько-білоруський кордон.
Як зазначають спеціалісти
Міндоходів, впровадження єдиної
системи обміну інформацією,
в першу чергу, сприятиме
зменшенню кількості незаконних
переміщень. Наявність
оперативної інформації від
білоруських колег дасть змогу
ефективніше використовувати
систему аналізу ризиків. А це, у
свою чергу, не лише спростить
митні процедури та скоротить час
на їх проведення, а й посилить
економічну безпеку країни.
Нагадаємо, що подібний обмін
інформацією вже здійснюється
Україною з митними органами
Російської Федерації, Республіки
Молдова та Польщі.
Василь ДРОЗДОВ

n ЗНО–2014 –
зволікати
не варто

Директора Українського
центру оцінювання якості освіти
Ірина Зайцева повідомила, що
станом на 11 лютого нинішнього
року для участі у зовнішньому
незалежному оцінюванні
зареєструвалося 87 213 осіб, з
них 75 532 абітурієнти (близько
87 %) – випускники поточного
року. Директор Українського
центру оцінювання якості
освіти порадила не відкладати
реєстрацію на останні дні, бо у
такому випадку абітурієнт може
не встигнути за необхідності
внести зміни до своїх даних або
виправити можливі помилки,
допущені під час реєстрації.
Також Ірина Зайцева зазначила,
що за попередніми даними у
порівнянні з минулим роком в
абітурієнтів дещо підвищився
інтерес до англійської мови,
хімії та світової літератури,
натомість знизився – до історії
України та географії. Директор
центру нагадала, що тестування
розпочнеться 3 червня тестом з
іноземної мови та завершиться
27 червня світовою літературою.
Додаткову сесію зовнішнього
незалежного оцінювання буде
проведено з 4 до 11 липня 2014
року. Участь у ній зможуть взяти
особи, які зареєструвалися
для участі в зовнішньому
незалежному оцінюванні, але з
поважних причин не змогли взяти
в ньому участь. Розповіла вона
й про найпоширеніші помилки,
що допускаються абітурієнтами
під час реєстрації. Зокрема, це
невідповідність даних у поданих
абітурієнтами документах, не
вклеєно фотокартки до заявиреєстраційної картки або
використано так звані «домашні»
фотографії та багато іншого.
Олена ТАЩИЛІНА

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА

Казначейство перейшло на «Є-Казну»
Протягом 2013 року
Держказначейство здійснило
безпрецедентну за масштабами
та своїм значенням
модернізацію основного
комплексу з обслуговування
бюджетів.
Сергій ПОЛІЩУК

Як повідомив Голова Державної казначейської служби України Сергій Харченко,
у період з квітня по грудень 2013 року його
відомство здійснило проектування та ввело
у промислову експлуатацію нову автоматизовану систему «Є-Казна». Вона дозволила докорінно перебудувати весь комплекс
програмно-прикладного забезпечення в
Казначействі України та дала початок абсолютно новим сервісам, які відповідають
світовому рівню обслуговування розпорядників бюджетних коштів. Слід зазначити,
що аналог АС «Є-Казна» відсутній в країнах
СНД, що є яскравим досягненням перспек-

тивного розвитку казначейської системи
України.
Програмно-технічний комплекс АС
«Є-Казна» є оптимальним, ефективним і
гармонійним поєднанням облікової та платіжної систем органів Казначейства, що базується на єдиній інтегрованій платформі
й передових інформаційних технологіях.
Новинка суттєво сприяє вирішенню низки

першочергових завдань, поставлених перед
органами Казначейства, а саме:
– мінімізацію часу на виконання окремих
казначейських транзакцій (від 30 хв. до 1 хв.);
– спрощення обліку казначейських операцій завдяки поєднанню облікової та платіжної системи на єдиній платформі;
– оптимізацію забезпечення використання бюджетних коштів виключно в межах
діючого бюджетного законодавства шляхом
посилення контролю за дотриманням платіжної дисципліни розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів;
– зменшення вартості супроводження
інформаційних систем з обслуговування бюджетів;
– запровадження електронного документообігу в частині надання в електронному
вигляді документів і звітності. Це, зокрема,
призведе до економії часу, коштів і витратних матеріалів шляхом впровадження сервісу дистанційного обслуговування клієнтів
через програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства – Казначейство» з використанням засобів електронного цифрового
підпису для всіх облікових операцій.
n

ІНФРАСТРУКТУРА

Вантажівки
зважать автоматично
Державне агентство з питань науки, інновацій
та інформатизації нині активно працює над
встановленням автоматичних ваг на найбільших
автомагістралях України. Зокрема, протягом
2014–2015 років на вітчизняних дорогах з’явиться
понад 70 комплексів для автоматичного
зважування автомобілів.
Юрій ЗАНОЗ

Як заявив Голова Держінформнауки Володимир Семиноженко, доповідаючи Уряду про
стан виконання проектів Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014
роки, одним із найбільш важливих проектів програми є встановлення автоматичних ваг на
автомобільних дорогах України.
Такий крок обумовлений погіршенням стану шляхів через недотримання автоперевізниками
обмежень осьових навантажень і
загальної маси транспортних засобів при здійсненні перевезень.

– Тільки за літній період,
коли температура повітря суттєво піднімається, сума збитків
дорожнього господарства на дорогах загального користування
складає близько 2 млрд. грн. на
рік, а за зимово-осінній період – близько 5 млрд. гривень.
Встановлення
автоматичних
ваг на автомобільних дорогах
України дозволить виявляти та
фіксувати порушення Правил
дорожнього руху, а це дисциплінує перевізників і дозволить зберегти дороги від передчасного
руйнування, – зазначив Голова
Держінформнауки.
Посадовець також повідомив, що у травні минулого
року на автомобільній до-

розі Київ–Чоп в напрямку
Житомир–Київ встановлено
перший експериментальний
ваговий комплекс. Для виконання робіт було залучено 2,7
млн. грн. інвестицій. Комплекс автоматично реєстрував
навантаження кожної вісі автотранспорту на дорогу, ідентифікував авто за моделлю та
номером. У результаті – упродовж лише одного місяця було

зафіксовано близько 15 тис.
порушників.
При цьому Володимир Семиноженко поінформував, що
2014 року планується встановити мінімум 12 автоматичних ваг
на автомобільних дорогах України. Для фінансування цих робіт
буде залучено 32,4 млн. гривень.
А наступного, 2015 року, передбачається встановити ще 40-60
таких вагових комплексів.
n

ДОСЛІДЖЕННЯ

ТОП благополучних регіонів...
і не дуже
Державна служба статистики провела дослідження, де визначила
найбільш зручні для проживання і найбільш неблагополучні регіони
України.

Світлана ДЕЙЧУК

Для складання рейтингу використовувалися такі критерії: рівень злочинності,
чисельність тяжких злочинів і самогубств,
кількість хворих на відкриту й активну форму туберкульозу, кількість психічних розладів, поширеність алкоголізму та наркоманії,
рівень безробіття населення, чисельність

ДТП, борги по заробітній платі, співвідношення шлюбів і розлучень, кількість дітей,
народжених поза шлюбом.
За даними статистики, п'ятьма найбільш небезпечними і неблагополучними
стали регіони Півдня та Сходу України. Так,
п'ятим з кінця і на 23-му місці опинилося
місто Запоріжжя, на 24-му – Київ, на 25-му
– Кіровоград, 26-м став Крим. Найнебезпечнішим визнано Севастополь – у місті
високі показники боргів по зарплаті, злочинності, ДТП, алкоголізму, наркоманії та
психозів.

Водночас за співвідношенням усіх даних
найблагополучнішими визнано західні регіони держави. Очолюють рейтинг: ІваноФранківськ (1-е місце), Чернівці (2-е), Рівне
(3-є), Ужгород (4-е), Тернопіль (5-е). Дані
регіони мають найкращі показники з криміногенної та соціальної статистики. Так, в
Івано-Франківську найменше злочинності, Закарпаття може похвалитися стійкістю
шлюбів, а в Тернополі найменше дітей, народжених поза шлюбом. Також на заході
країни найменше хворих на психічні розлади, наркоманів і алкоголіків.
n
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ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ

ГАРЯЧІ БУДНІ

«Ми завжди
добивалися перемоги»

n Румунські

Остапи Бендери

У столичному Укрінформі відбулася прес–
конференція з нагоди 25–ої річниці виведення
радянських військ з Демократичної Республіки
Афганістан і Року вшанування учасників
бойових дій на території інших держав. Головний
організатор заходу – Українська Спілка ветеранів
Афганістану (воїнів–інтернаціоналістів).
Максим МАЛОВ

Участь у зібранні взяли голова УСВА, Герой України Сергій Червонописький, перший
заступник голови Державної
служби з питань інвалідів і ветеранів України Володимир Сіроштан, Герой Радянського Союзу
Валерій Гринчак, почесний президент Всеукраїнського благодійного фонду «Каскад» Геннадій Лобачев та інші.
Враховуючи
значимість
події і, власне, “круглої” дати,
пов’язаної з афганською війною та яскравий представницький
склад
учасників
прес-конференції, журналістів було більше, ніж зазвичай.
Спілкування з ними на тлі поточних соціально-політичних
подій в Україні було надзвичайно живим і максимально
відвертим.
У своєму вступному слові, Сергій Червонописький
зазначив, що ця дата – 25-ти
річчя з дня виводу радянських
військ з Афганістану – є дуже

значимою датою для усіх воїнівінтернаціоналістів.
– 160 тисяч 375 українців
брали участь у тій війні, з них
загинуло – 3360 вояків. 21 наш
земляк стали Героями Радянського Союзу, – розповідає Сергій Червонописький. – Мені
здається, що найбільш чітко події тієї війни охарактеризував
командувач 40-ої армії Борис
Громов. Він сказав, що війська
обмеженого контингенту робили те, що вважали необхідним,
а «душмани» лише те, що могли.
Тобто в локальних бойових діях
ми завжди добивалися перемоги
і 25 років потому радянські воїни
вийшли з Афганістану злагодженим порядком та з розгорнутими
бойовими прапорами.
Хочу відзначити, що український народ поставився до
ветеранів-афганців дуже поважно й душевно. Для прикладу, лише пам’ятників в Україні
зведено 557, і це здебільшого
за ініціативи місцевих громад і
звичайних громадян.
– На фоні просторів країн
СНД Україна має дуже достойний вигляд стосовно законо-

давства щодо ветеранів війни
в цілому й інтернаціоналістів
зокрема, – підтримав діалог з
журналістами Володимир Сіроштан. – Водночас у ветеранів
є й чимало проблем. Справа в
тому, що серед них досить великий відсоток смертності по
країні, причому середній вік
«афганців», як правило, не досягає 50-ти років. Пояснюється це
недостатнім рівнем медичного
забезпечення у регіонах.
У цьому контексті варто відмітити вимоги Міністерства
соціальної політики. Зокрема,
напередодні відзначення 25-ої
річниці виведення військ з Афганістану і Року вшанування
учасників бойових дій на території інших держав в.о. міністра
Мінсоцполітики Наталія Королевська зазначила, що обласні
управління соціального захисту
зобов'язані більш щільно спів
працювати з ветеранськими організаціями і вести планомірну
роботу протягом усього року.
«Соціальний захист інвалідів війни, ветеранів, учасників
бойових дій був і залишається се-

Плекаючи патріотів
Представники
Громадської
організації Кримське
республіканське
об’єднання «Страж
кордону» разом
з керченськими
організаціями
ветеранів та
Союзом воїнів–
інтернаціоналістів
провели зустріч
із учнями
Горностаївської
ЗОШ І–ІІІ ступенів,
приуроченої 25–річчю
виведення військ
з Демократичної
Республіки
Афганістан.

Основним завданням, яке ставили перед собою організатори зустрічі, було підвищення патріотичного
виховання молоді, збереження і розвиток почуття гордості й поваги до
подвигу воїнів-інтернаціоналістів,
любові до своєї Батьківщини, формування моральних і громадських
якостей на героїчній історії та традиціях вартових кордонів Вітчизни.
Крім того, школярів ознайомили
з особливостями служби «зелених

ред пріоритетів Мінсоцполітики.
Від усіх без винятку областей я
вимагаю реальну спільну роботу,
спрямовану на вирішення конкретних проблем і допомогу людям», – сказала в.о. міністра.
Наталія Королевська нагадала, що місцеві управління
повинні скласти плани спільно
з ветеранськими організаціями.
«Тільки прошу не робити так, як
це іноді бувало, що напередодні
ювілейної дати багато подій, які
в авральному порядку готуються. А потім про ветеранів на рік
забувають», – акцентувала в.о.
міністра.
Також Наталія Королевська зажадала від усіх управлінь
соціального захисту бути уважними до кожного звернення ветеранів. Одночасно вона звернулася з проханням до організацій
ветеранів постійно контролювати ситуацію на місцях. «Прошу
вас у цьому питанні бути очима
й вухами Міністерства. Як тільки бачите недоробки – прохання відразу сигналізувати»,
– попросила очільник Мінсоцполітики.
n
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Польовий вишкіл
зв’язківців
У відомстві пройшло комплексне
тренування, під час якого персонал
польових вузлів зв’язку та корабельних
командних пунктів відпрацьовував
завдання із забезпечення зв’язком різних
ланок управління.
Андрій ПОЛЮК

кашкетів» та діяльністю гуртків юних
друзів прикордонників.
Воїни-інтернаціоналісти
Валерій Большаков, Василь Місюра та
Олег Тисленко розповіли школярам
про ратний подвиг і самовідданість
охоронців рубежу. Проведена у неформальній обстановці розповідь безпосередніх учасників бойових дій в
Афганістані, яка супроводжувалася
показом військової атрибутики, зустріла живий інтерес у дітлахів. А гості,
окрім приємного спілкування з малечею, ознайомилися з експозицією
шкільного музею і подарували учням
пам’ятні сувеніри.
n

У ході тренування здійснено розгортання польових
вузлів зв’язку органів охорони кордону, організовано
чергування у польових радіомережах (радіонапрямах) та
здійснено обмін інформацією маскувального змісту.
Персонал польових вузлів зв’язку та корабельних
командних пунктів продемонстрував високі навички зі
спеціальної підготовки, вмілі практичні дії щодо відпрацювання нормативів, навчальних завдань та ведення радіообміну. За результатами тренування кращими визнано
Мукачівський, Білгород-Дністровський прикордонні загони та Керченський загін морської охорони.
n

Співробітники
Держприкордонслужби та
працівники митниці в пункті
пропуску «Рава-Руська» виявили
приховані ювелірні вироби.
Везли їх двоє громадян Румунії
автомобілями «Пежо» та
«Опель». Чоловіки, виїжджаючи
з України, обрали смугу руху
«зелений коридор». Однак
правоохоронці прийняли рішення
провести поглиблений огляд
їхніх транспортних засобів. Як
результат, в авто було знайдено
166 каблучок, 40 браслетів та
10 ланцюжків з металу жовтого
кольору. Румуни приховали їх у
спинках сидінь. Примітно, що
чимала кількість виробів мала
заводську пробу. Наразі товар
вилучено та передано працівникам
митниці. Оцінка прикрас і правові
рішення стосовно даних громадян
буде надано після висновків
експертизи.
Ярослава МЕЛЬНИК

n 8,8 кг

«травички»
у бампері
У пункті пропуску «Гоптівка»
під час перевірки автомобіля
«Фольцваген» на машину
спрацював прикордонний
пес, натренований для
пошуку наркотиків. У ході
попереднього огляду авто було
знайдено пакунки з рослинною
речовиною. Їх 52-річний
українець приховав у задньому
бампері свого авто. Іномарку
відразу направили на поглиблену
перевірку, а про даний факт
повідомили співробітників СБУ.
Після прибуття останніх, під час
додаткового огляду з бампера
транспортного засобу витягли
25 поліетиленових брикетів
з рослинною речовиною
вагою 8,8 кілограма. Наразі
зілля вилучили, а чоловіку
доведеться давати пояснення
співробітникам СБУ.
Андрій ДЕМЧЕНКО

n Ловись, рибка…
У районі с. Стерегуще
АР Крим прикордонники
Азово-Чорноморського
регіонального управління
Держприкордонслужби України
спільно із співробітниками СБУ
затримали 55-річного місцевого
жителя на катері типу «Прогрес»
з чималим уловом осетрових
порід. Даний громадянин
автомобілем перевіз катер з
причалу на узбережжя і вийшов
у море поза пунктом базування.
За порушення прикордонного
режиму (вихід в море плавзасобу
поза пунктом базування) стосовно
затриманого прикордонники
склали протокол за ст. 202 КУпАП.
Прибулі згодом представники
МВС та Держрибоохорони
при огляді автомобіля й катера
зловмисника виявили 12 білуг, 24
осетри, 6 севрюг, а також знаряддя
незаконного лову – понад 90
метрів сітки. Попередня сума
збитку, заподіяного незаконним
виловом риби цінних порід,
склала 2 млн. 640 тис. гривень.
Андрій БАЗАН
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МОВОЮ ФАКТІВ

Прикордонний літопис Афгану

Стоячи біля мосту через Амудар’ю відомий всім по Афганістану
телерепортер Михайло Лещинський бадьоро сповіщав в телекамеру про
те, що наші хлопці, з честю виконавши свій обов’язок на афганській землі,
повертаються на Батьківщину. Так, у нього виходило просто й зрозуміло:
обов’язок, Батьківщина, честь. Ні, не все тоді на березі прикордонної річки
було так однозначно, як хотілося б бачити сильним світу цього. Одні дійсно
раділи, що прийшов кінець випробуванню порою надлюдських можливостей
нашого солдата, інші шкодували про скоєне, треті з прикрістю досадували
на те, що не вдалося виконати задумане.

Григорій МІНІН

15 лютого 2014 ми відзначаємо 25-ту річницю виведення
радянських військ з Афганістану.
І в пам'яті людській збереглася повага до воїнів, які проявили мужність, стійкість і відвагу при виконанні солдатського обов'язку.
Війна в Афганістані та інші
зарубіжні конфлікти, в які ми,
підкоряючись військовій присязі, зробили крок в єдиному
бойовому строю, обпалили наші
обличчя, наші серця й наші душі.
Нехай політики по-своєму оцінюють події тієї давнини, важливо одне: ми були й назавжди
залишимося в пам'яті народній
солдатами, які виконали свій
обов'язок перед Батьківщиною.
Спецоперація СРСР в Афганістані (1979–1989 рр.) майже
вдвічі перевищила термін найжорстокішої в історії людства Другої
світової війни. (1939–1945 рр.).
Вона стала найтривалішою і найбільш кровопролитною з більш
ніж двадцяти локальних війн і
збройних конфліктів за участю
радянських військ за кордоном у
другій половині ХХ століття. Але
й досі вона залишається «білою
плямою» історії, незрозумілою
для більшості людей і, насамперед, молоді. Причин тому безліч.
Діяльність прикордонних військ в
Афганістані замовчується і досі є

секретною інформацією в архівах
Росії, до того ж багато матеріалів
знищено.
Причини, що спричинили
проведення спецоперацій 40 А
і прикордонних військ, перебували в площині гегемоністських
устремлінь СРСР і США, логіки
«холодної війни, протиборства
двох військово-політичних блоків – ОВД (Організації Варшавського договору) і НАТО. Два
табори повели боротьбу з утягування в свою сферу впливу країн
«третього світу». Запрацювала на
повну силу теза «Про інтернаціональну допомогу». Вона, зокрема, включала і військову підтримку.
До 1987 року Радянський
Союз уже мав великий досвід підтримки своїх партнерів
в Угорщині, на Кубі, В'єтнамі
та Чехословаччині. Ці дії не
принесли ніяких ускладнень на
міжнародній арені. Тому Політбюро ЦК КПРС рішенням про
військове втручання в ДРА хотіло
повторити те, що вже робилося
неодноразово.
12.12.1979 року Політбюро
приймає рішення про початок
спецоперації в Афганістані. У
зв’язку з вводом 40 А та ведення
бойових дій у південних районах
Демократичної Республіки Афганістан (ДРА) основна частина
незаконних військових формувань кинулася в північні райони. Так, на участку Пянджського прикордонного загону НВФ
нараховували близько 70 тисяч
осіб. У загальній складності в
прикордонних районах на кордоні з СРСР нараховувалося понад
200 тисяч моджахедів.
Основними видами диверсійних і терористичних бойових дій
були: напад на населені пункти,
органи державної влади, напад
на радянських громадян; прикордонні гарнізони; масований
обстріл населених пунктів та економічних об'єктів; захоплення
радянських прикордонників; напад на транспортні колони тощо.
Основою дій НВФ став ісламський фундаменталізм, який став
ідеологічною основою «Джиха-

ду». В Афганістані в період спецоперації прикордонних військ
ми зіткнулися з міжнародним
тероризмом. З'являється поняття
«наркотероризм». Здійснюється
тісний взаємозв'язок між виробництвом, торгівлею наркотиками і закупівлею на наркогроші
зброї для терористичних, диверсійних акцій. Хвиля наркотероризму, яка зараз захлеснула весь
світ, почала свій розбіг з Афганістану 1980 року.
У зв'язку з цим було прийнято рішення, в тому числі й на
прохання афганського уряду, про
введення в прикордонні провінції підрозділів Прикордонних
військ КДБ СРСР.
Перед
прикордонниками
було поставлено головні завдання: стабілізація обстановки; забезпечення надійної охорони,
оборони і безпеки державного
кордону; забезпечення спокійного мирного життя місцевого населення прикордонних районів СРСР; охорона
народно-господарських об'єктів
і можливості ведення робіт поблизу кордону; застереження
населення ДРА від диверсійнотерористичних акцій, надання допомоги органам народної
влади в її зміцненні на місцях;
здійснення реформ в економіці,
культурній революції; проведенні водно-земельної реформи;
блокування маршрутів доставки
зброї та живої сили з Пакистану
та Ірану; знищення баз НВФ.
1982 року обстановка в Афганістані різко ускладнилася. Більше
половини провінцій, повітів і волостей півночі ДРА опинилася під
контролем НВФ. У зв'язку з цим
було розширено зону відповідальності прикордонних військ глибиною до 150 км від кордону. Ця зона
включала всі провінційні центри
півночі країни (9 провінцій).
З початку 1982 року значно
збільшено угруповання прикордонних військ. До 1988 року воно
налічувало 28-ММГ, 20 прикордонних застав, 7 ДШМГ, 3 ОАП,
дивізіон річкових катерів, 8 рот
підвезення матеріально-технічних
засобів. Оперативні групи:

– Москва, Ашхабад, Лангар;
– 8 ОГ в загонах;
– 7 ОГ при ММГ;
Всього особового складу –
близько 12 тисяч прикордонників.
Від 40 А – одна дивізія, 2 мотострілкових полки, окрема танкова бригада.
Від ДРА – 3 піхотних дивізії,
прикордонна бригада, в кожній
провінції – 9–12 батальйонів
ХАД, 9–15 батальйонів «Царандоя».
Створене угруповання сил і
засобів у зоні відповідальності
прикордонних військ дозволяло
успішно вирішувати завдання по
знищенню НВФ і стабілізації обстановки.
Бойові дії з НВФ здійснювалися за такими напрямами:
– Спільні бойові операції
прикордонних військ, з'єднань і
частин 40 А, 17, 18, 20 ПД ДРА,
батальйонів ХАД і «Царандоя»
по розгрому великих угруповань
НВФ в життєво важливих районах країни;
– Самостійні бойові операції
із залученням народних ополченців;
– Засадні та пошуковорозвідувальні дії;
– Реалізація розвідувальних
даних ММГ і удари авіації по
точно розвіданим цілям НВФ;
– Недопущення перекидання
з інших районів НВФ методом
організації засідок у поєднанні з
мінуванням і повітряним контролем за їх передислокацією;
– Охорона об'єктів місць дислокації гарнізонів і забезпечення
безпеки маршу наших і афганських транспортних колон.
З НВФ Прикордонні війська
застосовували різні способи,
форми і методи дій – як спеціальні прикордонні, так і загальновійськові. У ході оперативно-

бойових дій пройшли перевірку
оргштатна структура, апробовані
ДШМГ і ММГ. Було набуто унікального досвіду бойових дій, що
має велике теоретичне і практичне значення для сучасних умов.
Вирішальне значення мала добре
організована розвідка і цілеспрямована бойова підготовка, злагодженість дій різнорідних сил
і засобів прикордонних військ у
різних видах бою.
Загалом за період перебування Прикордонних військ в Афганістані ними було проведено понад 1100 різнотипних операцій;
рейди і засідки – близько 10 000,
ракетно-бомбові удари – понад
2 000, проводка транспортних
колон – щомісяця в кожний гарнізон.
Участь прикордонних військ
у військово-політичній спеціальній операції в Афганістані
була важким випробуванням. Із
120 тисяч прикордонників, які
брали участь у проведенні спецоперації:
– Жоден загиблий не залишився лежати в афганській землі. Полеглих в боях з України – 126 осіб;
– За всі роки афганських подій не було випадків відмови служити в Афганістані;
– Жоден прикордонник не
здався в полон;
– Жоден прикордонник не
зрадив Батьківщині й не дезертирував;
– Жоден прикордонник не
злякався і не залишив поле бою.
15 лютого, в день ушанування учасників бойових дій на
території інших держав, ми віддаємо данину пам'яті воїнам, які
проявили мужність, стійкість,
відвагу при виконанні солдатського обов'язку. У цей день ми
схиляємо голови перед світлою
пам'яттю полеглих бойових друзів і побратимів...
n
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Десант буде лише вранці
Про що думали в ці хвилини хлопці з групи захоплення? У першому
гелікоптері разом з екіпажем їх восьмеро. Це прикордонники –
сержант Володя Чердаков, високий блондин, ліворуч – Зіянгіров,
снайпер–віртуоз, а також інші хлопці з їхньої застави. Командир
– майор Мещеряков, у просторіччі – Васильович, – досить міцний
мужик. У нього великі чоловічі риси обличчя, незвиклого часто
посміхатися. Коли дивишся майору прямо в зіниці, то здається ними
можна вколотися – гострі, пронизливі...
Сергій АГАПОВ

За кілька хвилин вертольоти зависнуть
над землею і першим на неї зістрибне майор. Зістрибне без нічого, без речей, які в
іншому гелікоптері. Вони – перші, вони
– група захоплення: з автоматом, кількома
магазинами до нього та гранатами.
Саме ці секунди найстрашніші: в пилу,
під ураганним від гвинтів вітром, падаючи на землю і розбігаючись від вертольота
в сторони, вони слухають кожен «чужий»
звук, на ходу вивчають місцевість.
Як на цей раз зустріне їх земля? Що буде
за кілька хвилин? Напевно, ця думка не давала їм спокою в період десантування. Чи
зможуть закріпитися, чи встигнуть окопатися, поки вдарить перший постріл? А якщо
буде бій, то необхідно протриматися до підходу основних сил і забезпечити їх десантування.
З бандою інженера Башира доводилося
воювати не вперше. Одного разу, вже розбитий, він зумів-таки піти в Пакистан, набрати там бойовиків і ось знову повернувся в свою «зону». Воював він з розмахом
– обносилися кишлаки окопами в повний
профіль, будувалися доти. В один із таких
опорних пунктів, де збиралася зброя і матеріальна частина Башира, і десантувалася
група Мещерякова.
– Вперед, слов'яни! – випалив майор,
зникаючи в овальних дверях вертольота.
Командир стрибає першим – така традиція підрозділу. Одного разу вона могла
коштувати Мещерякову життя. Тоді, в період десантування, гелікоптер завис над
майданчиком, був обстріляний, а Мещеряков вже встиг вискочити з нього. Один... З
повним боєкопмлектом, радіостанцією, але
все одно – один.

Підбитий вертоліт йшов на аеродром, а
льотчики намагалися вийти на зв'язок з Васильовичем.
Нарешті він відгукнувся:
– Як ти там?
– Нормально, патронів стільки, що
одиночними можу хоч два роки відстрілюватися...
Йому пощастило: за спиною – прірва, всі підходи проглядаються. Духи стали
обережно підкрадатися до нього і кричати:
«Гей, шураві, здавайся!». Взявши на приціл
одного з них, Мещеряков з першого пострілу уклав противника, а його накрив шквал
вогню, потім знову пішла спроба наблизитися до позиції одного єдиного десантника.
Але й цього разу влучні постріли потрапляли точно в ціль і ще кілька духів залишилися
лежати на каменях.
Він потім ще довго не вірив тому, що
вижив. Хоча серце, здається, зупинилося,
коли задовго до підходу наших «вертушок»
вловив звуки потужних двигунів...
Відтоді «слов'яни» ні на секунду не залишають його одного. Слідом за майором,
буквально впираючись йому в спину, вискакує сержант Чердаков.
Вертольоти, окресливши коло над майданчиком, пішли за основними силами
десанту, в небі залишилася лише четвірка
«горбатих».
Не встигли ще прикордонники придивитися до місцевості, як почули дріб кулеметів. Прикриваючи один одного, стали
висуватися на вигідні в тактичному відношенні позиції. Вогонь посилювався, здавалося, неможливо було підняти голови. Але
треба було, що б то не стало, дістатися до
гребеня сопки. Нарешті доповзли до нього
і, швидко орудуючи лопатами, окопалися.
Кожен розумів, що ворог бачить їх і б'є
прицільно, вганяє в землю і майже неможливо вгадати, звідки загрожує небезпека. У

ці секунди немає у десантників ні флангів,
ні тилу.
Чердаков першим побачив хмарку пилу
на тлі коричневої землі: метрів за вісімсот,
в гряді каменів, над якими росло одиноке
дерево. Спалахів видно не було, їх забивало
яскраве афганське сонце. Володя передав по
радіостанції майору Мещерякову: «Спостерігаю духів біля самотнього дерева, бачите?»
У відповідь почув: «Бачу, зараз ми займаємося ними».
Мещеряков послав туди групу старшого
лейтенанта Іванова. Бій розгорявся. Поки
група обходила позицію душманів, група
Чердакова лежала під вогнем великокаліберного кулемета, нічого не в змозі зробити.
Прагнучи знизити активність кулеметника,
снайпер Льова Зіянгіров почав вести його
обстріл. Проте кулеметний вогонь продов
жувався.
– 102-й, вогонь продовжується, групу
Іванова не спостерігаю, – знову звернувся
Чердаков до Мещерякова.
– Група Іванова зайти у фланг не може,
займися ними сам, Володю, – відповів Мещеряков.
Чердаков поставив кожному десантникові завдання і почав рух уперед. Задум його
полягав у наступному. Зліва – полога ущелина і звідти чути стрілянину. Праворуч – крутий спуск в інше межигір’я з небезпечними
валунами та ущелинами. Праворуч страшно
і зліва страшно, а кулемет попереду. Чердаков вирішив бігти метрів за п'ять від правої
ущелини. Чому? Якщо стрілянина ліворуч,
то вони скочуються справа, якщо справа, то
ривок уліво – і прикордонники вже в «мертвій зоні». Рішення прийнято й треба діяти.
Знайшов очима Льову-снайпера, свою пару,

«Прошу партійну організацію...»
Розповісти про свого
однополчанина Костю
Морозова хотілося ще
в той час, коли я був в
Афганістані. Але тоді
мені бракувало часу
спокійно й зосереджено
обміркувати цей
матеріал. Костя був
простим хлопцем, який
як і тисячі солдатів
та офіцерів, до кінця
виконали свій обов’язок
на землі Афганістану.
Сергій АГАПОВ

...Уперше я зустрівся з ним
на операції в районі передгір'я,
де вдалося блокувати велике
бандформування. Тоді машина
Кості підірвалася на міні і був
необхідний серйозний ремонт у
польових умовах. Крім Морозова отримали контузію старший
лейтенант І. Науменко і рядовий
В. Вовк, але ніхто не покинув
бойових позицій батальйону і

вони зуміли відновити ушкоджену машину. Потім якийсь час ми
з ним не бачилися – Костя проходив курс лікування після контузії в госпіталі.
І ось почалася чергова операція. Як діяв Костя в цьому бою, я
не знаю, тому що не був поруч із
ним. Але думаю, що успішно – і
цього разу він виграв єдиноборство з небезпекою. Взагалі Морозов умів багато чого: швидко знаходити вигідну позицію, бронею
прикрити десант, виграти дуель з
гранатометниками.

Після бою Костя знайшов
мене: «Товаришу старший лейтенант, ви мені рекомендацію для
вступу в партію можете дати?».
Не стану детально передавати
всю нашу розмову, та й дослівно
її вже не пам'ятаю. Але говорили
багато про що, тим більше що в
країні почалися серйозні зміни.
Все це хвилювало Костю. Потім
він запитав: «Ви мені допоможете написати заяву?». «Костю,
спробуй сам, –- відповів я. – Ти
нещодавно вийшов із бою й тобі
не треба пояснювати, які якос-

крикнув іншим: «За мною!» і рвонувся вниз
по схилу сопки, яка їх добре оберігала.
Атака. Без криків «Ура», без інших відомих атрибутів, але все ж таки атака. Коли біг,
не сумнівався, що хлопці поруч – це само
собою зрозуміло. Пробігши метрів п'ятсот,
перевів дух, озирнувся і побачив поблизу
Льову, інші бійці трохи відстали. Злегка пригнувшись, десантники вийшли з «мертвої
зони», розгорнулися в лінію і метнули гранати в напрямку кулемета. Він замовк. Прикордонники рвонули в окопи противника, де
зав'язалася рукопашна сутичка. Група зайняла окопи, знищивши тих, хто не зміг втекти.
Слов'яни всі живі, жодного пораненого.
Наближався вечір, необхідно було готуватися до ночі. У групи захоплення – ні
спальних мішків, ні наметів, на всіх лише
кілька банок «сухого пайка». Земля ще не
охолола, лежали на ній мовчки, не розмовляючи, ніби прислухаючись чи то до незвичної після бою тиші, чи то до власних
думок. Раптом її труснуло, і пробігла по брустверу доріжка великокаліберних куль. За
хвилину Чердаков був біля кулемета, за дві
– побачив у тьмяному західному світлі спалахи, за три – спіймав ціль у прорізі прицілу
і натиснув на спуск. Дуель тривала недовго,
а йому здавалося, що їй не буде кінця. Нарешті сів, тремтячи від напруги, спітнілий і
закурив. Працююча рація давала йому картину бою. Накази і донесення через тріск в
ефірі робили його зрячим у темряві.
Своє завдання – підготувати плацдарм
для десантування основних сил – група захоплення виконала. Проте з настанням
темряви «борти» вже не прилетять. Значить,
десант треба чекати вранці. Попереду – ще
одна неспокійна афганська ніч…
n

ті тут цінуються. Ось і виклади
свої мотиви. А почни звичайно: «Прошу партійну організацію...».
Наприкінці дня обстановка змінилася, знадобилося терміново захопити перевал. Для
виконання бойового завдання
були задіяні підрозділи старшого
лейтенанта О. Турбовця і лейтенанта А. Редька. А водієм у Саші
Турбовця був Костя, і його машина знову пішла у бій.
Завдяки успішному маневру
духів було блоковано в кишлаку,
проте здаватися вони не хотіли.
Після короткого вогневого нальоту застава пішла в атаку. Кишлак
наїжачився щільним вогнем. Духи
розуміли, що вони оточені, до темряви ще довго і тому оборонялися
з запеклістю приречених. Десантники, подолавши під вогнем рисові чеки, захопили перші будівлі
кишлаку. Подальше їх просування
було призупинено.
У цей момент машина старшого лейтенанта О.Турбовця
підтримала атаку десантників.
БТР блискавично подолав декілька ариків, зайняв позицію і екіпаж відкрив вогонь по
противнику. Бандити відразу ж
зробили спробу підпалити БТР.
Кілька разів гранати з вереском

проносилися повз машини, але
Костя вміло маневрував і виводив БТР з-під прицільного
вогню.
Атака набрала нової сили, в
лавах бандитів почалася паніка.
БТР став просуватися вперед
вузькою вуличкою кишлаку.
Бандватажок Фазирахмон зрозумів, що його банді загрожує
повний розгром. У відчаї він
схопив РПГ і вистрілив. Цей
постріл виявився точним. Граната потрапила прямо під люк
водія. Вогонь і дим наповнили
бойове відділення. Костя був
смертельно поранений. Решта
членів екіпажу також отримали
поранення. Стікаючи кров'ю,
Морозов зумів знайти в собі
сили включити задню передачу і відвести машину в укриття.
Вже потім його відтягнули в
бойовий відсік, на місце водія
сів В. Сазонов, а місце навідника зайняв А. Турбовець. На
допомогу до них поспішали
лейтенант С. Король з водієм
В. Кузнєцовим.
До вечора важкий бій закінчився. Кишлак очистили від бандитів.
Коли відправляли Костіни речі
додому, згадалося, що він так і не
встиг написати «Прошу партійну
організацію...»
n
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На перехрестях долі
Початок життєвої долі Володимира
Грищука багато в чому схожий на
юність тих, хто народився і виріс у
сільській місцевості. Уже навчаючись у
старших класах, хлопець бачив себе не
їздовим у їхньому повоєнному колгоспі
«Перемога», що на Хмельниччині, а
щонайменше молодим спеціалістом в
роботі на прапрадівській землі.
Клим ВАСИЛЬЄВ

Для цього три роки підряд, здобуваючи необхідну йому
освіту, щоденно, окрім неділі, із зошитами та підручниками у домотканій торбині долав чотирнадцять кілометрів
сільської ´рунтівки, йдучи до Сковородкинської середньої
школи. Потім було навчання в зооветеринарному технікумі.
Проте не встиг Володимир як слід призвичаїтись до обраної
професії, як повістка з районного військкомату покликала
його у далеку від рідної Новоселиці дорогу – юнака призвали на строкову прикордонну службу.
У навчальному пункті у Великих Мостах він вперше в
житті одягнув однострій охоронців кордону, не без хвилювання приміряючи на собі зелений кашкет. Тоді він міг
би довго дивуватися, якби хтось, передбачаючи подальшу
долю вчорашнього ветеринара, сказав йому: «Це, товаришу
солдат, не просто колір військового кашкета – це уся ваша
життєва доля».
Що таке Памір рідні рядового Володимира Грищука
чи не вперше дізналися з його листів, котрі надходили із
застави «Нульванд» Хорозького прикордонного загону.
Минув рік і адреса їхнього Володі різко змінилася – тепер
йому писали у місто Багратіонівськ, де у прикордонному
училищі став навчатися колишній колгоспний ветеринар.
Три останніх курси навчання Володимир Грищук уже долав в Алма-Атинському вищому прикордонному училищі. Ще не маючи перших лейтенантських зірочок на погонах, він на останньому випускному курсі поєднав свою
долю з тендітною росіянкою Галинкою. Потім, на заставі

«Караколка», якою командував офіцер Грищук, – це на висоті 3200 метрів над рівнем моря, йому доведеться приймати
пологи у своєї молодої дружини. Чоловікові вона подарувала доньку Наталію.
Згодом вже із Закавказького прикордонного округу капітана Володимира Грищука з новоутвореними заставами
ешелоном відправили в Киргизію. Тут він потрапив у розпорядження начальника Пржевальського прикордонного
загону. З посади командира роти бойових машин і батьком вже 2 дітей, він з найкращою службовою атестацією
поступає на заочне відділення військової академії
ім. М.В. Фрунзе. Тож довелося службу нести – командувати школою сержантського складу, а потім у званні
майора – ротою бойових машин і одночано штудіювати
підручники та складати іспити у військовому виші на
оперативно-тактичному факультеті.

Настав вересень 1980 року. Особовий склад їхньої роти
підняли по тривозі й маршем відправили на Алма-Ату. «Дозаправившись» технікою, «зелені кашкети» на борту Іл-76
взяли курс на Душанбе. Коротке «знайомство» з Пянджським прикордонним загоном і на «вертушках» взяли курс
до найближчої від державного кордону на території ДРА
«точки» – Янгикала. Не гаючи часу, нове поповнення переправили в Чахіаб. Тут уже дислокувався зведений бойовий
загін прикордонників, який виконував завдання з підтримання належного порядку у прикордонній з СРСР території
палаючої у війні сусідньої держави. З цього часу на цілих три
роки і розпочалося так зване «відрядження» майора Володимира Грищука.
– Головним для мене було уберегти на своїй «точці» людей – солдатів і офіцерів – підпорядкованих мені прикордонників, – розповідає він. – Тож практично кожної ночі,
окрім чергових, сам по всьому периметру нашого розташування перевіряв службу бойових дозорних постів. Адже
прояв будь-якої легковажності в боротьбі з душманами
вночі міг коштувати життя. З того часу і укоренилася звичка
більшу половину ночі коротати зі своїми думками.
1983 року він звільнився в запас. Здавалося б, тепер
можна й спокійно відпочити. Так малося бути, а склалося
по-інакшому. Дві жахливі події страшним болем заполонили душу ветерана, на довгий час ніби дерево з підрізаним
корінням схилило його до землі. Трагічно загинув син, який
старшим лейтенантом-прикордонником після розпаду
Союзу повернувся додому. Не встигла у сім’ї хоч трохи
загоїтися ця невимовна рана, як вірна дружина Володимира
Леонтійовича – Галина Олексіївна – також трагічно залишила цей світ.
– Здавалося, моєму життю настав кінець, – розповідаю
чи, сумно хитає сивою головою мій співрозмовник. – Не міг
прийти до тями, бо це ж так боляче…
Відзначивши декілька років тому своє 70-ліття, полковник у відставці Грищук Володимир Леонтійович сьогодні є
активним членом ветеранської організації прикордонників,
які мешкають у Деснянському районі столиці України. Знаходить колишній воїн-інтернаціоналіст час і для виховання
своїх онуків – Антона та Олексія.
Міцно утримуватися на перехресті нелегких життєвих
доріг Володимиру Леонтійовичу завжди допомагали як рідні люди, так і щирі друзі, котрі й зараз поряд з ним. А також
притаманна прикордонникам така людська риса, як мужність, поєднана з духовною зрілістю.
n
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Воювали і сподівалися на мир
… Йшов п’ятий рік перебування 40–ої армії на афганській землі.
У Кабулі постійно відчувалася напруженість. Збройні сутички,
обстріли з гір, у тому числі й ракетами типу «земля–земля»,
диверсії увійшли в розпорядок дня, як молитви муедзинів із
численних мінаретів. Саме в цей період на теренах Афганістану
проходив строкову службу нині начальник Окремого
регіонального центру комплектування Північного регіонального
управління ДПСУ полковник Валерій Шульга.
Віктор ВИРВА

Тоді ще водію 180 мотострілецького
полку 108 мотострілецької дивізії Валерію
Шульзі довелося не лише перевозити в
своєму вантажному автомобілі боєприпаси, продукти, а й разом з іншими побратимами брати участь у бойових операціях.
Про одну із них він згадує так:
– Наша колона зупинилася перед «лігвом смерті» – ущелиною, названою так за
недоступність, часті обвали, мінні підриви та часті засідки душманів. Наїжачились
стволами гармат і кулеметів БМП та бронетранспортери. Розгорнулися в намічені
сектори обстрілу стволи доданої зенітної
установки. Відкрилися люки та двері десантних відділень. Десятки очей напружено дивилися вслід висунувшому вперед по
кам'янистому насипу розрахунку міннорозшукової служби. На вістрі бойового
порядку – сапер з чотирилапим помічником – вівчаркою, яка «професійно» бігла
змійкою, не відриваючи морди від гарячих каменів. Слідом рухалися інші номери розрахунку з міношукачами, щупами,
приладами для виявлення можливих проводів управління вибухом. Всі в броне-

жилетах, касках, автомати – на бойовому
взводі, на поясі – гранати, тротилові шашки та саперні «кішки».
Саме в цей час з гірської вершини по
них застрекотали крупнокаліберні кулемети та автоматні черги духів. За командою командирів ми розосередилися з двох
сторін дороги та вступили в бій. Зброя
бойової техніки почала «довбити» ймовірні точки засідок. Спочатку в димі шквального вогню не зрозумів, де за гірською
породою ховається ворог. І тільки випустивши цілий «рожок» з АК, починаю шукати в проріз прицілу і мушки моджахедів.
Саперам у цей час стало особливо «спекотно». Проходи в мінних полях їм довелося робити під кулеметним вогнем, повзком і
під прикриттям диму. На щастя, в цьому бою
обійшлося без втрат, були тільки поранені…
За проявлену мужність під час виконання цього бойового завдання рядового
Валерія Шульгу було нагороджено медаллю «За відвагу», яка знайшла його вже під
час проходження ним служби в Україні.
Незважаючи на постійну смертельну
небезпеку та величезні труднощі, Валерій
за рік служби в Афганістані стає надстроковиком. Загалом із чотирьох років перебування за горами Гіндукушу два з них
йому довелося прожити в палатці.

– Для наших командирів найважливішим було зберегти своїх солдатів, – пригадує воїн-інтернаціоналіст. – Тому до
дисципліни і порядку там ставились великі вимоги. Уявіть, 55-65 градусів спеки,
хочеться сховатися в тінь і не вилазити
звідти. Але бійці у вільний час поливають
зачахлі деревця, які ростуть на території
гарнізону. Кожна смітинка вичісувалася,
кожен куточок гарнізону приводився в порядок. Люди із задоволенням віддавалися
всьому, що стосувалося мирного життя, у
ті короткі проміжки між основною справою, яка називалася війна. У цьому, напевно, був їхній протест проти військової
обстановки та виклик обставинам. Це
дозволяло забувати хоча б на деякий час,
що перебуваєш за багато тисяч кілометрів
від рідного дому. А ще до нас в Афганістан
приїжджали артисти. Найяскравіше враження залишилося від Олександра Розенбаума: простий у спілкуванні, майже свій.
Йосип Кобзон – людина великої душі,
щедрий сам по собі. Приїжджали й інші
художні колективи, які своєю присутністю навіювали спогади про Батьківщину…
Після повернення 1987 року з відрядження Валерій Шульга служить в 70-й
гвардійській мотострілецькій дивізії Прикарпатського військового округу. З 1992
року, на базі цієї частини, яка дислокувалася в Івано-Франківську, сформовано
навчальний прикордонний загін ПВУ.
Звідти, 1993 року, прапорщик Шульга їде
на навчання в Хмельницький інститут
Прикордонних військ, де після успішного
закінчення отримує офіцерські погони.
1999-го року на два роки капітан Шульга
відряджений в Німеччину на посаду старшого коменданта охорони Посольства України.

Після повернення на Батьківщину Валерій
Володимирович обіймав посади, пов’язані
з добором особового складу. А сьогодні полковник Шульга – начальник Окремого центру комплектування ПнРУ. До речі, його
діяльність на посаді доволі успішна. Минулого року ввірений йому підрозділ виконав
план комплектування на 123 відсотки.
За словами Валерія Володимировича, роки, проведені в Афганістані, стали
справжньою школою мужності та направляючим стержнем майбутнього життєвого
шляху. Війна – це завжди трагедія, горе
й біль. Це місце оптимального розкриття
людської суті. Саме в екстремальних умовах по-справжньому виявляються душевні
якості людей – переконаний герой нашої
розповіді.
n
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Іспит
на кохання
Перебираючи творчий архів, я
несподівано наткнувся очима на
пожовклі від часу аркуші паперу. На
першому із них побачив власноручний,
якийсь утаємничений надпис: «Чи може
бути таке?!». Не без зацікавленості став
читати стенографічно занотовані рядки і
відразу ж згадався давній зимовий вечір
у затишній гостині офіцера–відставника з
густо посрібленою сивиною на скронях.
Тоді хтось із нас, ще молодих «гусарів»,
намагаючись своєю участю підтримати
чоловічу розмову про традиції та
звичаї українців відзначати святкові
дати, запитав господаря: «А яке свято
залишилося у вашому житті найбільш
пам’ятним?». Ось що ми почули у
відповідь.
Василь КЛИМЕНКО

…Було це у роки так званої перебудови, коли керівництво нашої країни, утверджуючи у життя моральний кодекс будівника комунізму, об’явило всенародну війну «зеленому змію». А для пропаганди тверезого способу життя
радянських людей у газетах, по радіо й телебаченню стали рекламувати «сокові» весілля, дні народження та інші
урочисті заходи, на яких замість оковитої присутні вживали сік. Під нього виголошувалися і заздоровниці. Проте
це викликало у всіх лише погано приховані усмішки, бо
пересічні громадяни вже пристосувалися до боротьби за
викорінення «зеленого змія» із життя суспільства. Оскільки у магазинах купити спиртне практично стало неможливим – горілку з полиць ніби вітром здуло – населення
згадало прапрадідівський спосіб, як самотужки готувати
спиртне – самогон, який стали розбавляти соком. Тож
«самжене» незабаром був королем будь-якого застілля.
– Що то за напій я особисто не відав, – розповідав
господар приватного будинку, за вікнами якого уже давно
нуртувала біла віхола. – Виріс я в учительській сім’ї, де
тільки на свята вживалося спиртне – сухе вино або шампанське.
На той час наш старший співрозмовник був уже одружений. Дуже кохав він свою Кетрін (так молодий чоловік
переіначив на англійський манер ім’я дружини Катерина). На весільний рушник вони стали в останній рік свого
навчання – Сергій у військовому училищі, а відмінниця
Катря на кафедрі англійської мови в педінституті. Синьоока, із золотавою косою полтавчанка, прекрасно володіючи англійською, зі своїм витонченим станом могла
позмагатися з визнаними фотомоделями. А її життєрадісність, здавалося, бігла наввипередки в юною студенткою.
Коли, ще перед одруженням, Сергій зі своїм однокурсником одного разу побували на студентському «капуснику»,
де Катря читала гумореску Клари Новікової, останній,
схилившись до плеча друга пожартував: «Ну, Сергію, з
такою дружиною доведеться тобі не менше як генералом
стати. І красива, і розумна, і дотепна, і, добавив він не без
іронії в голосі: такому флегматику, як ти, не дасть спокою».
Слід сказати, що у той час про день Святого Валентина серед радянської молоді ніхто й не чув. Однак комусь
із майбутніх викладачів англійської мови все ж вдалося
десь вичитати, що 14 лютого на Туманному Альбіоні та в
усій Європі широко відзначають Свято закоханих. Отож
на терміновому студентському «віче» було вирішено не
залишати поза увагою такий «амурний» привід зібратися. До організаційного комітету свята входила й Сергієва
«англічанка». Але напередодні дійства Кетрін терміново
виїхала у село провідати хвору маму.

– Не хвилюйся, на свято закоханих повернуся, – запевнила вона.
Проте саме цього дня, він, повернувшись після чергування додому, отримав телеграму: «Мамі краще, трохи
затримаюсь, подробиці при зустрічі. Цілую. Кетрін».
Не встиг зняти з себе військовий однострій як хтось
постукав у двері. То була їхня сусідка Надія – подруга
Катрі ще із студентських років, яка не без допомоги
останньої стала дружиною Сергієвого комроти.
– Перед від’їздом Кетрін домовилася зі мною, якщо
вчасно не повернеться, день закоханих святкуватимеш
разом з нами, – сказала вона. – Машина чекатиме нас
біля під’їзду о 20-й…
Ніби зойкнувши, скрипнули двері кімнати, заховавши за собою новоявлену командиршу.
…Коли холодні сутінки огорнули приміській сосновий ліс, асфальтову стрічку дороги, що в’юнилася під
світлом автомобільних фар, Сергій з Надією і комроти
прибули до місця призначення. Обабіч дороги, на широкій поляні, освітленими вікнами вирізнявся триповерховий червоний цегляний будинок. Над його входом, час
від часу мигаючи, сяяла вивіска: «Ресторан «Рим».
Відзначення Дня закоханих розпочалося молодіжним
«капусником» та з традиційного привітання до гостей, які
із збудженими, усміхненими обличчями та вишуканою
ввічливістю займали свої місця за довгим столом, щедро
заставленим квітами, з шоколадними «сердечками», а
також приготованими стравами. Серед них помітно вирізнялися «пузаті» карафки, наповнені світлорожевим
напоєм.
– А ось і наш святковий сік, – пожартував хтось із чоловіків під осудливими поглядами жінок, які, слухаючи
привітання чоловіка, котрий назвався Валентином Валентиновичем, прискіпливо розглядали ворожку, що була
поряд з ним.
– Столична «штучка», до знайомих з Києва приїхала,
де гадає артистам, художникам та іншим крутим людям,
– почув збоку Сергій.
У нього, зокрема, ця особа з першого погляду викликала лише іронічну чоловічу усмішку. «Темна, як ніч, ще
й виляє, як бурхливе море, пишними персами, розкішна,
ніби смолиста зачіска, напівзакривала її обличчя. А стоїть,
ніби знак запитання проковтнула», – відзначив Сергій.
Коли розпочалися ігри та різні конкурси з жартівливими витівками, Сергій участі в них не брав. Лише за
деякий час, коли несподівано відчув на собі, як йому здалося, звабливий погляд ворожки, він було піднявся, щоб
попросити погадати і йому, але тут же передумав, бо від
незвичного соку-напою усе його тіло стало ніби неслухняним. Тож побачивши у кутку зали вільне крісло, зручно
умостився у ньому, щоб відпочити. На запитання Надії,
як він почуває себе, поцікавився:
– Коли додому будемо повертатись?
У відповідь почув:
– Ночувати будемо тут, на другому поверсі є готель.
Кімнати ми замовили, для тебе також…
Під різноголосся музики та пісень Сергій не відчув, як
задрімав. Розбудила його все та ж Надія.
– Усе, Сергійку, відсвяткували. Ідемо на баю-бай.

– Куди? – важко ворухнув пересохлими губами Сергій. – Тебе проведуть… – почув у відповідь.
– Тільки цього не вистачало, – образився він. Але подумки махнув на все рукою і погодився: «Хай проводять».
У напівосвітлену вуличним ліхтарем кімнату його завела ворожка. Сергій присів, коли не сказати упав, на
ліжко, вона стояла поруч. Він ще встиг витиснути із себе:
– Прошу Вас, залиште мене.
Кімната враз загойдалася, пішла кругами, останнє,
що зафіксувала його свідомість було те, як хтось намагався розв’язати йому краватку. Недоспане чергування, сон
та «рожевий напій» здолали молодого чоловіка.
Прокинувся він тоді, коли промені вранішнього сонця
лагідно торкнулися його обличчя. Відкривши очі, перше що
побачив Сергій, була зім’ята, з плямами помади подушка.
Гидливо відсунувши її, Сергій угледів напівоголену руку
жінки. Схилившись над невеличким столиком та вглядаючись в пудреницю, вона уважно чаклувала над своїм обличчям. І тої ж миті Сергія як блискавкою пронизала згадка про
столичну чаклунку: «Господи, що я наробив?!». Він рвучко
схопився з ліжка, жував пересохлі губи, хотів закричати: «Як
Ви сміли?», коли жінка враз повернулася. Усміхаючись, так
ніжно і тепло, як це могла робити тільки його кохана, Сергія
лагідно обіймав погляд синіх очей Катрі.
А він, страшно розгублений, не зводив з неї свого занімілого погляду.
– Ти коли приїхала? – запитав ледве чутно. І як ніколи
в житті злякався, ніби завмер увесь, блискавично згадавши, що вночі його провела до кімнати зовсім інша жінка.
– Вчора, – усміхнулася Кетрін і чомусь повернула
голову в бік вікна.
Сергій перехопив її погляд. На підвіконні лежала темна, як ніч, розкуйовджена чорна перука ворожки, поряд
– невеличка коробка з парфумами та косметичкою. Нарешті Сергій усе зрозумів. Образа і гнів переповнювали
його чоловічу душу:
– Шаную твій талант, але навіщо було влаштовувати цей спектакль?
Катря сіла поруч, схилила голову до Сергієвого плеча.
– Прошу, не ображайся. Якби ви, чоловіки, знали, як
нам, жінкам, хочеться вірити в те, коли твердите нам «моя
королева, моя кохана, єдина у всьому світі жінка». Тоді
ми думаємо, що так воно і є. І водночас сумніваємось, а
чи правда все це. Ось я й пересвідчилась у нашому коханні. Тепер я – найщасливіша дружина. Як же, Сергійку, я
люблю тебе! – шепотіла вона.
Від усього пережитого він не знаходив слів.
– Не впізнати своєї дружини – не може бути такого, – не
витримав хтось із нас. – Усе, що ви розповіли, це правда?..
– Як те, що перед вами саме я, – відповів Сергій Петрович, – як і те, що з того часу не тільки «самжене» (на
його обличчі чомусь з’явилася неприємна гримаса), а й
взагалі обходжусь без спиртного, окрім келиха шампанського і соку. Так що, шановне товариство, раджу і вам, на
правах старшого: щоб уберегти в житті від усяких несподіванок своє кохання, вживати лише ці напої.
На правах господаря чоловік, усміхнувшись, наповнив наші келихи з іскристим шампанським: «Зі святом
закоханих!».
n

8

qrjlprfpoojl

ulrboj

№ 6, 14 лютого 2014 року
ПОНЕДІЛОК, 17 ЛЮТОГО 2014 РОКУ

23:05 «СЕКС ДРУЖБІ НЕ ПЕРЕШКОДА»

00:00 «НАДБАННЯ РЕСПУБЛІКИ»

00:20 «МАМОНТ»

01:50 «КАТАЛА»

НОВИЙ КАНАЛ

ПЕРШИЙ

ICTV

СТБ

Батько Еріка вирішив продати
сімейний заміський будинок в
Хемптоні! Той самий будинок, в
якому ось уже багато років поспіль Ерік проводить грандіозні
тематичні вечірки. Ерік вирішує
влаштувати заключну вечірку.

Весна 1918 року. Тараканов, керуючий маєтком князя Тихвинського, за допомогою колишнього
вчителя фехтування Маркіза і
безпритульного Кешки викрадає
з покинутого господарями маєтку колекцію полотен і скульптур.

Інопланетний космічний корабель падає в музей маленького
містечка в Луїзіані. Прибулець,
який вибрався з нього, набуває
форми першого виявленого ним
організму — збереженого у вічній мерзлоті мамонта...

Картковий гравець Грек приїжджає до Москви і по-шулерськи
виграє гроші у ватажка мафії,
щоб віддати борг убитого друга і
тим самим урятувати життя його
дружині. Обман розкривається, і
Грека вбивають його ж дружки.

ПЕРШИЙ
06.20 Мультфiльм
06.30 Доброго ранку,

ІНТЕР
05.25 Х/ф «Береги

06.35, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть

07.00
07.15
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.20

Україно!

студiї
07.20 Тема дня
07.25 Країна online
07.30 Ера бiзнесу
07.50 Швидкий снiданок
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00 Пiдсумки тижня
09.25 Рояль у кущах
10.00, 02.25 Олiмпiйськi
iгри. Сноубординг.
Сноуборд-крос
12.55, 21.20 Дiловий
свiт
13.20 Право на захист
13.50 Крок до зiрок
14.40 Вiкно в Америку
15.05, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.10 Агро-News
15.40, 20.30, 03.30
Олiмпiйськi iгри.
Фристайл.
Акробатика
16.55 Олiмпiйськi iгри.
Бiатлон. Мас-старт
18.00 Олiмпiйськi iгри.
Бобслей
19.05, 04.35 Олiмпiйськi
iгри. Фiгурне катання.
Танцi. Довiльна
програма
21.00 Пiдсумки дня
21.25 Олiмпiйська студiя.
Пiдсумки дня
22.45 Фiнансова
перспектива
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.00 Пiдсумки
23.20 На слуху
23.40 Вiд першої особи
00.00 Х/ф «Надбання
республiки». 1 с.
01.20 ТелеАкадемiя

12.00
12.25
13.30
15.00
15.55
18.00
18.05
19.05
20.00
20.35
23.35
01.15
02.45
03.20
04.05

кохання»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Поки живу,
кохаю»
Новини
Т/с «Поки живу,
кохаю»
Судовi справи
Сiмейний суд
Чекай на мене
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Син батька
народiв»
Т/с «Крутi
береги»
Х/ф «Фото на
документи»
Подробицi
Судовi справи
Т/с «Крутi
береги»

1+1
06.00
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
11.05

ICTV
05.50 Служба розшуку

ТСН-Тиждень
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Асi»
Х/ф «Афоня»
Жив собі Афоня,
без тривог і хвилювань, весело
проводив час з
друзями-товаришами по чарці,
поки не зустрілася на його шляху
зворушлива дівчина Катя. Самовіддане кохання
Каті торкнуло
ніжні струни душі
слюсаря-сантехніка...

13.00
16.45
17.10
19.30
20.15
21.20
22.25
23.40
23.55
00.40

Х/ф «Другий шанс»
ТСН. Особливе
Т/с «Асi»
ТСН
Т/с «Вiр менi»
Т/с «Вiр менi»
Грошi
ТСН
Т/с «Касл»
Т/с «Бiлi троянди
надiї»
04.25 Грошi
05.15 Т/с «Касл»
05.30 Телемагазин

05.55
06.45
07.50
08.45
09.15
12.45
13.00
18.45
19.20

дiтей
Свiтанок
Факти тижня
Т/с «Апостол»
Факти. Ранок
Т/с «Апостол»
Факти. День
Т/с «Апостол»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Інформаційнопубліцистичний
проект Костянтина Стогнія «Надзвичайні новини». Ця програма
розповідатиме
про всі надзвичайні події, які
відбуваються в
Україні та світі.
Під прицілом –
резонансні злочини, катастрофи, теракти.

20.05 Т/с «Чужий
22.30
00.20
02.00
03.50

район»
Свобода слова
Х/ф «Мамонт» Y
Про-Ziкаве.ua
Свобода слова

СТБ
05.40 Чужi помилки
06.25 Усе буде добре!
08.05 Неймовiрна правда
про зiрок
09.45 Х/ф «Москва
сльозам не вiрить»
Три подруги приїжджають із провінції підкорювати Москву. Порізному складаються їхні долі. На
шляху до щастя
їм багато доводиться пережити і
вистраждати. І до
40-ка років життя,
схоже, склалося.
Однак насправді
все тільки починається!

12.25 Слiдство ведуть
13.15
16.00
18.00
18.20
20.00
20.55
22.00
22.25
23.45
00.40
01.50
03.05

екстрасенси
МайстерШеф
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Мама-детектив»
«Вікна»-новини
Детектор брехнi-5
Слiдство ведуть
екстрасенси
Один за всiх
Х/ф «Катала» Y
Нiчний ефiр

НОВИЙ
06.10 Kids'Time
06.15 М/с «Черепашки-

06.40
06.55
07.00
07.35
08.00
08.50
09.45
13.10
13.35
14.45
17.05
18.00
19.00
19.20
20.00
22.00
23.05
00.50
01.00
02.50
02.55
03.10
03.25
03.40
03.50
03.55
04.10
04.25
04.30
04.40
04.50

нiндзя»
М/с «Губка Боб»
Kids'Time
Пiдйом
Пiдйом
Т/с «Метод Лаврової»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Щасливi разом»
М/с «Черепашкинiндзя»
М/с «Губка Боб»
Х/ф «Прикинься
моєю дружиною»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Ревiзор-2
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Секс дружбi не
перешкода» X
Репортер
Х/ф «Удар по
цнотливостi» Y
Служба розшуку дiтей
Джерела Вiтчизни
Братiє i дружино
За литовської доби
Дике поле
Зона ночi
Козацький флот
З полону на волю
Зона ночi
Тася
Останнiй лоцман
Зона ночi

УКРАЇНА
06.05, 05.20 Т/с «Дорожнiй

НТН
05.00 Т/с «Висяки»
08.30 Агенти впливу
09.20 Правда життя
09.50 Т/с «Таємницi

патруль-2»

07.00, 09.00, 17.00, 19.00
Подiї

07.15 Ранок з «Україною»
09.10 Х/ф «Не вiдпускай

слiдства-11»
11.40 Т/с «Державний
захист»

мене»

19.00, 21.40, 02.20, 03.40
Свiдок

19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-10»

22.00 Т/с «Менталiст-4»
23.50 Т/с «CSI. Маямi»
00.40 Т/с «NCIS. Полювання
на вбивцю»

02.50, 04.10 Речовий
доказ

13.00, 17.25 Т/с «Слiд»
15.00 Т/с «ОСА»
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20, 04.20 Говорить
Україна

20.00 Т/с «Горюнов»
22.00, 03.50 Подiї дня
22.30 Х/ф «На межi» Y
00.30 Т/с «Дев'ятий вiддiл»
02.20 Х/ф «Курортний
роман» Y

05.05 Випадковий свiдок
ТЕТ
07.20 М/с «Лалалупси»
07.45 Мультик з Лунтiком
09.20 «Єралаш»
09.55, 00.00 Одна за всiх
12.20 Т/с «Ксена –
принцеса-воїн»
14.05 Т/с «Дєтка»
15.00, 19.00 Панянкаселянка
16.00 Даєш, молодь!
17.00, 20.00 Т/с «Кухня»
18.00 Розсмiши комiка
21.00 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.00 6 кадрiв
23.00 Т/с «Свiтлофор»
23.25 Дурнів+1
00.55 У ТЕТа пара
01.40 Т/с «Закрита школа»
02.25 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
03.55 З ночi до ранку

ФУТБОЛ 1
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
News
10.25 Кубок Англiї.
«Арсенал» –
«Лiверпуль»
12.30 Futbol Mundial
13.00 Журнал. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
13.30 Iсторiї чемпiонату
Англiї
13.40 Чемпiонат Нiмеччини.
«Байєр» – «Шальке»
16.00 Чемпiонат Iспанiї.
«Севiлья» –
«Валенсiя»
18.00 Топ-матч
18.15 Кубок Англiї. «Ман
Сiтi» – «Челсi»
20.20, 05.10 Огляд 5-го
раунду. Кубок Англiї
20.55 Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
21.40 Live. Чемпiонат Iталiї.
«Верона» – «Торiно»
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10:50 «ЦЕ МІЙ СОБАКА»

22:35 «ЗОРЯНИЙ ДЕСАНТ»

22:45 «УДАР ПО ЦНОТЛИВОСТІ»

00:40 «ВІКІНГИ ПРОТИ ПРИБУЛЬЦІВ»

СТБ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

П'ять років Ірина чекала, поки
Костя розлучиться з дружиною.
Нарешті довгоочікуваний день
настав: Костянтин запрошує Іру
в ресторан і урочисто оголошує,
що обручка призначається не їй,
а доньці начальника...

Над людством нависла смертельна небезпека. Незліченні
полчища гігантських розумних
жуків із далекої планети Клендат загрожують всьому живому у Всесвіті.

Метт — останній незайманий у
своїй компанії, тому — пора.
Його зведений брат знімає на
камеру і викладає в Інтернет
кожну його спробу знайомства.
Чи станеться все-таки удар по
цнотливості?

Прибулець із галактики потрапляє в аварію на Землі за часів
вікінгів. Вижив і небезпечний
інопланетний хижак, який був
ув'язнений на кораблі. Він на
свободі, тому головному героєві
доведеться знищити його.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.30 Доброго ранку,

05.25 Т/с «Повернення

Україно!
06.35, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть
студiї
07.20 Ера будiвництва
07.25 Країна online
07.30 Ера бiзнесу
07.50 Швидкий снiданок
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00 Пiдсумки тижня

09.30, 13.35, 02.25
Олiмпiйськi iгри.
Гiрськолижний спорт.
Гiгантський слалом
11.25 Олiмпiйськi iгри.
Шорт-трек
14.10 Олiмпiйськi iгри.
Лижне двоєборство
15.15, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор

15.40, 19.25, 03.40
Олiмпiйськi iгри.
Фристайл. Хаф-пайп
17.30, 05.05 Олiмпiйськi
iгри. Бобслей
20.40 Олiмпiйськi iгри.
Ковзанярський спорт
21.00 Пiдсумки дня
21.20 Дiловий свiт
21.25 Олiмпiйська студiя.
Пiдсумки дня
22.45 Фiнансова
перспектива
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
23.20 На слуху
23.40 Вiд першої особи
00.00 Х/ф «Надбання
республiки». 2 с.
01.20 ТелеАкадемiя

07.00
07.15
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.20
11.15
12.00
12.25
13.25
15.05
16.00
17.05
18.00
18.05
19.05
20.00
20.35
23.35
01.15
03.10
04.05

Мухтара-2»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Повернення
Мухтара-2»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Зрозумiти.
Пробачити
Давай одружимося!
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Син батька
народiв»
Т/с «Крутi
береги»
Х/ф «Стрiлок»
Подробицi
Т/с «Крутi
береги»

1+1

ICTV

06.00 Служба розшуку
06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
10.50
11.50
12.50
13.45
14.40
15.35
16.45
17.10
19.30
20.15
21.20
22.25
23.50
00.05
01.00
01.45
02.30
03.15
03.30
03.55
04.55
05.35

дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Асi»
Т/с «Вiр менi»
Т/с «Вiр менi»
Т/с «Громови»
Т/с «Громови»
Красуня
за 12 годин-2
Т/с «Свати-3»
ТСН. Особливе
Т/с «Асi»
ТСН
Т/с «Вiр менi»
Т/с «Вiр менi»
Сiм'я
ТСН
Т/с «Касл»
Т/с «Громови»
Т/с «Громови»
Красуня
за 12 годин-2
ТСН
ТСН. Особливе
Сiм'я
Т/с «Касл»
Телемагазин

СТБ

05.25 Факти
05.50 Свiтанок
06.55 08.45
Факти. Ранок

09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Т/с «Прокурорська
перевiрка»

12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Будні працівників
прокуратури
завжди важкі.
Справа невиправдано закрита, засуджений
невинний, чому є
докази, і, можливо, справжній
злочинець залишився на волі –
все це причини
для проведення
прокурорської
перевірки.

13.30
14.30
17.00
18.45
19.20
20.05
22.35
00.40
02.30
03.55
04.40
05.05

Т/с «Зниклi»
Т/с «Чужий район»
Т/с «Лiтєйний, 4»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Чужий район-2»
Х/ф «Зоряний
десант» Y
Х/ф «Вiкiнги проти
прибульцiв» Y
Т/с «Неймовiрна
iсторiя»
Т/с «Уся правда»
Кримiнальний облом
Про-Ziкаве.ua

НОВИЙ

05.50 Чужi помилки
06.35 Усе буде добре!
08.15 Неймовiрна правда
про зiрок

09.50 Зiркове життя
10.50 Х/ф «Це мiй собака»
12.35 Слiдство ведуть
екстрасенси
МайстерШеф
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
20.00 Слiдство ведуть
екстрасенси
20.55 Т/с «Мама-детектив»

13.35
16.00
18.00
18.20

ХХ – інспектор
поліції, а також
мати двох синів і
приваблива жінка. Здатна розкривати заплутані злочини, вона
не бачить кохання навіть коли воно у неї перед носом. Чи вдасться
Лаурі відновити
душевну рівновагу і знову знайти
кохання?

22.00 «Вікна»-новини
22.25 Кохана, ми вбиваємо
дiтей

06.10 Kids'Time
06.15 М/с «Черепашки06.35
06.55
07.00
07.35
08.00
08.55
09.45
13.10
13.35
15.20
16.15
17.10
18.00
19.00
19.20
20.00
22.45
01.00
01.10

Прихований ворог»

Y

03.40 Зона ночi
03.45 Запорiзька Сiч.
04.00
04.15
04.30
04.35

00.15 Т/с «СМЕРШ.
02.15 Нiчний ефiр

нiндзя»
М/с «Губка Боб»
Kids'Time
Пiдйом
Пiдйом
Т/с «Метод Лаврової»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Татусевi дочки»
М/с «Черепашкинiндзя»
М/с «Губка Боб»
Т/с «Друзi»
Т/с «Татусевi дочки»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Удар по
цнотливостi» Y
Репортер
Х/ф «Кiнопобачення»

04.45
05.00

Витоки
Зоряна година
козацтва
Козаччина руїна
Зона ночi
Життя в обiймах
квiтiв
Зоря вечiрняя
Зона ночi

УКРАЇНА

НТН

06.05 Х/ф «Мiсiя в Кабулi»
08.30, 16.45, 19.00,
21.40, 02.10, 03.35

06.10 Т/с «Дорожнiй
патруль-3»

07.00, 09.00, 17.00, 19.00
Подiї

Свiдок

09.00 До суду
10.40 Т/с «Детективи»
11.40, 17.00 Т/с «Брати»
19.30 Т/с «Вулицi розбитих

07.15 Ранок з «Україною»
09.10, 13.50, 17.25, 22.30
Т/с «Слiд»

лiхтарiв-10»

10.00, 20.00 Т/с «Горюнов»
11.50 Т/с «Катя.

кримiнального
свiту
03.05, 04.05 Речовий
доказ
05.20 Випадковий свiдок
ТЕТ

22.00, 03.45 Подiї дня
00.20 Т/с «Дев'ятий вiддiл»
02.10 Т/с «Камелот»
05.40 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1

Продовження»
22.00 Т/с «Менталiст-4»
15.00, 23.20 Т/с «ОСА»
23.50 Т/с «CSI. Маямi»
00.40 Т/с «NCIS. Полювання 16.00, 04.15 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
на вбивцю»
02.40 Таємницi
19.20, 05.00 Говорить

07.20
07.45
09.20
09.55
12.20

М/с «Лалалупси»
Мультик з Лунтiком
«Єралаш»
Країна У
Т/с «Ксена –
принцеса-воїн»
14.05 Т/с «Дєтка»
15.00, 19.00 Панянкаселянка
16.00 Даєш, молодь!
17.00, 20.00 Т/с «Кухня»
18.00 Розсмiши комiка
21.00 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.00 6 кадрiв
23.00 Т/с «Свiтлофор»
00.00 Одна за всiх
00.55 У ТЕТа пара
01.40 Т/с «Закрита школа»
02.25 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
03.55 З ночi до ранку

Україна

10.00, 15.40, 22.30 Футбол
News

10.30 Чемпiонат Iспанiї.
12.30
13.30
13.40
17.40
18.45
20.50
21.30
23.55

«Севiлья» –
«Валенсiя»
Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру
Iсторiї чемпiонату
Англiї
Кубок Англiї. «Ман
Сiтi» – «Челсi»
Чемпiонат Францiї.
Огляд туру
Чемпiонат Iспанiї.
«Барселона» – «Райо
Вальєкано»
Журнал. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
Лiга Чемпiонiв (2008/
2009). «Барселона» –
«Лiон»
Чемпiонат Аргентини.
Огляд туру
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22:35 «ЗОРЯНИЙ ДЕСАНТ-2. ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦІЇ»

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

ІНТЕР

Джулія Джонс, упевнена в тому,
що вона романтик, зустрічає нарешті чоловіка своєї мрії — істинного британця Гранта Фонкердодера. Однак перш ніж зіграти весілля, вони повинні зустрітися з
його та її батьками...

Зореліт Федерації потрапляє в
аварію на далекій планеті OM-1.
Тут переплітаються долі командира, маршала космічних військ
Енока та інших персонажів,
включаючи пілота Лолу Бек. І
війна продовжується!..

Сім'ї померлих дітей пред'являють позов двом компаніям за
токсичні викиди. Довести, що це
сталося, дуже непросто, а в разі
поразки адвокату Яну Шліхтману,
який взявся за цю справу, загрожує повне розорення.

ІНТЕР
05.25 Т/с «Повернення

09.10, 13.10, 02.20

Олiмпiйськi iгри.
Гiрськолижний спорт.
Гiгантський слалом
11.10 Олiмпiйськi iгри.
Сноубординг.
Паралельний
гiгантський слалом
14.15 Олiмпiйськi iгри.
Лижнi гонки.
Командний спринт
15.15, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.25 Українська пiсня
16.25, 04.10 Олiмпiйськi
iгри. Бiатлон. Змiшана
естафета

18.00, 20.40, 03.15

22.40
22.50
22.55
23.00
23.20
23.40
00.00
01.20

01:20 «ГРОМАДСЬКИЙ ПОЗОВ»

ICTV

Україно!
06.35, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть
студiї
07.20 Тема дня
07.25 Країна online
07.30 Ера бiзнесу
07.50 Швидкий снiданок
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради

21.35
21.55

00:05 «ЗОРЯНИЙ ДЕСАНТ-3. МАРОДЕР»

Війська Земної Федерації переходять у контрнаступ і успішно
знищують колонії злісних інсектоїдів. Але комахи не здаються:
вони розробили потужну біологічну зброю, здатну знищити
землян...

ПЕРШИЙ
06.20 Мультфiльм
06.30 Доброго ранку,

19.20

22:40 «КІНОПОБАЧЕННЯ»

Олiмпiйськi iгри.
Фiгурне катання.
Жiнки. Коротка
програма
Олiмпiйськi iгри.
Бобслей
Пiдсумки дня
Олiмпiйська студiя.
Пiдсумки дня
Фiнансова
перспектива
Лото «Мегалот»
Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
Пiдсумки
На слуху
Вiд першої особи
Х/ф «Васька». 1 с.
ТелеАкадемiя

07.00
07.15
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.20
11.15
12.00
12.25
13.25
15.05
16.00
17.05
18.00
18.05
19.05
20.00
20.35
23.35
01.20
03.05
04.05

Мухтара-2»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Повернення
Мухтара-2»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Зрозумiти.
Пробачити
Давай
одружимося!
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Син батька
народiв»
Т/с «Крутi
береги»
Х/ф «Цивiльний
позов»
Подробицi
Т/с «Крутi береги»

1+1
06.00 Служба розшуку

06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
10.50
11.50
12.50
13.45
14.45
15.40
16.45
17.10
19.30
20.15
21.20
22.25
23.55
00.10
01.00
01.45
02.30
03.15
03.30
03.55
04.40
05.20

ICTV
05.25 Служба розшуку

дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Асi»
Т/с «Вiр менi»
Т/с «Вiр менi»
Т/с «Громови»
Т/с «Громови»
Красуня
за 12 годин-2
Т/с «Свати-3»
ТСН. Особливе
Т/с «Асi»
ТСН
Т/с «Вiр менi»
Т/с «Вiр менi»
Чотири весiлля-3
ТСН
Т/с «Касл»
Т/с «Громови»
Т/с «Громови»
Красуня
за 12 годин-2
ТСН
ТСН. Особливе
ТСН
Т/с «Касл»
Телемагазин

05.30
05.55
07.00
08.45
09.15
10.10
12.45
13.00
13.20
14.15
16.50
18.45
19.20
20.05
22.35

00.05

01.50
03.15
03.55
04.40

дiтей
Факти
Свiтанок
Т/с «Лiтєйний, 4»
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Зниклi»
Т/с «Чужий
район-2»
Т/с «Опери»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Чужий
район-2»
Х/ф «Зоряний
десант-2. Герой
Федерацiї» Y
Х/ф «Зоряний
десант-3.
Мародер» Y
Т/с «Неймовiрна
iсторiя»
Т/с «Уся правда»
Стоп-10
Про-Ziкаве.ua

СТБ
05.30 Чужi помилки
06.15 Усе буде добре!
07.55 Неймовiрна правда

09.20
10.20
12.05
13.00
16.00
18.00
18.20
19.55

НОВИЙ
06.10 Kids'Time
06.15 М/с «Черепашки-

про зiрок
Зiркове життя
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
Слiдство ведуть
екстрасенси
МайстерШеф
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
У кожному випуску програми
двоє екстрасенсів працюють у
парі та розслідують кримінальну
справу або містичну історію.
Паралельно з ними розслідування
веде експерткриміналіст. Він
виїжджає на місце подій, спілкується зі свідками
і робить свої висновки.

20.55
22.00
22.25
00.00

Т/с «Мама-детектив»
«Вікна»-новини
Хата на тата
Т/с «СМЕРШ.
Прихований ворог»
02.00 Нiчний ефiр

06.35
06.55
07.00
07.35
08.00
08.55
09.45
13.05
13.25
15.15
16.10
17.05
18.00
19.00
19.20
20.00
22.40

нiндзя»
М/с «Губка Боб»
Kids'Time
Пiдйом
Пiдйом
Т/с «Метод Лаврової»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Щасливi разом»
М/с «Черепашкинiндзя»
М/с «Губка Боб»
Т/с «Друзi»
Т/с «Татусевi дочки»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Кiнопобачення»

Y

00.20 Репортер
00.30 Х/ф «Американський
пирiг» Y
Служба розшуку дiтей
Зона ночi
Українцi. Вiра
Зона ночi
Народження
українського кiно
04.10 Зона ночi
04.15 Микола Лисенко
05.00 Зона ночi

02.10
02.15
02.20
03.05
03.10

НТН
06.15 Х/ф «Сищик»
08.30, 16.45, 19.00, 21.40,
02.15, 04.00 Свiдок
09.00 До суду
11.00, 03.15 Т/с
«Мовчазний свiдок»

12.00 Т/с «Детективи»
13.00, 19.30 Т/с «Вулицi

УКРАЇНА
06.00 Т/с «Дорожнiй
патруль-3»

07.00, 09.00, 17.00, 19.00
Подiї

07.15 Ранок з «Україною»
09.10, 13.50, 17.25, 22.30
Т/с «Слiд»

розбитих лiхтарiв-10»

15.00, 17.00 Т/с «Брудна
робота»

22.00 Т/с «Менталiст-4»
23.50 Т/с «CSI. Маямi»
00.40 Т/с «NCIS. Полювання
на вбивцю»

10.00, 20.00 Т/с «Горюнов»
11.50 Т/с «Катя.
Продовження»

15.00, 23.20 Т/с «ОСА»
16.00, 04.10 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20, 04.55 Говорить
Україна

02.45 Таємницi
кримiнального
свiту
04.30 Випадковий
свiдок

22.00, 03.40 Подiї дня
00.20 Т/с «Дев'ятий вiддiл»
02.10 Т/с «Камелот»
05.35 Срiбний апельсин

ТЕТ
07.20 М/с «Лалалупси»
07.45 Мультик з Лунтiком
09.20 «Єралаш»
09.55, 00.00 Одна за всiх
12.20 Т/с «Ксена –
принцеса-воїн»
14.05 Т/с «Дєтка»
15.00, 19.00 Панянкаселянка
16.00 Даєш, молодь!
17.00, 20.00 Т/с «Кухня»
18.00 Розсмiши комiка
21.00 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.00 6 кадрiв
23.00 Т/с «Свiтлофор»
00.55 У ТЕТа пара
01.40 Т/с «Закрита школа»
02.25 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
03.55 З ночi до ранку

ФУТБОЛ 1
07.00 Чемпiонат Нiмеччини.
Огляд туру
08.00, 18.00 Кубок Англiї.
«Арсенал» –
«Лiверпуль»
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
News
10.25, 20.10, 05.10 Огляд
вiвторка. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
11.20 Чемпiонат Нiмеччини.
«Байєр» – «Шальке»
13.30, 20.00 Iсторiї
чемпiонату Англiї
13.40 Чемпiонат Iспанiї.
«Хетафе» – «Реал»
16.00 Чемпiонат Iталiї.
«Фiорентина» –
«Iнтер»
21.00 Live. Лiга Чемпiонiв
УЄФА. «Мiлан» –
«Атлетико»
00.00 Огляд середи. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
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22:35 «ДІМ СОНЦЯ, ЩО СХОДИТЬ»

22:45 «АМЕРИКАНСЬКИЙ ПИРІГ»

00:10 «І БУЛА ВІЙНА»

01:15 «БІЛИЙ СЛОН»

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

1+1

Рей починає нове життя. Але
одного разу нічний клуб, в якому
він працює, пограбовано і застрелено сина власника. Злочинне минуле Рея робить його підозрюваним, тому він сам шукає
злочинця.

На шкільній вечірці четверо приятелів раптом розуміють, що
втрата цноти — не така проста
справа. Але вони вважають, що
обов'язково повинні зробити це
ще до коледжу. Друзі поклялися
досягти успіху.

Червень 1941-го. Герої фільму
— двоє сільських хлопців. Один
із них вже досяг призовного віку
і вирушає на фронт за повісткою,
але з великим небажанням, а
другий сам іде в ополчення.

Відрядження до Таїланду перевертає життя вбивці Курту Чурча.
Причина — 14-річна азіатка Мей,
яка відкрила герою незнайомий
раніше світ. У ньому страждання,
проституція і наркотики переплетені з філософією.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.20 Мультфiльм
06.30 Доброго ранку,

05.25 Т/с «Повернення

Україно!

06.35, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть
студiї

07.20 Ера будiвництва
07.25 Країна online
07.30 Ера бiзнесу
07.50 Швидкий снiданок
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00 Пiдсумки тижня
09.40, 11.25, 02.20, 03.05
Олiмпiйськi iгри.
Фристайл. Скi-крос

10.35, 13.15, 04.30

Олiмпiйськi iгри.
Лижне двоєборство
14.30 Уряд на зв'язку з
громадянами
15.15, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.30 Олiмпiйськi iгри.
Керлiнг. Матч за
«золото»
17.00 Олiмпiйськi iгри.
Фiгурне катання.
Жiнки. Довiльна
програма
21.00 Пiдсумки дня
21.20 Дiловий свiт
21.25 Олiмпiйська студiя.
Пiдсумки дня
22.45 Фiнансова
перспектива
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
23.20 На слуху
23.40 Вiд першої особи
00.00 Х/ф «Васька». 2 с.
01.20 ТелеАкадемiя

07.00
07.15
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.20
11.15
12.00
12.25
13.25
15.05
16.00
17.05
18.00
18.05
19.05
20.00
20.35
23.35
01.20
03.15
04.05

Мухтара-2»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Повернення
Мухтара-2»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Зрозумiти.
Пробачити
Давай одружимося!
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Син батька
народiв»
Т/с «Крутi
береги»
Х/ф «Миротворець»
Подробицi
Т/с «Крутi береги»

1+1

ICTV

06.00 Служба розшуку
06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
10.50
11.50
12.50
13.45
14.40
15.40
16.45
17.10
19.30
20.00

22.00
23.05
00.10
00.25
01.15
02.40
04.15
04.40
05.25

дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Асi»
Т/с «Вiр менi»
Т/с «Вiр менi»
Т/с «Громови»
Т/с «Громови»
Красуня
за 12 годин-2
Т/с «Свати-3»
ТСН. Особливе
Т/с «Асi»
ТСН
Футбол. Лiга
Європи. «Динамо»
(Київ) – «Валенсiя»
(Iспанiя)
Т/с «Вiр менi»
Т/с «Вiр менi»
ТСН
Т/с «Касл»
Х/ф «Бiлий слон» X
Футбол. Лiга Європи.
«Динамо» (Київ) –
«Валенсiя» (Iспанiя)
ТСН. Особливе
Т/с «Касл»
Телемагазин

05.20
05.50
06.50
08.45
09.15
10.10
12.45
13.00
13.20
14.10
16.50
18.45
19.20
20.05
22.35
00.05
01.30
03.00

СТБ
Факти
Свiтанок
Т/с «Опери»
Факти. Ранок
Надзвичайнi новини
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Зниклi»
Т/с «Чужий район-2»
Т/с «Опери»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Чужий район-2»
Х/ф «Дiм сонця, що
сходить» Y
Х/ф «Таємний бiк
мiста» Y
Т/с «Неймовiрна
iсторiя»
Т/с «Уся правда»
Кетрін Перл працює окружним
прокурором. Вона скрупульозна і
має пристрасть
розбиратися навіть у незначних
дрібницях. У суді
їй протистоїть
давній знайомий
– адвокат Джиммі Нолан. Героям
доведеться зіткнутися з дуже
складними і заплутаними справами...

03.40 Несекретнi файли
04.30 Про-Ziкаве.ua

НОВИЙ

05.25 Чужi помилки
06.05 Усе буде добре!
07.50 Неймовiрна правда
про зiрок
09.15 Зiркове життя
10.15 Х/ф «Лекцiї для
домогосподарок»
18-річна Катя вирушає в спортивний табір, де закохується в 25річного Костянтина. Однак після
ночі кохання Костя їде в Париж
робити кар’єру, в
той час як для
Каті вона на цьому і закінчилася...
Минуло десять
років...

12.15 Слiдство ведуть
13.10
16.00
18.00
18.20
19.55
20.55
22.00
22.25
23.15
00.10
02.40

екстрасенси
МайстерШеф
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Мама-детектив»
«Вікна»-новини
Зiркове життя
Зiркове життя
Х/ф «I була вiйна»
Нiчний ефiр

06.10 Kids'Time
06.15 М/с «Черепашки06.35
06.55
07.00
07.35
08.00
08.55
09.45
13.15
13.35
15.20
16.10
17.10
18.00
19.00
19.20
20.00
22.45
00.40
00.50

02.25
02.30
02.35
03.25
03.30
04.20
04.25
04.40
04.50
04.55

нiндзя»
М/с «Губка Боб»
Kids'Time
Пiдйом
Пiдйом
Т/с «Метод Лаврової»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Татусевi дочки»
М/с «Черепашкинiндзя»
М/с «Губка Боб»
Т/с «Друзi»
Т/с «Татусевi дочки»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Американський
пирiг» Y
Репортер
Х/ф «Тупий i ще
тупiший за тупого.
Коли Гаррi зустрiв
Ллойда» Y
Служба розшуку дiтей
Зона ночi
Українцi. Вiра
Зона ночi
Десята муза в Українi
Зона ночi
Княгиня Ольга
Яготинське лiто
Зона ночi
Педан-Притула Шоу

УКРАЇНА

НТН

05.20, 15.00, 17.00 Т/с
«Брудна робота»

08.30, 16.45, 19.00,
21.40, 02.15, 04.00
Свiдок

09.00 До суду
11.00, 03.10 Т/с

06.00, 05.15 Т/с «Дорожнiй
патруль-3»

07.00, 09.00, 17.00, 19.00,
04.10 Подiї
07.15 Ранок з «Україною»
09.10, 13.50, 17.25 Т/с
«Слiд»

«Мовчазний свiдок»
12.00 Т/с «Детективи»
13.00, 19.30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв-10»
22.00 Т/с «Менталiст-4»
23.50 Т/с «CSI. Маямi»
00.40 Т/с «NCIS. Полювання
на вбивцю»
02.45 Таємницi
кримiнального
свiту
04.25 Випадковий свiдок
ТЕТ

10.00, 20.00 Т/с «Горюнов»
11.50 Т/с «Катя.

07.20
07.45
09.20
09.55
12.20

10.00, 15.40, 22.55 Футбол

М/с «Лалалупси»
Мультик з Лунтiком
«Єралаш»
Країна У
Т/с «Ксена –
принцеса-воїн»
14.05 Т/с «Дєтка»
15.00, 19.00 Панянкаселянка
16.00 Даєш, молодь!
17.00, 20.00 Т/с «Кухня»
18.00 Розсмiши комiка
21.00 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.00 6 кадрiв
23.00 Т/с «Свiтлофор»
00.00 Одна за всiх
00.55 У ТЕТа пара
01.40 Т/с «Закрита школа»
02.25 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
03.55 З ночi до ранку

Продовження»

15.00, 00.00 Т/с «ОСА»
16.00, 04.30 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20 Говорить Україна
22.00 Футбол. Лiга Європи
УЄФА. «Шахтар»
(Донецьк) –
«Вiкторiя» (Плзень)
01.00 Т/с «Дев'ятий вiддiл»
02.35 Т/с «Камелот»
ФУТБОЛ 1
News

10.25, 16.00 Огляд середи.

Лiга Чемпiонiв УЄФА

11.20, 04.00 Лiга Чемпiонiв

УЄФА. «Мiлан» –
«Атлетико»
13.20 Топ-матч
13.30, 02.00 Iсторiї
чемпiонату Англiї
13.40 Чемпiонат Францiї.
«Лiон» – «Аяччо»
16.55 Лiга Чемпiонiв УЄФА.
«Арсенал» –
«Баварiя»
19.00 Шлях до Турина
19.50 Live. Лiга Європи
УЄФА. «Чорноморець»
– «Лiон»
22.30, 23.05 Live. Найкращi
моменти матчiв. Лiга
Європи УЄФА
00.00 Лiга Європи УЄФА.
«Слован» – АЗ
«Алкмаар»
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21:20 «СПІВУЧАСНИК»

22:35 «УБИВЦІ НА ЗАМІНУ»

23:35 «ТУПИЙ І ЩЕ ТУПІШИЙ ЗА ТУПОГО-2»

00:05 «ФАЛЬШИВОМОНЕТНИКИ»

НТН

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

1+1

Водій таксі Макс бере приємного пасажира, який пропонує
добрі гроші та роботу на цілий
день. Однак з'ясовується, що за
професією він — найманий
вбивця, і саме в цей день виконує серію замовлень.

У Чжона Лі є мета в житті — заробити багато грошей і перевезти в Лос-Анджелес всю свою
сім'ю. Наркобарон доручає йому
вбити семирічного хлопчика,
сина поліцейського Зедлова,
який застрелив його сина.

Гаррі і Ллойд не знають, де знаходиться Антарктида і скільки в
тижні днів, зате вміють дружити
і слухаються маму. А продажний
директор школи намагається
перевести їх в неіснуючий клас
для тупих підлітків!

Берлін, 1936 рік. Короля фальшивомонетників Соломона беруть
на місці злочину і доставляють в
концтабір, де знаменитий шахрай стає улюбленцем табірного
начальства за допомогу у виготовленні фальшивих купюр.

ПЕРШИЙ
06.30 Доброго ранку,

ІНТЕР
05.25 Т/с «Повернення

Україно!

06.35, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть

студiї
07.20 Тема дня
07.25, 07.40 Країна online
07.30 Ера бiзнесу
07.50 Швидкий снiданок
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00 Пiдсумки тижня
09.30 Свiтло
09.55 Книга.ua

10.35, 11.25, 03.25

Олiмпiйськi iгри.
Фристайл. Скi-крос
13.25 Вiра. Надiя. Любов
14.25, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
14.40 Олiмпiйськi iгри.
Гiрськолижний спорт.
Слалом
16.20, 04.05 Олiмпiйськi
iгри. Бiатлон.
Естафета
18.15 Олiмпiйськi iгри.
Гiрськолижний спорт.
Слалом
19.35 Олiмпiйськi iгри.
Шорт-трек
21.00 Пiдсумки
дня
21.20 Дiловий свiт
21.25 Олiмпiйська студiя.
Пiдсумки дня
22.45 Фiнансова
перспектива
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.00 Пiдсумки
23.20 На слуху
23.40 Вiд першої особи
00.00 Х/ф «Васька». 3 с.
01.20 Хiт-парад
«Нацiональна
двадцятка» (iз
сурдоперекладом)

07.00
07.15
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.20
11.15
12.00
12.25
13.25
15.05
16.00
17.05
18.00
18.05
19.05
20.00
20.35
00.15
01.40
02.15
04.55

Мухтара-2»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Повернення
Мухтара-2»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Зрозумiти.
Пробачити
Давай
одружимося!
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Один на всiх»
Х/ф «В останнiй
момент»
Подробицi
Слiдство
вели...
Т/с «Один на всiх»

1+1
06.00 ТСН
06.45 Снiданок

07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
10.50
11.50
12.50
13.45
14.40
15.40
16.45
17.10
19.30
20.15
20.50
23.00
00.05
01.45
03.10

04.45
05.10
05.55

ICTV
05.15 Служба розшуку

з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Асi»
Т/с «Вiр менi»
Т/с «Вiр менi»
Т/с «Громови»
Т/с «Громови»
Красуня
за 12 годин-2
Т/с «Свати-3»
ТСН. Особливе
Т/с «Асi»
ТСН
Казкова Русь
Вечiрнiй
Київ-2013
Супергерої
Х/ф «Фальши–
вомонетники»
Х/ф «Бiлий
слон» X
Х/ф «Кохання
iншою
мовою» Y
ТСН. Особливе
Супергерої
Телемагазин

05.20
05.50
06.50
08.45
09.15
10.10
12.45
13.00
13.25
14.20
16.50
18.45
19.20
20.05
22.35
00.05

01.35
03.05
03.45
04.30

дiтей
Факти
Свiтанок
Т/с «Опери»
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Зниклi»
Т/с «Чужий
район-2»
Т/с «Опери»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Чужий
район-2»
Х/ф «Убивцi на
замiну» Y
Х/ф «Дiм
сонця, що
сходить» Y
Т/с «Неймовiрна
iсторiя»
Т/с «Уся
правда»
Провокатор
Про-Ziкаве.ua

СТБ
05.55 Чужi помилки
06.40 Неймовiрна правда

08.10
18.00
18.20
20.05
22.00
22.25
00.15
02.20

про зiрок
Х/ф «Дихай
зi мною»
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Т/с «Кохання не
дiлиться на два»
«Вікна»-новини
Т/с «Кохання не
дiлиться на два»
Х/ф «Лекцiї для
домогосподарок»
Х/ф «Альошчине
кохання»
Головна роль у
цьому фільмі
просто створена
для Леоніда Бикова. Невеликий
колектив бурильників спільно виховує молодого і
дуже невдатного
хлопця. За що він
не візьметься,
все виходить не
так – як же такого
не повчити!

НОВИЙ
06.05 Kids'Time
06.10 М/с «Черепашки-

06.35
06.55
07.00
07.35
08.00
08.55
09.45
13.10
13.30
15.25
16.10
17.10
18.00
19.00
19.20
20.00
22.40
23.35

01.20
01.30
03.20
04.20
04.25
05.20
05.25

03.45 Нiчний ефiр

нiндзя»
М/с «Губка Боб»
Kids'Time
Пiдйом
Пiдйом
Т/с «Метод
Лаврової»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Воронiни»
М/с «Черепашкинiндзя»
М/с «Губка Боб»
Т/с «Друзi»
Т/с «Татусевi
дочки»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Т/с «Воронiни»
Уральськi
пельменi
Х/ф «Тупий
i ще тупiший за
тупого. Коли
Гаррi зустрiв
Ллойда» Y
Репортер
Х/ф «Тупий i ще
тупiший» Y
Богдан
Хмельницький
Зона ночi
Богдан
Хмельницький
Зона ночi
Швидкоплинний
сон

НТН
05.20 Т/с «Брудна робота»
08.30 Свiдок
09.00 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-3»

11.00 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-10»
Т/с «Брудна робота»
Свiдок
Т/с «Брудна робота»
Свiдок
Х/ф «Вiтер пiвнiчний»
Х/ф «Спiвучасник»
Х/ф «Пiдроздiл
«Дельта»
01.55 Т/с «Слiдство веде Да
Вiнчi»
03.25 Речовий доказ
05.05 Випадковий свiдок

15.00
16.45
17.00
19.00
19.30
21.20
23.45

УКРАЇНА
06.00 Т/с «Дорожнiй
патруль-3»

07.00, 09.00, 17.00, 19.00
Подiї

07.15 Ранок з «Україною»
09.10, 13.50, 17.20, 22.30
Т/с «Слiд»

10.00, 21.00 Т/с «Горюнов»
11.50 Т/с «Катя.
Продовження»

15.00 Т/с «ОСА»
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20, 04.00 Говорить
Україна

22.00, 03.30 Подiї дня
23.20 Iсторiя
кримiналiстики

00.20 Т/с «Дев'ятий вiддiл»
05.25 Срiбний апельсин

ТЕТ
07.20
07.45
09.20
09.55
12.05

ФУТБОЛ 1
М/с «Лалалупси»
08.00 Лiга Чемпiонiв УЄФА.
«Арсенал» –
Мультик з Лунтiком
«Баварiя»
«Єралаш»
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
Вiталька
News
Т/с «Ксена –
10.30,
13.35 Шлях до
принцеса-воїн»
Турина
13.50 Т/с «Дєтка»
11.30, 22.55 Лiга Європи
14.45, 19.00 ПанянкаУЄФА. «Вiкторiя» –
селянка
«Шахтар»
15.45 Iкона стилю
14.30, 21.20 Огляд матчiв.
Лiга Європи УЄФА
17.00 Пiвцарства за кохання
16.00 Лiга Європи УЄФА.
18.00 Розсмiши комiка
«Слован» – АЗ
20.00 Х/ф «Викрутаси»
«Алкмаар»
22.00 6 кадрiв
18.00, 01.00 Чемпiонат
23.00 Т/с «Свiтлофор»
Iспанiї. Передмова до
00.00 Мiж нами
туру
00.55 У ТЕТа пара
20.45 Чемпiонат Iталiї.
01.40 Т/с «Закрита школа»
Передмова до туру
02.25 Т/с «Кремлiвськi
01.35 Чемпiонат Нiмеччини.
«Шальке» – «Майнц»
курсанти»
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18:00 «ЗАВЖДИ ГОВОРИ «ТАК»

ІНТЕР

Головний герой завжди і всім
говорив «ні» — наприклад, друзям, якщо вони кудись кличуть.
Однак одного дня він вирішив
відповідати згодою на все підряд
і подивитися, куди це може його
привести.

Агенту ФБР Френку Кастлу після
20-річної служби нарешті вдається здійснити свою давню мрію –
залишити неспокійну посаду і
почати нормальне сімейне життя. Однак незабаром його спіткало страшне горе...

Фільм заснований на реальних
подіях. 9 рота була легендарним
підрозділом Радянської Армії в
Афганістані. Багато хто називав
її «штрафною ротою». Однак
саме звідти вийшло найбільше
героїв.

У героїні є все, про що можна
мріяти. Немає тільки супутника
життя. Гортаючи газету, вона
наткнулася на оголошення: невідомий поет обіцяв присвятити
себе своїй половинці. І вона погоджується на зустріч.

06.00 Пiдсумки
06.15 Фiльм-концерт

05.40 Т/с «Один на всiх»
08.00 Школа доктора

11.25
13.30
14.40
16.20
18.20
21.00
21.25
22.50
22.55
23.00
23.40
01.20
02.20
03.20
04.55
05.50

22:25 «НАРЕЧЕНИЙ ЗА ОГОЛОШЕННЯМ»
1+1

ІНТЕР

08.30
09.00
09.10
09.45

22:10 «9 РОТА»
ICTV

ПЕРШИЙ

07.50

21:35 «КАРАТЕЛЬ»

НОВИЙ КАНАЛ

«О. Барикiн. Друзiв не
забувають»
Смiх з доставкою
додому
Панянка та кулiнар
Армiя
Православний вiсник
Олiмпiйськi iгри.
Бiатлон. Естафета
Олiмпiйськi iгри.
Лижнi гонки. Масстарт
Олiмпiйськi iгри.
Сноубординг.
Паралельний слалом
Олiмпiйськi iгри.
Гiрськолижний спорт.
Слалом
Олiмпiйськi iгри.
Бiатлон. Естафета
Олiмпiйськi iгри.
Фiгурне катання.
Гала-вистава
Пiдсумки дня
Олiмпiйська студiя.
Пiдсумки дня
Лото «Мегалот»
Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
Завтра. PRO
Фiльм-концерт
«О. Барикiн. Друзiв не
забувають»
Олiмпiйськi iгри.
Бобслей
Нащадки
Олiмпiйськi iгри.
Бiатлон. Естафета
Олiмпiйськi iгри.
Сноубординг
Служба розшуку дiтей

Комаровського

08.45 Х/ф «Марiя,
Мiрабелла»

10.00 Д/ф «Крилатов.
Саудтрек епохи»

11.00 Т/с «Повернення
Мухтара-2»

12.55 Концерт «23 лютого у
14.35
18.10
20.00
20.35
22.25
00.15

великому мiстi»
Т/с «Не зрiкаються,
кохаючи»
Т/с «Господарка
великого мiста»
Подробицi
Т/с «Господарка
великого мiста»
Х/ф «Наречений за
оголошенням»
Х/ф «Зворотний
квиток»
Марія була засуджена за вбивство. Тепер вона
повертається.
Маленьке містечко, де всі знають
один одного, до
цих пір дивується: як молода
жінка, вчителька
музики, могла
вбити свого чоловіка?

02.00 Подробицi
02.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
04.10 Слiдство вели...

1+1

ICTV

06.15 ТСН
07.00 Квартирна лотерея
«ХТО ТАМ»

08.05 М/с «Король-лев.
Тiмон i Пумба»

08.30 М/с «Король-лев.
08.50
08.55
09.50
10.55
12.00
13.05
14.10
16.30
18.30
19.30
20.00
22.10
01.10

Тiмон i Пумба»
М/с «Енгрi бердс»
Свiтське життя
Т/с «Свати-4»
Т/с «Свати-4»
Т/с «Свати-4»
Т/с «Свати-4»
Вечiрнiй Київ-2013
Вечiрнiй квартал
Розсмiши комiка-4
ТСН
Вечiрнiй квартал
Х/ф «9 рота» Y
Х/ф «Домiно» Y

Команда мисливців за головами
використовує
свої особливі методи, не
залишаючи жертвам жодних шансів. Одного разу
вони взялися за
справу,
пов’язану з крадіжкою 10 мільйонів із казино.
І тепер вони самі
опиняються в ситуації, несумісній
з життям.

03.05 Х/ф «Кохання iншою
мовою» Y
04.40 Х/ф «Фальшиво–
монетники»
05.55 Телемагазин

05.00
05.25
06.50
09.25
10.30
11.00
14.00
15.30
18.45
19.00
19.50
21.35
23.40

СТБ
Факти
Свiтанок
Т/с «Чужий район-2»
Зiрка YouTube
Дача
Т/с «Ми з
мабутнього»
Х/ф «Ми з
майбутнього-2»
Т/с «Чужi крила»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Чужi крила»
Х/ф «Каратель» Y
Х/ф «Кримiнальне
читво» Y
Три кримінальні
новели,
об’єднані спільною темою і героями. Наймані
вбивці, глава
банди, боксер,
для якого честь
дорожча за гроші... Кров ллється рікою, однак
сприймати все
це серйозно просто неможливо!

02.10 Х/ф «Знайти
коротуна» Y
03.50 Т/с «Уся правда»
05.10 Про-Ziкаве.ua

НОВИЙ

05.55 Х/ф «Випадок в
07.05
07.55
09.00
09.50
11.00
12.40
16.15

квадратi 36-80»
Караоке
на Майданi
Їмо вдома
Усе буде смачно!
ВусоЛапоХвiст
Хата на тата
Т/с «Кохання не
дiлиться на два»
Х/ф «Джентльмени
удачi»
Герої картини
розшукують зниклу археологічну
цінність – шолом
Олександра Македонського. Нелегко дається
щирому й неконфліктному завідувачу дитячого
садка роль запеклого злочинця –
рецидивіста.

06.25 М/с «Назад у
08.10
09.50
11.55
14.35
18.00
20.00

Скромний і сором’язливий
службовець банку закомплексований настільки,
що почувається
невпевнено з
вродливими дівчатами. Раптом
до нього потрапляє чарівна маска, і Стенлі Іпкіс
стає супергероєм!..

22.00 Х/ф «Тупий i ще
23.55
01.00
02.50
02.55

18.00 Т/с «Мамочка
моя»

21.40 Х/ф «Сонцекруг»
23.30 Детектор
брехнi-5

00.45 Х/ф «На прiзвисько
«Звiр»
02.15 Нiчний ефiр

майбутнє»
М/с «Том i Джеррi»
Файна Юкрайна
Уральськi пельменi
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Завжди говори
«так»
Х/ф «Маска» Y

03.25
03.50
03.55
04.05
04.35
04.40
05.35

тупiший» Y
Вже котрий день
Х/ф «Факультет» Y
Зона ночi
Подорож у втрачене
минуле
Богдан Хмельницький
Зона ночi
Скiфи
Червона Земля (Terra
Vermelha)
Зона ночi
Iван Франко
Зона ночi

УКРАЇНА

НТН

06.10 Х/ф «Добровольцi»
07.40 Т/с «Детективи

11.30
12.00
13.00
14.10
14.50
17.00
22.30
02.05
04.00
06.05
ТЕТ

Т. Устинової. Мiй
особистий ворог»
Речовий доказ
Головний свiдок
Випадковий свiдок
Правда життя
Х/ф «Три днi в Одесi»
Т/с «Таємницi
слiдства-13»
Т/с «Висяки»
Х/ф «Спiвучасник»
Х/ф «Пiдроздiл
«Дельта»
Випадковий свiдок

07.00
07.10
08.10
10.10
11.10

Подiї
Т/с «Iнтерни»
Т/с «Iнтерни»
Один за сто годин
Т/с «Дорожнiй
патруль-3»
13.00 Т/с «Дорожнiй
патруль-4»
14.00 Т/с «Друге повстання
Спартака»
19.00 Подiї
19.20 Т/с «Перелiтнi птахи»
23.20 Х/ф «Ми оголошуємо
вам вiйну»
02.50 Подiї
03.10 Т/с «Дев'ятий вiддiл»
05.25 Х/ф «Ми оголошуємо
вам вiйну»
ФУТБОЛ 1

08.30 М/с «Смiшарики. Пiн-

09.25 Чемпiонат Англiї.

09.00
09.40

10.00, 15.30, 23.00 Футбол

10.05
10.35
11.55
13.20
14.20
16.00
18.05
20.00
21.00
23.00
00.55
02.20

код»
Мультик з Лунтiком
М/с «Дашадослiдниця»
М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
М/ф «Друзi
назавжди»
М/ф «Пригоди
Iмператора»
Обережно, дiти!
Панянка-селянка
Х/ф «Боги, мабуть,
з'їхали з глузду»
Х/ф «Викрутаси»
Вiталька
Розсмiши комiка
Т/с «Секс i мiсто»
Х/ф «Божевiльний
День подяки»
Т/с «Реальна кров»

Передмова до туру

News

10.30 Лiга Чемпiонiв УЄФА.
«Арсенал» –
«Баварiя»
12.30, 19.00 Iсторiї
чемпiонату Англiї
12.40 Лiга Європи УЄФА.
«Чорноморець» –
«Лiон»
14.40 Live. Чемпiонат
Англiї. «Челсi» –
«Евертон»
16.55 Live. Чемпiонат
Англiї. «Ман Сiтi» –
«Сток Сiтi»
19.25 Live. Чемпiонат
Нiмеччини.
«Вольфсбург» –
«Байєр»
21.20 Live. Чемпiонат
Iспанiї. «Сосьєдад» –
«Барселона»
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15:25 «РУСАЛКА»

12.10
12.55
14.15
14.35
15.35
16.05
16.35
17.00
18.00
21.00
21.55
22.55
23.00
23.40
00.00
01.20
01.35
03.00
04.35
05.30

21:05 «ДОЗВОЛЬ ТЕБЕ ПОЦІЛУВАТИ... НА ВЕСІЛЛІ»

21:55 «ПЕРЕВІРКА НА КОХАННЯ»

1+1

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ІНТЕР

Аліса — хронічна невдаха. Але в
одному їй казково пощастило:
Аліса вміє говорити з морем і
володіє даром впливати на події, які відбуваються в світі. Досягнувши 18-річчя, вона вирішує
спробувати щастя в Москві...

Боязка дівчина Пейшнс Філіпс
працює у великій компанії. За
фатальним збігом обставин
Пейшнс гине. Але ще не все
втрачено. Відроджена таємничими силами, дівчина повертається.
І тепер вона — Жінка-кішка!

Минув рік після подій фільму «Дозволь тебе поцілувати... знову».
Полковника Григорія Власова і
Наташу переводять в Санкт-Петербург. Тепер на новому місці
служби і в новій квартирі можна
й про весілля подумати...

Кохання — прекрасне почуття.
Хтось роками шукає його і не
може знайти, а хтось знаходить,
однак втрачає. Все, що залишається, — це запитувати себе: чому
так сталося, що було зроблено не
так?

ПЕРШИЙ
06.05 Свiт православ'я
06.35 Смiх з доставкою

07.05
07.30
09.00
10.00
10.30

20:00 «ЖІНКА-КІШКА»

додому
Панянка та кулiнар
Дружина
Шеф-кухар країни
Околиця
Олiмпiйськi iгри.
Лижнi гонки. Масстарт
Олiмпiйськi iгри.
Бобслей
Олiмпiйськi iгри.
Бобслей
Подорожуй свiтом з
Ю. Акунiною
Як ваше здоров'я?
Ближче до народу
Дiловий свiт. Тиждень
Ми хочемо, щоб ви
знали
Олiмпiйська студiя
Церемонiя закриття
Олiмпiади-2014
Пiдсумки тижня
Надвечiр'я
Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
Ера бiзнесу. Пiдсумки
Смiх з доставкою
додому
Дружина
Свiт навколо нас
Олiмпiйськi iгри.
Лижнi гонки. Масстарт
Олiмпiйськi iгри.
Бобслей
Д/ф «Золота ера
саундтрекiв»
Околиця

ІНТЕР
05.25 Т/с «Не зрiкаються,

1+1
06.10 Х/ф «Принц i

кохаючи»

08.35 Школа доктора
09.15
10.00
11.00
12.45
16.40
17.00

18.00

21.00
21.55
23.35

Комаровського
Новини
Орел i решка. На краю
свiту
Т/с «Повернення
Мухтара-2»
Т/с «Господарка
великого мiста»
Новини.
Спецвипуск
Д/ф «Мiж землею i
небом. Секрети
Церемонiї вiдкриття
Олiмпiади»
Церемонiя закриття
Зимових
Олiмпiйських iгор у
Сочi
Подробицi тижня
Х/ф «Перевiрка на
кохання»
Х/ф «Ми з
майбутнього»
Герої стрічки –
четверо «чорних
слідопитів» –
Борман , Череп ,
Чуха і Спирт. Вони ведуть розкопки в тих місцях, де колись
йшли бої, щоб
потім продати
знайдені медалі,
ордени, документи і німецьку
зброю...

01.45 Х/ф «Солдати
невдачi»

03.25 Х/ф «Зворотний
квиток»

жебрак»

07.40 Марiччин кiнозал
08.10 М/с «Король-лев.
Тiмон i Пумба»

08.35 М/с «Король-лев.
Тiмон i Пумба»

09.00 Лотерея «ЛОТОЗАБАВА »

10.00 Мультфiльм
10.15 Х/ф «Дiди12.10
13.30
14.30
15.25
19.30
20.15
22.20
23.20
00.25

розбiйники»
Чотири весiлля-3
Зiркова хронiка
М/с «Машинi казки»
Х/ф «Русалка»
ТСН-Тиждень
«Голос країни-4.
Перезавантаження
Свiтське життя
Що? Де? Коли?
Х/ф «Скажи хоч
щось» Y

ICTV
05.15 Факти
05.30 Свiтанок
06.05 Х/ф «Флiнстоуни»
07.30 Дача
08.00 Мульт особистостi
08.30 Так$i
08.55 Космонавти
09.55 Зiрка YouTube
11.05 Козирне життя
11.35 Вам i не снилося!
12.10 Т/с «Лiсник»
18.45 Факти тижня
19.40 Т/с «Ми з

жебрак»

05.30 Телемагазин

11.10
15.15
19.00
19.55
21.05

мабутнього»

22.50 Х/ф «Ми з
майбутнього-2»

00.30 Х/ф «Каратель» Y
02.25 Х/ф «Дракони i

22.55

пiдземелля» Y

04.00 Т/с «Уся правда»
05.25 Про-Ziкаве.ua

на Майданi
Т/с «Мама-детектив»
Т/с «Мамочка моя»
Слiдство ведуть
екстрасенси
Один за всiх
Х/ф «Дозволь тебе
поцiлувати... на
весiллi»
Х/ф «Мандрiвка у
закоханiсть»

НОВИЙ
07.45 Церква Христова
08.00 М/с «Том

09.40
11.55
13.55

16.00
18.00
20.00
22.00
00.00
01.00

Є багато жінок,
які зробили пре-

Савіна, молода
імператриця Ізміра, хоче процвітання для своїх
підданих, але
злий чаклун Профіон хоче змістити її. Щоб врятувати королівство,
Савіна наймає
двох злодіїв, які
повинні знайти
магічний Амулет
Червоних Драконів...

Дівчина з мрій,
королева всіх вечірок, найкраща
учениця коледжу
– і простакуватий, злегка нудний і аж надто
сором’язливий
посередній
учень. Це не сон.
Це яскрава і ніжна історія про те,
що з нами робить
кохання.

02.10 Х/ф «Домiно» Y
04.10 Х/ф «Принц i

СТБ
06.15 Х/ф «Офiцери»
07.55 Їмо вдома
09.00 Усе буде смачно!
10.15 Караоке

красну кар’єру,

02.40
02.45

але при цьому в
їхньому особистому житті пов-

03.10

на невизначеність. З роками
такі дами розуміють, що ніякий
професійний

03.45
03.50
04.10

успіх не замінить
сімейного щастя.

01.00 Х/ф «Офiцери»
02.35 Нiчний ефiр

04.25
04.30
04.55

i Джеррi»
Файна Юкрайна
Х/ф «Пенелопа»
Х/ф «Затура.
Космiчна
подорож»
Х/ф «Завжди
говори «так»
Х/ф «Маска» Y
Х/ф «Жiнкакiшка»
Х/ф «Факультет» Y
Вже котрий
день
Х/ф «Безжалiснi
люди» Y
Зона ночi
Леопольд,
або Втеча
вiд свободи
Асканiя-Нова.
Про що курличуть
журавлi...
Зона ночi
Перетворення
Таїнства
Києво-Печерської
лаври
Зона ночi
Сумний
П'єро
Зона ночi

НТН
06.20 Х/ф «Три днi в
Одесi»

УКРАЇНА
06.45 Подiї
07.05 Х/ф «Ми оголошуємо

08.05 Т/с «Таємницi
11.30
12.00
12.50
13.15
15.00
23.00
00.00
01.45
04.10
04.40

слiдства-13»
Легенди карного
розшуку
Агенти впливу
Таємницi
кримiнального свiту
Х/ф «Вiтер пiвнiчний»
Т/с «Державний
захист-2»
Жорстокий спорт
Т/с «NCIS. Полювання
на вбивцю-9»
Х/ф «Вiдступники»
Речовий доказ
Випадковий свiдок

ТЕТ
06.00 Х/ф «Золотi леза.
Вогонь i лiд»
07.30 Байдикiвка
08.30 М/с «Смiшарики. Пiнкод»
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Дашадослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10.35 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка»
11.00 М/ф «Барбi. Чудове
Рiздво»
12.20 Обережно, дiти!
13.15 Х/ф «Боги, мабуть,
з'їхали з глузду»
15.20, 00.55 Х/ф «Твої, мої
i нашi»
17.05 Країна У
19.00 Вiталька
21.00 Розсмiши комiка
23.00 Т/с «Секс i мiсто»
02.15 Х/ф «Душевна кухня»

09.00
10.00
11.00
12.00
14.00
19.00
20.00
22.00
23.30
01.15
02.45
03.30

вам вiйну»
Ласкаво просимо
Таємницi зiрок
Таємницi зiрок
Т/с «Дорожнiй
патруль-4»
Т/с «Друге повстання
Спартака»
Подiї тижня
Пристрастi на паркетi
Т/с «Iнтерни»
Великий футбол
Х/ф «Людина
пiтьми» Y
Подiї тижня
Т/с «Дев'ятий вiддiл»

ФУТБОЛ 1
10.00, 16.15, 20.15 Футбол
News
10.25 Д/ф «Топ 20 моментiв
Кубку свiту»
11.30, 18.45, 03.00
Журнал. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
12.05, 00.00 Огляд матчiв.
Лiга Європи УЄФА
13.05 Топ-матч
13.25 Live. Чемпiонат Iталiї.
«Лiворно» – «Верона»
15.25 Live. Чемпiонат Англiї.
«Лiверпуль» –
«Свонсi»
17.40 Жеребкування
квалiфiкацiї. ЄВРО2016
19.25 Live. Чемпiонат Iталiї.
«Ювентус» – «Торiно»
21.20 Великий футбол
22.55 Live. Чемпiонат
Iспанiї. «Осасуна» –
«Атлетико»

СКАНВОРД

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

1+1

ICTV

СТБ

НОВИЙ

НТН

УКРАЇНА

ТЕТ

ФУТБОЛ 1
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Слово Тараса –
наша зброя і окраса
— Îòà ìàëåíüêà, êó÷åðÿâà,
Ùî ç íàìè ãðàëàñÿ êîëèñü.
×îãî æ òè, áðàòå, çàæóðèâñü?
— ß íå æóðþñü. Ïîìàíäðóâàëà
Îòà Îêñàíî÷êà â ïîõîä
Çà ìîñêàëÿìè òà é ïðîïàëà.
Âåðíóëàñü, ïðàâäà, ÷åðåç ãîä,
Òà ùî ç òîãî. Ç áàéñòðÿì âåðíóëàñü,
Îñòðèæåíà. Áóëî, âíî÷³
Ñèäèòü ï³ä òèíîì, ìîâ çîçóëÿ,
Òà êóêàº, àáî êðè÷èòü,
Àáî òèõåñåíüêî ñï³âàº
Òà í³áè êîñè ðîçïë³òàº.
À ïîò³ì çíîâ êóäèñü ï³øëà,
Í³õòî íå çíàº, äå ïîä³ëàñü,
Çàíàïàñòèëàñü, îäóð³ëà.
À ùî çà ä³â÷èíà áóëà,
Òàê òàê ùî êðàëÿ! ² íåâáîãà,
Òà òàëàíó Ãîñïîäü íå äàâ... —
À ìîæå, é äàâ, òà õòîñü óêðàâ,
² îäóðèâ ñâÿòîãî Áîãà.

Ìè âêóïî÷ö³
êîëèñü ðîñëè...

Ìè âêóïî÷ö³ êîëèñü ðîñëè,
Ìàëåíüêèìè ñîá³ ëþáèëèñü.
À ìàòåð³ íà íàñ äèâèëèñü
Òà ãîâîðèëè, ùî êîëèñü
Îäðóæèìî ¿õ. Íå âãàäàëè.
Ñòàð³ çàðàííº ïîâìèðàëè,
À ìè ìàëèìè ðîç³éøëèñü
Òà âæå é íå ñõîäèëèñü í³êîëè.
Ìåíå ïî âîë³ ³ íåâîë³
Íîñèëî âñþäè. Ïðèíåñëî
Íà ñòàð³ñòü ëåäâå ³ äîäîìó.
Âåñåëåº êîëèñü ñåëî
×îìóñü òåïåð ìåí³, ñòàðîìó,
Çäàâàëîñü òåìíèì ³ í³ìèì,
Òàêèì, ÿê ÿ òåïåð, ñòàðèì.
² áà÷èòüñÿ, â ñåë³ óáîã³ì,
Ìåí³ òàê áà÷èòüñÿ, í³÷îãî
Íå âèðîñëî ³ íå çãíèëî,
Òàêå ñîá³, ÿê ³ áóëî.
² ÿð, ³ ïîëå, ³ òîïîë³,
² íàä êðèíèöåþ âåðáà.
Íàãíóëàñÿ, ÿê òà æóðáà
Äàëåêî â ñàìîòí³é íåâîë³.
Ñòàâîê, ãðåáåëüêà, ³ â³òðÿê
Ç-çà ãàþ êðèëàìè ìàõàº.
² äóá çåëåíèé, ìîâ êîçàê
²ç ãàþ âèéøîâ òà é ãóëÿº
Ïîï³ä ãîðîþ. Ïî ãîð³
Ñàäî÷îê òåìíèé, à â ñàäî÷êó
Ëåæàòü ñîá³ ó õîëîäî÷êó,
Ìîâ ó Ðàþ, ìî¿ ñòàð³.
Õðåñòè äóáîâ³ ïîñõèëÿëèñü,
Ñëîâà äîùåì ïîçàìèâàëèñü...
² íå äîùåì, ³ íå ñëîâà
Ãëàäåñåíüêî Ñàòóðí ñòèðàº...
Íåõàé ç ñâÿòèìè ñïî÷èâàþòü
Ìî¿ ñòàð³¿... — ×è æèâà
Îòà Îêñàíî÷êà? — ïèòàþ
Ó áðàòà òèõî ÿ. — ßêà?

ßêáè çîñòð³ëèñÿ
ìè çíîâó...

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!
Персонал відділу прикордонної служби
«Висоцьк» Луцького прикордонного
загону вітає з Днем народження помічника
начальника Луцького прикордонного загону
– начальника прес-служби підполковника
ЛИЧКОВСЬКОГО Олега Станіславовича та
заступника начальника ВПС «Висоцьк» з РОС
капітана ГНАТЮКА Олексія Васильовича!
Бажаємо родинного благополуччя, особистого
щастя, наснаги, достатку та успіхів у службі!
Нехай збуваються всі Ваші найзаповітніші мрії!
Керівництво та персонал БілгородДністровського прикордонного загону
сердечно вітає іменинників лютого: майорів
– Івана ШЕВЦОВА, Станіслава ГВОЗДІКА,
Руслана ЩЕГЕЛЬСЬКОГО, Ярослава
РОНЧКОВСЬКОГО, Михайла БОНДАРА;
лейтенанта Валерія ДОБРОВОЛЬСЬКОГО,
прапорщиків – Анжеліку ІВАНОВУ, Ірину
БРЕГОЙ, Андрія КУРМАТКОВА; старших
сержантів – Олену БОЛЮК, Євгена
САЛАХОВА, сержанта Людмилу ТЕРЕЩЕНКО,
молодших сержантів – Ігоря КУТУЗОВА
та Олега КУТУЗОВА; працівників – Ірину
ЛУК’ЯНЧУК та Миколу ГНАТЮКА!
Щиро зичимо Вам міцного здоров’я, наснаги,
особистого щастя, родинного благополуччя,
достатку та успіхів!
Колектив відділу прикордонної служби
«Вилок» щиро вітає начальника відділу
капітана ЛУЦЮКА Сергія Васильовича з
Днем народження! Бажаємо міцного здоров’я,
щастя, успіхів, благополуччя!
Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України
Видається
з липня 1943 року

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ
Свідоцтво про реєстрацію:
КВ № 8071 (28.10.2003 р.)
Передплатний індекс:

61023

Також вітаємо іменинників лютого:
лейтенанта ПАВЛЕНКА Артема Сергійовича;
старшого прапорщика ШУВАЛОВА Дмитра
Володимировича; прапорщиків ЗЕЙКАНА
Івана Івановича; МИХАЙЛОВА Олександра
Олександровича та старшого солдата
ГРИЦЕНКО Валентину Миколаївну!
Нехай збуваються Ваші найзаповітніші мрії!
Колектив Окремого відділу прикордонної
служби типу «С» Західного регіонального
управління щиро вітає з Днем народження
військовослужбовців: старшого прапорщика
САПСАЯ Сергія Миколайовича; прапорщиків
– БРИКА Дмитра Дмитровича, ВЛАДИКУ
Ігоря Ігоровича; старшину ШМЕЛЬОВА
Вадима В’ячеславовича!
Нехай шаною, любов’ю й повагою оточують
Вас колеги, близькі та друзі! Миру, сімейної
злагоди, благополуччя і добробуту Вам і
Вашим родинам!
Рідні і близькі щиро і сердечно вітають з
Днем народження молодшого сержанта
Ірину Вікторівну ДУДКО! Бажаємо
тобі, імениннице, здоров’я від чистої
криниці й ласкавої долі, щастя й радості
– від кришталевих світанків, багатства й
благополуччя – від землі рідної! Хай у твоїй
оселі завжди панує світло й злагода, у серці –
любов і добро! Нехай усі гаразди залишаться
в минулому, а попереду будуть прекрасний
світ, сонячні дні й тільки мирне небо! Нехай
Мати Божа тебе охороняє, а Ісус із неба щастя
й благословення посилає!

ЗНАЙ НАШИХ!

ОГОЛОШЕННЯ
АДМІНІСТРАÖІЯ ДЕРÆАВНО¯ ПРИКОРДОННО¯ СЛУÆБИ УКРА¯НИ
оголоøóº конкóрс на çаміùеннÿ вакантно¿ ïосади дерæавного слóæáовöÿ:
головного сïеöіаліста відділó органіçаöі¿ çаõистó секретно¿ інôормаöі¿, контролþ çа реæимом секретності, ексïертно¿ роáоти óïравліннÿ реæимó і çаõистó інôормаöі¿.
Вимоги до кандидата: громадянство України; вища освіта в галузі знань: інформаційна безпека за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи
за фахом у державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж
роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років; вільне володіння державною мовою та вміння працювати з оргтехнікою.
До заяви на ім’я голови конкурсної комісії додаються такі документи: особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками та 1 фотокарткою розміром
4х6 см, копії документів про освіту та підвищення кваліфікації, декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік, копія паспорта громадянина України, копія військового квитка (для військовослужбовців або
військовозобов’язаних), довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності), копія трудової книжки.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу за адресою: 01601, м. Ки¿в-601, вóл. Володимирська, 26.
За довідками звертатися до управління кадрів за тел. 527-64-24.
МИТЬ РОЗРЯДКИ
Кохана, твоє “нічого
надіти” вже нема куди
покласти!
* * *
– Тату, ти вмієш розписуватися з закритими
очима?
– Так, а що?
– Тоді розпишись у
моєму щоденнику.
* * *
Розмовляв з другом
на ноутбуці по скайпу.
У цей час телефонує ін-

Головний редактор
Тижневик надруковано у друкарні ТОВ «Мега-Поліграф»
ÃÎËÎÂÍÈÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
Олег БОЙКО ÎËÅÃ ÁÎÉÊÎ
Адреса: м. Київ, вул. М. Вовчка, 12/14. Тел.: 581-68-15

Програму телебачення та сканворд надано ТОВ «Мега-Поліграф»
Заступник
Замовлення: 33962Верстка: Сергій ПОЛІЩУК
головного редактора
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÁÎÆÎÊ
Наклад: 8120 прим.
Костянтин ПЯСЕЦЬКИЙ
Черговий
З питань розміщення реклами на шпальтах газети звертатися
ÀÍÄÐ³É ÃÅÐÀÑÈÌÊ²Â
по номеру
у відділ реклами та договірної роботи Інформагентства
Андрій ГЕРАСИМКІВ
Держприкордонслужби України за тел.: (044) 566-43-30

ший друг на мобільний,
вмикаю гучний зв’язок і
спілкуємося вже втрьох.
Потім вийшов на балкон
покурити. Повертаюся:
ноутбук з телефоном
щось активно обговорюють. Ну, скажіть, чи це
не дурдом?
* * *
Квартира, начебто,
маленька, але як починаєш прибирати – пентхаус!

Відповіді на сканворд
цього номера:

ßêáè çîñòð³ëèñÿ ìè çíîâó,
×è òè çëÿêàëàñÿ á, ÷è í³?
ßêåº òèõåº òè ñëîâî
Òîéä³ á ïðîìîâèëà ìåí³?
Í³ÿêîãî. ² íå ï³çíàëà á.
À ìîæå á, ïîò³ì íàãàäàëà,
Ñêàçàâøè: ñíèëîñÿ äóðí³é.
À ÿ çðàä³â áè, ìîº äèâî!
Ìîÿ òè äîëå ÷îðíîáðèâà!
ßêáè ïîáà÷èâ, íàãàäàâ
Âåñåëåº òà ìîëîäåº
Êîëèøíº ëèøåíüêî ëèõåº.
ß çàðèäàâ áè, çàðèäàâ!
² ïîìîëèâñü, ùî íå ïðàâäèâèì,
À ñíîì ëóêàâèì ðîç³éøëîñü,
Ñë³çüìè-âîäîþ ðîçëèëîñü
Êîëèøíºº ñâÿòåº äèâî!

Відповідальність за достовірність фактів, цитат,
власних назв та інших відомостей несуть автори
публікацій, а рекламної інформації – рекламодавець. Редакція не листується з читачами. Редакція
може не поділяти точку зору автора. Рукописи
не повертаються і не рецензуються. Редакція
залишає за собою право редагувати матеріали.
При використанні наших публікацій посилання на
газету обов’язкове.

