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Під перехресним вогнем

Олег БОЙКО

У практично контрольованому
бойовиками Луганську терористи діяли
зухвало. В ніч на друге червня десь о пів
на першу близько 100 озброєних осіб
розосередилися по периметру загону та
демонстративно почали облаштовувати
позиції. Обстріл прикордонної частини
почали близько 4-ої години ранку. Потім сили нападників лише зростали, за
кілька годин їх було більше 500. Терористи «гніздилися» в лісопосадці, неподалік від військової частини, а також
використали свою улюблену тактику
– прикрилися мирними жителями та
зайняли їхні квартири у багатоповерхівках з іншого боку від загону.
Московські рупори стали розповсюджувати казки, що в загоні строковики
і «правий сектор», що прикордонники
почали наступ на мирних жителів, що в
підвалах частини утримують людей, які
симпатизують сепаратистам…
Також гостро стояло питання підтримки прикордонників взаємодіючими органами. Зі штабу АТО направили авіацію,
яка трохи «попрацювала» по лісопосадці.
Як стверджують у Луганському загоні,
після цього терористи перегрупувалися
і стали частіше стріляти з боку житлових

будинків, бо знали – там авіацію застосовувати не будуть. З різних джерел звучало,
що на підмогу прикордонникам вислали
наземні підрозділи. Понад 17 годин чекали… Ніхто не прийшов.
Про обстріл управління Луганського
загону обговорювали і в штабі НАТО, і в
Пентагоні, й у Києві, і в Москві. В Україні ця тема була однаково актуальною
як у Верховній Раді, так і на вулиці. Багато емоцій, багато домислів і відвертої
брехні, багато неузгодженості... Проте
це все було за парканом управління загону. Охоронці рубежу злагоджено й без
паніки організували оборону. Для підняття бойового духу підлеглих командир
загону дав вказівку увімкнути через гучномовці Державний Гімн України.
– Моральний стан персоналу на висоті, – коментував прес-секретар загону
капітан Олександр Трохимець, – навіть
жартувати встигаємо. Багато телефонують, підтримують, переважно морально.
Журналісти переживають, кажуть: «Давайте хоч мобільні телефони вам поповнимо». Ми готові стояти до останнього
набою, а набоїв у нас дуже багато, – підсумував прес-секретар загону.
Втримавши оборону, управління Луганського загону змушене було передислокуватися в більш безпечне місце, звідки
зможе ефективніше реалізовувати в нинішній ситуації управлінські функції. n
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Обстріл управління
Луганського
прикордонного загону,
який вели бойовики
терористичної
організації ЛНР, став
однією з основних
тем, обговорюваних в
Україні цього тижня.
Понад 17 годин майже
без перерв військове
містечко злагоджено
й ефективно тримало
оборону в оточенні та
під перехресним вогнем
автоматів, важких
кулеметів, гранатометів
і мінометів терористів.
Обстріл залишив
зрешечені будівлі, згорілі
автомобілі й понищену
інфраструктуру.
Та головне – усі
прикордонники
залишилися живими,
щоправда восьмеро
правоохоронців отримали
поранення. Втрати
нападників значно більші –
приблизно 9 убитих та 28
поранених.

ПРЯМА МОВА
«Ïрикордонники від Городища до Амвросіївки перебувають у найскладніших умовах, фактично на
території, яка контролюється терористами. І в цих складних умовах вони ведуть бої, захищаючи кордон. Çараз вони борються практично в оточенні».
Ãолова Верõовно¿ Ради Укра¿ни Олександр Тóр÷инов 02.06.2014
«...з жилих будинків розстрілювали прикордонників, з жилих квартир. Ñнайпери били по них, не випускаючи людей з квартир. Ïро це треба говорити, це треба розслідувати в Гаазькому трибуналі».
Ãолова Верõовно¿ Ради Укра¿ни Олександр Тóр÷инов 03.06.2014
«Öей напад (на Ëуганський прикордонний загін ) сьогодні викликає велику стурбованість, і це подальший приклад дестабілізаційної діяльності, яку, ми вважаємо, на Ñході Óкраїни проводить Ðосія і ми
різко це засуджуємо».
Çастóïник міністра оáорони СØА Дерек Øоле 2.06.2014
Lena Viena Лейла Саваø:
– Ìоя подруга из Ëуганска рассказала, как их сегодня обстреливали террористû на восточнûх
кварталах. Îни 4 часа просидели в квартире, в ванной (с 4 до 8 утра), слушая взрûвû, их дом рядом с
погранчастью. Ïотом, когда вроде наступило затишье, решили вûбраться из района. Вûбежав на улицу (она с кот¸нком в сумке), муж, дочка 5 лет, побежали в противоположную сторону от ýпицентра.
È тут им вслед стали стрелять из автоматов террористû. Å¸ ранили в бок, прострелив сумку и
кот¸нка. Îна вûронила сумку и они продолжили бежать. Îтбежав на расстояние поняли, что в сумке
все документû. Ìуж вернулся, но взять сумку не мог, так как террористû специально вели хаотичнûй
огонь по улице. Îн просидел минут 30 в кустах, когда прекратился обстрел, и пополз за сумкой. Тут
же по нему открûли стрельбу, чудом удалось избежать ранения. Ñейчас они ещ¸ в Ëуганске у друзей. Èх паспорта и свидетельство о рождении реб¸нка вûглядят так: простреленû пулей и залитû
кровью моей подруги и кот¸нка. Êот¸нок не вûжил. Äевочка даже от звука проезжающей машинû
закрûвает уши и прячется под стол. Вот таким образом картинки типа гражданской войнû создают
террористû для российских новостей.
Крокóс Владимир:
– Äай Áог, чтобû мû не читали их (прикордонників – ðед.) имена на стенах, как в Áресте,
а только на награднûх листах.
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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

n Нова концепція
реформи
правоохоронців

Прем’єр-міністр України
Арсеній Яценюк доручив у
терміновому порядку створити
робочу групу під керівництвом
Віце-прем’єр-міністра України
Віталія Яреми щодо концепції
реформування правоохоронної
системи. «Люди очікують
реальних змін в системі
Міністерства внутрішніх справ і
Служби безпеки», – підкреслив
він. Глава Уряду окремо
наголосив на необхідності
позбавити органи прокуратури
функції загального нагляду: «У
рамках нашої конституційної
реформи це повинен бути один
із перших пунктів». Арсеній
Яценюк також повідомив, що мав
про це розмову з новообраним
Президентом України.
«Переконаний, що ми будемо іти
разом у частині реформування
правоохоронної системи, системи
органів прокуратури і судів»,
– наголосив Прем’єр-міністр
української держави.
Валентина ЛАÇАРЧУК

n Військові

навчання за планом

Верховна Рада України
ухвалила Закон «Про допуск
підрозділів Збройних Сил інших
держав на територію України у
2014 році для участі у навчаннях»
та затвердила План проведення
багатонаціональних навчань.
«Ми не згорнули жодного заходу
і готуємося до їх проведення у
повному обсязі, на це виділено
відповідні кошти», – зазначив
після засідання Комісії
Україна – НАТО у Брюсселі
виконуючий обов’язки міністра
оборони України генералполковник Михайло Коваль.
Глава вітчизняного оборонного
відомства також додав, що з
міністрами оборони країнпартнерів досягнуто домовленості
про формування спільної
українсько-польсько-литовської
бригади. Документ про створення
багатонаціонального з’єднання
буде ратифіковано до 18 червня.

ОФІЦІЙНО

Паспорт із
біометричним імплантом
Кабінет Міністрів України постановив розпочати виготовлення,
оформлення та видачу біометричних закордонних паспортів із
1 січня 2015 року.

Андрій ÃЕРАСИМКІВ

Своєю постановою Уряд затвердив зразок бланка, технічний опис та порядок
оформлення, видачі, обміну, пересилання,
вилучення, повернення державі, знищення
паспорта громадянина України для виїзду за
кордон з безконтактним електронним носієм, його тимчасового затримання та вилучення.
Зокрема, у технічному описі документа
вказано, що бланк біометричного паспорта
виготовляється у формі книжечки розміром
88х125 міліметрів і складається з м'якої обкладинки, форзаца, сторінки даних і 32 паперових сторінок. У праву частину обкладинки
імплантовано безконтактний електронний
носій, який відповідає вимогам стандарту
ISO/IEC 14443A щодо запису та зчитування
даних і вимогам IKAO, що встановлюються
до електронних документів.
На лицьовому боці сторінки даних містяться п'ять обов'язкових зон візуальної перевірки (I–V) та машинозчитувана зона.

Інформаційні дані у зонах I–V надруковано українською та англійською мовами й містять: назву держави «УКРАЇНА»
(«UKRAINE»), зображення малого Державного Герба України, код держави, номер паспорта, прізвище, ім'я, громадянство, дату і
місце народження, стать власника, дату видачі та орган, що видав документ, дату закінчення строку дії паспорта й підпис пред'явника.
Крім того, сторінка даних містить відцифроване зображення обличчя пред'явника
паспорта та зону для внесення машинозчитуваної інформації.
Паспорт громадянина України для виїзду
за кордон оформлятиметься особам, які не
досягли шістнадцятирічного віку, на чотири роки, а особам, які досягли шістнадцятирічного віку, – на 10 років. Видаватимуть
документ територіальні органи чи підрозділи Державної міграційної служби, а за кордоном – закордонні дипломатичні установи
держави.
Терміни видачі:
1) не пізніше ніж за 20 робочих днів з дня
оформлення заяви-анкети на його отримання;
СПІВРОБІТНИЦТВО

Рука підтримки
Пентагону
Днями з офіційним візитом в Україні перебував
заступник міністра оборони США Дерек Шоле.
Серед іншого представник Пентагону відвідав
Окрему комендатуру охорони й забезпечення
ДПСУ й під час прес–конференції дав оцінку
подіям, що відбуваються сьогодні на Сході
української держави.

Наталія УСТЬЯНЦЕВА

n Родинам героїв
підвищено пенсії

Спікер Верховної Ради
України Олександр Турчинов
підписав закон «Про внесення
зміни до статті 36 Закону України
«Про пенсійне забезпечення
осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб».
Відповідний закон передбачає
членам сімей військових, осіб
начальницького і рядового
складу, які загинули (померли)
при виконанні обов’язків
військової служби (службових
обов’язків), пенсії у зв’язку з
втратою годувальника в розмірі
70% заробітної плати загиблого
годувальника. Відзначається:
якщо на утриманні загиблого
перебувало двоє і більше членів
сім’ї, пропонується призначати
пенсію у розмірі 90% зарплати
загиблого годувальника.
Олена ТАÙИЛІНА

2) не пізніше ніж за сім робочих днів з
дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання;
3) у строк до 10 робочих днів – у разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини – громадянина
України;
4) у строк до трьох місяців – у разі одночасного подання заяви про оформлення
особою виїзду на постійне проживання за
кордон або оформлення заяви-анкети в закордонній дипломатичній установі України;
5) у строк до трьох робочих днів – у
зв'язку з необхідністю термінового виїзду за
кордон, пов'язаною з нагальною потребою
в лікуванні особи, яка від'їжджає, від'їздом
особи, котра супроводжує тяжкохворого,
чи смертю родича, який проживав за кордоном, на підставі документів, що підтверджують необхідність термінового виїзду за
кордон.
n

Валентина ЛАÇАРЧУК,
фото Валерія Олійника

Безумовно, основна увага
суспільства наразі прикута до
дій вітчизняних прикордонників, котрі, власне, приймають на
себе удар терористичних угруповань, що доволі швидко „розмножуються” в регіоні. Відтак
і Дерек Шоле мав на меті ознайомитися зі станом справ у прикордонному відомстві країни. В
першу чергу він відвідав комендатуру охорони й забезпечення
ДПСУ, розташовану в столиці.
Тут йому було презентовано ті

зразки техніки і засобів охорони
кордону, які раніше були закуплені за рахунок американського
оборонного відомства.
Слід зазначити, що Державна прикордонна служба України вже багато років співпрацює
з Міністерством оборони США
як
реципієнт
міжнароднотехнічної допомоги. Неодноразово українське прикордонне
відомство завдяки сприянню
американських колег поповнювало свій арсенал техніки. Наочно результати такої співпраці
можна було побачити на території військової частини в Києві. Там демонстрували ті техзасоби, що вже прибули в Україну

в рамках проекту міжнароднотехнічної допомоги. Серед них
можна було побачити вугільні
печі, загороджувальні котушки,
акумулятори до мобільної техніки, шини, біноклі, сигналізаційні системи, відеомонітори
для охорони ділянки кордону
тощо. Таким чином проект передбачав посилити можливості
українського прикордонного відомства з виявлення та протидії
спробам незаконного переміщення зброї масового знищення через українсько-російський
кордон. Бюджет проекту складає
7 млн. доларів та реалізовуватиметься до 1 серпня 2016 року.
Тож під час зустрічі з директором
Міжнародно-правового
департаменту
Адміністрації
Держприкордонслужби України генерал-лейтенантом Олександром Мельниковим Дерек
Шоле також обговорив питання
надання чергової партії технічної допомоги прикордонному
відомству.
Також було домовлено, що
окрім існуючих засобів вартові
кордону отримають і техніку
для облаштування державного кордону, а саме – дизельні
генератори, екскаватор, бульдозер, 18-тонний кран і вантажівку.
Коментуючи під час пресконференції обстановку, що
склалася на сьогодні на Сході

України, заступник міністра оборони США заявив, що Америка
вважає: там орудують терористи
і вона ніколи не визнає окупацію
Росією Криму та її втручання в
українські справи. Він упевнений, що проросійські сепаратисти скоюють злочини для того,
щоб розколоти єдину Україну.
– Ми бачимо, що на Сході,
є терористична діяльність, яка
дестабілізує не тільки Схід України. Безумовно, така діяльність
всебічно засуджується. Ми намагаємося допомогти українцям
зміцнити, зокрема, й Державну
прикордонну службу, – сказав
Шоле. – Ми шукаємо способи
забезпечити мирне вирішення
цього конфлікту. Вважаю, що
українські військовики проявили велику стриманість і мужність
у тому, що уникають зайвого насильства, – зазначив він.
Коментуючи на прохання журналістів нічний штурм
Луганського
прикордонного
загону, Шоле зазначив, що це
викликає велику стурбованість
і демонструє приклад дестабілізаційної діяльності, яку на Сході веде Росія. Він переконував,
що по поверненні у Вашингтон, планує обговорити дану
ситуацію з колегами, а також
можливість забезпечення українських прикордонників засобами індивідуального захисту
та технікою.
n

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

№ 21, 6 червня 2014 року
ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ

3

ГАРЯЧІ БУДНІ

Експертна оцінка

n Відсіч

В умовах неоголошеної війни на деяких
ділянках держрубежу українські прикордонники
опинилися фактично на лінії фронту. З огляду на
ситуацію в країні, Держприкордонслужба усіма
засобами посилює охорону наших рубежів. Як це
відбувається на власні очі побачили українські
військові експерти та політологи, які прибули до
Чернігівського прикордонного загону.

Уночі на ділянці ВПС
«Дякове» Луганського загону
прикордонники затримали два
авто, завантажені зброєю, – 27
автоматів АК, 2 пістолети, 4
кулемети, 5 гранатометів типу
«Муха», 5 снайперських гвинтівок
та 84 ящики з боєприпасами
і гранатами. Супроводжували
смертоносний арсенал декілька
осіб, серед яких і жінка з 10-ма
тис. доларів США. Розлючені
невдалою спробою перетнути
кордон, затримані перевізники
вели себе зухвало та погрожували
прикордонникам неминучою
розправою. Дійсно, близько
20.00 на підмогу порушникам
держрубежу прибуло на
вантажівках понад 80 бойовиків.
Застосувавши гранатомети
та стрілецьку зброю, вони
штурмом намагалися захопити
ВПС «Дякове». Зробити
це бандитам не вдалося – з
допомогою сил АТО «зелені
кашкети» дали достойну відсіч
вкрай знахабнілим луганським
терористам.

Леся МЕДВЕДЕНКО,
фото Сергія КОТЕЛЬНИКОВА

Північне регіональне управління охороняє державний
кордон з Польщею, Білоруссю та Російською Федерацією.
Найскладніша обстановка на
українсько-російській ділянці.
Всі сили та засоби регіонального
управління, усі резерви направлені на її посилення. Відвідавши
блокпости, відділи прикордонної служби, пункти пропуску,
поспілкувавшись із прикордонниками, експерти переконалися, що форми діяльності Держприкордонслужби змінюються
з правоохоронних на оборонні.
– За останні три місяці на цю
ділянку було додатково передислоковано особовий склад та техніку, переозброєний і доозброєний персонал з метою найбільш
ефективного відбиття можливої
агресії, – розповідає началь-

ник Північного регіонального
управління генерал-лейтенант
Ігор Токовий. – Особовий склад
озброєний груповою зброєю,
ручними протитанковими гранатометами,
автоматичними
гранатометами. Видано боєкомплект, який знаходиться при
них цілодобово.
Однак, як наголосили і самі
прикордонники, й зауважили
експерти, у ситуації, коли фактично в країні війна, планового
збільшення і людських, й технічних ресурсів недостатньо. Існує
нагальна потреба і в бронетехніці, й радіолокаційних станціях,
у груповому озброєнні, а також
в авіаційній підтримці. Посилення військової складової в
системі охорони держкордону –
проблема, що назріла.
Зі свого боку військові експерти підкреслили серйозне
ставлення прикордонників до
виконання своєї справи.
– Видно, що ми дійсно захищені людьми, які вболівають

терористам

за справу й сумлінно виконують свій обов'язок, – ділиться
враженнями експерт-політолог
Олександр Палій. – З іншого
боку, я бачу необхідність у посиленні і прикордонників, і
Збройних Сил для збільшення
ефективності їхньої діяльності.
Щоб будь-які спроби незаконного перетину нашого кордону
у тому числі зі зброєю могли б
припинятися швидко й ефективно. Тобто є необхідність
збільшення як людського ресурсу, так і матеріального.
Крім того, експерти наголосили на необхідності створення великих мобільних військових загонів, які б швидко
переміщувалися
територією
країни для припинення збройних протистоянь, які раз по раз
виникають на території Украї-

ни, зокрема на Сході держави.
Водночас одним із напрямів,
що потребують уваги, вони називають оптимізацію взаємодії
між усіма силовими структурами в Україні, якої наразі не спостерігається.
– У нинішніх умовах є нагальна потреба в серйозній організації взаємодії між Збройними
Силами України, в першу чергу
Повітряними силами та прикордонною службою, – підкреслює
військовий експерт Інституту
євроатлантичного співробітництва Ігор Козій. – Якщо ворог
з'явився на нашій території, чи
то бандформування, чи терористи, чи сепаратисти – їх треба знищити, а це можливо лише
за взаємодії між Повітряними
силами Збройних Сил і прикордонниками.
n

ГЕРОЯМ МИНУЛОГО

Вашої пам’яті
будемо достойні
Через 70 років після великого лихоліття на нашій землі знову
горять під мінометним обстрілом прикордонні підрозділи,
знову прикордонники приймають бій і стають щитом на
шляху захланного ворога, який злочинними бандитськими
способами намагається зробити свою брудну справу.
Дивлячись сьогоднішні теленовини, глядачам важко віриться,
що це не кадри фільму про минувшу війну, героїв якої ми
ніколи не забуваємо і на відвагу яких рівняємось.
Володимир ПАТОЛА

22 червня 2011 року
в м. Бориспіль відбулася церемонія перепоховання останків 494-х
військовослужбовців
Прикордонних військ,
Червоної Армії та лікарів, які супроводжували
важкопоранених бійців з
передової і разом з ними
потрапили в полон після
захоплення
фашистами медико-санітарного
ешелону. В результаті вивчення місця поховання
криміналістами та членами
Всеукраїнського
громадського об’єднання
«Закінчимо
війну»
ідентифіковано
імена
дев’ятьох загиблих із
20-го Славутського прикордонного загону, який
на чолі з командироммайором Фролом Любченком практично пов
ністю поліг у бою з

ворогом. Важкопоранені
прикордонники навіть на
своєму останньому рубежі чинили опір ворогу.
При відкритті меморіалу
Бориспільський
міський голова Анатолій
Федорчук урочисто пообіцяв присутнім, що
коли завершиться робота
з ідентифікації загиблих,
біля меморіалу буде споруджено пам’ятну плиту з їхніми іменами. І

от недавно за участі керівництва міста Борисполя Київської області,
Окремого контрольнопропускного
пункту
«Київ» Держприкордонслужби України, ветеранських організацій і
громадськості міста проведено заходи із вшанування загиблих, відкрито
пам’ятну плиту з їхніми
іменами та встановлено
прикордонний стовп як

свідчення пам’яті й поваги українських прикордонників до подвигу воїнів, які захищали
українську землю від загарбників 70 років тому.
Бориспільчани
під
час пам’ятного заходу
висловили свою пошану
ветеранам і підтримку
діючим
прикордонникам. Особовий склад
ОКПП «Київ», у свою
чергу, запевнив присутніх про готовність з честю
виконати свій обов’язок
у нинішній непростій обстановці, що склалася у
державі на її східних рубежах.
Під час заходу вдалося поспілкуватися з
колишнім начальником
ОКПП «Київ», учасником бойових дій в Афганістані полковником
у відставці Геннадієм
Константиновим, який
віддав більше 30 років
службі у прикордонних
військах.
– Як Ви вважаєте, чи
доцільно саме зараз проводити такі заходи? – цікавлюсь у ветерана.
– Звичайно. Вшановувати пам’ять і подвиг
героїв, які загинули захищаючи свою Батьківщину, доцільно завжди, – відповідає він.
– Це люди, які дали нам
приклад мужності, відваги, виконання свого
обов’язку до останньої
секунди, до останньої
краплі крові.

– А як, на Вашу думку, повинні діяти прикордонники
сьогодні?
– запитуємо колишнього
«афганця».
– Жорстко, – каже
він не роздумуючи. – Повинні бути на озброєнні
й «говорити» міномети та
важкі кулемети. Вогонь
мають відкривати на ураження при кожній спробі
незаконного
перетину
державного рубежу, якщо
порушник не реагує на
попередження.
Тільки
так прикордонники можуть захистити нашу країну сьогодні.
На жаль, історія повторюється і доки знаходитимуться
бажаючі
зазіхнути на чуже, ціною
крові сплюндрувати спокій на землі, доти життєво необхідною буде
постійна присутність на
українському
кордоні
людей честі, – воїнів у
зелених кашкетах, які зі
зброєю в руках виконують свій обов’язок захисника Вітчизни.
n

Ігор ПЛЕТЕНЬ

n Спиртна
навала на
«Чонгар»

Вантаж з майже 32 тоннами
горілчаних виробів, який
прямував до АР Крим без
відповідних документів, спільно
зі співробітниками СБУ,
МВС та митниці затримали
прикордонники Бердянського
загону. Під час перевірки в
пункті контролю «Чонгар»
вантажного автомобіля «Рено»
оглядова група виявила в причепі
авто майже 11 тонн горілчаних
виробів з акцизними марками,
вилученими з обігу. Згодом біля
українського села Сальково
правоохоронці затримали ще
один автомобіль, марки «ДАФ»
з контрабандними горілчаними
виробами загальною вагою понад
21 тонну. Вантажні автомобілі та
супроводжуючих осіб передано
працівникам МВС.
Людмила ТКАЧЕНКО

n «Гавкнули»...
півмільйона

На автошляху Павлівка–
Йосипівка прикордонники
Котовського загону зупинили
два легковики – «Ауді» та
«ВАЗ». Проте оглянути відразу
транспортні засоби їм не
вдалося – проігнорувавши
вимогу прикордонного наряду
пред’явити документи, водії
кинулися навтікача. Погоня
була недовгою – за кілька
хвилин спрацював засіб
примусової зупинки.В результаті
огляду в обох автомобілях
прикордонники виявили по
22 ящики сигарет іноземного
виробництва та, окрім тютюну,
ще й 280 літрів спирту. Власники
автомобілів документів на свій
вантаж не мали. Конфісковані
авто з контрабандним товаром
попередньо оцінено у понад
півмільйона гривень.
Андрій ДЕМЧЕНКО
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Протистояння: Донеччина

Напруга у східних регіонах країни, на жаль, не падає. Щодня із
охопленого державовбивчим протистоянням Донбасу доносяться
сумні звістки про бойові зіткнення та непоправні людські втрати.
Та ще й на тлі тривожної інформації продовжують лунати аж ніяк
не коректні оцінки діяльності прикордонників. Мовляв, ситуація
на межі України з Росією вийшла із–під контролю вітчизняної
Прикордонної служби. І там начебто уже повною мірою
господарюють терористи–бойовики, яким ніхто й ніщо не заважає
отримувати російські підкріплення. Про те, як же бачиться
обстановка на підконтрольній ділянці безпосередньо з місця
подій сьогодні розповідає начальник Донецького прикордонного
загону полковник Юрій Лисюк.
Інтерв’ю вели
Едóард НІКІТЕНКО,
Костянтин КРИМСЬКИЙ

– Þð³þ Îëекñàндðоâи÷ó, ÿкà ñитóàö³ÿ
ñкëàдàºтüñÿ ñüоãодн³ дëÿ Äонеöüкоãо çàãонó
ïо оáидâà áоки коðдонó?
– Якщо коротко, то тривожна. Із російської сторони ми спостерігаємо хоча й
зменшення військового угрупування, але
констатувати його повномірне відведення
углиб території Росії поки що не можемо.
Водночас у прилеглих до кордону українських районах теж далеко від реального
спокою. Причому особливо це відчувається на лівому фланзі загону. Åкстремістськи
налаштовані громадяни тут виставляють
свої блокпости та блокують дороги, які ведуть до кордону.
Не виключено й можливість блокування військових містечок наших підрозділів.
Поки що такого немає, проте ймовірні
спроби перетину держкордону членами
терористичних угрупувань, зокрема й зі
зброєю. Тому кордон охороняється посилено. Отже, ні про який контроль із боку
терористичних угруповань на кордоні не
йдеться. Наші військовослужбовці несуть
службу на місцях та виконують завдання
за призначенням.
– А ïóнкти ïðоïóñкó õо÷ тðоõи ïðàöþþтü? Адæе окð³м екñтðем³ñт³â коðдон ïеðетинàþтü ³ çâи÷àéн³ ãðомàдÿни çà ñâо¿ми
миðними ñïðàâàми…
– Так, усі пункти пропуску діють у
штатному режимі, за виключенням того,
що розташований в аеропорту Донецька,
де нещодавно проходили сильні бої. Отже,
навіть за цих умов намагаємося мінімально утискати комфорт. Але при цьому максимально дбаємо про безпеку держави.
– Ñкàæ³тü, ÿк оñтàнн³м ÷àñом ñкëàдàþтüñÿ âçàºмини м³æ ïðикоðдонникàми тà
м³ñöеâим нàñеëеннÿм? ª çм³ни?
– Звичайно, про загальну народну
любов на тлі дії агресивної пропаганди
не йдеться. І все ж – у переважній біль-

шості випадків стосунки з мешканцями
Донбасу складаються конструктивно.
Люди здебільшого розуміють, що подальше протистояння в регіоні – це
шлях у нікуди, це шлях до економічного занепаду та гуманітарної катастрофи.
Тому з кожним днем ставлення до Прикордонної служби у жителів прикордоння покращується, вони бачать у нас своїх
реальних захисників. Прикордонники ж
у свою чергу продовжують підтримувати
правопорядок у прикордонних районах і
роблять все від них залежне для захисту
миру та спокою.
– Ïоçитиâне ñтàâëеннÿ до д³ÿëüноñт³
нàøо¿ Ñëóæáи оáмеæóºтüñÿ ñóто моðàëüноþ ï³дтðимкоþ ÷и âоно мàº é мàтеð³àëüниé âиðàç?
– Насправді є й те, й інше. Протягом
останніх місяців на адресу загону надійшли харчові продукти, паливно-мастильні
та будівельні матеріали, ліжка, матраци,
бронежилети тощо. Причому – не тільки від органів влади, але й від колективів і власників підприємств різної форми
власності та від приватних осіб. Ми усім
вдячні. А керівництво області, крім іншо-

го, зробило великий внесок у процес інженерного облаштування кордону. Так, за допомогою сучасних потужних екскаваторів
уздовж державного рубежу на визначених
напрямках було вирито протитанковий
рів. Крім того, з метою унеможливлення
безперешкодного перетинання кордону
транспортними засобами, було виставлено бетонні блоки-тетраподи.
Але допомагають прикордонникам не
лише донеччани. Так, одне із приватних
підприємств столиці подарувало загону
автобус на 30 посадочних місць. А громадські організації Києва, Вінниці, Чернівців, Маріуполя, Кіровограда передали нам
сто бронежилетів 4 класу захисту. Патріоти Кіровоградщини та Черкащини допомогли продовольством.
– Çáðо¿, â³éñüкоâо¿ теõн³ки тà ñïоðÿдæеннÿ âиñтà÷àº?
– Звісно, штатна стрілецька зброя у
достатній кількості є. Але ж, виходячи
із реальних загроз, нам потрібні бронетранспортери, інша броньована техніка
та більша кількість групової зброї. Також
необхідно забезпечити увесь персонал
бронежилетами належного рівня захисту.
Недостатньою також на нинішній час є
кількість приладів нічного бачення та нічної стрільби й переносних тепловізійних
комплексів.
– А ð³âнем ³нæенеðноãо оáëàøтóâàннÿ
Âи çàдоâоëен³?
– У цьому напрямі зроблено вже досить багато. Проте до ідеального стану
далеко. На часі – облаштування опорних
пунктів для ведення оборони на ймовірних напрямках руху збройних груп
противника та інженерних загороджень:
ровів, загороджувальних парканів, загороджень з колючого дроту, малопомітних
перешкод.
– Òеïеð ùодо ñóто áоéоâо¿ ï³дтðимки.
Íàñк³ëüки Âи çàдоâоëен³ ð³âнем âçàºмод³¿ ç
ï³дðоçд³ëàми ³нøиõ ñиëоâиõ ñтðóктóð, ÿк³
áеðóтü ó÷àñтü ó àнтитеðоðиñти÷н³é оïеðàö³¿ нà Äонáàñ³?
– Ця проблема – одна із найбільших.
Адже наші можливості були розраховані
на режим охорони та захисту держкордону. Тож завдання щодо адекватного
збройного протистояння з потужними
угрупуваннями не стояло. Хоча нині вже
обґрунтовано йдеться про необхідність
переходу до повноцінної оборони кордону. І тут найбільш оптимальним варіантом
є взаємодія та координація із формуваннями, які мають для цього усе належне.
Адже ми маємо дивитися на ці процеси
реально. Знімати сили з кордону для посилення своїх підрозділів, які потрапили у
скрутне становище, ми не можемо, бо цим
послабимо інші ділянки.

Зрозуміло, що формально передбачено: у разі потреби на допомогу нам мають
приходити сили армії та Нацгвардії. Але
на практиці підмога від них надходить
далеко не в потрібному обсязі та несвоєчасно. Тож сподіваємося, що такий підхід,
зрештою, буде змінено.
– Þð³þ Îëекñàндðоâи÷ó, ÿк çм³ниëàñÿ
оáñтàноâкà нà моðñüк³é д³ëÿнö³ ç ïеðедиñëокàö³ºþ до Ìàð³óïоëÿ çàãонó Ìоðñüко¿ оõоðони ç Êеð÷³?
– Значно поліпшилася. Адже можливостей дивізіону катерів, який базувався
у Маріуполі, на тлі загострення ситуації уже б бракувало. Тепер же кораблі та
катери постійно несуть службу в морі.
Вони повністю перекривають морську
ділянку кордону у межах Донецької та
Запорізької областей, відстежуючи морську обстановку, забезпечують безпеку
плавання іноземних та українських суден. І це надто важливо. Одним словом
– за морський напрямок можна бути
спокійними.
– ×и ô³кñóþтüñÿ ñïðоáи àã³тàö³¿ ïðикоðдонник³â ç áокó «Äонеöüко¿ нàðодно¿ ðеñïóáë³ки» ïðо ïеðеõ³д нà á³к ñеïàðàтиñт³â?
– Тут скоріш йдеться не про агітацію, а
про брутальний шантаж та примус. Представники ДНР декілька разів приїздили до
наших підрозділів і висували вимоги щодо
переходу до них на службу. У разі відмови
погрожували застосуванням сили. Зафіксовані також анонімні телефонні дзвінки
до чергової служби загону. Зокрема, невідомі цікавилися чи будуть прикордонники
присягати на вірність самопроголошеній
«республіці». Після отримання відповіді починали лунати погрози. Проте після
того як екстремісти усвідомили, що у цьому напрямку перспективи немає, швидко
затихли.
– ×и ãотоâе комàндóâàннÿ çàãонó до ïоã³ðøеннÿ оáñтàноâки? ×и моæëиâе ïоâноö³нне кеðóâàннÿ ï³дïоðÿдкоâàними ï³дðоçд³ëàми ó ðàç³ çàõоïëеннÿ екñтðем³ñтàми
óïðàâë³ннÿ çàãонó?
– По-перше, ми не збираємося здавати позиції. І готові до рішучих дій у
разі, якщо терористи спробують вчинити
будь-які агресивні спроби взяти управління під свій контроль. Та за всіх можливих варіантів розвитку ситуації підрозділи охорони кордону без керування не
залишатимуться.
Отже сподіватимуся, що всі зусилля,
які докладаються країною для стабілізації
обстановки на Донбасі, зрештою, призведуть до того, що цей край нарешті повернеться до мирного життя. А ми – до
штатного несення служби. Принаймні донецькі прикордонники роблять для цього
усе можливе.
n
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Кримські паспорти: не визнаємо!
В Адміністрації Державної прикордонної служби України відбулася перша он–лайн
конференція. Вона стосувалася особливостей перетину адміністративного кордону з АР
Крим та державного кордону України.

Наталія УСТЬЯНЦЕВА

Під час прямої трансляції на сайті ДПСУ заступник
начальника управління прикордонного контролю та реєстрації полковник Олександр Жданенко відповів на надіслані запитання громадян України, Росії та інших держав.
Людей віком від 23 до 63 років у більшості цікавили
наступні проблемні питання: які документи необхідні для
виїзду до АР Крим громадянам України; чи існують обмеження у перетині українського кордону для громадян
півострова, які отримали російський паспорт; чи дійсно
українські прикордонники не пропускають громадян РФ
віком від 16 до 60 років тощо.
Полковник Олександр Жданенко дав чіткі й вичерпні відповіді на запитання і звернув увагу на те, що російський паспорт, виданий на території АР Крим, не є дійсним документом, адже зроблений не уповноваженими
для цього органами. Це ж стосується і нових кримських
номерів транспортних засобів. На такому авто мешканець півострова не зможе в’їхати на територію України.
Крім того, Олександр Жданенко радить громадянам Ро-

сійської Федерації, які хочуть потрапити до України в
гості, наприклад до родичів, обов’язково отримати завірене запрошення у довільній формі. А на запитання чи
рвуть українські прикордонники паспорти РФ? Відповів:
«Це є повною нісенітницею, яку вигадали російські ЗМІ.

Паспорт є документом, який посвідчує особу, жоден прикордонник такого не може зробити!».
Докладніше ознайомитися з відповідями можна на
сайті Державної прикордонної служби України. Крім того,
слідкуйте за анонсами відповідних он-лайн конференцій,
які проводитимуть кожен місяць, за необхідністю – частіше, відсилайте свої запитання на сайт ДПСУ, а також телефонуйте на київський телефон гарячої лінії 527-63-63. У
кожному пункті пропуску також є стенд з номерами телефонів керівників органів охорони кордону, відділів прикордонної служби, які здійснюють контроль на ділянці, де
ви мешкаєте. Саме за цими номерами можна звертатися
для отримання правової та іншої допомоги.
n

ГОСТИННА КРАЇНА

Вітає туристична Бандерівщина
Торік на початку літа однією з основних віх діяльності кордону був належний
пропуск туристів. Позаторік всі у прикордонному відомстві говорили про пропуск
гостей футбольного Євро–2012. Нині ж питання туристів перемістилося з верхівки
ТОП–тем охоронців рубежу. Проте, незалежно від політичної обстановки, навали
окупантів і сепаратистів–терористів, прийшла весна, а за нею й літо. У школярів,
студентів починаються канікули, у дорослих (хоч і не у всіх) на носі відпустки і
постає питання: де відпочити?
Олег БОЙКО

Російські страшилки
про громадянську вій
ну, нацистів і фашистів в
Україні можуть налякати
туриста. І справді, в нашій
державі з’явилися фашисти, але лише в Криму та на
Донбасі й у більшості своїй
– це імпорт made in Russia.
А територія, яку російська
пропаганда називає Бандерівщина, нині достатньо безпечна та гостинно
зустрічає як тимчасових
переселенців зі східних областей України, Криму, так
й іноземців.
Що таке Бандерівщина? Ще кілька місяців тому
більшість людей сказали б,
що це десь на Прикарпатті чи Волині. Та нині межі
Бандерівщини
значно
розширилися й одними з
основних її центрів у Росії
називають не Львів, ІваноФранківськ чи Луцьк, а
Київ і Дніпропетровськ.
Більш того, днями відомий
пропутінський кіношник
Нікіта Михалков назвав
Одесу бандерівським містом. З його слів у нинішній
обстановці це звучить як
похвала. Тож Бандерівщина – це територія України, яка пручається кремлівському зомбуванню та
стійко протистоїть насаджуванню з Білокам’яної
фашизму. А бандерівці?

Нині серед тих, хто й сам
готовий себе так назвати,
чи не більшість російськомовних. Це люди свідомі,
здатні аналізувати, самостійно приймати рішення
та йти на пожертву заради
захисту своїх ідеалів. А ще
– це гостинні люди.
Якщо в травні минулого року український кордон перетинало 1,8–1,9
мільйона осіб на тиждень,
то травень-2014 мав показники десь на півмільйона
осіб у тиждень нижчі. Звичайно, заманити туриста в
країну, де пройшла революція і де низка регіонів
«прострілюється», важко.
Але для гостей із Заходу
нині є вагомий бонус у вигляді значно вищого від
минулорічного курсу євро
чи долара щодо гривні.
Та й чи так небезпечно в
Україні? Про це ми запитали гостей нашої держави в
різних регіонах.
– Деякі побоювання у
нас були, але поїздка пройшла успішно, Україна
безпечна і мирна, – каже
білорус Олександр Рєчіц,

який повертався з Полтави. Чоловік звик один раз
на рік приїздити у відпустку в Україну і зраджувати
цій звичці не збирається.
– Приїдемо до вас ще не
раз. Ніколи не бували в
Карпатах, хотілося щоб і
Крим був у складі України,
з українськими традиціями
та дружелюбністю, – зазначає Олександр. – Бажаємо вам усього найкращого!
Угорець Роберт Ловас,
який приїздив у Чоп до
родичів, завжди має лише

приємні враження від поїздок в Україну. І каже, що
буде й далі сюди приїжджати як у гості, так і на відпочинок. Він не помітив змін
у ставленні закарпатців до
іноземців. Хоча прикордонники озброєні автоматами,
на паспортний контроль це
не впливає.
– Переживаємо за
український народ, бажаємо вам найшвидшої стабілізації обстановки в країні,
– каже Роберт.
– Все різко змінилося в кращу сторону піс-

ля футбольного турніру
Євро-2012.
Побільшало
туристів на вулицях міст, а
Львів взагалі став найбезпечнішим містом східної
Європи – це дуже приємно, – зауважує викладач
вишу з Польщі Зенон Кшешинський. – Я відвідував
мує Янош. – Ваша країна
дуже гостинна, бажаю вам
миру!

Кам’янець-Подільський
і Львів – це дуже визначні міста з багатовіковою
історією. Поїздка перевищила очікувані сподівання. Україна стрімко злетіла
в моєму рейтингу цікавих
країн. Атмосфера гостинності, доброзичливості, самобутності є невід’ємною
складовою вашої нації. В
майбутньому планую дедалі більше часу приділити туризму саме в Україні,
адже вона така велика і
різна.
Словак Янош Герман
раніше був нечастим гостем в Україні, але недавня
поїздка на термальні джерела в Косино (Закарпаття), іноземцеві дуже сподобалася.
– Планую ще відвідати
Україну з сім’єю, – резю-

– Оскільки я служив у
Львові, в Україні почуваюся, як у себе на Батьківщині, – каже громадянин
Молдови Іван Полтарезко.

Після служби у війську
1986 року він доволі часто буває в нашій державі,
переважно їздить в Одесу.
Іван Миколайович висло-

вив сподівання, що з новим
Президентом в Україні запанує стабільність. На запитання чи планує ще відвідати Україну, він відповів:
– Планував і планую,
з метою роботи та відпочинку, і так буде завжди, бо
ми сусіди. Іншого не дано.
Ми можемо не поїхати
куди-інде, а в Україну ми
обов’язково приїдемо. n
Анекдот до теми:
Американці кажуть:
«В Ізраїлі небезпечно». В
Ізраїлі знають: небезпечно
в Єрусалимі. Єрусалимці в
курсі, що стріляють лише
в Гіло, де кожен знає, що
крім вулиці Ха-Анафа там
безпечно. На Ха-Анафа
відомо, що в зоні ризику
тільки будинок № 15, жителі якого знають, що на
лінії вогню лише квартира
36. В квартирі знають:
у секторі обстрілу лише
кухня. А на кухні небезпечно тільки біля холодильника та й то, якщо виймати
продукти з морозилки. То
ж хіба необхідність остерігатися, щоб відкрити
морозилку це небезпека?
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Андрій КУЧЕРОВ

Розповідати про Івана Петровича Чорного з одного боку легко, адже його завжди
можна було зустріти на робочому місці – й
із самого рання, й увечері. З іншого боку –
«спіймати» його було важко: він постійно
перебував у своєрідному динамічному русі,
в якому немає вільного часу, але постійно
присутній дух роботи та бажання допомогти відпочиваючим, зробивши їхній відпочинок повноцінним з усіх боків. Запитайте
у будь-якого працівника санаторію «Прикордонник» і вам дадуть відповідь, що керівник закладу може з’явитися у будь-яку
мить, на будь-якому об’єкті закладу й будьте впевнені, що спитати по суті він уміє однаково професійно як у бухгалтера чи повара, так і в покоївки або прибиральниці.
– Пропозиція очолити Центр оздоровлення та відпочинку «Прикордонник» була
для мене певною несподіванкою, – зізнається Іван Петрович. – Але часу на роздуми
було обмаль, тому я вирішив порадитися з
дружиною. Вона схвалила зміну місця проживання і незабаром ми переїхали з Хмельницького до містечка Лівадія, що на південному березі Криму.
До того як очолити прикордонну здравницю, полковник Іван Чорний займав посаду керівника відділу кадрів відомчої Національної академії. А до переїзду в Україну
доля чимало «покидала» офіцера Чорного
по різноманітних і не завжди облаштованих гарнізонах колишнього СРСР. Погони військового юний Іван надів у 19 років,
далекого 1963-го, і понад 30 років служив
у лавах Збройних Сил Радянського Союзу,
не відсиджуючись у теплих штабах великих
міст.
– Службу проходив на різноманітних
посадах – від Кушки до Ашхабада, – говорить Іван Петрович, попутно перелічуючи
містечка, які на карті важко знайти і тим
більш повторити специфічну назву населеного пункту. Тому що таке побут і як його
організовувати для солдатів, офіцерського
складу та сімей військовослужбовців знаю
не з теорії, а навчився в суворих реаліях нелегкого військового життя, – підсумовує
він.
Коли у червні 2000 року Іван Чорний
після призначення переїхав у Крим, перше
що його неприємно здивувало, так це той
занепад, який панував на території «Прикордонника». Він починався з території
закладу, а закінчувався у головах деяких
працівників.
– Не хочу нікого ображати та звинувачувати, – говорить Іван Петрович. – Час
був важким для всієї держави, а не лише
для закладів відпочинку. Хронічне недофінансування або його відсутність, безробіття та небажання щось робити – ось що
панувало серед багатьох складових. З 1991
року в «Прикордоннику» не робився у приміщеннях будь-який ремонт, лікувальний

«Прикордоннику»
за батька став

Моя зустріч із начальником Клінічного санаторію «Прикордонник»
Іваном Петровичем Чорним відбулася наприкінці 2013–го року.
Звичайно, тоді ніхто навіть і близько не міг спрогнозувати березневі
події 2014–го, пов’язані з кримським «демократичним референдумом»
і його алогічними наслідками. Бездумна політика та агресія
«стратегічного партнера» боляче вдарила (і ще не раз вдарить) по
простих людях, їхніх стосунках і родинних зв’язках. «Націоналізовані»
кримські здравниці стоять пусткою. Не став виключенням і
«Прикордонник», у котрий Іван Петрович вклав, без перебільшення,
всю свою душу. І нині, у своє 70–річчя, йому надзвичайно боляче
дивитися на обділене увагою відпочиваючих дітище.
корпус мав жалюгідний стан. Проте порядок необхідно було наводити. Причому негайно, – каже Чорний.
Згадавши досвід, набутий у далеких казахських гарнізонах, новопризначений керівник Центру оздоровлення та відпочинку
почав роботу. Для початку звільнився від
«баласту» у вигляді ледарів, згуртував ядро
однодумців, які пропрацювали не один рік
у «Прикордоннику», і почав діяти.
Яким би не був бюджет прикордонного відомства, у ньому тепер завжди знаходився рядок для розвитку Центру. Робити,
адже рахувалася кожна копійка, це було
важко, але керівництво прикордонного відомства завжди знаходило час для спілкування, погоджувалося з організаційними,
штатними або фінансовими пропозиціями.
Згодом інфраструктура закладу планово
почала відновлюватися. Революцію, звичайно, ніхто не робив, але героїчні зусилля
докладалися.
– Наприклад, – згадує Іван Петрович,
– у кіноконцертному залі та їдальні не
було повноцінного даху. Старе перекриття
було зруйновано опадами та часом і поступово сипалося на голови персоналу й
відпочиваючих. У будівлі сьогоднішнього
лікувального корпусу взагалі «базувалися»
покинуті складські приміщення. Складність відновлювальних робіт потребувала
чималих фінансових вливань, адже об’єкти
будувалися з «нуля» або капітально переобладнувалися.

Однак складений Чорним план був реалістичним і поступово реалізовувався. Після ремонту даху приступили до наведення
порядку в номерному фонді, їдальні та облагороджуванні території Центру.
Були, звичайно, труднощі не лише
фінансового характеру. Працівники гуртувалися навколо Івана Петровича і наполегливо працювали разом з ним. А були й
ті, хто хотів повернутися до іншого життя,
взявши на озброєння принцип «що б це робити, аби нічого не робити». Від таких без
жалю позбавлялися, а ті в свою чергу, направляли у різні інстанції численні скарги.
І через такі непрості випробування довелося пройти керівнику та колективу оздоровчого центру. Але витримали, не зламалися
і стали переможцями! Результати не забарилися: 2005 року на базі Центру оздоровлення та відпочинку утворений санаторій
«Прикордонник» загального профілю на
260 місць, в якому почали діяти п’ять повноцінних відділень. Того ж року санаторію
Міністерством охорони здоров’я України
було видано Ліцензію на медичну практику,
а наступного – санаторій отримав Акредитаційний сертифікат. 14 вересня 2007 року
«Прикордоннику» надано статус клінічного лікувально-профілактичного закладу.
Розповідаючи про успіхи санаторію,
Іван Петрович обов’язково підкреслює,
що ці досягнення були б неможливими без
людей, які самовіддано багато років віддали роботі в «Прикордоннику».

– Це основа, на яку покладаюсь і люди,
котрі допомагали мені піднімати «Прикордонник» до достойного рівня, – підсумовує
«кадрове» питання керівник.
Будь-яке важливе питання, пов’язане
з життєдіяльністю санаторію, Іван Петрович звик тримати «на контролі», причому
не нехтував чогось додатково навчатися та
вдосконалювати свої знання. Це й не дивно:
життя не стоїть на місті. Що ж стосується
перспектив, то тут керівник санаторію ще
недавно міг прочитати цілу лекцію. Знаючи
цю людину, її наполегливість і завзяття, плани побудувати нові приміщення для лікувальної бази та створити басейн у складних
географічних умовах Лівадії донедавна видавалися найближчою перспективою. Перераховуючи плани, Іван Петрович згадав
про пляж санаторію, частину якого вісім років тому розбив потужний шторм. Спілкуючись з нами, керівник «Прикордонника»
планував ремонт одного з поверхів основного корпусу, що б мало сприяти збільшенню
кількості відпочиваючих.
Взагалі, що стосується гостей санаторію, то їхня кількість неухильно, з року
в рік, зростала. 2013 року, у порівнянні з
іншими роками, їх було значно більше.
Справа в тому, що санаторій «Прикордонник» брав участь у тендері, який проводив
Фонд соціального страхування, та став
одним із переможців. Це дало можливість
прийняти на оздоровлення додаткову кількість громадян України. Завантаженість закладу навіть у квітні або жовтні–листопаді
складала не менше 70–80%, що, звичайно,
не могло не тішити Івана Петровича.
Він ділився враженнями про те, як різні
покоління прикордонників виростали на
його очах. Дехто ще підлітками приїжджав
на кримський відпочинок з батьками, потім – з дружинами, а потім молоді охоронці
рубежів привозили в «Прикордонник» своїх діток. І така спадкоємність відпочиваючих додавала Іванові Петровичу ще більше
натхнення в роботі.
Без перебільшення, оздоровчий заклад для Івана Петровича – рідне дітище,
яке він звик доглядати як маленьку дитину.
Безумовно, він віддавав йому всі сили та
здоров’я. Впевнений, що 4 червня весь колектив санаторію щиро привітав свого керівника та просто чуйну й тактовну людину
з ювілеєм. Без сумніву, були і дзвінки з усіх
куточків українського кордону, який нині
вже став дальшим, а також вітання від багатьох інших громадян, яких під час відпочинку у відомчому санаторії Держприкордонслужби зігрівало не лише кримське сонце, а
й щира посмішка керівника здравниці. n
P.S.: Не маю сумнівів, що пройде зовсім
небагато часу і по лівадійських доріжках
нашого санаторію ходитимуть українські
відпочиваючі, а на морі «яблуку не буде де
впасти». Наша частинка душі й серця залишилася там, а також мрія повернутися.
А мрії, як відомо, збуваються. Ç ювілеєм Вас,
Іване Ïетровичу, ми обов’язково зустрінемося у санаторії «Ïрикордонник»!
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Нітрати
крадуться в салати
На початку літа прилавки магазинів і ринків прямо таки
рясніють свіжими овочами та фруктами. І, звичайно, кожному
з нас кортить скуштувати ці дари природи і побалувати себе
вітамінами. Проте слід пам’ятати, що ранні овочі та фрукти
містять нітратів більше, ніж пізні. І тому в цей період треба мати
насторогу щодо отруєння нітратами. Для початку розберемося,
що ж таке нітрати.
Ігор КРАВЦОВ

Нітрати – це солі азотної кислоти,
які є найбільш поширеною речовиною у
природі. Вони є в ґрунті, воді, а також є
хімічною складовою рослин, продуктами
обміну речовин в організмі людини й тварин. Відтак люди зазнають впливу нітратів
протягом усього свого існування. Однак
у разі перевищення ступеня потрапляння
цих речовин в організм вони можуть несприятливо позначатися на здоров’ї.
Інтоксикація нітратами характеризується досить важким перебігом і може закінчитися смертю потерпілого. Токсична
дія нітратів заключається в гіпоксії (кисневому голоді тканин організму). Клінічні
ознаки отруєння нітратами з’являються
за 1–1,5 години після потрапляння їх в
організм людини. Спочатку виникає синюшність губ, слизових оболонок, нігтів і обличчя. Потім з’являється нудота,
болі у ділянці шлунку, слиновиділення і
блювання. У разі надходження в організм
нітратів з їжею латентний (прихований)
період захворювання триваліший – від 4
до 6 годин.
При підозрі на отруєння нітратами та
нітритами потерпілому ретельно промивають шлунок, дають суспензію активованого вугілля (2 столові ложки на 1 склянку
води), а потім сольовий проносний засіб.

Основна маса нітратів потрапляє до
нашого організму з консервованими та
свіжими овочами (40–80% добової кількості нітратів). Незначна кількість надходить з хлібобулочними виробами, фруктами та молочними продуктами.
За здатністю накопичувати нітрати
овочі, плоди та фрукти діляться на 3 групи:
з високим вмістом нітратів: салат, шпинат,
буряк, кріп, листова капуста, редис, зелена цибуля, дині, кавуни; із середнім вмістом нітратів: кольорова капуста, кабачки,
гарбуз, ріпа, редька, білокачанна капуста,
хрін, морква, огірки; з низьким вмістом
нітратів: брюссельська капуста, горох, щавель, квасоля, картопля, томати, ріпчаста
цибуля, фрукти та ягоди.
Накопичення нітратів в овочах залежить не тільки від доз і строків внесення
до ґрунту мінеральних підживлень. Їх кількість визначається і біологічними особливостями культури, і погодними умовами, і
тим, на сонечку, в тіні або в теплиці виростав даний овоч. Навіть якщо овочі зі свого
городу, наїдатися досхочу не варто. Гранично допустимі добові дози нітратів для дорослої людини, прийняті у нас, 300–325
міліграмів. Щоб укластися в ці рамки, зов
сім не обов'язково мати власні дорогі прилади для визначення нітратів. Спробуйте
скористатися простими порадами.
У всіх овочів і плодів найбільше міститься нітратів у їх шкірці. Нітратів також
більше в зелених плодах, ніж у стиглих.

У листі петрушки, селери та кропу їх
майже вдвічі менше, ніж у стеблах, тому в
пряних травах треба викидати стебла і використовувати тільки листя.
Найбільше нітратів у капусті накопичується у верхніх листочках і качані. Томат, перець, баклажан, кабачок створюють
найбільші нітратні запаси біля плодоніжки, а зелена цибуля — біля кореня. Тому ці
частини треба відрізати із гарним запасом.
Морква має підвищений вміст нітратів
у товстому кінчику біля хвостика, бо саме
там проходять шляхи нітратів у листя. У
яблуках треба виймати серцевину і насіння. Щодо листових культур – салату,
петрушки, кропу, сельдерею, то їх треба
вимочувати у воді протягом двох–трьох
годин, тоді відбувається міграція нітратів у воду, вміст речовин зменшується на
22%. В огірках і редисці поверхневі шари
(шкірка) на 70% багатші нітратами, ніж
внутрішні (отже, огірки краще очистити і
зрізати місце прикріплення їх до стебла). У
дині й кавуна не слід їсти незрілу м'якоть,
що прилягає до шкірки. Зберігати овочі й
плоди треба в холодильнику, оскільки при
температурі +2 °С неможливо перетворен-

ня нітратів у більш отруйні речовини – нітрити.
Зменшення вмісту нітратів у продуктах можна досягти при приготуванні їжі.
У процесі відварювання моркви і буряка
найбільш інтенсивний перехід нітратів
у відвар відбувається в перші 30–40 хвилин, далі процес практично припиняється. Картопля втрачає при варінні до 80%
нітратів, морква і капуста – до 70%, буряк
– до 40%. І ось ще від чого хочеться застерегти: салати й овочеві соки їжте й пийте
тільки свіжоприготовані. Зберігання їх навіть не дуже тривалий час і в холодильнику
сприяє розмноженню мікрофлори, що перетворює нітрати в більш небезпечні для
здоров'я нітрити.
Квашення, консервування, соління,
маринування теж мають свою специфіку, коли мова йде про нітрати. При такій
обробці знижується вміст нітратів у готових продуктах. Це досягається за рахунок
переходу нітратів у розсіл (при квашенні)
або маринад (при маринуванні та консервуванні).
Захищайте організм від шкідливого
впливу нітратів і будьте здорові!
n

Обережно: кишкові інфекції!
Теплої пори року, коли шкідливі бактерії
розмножуються досить швидко, можна отримати
хорчове отруєння або кишкові інфекції, спричинені
уживанням продуктів харчування та питної води,
забруднених збудниками зазначених захворювань.
Тому варто бути обережним, а
також дотримуватися певних
правил.
Ігор КУЦЯБА

Гострі кишкові інфекції –
це чисельна група інфекційних
захворювань, які характеризуються ураженнями шлунковокишкового
тракту
людини.
Передаються такі інфекції переважно через їжу, воду, предмети
домашнього вжитку, а їх збудниками можуть бути віруси, бактерії, гриби (хвороботворні) або ж
найпростіші.
Сприйнятливість людей до
кишкових захворювань є досить
високою. Перші ознаки хвороби
з’являються не відразу, а після
інкубаційного (прихованого) періоду. При різних кишкових інфекціях він відрізняється: короткий при дизентерії – 2–7 днів,
при холері – від декількох годин
до п’яти днів, при сальмонельозі – від 2–6 годин до 2–3 днів,
при харчових токсикоінфекціях
– декілька годин, при черевно-

му тифі – 7–25 днів. Наприкінці інкубаційного періоду може
з’явитися нездужання, загальна
слабкість, біль голови, зникає
апетит. Пізніше з’являються характерні ознаки захворювання:
нудота, блювання, біль у животі,
рідкі випорожнення, інколи з домішкою слизу й крові, підвищується температура тіла.
При появі перших симптомів захворювання (шлунковокишкових розладів) необхідно
терміново звернутися до лікаря,
не гаючи часу на самолікування.
Адже, наприклад, у разі захворювання на сальмонельоз, якщо

вчасно не надати кваліфіковану
медичну допомогу, це може призвести до летальних наслідків.
Слід зазначити, що відчувши перші симптоми кишкового
нездужання, не варто приймати
антибіотики, тому що лише частина кишкових інфекцій викликана бактеріями. Велика частка
захворювань пов'язана з вірусами, на які антибіотики не діють,
або з токсинами, що потрапили
з їжею. Необхідно також провести точну діагностику: чим саме
викликана кишкова інфекція в
кожному конкретному випадку.
Щоб уникнути виникнення
спалахів гострих кишкових інфекцій у військових колективах,
в першу чергу, необхідно щоб
відповідальні посадові особи забезпечували: наявність достат-

ньої кількості гарячої та холодної
проточної води, холодильного
обладнання, посуду, інвентарю,
санітарного одягу, миючих, дезінфікуючих засобів на об’єктах
харчування; максимальне обмеження виготовлення епіднебезпечної продукції (холодці,
фаршировані страви, салати з
майонезом, кондитерські вироби
з кремом); недопущення до приготування страв, миття посуду
осіб, які не пройшли медичний
огляд та гігієнічне навчання;
утримання території й приміщень у належному санітарному
стані.
Профілактика кишкових інфекцій – це також ретельна термічна обробка м’ясних, рибних,
яєчних, молочних продуктів.
Продукти, що швидко псуються,

слід зберігати у холодильниках
при температурі в камері не вище
+6 °С. Так, м'ясний фарш можна
тримати в холодильнику не більш
як 6 годин; торти, тістечка, м'ясні
напівфабрикати – 36 годин; смажені котлети – 24 години; варені
ковбаси – 48 годин.
Якщо ви зібрались у поїздку
(відрядження тощо) недоцільно
брати з собою продукти, що швидко псуються (ковбасні, молочні,
кулінарні, кондитерські вироби
або інші продукти, які потребують
охолодженого зберігання). Краще
обмежитися вимитими овочами,
фруктами, хлібобулочними виробами, консервами заводського виготовлення.
Не слід готувати продукти із
запасом. Приготовані страви бажано вживати відразу, а у випадку
їх повторного споживання вони
мають піддаватися вторинній
термічній обробці. Зберігання
виготовленої страви без холоду
не повинно перевищувати 2-ох
годин.
Овочі, фрукти, ягоди, які
споживатимуть у сирому вигляді,
слід ретельно вимити у проточній воді, а при споживанні дітьми
– обдати окропом. Не вживати
незнайомі гриби, ягоди, трави та
інші рослини.
Пам'ятайте: лише чітке дотримання всіх гігієнічних правил
і вимог убезпечить вас і ваших
близьких від захворювань на
кишкові інфекції та харчові отруєння.
n
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15:40 «РОБІН ГУД — ПРИНЦ ЗЛОДІЇВ»

ICTV

ICTV

НТН

Цезар рветься до нових завоювань. Ставши на чолі своїх прославлених легіонів, він збирається захопити острів, який
знаходиться на самому краю
світу, – таємничу країну, іменовану Британією...

Скромний службовець банку закомплексований настільки, що
відчуває себе невпевнено з дівчатами. Волею долі до нього потрапляє чарівна маска, і Стенлі
Іпкіс набуває здатність ставати
супергероєм!..

Дмитро, він же Біс, красивий,
розумний, талановитий, відомий
у Пітері клубний ді-джей. Море
прихильниць, насолод, кайфу.
Якось Дмитро знайомиться з
дуже красивою жінкою і закохується з першого погляду...

ІНТЕР
05.25 Х/ф «Ведмежа

хазяїн?

14.50
15.50
17.25
19.35
20.25
21.00
22.55
23.10
01.20
02.20
02.35
03.45
04.05
04.50
05.25

23:00 «З КОХАННЯМ ІЗ ПЕКЛА»

НОВИЙ КАНАЛ

10.20 Громадське

13.55
14.15

20:20 «МАСКА»

Спланувавши втечу з полону, лицар Робін повертається до Англії.
Але замок Робіна зруйнований, а
батько убитий Ноттінгемським
шерифом. Поклявшись помститися, Робін набирає відчайдушну
команду шукачів пригод...

ПЕРШИЙ
06.05 Золотий гусак
07.10 Х/ф «Одруження»
09.15 Хто в домi

12.15

16:40 «АСТЕРІКС І ОБЕЛІКС У БРИТАНІЇ»

телебачення
Телевистава
«Ой, не ходи,
Грицю, та й
на вечорницi...»
Вiкно в Америку
Чемпiонату свiту з
футболу-2014.
Щоденник FIFA
Д/ф «Сiмдесятники.
Володимир
Денисенко»
Громадське
телебачення
Х/ф «Сеул»
Громадське
телебачення
Європа спiває
Пiдсумки дня
Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
Концертна
програма «Україна
єдина!»
ТелеАкадемiя
Новини (iз
сурдоперекладом)
Т/с «Острiв
любовi»
Новини (iз
сурдоперекладом)
Т/с «Вiдчинiть,
мiлiцiя»
Д/ф «Гуцулка Ксеня»
Пiдсумки дня

07.00
07.15
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.20
10.00
12.00
12.25
14.00
14.20
14.35
15.25
17.45
18.05
19.00
20.00
20.30
23.45
00.40
02.55
03.15
03.45
04.35

1+1
06.00 Х/ф «Суєта суєт»

шкура»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Т/с «Слiпий
розрахунок»
Новини
Т/с «Слiпий
розрахунок»
Новини
Т/с «Слiпий
розрахунок»
Сiмейний суд
Чекай на мене
Новини
Стосується кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Купрiн. Яма»
Т/с «Скандал-2»
Х/ф «Останнiй
замок»
Мультфiльми
Подробицi
Д/ф «Шукач ковчегу»
Т/с «Скандал-2»

ICTV
05.30 Служба розшуку

СТБ
06.05 У пошуках

дiтей

07.15 Х/ф «Вокзал для

iстини

05.35 Свiтанок
06.40 Надзвичайнi

двох»

10.10 ТСН-Тиждень
07.35
09.15

11.30 Х/ф «Кохання на
мiльйон»

19.30 ТСН

10.10

20.10 Х/ф «Буде свiтлим
день»

12.25

00.10 Х/ф «Гудзонський
яструб»

14.30

02.00 Х/ф «Вокзал для
двох»
На вокзалі по-

16.40

знайомилися
двоє – офіціантка Віра і піаніст
Платон, який незабаром має сісти у в’язницю за

18.45
19.25
20.20
22.10

злочин, вчинений
не ним. Ця дивна

00.05

зустріч переростає у справжнє

02.05

кохання ...

03.45

04.15 Свiт навиворiт-5
05.15 Служба розшуку дiтей
05.20 Телемагазин

НОВИЙ
05.40 Kids'Time
05.45 М/с «Роги та

06.45 Все буде

новини
Факти тижня
Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
Х/ф «Астерiкс i
Обелiкс проти
Цезаря»
Х/ф «Астерiкс i
Обелiкс. Мiсiя
«Клеопатра»
Х/ф «Астерiкс
на Олiмпiйських
iграх»
Х/ф «Астерiкс
i Обелiкс
у Британiї»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Х/ф «Маска»
Х/ф «Син
Маски»
Х/ф «Краще
не чiпати
Зохана» Y
Х/ф «Повернення
мушкетерiв» Y
Т/с «Дружини
футболiстiв.
Додатковий
час-2»

08.40
09.55

13.45
14.40
16.05
18.00
18.30
20.00
20.55
22.00
22.35
23.30
00.25
01.45

04.55

добре!
Неймовiрна правда
про зiрок
Х/ф «Пригоди
Шерлока
Холмса i доктора
Ватсона»
Слiдство ведуть
екстрасенси
Битва екстрасенсiв
Все буде
добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Метод
Фрейда»
«Вікна»-новини
Вагiтна у 16
Доньки-матерi
Один за всiх
Х/ф «Пригоди
Шерлока
Холмса i доктора
Ватсона»
Нiчний ефiр

06.10
07.40
09.10
11.10
13.05
15.40
18.20
20.00
22.50
00.15
02.05
02.10
02.15
02.20

03.20
03.25
04.05
04.25
04.30
04.45

копита»
Х/ф «Викрадення
батька»
Х/ф «Вiдьмиблизнючки-2»
Х/ф «Чарiвники з
Вейверлi»
Х/ф «Кiльце
дракона»
Х/ф «Залiзний
лицар»
Х/ф «Робiн Гуд –
принц злодiїв»
Т/с «Воронiни»
Ревiзор
Ревiзор постшоу
Педан-Притула
шоу
Репортер
Служба розшуку
дiтей
Зона ночi
Народження
українського
кiно
Зона ночi
Пiд знаком
лиха
Жар-птиця
Зона ночi
25-й кадр
Абзац!

НТН
04.50 Т/с «Людина вiйни»
07.50 Правда життя
08.20 Х/ф «Не вкради»
10.05 Х/ф «Навiть не
думай!»

11.35 Т/с «Я йому вiрю»
15.15 Т/с «Павутиння-3»
19.00, 02.05, 04.05 Свiдок
19.30 Т/с «Наказано

УКРАЇНА
03.35, 01.00 Т/с «Право на
правду»

06.30 Срiбний апельсин
07.00, 19.00, 02.30
Подiї

07.15 Т/с «Берег надiї»
11.10 Х/ф «Копи з
Перетопу»

знищити. Операцiя
«Китайська скринька»
Х/ф «З коханням iз
пекла»
Т/с «CSI. ЛасВегас-9»
Х/ф «Московськi
красунi»
Речовий доказ
Випадковий свiдок

13.00 Т/с «Слiд»
16.15, 19.40 Т/с «Врятувати

ТЕТ
07.15 М/с «Вперед, Дієго,
вперед!»
07.45 Мультик з Лунтiком
08.15 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
09.10 М/с «Сердитi пташки»
10.00 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
10.55 М/ф «Анастасiя»
12.35 Вiталька
15.00 Даєш, молодь!
17.20, 20.00 Т/с «Кухня»
17.45, 20.25 Т/с «Двоє
батьків i двоє синів»
18.10, 22.55 Т/с
«Свiтлофор»
19.05 Розсмiши комiка
21.00 Країна У
22.00 6 кадрiв
23.55 Дурнєв+1
00.20 Надто грубо для
Ютуба

ФУТБОЛ 1
08.00 Чемпiонат Англiї.
«Челсi» – «Ньюкасл»
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
News
10.20 Україна – Латвiя.
Вiдбiр до ЄВРО 2015
12.15 Futbol Mundial
12.40 Нiмеччина – Вiрменiя.
Товариський матч
14.40, 22.45 «Атлетико» –
чемпiон!
15.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Райо Вальєкано» –
«Атлетико»
18.00 Чемпiонат Iталiї.
«Наполi» – «Лацiо»
20.00 Сальвадор – Iспанiя.
Товариський матч
21.55 Найвидатнiшi
футбольнi збiрнi свiту
23.45 Передмова до ЧС2002
00.00 Швецiя – Сенегал. 1/8
фiналу ЧС-2002

23.00
00.45
02.35
04.35
05.00

боса»

21.00 Т/с «Королева гри»
23.00 Х/ф «Перевiз–
ник-3» Y

03.15 Т/с «Форс-

мажори-3»

05.20 Нехай говорять
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11:20 «НЕ МОЖЕ БУТИ!»

16:15 «ПОВЕРНЕННЯ СУПЕРМЕНА»

00:40 «ІГРИ ПАТРІОТІВ»

ICTV

ICTV

ІНТЕР

Ви говорите: «Не може бути!».
І ми говоримо: «Звичайно, не
може!». І все-таки це було.
Три комедійні новели Леоніда Гайдая про провінційне життя Країни Рад 20-30-х
років.

Повернувшись на Землю, Супермен дізнається, що його заклятий ворог Лекс Лютор знову
будує підступні плани, а його
кохана дівчина Лоїс Лейн начебто вже влаштувала своє
особисте життя.

На борту Боїнга-747 ісламські
терористи перевозять нервовопаралітичний газ, який потрібен
їм для того, щоб знищити столицю США. Однак спецслужби вже
готові до перехоплення смертельного вантажу...

Джек Райан приїжджає з сім'єю
в Лондон. Зовсім випадково він
опиняється саме в тому місці, де
бойовики ІРА готуються до замаху на члена королівського
прізвища. Райан вбиває одного
з терористів.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.00, 07.00, 08.00, 12.00

05.15 Т/с «Купрiн.

Новини

06.10, 07.10, 08.10, 23.20
Спорт

06.20, 00.20 Вiд першої
особи
06.45 Країна on line
07.20 Ера будiвництва
07.25 Ера бiзнесу
07.30, 23.30 На слуху
08.20 Паспортний сервiс
08.25 Мультфiльм
08.35 Кориснi поради

09.00, 21.00, 04.45
Пiдсумки дня
10.00 Контрольна робота

10.30, 16.25, 19.40
Громадське
телебачення

12.10, 14.55, 18.05, 20.50
Дiловий свiт
12.40 Т/с «Подорож»
13.40 Вiра. Надiя. Любов
14.45 Euronews

15.00, 18.20, 02.20, 03.40
Новини (iз
сурдоперекладом)
15.15 Брифiнг Кабмiну
України
15.30 Шлях до Чемпiонату
свiту FIFA-2014.
Бразилiя
18.50 Час-Ч
19.00 Про головне
21.40, 05.20 Шустер Live.
Буднi
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»

23.00, 00.00, 01.00
Пiдсумки

01.20 ТелеАкадемiя
02.35 Т/с «Острiв любовi»
04.00 Т/с «Вiдчинiть,
мiлiцiя»

00:10 «НАКАЗАНО ЗНИЩИТИ»

СТБ

07.00
07.15
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.20
10.00
12.00
12.25
14.00
14.20
14.50
15.45
17.45
18.05
19.00
20.00
20.30
22.40
23.45
00.40
02.40
04.45

Яма»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Т/с «Повернення
Мухтара-2»
Новини
Слiдство
вели...
Новини
Слiдство
вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Купрiн.
Яма»
Т/с «Поки станиця
спить»
Т/с «Скандал-2»
Х/ф «Iгри
патрiотiв»
Т/с «Купрiн. Яма»
Т/с «Скандал-2»

1+1

06.00
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
10.35
11.00
11.15
12.15
13.15
15.40
16.45
17.10
19.30
20.30
20.55
21.10
22.10
23.40
00.05
01.05
02.45
04.10
04.55
05.00
05.30

ICTV
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
М/с «Аладдiн»
М/с «Аладдiн»
Шiсть кадрiв
Сiмейнi мелодрами-3
Сiмейнi мелодрами-3
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-2»
Т/с «Татусi»
ТСН. Особливе
Т/с «Фатмагюль»
ТСН
Секретнi матерiали
Чисто-news
Т/с «Я бiльше не
боюся»
Мiняю жiнку-9
ТСН
Т/с «Атлантида»
Х/ф «Сафарi»
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-2»
Т/с «Атлантида»
Служба розшуку дiтей
Телемагазин
ТСН

04.30
05.10
06.10
06.35
07.45
08.00
08.45
09.15
10.05
11.00

СТБ
Факти
Свiтанок
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Факти. Ранок
Зiрка YouTube
Факти. Ранок
Надзвичайнi новини
Т/с «Опери»
Х/ф «Джампер»

06.25 У пошуках

Підліток з неблагополучного району Девід Райс
завжди вважав
себе звичайним
хлопцем, поки
одного разу не
дізнався, що може переміщуватися з місця на
місце. Нові здібності відкрили
перед ним увесь
світ.

14.05

12.45 Факти. День
13.10 Х/ф «Повернення
Супермена»

15.45 Факти. День
16.15 Х/ф «Повернення
Супермена»
Т/с «Опери»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Дiстало!
Свобода слова
Х/ф «Наказано
знищити» Y
02.30 Т/с «Карадай»

16.45
18.45
19.25
20.25
21.15
00.10

НОВИЙ

07.05
09.00
10.20
11.20
13.10

16.05
18.00
18.30
20.00
20.55

iстини
Все буде
добре!
Неймовiрна правда
про зiрок
Зiркове життя
Х/ф «Не може
бути!»
Слiдство ведуть
екстрасенси
Зваженi
та щасливi-2
Все буде
добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство
ведуть
екстрасенси
Т/с «Метод Фрейда»

05.20
05.25
06.10
06.15
06.35
07.00
08.40
09.00
10.55
15.00
16.00
18.00
18.20
19.00
22.00
23.00
23.55

У слідчий відділ
прокуратури введений спеціальний консультант,
цивільний чоловік Роман Фрейдін, психолог за
освітою. Його поява обумовлена
необхідністю застосування нетрадиційних методів боротьби із
злочинністю...

01.55
02.00
02.50
02.55
03.45
03.50

22.00 «Вікна»-новини
22.35 Кохана, ми вбиваємо

04.45
04.50

дiтей
00.25 Зваженi та щасливi-2
02.25 Нiчний ефiр

05.00
05.05

04.05
04.30

Kids'Time
М/с «Роги та копита»
Kids'Time
М/с «Роги та копита»
Т/с «Воронiни»
Пiдйом
Т/с «Воронiни»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Молодiжка»
Т/с «Не родись
вродливою»
Репортер
Абзац!
Т/с «Воронiни»
Т/с «Молодiжка»
Абзац!
Х/ф «Артур.
Iдеальний
мiльйонер» Y
Репортер
Т/с «Крок за кроком»
Зона ночi
Десята муза в Українi
Зона ночi
Середньовiччя
зачинається о 18.00
Я, милiстю Божою,
пан возний
Український
Соломон, або
Українська правда i
закон
Зона ночi
Скiфи (свiдчення i
версiї)
Зона ночi
25-й кадр

УКРАЇНА

НТН

05.10 Х/ф «Кидали»
06.40 Х/ф «Кидали тiкають»
08.30, 15.00, 19.00, 21.40,
02.05, 03.35 Свiдок
09.00, 04.05 Випадковий
09.55
11.35
15.15
19.30
22.00
23.45
00.45
ТЕТ

свiдок
Т/с «Коломбо»
Т/с «Наказано
знищити. Операцiя
«Китайська скринька»
Т/с «Таємницi
слiдства-10»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-12»
Т/с «Шах i мат»
Т/с «Закон
i порядок-12»
Т/с «CSI. Лас-Вегас-9»

07.45 Мультик з Лунтiком
08.15 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
08.45 М/с «Тiмон i Пумба»
09.10 М/с «Сердитi пташки»
10.55 «Єралаш»
12.00 Т/с «Маленькi
Таємницi»
13.50 Вiталька
15.00, 21.00 Країна У
15.55 Даєш, молодь!
17.20, 20.00 Т/с «Кухня»
17.45, 20.25 Т/с «Двоє
батьків i двоє синів»
18.10, 22.55 Т/с
«Свiтлофор»
19.05 Розсмiши комiка
22.00 6 кадрiв
23.55 Надто грубо для
Ютуба
00.50 Бiйцiвський клуб
01.45 Т/с «Притулок»

06.15, 12.50 Т/с «ОСА»
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.05 Подiї
07.15 Ранок з Україною
09.15, 13.45, 15.20, 17.10
Т/с «Слiд»

10.00 Т/с «Просте життя»
12.00, 19.45 Говорить
Україна
Т/с «Врятувати боса»
Т/с «Королева гри»
Подiї дня
Т/с «Право на
правду»
02.50 Т/с «Форсмажори-3»
04.15 Х/ф «Перевiз–
ник-3» Y
05.50 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1

18.00
21.00
23.00
23.30

08.00 Чемпiонат Iспанiї.

«Реал» – «Сосьєдад»

10.00, 15.40, 22.30 Футбол
News. Live

10.25 Сальвадор – Iспанiя.
Товариський матч

12.25 Голи сезону
13.30 Нiмеччина – Камерун.
Товариський матч

15.55 Чемпiонат Англiї.
18.00
20.00
21.55
22.50
23.55

«Лiверпуль» –
«Свонсi»
Лiга Чемпiонiв УЄФА.
«Барселона» –
«Селтик»
Україна – Латвiя.
Вiдбiр до ЄВРО 2015
Найвидатнiшi
футбольнi збiрнi свiту
Огляд сезону.
Чемпiонат Францiї
Огляд сезону. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
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22:15 «ТІНЬ ЯКУДЗА»

23:55 «НА ВІДСТАНІ КОХАННЯ»

00:10 «ВОГОНЬ ІЗ ПЕКЛА»

00:40 «ПРЯМА ТА ЯВНА ЗАГРОЗА»

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

ІНТЕР

Жорстоке вбивство губернатора
Токіо і викрадення сестри його
дружини розбурхало суспільство. Злочин всі приписують
якудзі – японській мафії. За
розслідування береться крутий
агент ЦРУ Тревіс Хантер!

Дотепність і щирість Ерін зачаровують Гарретта, який недавно
пережив розлучення. Пристрасть переросла в бурю почуттів. Але літо закінчується, і
Ерін потрібно вирушати додому
в Сан-Франциско...

Аппалачі, долина Джексона,
штат Кентуккі. Безліч анонімних
сигналів говорить про те, що в
покинутих шахтах поховані токсичні відходи. Незабаром район
може перетворитися на пустелю.

Джек Райан, призначений на
дуже високий пост в ЦРУ, починає розслідування вбивства
крупного бізнесмена і його сім'ї,
що сталося в морі. До того ж
убитий був близьким другом
президента США.

ПЕРШИЙ
06.30, 07.00, 08.00, 12.00

ІНТЕР
05.30 Т/с «Повернення

Новини

06.40, 07.10, 08.10, 23.20
Спорт

06.50, 00.20 Вiд першої
особи
07.20 Ера бiзнесу
07.25, 23.30 На слуху
08.20 Паспортний сервiс
08.25 Мультфiльм
08.35 Кориснi поради

09.00, 21.00, 04.45

Пiдсумки дня
09.50, 18.50 Час-Ч
10.00 Включення з Кабiнету
Мiнiстрiв України
10.25 Кордон держави

07.00
07.15
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.20
10.00

10.40, 16.30, 19.40
Громадське
телебачення

12.10, 14.55, 18.05, 20.50

12.00
12.25

Дiловий свiт

12.40 Т/с «Подорож»
13.40 Як ваше здоров'я?
14.45 Euronews
15.00, 18.20, 02.20, 03.40
Новини (iз
сурдоперекладом)
15.15 Брифiнг Кабмiну
України
15.30 Шлях до Чемпiонату
свiту FIFA-2014.
Бразилiя
19.00 Про головне
21.40, 05.20 Шустер Live.
Буднi
22.50 Лото «Мегалот»
22.55 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»

23.00, 00.00, 01.00

Пiдсумки
01.20 ТелеАкадемiя
02.35 Т/с «Острiв любовi»
04.00 Т/с «Вiдчинiть,
мiлiцiя»

14.00
14.20
14.50
15.45
17.45
18.05
19.00
20.00
20.30
23.45
00.40
03.00
04.45

Мухтара-2»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Т/с «Повернення
Мухтара-2»
Новини
Слiдство
вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Поки станиця
спить»
Т/с «Скандал-2»
Х/ф «Пряма та явна
загроза»
Т/с «Поки станиця
спить»
Т/с «Скандал-2»

1+1
06.30
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
10.35
10.55
11.10
12.10

13.10
15.40
16.45
17.10
19.30
20.30
20.55
21.10
22.10
23.10
23.35
00.35
02.15
04.10
04.55
05.00
05.30

Секретнi матерiали
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
М/с «Аладдiн»
М/с «Аладдiн»
Чисто-news
Сiмейнi мелодрами-3
Т/с «Я бiльше не
боюся»
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-2»
Т/с «Татусi»
ТСН. Особливе
Т/с «Фатмагюль»
ТСН
Секретнi матерiали
Чисто-news
Т/с «Я бiльше не
боюся»
Т/с «Я бiльше не
боюся»
ТСН
Т/с «Атлантида»
Х/ф «Месьє папа»
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-2»
Т/с «Атлантида»
Служба розшуку дiтей
Телемагазин
ТСН

ICTV
03.50 Служба розшуку

03.55
04.40
05.40
08.45
09.15
09.50
11.45
12.45
13.15
14.15
15.45
16.15
16.45
18.45
19.25
20.20
22.15
00.10
02.00

02.50

дiтей
Факти
Свiтанок
Свобода
слова
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Т/с «Опери»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Дiстало!
Т/с «Надзвичайна
ситуацiя»
Факти. День
Т/с «Надзвичайна
ситуацiя»
Т/с «Опери»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Дiзнавач-2»
Х/ф «Тiнь
якудза» Y
Х/ф «Вогонь iз
пекла» Y
Т/с «Злочини,
що сколихнули
Британiю-2»
Т/с «Карадай»

СТБ
05.35 У пошуках iстини
06.20 Все буде добре!
08.05 Неймовiрна правда
про зiрок

09.25 Зiркове життя
10.20 Х/ф «Остання роль
Рити»
Рита – актриса,
чия зірка ще не
закотилася, але
головні ролі їй
пропонують все
рідше. Кар’єра
Рити підходить
до фіналу, але
завдяки коханому цивільному
чоловікові Рита
ще має шанс
знову стати найкращою!

12.35 Слiдство ведуть
13.30
16.05
18.00
18.30
19.50
20.55
22.00
22.35
00.15
02.45

екстрасенси
Зваженi та щасливi-2
Все буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Метод Фрейда»
«Вікна»-новини
Хата на тата
Зваженi та щасливi-2
Нiчний ефiр

НОВИЙ
05.20 Kids'Time
05.25 М/с «Роги та копита»
06.10 Kids'Time
06.15 М/с «Роги та копита»
06.35 Т/с «Воронiни»
07.00 Пiдйом
08.40 Т/с «Воронiни»
09.00 Т/с «Не родись
вродливою»

10.55 Т/с «Воронiни»
15.00 Т/с «Молодiжка»
16.00 Т/с «Не родись
18.00
18.20
19.00
22.00
23.00
23.55
01.50
01.55
02.00
02.45
02.50
03.35
03.40
04.30
04.35
04.40
05.00
05.05

вродливою»
Репортер
Абзац!
Т/с «Воронiни»
Т/с «Молодiжка»
Абзац!
Х/ф «На вiдстанi
кохання» Y
Репортер
Служба розшуку
дiтей
Т/с «Крок за
кроком»
Зона ночi
Українцi. Вiра
Зона ночi
Українцi. Вiра
Зона ночi
Скiфи
Рай
Зона ночi
25-й кадр

НТН
05.10, 15.15 Т/с «Таємницi
слiдства-10»

08.30, 12.00, 15.00, 19.00,
21.40, 02.05, 03.40
Свiдок

09.00, 04.10 Випадковий

УКРАЇНА
06.15, 13.10 Т/с «ОСА»
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.05 Подiї
07.15 Ранок з Україною
09.15, 14.00, 15.20, 17.10
Т/с «Слiд»

свiдок

10.00 Т/с «Просте життя»
12.00, 19.45 Говорить

10.00 Т/с «Коломбо»
12.30, 03.10 Т/с

Україна

«Детективи»
13.05, 19.30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв-12»
22.00 Т/с «NCIS. Полювання
на вбивцю-10»
23.45 Т/с «Закон
i порядок-12»
00.40 Т/с «CSI. Лас-Вегас-9»
02.40 Речовий доказ
04.40 Телеклiнiка доктора
Болена

18.00 Т/с «Врятувати

ТЕТ
07.45 Мультик з Лунтiком
08.15 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
08.45 М/с «Тiмон i Пумба»
09.10 М/с «Сердитi пташки»
10.55 «Єралаш»
12.00 Т/с «Маленькi
Таємницi»
13.55 Вiталька
15.00, 21.00 Країна У
15.55 Даєш, молодь!
17.20, 20.00 Т/с «Кухня»
17.45, 20.25 Т/с «Двоє
батьків i двоє синів»
18.10, 22.55 Т/с
«Свiтлофор»
19.05 Розсмiши комiка
22.00 6 кадрiв
23.55 Надто грубо для
Ютуба
00.50 Бiйцiвський клуб
01.45 Т/с «Притулок»

ФУТБОЛ 1
08.00 Чемпiонат Iталiї.
«Фiорентина» –
«Ювентус»
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
News. Live
10.25 Нiмеччина – Вiрменiя.
Товариський матч
12.30 «Атлетико» –
чемпiон!
13.35 Сальвадор – Iспанiя.
Товариський матч
15.55 Лiга Чемпiонiв УЄФА.
«Зенiт» – «Борусiя»
18.00 Чемпiонат Англiї.
«Фулгем» – «Челсi»
20.00 Нiмеччина – Камерун.
Товариський матч
21.55 Найвидатнiшi
футбольнi збiрнi свiту
22.50 Огляд сезону.
Чемпiонат Iспанiї
00.00 Передмова до ЧС2010

боса»

21.00 Т/с «Королева гри»
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с «Право на
правду»

02.50 Т/с «Форс-

мажори-3»

04.50 Нехай говорять
05.40 Срiбний апельсин
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10:50 «ДОВГООЧІКУВАНЕ КОХАННЯ»

22:15 «ПРИНЦ ПІСТОЛЕТІВ»

НОВИЙ КАНАЛ

1+1

Історія про те, як мати, дочка і
бабуся шукають своє щастя.
Мама Вероніка працює у великій
страховій компанії, а донька Даша – студентка технічного ВНЗ,
яка любить навідуватися в гості до
бабусі – Євгенії Василівни.

Саймон Балестер в розпачі:
вбили його сина. Поліція затягує
розслідування. Проте батько не
збирається ставити в цій справі
крапку і переїжджає в район, де
був убитий син, щоб знайти
злочинця самому...

Новий господар, який купив
баскетбольну команду «НьюЙорк Нікс », призначає головним
тренером чорношкіру фанатку
Едді. І справи команди, яка програвала матч за матчем, різко
йдуть вгору.

Рорі Дженсен – письменник, який
нарешті стає популярним, але
його роман-бестселер насправді написаний іншою людиною,
якій він тепер повинен заплатити
високу ціну за вкрадені життя і
роботу.

ІНТЕР

06.45 Країна on line
07.20 Ера будiвництва
07.25 Ера бiзнесу
07.30, 23.25 На слуху
08.20 Паспортний сервiс
08.25 Мультфiльм
08.35 Кориснi поради
09.00, 20.45 Пiдсумки дня
09.55, 18.50 Час-Ч
10.10 Не вiр худому кухарю
10.45, 16.35, 19.40

05.25 Т/с «Повернення

Громадське
телебачення
11.30 Чемпiонату свiту з
футболу-2014.
Щоденник FIFA

12.10, 14.55, 18.05, 20.35
Дiловий свiт
12.40 Т/с «Подорож»
13.45 Надвечiр'я
14.50 Euronews

15.00, 18.20, 02.20, 03.45
Новини (iз
сурдоперекладом)
15.15 Брифiнг Кабмiну
України
19.00 Про головне
21.00, 21.45 Футбольна
самба
21.15 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Церемонiя
вiдкриття
22.55 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Бразилiя
– Хорватiя

23.00, 00.00, 01.00

01.25
02.40
04.05

00:35 «СЛОВА»

ICTV

ПЕРШИЙ

01.20

23:55 «ЕДДІ»

СТБ

Пiдсумки
Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
ТелеАкадемiя
Т/с «Острiв любовi»
Т/с «Вiдчинiть,
мiлiцiя»

07.00
07.15
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.20
10.00
12.00
12.25
14.00
14.20
14.50
15.45
17.45
18.05
19.00
20.00
20.30
00.35
02.15
02.35
03.05
03.55

Мухтара-2»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Т/с «Повернення
Мухтара-2»
Новини
Слiдство
вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Купрiн.
Поєдинок»
Х/ф «Аварiя»
Мультфiльми
Подробицi
Т/с «Поки станиця
спить»
Т/с «Купрiн.
Поєдинок»

1+1

06.30
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
10.35
10.55
11.10
12.10
13.10
15.40
16.45
17.10
19.30
20.30
20.55
21.10
22.10
23.10
23.35
00.35
02.25
04.15
05.00
05.30

ICTV
Секретнi матерiали
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
М/с «Аладдiн»
М/с «Аладдiн»
Чисто-news
Т/с «Я бiльше не
боюся»
Т/с «Я бiльше не
боюся»
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-2»
Т/с «Татусi»
ТСН. Особливе
Т/с «Фатмагюль»
ТСН
Секретнi матерiали
Чисто-news
Т/с «Я бiльше не
боюся»
Т/с «Я бiльше не
боюся»
ТСН
Т/с «Атлантида»
Х/ф «Слова»
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-2»
Т/с «Атлантида»
Телемагазин
ТСН

04.25
05.05
06.10
06.40
07.45
08.00
08.45
09.15
09.50
11.40
12.45
13.15
14.10
15.45
16.15
16.45
18.45
19.25
20.20
22.15
00.10
01.55
02.40
04.10

СТБ
Факти
Свiтанок
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Факти. Ранок
Зiрка YouTube
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Т/с «Опери»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Дивитись
усiм!
Т/с «Надзвичайна
ситуацiя»
Факти. День
Т/с «Надзвичайна
ситуацiя»
Т/с «Опери»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Дiзнавач-2»
Х/ф «Принц
пiстолетiв» Y
Х/ф «Тiнь
якудза» Y
Т/с «Злочини,
що сколихнули
Британiю-2»
Т/с «Карадай»
Т/с «Дружини
футболiстiв.
Додатковий
час-2»

НОВИЙ

06.00 У пошуках iстини
06.40 Все буде добре!
08.25 Неймовiрна правда
про зiрок

09.50 Зiркове життя
10.50 Х/ф «Довгоочiкуване
кохання»
12.40 Слiдство ведуть
екстрасенси
13.35 Зваженi та щасливi-2
16.05 Все буде добре!
Шоу об’єднує інтереси жінок і чоловіків з ведення
господарства,
виховання дітей,
догляду за собою
і т.д. Експерти
програми дають
практичні поради, застосовні в
повсякденному
житті й у побуті.
Наочно демонструється рішення домашніх і сімейних проблем.

18.00 «Вікна»-новини
18.30 Неймовiрна правда
19.50
20.50
22.00
22.35
00.25
02.55

про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Метод Фрейда»
«Вікна»-новини
Давай поговоримо
про секс
Зваженi та щасливi-2
Нiчний ефiр

05.20
05.25
06.10
06.15
06.35
07.00
08.40
09.00
10.55
15.00
16.00
18.00
18.20
19.00
22.00
23.00
23.55
01.50
01.55
02.00
02.45
02.50
03.40
03.45
04.05
04.10
04.20
04.35
04.50
05.00
05.05
05.15

Kids'Time
М/с «Роги та копита»
Kids'Time
М/с «Роги та копита»
Т/с «Воронiни»
Пiдйом
Т/с «Воронiни»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Молодiжка»
Т/с «Не родись
вродливою»
Репортер
Абзац!
Т/с «Воронiни»
Т/с «Молодiжка»
Абзац!
Х/ф «Еддi»
Репортер
Служба розшуку дiтей
Т/с «Крок за кроком»
Зона ночi
Українцi. Надiя
Зона ночi
Моя адреса –
Соловки
Зона ночi
Джерела Вiтчизни
Братiє i дружино
За литовської доби
Зоряний час козацтва
Зона ночi
25-й кадр
Служба розшуку дiтей

УКРАЇНА

НТН

05.05, 15.15 Т/с «Таємницi
слiдства-10»

08.30, 12.00, 15.00, 19.00,
21.40, 02.10, 03.35
Свiдок

09.00, 04.05 Випадковий
свiдок

10.00 Т/с «Коломбо»
12.30, 03.10 Т/с
«Детективи»

13.05, 19.30 Т/с «Вулицi
22.00
00.00
00.50
02.45
04.35

розбитих лiхтарiв-12»
Т/с «Лютер-3»
Т/с «Закон
i порядок-12»
Т/с «CSI. Лас-Вегас-9»
Речовий доказ
Телеклiнiка доктора
Болена

ТЕТ

07.45 Мультик з Лунтiком
08.15 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
08.45 М/с «Тiмон i Пумба»
09.10 М/с «Сердитi пташки»
10.55 «Єралаш»
12.00 Т/с «Маленькi
Таємницi»
14.05 Вiталька
15.00, 21.00 Країна У
15.55 Даєш, молодь!
17.20, 20.00 Т/с «Кухня»
17.45, 20.25 Т/с «Двоє
батьків i двоє синів»
18.10, 22.55 Т/с
«Свiтлофор»
19.05 Розсмiши комiка
22.00 6 кадрiв
23.55 Надто грубо для
Ютуба
00.50 Бiйцiвський клуб
01.45 Т/с «Притулок»

06.15, 13.10 Т/с «ОСА»
07.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00, 02.05
Подiї

07.15 Ранок з Україною
09.15, 14.00, 15.20, 17.10
Т/с «Слiд»

10.00 Т/с «Просте життя»
12.00, 19.45 Говорить
Україна

18.00 Т/с «Врятувати боса»
21.00 Т/с «Королева гри»
23.30 Т/с «Право на
правду»

02.50 Т/с «Форс-

мажори-3»

04.50 Нехай говорять
05.40 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
News. Live

10.25 Англiя – Перу.

Товариський матч

12.25 Огляд сезону. Лiга
ЄВРОпи УЄФА

13.30 Україна – Латвiя.

Вiдбiр до ЄВРО 2015

15.55 Чемпiонат Iталiї.

«Лацiо» – «Верона»

17.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Реал» –
«Барселона»
19.55 «Атлетико» –
чемпiон!

21.00, 21.50, 22.40

Мундiаль. Матч центр

21.15 Live. Церемонiя-

вiдкриття. ЧС ФIФА2014
22.50 Live. Бразилiя –
Хорватiя. ЧС ФIФА2014
01.00 Великий футбол
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23:30 «ГАРНИЙ ЗЛОДІЙ»

00:40 «ПІСЛЯ ПРОЧИТАННЯ СПАЛИТИ»

01:05 «ЛЕГКО НЕ ЗДАВАТИСЯ»

02:25 «ПОЇЗД ДО ДАРДЖИЛІНГА»

НТН

1+1

НОВИЙ КАНАЛ

1+1

800 млн. франків карткових боргів
і 24 картини достатньо, щоб Боб
зав'язав з героїном і постарався
спіймати синю птицю. Але, спланувавши два пограбування казино, він знаходить своє щастя там,
де й не очікував зовсім...

Оззі, намагаючись подолати
кризу, береться за мемуари, що
містять у тому числі й секретну
інформацію. І треба ж було такому статися, що диск з цими даними був втрачений в роздягальні спортивного клубу...

Дейв Джонсон мріяв про гру в
провідній бейсбольній лізі, але
травма визначила його долю –
бейсбольного тренера. А після
10 років спільного життя його
почала зневажати успішна
кар'єристка-дружина.

Три придуркуватих братики, які
не розмовляли один з одним цілий рік після смерті батька, опиняються в поїзді, що їде через
Індію. Пригода має допомогти їм
зрозуміти і знайти себе, відновивши ослабші сімейні пута.

ПЕРШИЙ
07.30 Ера бiзнесу
07.35 На слуху
08.25 Паспортний сервiс
08.35 Кориснi поради
09.00 Державна пiдсумкова
атестацiя. 9-й клас.
Українська мова.
Диктант
09.15 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Бразилiя
– Хорватiя
11.15 Уряд на зв'язку з
громадянами
12.00 Новини
12.10, 14.55, 17.15 Дiловий
свiт
12.40 Д/ф «Олександр
Богомолець. В
опозицiї до смертi»
13.10 Музична академiя.
ЄВРОбачення
14.40 Euronews

15.00, 17.30, 02.35, 03.50
Новини (iз
сурдоперекладом)
15.15 Брифiнг Кабмiну
України
15.50 Книга.ua
16.45 Про головне
18.00 Футбольна самба
18.55 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Мексика –
Камерун
21.00, 05.35 Пiдсумки дня
21.25 Шустер Live
01.20 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
01.25 Хiт-парад
«Нацiональна
двадцятка»
02.50 Т/с «Острiв любовi»
04.15 Т/с «Вiдчинiть,
мiлiцiя»

ІНТЕР
05.25 Т/с «Повернення

07.00
07.15
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.20
10.00
12.00
12.25
14.00
14.20
14.50
15.45
17.45
18.05
19.00
20.00
20.30
22.30
02.05
03.00
03.30

Мухтара-2»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Т/с «Повернення
Мухтара-2»
Новини
Слiдство
вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Х/ф «Пiти, щоб
залишитися»
Т/с «Троє
товаришiв»
IнтерФiльмФест
Подробицi
Т/с «Купрiн.
Поєдинок»

1+1
06.30
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
10.35
10.55
11.10

12.10
13.10
15.40
16.45
17.10
19.30
20.30
22.30
23.35
00.40
02.25
03.50
05.45

Секретнi матерiали
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
М/с «Аладдiн»
М/с «Аладдiн»
Чисто-news
Т/с «Я бiльше не
боюся»
Т/с «Я бiльше не
боюся»
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-2»
Т/с «Татусi»
ТСН. Особливе
Т/с «Фатмагюль»
ТСН
Вечiрнiй Київ-2014
Свiтське життя
В мережi
Х/ф «Пiсля
прочитання спалити»
Х/ф «Поїзд до
Дарджилiнга»
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-2»
Телемагазин

ICTV
04.30 Служба розшуку

04.35
05.20
06.20
06.50
07.45
08.00
08.45
09.15
09.50
11.45
12.45
13.20
14.15
15.45
16.15
16.45
18.45
19.25
20.20
22.15
00.10
01.55
02.45
04.10

дiтей
Факти
Свiтанок
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Факти. Ранок
Зiрка YouTube
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Т/с «Опери»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Дивитись усiм!
Т/с «Надзвичайна
ситуацiя»
Факти. День
Т/с «Надзвичайна
ситуацiя»
Т/с «Опери»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Дiзнавач-2»
Х/ф «Руслан» Y
Х/ф «Принц
пiстолетiв» Y
Т/с «Злочини,
що сколихнули
Британiю-2»
Т/с «Карадай»
Т/с «Дружини
футболiстiв.
Додатковий
час-2»

СТБ
05.40 У пошуках iстини
06.25 Х/ф «Тривожна

НОВИЙ
05.20 Kids'Time
05.25 М/с «Роги та

недiля»
07.55 Х/ф «Скринька Марiї
Медичі»

06.10 Kids'Time
06.15 М/с «Роги та

На хранительку
старовинного
манускрипту
скоєно напад, і
манускрипт викрадено. Співробітники карного
розшуку виходять на слід чоловіка на прізвисько Савіньї.
Можливо, комерсанта, а може –
шпигуна...

09.30 Неймовiрна правда
про зiрок

10.55 Т/с «П'ята група
кровi»

18.00 «Вікна»-новини
18.55 Неймовiрна правда
про зiрок
Х/ф «Бабине лiто»
«Вікна»-новини
Х/ф «Бабине лiто»
Х/ф «Дванадцять
стiльцiв»
03.20 Нiчний ефiр

слiдства-10»

08.30, 15.00, 19.00 Свiдок
09.00 Т/с «Детективи

копита»

06.35
07.00
08.40
09.00
10.55
15.00
16.00
18.00
18.20
19.00
22.00
23.00
01.05
02.40
02.45
02.50
03.40
03.45
04.00
04.15
04.30

20.05
22.00
22.35
00.25

НТН
05.00, 15.15 Т/с «Таємницi

04.40
04.45
05.00

копита»
Т/с «Воронiни»
Пiдйом
Т/с «Воронiни»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Воронiни»
Т/с «Молодiжка»
Т/с «Не родись
вродливою»
Репортер
Абзац!
Т/с «Воронiни»
Т/с «Молодiжка»
Х/ф «З 13 до 30»
Х/ф «Легко не
здаватися»
Репортер
Зона ночi
Iван Франко
Зона ночi
Видряпатися
на попа
Бий, хто цнотливий
Втраченi права
Магдебурзькi
хронiки
Зона ночi
25-й кадр
Абзац!

13.00
19.30
21.30
23.30
01.35
03.10
03.35

Т. Устинової.
Велике зло та дрiбнi
капостi»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-12»
Х/ф «Крижана
пристрасть»
Х/ф «Знайомство з
батьками»
Х/ф «Гарний злодiй»
Т/с «Закон i
порядок-11»
Речовий доказ
Випадковий
свiдок

ТЕТ
06.50, 10.00 М/с «Клуб
Вiнкс. Школа
чарiвниць»
07.45 Мультик з Лунтiком
08.15 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
08.45 М/с «Тiмон i Пумба»
09.10 М/с «Сердитi пташки»
10.55 «Єралаш»
12.00 Т/с «Маленькi
Таємницi»
14.15 Вiталька
15.00 Країна У
15.55 Даєш, молодь!
17.15, 19.05 Розсмiши
комiка
18.10 Т/с «Свiтлофор»
20.00 Х/ф «Один вдома –2»
22.10 6 кадрiв
00.05 Бiйцiвський клуб
01.45 Т/с «Притулок»
03.15 З ночi до ранку

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

07.15 Ранок з Україною
09.15, 14.00, 15.20, 17.10,
21.00 Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «Просте життя»
12.00, 19.45 Говорить
Україна

18.00 Т/с «Врятувати боса»
21.55 Футбол. ЧС-2014.
Iспанiя – Голландiя

00.00 Великий футбол
00.55 Футбол. ЧС-2014.
Чилi – Австралiя

03.00 Т/с «Форс-

мажори-3»

06.20 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1
09.00 Великий футбол
10.00, 10.45, 15.40 Футбол
News. Live
10.10, 10.55 Оле, Мундiаль!
11.30, 17.00, 03.25
Бразилiя – Хорватiя.
ЧС ФIФА-2014
14.15 Д/ф «Фiнал кубку
свiту-2010»
15.50 Д/ф «ТОП 20
моментiв Кубка
свiту»
19.40 Д/ф «Кубок свiту2010. ЗМI у центрi
уваги»
21.00 Мундiаль. Матч-центр
21.50 Live. Iспанiя –
Нiдерланди. ЧС
ФIФА-2014
00.55 Мексика – Камерун.
ЧС ФIФА-2014
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18:00 «МЕДОВЕ КОХАННЯ»

20:40 «ТАКСІ»

ICTV

1+1

Сирота Люба Кремнєва живе з
дідусем, відомим пасічником.
Одного разу у них крадуть усі вулики, через що дід помирає, і героїня залишається одна. Але Люба
не сумує і вірить, що незабаром до
неї прийде медове кохання.

Молодого таксиста, схибленого на швидкій їзді, поліція
змушує допомогти в затриманні банди грабіжників, що вислизають від правосуддя на своїх
невловимих «мерседесах». Хто
кого...

Рейзо – один з найбільш небезпечних вбивць-ніндзя в світі. Ще
дитиною його перетворили на
професійного вбивцю члени
клану Озуну. Після того як клан
убиває його друга, Рейзо тікає
від своїх.

Моргани – сучасне подружжя, яке
знаходиться на межі розлучення.
Вони стають випадковими очевидцями вбивства і змушені виїхати за програмою захисту свідків. І раптом вони знову починають цікавитися один одним...

ІНТЕР

06.05 Шустер Live
06.10 Шустер Live
09.15 Футбол. Чемпiонат

05.10 Х/ф «До Чорного

11.45
13.00
15.00
16.00
18.00
18.55
21.00
21.40
22.50
22.55
23.00
23.35
00.50
01.20
01.50
02.40
03.55

23:30 «КУДИ ПОДІЛИСЯ МОРГАНИ?»

НОВИЙ КАНАЛ

ПЕРШИЙ

11.15

22:00 «НІНДЗЯ-ВБИВЦЯ»

СТБ

свiту-2014. Мексика –
Камерун
Д/ф «СклодовськаКюрi»
Театральнi сезони
Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Чилi –
Австралiя
В гостях
у Д. Гордона
Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Iспанiя –
Нiдерланди
Футбольна
самба
Чемпiонат свiту з
футболу 2014.
Колумбiя – Грецiя
Пiдсумки
дня
Крок у майбутнє
Лото «Мегалот»
Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
Вiд першої
особи
Дружина
Золотий гусак
Пiдсумки
дня
Дорослi iгри
Т/с «Острiв
любовi»
Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Котд'Iвуар – Японiя

06.20
08.00
08.35
09.30
10.00

моря»
Т/с «Повернення
Мухтара-2»
Школа доктора
Комаровського
Д/ф «Iрина
Аллегрова. Йду, щоб
залишитися»
Новини
Х/ф «Приходьте
завтра»

1+1

06.00 ТСН
07.00 Квартирна лотерея
«ХТО ТАМ»

08.10 М/с «Гуфi та його
команда»
08.35 М/с «Гуфi та його
команда»
09.00 Свiтське життя
10.15 Х/ф «Якби я була
цариця»

кровi»

16.10 Концерт «Всi хiти
«Гумор FM»

18.10 Т/с «Кохання у
спадок»

20.00 Подробицi
20.35 Т/с «Кохання у
22.25
01.50
03.20
03.55

спадок»
Т/с «Полювання на
пiранью»
IнтерФiльмФест
Подробицi
Д/ф «Колишнi.
Народнi»

14.10
16.10
18.30
19.30
20.15
21.20
23.30
01.40
03.10
04.35
05.40

Вечiрнiй Київ-2014
Вечiрнiй квартал
Розсмiши комiка-5
ТСН
Українськi сенсацiї
Вечiрнiй квартал
Х/ф «Куди подiлися
Моргани?»
Х/ф «Пiсля
прочитання спалити»
Х/ф «Поїзд до
Дарджилiнга»
Українськi сенсацiї
Телемагазин

СТБ

04.30 Факти
05.10 Свiтанок
06.10 Х/ф «Мортал
07.50
09.00
09.30
10.15

Комбат»
Зiрка YouTube
Дача
Квартирне питання
Х/ф «Вторгнення»
Таємничу епідемію насилають на
жителів маленького містечка
прибульці, які ховаються на планеті. Героїні Ніколь Кідман, психіатру з Вашингтона, вдається
знайти причину
незрозумілих
змін в поведінці
людей цього міста.

Після смерті матері опіку над молодшими сестрами взяла на себе
старша Тамара.
Пройшла її молодість, заміж Тамара так і не
вийшла. У річницю смерті матері
зібралися вони
за столом і стали
згадувати, як
грали в гру, загадуючи бажання.

Сільська дівчина
Фрося Бурлакова
приїжджає з сибірської глухомані до Москви поступати в музичний інститут. Вона мріє стати співачкою. Дійсно, у
дівчини виявляється рідкісної
краси голос і незвичайний талант.

12.00 Т/с «Рiдкiсна група

ICTV

12.20
12.45
13.15
18.45
19.15
20.10
22.00
23.50
01.40
03.35

Т/с «Дiзнавач-2»
Факти. День
Т/с «Дiзнавач-2»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини.
Пiдсумки
Х/ф «Лузери»
Х/ф «Нiндзяубивця» Y
Х/ф «Руслан» Y
Х/ф «Пробудження» Y
Х/ф «Блакитний
мiсяць» Y

НОВИЙ

06.30 Х/ф «Вас викликає
08.05
09.00
11.05
12.40
14.30
18.00
21.35
22.30
23.25
01.05

«Таймир»
Караоке
на Майданi
Все буде смачно!
Хата на тата
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
Х/ф «Бабине лiто»
Х/ф «Медове
кохання»
Вагiтна у 16
Доньки-матерi
Давай поговоримо
про секс
Х/ф «Тридцять три»
У всіх звичайних
людей 32 зуби. У

05.40 М/с «Мисливцi за
06.25
07.30
10.00
12.50
14.15
16.10
19.00

20.40
22.50
00.45
02.30
02.35
02.55

героя фільму несподівано виявляється зайвий,

03.30
03.35

33-й зуб. Ця обставина і послу-

03.50

жила причиною
ланцюжка неймовірних і коміч-

04.10

них ситуацій, в
які бідолаха
увесь час потрапляє.

02.25 Нiчний ефiр

04.30
04.35

привидами»
М/с «Том i
Джеррi»
Ревiзор
Ревiзор
Ревiзор
постшоу
Хто зверху-2
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Подорож-2.
Таємничий
острiв» Y
Х/ф «Таксi» Y
Хто зверху-2
Х/ф «З 13 до 30»
Зона ночi
Георгiй Нарбут. Живi
картини
Асканiя-Нова.
Про що курличуть
журавлi
Зона ночi
Моя адреса –
Соловки
Поважайте
майстрiв
замолоду
Таїнства
Києво-Печерської
Лаври
Зона ночi
Становлення
українського
нiмого кiно

УКРАЇНА

НТН

04.15 Т/с «Таємницi
07.35

11.30
12.00
12.55
13.45
14.15
15.10
19.00
22.30
01.55
03.40
04.05
ТЕТ

слiдства-10»
Т/с «Детективи
Т. Устинової.
Велике зло та
дрiбнi капостi»
Речовий доказ
Головний свiдок
Випадковий свiдок
Правда життя
Крутi 90-тi
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Т/с «Каменська-4»
Т/с «Людина вiйни»
Х/ф «Гарний
злодiй»
Речовий доказ
Випадковий свiдок

07.00
07.10
09.00
09.50
10.50

Подiї
Т/с «Iнтерни»
Т/с «Iнтерни»
Один за сто годин
Х/ф «Як знайти
iдеал»
12.30 Т/с «Квиток на двох»
16.20 Т/с «Просте життя»
19.00 Подiї
19.40 Т/с «Просте життя»
21.55 Футбол. ЧС-2014.
Уругвай – Коста-Рика
00.00 Великий футбол
00.55 Футбол. ЧС-2014.
Англiя – Iталiя
03.00 Т/с «Право на
правду»
06.00 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1

06.00 Х/ф «У пошуках

10.00, 10.45, 15.40 Футбол

07.30
08.30
09.00
09.40

10.10, 10.55 Оле, Мундiаль!
11.30, 18.50 М/с «Кумедний

10.05
10.35
11.05
12.20
13.25
14.20
16.00
17.50
20.00
22.00
23.15
00.10
02.05

капiтана Гранта»
Байдикiвка
М/с «Смiшарики»
Мультик з Лунтiком
М/с «Дашадослiдниця»
М/с «Вперед, Дієго,
вперед!»
М/с «Фiксики»
М/ф «Астерiкс i
Клеопатра»
Х/ф «Рапунцель»
«Єралаш»
Х/ф «Життя пiсля
випускного»
Х/ф «Снiговi пси»
Х/ф «Один вдома-2»
Розсмiши комiка
Уральскi пельменi
Дiвчата зрозумiють
Т/с «Радiо секс»
Х/ф «Рокер»

News. Live
м'яч»

11.40, 15.50 Чилi –
Австралiя. ЧС ФIФА2014
13.40, 00.55 Iспанiя –
Нiдерланди. ЧС
ФIФА-2014
18.00 Мiнi-iсторiї Кубка
свiту
18.15 Найвидатнiшi
футбольнi збiрнi свiту
21.00 Мундiаль. Матч-центр
21.50 Live. Уругвай – КостаРика. ЧС ФIФА-2014
02.50 Пункт призначення –
Бразилiя

qrjlprfpoojl
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20:20 «ХЛОПЧАКИ-НАЛЬОТЧИКИ»

13.10
15.15
16.00
18.00
18.55
21.00
21.45
22.55
23.00
23.35
01.20
01.50
02.20
03.50
04.40
05.30

21:40 «ДОМРОБІТНИЦЯ»

23:35 «ВПЕРШЕ ЗАМІЖНЯ»

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ПЕРШИЙ

Зграя грабіжників захоплює
броньований автомобіль з 20-ма
мільйонами доларів. І хоча план
був ретельно розроблений, поліцейський Джек Уеллс погрожує
дуже швидко викрити злочинців.

XXIII століття. Корбен Даллас повинен врятувати від загибелі рід
людський. Перемогти Зло можна,
зібравши воєдино чотири елементи (вони ж стихії – земля, вода,
повітря і вогонь) і додавши до них
загадковий п'ятий елемент.

У Москву з провінції приїжджає
дівчина з великими планами і
готовністю підкорити столицю.
Вона й уявити собі не може, з чим
зіткнеться на шляху до своєї
мети. Але крім амбіцій у неї є
добре серце, яке їй і допоможе.

За розповіддю П. Ніліна. Історія про самотню жінку, яка
відчула себе зайвою після
заміжжя улюбленої дочки.
Несподівано доля дарує їй
шанс влаштувати особисте
життя...

ПЕРШИЙ
06.05 Свiт православ'я
06.40 Спорт
06.50 Панянка та кулiнар
07.20 Спорт
07.30 Дружина
08.40 Спорт
09.15 Футбол. Чемпiонат

11.20

20:40 «П’ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»

свiту-2014.
Кот-д'Iвуар – Японiя
Футбол. Чемпiонат
свiту-2014.
Колумбiя – Грецiя
Футбол. Чемпiонат
свiту-2014.Уругвай –
Коста-Рика
Дiловий свiт. Тиждень
Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Англiя –
Iталiя
Футбольна самба
Футбол.Чемпiонат
свiту-2014.
Швейцарiя – Еквадор
Пiдсумки дня
Д/ф «Володимир
Iвасюк. Щоб
народитися знову»
Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
Ера бiзнесу. Пiдсумки
Х/ф «Вперше
замiжня»
Пiдсумки дня
Рояль в кущах
Т/с «Острiв любовi»
Надвечiр'я
Як ваше здоров'я?
Книга.ua

ІНТЕР
04.45 Х/ф «Приходьте

1+1
06.00 Х/ф «Принцеса на

завтра»

06.15 Концерт «Всi хiти
«Гумор FM»

08.00 уДачний проект
09.00 Школа доктора

09.30
10.00
11.00
12.00
16.10

Комаровського.
Невiдкладна
допомога
Недiльнi новини
Орел i Решка. На краю
свiту
Сусiд на обiд
Т/с «Рiдкiсна група
кровi»
Х/ф «Пiти, щоб
залишитися»
Де черпати натхнення письменнику? Андрій Градов вважає, що
тихе містечко з
озером якраз
підходить. З однією умовою: якщо не доводиться рятувати з
озера утоплениць. А що робити, якщо «русалка» красива і нічого не
пам’ятає...

Рiздво»

07.35 Марiччин кiнозал
08.10 М/с «Гуфi та його
08.35
09.00
10.10
11.00
12.05
14.00
15.00
16.30
17.30
19.30
21.00
22.00

Коли Іван привів
свою обраницю
Лару знайомитися з батьками,
його мамі Ользі
Аркадіївні відразу
не сподобалася
майбутня невістка: надто горда,
незалежна. До
того ж старша за
Івана, працює на
стайні, та й знайомі молоді
всього два тижні!

18.05 Т/с «Кохання у
20.00
21.45
23.35
02.55
03.10
04.40

спадок»
Подробицi тижня
Т/с «Кохання у
спадок»
Т/с «Танцi
марiонеток»
Мультфiльми
Подробицi тижня
Д/ф «Колишнi. Секссимволи»

команда»
М/с «Гуфi та його
команда»
Лотерея «Лото
«Забава»
ТСН
Свiт навиворiт-5
М/с «Машинi казки»
Зiркова хронiка
Чотири весiлля-3
Розсмiши комiка-5
Х/ф «Хочу замiж»
ТСН-Тиждень
Мiй малюк зможе
Х/ф «Спасибi за
любов»

ICTV
05.05 Факти
05.35 Свiтанок
05.45 Квартирне питання
06.25 Таксi
06.55 Космонавти
07.50 Анекдоти по-

шоколад»
Рiздво»

04.55 Телемагазин
05.25 ТСН-Тиждень

скарг»

07.10 Х/ф «Гусарська
балада»
1812 рік. Юна
Шурочка, яка

українськи

08.40 Зiрка YouTube
09.50 Дивитись усiм!
11.40 Т/с «Надзвичайна

прагла послужи-

ситуацiя»
Факти. День
Т/с «Надзвичайна
ситуацiя»
Факти тижня
Х/ф «Хлопчакинальотчики»
Х/ф «Колом–
бiана» Y

гусаром і йде во-

12.45
13.15
18.45
20.20
22.20

Кат було всього
9, коли на її очах
невідомі жорстоко вбили батьків.
Дівчинка зуміла
втекти від бандитів і знайти притулок в Чикаго у
свого дядька. Тепер Кат – профе-

00.15 Що? Де? Коли?
01.10 Х/ф «Дякую за
02.55 Х/ф «Принцеса на

СТБ
05.45 Х/ф «Дайте книгу

сійна вбивця.

00.20 Х/ф «Обсесiя» Y
02.15 Х/ф «Сказ про

ти Батьківщині,
переодягається
ювати проти На-

НОВИЙ
05.55 М/с «Мисливцi за
привидами»

07.00 М/ф «Божевiльний
професор»

08.15 М/ф «Шкiльнi
09.55
11.55
14.00
15.55
18.50
20.40
23.15

У 1945 році в обстановці найсуворішої таємності Третій Рейх,
перебуваючи на
порозі свого краху, відправив експедицію на Місяць, щоб заснувати на темній
його стороні секретну базу. У
2018 році вони
повернуться,
щоб встановити
на Землі свій порядок.

полеона. Вона
знаходить не
тільки славу, але
й кохання в особі
чудового гусара
Дмитра Ржевського.

09.00 Все буде смачно!
09.50 Караоке на Майданi
11.10 Т/с «Метод Фрейда»
15.20 Х/ф «Медове
кохання»

19.00 Битва екстрасенсiв
20.30 Один за всiх

канiкули»
Х/ф «Подорож-2.
Таємничий острiв»
Файна Украйна
Хто зверху-2
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Таксi» Y
Х/ф «П'ятий
елемент» Y
Х/ф «Залiзне
небо» Y

01.05 Х/ф «Марс
атакує» Y

02.55 Зона ночi
03.00 Леопольд, або Втеча
вiд свободи

21.40 Х/ф «Домробiтниця»

03.25 Червона Земля (Terra

23.30 Х/ф «Довгоочiкуване

03.55
04.00
04.30
04.35

кохання»

Федота-стрiльця»

04.00 Х/ф «Пробудження» Y 01.10 Нiчний ефiр

Vermelha)
Зона ночi
Тб про ТБ
Зона ночi
25-й кадр

НТН
04.35 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»

08.05 Т/с «Каменська-4»
11.30 Легенди карного

УКРАЇНА
06.20 Подiї
07.00 Таємницi зiрок
07.50 Т/с «Королева
гри»

розшуку

12.00 Агенти впливу
12.55, 22.45, 04.35
Випадковий свiдок

13.10 Х/ф «Крижана
пристрасть»

15.15 Т/с «Я йому вiрю»
19.00 Т/с «Павутиння-3»
23.30 Rise As One. Герої
навiки

00.00 Х/ф «Iзоляцiя»
01.40 Х/ф «Знайомство з
батьками»

03.25 Речовий доказ
04.15 Легенди бандитської
Одеси

ТЕТ
06.00 Х/ф «У пошуках
капiтана Гранта»
07.30 Байдикiвка
08.30 М/с «Смiшарики»
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Дашадослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дієго,
вперед!»
10.35 М/с «Фiксики»
11.30 М/ф «Феї»
12.50 Х/ф «Мармадюк»
14.20 Х/ф «Снiговi пси»
16.10 Панянка-селянка
17.05 Королева балу
18.00 Країна У
20.00 Розсмiши комiка
22.00 Уральскi пельменi
23.15 Дiвчата зрозумiють
00.10 Т/с «Радiо секс»
02.05 Х/ф «Життя пiсля
випускного»

16.15 Т/с «Просте
життя»
Подiї тижня
Т/с «Iнтерни»
Т/с «Iнтерни»
Футбол. ЧС-2014.
Францiя – Гондурас
00.00 Великий футбол
00.55 Футбол. ЧС-2014.
Аргентина – Боснiя
03.00 Т/с «Право на
правду»

19.00
20.30
21.35
21.55

ФУТБОЛ 1
09.00, 00.00 Великий
футбол
10.00, 10.45, 15.40 Футбол
News. Live
10.10, 10.55 Оле, Мундiаль!
11.40 Кот-д'Iвуар – Японiя.
ЧС ФIФА-2014
13.40 Уругвай – Коста-Рика.
ЧС ФIФА-2014
15.50 Колумбiя – Грецiя. ЧС
ФIФА-2014
18.00 Мiнi-iсторiї Кубка
свiту
18.15 Найвидатнiшi
футбольнi збiрнi свiту
21.00 Мундiаль. Матч-центр
21.50 Live. Францiя –
Гондурас. ЧС ФIФА2014
00.55 Live. Аргентина –
Боснiя-Герцеговина.
ЧС ФIФА-2014

СКАНВОРД

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

1+1

ICTV

СТБ

НОВИЙ

НТН

УКРАЇНА

ТЕТ

ФУТБОЛ 1
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Броньований «Дозор» –
силовикам
Перші бойові броньовані машини «Дозор», розроблені в
Харкові, взяло на випробування Міністерство внутрішніх
справ, – про це пише на своїй сторінці в Facebook
виконуючий обов’язки керівника Міністерства Арсен Аваков.

У автора цих рядків підполковника Юрія Ратнікова, який з 2005
по 2010 рр. служив у підрозділах охорони кордону Луганського
загону, залишилося багато друзів і вихованців, котрі нині
несуть службу на ділянках державного рубежу в умовах
військового протистояння з ворожими силами. Емоції, що нині
переповнюють душу офіцера, вилилися у віршовані рядки.
Ïоãðàнöàм âоñто÷нûõ ðóáеæеé

Наша служба сегодня трудна
Наша служба сегодня трудна –
Ïрорûваются бандû сурово,
Но за нами – родная страна
È покой нарушается снова.

×тоб потом поколения вспомнили нас
Êак отцов и дедов вспоминаем сейчас.
Ведь не зря проливается кровь на земле
Çа единство державû и за мир в стране!

Ñнова бой и гибнут ребята,
Не смолкает дробь автомата,
Ïродержаться все мû должнû
È ни шагу назад, патриотû странû!

Те, кто службу нес¸т на границе сейчас
Вспоминайте героев, вûполняя приказ!
Ìû ýлита – так бûло всегда
È на нас сейчас смотрит страна!

Çнаю: силû всегда не ровнû,
Но не зря мû с тобой погранцû!
Óкраина в нас верит и мû устоим,
Не нарушим традиций и честь не посрамим!

Василь ДРОÇДОВ

З його слів, обговорюється формування оборонного замовлення з виробництва «Дозорів» для Нацгвардії, а
також Збройних Сил. За словами Арсена Авакова, і в.о. міністра оборони,
і начальник Генштабу ЗСУ підтримують таку ініціативу. «Будуть у силовиків броньовані машини, а у харківчан
робота», – оптимістично закінчує свій
пост Арсен Аваков.

Çастóïник на÷альника øтаáó –
на÷альник ЦУС
Донеöького ïрикордонного загонó
ïідïолковник Þрій РАТНІКОВ

«Дозор-Б» розробило Харківське
конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. Морозова. Бронетранспортер має колісну формулу
4х4.
Він створений як багатоцільовий
захищений транспортний засіб для
транспортування особового складу,
зброї та військового обладнання, передбачає встановлення різного озброєння легкого типу, засобів зв’язку та
спецобладнання. Крім екіпажу – 3 осіб
– він може перевозити ще 8 людей десанту.
n

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!
Керівництво та персонал БілгородДністровського прикордонного
загону сердечно вітає іменинників
червня: підполковників – В’ячеслава
ГРОНСЬКОГО, Михайла ГРИНЕВИЧА;
майорів – Наталю БОНДАР, Геннадія
РАТУШНЯКА; лейтенанта Віталія БОЙКА;
старших прапорщиків – Олега НІКОВА,
Ірину ПЕТРУСЕНКО, Олександра ТЕРА,
Юрія АЛЕКСЕЄНКА, Юрія ВЕНГЕРЧУКА,
Оксану ЗАКЛАДНУ, Оксану НАМОКЕЛЬ;
старшин – Маргариту БАЖАНОВУ,
Людмилу РОНЧКОВСЬКУ; сержантів –
Дениса БУРАВЛЬОВА, Ігоря ДОБИНДУ;
старшого солдата Інну РАТУШНЯК;

працівників – Олександра ПОХІЛУ та
Тетяну ПЛЮТУ!
Щиро зичимо вам і вашим родинам
мирного неба, міцного здоров’я,
наснаги, особистого щастя, родинного
благополуччя, достатку та успіхів!
Колектив відділу прикордонної служби
«Вилок» щиро вітає іменинників червня:
старшого прапорщика МАРТИЧА Миколу
Миколайовича; старших сержантів
– МЕРЗЛІКІНА Євгена Олеговича,
МІЗУНА Михайла Михайловича; солдата
ТОМНЮКА Павла Петровича!
Нехай збуваються ваші найзаповітніші мрії!
ВЕСЕЛИМ ОЛІВЦЕМ

НА ЗЛОБУ ДНЯ
Відповіді на сканворд
цього номера:

Êупюра номіналом 5000 рублів у Êриму до 17:00 не
дійсна, бо немає здачі.
* * *
«Ñамооборонівець» з´валтував дівчину. Ïосадили
обох: його за з´валтування, її — за чинення опору.
* * *
Ó зв’язку з перетворенням Êриму в ігрову зону, ßлта
буде перейменована в Ìонтекарловку, а Алушта — в
Ëасвегасово.
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