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Бій під «Маринівкою»:
старт ефективної співпраці
чи збіг обставин?

Кілька минулих днів нападів терористів зазнавали управління та підрозділи Луганського
й Донецького загонів, а також мотомангрупа, розташована біля стику ділянок цих
загонів. І все це відбувається на тлі тотальної антиукраїнської пропаганди з боку
російських ЗМІ та наростаючої потужності бойовиків у регіоні – в яких тепер більше
артилерії, бронетранспорту тощо.
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Через напади та погрози з боку терористів, а
також відсутність підтримки від інших силових ві
домств нині над частиною кордону з Росією Держ
прикордонслужба зберігає контроль лише опе
ративними методами. Перший заступник Голови
Держприкордонслужби генералполковник Павло
Шишолін так охарактеризував ситуацію: «Протягом
двох останніх місяців на ділянці кордону протяж
ністю близько півтисячі кілометрів та в прикордон
них контрольованих районах, де найбільш актив
но діють бандити, прикордонники залишилися з
ними один на один. Жодного військовослужбовця
Збройних Сил чи Нацгвардії, жодного співробітни
ка СБУ, МВС чи офіційного представника держави
там немає. Всі підрозділи перебувають практично в
оточенні, на прикордонні наряди періодично здій
снюються напади, дороги до місць несення служби
блокуються».
І в таких умовах прикордонники не раз демон
стрували гідний спротив противнику, який перева
жав чисельно та за класом озброєння (гранатомети,
в тому числі автоматичні, міномети, крупнокалі
берні кулемети, снайперські гвинтівки...). Проте на
певних ділянках сили стали настільки нерівними,
що без підмоги спротив прикордонників ставав
рівноцінним бездарному, нікому не потрібному са
могубству. З метою збереження системи управлін
ня, військового майна та недопущення втрат серед
персоналу було здійснено передислокування управ
ління Луганського загону та відділів «Станично
Луганське», «Краснодон», «Свердловськ», «Бірюко
ве» та «Дякове» до інших місць розташування.
Згідно з рішенням Уряду тимчасово припинено
рух у міжнародних пунктах пропуску: «Червонопар
тизанськ», «Довжанський», «Червона Могила» та
«Маринівка», а також у місцевих пунктах пропуску
«Новоборовиці», «Краснодарський1», «Краснодар
ський2» та «Сєверний». Про це, згідно з вимогами
міждержавного договору, попереджено російську
сторону, прикордонники якої мали б також при
пинити оформлення осіб і транспорту на суміжних
пунктах пропуску. Чи виконали вони ці зобов’язання
– це вже інша історія.
Променем світла у ситуації, яка склалася, став
бій біля пункту пропуску «Маринівка», в результаті
якого терористи втратили щонайменше 16 бойови
ків убитими, а також автомобіль «Урал», 2 автомобі
лі «КамАЗ», БТР та зброю. З боку прикордонників
5 осіб отримали поранення, при цьому всі поранені
продовжували вести бій після надання першої до
помоги. І хоча терористів було більше (близько 200
осіб), вони мали краще озброєння й техніку, ніж
прикордонники результат для них виявився пла
чевним. Все тому, що охоронців рубежу спершу під
тримала авіація Збройних Сил, а потім надійшла
наземна підтримка від зведеного загону Держпри
кордонслужби та ЗСУ.
Нині іде перебудова системи охорони кордону в
межах Донецької та Луганської областей на оборону.
Для цього сформовано мобільне угруповання сил
Держприкордонслужби.
Бій під «Маринівкою» продемонстрував: злаго
джена взаємодія українських силовиків спроможна
легко змусити терористів тікати як лякливих шака
лів. І якщо бій під «Марківкою» був не випадковістю,
а справді початком правильної взаємодії захисників
Вітчизни, то невдовзі синьожовті прапори знову за
майорять над підрозділами та пунктами пропуску, з
яких відійшли прикордонники, над усім Донбасом,
над усією Україною!
n
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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

n 48 мільйонів
від США

Після розмови між
українським Президентом
Петром Порошенком та
Президентом Обамою у Варшаві
віце-президент США Джо
Байден оголосив про виділення
додаткових 48 мільйонів
доларів, в якості допомоги, для
сприяння українському уряду в
проведенні ключових реформ,
побудови правоохоронних
потужностей та зміцнення
національної єдності. Таким
чином, враховуючи попередньо
заплановану у бюджеті допомогу,
цього року Сполучені Штати
загалом нададуть Україні 184
мільйони доларів у додаток
до кредитних гарантій. Пакет
допомоги у 48 мільйони доларів
використовуватиметься на
підтримку зусиль України
здійснювати реформи, необхідні,
щоб програми МВФ та Світового
банку мали успіх і направили
країну по шляху економічного
зростання. Окрім того, кошти
витрачатимуть і на зміцнення
Державної прикордонної служби
України та допомогу в проведенні
конституційної реформи й
децентралізації. Америка таким
чином сподівається також
підтримати український уряд у
боротьбі з корупцією.

n Зекономлене –
на армію

Кабінет Міністрів України
спрямує кошти, зекономлені на
проведенні виборів Президента
України в один тур, на
фінансування Збройних Сил
України і Національної гвардії. Про
це на засіданні Уряду повідомив
Прем’єр-міністр України Арсеній
Яценюк. Він зазначив, що з такою
пропозицією до Кабміну звернувся
сам Президент України. Згідно
з остаточними розрахунками
Центральної виборчої комісії
обсяг зекономлених коштів сягає
575 мільйонів гривень. Прем’єр
запевнив, що Міністерство
фінансів вже підготувало відповідні
зміни до Держбюджету.
Валентина ЛАЗАРЧУК

n Осудили РФ –
спонсора
тероризму

МЗС України категорично
осудив Росію за пособництво
терористам. «Фактично
спонсоруючи міжнародний
тероризм, прикордонна служба
ФСБ Російської Федерації не
чинить жодних перешкод для
злочинців і далі пропускає через
кордон у напрямку України
зброю та бойовиків. Озвучене
в медіа доручення Президента
РФ Володимира Путіна щодо
посилення режиму охорони
українсько-російського
державного кордону, таким
чином, залишається черговою
декларацією. Україна вимагає від
російської сторони припинити
зухвале порушення всіх можливих
норм міжнародного права та
міждержавних відносин», –
йдеться в коментарі Департаменту
інформполітики МЗС України.
Василь ДРОЗДОВ

ІЗ ПЕРШИХ УСТ

Петро Порошенко:
«Хто з мечем прийде,
той від меча і загине!»
7 червня у Києві відбулися урочистості з нагоди
інавгурації п’ятого Президента України Петра
Порошенка. У своїй промові новий Глава
Держави окреслив основні міжнародні, політичні,
економічні, гуманітарні, соціальні та інші
пріоритети розвитку нашої країни на найближчих
п’ять років. Серед іншого особлива увага
Верховного Головнокомандувача була приділена
встановленню миру на Сході України та зміцненню
обороноздатності держави.
Андрій ГЕРАСИМКІВ

– На заваді колосальних
можливостей, які з падінням
тиранії відкрилися для євро
пейської модернізації України,
стала справжня війна, спланова
на і розв’язана на українському
Донбасі, – зазначив Петро По
рошенко. – Я йду на посаду Пре
зидента, щоб зберегти і зміцнити
єдність України… У Глави Дер
жави – широкий вибір різнома
нітних інструментів для забезпе
чення територіальної цілісності
України і мирного життя грома
дян. Повноважень і рішучості не
забракне. Я не хочу війни. Я не
прагну помсти. Хоча перед очи
ма – великі жертви, принесені
українським народом. Я прагну
миру і доб’юся єдності України.
Тому розпочинаю свою роботу з
пропозиції мирного плану.
Серед основних кроків, за
пропонованих Президентом є за
клик до всіх, хто незаконно взяв
до рук зброю, скласти її. Тим, на

чиїх руках немає крові україн
ських воїнів та мирних людей і
тим, хто непричетний до фінан
сування тероризму, гарантовано
звільнення від кримінальної від
повідальності. Для російських
найманців, які захочуть поверну
тися додому, буде створено відпо
відний коридор. Лише після цьо
го можливий мирний діалог.
– Зрозуміло, що не зі «стрєл
камі», «абвєрамі», «бєсамі» чи
іншою нечистю. Йдеться про
діалог з мирними громадянами
України, навіть тими, хто дотри
мується інших, ніж я, поглядів
на майбутнє країни, – наголосив
новообраний Глава Держави.
Щоправда, Петро Олексі
йович підкреслив, що диску
сії не підлягає територіальна
цілісність України. Також ні з
ким не може бути компромісу в
питаннях європейського вибо
ру країни, її унітарного держав
ного устрою і Криму. Півострів
є українським. І крапка! А все
інше – повинно обговорюватися
і вирішуватися за столом пере
говорів.

Крім того, Президент висло
вив переконання, що Україна –
різноманітна, але вона сильна
духом і духом єдина. Прагнен
ня до миру та соборності нашої
держави нині домінує в усіх об
ластях України. І хоча мир ще не
настав, але вже сьогодні можна
твердо сказати, що важкі випро
бування об’єднали українську
родину. Наш народ ніколи не був
таким сильним і згуртованим, як
тепер. Але свобода не дається раз
і назавжди. За неї треба постійно
боротися. І мир, якого ми спо
діваємося досягти найближчим
часом, не буде тривалим, якщо
ми належним чином не зміцни
мо нашу безпеку. Для того, щоб
мир став довготривалим, нам
слід призвичаїтися до життя в
умовах постійної бойової готов
ності й тримати порох сухим.
У цьому контексті найголов
нішим нашим пріоритетом є
армія та її переозброєння зусил
лями вітчизняного військовопромислового комплексу. Більше того, завантаження держав
ними замовленнями підпри
ємств ВПК дасть поштовх реін
дустріалізації економіки.

– Хто шкодує коштів го
дувати свої збройні сили, той
годує чужу армію, – наголосив
Верховний Головнокомандувач.
– А наша армія повинна стати
справжньою елітою українства.
Слово генерал має асоціюватися
не зі словом «корупція», а зі сло
вом «герой». Найнадійніші наші
союзники і найкращі гаранти
миру – армія, флот, Нацгвардія
та професійні спецслужби. Ніх
то нас не захищатиме, доки ми
не навчимось оборонятися самі!
Також Петро Олексійович
запевнив, що використає свій
дипломатичний досвід, аби за
безпечити підписання міжна
родного договору, який прийшов
би на заміну Будапештському
меморандуму. Такий договір має
надати прямі та надійні гарантії
миру й безпеки – аж до військо
вої підтримки в разі загрози те
риторіальній цілісності нашої
держави.
– Будь-який агресор на
кордоні України має згада
ти Євангельську мудрість: хто
з мечем прийде, той від меча
і загине! – резюмував Петро
Порошенко.
n

БУКВА ЗАКОНУ

Як і за що боротимемось із терористами
Враховуючи сьогоднішній досвід проведення
антитерористичної операції у східній частині
України, Верховна Рада вирішила дещо
підкорегувати законодавчу базу. Таким чином
було внесено зміни до закону «Про боротьбу з
тероризмом» і підсилено соціальний захист тих
військовослужбовців, які беруть участь в АТО й
відновлюють правопорядок на держкордоні.

застосування сил і засобів су
хопутних військ, повітряних і
Військово-Морських Сил ЗС. У
випадку виникнення терорис
тичних загроз безпеці держави
з-за меж України вони також
беруть участь у АТО на військо
вих об’єктах. У тому разі, коли
дії злочинних організацій за

Валентина ЛАЗАРЧУК

Так, відтепер у Держпри
кордонслужби України значно
розширено повноваження щодо
застосування необхідних сил і
засобів АТО не лише на терито
рії пунктів пропуску, а й узагалі
на всій території проведення
антитерористичних
операцій.
Словом, це означає, що відтепер
застосовувати той чи інший спо
сіб впливу на терористів «зелені
кашкети» мають право й поза
межами ділянки відповідальнос
ті органу охорони кордону.
Міністерство оборони, ор
гани військового управління,
з'єднання та військові частини
Збройних Сил (ЗС) захищають
від терористичних посягань
об’єкти та майно ЗС, зброю
масового ураження, ракетну і

стрілецьку зброю, боєприпаси,
вибухові й отруйні речовини,
що знаходяться у військових
частинах або в спецмісцях.
Окрім того, в разі вчинення
терористичного акту у повітря
ному просторі, у територіаль
них водах України вищепере
раховані військові формування
організовують підготовку та

грожують життю та здоров’ю за
ручників, учасників АТО або ін
ших осіб – військовослужбовці
знешкоджують терористів.
Крім того, у законодавчих
змінах передбачено, що в районі
проведення АТО можуть вводити
ся обмеження прав і свобод гро
мадян. На вимогу керівників АТО
підприємства, установи та орга

нізації, що знаходяться в районі
проведення операції, частково
або повністю припиняють роботу.
Нагадаємо також, що уряд
України посилив соціальний за
хист військовослужбовців, які
беруть участь в АТО та забезпе
ченні правопорядку на держкор
доні. З цією метою із резервного
фонду буде виділено майже 206
млн. гривень. Окрім того, вста
новлено винагороду за безпо
середню участь в антитерорис
тичних операціях, забезпеченні
правопорядку на державному
кордоні, у відбитті збройного
нападу на об'єкти, що охороня
ються військовослужбовцями,
звільненні цих об'єктів у разі за
хоплення або спроби насильно
го заволодіння зброєю, бойовою
та іншою технікою військово
службовцям, у тому числі стро
кової військової служби, особам
рядового і начальницького скла
ду органів внутрішніх справ,
Державної служби спеціально
го зв'язку й захисту інформації,
Нацгвардії і Державної прикор
донної служби. Сума винаго
роди визначена у розмірі 100%
місячного грошового забезпе
чення і зарплати, але не менше
ніж 3000 грн., у розрахунку на
місяць.
n
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ГАРЯЧІ БУДНІ

Героям – слава!

n Хотіли

Голова Держприкордонслужби генерал армії
України Микола Литвин зустрівся з персоналом
управління Луганського прикордонного загону,
який після 17–годинного бою був виведений зі
зруйнованого бойовиками військового містечка,
а також їхніми пораненими побратимами, котрі
зараз перебувають на лікуванні в Центральному
клінічному госпіталі ДПСУ. Очільник
прикордонного відомства подякував луганським
охоронцям рубежу за проявлену мужність і
вручив їм відомчі нагороди.

Правоохоронцям Донеччини
з оперативних джерел стало
відомо, що четверо членів
терористичної організації
Донецька народна республіка
отримали від її керівництва
завдання підірвати відділ
прикордонної служби
«Амвросіївка», повідомляє
сайт СБУ. Сумнозвісних
терористів затримали місцеві
прикордонники спільно з
представниками СБУ та ЗСУ
в автомобілі неподалік від
відділу. Згодом з’ясувалося,
що в плани бойовиків входило
ще й викрадення полковника
Держприкордонслужби. Як
результат, спроба дестабілізувати
ситуацію в прикордонному
підрозділі та залякати місцеве
населення, на щастя, потерпіла
фіаско. Під час затримання у
зловмисників вилучено три
автомати Калашникова, пістолет
Макарова, велику кількість
бойових набоїв та два саморобні
вибухові пристрої.

Наталія УСТЬЯНЦЕВА

Нагадаємо, що протягом
3 червня луганські прикордон
ники під Гімн України вели не
рівний бій із терористами, які
намагалися захопити управління
загону. Складність ситуації на
віть не в тому, що бойовики мали
все озброєння: крупнокаліберні
кулемети, гранатомети та міно
мети. «Зелені кашкети» просто
не мали можливості вести по
вноцінний бій, адже сепаратисти
засіли у помешканнях мирних
луганчан. А на допомогу від сил
АТО ніхто не поспішав. Отож для
того, аби уникнути безглуздих
жертв, єдиним правильним рі
шенням було вивести управління
загону у більш безпечне місце.
Щоправда, по собі охоронці ру
бежу залишили 9 убитих та 28 по
ранених терористів. Втрати при
кордонників значно скромніші
– 9 поранених і жодного вбитого.

підірвати ВПС

– Без пред’явлення жод
них умов і ультиматумів на Лу
ганський прикордонний загін
було здійснено напад орієн
тованою чисельністю 200–300
бойовиків-сепаратистів, які об
стрілювали нас із різних видів
зброї: стрілецької, мінометної,
ручної протитанкової, а також
гранатометами. Хочу спросту
вати заяви деяких ЗМІ. Жоден
прикордонник загону не здав
ся, не перейшов на бік ЛНР і не
склав зброю, – говорить началь
ник Луганського прикордон
ного загону полковник Сергій
Дейнеко.
– Я пишаюся вами, пишаю
ся, що в Держприкордонслужбі
є такі люди. На жаль, сьогодні
така ситуація, що ми кожен день
ведемо бій. Ви мужньо витрима
ли це випробування і гідні того,
аби суспільство до вас ставилося
з великою повагою. Також я хо
тів би додати, що незважаючи на
негативні обговорення Держав
на прикордонна служба України

практично єдиний правоохо
ронний орган, який протягом
цих 3 місяців діє в межах Лу
ганської і Донецької областей.
Ми перебуваємо у вкрай тяж
ких умовах, але будемо й надалі
продовжувати нарощувати свої
зусилля на держкордоні та вико
нувати свої обов’язки вже з обо
рони східного кордону України,
– сказав Голова ДПСУ Микола
Литвин.
Також він нагадав про від
важних побратимів із Донецько
го загону у пункті пропуску «Ма
ринівка», де бойові дії перейшли
безпосередньо до лінії держкор
дону.
– Прикордонники чітко, смі
ливо і рішуче відбили цей напад,
нанесли серйозні втрати бойо
викам і терористам. Завдяки
відповідним резервам прикор
донної служби і Збройних Сил
ми спільними зусиллями будемо
давати рішучу відсіч будь-кому,
хто зазіхне на наші кордони, –
запевнив Микола Литвин.

– Наразі поранені вій
ськовослужбовці
проходять
лікувальний
реабілітаційний
період. Ми вже маємо дея
кі позитивні результати, зо
крема завдяки професіоналам
морально-психологічний стан
бійців приходить у норму. Ці
відважні хлопці готові хоч за
раз стати в стрій, але ми маємо
закінчити курс їхнього лікуван
ня, – доповів начальник управ
ління охорони здоров’я АДПСУ
генерал-майор медичної служби
Валентин Волоха.
Крім того, пораненим при
кордонникам надають медичну
допомогу і в Одеському клініч
ному госпіталі та Луганській об
ласній лікарні. В обох медичних
закладах фахівці з Центрального
клінічного госпіталю ДПСУ ви
ручають місцевих лікарів. Для
цього ми передали всі необхідні
медикаменти, а також спеціаль
ний апарат зовнішньої фіксації
для одного з поранених прикор
донників.
n

ПАМ’ЯТЬ

Незабутні імена побратимів
Усього на три дні прикордонник рядовий Олександр
Новиков пережив своє 21–ліття. Загинув під час нерівного
бою у палаючій вогнем міжусобній війні ДРА. Посмертно
нагороджений орденом Червоного Прапора.
Василь КЛИМЕНКО

...25 квітня 1985 року,
коли у рідному йому міс
ті Києві, де перед при
зовом на службу Саша
Новиков працював на
заводі «Ленінська куз
ня», усе буяло юніс
тю весни, він на БТРі
у районі афганського
кишлака
Калай-Хумб
потрапив у вороже ото
чення. Разом зі своїми
бойовими побратимамиприкордонниками від

бивався до останнього.
Влучні постріли душ
манів із гранатомета
докінчили свою крива
ву справу, скинувши із
скелястого берега па
лаючу машину разом із
її механіком-водієм у
шумливу ріку.
Так і не дочекалася
повернення живим із чу
жої землі єдиного сина
київська родина Новико
вих. Свій вічний спокій
Саша знайшов на сто
личному Лісовому цвин
тарі. І вже майже 30 років
продовжує він дивитися

на світ із викарбувано
го фото на гранітному
обеліску. З трохи при
мруженим поглядом у
прикордонному кашкеті
й однострої радянських
часів і знаками «Відмін
ний прикордонник» І і
ІІ ступенів, він ніби при
слухається до невимов
ного спокою, що панує
навкруги.
Червневу тишу біля
його поховання спе
котного дня порушили
люди, котрі зібралися тут.
Прийшли з квітами, з на
годи встановлення поруч

з обеліском пам’ятного
символа – прикордонно
го стовпа. З такою ініціа
тивою виступив учасник
афганських подій, член
афганської сотні зі сто
личного Майдану Неза
лежності Анатолій Со
ляник.
– Імена прикордон
ників, які загинули під
час виконання свого вій
ськового обов’язку, не
повинні губитися у нашій
буденності, де, на жаль,
ще так багато людської
байдужості, – ділився
своїми думками Анатолій
Іванович. – Ми завжди
повинні і пам’ятати їх, і
шанувати.
Призваний у при
кордонні війська з села
Миколаївка, що на Чер
нігівщині, Анатолій, як і
його бойові побратими,
на все життя залишився
вірним «зеленому каш
кету». Повернувшись з
афганської війни працю
вав у столиці слюсарем,
а згодом закінчив юрфак
Київського державно
го університету ім. Т.Г.
Шевченка. Нині Анато
лій Іванович пенсіонерінвалід і батько трьох
дітей. Живе, як він каже,
дотримуючись правила –
не бути байдужим у цьо
му житті, робити щось
корисне для людей. А по
духу йому найбільш рідні
прикордонники. Тож ко
лишній солдат у зелено

му кашкеті на власні ко
шти виготовив, а потім і
встановив символ при
кордонного стовпа біля
поховання рядового Но
викова Олександра Ми
колайовича. Тим більше,
що батьків останнього
уже немає в живих.
За ініціативи Анато
лія Соляника символіч
ний прикордонний стовп
було встановлено також
біля поховання прикор
донника «афганця» Сер
гія Басова, на цвинтарі
села Красилівка, що у
Броварському районі на
Київщині.
– На столичному
Лісовому кладовищі це
зроблено вперше. І спра
ву свою будемо продов
жувати, – каже майданів
ський сотник.
...Участь у заході з
нагоди
встановлення
пам’ятного символа на
честь загиблого у бою
рядового Новикова взя
ли голова ветеранської
спілки афганців Деснян
ського району Валерій
Передрій,
прикордон
ники – колишні «афган
ці», – нинішні учасники
київського майдану та
матері, які не дочекалися
своїх синів з чужої нам,
українцям, війни.
Літургію освячення
пам’ятного знаку про
вів настоятель храму усіх
святих воїнів отець В’ячеслав.
n

Валентина ЛАЗАРЧУК

n Топографічна
помилка

Перетнути українськоросійський кордон на автомобілі
не вдалося чоловіку, який
прямував із РФ. А все тому,
що під час проходження
прикордонного оформлення
у пункті пропуску «Гоптівка»
прикордонно-митна оглядова
група виявила серед особистих
речей водія паперовий конверт.
І все б нічого, якби в конверті
він не перевозив схеми бойового
порядку міста Слов’янськ і
документи до них. Окрім того,
прикордонники виявили в
нього документацію військового
топографічного характеру часів
Другої світової війни з печаткою
центрального архіву Міністерства
оборони Російської Федерації
для службового користування.
На місце затримання
правопорушника було викликано
співробітників СБУ, документи
вилучено.
Людмила ТКАЧЕНКО

n «Гуманітарка»
залізницею

Під час оформлення потяга
«Севастополь–Донецьк»
прикордонний наряд відділу
«Мелітополь-залізничний»
виявив у службовому
приміщенні начальника потяга
8 пакунків із медикаментами.
Поінформувавши про
цей факт співробітників
СБУ, правоохоронці зняли
залізничника з потяга. В
результаті попереднього огляду
встановлено, що в пакунках
знаходилися знеболювальні
препарати та антибіотики. Під
час подальших фільтраційноперевірочних заходів із
затриманим прикордонники
з’ясували, що препарати
призначалися для членів
злочинних угруповань Донецька.
Начальника потяга разом із його
«гуманітаркою» передали СБУ.
Валентина ЛАЗАРЧУК
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Бойові виклики
прикордонної медицини
Щорічно перед Днем медичного працівника у прикордонному відомстві
проводилися заходи святкового характеру. Нинішнього року, враховуючи
нестабільну ситуацію на Сході країни, від урочистостей відмовилися.
Прикордонні медики працюють у цілодобовому режимі, рятуючи поранених
військовослужбовців – їх привозять у Центральний клінічний госпіталь. Одним
словом, сьогодні вони не на параді. Саме з лікування поранених ми й почали
розмову з полковником медичної служби Михайлом Карнаухом, який на початку
року очолив столичний медичний заклад прикордонного відомства.
Інтерв’ю вів Андрій КУЧЕРОВ

– Михайле Івановичу, як
здоров’я двох прикордонників –
старшого прапорщика Миколи
Уска та прапорщика Руслана
Божка, які 4 жовтня минулого
року отримали важкі поранення
у пункті пропуску «Бачівськ» в ре
зультаті вибуху гранати?
– Ці військовослужбовці
продовжують лікування, приїж
джаючи у столичний госпіталь,
здають аналізи, консультуються
з лікарями. Микола Усок, який
отримав серйозні травми під час
вибуху гранати, нещодавно був у
Ізраїлі. В одній з офтальмологіч
них кліник його консультували
щодо можливостей та перспек
тив подальшого лікування ока.
Рівень медицини цієї держави
дуже високий, тим паче вони на
копичили чималий досвід щодо
лікувань травм отриманих вна
слідок бойових дій. Як додаток,
приймаюча сторона не взяла з
українського
прикордонника
ані копійки. Всі витрати покрив
один із благодійних фондів.
За словами Уска, ізраїль
ські медики, ознайомившись
документально та практично
з результатами лікування ока,
зробили висновок, що краще
ніж зробили лікарі нашого гос
піталю, вони зробити не можуть.
Водночас Микола прагне поїхати
ще раз, щоб провести додатко
ві процедури та захистити друге
око від несподіваних інфекцій.
Що стосується руки, яка була
сильно ушкоджена, то лікарі
продовжують працювати над від
новленням її природніх функцій.
Процес цей тривалий, треба на
братися терпіння.
Прапорщик Божок, який
отримав менші травми, планово
приїжджає та проходить віднов
лювальні процедури. Обидва вій
ськовослужбовці продовжують
служити та отримують у госпіталі
повноцінну медичну допомогу.
– Товаришу полковнику, перей
демо до більш болючих тем. У
Центральному госпіталі перебу
вають поранені прикордонники.
Який їхній стан, хто постраждав
більше?
– Зараз у нас перебуває 14
поранених з кордону (станом на
10 червня – ред.), готуємось при
йняти ще кількох. Всім госпіталі
зованим надано адекватну допо
могу, поранених прооперовано,
осколки видалено, контужені
отримують допомогу симптома
тично, відповідно до показань.
Звичайно, з етичних мірку
вань, прізвища я називати не
буду, лише відмічу: поранення
та контузії отримали в однаковій

ВІЗИТНА КАРТКА
Полковник медичної служби КАРНАУХ Михайло Іванович народився
1964 року в містечку Розовка Запорізької області. Після закінчення середньої школи його призвали до лав Збройних Сил на строкову службу. З 1982
по 1985 рр. проходив службу на крейсері «Свердлов» Балтійського флоту.
Звільнявся у званні «старшина 1 статті». Того ж року вступив у Донецький державний медичний інститут. 1989 року продовжив навчання у
Військовій медичній Академії (м. Куйбишев), яку закінчив 1991 року.
Після закінчення вишу був скерований до Талліннського прикордонного загону Прибалтійського прикордонного округу. Перша посада – лікар
пункту медичної допомоги. 1992 року переїжджає в Україну і продовжує
службу у Великих Мостах на посаді начальника медичної частини. 1996
року переведений до госпіталю (м.Львів), де на посаді начальника відділення працював 10 років. 2006 року стає начальником Львівського госпіталю
Держприкордонслужби України.
14 січня 2014 року призначений на посаду начальника Центрального
клінічного госпіталю Державної прикордонної служби України (м. Київ).
Одружений, має двох дітей. Син – офіцер-прикордонник, проходить
службу у Львівському прикордонному загоні, донька – студентка Львівського університету ім. І.Я. Франка. Дружина – лікар, працює у Львівському госпіталі Держприкордонслужби України.
мірі й контрактники, й офіцери,
і мобілізовані, призначені на від
повідні посади у прикордонних
підрозділах.
– Хочу зауважити, що ніяких
проблем із забезпеченням ми не
маємо. Все необхідне – від квалі
фікованих і освічених медичних
кадрів до ліків широкого спектру
дії – для надання повноцінної
медичної допомоги у госпіталі є.
– Яким чином потрапляли у
столичний госпіталь поранені? Як
Ви оцінюєте надання прикордон
никам першої медичної допомоги
в бою?
– У Київ поранені прикор
донники прибували як наземним
транспортом (потяги та автомо

білі), так і авіацією Міністерства
оборони. Сам процес евакуації з
місця подій, враховуючи заходи
безпеки, проходив швидко, пер

ша медична допомога надавалася
оперативно та кваліфіковано. Я
би оцінив її на «відмінно».
– Хто надавав першу медичну
допомогу на кордоні? Чи є кваліфі
ковані прикордонні медики на Схо
ді держави?
– Безпосередньо на місцях
боїв першу допомогу надають
фельдшери прикордонних під
розділів. Допомагають і колеги,
а також самі прикордонники,
навчені самопомочі. Потім по
ранених переміщують у місцеві
медичні заклади, районні та об
ласні лікарні, де надається більш
кваліфікована допомога у стаціо
нарних умовах. Після цього по
ранених військових евакуюють у
безпечні регіони. У нашому ви
падку – в Центральний клініч
ний госпіталь.
– Ви на посаді вже п’ять міся
ців. Для керівника сто днів на від
повідальній посаді – рубіж, після
якого можна підбити перші під
сумки та спитати про результа
ти, враження, перспективи...
– По-перше, я вдячний керів
ництву прикордонного відомства
за надану мені довіру та можли
вість зробити на своїй посаді
багато корисного для Державної
прикордонної служби України.
Хочу сказати, що прикордонна
медицина за останні 10–12 років
неухильно, впевненими кроками
за відповідним фінансуванням
рухається вперед. Закуповується
нове обладнання, зростає ква
ліфікація медичного персоналу.
Тому рух необхідно підтримувати
кожному на своїй посаді. І я не
виключення.
По-друге, на моє переконан
ня у сучасних умовах необхідно
розширяти спектр надання ме
дичної допомоги центральним
госпіталем. На часі стоїть питан
ня створення на базі столичного
госпіталю клініки невідкладних
станів і медицини катастроф з
можливостями розгортання мо
більного шпиталю в польових
умовах. Перші кроки в цьому
напрямку вже зроблено: ідея
підтримана керівництвом відом
ства, вже опрацьовується доку
ментація. У перспективі хотілось
би мати на «озброєнні» при
кордонних госпіталів санітарні
вертольоти та збільшити парк
реанімобілів із сучасним облад
нанням. Враховуючи специфіку
розташування більшості при
кордонних підрозділів по всій
лінії державного кордону, було
б доречно мати практичну мож
ливість евакуювання хворого або
травмованого з віддалених точок
несення служби і не залежати від
погодних умов, якості доріг чи
близькості аеропорту та заліз
ничної станції.
По-третє, у столичному гос
піталі необхідно відкривати від
ділення нейрохірургії та офталь

мології. Сьогоднішні події на
Сході України свідчать про те,
що необхідно задуматися над
створенням умов для реабілітації
постраждалих у бойових діях, а
також відділення для лікування
постбойового синдрому. Наші
прикордонники отримують не
тільки фізичні але й моральні
травми.
– Михайле Івановичу, Ви 8
років очолювали Львівський госпі
таль, працівники якого неоднора
зово брали участь у різних міжна
родних професійних змаганнях та
займали там призові місця. Який
рецепт цих перемог?
– Своєрідним поштовхом
стала підготовка до Євро-2012,
адже Львів був містом, яке прий
мало футбольне свято нарівні з
Києвом, Харковом і Донецьком.
Взагалі Львівський госпіталь вже
мав певну практику в обслугову
ванні спортивних змагань, а кон
кретно – футбольних матчів. Між
нашим закладом і місцевими
«Карпатами» було укладено уго
ду і дві наші бригади виїжджали
на стадіони, обслуговуючи матчі
Першої та Прем’єр-ліги, де були
задіяні футболісти цього клу
бу. Тому запрошення спочатку
польських колег, а потім і з інших
країн щодо участі у професійних
змаганнях ми з радістю прийма
ли, відточуючи свої навички.
Хочу сказати, що команди
Львівського госпіталю не тільки
займали високі місця, ми ви
борювали перемоги з представ
никами провідних українських
приватних клінік. Все це дося
галося щоденними тренінгами
лікарських і сестринських бригад
з надання медичної допомоги в
умовах будь-якої складності.
– Ви говорили про постійний
рух вперед та самовіддачу кож
ного на своїй посаді. Яким бачите
Центральний госпіталь у недале
кій перспективі?
– Я думаю, що з командою
однодумців та за підтримки ке
рівництва нам вдасться перетво
рити наш госпіталь у передовий
Медичний центр із найсучас
нішим обладнанням, а практи
ку наші лікарі здобуватимуть у
провідних клініках, передаючи
досвід молодшому поколінню.
Така традиція у столичному гос
піталі існує: і далі працюють у нас
Григорій Миколайович Рахній,
Костянтин Михайлович Костян
тинов, Іван Мефодійович Мо
лошний, Юрій Борисович Не
чіпоренко, Микола Васильович
Трубілов, Володимир Леонідович
Бабін та багато інших заслуже
них лікарів, яких офіцерська
доля «розкидала» ще по теренах
колишнього СРСР і котрі мають
велечезний «багаж» практичних
знань.
– Дякую за змістовні від-
повіді.
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Казка про біженців,

або Брешіть, та не забріхуйтесь
Зважаючи на ситуацію в Україні минулого тижня в Ростовській області Росії
оголосили надзвичайний стан. Відповідне розпорядження підписав губернатор
області Василь Голубєв, якому привиділися величезні потоки біженців. Крім нього
російські чиновники найвищого рівня намагалися перебрехати про гуманітарну
катастрофу в Україні, масову міграцію до північно–східного сусіда… При цьому
їхню брехню спростовували навіть деякі державні органи Російської Федерації.
Олег БОЙКО

Щодо ростовського губернато
ра, то він на своїй сторінці в Твітері
написав, що режим надзвичайно
го стану дозволить швидко орга
нізувати додаткові пункти тим
часового розміщення біженців з
південно-східної України (мабуть,
пан Голубєв використовує крем
лівський штамп «юго-восток», бо
не в курсі, що південь України зу
мів протистояти навалі проросій
ського тероризму і тікати звідти у
людей немає резону – ред.). Очіль
ник Ростовщини писав, що число
біженців, переважно жінок, дітей
і літніх людей, помітно зростає і
треба допомогти сусідам.
У свою чергу кількість біжен
ців, які тікають з України в Росію,
озвучив прем’єр-міністр остан
ньої – Дмитро Медведєв. Він, як
повідомляє «Itar-tass», заявив, що
у Ростовську область щоденно
прибуває по 5 тисяч осіб. Така різ
ниця щодня між числом тих, хто
перетинає на цій ділянці кордон
на в’їзд і на виїзд. Також очільник
російського уряду заявив про без
прецедентну ситуацію – 4 тисячі
осіб, які звернулися щоб отримати
статус біженця.
А ось керівник Федеральної
міграційної служби Росії Костян
тин Ромодановський заявив, що з
початку кризи в Україні до його ві
домства звернулося понад 5 тисяч

громадян нашої країни. Зростає,
за його словами, також і кількість
тих, хто хоче легально працювати в
Росії. За даними Ромодановського,
відповідний попит зріс у Москві в
десять разів, у Санкт-Петербурзі
– в тридцять. А любитель зробити
кричущі заяви і за сумісництвом
дитячий омбудсмен Росії Павло
Астахов заявляв, що лише за добу
Ростовська область прийняла по
над 7 тисяч біженців…
Проте у названих панів Мед
ведєва, Голубєва, Ромодановсько
го, Астахова є вищий керівник,
який за посадою може дозволити
собі найбільше завищувати циф
ри. Так от, Президент Росії Воло
димир Путін під час міжнародної
прес-конференції у Франції зая
вив, що з 18 мільйонів працездат
ного населення України близько
5-6 мільйонів (!!!) працюють у
Росії. При цьому господар Крем
ля натякнув, що на російськоукраїнському кордоні сприяють
нелегальній трудовій міграції
«они (українці – ред.) могут фак
тически работать в РФ в течение
трех месяцев без регистрации. Да
и потом даже сами не выезжают, а
просто паспорт посылают в Укра
ину, там штампуют и назад воз
вращают», – сказав Путін.
Тепер варто вернутись у
реальний світ. Ми вже писали,
що у березні кремлівська про
паганда заявляла про 143 тися
чі українців, які тікали в Росію,
при цьому показувала кадри з

пункту пропуску «Шегині» на
українсько-польському кордоні.
В тому випадку Федеральна мі
граційна служба визнала повну
невідповідність оприлюднених
цифр і фактів. Інформацію про
потік біженців на початку червня
оперативно спростувала Держав
на прикордонна служба України.
«Під час перетину українськоросійського кордону жоден гро
мадянин України не висловив
бажання отримати статус біжен
ця в Росії», – йдеться в офіцій
ній заяві. При цьому у відомстві
відмічають значне зменшення
пасажиропотоку в Росію. Якщо
в травні цього року держкордон
в Росію перетнуло 340 тисяч гро
мадян України, то за травень ми
нулого року 540 тисяч українців
побувало в Росії.
Про тенденції щодо вимуше
них переселень українців напри
кінці травня повідомило й Управ
ління Верховного комісара ООН
у справах біженців. «Внутрішнє
переміщення в Україні розпоча
лося перед березневим референ
думом у Криму і з того часу ста
більно зростає. Статистика щодо
переміщених осіб формується на
підставі даних, які ми отримуємо
від органів місцевої влади. Серед
потерпілого населення є люди,
котрі були переміщені двічі: спо
чатку з Криму, а потім – зі сходу
України. Більшість переміщених
осіб – це кримські татари, однак
місцева влада також нещодавно

повідомила про збільшення кіль
кості етнічних українців, росіян
та змішаних сімей. Принаймні
третина переселенців – це діти.
Більшість сімей переїжджають
до центральної (45%) і західної
України (26%), хоча частина осіб
також були розміщені на півдні та
сході. Кількість шукачів притулку
з України в інших країнах зали
шається низькою», – повідомили
в УВКБ ООН.
Безглуздість заяв про нашес
тя біженців у Ростовську область
підтвердили в обласному органі
влади. Зокрема, Олександр Тітов
– прес-секретар заступника губер
натора заявив, що пасажиропотік
на кордоні Ростовщини з Украї
ною не перевищує звичних норм
і далеко не всі українці – біженці.
«Приехавшие люди могли отпра
виться к родственникам, на отдых
или по делам в другие регионы
России», цитують Тітова «Лента.
ру», «Ехо Москви» та інші ЗМІ.
Прес-секретар також зазначив, що
станом на 5 червня в облуправлін
ня федеральної міграційної служ
би українці подали 7 заяв про на
дання статусу біженця і загалом на
території області перебувало 1113
громадян України. Тобто всі заяви

Медведєва, Голубєва, Ромоданов
ського, Астахова про 8, 7, 5, 4 тися
чі біженців – безпідставні.
Тепер щодо заяв Путіна і тру
дових мігрантів. Президент Росії
на високому міжнародному рівні
суттєво занизив кількість пра
цездатного населення України і
в рази завищив кількість наших
громадян працевлаштованих у
його «володіннях». Названі госпо
дарем Кремля цифри забракували
російські економісти. Колишній
перший заступник голови Цен
тробанку РФ Сергій Алексашен
ко звернув увагу, що за даними
українського Держкомстату, пра
цездатних українців – близько 22
мільйони осіб, а не 18 мільйонів,
а за даними міграційного відом
ства Росії – в їх країні перебуває
1,6 мільйона громадян України, в
тому числі туристів і людей непра
цездатного віку, а не 5-6 мільйонів
лише заробітчан.
Як бачимо, Росія має велике
бажання брехати про Україну, але
не має узгодженої позиції сфаль
шованих даних. Відтак цифри на
зивають, які в голову влізуть, і чим
вища посада, тим більшу брехню
дозволяють собі прокремлівські
глашатаї.
n
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Двічі переселенці
Кримські події стали трагедією для української держави. Та
ще більшою трагедією вони обернулися для сімей українських
патріотів, котрі не забажали схилити голову перед окупантом. Так,
вони не змінили блакитно–жовтий стяг на російський триколор,
проте їхнє життя таки змінилося назавжди. Двічі доводилося
переселятися сім’ям вірних синів України, які ще не так давно
віддано боронили морські рубежі рідної країни в Керчі.
Валентина ЛАЗАРЧУК

Усі ми ще довго пам’ятатимемо як ни
нішньої весни російські «браття» безцере
монно анексували наш півострів. Тоді вся
країна, тамуючи подих, спостерігала з теле
екранів, як АР Крим поступово стає оку
пованою «зеленими чоловічками». Час від
часу нас інформували про випадки героїч
них проявів патріотизму українських при
кордонників. Але цього виявилося замало.
Крим зламали, а разом з ним і долі сотень
українських родин.
До останнього стояли мужні прикор
донники Керченського загону Морської
охорони. Та настав момент, коли потріб
но було над рідною військовою частиною
здійняти чужоземний прапор, або негайно
покинути рідну Керч. І ось офіцери, міч
мани, військовослужбовці за контрактом
спільними зусиллями передислоковують

увесь корабельно-катерний склад, зброю,
найважливіші документи загону до більш
безпечного Маріуполя. Сьогодні морські
охоронці рубежу пригадують це як страш
ний сон. Мало того що зривалися з обжито
го місця, змінювали вже усталений порядок
служби, все це супроводжувалося зовсім
несприятливими погодніми умовами. Не
зважаючи на те, що на календарі стояв «бе
резень» надворі було морозно й вітряно, а
на воді можна було побачити лід. Коротше
кажучи, все в найкращих традиціях голлі
вудського кінематографа.
І ось настав момент, коли Керченський
загін Морської охорони повністю переміс
тився до Маріуполя. Здавалося б, найгірше
позаду. Але ж ні. Тільки-но прикордонники
почали призвичаюватися до нового місця
служби, а їхні родини – обживати нові по
мешкання, в місті на них уже чекали нові
клопоти. Справа в тому, що сім’ї українських
військових місцевим проросійським акти
вістам здалися надто схожими на учасників

«Правого сектору», що вже котрий місяць
через російські ЗМІ наводить жах на на
ших сусідів. Невідомі почали погрожувати
дружинам і дітям наших військовослужбов
ців. Таким чином знаходитися в Маріуполі
стало просто небезпечно. Командир загону
капітан 1-го рангу Юрій Лошак вирішив не
ризикувати здоров’ям і життям сімей при
кордонників, тому прийняв рішення знову
їх переселити. Новим місцем призначення
став Нікополь, що на Дніпропетровщині.
Наймолодшим подорожуючим стало 3-мі
сячне немовля. Під час переїзду та облаш
тування на новому місці великий вклад
зробила тамтешня ветеранська організація
«зелених кашкетів».
Сьогодні сім’ї прикордонників розта
шувалися у гуртожитку, так люб’язно на
даному місцевими міським головою та ор
ганами влади. Всім необхідним їх також по
можливості забезпечують навіть нікополь
ські бізнесмени. Дуже тепло до прибулих
поставилися місцеві жителі, завдяки яким у

жінок немає проблем із продуктами харчу
вання. А коли побутові питання були мак
симально вирішені, місцева влада взялася
урізноманітнювати дозвілля прикордонних
сімей. Екскурсії по місту допомогли роди
нам українських військових на деякий час
відволіктися від гнітючих думок про своїх
чоловіків і батьків, які зараз несуть службу в
Маріуполі. Професійне свято прикордонни
ків також не обійшлося без них – до урочис
тостей із цієї нагоди запросили дружин і дітей
тих прикордонників, котрі покинули Крим.
Серед кримських переселенців є капітан
2-го рангу запасу Валентин Бондаренко,
котрий свого часу служив у Керченському
загоні Морської охорони та звільнився три
роки тому. Проте на даний час не може,
склавши руки, спостерігати за тим, що ко
їться з його побратимами, тому попросив,
аби його мобілізували назад. На запитання
про атмосферу, яка панує серед нових меш
канців Нікополя, Валентин Іванович не без
емоцій відповідає:
– Атмосфера тут водночас і спокійна
(принаймні, спокійніша, аніж була в Криму
чи Маріуполі), й доволі напружена. Як би не
намагалися допомогти або розвеселити дру
жин та дітей наших прикордонників місцеві
жителі, влада чи ветеранська організація,
– це все одно не змінить основного – наші
військовослужбовці в небезпеці і кожна
хвилина для їхніх дружин неспокійна. На
думці у всіх лише мир у країні, спокій у сер
ці, і, нарешті, благополуччя в родинах. І не
лише прикордонних, звичайно.
n
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Маршал, який встояв
перед Леніним і Сталіним
Україна та Фінляндія. Що б здавалося може бути спільним у цих двох абсолютно різних
за розміром, кліматом, економічним потенціалом, географічним розташуванням і
багатьма–багатьма іншими ознаками країнами? Та насправді є один фактор, який робить
схожими долі українців і фінів. Це спільний агресор – Росія. Обидва ці народи були під
багатолітнім гнітом Московського самодержав’я. Проте Суомі отримала свого лідера –
маршала Карла Густава Маннергейма, який по суті тричі врятував державу від радянської
окупації. А ось українська земля все ще чекає на появу такого національного героя.
Цією публікацією «Прикордонник України» розпочинає цикл матеріалів про видатних
іноземних діячів, які спромоглися витягти свої країни із неймовірно кризових ситуацій.

Андрій ГЕРАСИМКІВ

БІЛИЙ ГЕНЕРАЛ
Після більшовицького перевороту 25 жовтня (7 лис
топада) 1917 року колись могутня Російська імперія роз
палася, а поневолені український, білоруський, балтій
ські й закавказькі народи проголосили про створення
власних державних утворень. Причому Рада народних
комісарів на чолі з Володимиром Леніним, котра позиці
онувала себе за спадкоємця колишньої Росії, під впливом
міжнародних і воєнних обставин навіть визнала їх само
стійність. Так РРФСР офіційно визнала повну державну
незалежність України та Фінляндії одного і того ж дня –
31 грудня 1917 року. Але це аж ніяк не означало, що нова
соціалістична Росія почала будувати відносини зі своїми
колишніми колоніями на засадах рівноправності й не
втручання. Відтак вже за кілька тижнів цим обом моло
дим державам довелося вести криваві війни за свою не
залежність. Різниця лише в тому, що Українська Народна
Республіка її програла, а Фінляндія, передусім завдяки
величезному військовому досвіду раніше царського гене
рала, а тоді головнокомандувача новоствореної фінської
армії Карла Маннергейма, – виграла.
Слід зазначити, що росіяни діяли за своєю улюбленою
схемою. Спершу Червона гвардія, до складу якої увійшли
радикально налаштовані представники лівих сил і залиш
ки царських військ, що ще залишалися в країні, захопи
ли владу на півдні держави. 28 січня 1918 року «червоні»
проголосили Фінляндію соціалістичною робітничою
республікою і створили маріонетковий уряд – народний
комісаріат. Одразу ж було віддано наказ арештувати бур
жуазний Сенат (уряд), проте його члени встигли втекти
до м. Вааса на заході країни. А новопризначеному го
ловнокомандувачу ще нествореної фінської армії барону
Маннергейму довелося відбивати комуністичну анексію.
На початку лютого 1918 на території Фінляндії ще пе
ребувало майже 75 000 російських вояків. Вони здебільшо
го симпатизували більшовикам, щедро постачали зброю
Червоній гвардії, однак воювати їм не надто кортіло. Лише
близько 10 000 з них брали участь в активних бойових діях,
та й то здебільшого як наставники, інструктори зі стрільби
та офіцери. Тому перше, що зробив Маннергейм, – роз
зброїв своїх колишніх товаришів по зброї з російської армії.
Цим він одночасно вбив двох зайців – ліквідував загрозу
втручання цих військ у фінську громадянську війну і значно
ліпше озброїв шюцкор (сили самооборони Фінляндії), яких
радянська пропаганда називала білофінами. Далі за напо
ляганням головнокомандувача Сейм оголосив мобілізацію
і вже до березня військо було готове до ведення бойових дій
із «червоними». Щоправда, до того часу останні вже цілком
контролювали південь Фінляндії. І в цьому їм активно до
помагала Росія. Зокрема, 1 березня 1918 року в Петрограді
було підписано договір «Про зміцнення дружби і братерства
між РРФСР і Фінляндською Соціалістичною Робітничою
Республікою», згідно з яким «совіти» стали надавати фін
ським більшовикам військову допомогу.
Проте відсутність компетентного командування й
військової дисципліни були від самого початку серйоз
ним прорахунком фінських червоногвардійців. Тому вже
за два місяці «біла» фінська армія за підтримки дивізії ні
мецьких солдатів захопила Тампере і Гельсінкі. Останній
оплот «червоних» Виборг пав 29 квітня 1918 року.
Одразу ж було скликано сейм для формування нового
уряду. Втім, нова державна еліта Фінляндії мала занадто
тісні стосунки з Німеччиною. А це сильно не подобало
ся Маннергейму. Генерал чудово розумів, що Німеччина
неухильно наближається до нищівної поразки у Першій
світовій війні. А пов’язувати долю молодої держави з ко
раблем, що йде на дно, як мінімум необачно. Тому на
прикінці травня 1918 року він подає у відставку з поста
головнокомандувача.

ВІД РЕҐЕНТА ДО МАРШАЛА
Проте вже за місяць після капітуляції Німеччини у
Першій Світовій війні фінський парламент обрав Ман
нергейма на пост реґента – тимчасового глави держави.
Він стояв на чолі Фінляндії з грудня 1918 року по липень
1919 року (дата прийняття Конституції) і робив усе мож
ливе, щоб закріпити незалежність своєї країни. Зокрема,
він пропонував Колчаку, Денікіну та Юденичу підписати
угоду, за якою російські білогвардійці визнали б незалеж
ність Фінляндії, а фіни, натомість, допомогли б вигнати
більшовиків з Петрограда. Проте царські генерали прин
ципово відмовилися від такого компромісу.
Тим часом спірні питання з радянською Росією було
улагоджено завдяки мирному договору, укладеному в Тар
ту (Естонія) в жовтні 1920 року. РРФСР підтверджувала
визнання незалежності і суверенітету Фінляндської дер
жави. Державний кордон встановлювався (окрім району
Печенги, який відійшов фінам), по старій лінії меж між
внутрішніми губерніями Російської імперії та Великим
Князівством Фінляндським. Натомість Фінляндія ви
знавала існування Карельської Трудової Комуни у складі
РРФСР (з 1923 р. – Карельська АССР).
Відтак у країні Суомі запанував мир. У 1920–1930 роки
Карл Маннергейм займається найрізноманітнішою ді
яльністю: бере участь в управлінні комерційними банка
ми, займається громадською діяльністю, обіймає посаду
голови Червоного Хреста Фінляндії тощо. Проте апетити
СРСР щодо Фінляндії були давно відомі генералу, тому
він здійснює низку приватних поїздок до Франції, Ан
глії, Швеції, Німеччини, аби ознайомитися з новинками
військової техніки й паралельно не забуває попереджати
західних політиків про небезпеку комунізму, а також на
магається знайти союзників у майбутньому протистоянні
з Радянським Союзом.
Карл Маннергейм, мабуть, таки дійсно понад усе лю
бив свою Вітчизну. Інакше як пояснити той факт, що 1931
року 64-річний генерал приймає пропозицію стати пре
зидентом державного комітету оборони Фінляндії, а за
два роки отримує звання маршала. Він одразу реформує
наземні війська та сили самооборони, чим значно підви
щує їхню боєздатність. Військові замовлення Фінляндія
починає розміщувати в Англії та Швеції. Також Ман
нергейм суттєво посилює будівництво знаменитої низки
укріплень на півдні країни, які пізніше дістали неофіцій
ну назву в його честь.
ЗАЛІЗОБЕТОННЕ ДІТИЩЕ
Насправді будівництво перших фінських укріплень на
Карельському перешийку розпочалося 1924 року за учас
ті французьких та бельгійських інженерів. До 1937 року
тут будувалися переважно невеликі одноповерхові доти
на один-три кулемети, без додаткових казарм і службових
приміщень. Такі доти мали залізобетонні стіни півтора–
два метри завтовшки, амбразури було прикрито броньо
вими плитами.
Проте вже 1937 року Карл Маннергейм добився від
парламенту країни додаткового фінансування на бу
дівництво лінії дотів другої генерації. Основним його

аргументом був той факт, що конфронтація між англофранцузьким блоком і Німеччиною стала очевидною,
відтак – Фінляндія могла у будь-який час опинитися сам
на сам з СРСР, без допомоги з боку західних держав.
Доти другого покоління фінська преса охрестила
дотами-мільйонниками, оскільки вартість кожного з них
перевищувала один мільйон фінських марок. Це вже були
великі залізобетонні споруди, на одну–дві гармати та
кілька кулеметів. Ці доти мали повний набір внутрішньо
го обладнання: вентиляційну систему, водопровід, кухню,
казарми на 40–100 вояків, приміщення для боєприпасів,
офіцерську кімнату, склад для продовольства тощо. Для
кругового огляду доти другої генерації було обладнано
двома-трьома броньованими баштами із товщиною сті
нок до 250 міліметрів.
Загалом «Лінія Маннергейма» представляла собою
три смуги укріплень на просторі довжиною близько 135
км і глибиною до 90 кілометрів. Вона перетинала Ка
рельський перешийок від Фінської затоки до Ладозького
озера. До складу лінії входило майже п'ять тисяч оборон
них об'єктів. І саме об цей укріплений район 1939 року
непереможна Червона Армія «зламала свої зуби». Лише
під населеним пунктом Сумма по фінських позиціях було
випущено близько 150 тисяч снарядів. Радянська авіа
ція за один тільки день (17 грудня 1939 року) скинула на
фінську територію 15 тисяч авіабомб. Причому масовано
бомбилися не лише позиції фінської армії.
Вже у перші дні війни Ліга Націй звернулася до СРСР
із вимогою припинити бомбардувати мирні фінські міста.
Але Москва вразила весь світ своїм цинізмом: «Советская
авиация не бомбит финские города, а сбрасывает на них
мешки с хлебом для голодного населения этих городов»
(Із заяви голови радянської дипломатії В’ячеслава Мо
лотова, газета «Правда» від 6 грудня 1939 р.). Саме з цієї
причини Радянський Союз 14 грудня 1939 року був ви
ключений зі складу Ліги Націй як агресор.
Лише 11 лютого 1940 року Червона Армія неймовір
ними втратами і героїзмом радянських солдатів змогла
прорвати «Лінію Маннергейма». Фінські війська були
змушені відступати. 9 березня маршал Фінляндії реко
мендує уряду шукати шляхів до миру – резерви вичерпа
но, виснажена армія нездатна довго тримати фронт про
ти значно сильнішого супротивника. І вже 13 березня у
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ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА
Москві було підписано мирну угоду, на висунутих СРСР
умовах. Фінляндія поступилася СРСР півостровом Ри
бальським, частиною Карелії з Виборгом, північним
Приладожжям, а півострів Ганко було передано більшо
викам в оренду терміном на 30 років. Але найголовніше
– Фінляндія залишилася суверенною державою. І це на
самперед було заслугою далекоглядності Карла Маннер
гейма.
МІЖ МОЛОТОМ І КОВАДЛОМ
Хоча Фінляндія позбавилася п'ятої частини власної
промисловості та 11% сільськогосподарських земель, а
12% населення (близько 400 тис. людей) довелося пере
селити зі звільнених для СРСР територій, популярність
Маннергейма в суспільстві та уряді зросла надзвичайно.
Будь-які важливі державні рішення приймаються тепер
тільки за його згоди. І він діє. Незважаючи на укладення
миру з СРСР у Фінляндії воєнний стан не було відміне
но. Причиною тому був розпал в Європі Другої світової
війни, складна продовольча ситуація в державі і загальне
послаблення фінської армії. Готуючись до можливої но
вої війни, Фінляндія активізувала переозброєння армії та
зміцнення нових кордонів (Лінія Салпа). Частка військо
вих витрат у бюджеті 1940 року зросла до 45%. І це було
цілком виправдано, адже вже влітку цього ж року після
окупації Литви, Латвії та Естонії Радянський Союз вису
нув нові вимоги до Фінляндії.
Проте на щастя для Суомі у цей час Німеччина по
чинає розробляти план нападу на СРСР, і Фінляндія ви
кликала інтерес у Гітлера як плацдарм для подальшого
«Бліцкригу». Тож не дивно, що коли Гітлер звернувся
до Маннергейма з проханням дозволити німецьким вій
ськам розташуватися на фінській території, такий дозвіл
було дано. Більш того, німці навіть зняли ембарго з по
ставки зброї фінам. А коли 12 листопада 1940 року Моло
тов наніс візит до Берліна, йому чітко дали зрозуміти, що
Німеччина більше не зацікавлена у приєднанні Фінляндії
до СРСР. З боку Німеччини ці дії були прямим порушен
ням Пакту Молотова – Ріббентропа, так само як з боку
Фінляндії – Московського мирного договору. Проте це
вже мало кого цікавило: маховик радянсько-нацистської
війни почав свій оберт.
Однак і тут Маннергейм проявив неабияку політич
ну далекоглядність. Фіни висунули умови, за яких вони
погодяться на війну, зокрема: гарантії незалежності своєї
країни та повернення кордонів між СРСР та Фінляндією
станом на 1939 рік. Також одним із важливих пунктів уго
ди було те, що Фінляндія не є агресором, тобто вступає
у війну тільки після атаки зі сторони радянських військ.
І вона відбулася. 22 червня 1941 року радянські літаки
бомблять фінські кораблі поблизу Аландських островів, а
артилерія обстрілює місто Ханко.
Однак як тільки наприкінці 1941 року фінське військо
дійшло до старих кордонів, замкнувши тим самим кільце
блокади Ленінграда, Маннергейм дав наказ зупинити на
ступ. Одночасно розпочинається відновлення «лінії Ман
нергейма», а фінські війська на півночі поступово виво
дяться з-під німецького командування.
Загалом фінський головнокомандувач не проявляв
надмірної активності. Навпаки він давав зрозуміти світо
вій спільноті, що в союзники до Гітлера його загнала лиха
доля. Тим більше, що після перелому на Курській дузі, по
разка Німеччини ставала дедалі очевиднішою. Тому Карл
Маннергейм почав шукати шляхів вивести Фінляндію з
війни. Програмою максимум було залишити відвойовані
у СРСР землі, а мінімум – зберегти державу як таку.
І Маннергейму вдалося, здавалося б, неймовірне.
Спершу у переговорах з СРСР та США було досягнуто
певних успіхів, чим маршал одразу скористався. Він не
гайно висуває вимогу командуванню німецького кон
тингенту про його відступ із Фінляндії. Натомість гітле
рівці підривають мости та намагаються захопити один із
фінських островів. 1 жовтня фінські війська висаджують
десант на зайнятій німцями території – починається ві
йна проти Німеччини. До весни 1945 р. військо Суомі
поступово просувається, вибиваючи німців із фінської
Лапландії.
Таким чином маршалу Фінляндії вдалося втретє ви
вести свою країну з війни без її окупації радянськими
військами. Щоправда, втрачені 1940 року землі разом із
Печенгою відійшли «великому східному сусіду».
3 березня 1946 року 79-річний президент подає у від
ставку. Через хворобу йому було вже важко керувати кра
їною. Наступних п’ять років він провів на лікуванні у
швейцарських курортах і помер у Лозанні 27 січня 1951
року. Проте заповіт легендарного маршала назавжди за
лишився у серцях фінів: «Я хочу, щоб у свідомості наступних генерацій закарбувався лише один урок: незгода у
власних лавах є смертельнішою за ворожі мечі, а внутрішні
розбіжності відчиняють двері іноземним загарбникам!».
І цей вислів нині є як ніколи актуальним для України.
Саме у єдності наша сила!
n

Запоріжжя береже пам’ять
про подвиги кордону
Державний кордон у Запорізькому краї з`явився лише
після проголошення незалежності України. Утім, для
багатьох жителів області знайомство з прикордонною
службою почалося значно раніше. Адже чимало
запорожців свого часу пройшли школу радянських
«зелених кашкетів». І навіть через десятиріччя з гордістю
бережуть пам’ять про той славний період свого життя.

Юрій ХАРЧЕНКО,
фото Володимира ШЕРЕМЕТА

Нинішнього року 28 травня, як
і належить за неписаною багаторіч
ною традицією, ті, кому у молодості
пощастило долучитися до охорони
рубежів Батьківщини, зібралися у За
поріжжі у сквері Прикордонників.
Того дня у додаток до обласної ор
ганізації ветеранів кордону, яка існує
уже декілька років, з`явився й міський
осередок цього ветеранського руху.
Чоловіки різного віку у зелених каш
кетах стояли у черзі, аби потрапити до
списку членів Запорізької міської ор
ганізації. Принаймні лише протягом
години сюди встигли записатися по
над півсотні людей. Лунали навіть по
бажання про створення ветеранської
прикордонної сотні, яка б вирушила
на захист рубежів держави на Сході.
Не лишилося це неофіційне зі
брання прикордонників і поза увагою
регіональної влади. Від депутатського
корпусу Запорізької облради першою
привітала ветеранів Світлана Абдурах
манова, яка нагородила почесними
грамотами керівників Мелітополь
ської та Вілнянської рад ветеранів –
Миколу Довбню та Олега Тандуру.
Заступник голови облради Петро
Гончарук наголосив, що в цей не
простий час українцям важливо за
лишатися згуртованими. За значний
особистий внесок з виховання молоді
подяки облради з його рук отримали
ветерани Сергій Вітвицький, Сергій
Булатов, Сергій Кушніренко та Олек
сій Кирієнко.
Запорізький міський голова Олек
сандр Сін відзначив:
– Ніхто не думав, що на прикор
донників ляже завдання зі збереження
територіальної цілісності України. В
критичний момент ветерани теж ска
зали своє слово, не дозволивши в на
шому місті розповзання конфлікту.
За значний внесок у виховання
молоді він також відзначив ветеранів.
А потім усі бажаючі поїхали на вулицю
Магістральну, де відбулося урочисте
відкриття Музею прикордонної слави.
Необхідно зазначити, що це не лише
музей, а й справжній офіс, де ветерани
кордону зможуть збиратися для вирі
шення своїх нагальних проблем. Роз
мір приміщення – більш як півсотні
квадратних метрів. Експозиція містить

чимало цікавих речей. Приміром, сі
мейний альбом Микити Карацупи. Є
тут також плащ, шинель, кашкет і лист
рукопису легендарного прикордонни
ка, як і речі його побратимів. Загалом
у музеї зібрано історію захисників на
ших кордонів від козаків-пікінерів до
сучасності. Серед цього поважного
гардеробу не було хіба що форми мор
ських частин Прикордонних військ.
Проте автор не роздумуючи передав
музею власну – тепер моя «голландка»
буде в одному «строю» з шинеллю Ка
рацупи.
До речі, це не перша спроба збе
регти для нащадків пам'ять про земля
ків, які пройшли через сувору школу
кордону.
– Ще 1983 року, на 40-річчя ви
зволення міста, ми створили у себе в
технікумі Музей бойової слави, – роз
повідає колишній директор Запорізь
кого аграрного технікуму (де раніше
і був Музей прикордонної слави)
Анатолій Леонов. – Чого у нас там
тільки не було: гвинтівки, кинджали,
й багато чого іншого. А з приходом
незалежності створили ще й історикоетнографічний музей. 1995 року в
тому ж приміщенні у нас з'явився
Музей прикордонної слави. Ми тоді
з'ясували, що першим прикордон
ником, який охороняв Запорізький
край, був Байда Вишневецький, а лі
нія кордону проходила по річці Конка
(тепер це Оріхівський район). По ту
сторону – татари і турки.
Коли розформували Запорізьку
Січ і частина козаків пішла за Дунай,
ті, хто залишився в Приазов'ї, утвори
ли загони пікінерів. Якраз у нашому
музеї все це і зібрано: козацькі шапки,
булави тощо. Є ще цікавий експонат
– переламана шпага. Козаки-то їх не
носили, а ось пікінери на озброєнні
мали. Адже відомо, що в покарання
винному пікінеру офіцери ламали над
головою його особисту шпагу.
Думка про те, що краю потрібен
свій прикордонний музей народилася
у хвилину, коли за багато років зустрі
лися два старих співслуживці – Федір
Іванов та Володимир Ковальський.
Обидва починали службу у місті Ле
нінакан у Вірменії. Різними дорогами
крокували вони життям, але за багато
років впізнали один одного. І коли
Володимир Ковальський потрапив до
Музею бойової слави, то відразу ж «за
горівся» ідеєю створення експозиції,
присвяченої людям кордону. Тож вони

із Федором Івановим почали збирати
для нього експонати. Із часом тут на
віть з'явився художник, який почав
малювати для музею картини з при
кордонної тематики.
Звісно, належну увагу віддали за
сновники й своєму славетному зем
ляку полковнику Микиті Карацупі,
з яким Володимиру Ковальському
пощастило служити разом. Тож, ви
користовуючи їхнє знайомство та
контакти із Центральним музеєм при
кордонних військ у Москві, Володи
миру Івановичу вдалося зібрати на
справді унікальну колекцію.
– За час своєї роботи музей прий
няв чимало різних відвідувачів. Завіта
ли сюди навіть делегації з Німеччини
та Польші, – згадує Анатолій Леонов.
– До речі, німці були трохи здивовані.
Мовляв, навіщо ви це зберігаєте? Все
вже давно пройшло, лилася кров, на
віщо це згадувати...
Проте ми дотримуємося іншої
думки. Ні про жоден подвиг забува
ти не варто. Тому частину експозиції
присвячено запорізьким хлопцям,
які служили на кордоні з Афганіста
ном. Таких, за нашими даними, було
близько трьохсот.
Проте 2007 року, коли Анатолій
Леонов пішов з посади директора тех
нікуму, музей невдовзі було закрито.
Хоча, на щастя, найголовніше – цінні
експонати збережено.
Ініціаторами відродження екс
позиції, яка разом з документами
містила вже близько п'ятисот пред
метів, стали обласна рада ветеранівприкордонників та особисто Сергій
Вітвіцький, який виділив під новий
музей своє приміщення по вулиці
Магістральній. Звісно, не лишили
ся осторонь й інші члени організації.
Адже межі досконалості у музейній
справі не існує. Так, для прослухову
вання раритетних платівок потрібен
відповідний програвач, а для пере
гляду старих плівок із катушок – кіно
проектор.
– Ми звертаємося до всіх при
кордонників, які проживають у За
порізькій області, – додає Анатолій
Леонов. – Адже у когось, безсумнів
но, є цікаві експонати або інші речі,
які викличуть інтерес у відвідувачів.
Будемо дуже вдячні, якщо ви пере
дасте їх нам, щоб поповнити музей.
Звернутися з цього приводу можна
до члена оргкомітету музею Прикор
донної слави Олени Леонідівни Па
нащенко. Її телефон: (061) 213-81-52.
Тож відновлений музей продовжує
бережно зберігати старі та починає
писати нові сторінки служби славних
охоронців кордону, якими може спов
на пишатися Запоріжжя.
n
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10:25 «АФОНЯ»

11:40 «СКУБІ-ДУ»

11:55 «ВТОРГНЕННЯ»

16:40 «ХЛОПЧАКИ-НАЛЬОТЧИКИ»

1+1

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

ICTV

Жив собі Афоня, весело проводив час з друзями-товаришами
по чарці, поки не зустрілася на
його шляху зворушлива дівчина
Катя. Самовіддана любов Каті
торкнула ніжні струни душі слюсаря-сантехніка...

Скубі-Ду, пес, що розмовляє, і
корпорація «Таємниця» повинні
розібратися з черговою проблемою. Героям доведеться востаннє зібратися разом, щоб вирішити нову загадку – зникнення
дівчини на ім'я Ізабель.

Таємничу епідемію насилають на
жителів маленького містечка
прибульці, заховані на планеті.
Героїні Ніколь Кідман, психіатру
з Вашингтона, вдається знайти
причину незрозумілих змін в
поведінці людей цього міста.

Зграя грабіжників захоплює
броньований автомобіль з 20ма мільйонами доларів. І хоча
їхній план був ідеальним, поліцейський Джек Уеллс збирається дуже швидко викрити злочинців.

ПЕРШИЙ
06.00 Шустер Live
06.50, 07.15, 08.15 Спорт
07.00, 08.00 Новини
07.25 Ера бiзнесу
07.30, 23.30 На слуху
08.35 Кориснi поради
09.15 Футбол. Чемпiонат

свiту-2014. Швейцарiя
– Еквадор
11.20 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Францiя –
Гондурас
13.40, 04.15 Хто в домi
хазяїн?
14.00 Вiкно в Америку
14.40 Euronews
14.55, 21.40 Дiловий свiт
15.00 Новини (iз
сурдоперекладом)
15.10 Брифiнг Кабмiну
України
15.20 Час-Ч
16.00 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014.
Аргентина – Боснiя i
Герцеговина
18.00 Футбольна самба
18.55 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014.
Нiмеччина –
Португалiя
21.00, 05.25 Пiдсумки дня
21.50 Д/ф «Вiвальдi.
Феномен «Пiр року»
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.00, 00.00 Пiдсумки
00.20 Вiд першої особи
00.55 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Гана –
США
02.55 ТелеАкадемiя
03.55 Українського роду
04.40 Т/с «Вiдчинiть,
мiлiцiя»

ІНТЕР
05.30 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
15.20
17.45
18.05
19.00
20.00
20.40
23.35
00.30
02.15
02.55
03.40
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 «Танцi
марiонеток»
Новини
Т/с «Танцi
марiонеток»
Новини
Сiмейний
суд
Чекай на мене
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Вiра. Надiя.
Любов»
Т/с «Скандал-2»
Х/ф «Обличчя
терору»
Подробицi
Д/ф «Анатомiя
катастроф»
Мультфiльми
Т/с «Скандал-2»

1+1
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
10.25
12.20

14.15

16.45
17.10
19.30
20.30
21.30
22.30
23.45
00.05
01.05

02.50
03.20

05.10
05.15
05.45

Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
М/с «Аладдiн»
Х/ф «Афоня»
Х/ф «Хочу
замiж»
Т/с «Величне
столiття.
Роксолана-2»
ТСН. Особливе
Т/с «Фатмагюль»
ТСН
Т/с «Поцiлуймося»
Т/с «Поцiлуймося»
Грошi
ТСН
Т/с «Атлантида»
Х/ф «Куди
подiлися
Моргани?» Y
ТСН. Особливе
Т/с «Величне
столiття.
Роксолана-2»
Служба розшуку
дiтей
Телемагазин
ТСН

ICTV
04.45 Служба розшуку

04.50
05.50

06.35
08.45
09.15
10.00
11.55
12.45
13.25
14.20
15.45
16.15
16.40
18.45
19.25
20.30
21.20
00.15
02.05
03.50

дiтей
Свiтанок
Надзвичайнi
новини.
Пiдсумки
Факти тижня
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Вторгнення»
Факти. День
Х/ф «Вторгнення»
Х/ф «Лузери»
Факти. День
Х/ф «Лузери»
Х/ф «Хлопчакинальотчики»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Дiстало!
Свобода слова
Х/ф «Коломбiана» Y
Х/ф «Обсесiя» Y
Т/с «Дружини
футболiстiв.
Додатковий
час-2»

СТБ
05.55 У пошуках iстини
06.35 Все буде добре!
08.30 Неймовiрна правда
про зiрок

06.10
06.15

09.45 Зiркове життя
10.40 Х/ф «Пригоди
Шерлока Холмса i
доктора Ватсона»
За оповіданнями
Артура Конан
Дойла. Наприкінці XIX століття,
коли не було ще
літаків, щоб гнатися за злочинцями, радіо, щоб
оголошувати їх
прикмети, – жив
у Лондоні й чудово обходився без
усього цього великий детектив
Шерлок Холмс...

13.35 Слiдство ведуть
14.40
16.00
18.00
18.30
20.00
20.55
22.00
22.35
23.30
00.25
01.45
04.11

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

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

06.35
07.00
08.40
11.40
13.15
15.15
18.00
18.20
19.00
20.00
22.40
00.00
01.30
01.35
01.40
01.45
02.35
02.40
03.10
03.40
03.45
04.00
04.20
04.25
04.45

УКРАЇНА
03.00, 01.30 Т/с «Право на

НТН
05.20 Т/с «Людина

правду»

вiйни»

копита»
Kids'Time
М/с «Роги та
копита»
Т/с «Воронiни»
Пiдйом
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Скубi Ду»
Х/ф «Скубi Ду-2»
Х/ф «П'ятий
елемент» Y
Репортер
Абзац!
Т/с «Воронiни»
Ревiзор
Ревiзор
постшоу
Педан-Притула
шоу
Репортер
Служба розшуку
дiтей
Зона ночi
Де ти, Україно?
Зона ночi
Тб про ТБ
Митрополит Дмитро
Могила
Зона ночi
Хто гоїв рани
козакам?
Портрет, написаний
глибиною
Зона ночi
25-й кадр
Абзац!

08.30 Правда життя
09.00 Агенти впливу
09.50 Х/ф «За останньою
межею»

11.45 Т/с «Я йому вiрю»
15.15 Т/с «Павутиння-3»
19.00, 21.40, 02.05, 04.05

06.30, 05.50 Срiбний
апельсин

07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
03.00 Подiї
07.15 Ранок з Україною
09.10, 14.00, 15.20, 17.10

02.35 Х/ф «Iзоляцiя»

Т/с «Слiд»
Т/с «Квиток на двох»
Т/с «Врятувати боса»
Говорить Україна
Т/с «Країна 03»
Подiї дня
Х/ф «Мерзла
земля» Y
03.40 Х/ф «Як знайти
iдеал»
05.00 Нехай говорять

ТЕТ
06.50, 10.00 М/с «Клуб
Вiнкс. Школа
чарiвниць»
07.45 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
08.55 М/с «Гуфi i його
команда»
10.55 «Єралаш»
12.00 Т/с «Маленькi
таємницi»
14.00 Вiталька
15.00, 21.00 Країна У
15.55 Даєш, молодь!
17.20, 20.00 Т/с «Кухня»
17.45, 20.35 Т/с «Двоє
батьків i двоє синів»
18.10, 22.55 Т/с
«Свiтлофор»
19.05 Розсмiши комiка
22.00 6 кадрiв
23.55 Дурнєв+1
00.20 Надто грубо для
Ютуба

ФУТБОЛ 1
09.00, 00.00 Великий
футбол. Бразилiя 2014
10.00, 10.45, 15.40 Футбол
News. Live
10.10, 10.55 Оле, Мундiаль!
11.30, 18.50 М/с «Кумедний
м'яч»
11.40, 18.55 Аргентина –
Боснiя-Герцеговина.
Чемпiонат свiту ФIФА
2014
13.40 Францiя – Гондурас.
Чемпiонат свiту ФIФА
2014
18.00 Мiнi-iсторiї Кубка
свiту
18.15 Найвидатнiшi
футбольнi збiрнi свiту
21.00 Мундiаль. Матч-центр
21.50 Live. Iран – Нiгерiя.
Чемпiонат свiту ФIФА
2014
03.15 Iран – Нiгерiя.
Чемпiонат свiту ФIФА
2014

Свiдок

19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-12»

22.00 Т/с «Елементарно-2»
23.45 Т/с «Закон
i порядок-12»

00.45 Т/с «CSI. ЛасВегас-9»

10.00
18.00
19.40
20.50
23.00
23.30

ВІВТОРОК, 17 ЧЕРВНЯ 2014 РОКУ

04:35 «КИДАЛИ У ГРІ»

06:05 «НЕВЛОВИМА ЧЕТВІРКА»

СТБ

ICTV

Тепер герої – не просто команда,
а дві закохані пари. Але Павлу
немає коли носити Наталю на
руках. Та й Васі довелося забути
про солодкі мрії: любу Марину
схопили чорні піарники, сплутавши з дружиною губернатора.

Кілька шахраїв незалежно один
від одного опиняються втягнутими в одну й ту саму справу. Познайомившись, вони приймають
рішення працювати разом і беруться за найнебезпечніші й
найзапаморочливіші афери...

В одній з італійських лікарень
російська емігрантка повідомляє внучці про заховані в Ленінграді скарби. На пошуки скарбів
відправляються всі, хто був у
палаті та чув передсмертні
слова емігрантки...

Рейзо – один з найбільш небезпечних ніндзя в світі. Ще дитиною його перетворили на професійного кілера члени клану
Озуну. Та після вбивства друга
Рейзо покидає ряди злочинного
угруповання.

ІНТЕР

06.00 Шустер Live
06.50, 07.15, 08.15 Спорт
07.00, 08.00 Новини
07.25 Ера будiвництва
07.30 Ера бiзнесу
07.35, 23.30 На слуху
08.25 Паспортний сервiс
08.35 Кориснi поради
09.15 Футбол. Чемпiонат

05.25 Т/с «Повернення

свiту-2014. Гана –
США
11.20 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Iран –
Нiгерiя
13.40 Не вiр худому кухарю
14.45 Euronews
14.55, 21.40 Дiловий свiт
15.00 Новини (iз
сурдоперекладом)
15.10 Брифiнг Кабмiну
України
15.20 Час-Ч
16.00 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Нiмеччина
– Португалiя
18.00 Футбольна самба
18.55 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Бельгiя –
Алжир
21.00, 05.25 Пiдсумки дня
21.50 Д/Ф «У майстернi
Мондрiана»
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»

23.00, 00.00, 01.00

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
20.40

Пiдсумки

00.20 Вiд першої особи
01.20 Концертна програма
«Крок у майбутнє»

Iвасюк. Щоб
народитися знову»
04.20 Свiт навколо нас
04.40 Т/с «Вiдчинiть,
мiлiцiя»

02:00 «НІНДЗЯ-УБИВЦЯ»

НТН

ПЕРШИЙ

02.20 ТелеАкадемiя
03.20 Д/ф «Володимир

10:55 «НЕЙМОВІРНІ ПРИГОДИ ІТАЛІЙЦІВ У РОСІЇ»

НТН

23.35
00.30
02.10
02.50
03.40
04.40

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 «Вiра. Надiя.
Любов»
Т/с «Скандал-2»
Х/ф «Iноземець-2.
Чорний свiтанок»
Подробицi
Д/ф «Прокляття Че
Гевари»
Мультфiльми
Т/с «Скандал-2»

1+1

06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
10.35
11.00
12.05
13.05
14.05

16.45
17.10
19.30
20.30
21.30
22.30
00.00
00.20
01.20
03.10

05.10
05.15
05.45

ICTV
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»
Т/с «Татусi»
Сiмейнi
мелодрами-3
Сiмейнi
мелодрами-3
Т/с «Величне
столiття.
Роксолана-2»
ТСН. Особливе
Т/с «Фатмагюль»
ТСН
Т/с «Поцiлуймося»
Т/с «Поцiлуймося»
Мiняю жiнку-9
ТСН
Т/с «Атлантида»
Х/ф «Спасибi за
любов»
Т/с «Величне
столiття.
Роксолана-2»
Служба розшуку
дiтей
Телемагазин
ТСН

04.05
04.45
05.45
08.45
09.15
10.00
11.50
12.45
13.15
14.15
15.45
16.15
16.45
18.45
19.25
20.15
22.15

СТБ
Факти
Свiтанок
Свобода слова
Факти. Ранок
Надзвичайнi новини
Т/с «Опери»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Дiстало!
Т/с «Платина»
Факти. День
Т/с «Платина»
Т/с «Опери»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Дiзнавач-2»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Будні працівників
прокуратури
завжди були важкими. Справу закрито, а засуджений не винний,
чому є докази, та
справжній злочинець залишився
на волі – все це
причина для проведення прокурорської перевірки.

23.20 Х/ф «Пункт

призначення» Y

НОВИЙ

06.00 У пошуках iстини
06.45 Все буде добре!
08.40 Неймовiрна правда
про зiрок

10.00 Зiркове життя
10.55 Х/ф «Неймовiрнi
12.50
13.45
16.00
18.00
18.30
19.55
20.55

пригоди iталiйцiв у
Росiї»
Слiдство ведуть
екстрасенси
Зваженi та щасливi-2
Все буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Метод Фрейда»
У слідчий відділ
прокуратури введений спеціальний консультант,
цивільний чоловік Роман Фрейдін, психолог за
освітою. Його поява обумовлена
необхідністю застосування нетрадиційних методів боротьби з
злочинністю...

01.10 Т/с «Послiдовники»
02.00 Х/ф «Нiндзя-

22.00 «Вікна»-новини
22.35 Кохана, ми вбиваємо

03.30 Т/с «Дружини

дiтей
00.25 Зваженi та щасливi-2
02.35 Нiчний ефiр

убивця» Y

футболiстiв.
Додатковий час-2»

05.25 Kids'Time
05.30 М/с «Роги та
копита»

06.10 Kids'Time
06.15 М/с «Роги та
06.35
07.00
08.40
09.00
11.00
15.00
16.05
18.00
18.20
19.00
22.00
23.00
23.55
01.40
01.45
02.30
02.35
02.50
03.45
03.50
04.20
04.55
05.00

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 «Перстень
мушкетерiв»
Репортер
Т/с «Крок за
кроком»
Зона ночi
С. Параджанов.
Вiдкладена
прем'єра
Дiалоги.
В. Сiльвестров
Зона ночi
Чорний колiр
порятунку
Пiд знаком
лиха
Зона ночi
25-й кадр

УКРАЇНА

НТН

04.35 Х/ф «Кидали у грi»
06.05 Х/ф «Невловима
четвiрка»

08.30, 12.00, 15.00, 19.00
Свiдок

09.00, 04.00 Випадковий

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

свiдок
10.00 Т/с «Коломбо»
12.30, 03.05 Т/с
«Детективи»
13.05, 19.30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв-12»
15.15 Т/с «Таємницi
слiдства-11»
22.00 Т/с «Шах i мат»
23.45 Т/с «Закон
i порядок-12»
00.45 Т/с «CSI.
Лас-Вегас-9»
02.40 Речовий доказ
ТЕТ

10.00 Т/с «Просте життя»
12.00, 19.40 Говорить

07.45 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Черепашки

10.00, 10.45, 15.40 Футбол

мутанти нiндзя»
08.55 М/с «Гуфi i його
команда»
10.55 «Єралаш»
12.00 Т/с «Маленькi
таємницi»
14.00 Вiталька
15.00, 21.00 Країна У
15.55 Даєш, молодь!
17.20, 20.00 Т/с «Кухня»
17.45, 20.35 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
01.40 Рай, гудбай
02.25 Т/с «Притулок»

Україна

18.00 Т/с «Врятувати боса»
20.50 Т/с «Країна 03»
21.55 Футбол. ЧС 2014.
Бразилiя – Мексика

00.00 Великий футбол
00.55 Футбол. ЧС 2014.
Росiя – Пiвденна
Корея
03.45 Х/ф «Мерзла
земля» Y
05.20 Нехай говорять
ФУТБОЛ 1
News. Live

10.10, 10.55 Оле, Мундiаль!
11.30, 18.50 М/с «Кумедний
м'яч»

11.40, 18.55 Гана – США.

Чемпiонат свiту ФIФА
2014
13.40, 00.55 Iран – Нiгерiя.
Чемпiонат свiту ФIФА
2014
18.00 Мiнi-iсторiї Кубка
свiту
18.15 Найвидатнiшi
футбольнi збiрнi свiту
21.00 Мундiаль. Матч-центр
21.50 Live. Бразилiя –
Мексика. Чемпiонат
свiту ФIФА 2014
02.55 Профайли
03.10 Бразилiя – Мексика.
Чемпiонат свiту ФIФА
2014

qrjlprfpoojl
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11:10 «ДОМРОБІТНИЦЯ»

23:20 «ПУНКТ ПРИЗНАЧЕННЯ-2»

23:55 «МЕРЕХТЛИВИЙ»

01:50 «ПУНКТ ПРИЗНАЧЕННЯ»

СТБ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

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.

Кімберлі стає свідком страшної
автокатастрофи, жертва якої –
вона сама. Через секунду Кімберлі знову відчуває биття свого
серця: вона жива, як і раніше
знаходиться за кермом машини.
То було лише видіння?

Перед поліцейським управлінням Лос-Анджелеса поставлено
завдання: знайти і знешкодити
злочинця, на рахунку якого чимало жертв. По сліду вбивці
йдуть два сищики: Джек Коул і
Джим Кемпбелл.

Група американських школярів
відправляється на канікули в Париж. Юні леді і джентльмени – в
передчутті романтичних пригод.
Але в останній момент літак відправляється без них і вибухає,
ледве відірвавшись від землі.

ПЕРШИЙ
06.00 Шустер Live
06.50, 07.15, 08.15 Спорт
07.00, 08.00 Новини
07.25 Ера бiзнесу
07.30, 23.30 На слуху
08.25 Паспортний сервiс
08.35 Кориснi поради
09.10 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Бельгiя –
Алжир
10.00 Включення з Кабмiну
України
11.20 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Росiя –
Корея
13.40 Як ваше здоров'я?
14.45 Euronews
14.55, 21.40 Дiловий свiт
15.00 Новини (iз
сурдоперекладом)
15.10 Брифiнг Кабмiну
України
15.20 Час-Ч
16.00 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Бразилiя
– Мексика
18.00 Футбольна самба
18.55 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Австралiя
– Нiдерланди
21.00, 05.25 Пiдсумки дня
21.45 Слiдство. Iнфо
22.10 Д/ф «Красоти Тулоу»
22.50 Лото «Мегалот»
22.55 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.00, 00.00 Пiдсумки
00.20 Вiд першої особи
00.55 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Камерун –
Хорватiя
02.55 ТелеАкадемiя
04.20 Свiт навколо нас
04.40 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
20.40
23.35
00.30
02.05
02.45
03.35
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 «Вiра. Надiя.
Любов»
Т/с «Скандал-2»
Х/ф «Пастка»
Подробицi
Д/ф «Iсторiї з
кладовища»
Мультфiльми
Т/с «Скандал-2»

1+1
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
10.35
10.55
11.10
12.15

13.15
14.15

16.45
17.10
19.30
20.30
21.30
22.30
23.55
00.20
01.20
03.15

05.10
05.15
05.45

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
Т/с «Татусi»
Сiмейнi
мелодрами-3
Сiмейнi
мелодрами-3
Т/с «Величне
столiття.
Роксолана-2»
ТСН. Особливе
Т/с «Фатмагюль»
ТСН
Т/с «Поцiлуймося»
Т/с «Поцiлуймося»
Чотири весiлля-3
ТСН
Т/с «Атлантида»
Х/ф «Поколiння П»
Т/с «Величне
столiття.
Роксолана-2»
Служба розшуку
дiтей
Телемагазин
ТСН

ICTV
04.30 Служба розшуку

04.35
05.20
06.20
06.50
07.45
08.00
08.45
09.15
09.50
11.50
12.45
13.25
14.05
15.45
16.15
16.40
17.35
18.45
19.25
20.15
22.15
23.20
01.05
01.50
03.20

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
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Платина»
Факти. День
Т/с «Платина»
Т/с «Опери»
Т/с «Убивча
сила»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Дiзнавач-2»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Пункт
призначення-2» Y
Т/с «Послiдовники»
Х/ф «Пункт
призначення» Y
Т/с «Дружини
футболiстiв.
Додатковий
час-2»

СТБ
06.15 У пошуках iстини
07.00 Все буде добре!
08.55 Неймовiрна правда
про зiрок

10.15 Зiркове життя
11.10 Х/ф «Домробiтниця»
13.00 Слiдство ведуть
13.55
16.00
18.00
18.30
19.55

екстрасенси
Зваженi та щасливi-2
Все буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
У кожному випуску програми два
екстрасенси працюють у парі та
розслідують кримінальну справу
або містичну
історію. Паралельно з ними
розслідування
веде експерткриміналіст. Він
виїжджає на місце подій, спілкується зі свідками
і робить свої висновки.

20.55
22.00
22.35
00.25
02.25

Т/с «Метод Фрейда»
«Вікна»-новини
Хата на тата
Зваженi та щасливi-2
Нiчний ефiр

НОВИЙ
05.25 Kids'Time
05.30 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

10.55
15.00
16.05
18.00
18.20
19.00
22.00
23.00
23.55
01.40
01.45
01.50
02.40
02.45
03.00
03.30
03.35
04.00
04.15
04.30
04.35
04.45
04.55
05.00

вродливою»
Т/с «Воронiни»
Т/с «Молодiжка»
Т/с «Не родись
вродливою»
Репортер
Абзац!
Т/с «Воронiни»
Т/с «Молодiжка»
Абзац!
Х/ф «Мерехтли–
вий» Y
Репортер
Служба розшуку дiтей
Т/с «Крок за кроком»
Зона ночi
Страстi навколо
символiки
Двi долi
Зона ночi
Зима надiї
Останнi лицарi
Першi кроки
кримiналiстики
Зона ночi
Рiднi стiни
Вiн врятував нас вiд
чуми
Зона ночi
25-й кадр

НТН
05.05, 15.15 Т/с «Таємницi
слiдства-11»

08.30, 12.00, 15.00, 19.00,
21.40, 02.15, 03.35
Свiдок

09.00, 04.05 Випадковий

УКРАЇНА
06.15, 13.10 Т/с «ОСА»
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.45 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, 19.40 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 «Тiло як доказ-3»
23.45 Т/с «Закон
i порядок-12»
00.45 Т/с «CSI.
Лас-Вегас-9»
02.45 Речовий доказ
04.40 Телеклiнiка доктора
Болена

18.00, 04.00 Т/с «Врятувати

ТЕТ
08.25 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
08.55 М/с «Гуфi i його
команда»
10.55 «Єралаш»
12.00 Т/с «Маленькi
таємницi»
14.00 Вiталька
15.00, 21.00 Країна У
15.55 Даєш, молодь!
17.20, 20.00 Т/с «Кухня»
17.45, 20.35 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
01.40 Рай, гудбай
02.25 Т/с «Притулок»
03.10 З ночi до ранку

ФУТБОЛ 1
09.00, 00.00 Великий
футбол. Бразилiя
2014
10.00, 10.45, 15.40 Футбол
News. Live
10.10, 10.55 Оле, Мундiаль!
11.30, 18.50 М/с «Кумедний
м'яч»
11.40, 18.55 Росiя – Пiвд.
Корея. Чемпiонат
свiту ФIФА 2014
13.40, 01.25 Бразилiя –
Мексика. Чемпiонат
свiту ФIФА 2014
18.00 Мiнi-iсторiї Кубка
свiту
18.15 Найвидатнiшi
футбольнi збiрнi свiту
21.00 Мундiаль. Матч-центр
21.50 Live. Iспанiя – Чилi.
Чемпiонат свiту ФIФА
2014
03.15 Iспанiя – Чилi.
Чемпiонат свiту ФIФА
2014

боса»

20.50 Т/с «Країна 03»
21.55 Футбол. ЧС 2014.
Iспанiя – Чилi

00.00 Великий футбол
01.15 Т/с «Право на
правду»

03.30 Щиросердне зiзнання
05.25 Нехай говорять
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10:55 «ТОРКНУТИСЯ НЕБА»

23:20 «ПУНКТ ПРИЗНАЧЕННЯ-3»

01:10 «ІНТЕРДІВЧИНА»

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

1+1

25-річна Таїсія працює в жіночому журналі у відділі листів. В її
обов'язки входить давати поради читачкам з приводу їхніх
сімейних проблем. А ось у власному житті Тая ніяк не може навести лад...

Головна героїня фільму – старшокласниця Уенді Крісченсен, у
якої одного разу виникло передчуття, що вона і її друзі стануть
жертвами нещасного випадку. І
станеться це на «американських
гірках»...

Злий промисловий магнат хоче
видобувати нафту і далі знищувати навколишнє середовище,
тому наказує убити Форреста,
оскільки той багато знає. Коли
нафтовий бос вбиває його друга, Форрест влаштовує війну.

Тетяна, здавалося, зловила удачу
за хвіст. Вона вийшла заміж за
шведа і поїхала жити до чоловіка.
Збулося все, про що могла мріяти валютна путана, яка жила в
СРСР. Але життя виявилося зовсім не таким простим...

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.00 Шустер Live
06.50, 07.15, 08.15 Спорт
07.00, 08.00 Новини
07.25 Ера будiвництва
07.30 Ера бiзнесу
07.35, 23.30 На слуху
08.25 Паспортний сервiс
08.35 Кориснi поради
09.15 Футбол. Чемпiонат

05.25 Т/с «Повернення

свiту-2014. Австралiя
– Нiдерланди
11.20 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Камерун –
Хорватiя
13.40 Надвечiр'я
14.45 Euronews
14.55, 21.40 Дiловий свiт
15.00 Новини (iз
сурдоперекладом)
15.10 Брифiнг Кабмiну
України
15.20 Час-Ч
16.00 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Iспанiя –
Чилi
18.00 Футбольна самба
18.55 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. КолумбiяКот-д'Iвуар
21.00, 05.25 Пiдсумки дня
21.50 Книга.ua
22.15 Д/ф «Київська
старовина. Свiт
мистецтва»
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»

23.00, 00.00, 01.00
00.20
01.20
01.45
02.35
03.35
04.25
04.40

23:55 «У ЗОНІ СМЕРТЕЛЬНОЇ НЕБЕЗПЕКИ»

СТБ

Пiдсумки
Вiд першої особи
Не вiр худому кухарю
Як ваше здоров'я?
ТелеАкадемiя
Вiра. Надiя. Любов
Свiт навколо нас
Алхiмiя любовi

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
20.40
23.35
00.30
02.25
03.05
03.55
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 «Вiра. Надiя.
Любов»
Т/с «Скандал-2»
Х/ф «Пограбування
по-iталiйськи»
Подробицi
Д/ф «Секти.
Контроль
свiдомостi»
Мультфiльми
Т/с «Скандал-2»

1+1

06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
10.35
10.55
11.10
12.15
13.15
14.15

16.45
17.10
19.30
20.30
21.30
22.30
23.50
00.10
01.10
03.35

05.15
05.45

ICTV
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
Т/с «Татусi»
Сiмейнi
мелодрами-3
Сiмейнi
мелодрами-3
Т/с «Величне
столiття.
Роксолана-2»
ТСН. Особливе
Т/с «Фатмагюль»
ТСН
Т/с «Поцiлуймося»
Т/с «Поцiлуймося»
Територiя
обману
ТСН
Т/с «Атлантида»
Х/ф «Iнтер–
дiвчина» Y
Т/с «Величне
столiття.
Роксолана-2»
Телемагазин
ТСН

04.30
05.15
06.15
06.40
07.45
08.00
08.45
09.15
09.55
10.50
11.50
12.45
13.25
14.10
15.45
16.15
16.40
18.45
19.25
20.15
22.15
23.20
01.05
01.50
03.15

СТБ
Факти
Свiтанок
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Факти. Ранок
Зiрка YouTube
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Т/с «Опери»
Т/с «Убивча
сила»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Дивитись усiм!
Т/с «Платина»
Факти. День
Т/с «Платина»
Т/с «Убивча
сила»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Дiзнавач-2»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Пункт
призначення-3» Y
Т/с «Послiдовники»
Х/ф «Пункт
призначення-2» Y
Т/с «Дружини
футболiстiв.
Додатковий
час-2»

НОВИЙ

06.00 У пошуках iстини
06.45 Все буде добре!
08.40 Неймовiрна правда
09.55
10.55
12.45
13.45
16.00

про зiрок
Зiркове життя
Х/ф «Торкнутися
неба»
Слiдство ведуть
екстрасенси
Зваженi та щасливi-2
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, які можна застосовувати в
повсякденному
житті та побуті.
Наочно демонструється рішення домашніх і сімейних проблем.

18.00 «Вікна»-новини
18.30 Неймовiрна правда
про зiрок

19.50 Слiдство ведуть
екстрасенси

20.50 Т/с «Метод Фрейда»
22.00 «Вікна»-новини
22.35 Давай поговоримо

05.25
05.30
06.10
06.15
06.35
07.00
08.40
09.00
11.00
15.00
16.05
18.00
18.20
19.00
22.00
23.00
23.55
01.45
01.50
01.55
02.45
02.50
03.15
03.50
03.55
04.35
04.40

про секс

00.25 Зваженi та щасливi-2
02.35 Нiчний ефiр

04.55
05.00

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 «У зонi
смертельної
небезпеки» Y
Репортер
Служба розшуку дiтей
Т/с «Крок за кроком»
Зона ночi
Драй-Хмара. Останнi
сторiнки
Асканiя-Нова. Про що
курличуть журавлi...
Зона ночi
Українцi. Вiра
Зона ночi
Скiфи (свiдчення i
версiї)
Зона ночi
25-й кадр

УКРАЇНА

НТН

05.05, 15.15 Т/с «Таємницi
слiдства-11»

08.30, 12.00, 15.00, 19.00,
21.40, 02.30, 03.55
Свiдок

09.00, 04.25 Випадковий
свiдок

10.00 Т/с «Коломбо»
12.30, 03.30 Т/с
«Детективи»

13.05, 19.30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв-12»

22.00 Т/с «Лютер-3»
00.00 Т/с «Закон i
порядок-12»

00.50 Т/с «CSI.

06.15, 13.10 Т/с «ОСА»
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
03.00 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, 19.40 Говорить
Україна

18.00, 03.45 Т/с «Врятувати
боса»

20.50 Т/с «Країна 03»
21.55 Футбол. ЧС 2014.
Уругвай – Англiя

Лас-Вегас-12»
03.05 Речовий доказ
04.35 Телеклiнiка доктора
Болена
ТЕТ

00.00 Великий футбол
00.55 Футбол. ЧС 2014.

08.25 М/с «Черепашки

10.00, 10.45, 15.40 Футбол

мутанти нiндзя»
08.55 М/с «Гуфi i його
команда»
10.55 «Єралаш»
12.00 Т/с «Маленькi
таємницi»
14.00 Вiталька
15.00, 21.00 Країна У
15.55 Даєш, молодь!
17.20, 20.00 Т/с «Кухня»
17.45, 20.35 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
01.40 Рай, гудбай
02.25 Т/с «Притулок»
03.10 З ночi до ранку

Японiя – Грецiя

05.20 Нехай говорять
ФУТБОЛ 1
News. Live

10.10, 10.55 Оле, Мундiаль!
11.30, 18.50 М/с «Кумедний
м'яч»

11.40 Камерун – Хорватiя.
Чемпiонат свiту ФIФА
2014
13.40, 18.55 Iспанiя – Чилi.
Чемпiонат свiту ФIФА
2014
18.00 Мiнi-iсторiї Кубка
свiту
18.15 Найвидатнiшi
футбольнi збiрнi свiту
21.00 Мундiаль. Матч-центр
21.50 Live. Уругвай –
Англiя. Чемпiонат
свiту ФIФА 2014
00.55 Live. Японiя – Грецiя.
Чемпiонат свiту ФIФА
2014
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23:20 «ПУНКТ ПРИЗНАЧЕННЯ-4»

23:30 «НІЧ НАД МАНХЕТТЕНОМ»

00:15 «КАЗИНО»

00:55 «УДАР ПО НЕВИННОСТІ»

ICTV

НТН

1+1

НОВИЙ КАНАЛ

Історія цього разу обертається
навколо Ніка О`Беннона. До
молодої людини приходить розуміння – на автогонках відбудеться жахлива трагедія, жертвами якої стануть його друзі й
він сам.

Колишній поліцейський, а нині
помічник окружного прокурора Шон Кейсі несподівано для
себе стикається з потужною
машиною корупції в поліцейському департаменті НьюЙорка.

Ніхто не може зрівнятися з Семом
Ротстіном. Ніхто не вміє працювати так самовіддано і акуратно, як
трудяга Сем. І саме тому боси
мафії вирішили відправити його
керувати величезним шикарним
казино в Лас-Вегасі...

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

ПЕРШИЙ
06.00, 21.25 Шустер Live
06.50, 07.15, 08.15 Спорт
07.00, 08.00 Новини
07.25 Ера бiзнесу
07.30, 00.30 На слуху
08.25 Паспортний сервiс
08.35 Кориснi поради
09.15 Футбол.Чемпiонат
свiту-2014. Колумбiя
– Кот-д'Iвуар
11.20 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Уругвай –
Англiя
13.40 Музична академiя.
Євробачення
14.45 Euronews
14.55 Дiловий свiт
15.00 Новини (iз
сурдоперекладом)
15.10 Брифiнг Кабмiну
України
15.20 Час-Ч
16.00 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Японiя –
Грецiя
18.00 Футбольна самба
18.55 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Iталiя –
Коста-Рика
21.00, 05.35 Пiдсумки дня
00.00 Пiдсумки
00.55 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Гондурас
– Еквадор
02.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
03.00 Слiдство. Iнфо
03.25 Хiт-парад
«Нацiональна
двадцятка»
04.35 Свiт навколо нас
04.50 Алхiмiя любовi

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
20.40
00.40
02.20
03.00
03.45
04.20

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 «Всупереч
усьому»
Х/ф «Коханню всi
вiки...»
Подробицi
Д/ф «Продавцi
мрiй»
Мультфiльми
Слiдство вели...

1+1
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
09.00
09.10

10.00
10.35
10.55
11.05
12.10
13.10
14.10

16.45
17.10
19.30
20.30
21.15
23.10
00.15
03.15

04.55
05.45

ICTV
04.30 Служба розшуку

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
Т/с «Татусi»
Сiмейнi
мелодрами-3
Сiмейнi
мелодрами-3
Т/с «Величне
столiття.
Роксолана-2»
ТСН. Особливе
Т/с «Фатмагюль»
ТСН
Казкова Русь
Вечiрнiй
Київ-2014
Свiтське життя
Х/ф «Казино» Y
Т/с «Величне
столiття.
Роксолана-2»
Т/с «Татусi»
Телемагазин

04.35
05.15
06.15
06.45
07.45
08.00
08.45
09.15
09.55
11.55
12.45
13.25
14.05
15.45
16.15
16.40
18.45
19.25
20.15
22.15
23.20
00.55
01.40
03.05
04.40

СТБ
НОВИЙ
06.10 Х/ф «Все починається 05.20 Служба розшуку

дiтей
Факти
Свiтанок
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Факти. Ранок
Зiрка YouTube
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Т/с «Убивча
сила»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Дивитись усiм!
Т/с «Надзвичайна
ситуацiя»
Факти. День
Т/с «Надзвичайна
ситуацiя»
Т/с «Убивча сила»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Дiзнавач-2»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Пункт
призначення-4» Y
Т/с «Послiдовники»
Х/ф «Пункт
призначення-3» Y
Т/с «Карадай»
Т/с «Дружини
футболiстiв.
Додатковий час-2»

07.45
09.35
10.50
18.00
18.55
19.55

з дороги»
Х/ф «Змiєлов»
Неймовiрна правда
про зiрок
Х/ф «Кохання та
розлука»
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Х/ф «Час щастя»
У благополучно
розведеного
професора-гіне-

05.25
05.30
06.10
06.15
06.35
07.00
08.40
09.00
11.00
15.00
16.05

колога налагоджене життя холостяка – улюблена робота і колекціонування
офортів. Але
одного разу в його дім прийшла
сусідка, щоб попросити прийня-

18.00
18.20
19.00
22.00
23.00
00.55
02.20
02.25
02.30

ти на консультану...

03.20
03.25

«Вікна»-новини
Х/ф «Час щастя-2»
Х/ф «Золоте теля»
Нiчний ефiр

04.15
04.40
04.45
05.00

цію дівчину Ган-

22.00
22.35
00.25
03.20

дiтей
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 «Воронiни»
Т/с «Молодiжка»
Т/с «Не родись
вродливою»
Репортер
Абзац!
Т/с «Воронiни»
Т/с «Молодiжка»
Х/ф «21 i бiльше» Y
Х/ф «Удар по
невинностi» X
Репортер
Зона ночi
Українцi.
Вiра
Зона ночi
Українцi.
Надiя
Жар-птиця
Зона ночi
25-й кадр
Абзац!

НТН
05.00 Т/с «Таємницi
слiдства 11»

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

13.00
15.15
19.30
21.15
23.30
01.30
03.00
03.25

Т. Устинової.
Розлучення та дiвоче
прiзвище»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-12»
Т/с «Таємницi
слiдства-12»
Х/ф «Закоханий i
беззбройний»
Х/ф «Знайомство з
Факерами»
Х/ф «Нiч над
Манхеттеном»
Т/с «Закон i
порядок-11»
Речовий доказ
Випадковий свiдок

ТЕТ
07.45 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
08.55 М/с «Гуфi i його
команда»
10.55 «Єралаш»
12.00 Т/с «Маленькi
таємницi»
14.00 Вiталька
15.00 Країна У
15.55 Даєш, молодь!
17.15, 19.05 Розсмiши
комiка
18.10, 22.55 Т/с
«Свiтлофор»
20.00 Х/ф «Один вдома-3»
21.55 6 кадрiв
23.55 Х/ф «Банди НьюЙорка»
02.35 Бiйцiвський клуб
03.20 З ночi до ранку

УКРАЇНА
06.15, 13.10 Т/с «ОСА»
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.45 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, 19.40 Говорить
Україна

18.00 Т/с «Врятувати боса»
20.50 Т/с «Країна 03»
21.55 Футбол. ЧС 2014.
Швейцарiя – Францiя

00.00 Великий футбол
01.15, 03.30 Т/с «Право на
правду»

05.00 Нехай говорять
05.50 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1
10.00, 10.45, 15.40 Футбол
News. Live
10.10, 10.55 Оле, Мундiаль!
11.30, 18.50 М/с «Кумедний
м'яч»
11.40, 18.55 Японiя –
Грецiя. Чемпiонат
свiту ФIФА 2014
13.40, 01.25 Уругвай –
Англiя. Чемпiонат
свiту ФIФА 2014
18.00 Мiнi-iсторiї Кубка
свiту
18.15 Найвидатнiшi
футбольнi збiрнi свiту
21.00 Мундiаль. Матч-центр
21.50 Live. Швейцарiя –
Францiя. Чемпiонат
свiту ФIФА 2014
03.15 Швейцарiя – Францiя.
Чемпiонат свiту ФIФА
2014
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20:40 «СУДДЯ ДРЕДД 3D»

23:25 «КАРАТЕ-ПАЦАН»

ICTV

СТБ

Негідники, покидьки, вкрай
знахабнілі злочинці й бандитські
угруповання все одно не бажають здавати свої зміцнілі позиції,
побоюючись лише одного – зустрічі з легендарним Суддею
Дреддом...

Дре Паркер разом з матір'ю переїжджає з Детройта в незнайомий
Пекін. На його шляху стає банда
хуліганів на чолі з Ченом, який
володіє мистецтвом кунг-фу.
Єдиний спосіб перемогти його –
зустрітися з ворогом на турнірі.

Ельза та Клайв синтезували ДНК
людини і тварини. У результаті
на світ з'явилася дівчинка, що
згодом стала жінкою-химерою.
З нею у творців виявляється
особливий зв'язок, що загрожує
їм смертельною небезпекою.

Фільм за романом В. Скотта.
Глядачів чекає зустріч з середньовіччям, коли жили національні герої Англії Робін Гуд і його
стрілки, лицар-розбійник Фрон
де Беф і, звичайно ж, відважний
і благородний Айвенго.

ІНТЕР

06.05 Шустер live
06.10 Шустер live
09.15 Футбол. Чемпiонат

05.00 Х/ф «Зигзаг удачi»

13.25
14.40
16.00
18.00
18.55
21.00
21.45
22.50
22.55
23.00
23.35
00.00
01.20
01.50
02.45
03.10
03.40
04.30
05.15

01:40 «БАЛАДА ПРО ЛИЦАРЯ АЙВЕНГО»

1+1

ПЕРШИЙ

11.20

23:55 «ХИМЕРА»

НОВИЙ КАНАЛ

свiту-2014. Iталiя –
Коста-Рика
Футбол. Чемпiонат
свiту-2014.
Швейцарiя – Францiя
В гостях у Д. Гордона
Музична академiя.
Євробачення
Футбол. Чемпiонат
свiту-2014.
Гондурас – Еквадор
Футбольна самба
Футбол. Чемпiонат
свiту-2014.
Аргентина – Iран
Пiдсумки дня
Концертна програма
Лото «Мегалот»
Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
Вiд першої особи
Золотий гусак
Дружина
Пiдсумки дня
Музична академiя.
Євробачення
Книга.ua
Д/ф «Київська
старовина. Свiт
мистецтва»
Надвечiр'я
Алхiмiя любовi
Нехай вам буде
кольорово!

Фотограф Орєшніков виграє по
облігації величезну суму. Але
колектив фотоательє дізнається, що гроші на
покупку облігації
були взяті з каси
взаємодопомоги... Виходить,
виграш повинен
стати колективною власністю.

1+1

06.00 ТСН
07.00 Квартирна лотерея
«ХТО ТАМ»
команда»
08.35 М/с «Гуфi та його
команда»
09.00 Свiтське життя
10.00 Х/ф «Непутяща
невiстка»

08.00
08.35
09.30
10.00
12.00
16.00
18.00
20.00
21.00
22.55
00.00
03.30
04.15

08.00
09.10
10.05
10.30

23.25
02.05
02.50
05.40

Казкова Русь
Вечiрнiй Київ-2014
Вечiрнiй квартал
Розсмiши комiка-5
ТСН
Українськi сенсацiї
Вечiрнiй квартал у
Туреччинi
Х/ф «Каратепацан» Y
ТСН
Х/ф «Казино» Y
Телемагазин

Винищення»
Зiрка YouTube
Квартирне питання
Дача
Х/ф «Бермудський
трикутник»
Щаслива сім’я:
Джон, Грейс і
двоє дітей, Енні і

При розлученні
батьки шестирічного Дениса
сплавили його дідові з бабою.
Батько Дениса
випадково гине,
а рік потому до
Рожкових приїжджає Ліза, мати
Дениса, і вимагає повернути
дитину...

13.50
14.20
16.20
18.30
19.30
20.15
21.20

СТБ

05.00 Факти
05.40 Свiтанок
06.35 Х/ф «Мортал Комбат.

08.10 М/с «Гуфi та його

06.25 Х/ф «Коханню всi
вiки...»
Школа доктора
Комаровського
Д/ф «Форпост»
Новини
Х/ф «Любовi цiлюща
сила»
Т/с «Всупереч
усьому»
Мiжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала 2013»
Х/ф «Чоловiк на
годину»
Подробицi
Х/ф «Чоловiк на
годину»
Великий бокс.
М. Бурсак –
М. Маррей
Т/с «Слiди апостолiв»
Подробицi
Т/с «Слiди апостолiв»

ICTV

Сем, – відправилася на яхті в захоплюючу подорож по Карибському морю. Ніщо
не віщувало біди.
І раптом – сонячне затемнення. А потім почалася страшна
буря...

12.25
12.45
13.15
18.45
19.15
20.05
22.05
23.55
01.50
03.45

Т/с «Дiзнавач-2»
Факти. День
Т/с «Дiзнавач-2»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини.
Пiдсумки
Т/с «Дiзнавач-2»
Х/ф «Бiла iмла»
Х/ф «Химера» Y
Х/ф «Iмла» Y
Т/с «Карадай»

НОВИЙ

06.25 Х/ф «Балада про

08.05
09.00
10.10
12.05
14.00
16.05
17.55
22.00
22.55

вiдважного лицаря
Айвенго»
Караоке на Майданi
Все буде смачно!
Хата на тата
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
Х/ф «Час щастя»
Х/ф «Час щастя-2»
Х/ф «Тато напрокат»
Вагiтна у 16
Доньки-матерi
Якщо ви не можете знайти
спільну мову з
дитиною, не знаєте, як застерегти її від помилок... Або, навпаки, вступаєте у
доросле життя і
не знаходите розуміння у своїх
батьків – ця програма для Вас!

23.55 Давай поговоримо

05.40 М/с «Мисливцi за
06.25
07.30
10.00
12.40
14.00
15.50
18.10

Лінкольн ШістьЕхо – мешканець
поселення середини XXI століття.
Лінкольн сподівається опинитися
серед тих, кого
відправлять на
«Острів» – останнє незабруднене
місце. Але скоро
Лінкольн з’ясовує, що все, що
стосується
«Острова», –
брехня.

20.40 Х/ф «Суддя
22.50
00.45
02.25
02.30
03.20
03.25

01.40 Х/ф «Балада про

04.20
04.25

вiдважного лицаря
Айвенго»
03.10 Нiчний ефiр

05.10
05.15

про секс

привидами»
М/с «Том i Джеррi»
Ревiзор
Ревiзор
Ревiзор постшоу
Хто зверху-2
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Острiв» Y

Дредд 3D»
Хто зверху-2
Х/ф «21 i бiльше» Y
Зона ночi
Iван Франко
Зона ночi
Катерина Бiлокур.
Послання
Зона ночi
Становлення
українського
нiмого кiно
Зона ночi
25-й кадр

НТН

04.10 Т/с «Таємницi
слiдства-12»
07.30 Т/с «Детективи
Т. Устинової.
Розлучення та дiвоче
прiзвище»
11.30, 02.50 Речовий доказ
12.00 Головний свiдок
12.55, 03.15 Випадковий
свiдок
13.35 Правда життя
14.05 Крутi 90-тi
15.00 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
19.00 Т/с «Каменська-4»
22.30 Т/с «Людина вiйни»
02.00 Х/ф «Нiч над
Манхеттеном»

ТЕТ

07.30
08.30
09.00
09.40

Байдикiвка
М/с «Смiшарики»
Мультик з Лунтiком
М/с «Дашадослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10.35 М/с «Фiксики»
11.30 М/ф «12 завдань
Астерiкса»
12.55 Х/ф «Розумна
селянська донька»
14.00 «Єралаш»
14.55, 02.10 Х/ф «Острiв
Нiм»
16.35 Х/ф «Бригада М»
18.05 Х/ф «Один вдома-3»
20.00 Розсмiши комiка
22.00 Уральскi пельменi
23.15 Х/ф «Перл Харбор»
03.40 З ночi до ранку

УКРАЇНА

07.00, 19.00, 03.00 Подiї
07.10, 09.00 Т/с «Iнтерни»
09.50 Один за сто годин
10.50 Х/ф «Любов до
запитання»

12.50 Х/ф «Мама виходить
замiж»

14.50, 19.40 Т/с «Листок
очiкування»

21.55 Футбол. ЧС 2014.
Германiя – Гана

00.00 Великий футбол
00.55 Футбол. ЧС 2014.
Нiгерiя – Боснiя

03.40 Т/с «Право на
правду»
ФУТБОЛ 1

08.40, 00.00 Великий

футбол. Бразилiя
2014
10.00, 10.45, 15.40 Футбол
News. Live
10.10, 10.55 Оле, Мундiаль!
11.30, 18.50 М/с «Кумедний
м'яч»
11.40, 18.55 Гондурас –
Еквадор. Чемпiонат
свiту ФIФА 2014
13.40, 00.55 Швейцарiя –
Францiя. Чемпiонат
свiту ФIФА 2014
18.00 Мiнi-iсторiї Кубка
свiту
18.15 Найвидатнiшi
футбольнi збiрнi свiту
21.00 Мундiаль. Матч-центр
21.50 Live. Нiмеччина –
Гана. Чемпiонат свiту
ФIФА 2014
02.55 Профайли

qrjlprfpoojl
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20:20 «ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН»

20:40 «СПЕЦІАЛІСТ»

22:20 «ПУНКТ ПРИЗНАЧЕННЯ-5»

23:00 «В ОБЛОЗІ-2»

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

Дружину і дочку Клайда вбивають. Коли злочинців знаходять,
справу доручають помічникові
прокурора Райсу, який змушений
піти на угоду з одним із убивць.
Через 10 років того, що уникнув
покарання, знаходять мертвим...

Два фахівці-підривники, вчитель і
учень не сходяться характерами.
В одному живуть людські почуття,
інший їх втратив. Звільнений зі
служби за жорстокість стараннями вихованця, вчитель затаїв
злобу. Ним керує тільки помста ...

Одного разу Сему Лоутону примарилося, що він з друзями йде
по високому мосту, і раптом цей
міст руйнується. Опиняючись в
цьому «смертоносному» місці,
Сем починає панікувати і вмовляє друзів тікати звідти.

Колишній морський піхотинець
після служби повертається додому. Разом з ним їде його чарівна юна племінниця. Але несподівано їхня подорож стає
смертельно небезпечною: потяг
захоплюють терористи...

ПЕРШИЙ
06.05 Свiт православ'я
06.40, 07.20, 08.40 Спорт
06.50 Д/ф «На його
територiї...»
07.30 Дружина
09.15 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Аргентина
– Iран
11.20 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Нiгерiя –
Боснiя i Герцеговина
13.25 В гостях у Д. Гордона
14.25 Д/ф «Останнiй напис»
15.20 Дiловий свiт. Тиждень
16.00 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Нiмеччина
– Гана
18.00 Футбольна самба
18.55 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Бельгiя –
Росiя
21.00, 02.55 Пiдсумки дня
21.30 Х/ф «Два бiйцi»
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки
23.35 Х/ф «Син полку»
00.55 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. США –
Португалiя
03.15 Музична академiя.
Євробачення
04.10 Свiт навколо нас
04.30 Алхiмiя любовi
05.15 Нехай вам буде
кольорово!

ІНТЕР
06.00 Т/с «Слiди апостолiв»
07.50 Великий бокс.

08.55

09.30
10.00
14.00

М. Бурсак –
М. Маррей
Школа доктора
Комаровського.
Невiдкладна
допомога
Недiльнi новини
Т/с «Гидке каченя»
Х/ф «Чоловiк на
годину»
Андрій, який працює у фірмі «Чоловік на годину»,
приїжджає за викликом в квартиру самотньої жінки з дитиною.
Хлопчик вирішує,
що Андрій – його
тато. Тепер дитина мріє тільки
про те, щоб
одружити «батьків»...

1+1
06.00 Х/ф «Змiєлов»
07.35 Марiччин кiнозал
08.10 М/с «Гуфi та його

08.35
09.00
10.10
11.00
12.05
14.55
16.25
18.25
19.30
21.00
22.10

Костянтин Воронцов на прізвисько Тато
Карло, власник
великої транспортної компанії,
не в силах змиритися з тим, що
єдина дочка Катя
виходить заміж
проти його волі.
Костянтин вирішує підставити
новоспеченого
зятя...

18.00 Х/ф «Не в хлопцях
20.00
21.45
02.05
03.35
04.15

щастя»
Подробицi тижня
Т/с «Без права на
вибiр»
Подробицi тижня
Д/ф «Леонiд Биков.
Зустрiчна смуга»
Т/с «Гидке каченя»

команда»
М/с «Гуфi та його
команда»
Лотерея «Лото
«Забава»
ТСН
Свiт навиворiт-5
М/с «Маша i Ведмiдь»
Мiняю жiнку-9
Х/ф «Рiдна
кровиночка»
Українськi сенсацiї
ТСН-Тиждень
Мiй малюк зможе
Х/ф «Улюблена
дочка Тата Карло»

00.15 Х/ф «Квiтка зла»
02.05 Х/ф «Непутяща

ICTV
05.15 Факти
05.45 Свiтанок
06.20 Квартирне питання
07.05 Х/ф «Втiкачi»
Марк Додж засуджений на 18
місяців за
комп’ютерну крадіжку. Крім грошей він, сам того
не відаючи, став
власником диска, що містить інформацію про
ватажка кубинської мафії. Агенти
ФБР і кубинські
найманці починають полювати за
Доджем.

07.10
09.00
10.30
14.50
19.00
20.30

10.50
12.45
13.15
18.45
20.20
22.20
00.05
01.30
03.10

нiндзя-4. Повне
винищення»
Т/с «Платина»
Факти. День
Т/с «Платина»
Факти тижня
Х/ф «Законослухняний
громадянин»
Х/ф «Пункт
призначення-5» Y
Х/ф «Пункт
призначення-4» Y
Х/ф «Химера» Y
Т/с «Карадай»

«Святого Луки»
Х/ф «Чорний
принц»
Все буде смачно!
Т/с «Метод
Фрейда»
Х/ф «Тато
напрокат»
Битва екстрасенсiв
Х/ф «Лабiринти
кохання» Y
Він щойно врятував життя бізнесменові, прикривши його своїм тілом. Він пішов від
дружини, заставши її в ліжку з коханцем. Начальник приватного
охоронного
агентства доручив очолити охорону будинку
дочки впливового і багатого чо-

08.50 Х/ф «Американський

невiстка»

04.55 Телемагазин
05.25 ТСН-Тиждень

СТБ
05.40 Х/ф «Повернення

ловіка.

22.05 Х/ф «Торкнутися
неба» Y

НОВИЙ
05.50 М/с «Мисливцi за

дiвчина» Y

лiхтарiв»

привидами»

06.50 М/ф «Фантазiя»
09.00 М/ф «Замбезiя»
10.40 М/ф «Том i Джеррi.
12.15
14.20
16.15
18.15

Фiльм»
Файна Украйна
Хто зверху-2
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Руйнiвник» Y

У 2032 в кріов’язниці після 35річної заморозки
пробуджується
небезпечний
злочинець Саймон Фенікс. Влада шукає того,
хто зміг би здолати лиходія, і
розморожують
сержанта Джона
Спартона, засудженого за його
сутичку з Феніксом.

20.40
23.00
01.05
02.40
02.45
03.10
03.40
03.45
04.40
04.45

23.55 Х/ф «Iнтер–
02.35 Нiчний ефiр

НТН
04.25 Т/с «Вулицi розбитих

05.00
05.05

Х/ф «Фахiвець» Y
Х/ф «В облозi-2» Y
Х/ф «Сестри» Y
Зона ночi
Леопольд, або Втеча
вiд свободи
Червона Земля (Terra
Vermelha)
Зона ночi
Десята муза в Українi
Зона ночi
Моя адреса –
Соловки. Навiщо
перекладати Вергiлiя
Зона ночi
25-й кадр

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

12.00 Агенти впливу
12.50 Х/ф «Днiпровський
рубiж»

15.20 Т/с «Я йому вiрю»
19.00 Т/с «Павутиння-4»
22.45, 04.35 Випадковий
свiдок

23.30 Rise As One.

УКРАЇНА
06.20 Подiї
07.00 Таємницi зiрок
07.55 Х/ф «Мама виходить
замiж»

09.50 Т/с «Країна 03»
15.00 Т/с «Листок
очiкування»

19.00 Подiї тижня
20.30 Т/с «Листок
очiкування»

Перемир'я у Свiтовiй
вiйнi
00.00 Х/ф «Абсолютне зло»
01.35 Х/ф «Знайомство з
Факерами»
03.30 Речовий доказ

23.00 Х/ф «Любов до

ТЕТ
06.00 Т/с «Пригоди
Електронiка»
07.30 Байдикiвка
08.30 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Дашадослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10.35 М/с «Фiксики»
11.10 М/ф «Фея Дiн-Дiн та
загублений скарб»
12.25 Х/ф «Бригада М»
13.55 Х/ф «Хакери»
15.55, 02.05 Х/ф «50
перших поцiлункiв»
17.45 Х/ф «Перл Харбор»
21.00 Х/ф «Банди НьюЙорка»
23.55 Х/ф «Привид опери»
03.35 З ночi до ранку

ФУТБОЛ 1
10.00, 10.45, 15.40 Футбол
News. Live
10.10, 10.55 Оле, Мундiаль!
11.30, 18.50 М/с «Кумедний
м'яч»
11.40, 18.55 Нiгерiя –
Боснiя-Герцеговина.
Чемпiонат свiту ФIФА
2014
13.40, 01.25 Нiмеччина –
Гана. Чемпiонат свiту
ФIФА 2014
18.00 Мiнi-iсторii Кубка
Свiту. Аргентина 1978
18.15 Найвидатнiшi
футбольнi збiрнi свiту
21.00 Мундiаль. Матч-центр
21.50 Live. Пiвд. Корея –
Алжир. Чемпiонат
свiту ФIФА 2014
03.15 Пiвд. Корея – Алжир.
Чемпiонат свiту ФIФА
2014

запитання»

01.00 Д/ф «1941»
04.50 Подiї тижня
06.10 Срiбний апельсин

СКАНВОРД

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

1+1

ICTV

СТБ

НОВИЙ

НТН

УКРАЇНА

ТЕТ

ФУТБОЛ 1

12

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ
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ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!
БУШАНСЬКОГО Василя Васильовича
з 60-річчям, СТЕПАНЕНКА Олександра
Олеговича, ХАБІБРАХМАНОВА Фаріда
Мудасовича з 55-річчям, КОБЗАРЕНКА
Миколу Миколайовича з 50-річчям та
іменинників червня місяця:
полковника запасу МЕЛЬНИЧЕНКА
Володимира Івановича; підполковника
запасу КОЗУБА Олега Вікторовича;
підполковника запасу ЯКУШЕВА Григорія
Миколайовича; майора запасу НОСКОВА
Павла Павловича; капітана запасу
ПОГОРІЛОВА Віктора Валентиновича;
старшого прапорщика запасу ЛЯШЕНКА
Валерія Володимировича; прапорщика
запасу БУРЛАЧЕНКА Віталія Івановича; вдову
ветерана прикордонника ГЕРШУН Галину
Іванівну!
Бажаємо міцного здоров’я, добробуту, наснаги
та дружніх стосунків у родинах!

Колектив управління кадрів Адміністрації
Державної прикордонної служби України
щиро вітає з Днем народження полковника
ГУМЕНЮКА Олександра Леонідовича!
Бажаємо Вам міцного здоров'я, щастя,
благополуччя, подальших успіхів у будь-яких
починаннях, щоденних справах, сміливих
планах і сподіваннях! Хай Вас підтримують
і надихають рідні люди, розуміють та
допомагають колеги, минають негаразди
й непорозуміння. Хай доля збагачує Вас
життєвою мудрістю, енергією, натхненням і
радістю сьогодення!
Рада та актив громадської організації «Ветеран
кордону» Одеського прикордонного загону
щиро та сердечно вітають полковника у
відставці СВІНОВА Петра Миколайовича
з 90-річчям; старших прапорщиків запасу
АХМАДУЛІНА Асхата Масгутовича,

ПАТРІОТИЧНА ЮНЬ

Кордон дитячими очима

HI–TECH

Ще кілька місяців тому зустріти у Херсоні прикордонника
було рідкістю. Тепер у місті й регіональне управління
Держприкордонслужби, і прикордонний загін. І чим більш зрима
загроза сусіда–агресора, тим більше люди говорять про кордон. Як
його нині бачать діти Херсона, дізнавалися організатори конкурсу
дитячого малюнка відповідної тематики.

Полімер
врятує «життя»
смартфонам
Найбільш розповсюдженою
«Ахіллесовою п’ятою»
кожного смартфона після його
падіння є екран. Зазвичай
він тріскається або й узагалі
розбивається. Але незабаром
ситуація може змінитися.
Сергій ПОЛІЩУК

Так, вчені з університету Акрон (штат
Огайо, США) розробили новий тип екра
нів для засобів мобільного зв’язку. Сьогод
ні при виготовленні скла для сенсорних
екранів використовується сполука індію та
оксиду олова, на яку нанесені мікроелек
троди, що, в свою чергу, й роблять скло
сенсорним. Сутність же нової технології
полягає у використанні прозорого шару
електродів з метою зробити поверхню по
лімера гнучкою й водночас твердою.

Сергій ГУЗЕНКО

Ю Чжу, доцент кафедри вивчення по
лімерів університету, розповідає, що собі
вартість виробництва таких дисплеїв сут
тєво нижча за виготовлення традиційних,
адже не вимагає дорогого склодувного
устаткування.
– Ми очікуємо, що наша полімер
на плівка зробить революцію в інду
стрії виробництва засобів із сенсорними
дисплеями, – каже Ю Чжу. – З нею про
блему розбитих екранів можна вирішити
раз і назавжди.
Автори винаходу запевняють, що цей
матеріал зберігає свої властивості і форму
навіть після 1000 згинань.
n

ВЕСЕЛИМ ОЛІВЦЕМ

Ініціаторами конкурсу дитячого ма
люнка стали заступник начальника Хер
сонського загону підполковник Анатолій
Харлаша та начальник відділу виховної
роботи загальноосвітніх навчальних за
кладів міста Херсон Валентина Поздняк.
У конкурсі взяли участь учні 14 класів з 33
загальноосвітніх закладів. Із представлено
го 171 малюнка призові місця зайняли 12.
Діти малювали людей в однострої, море,

собачок, прикордонні стовпи... Варто
сказати, що обличчя прикордонників зо
бражали добрими й усміхненими і на біль
шості малюнків поміщали синьожовтий
стяг. Ким бачать прикордонників маленькі
херсонці коротко і влучно сказала одна з
переможниць конкурсу – першокласниця
Настя Зоріна.
– Це дяді, які захищають нас від пога
них солдатів, – промовила дівчинка.
Фінал конкурсу організатори зробили
справжнім дитячим святом, вручивши ма
леньким художникам різноманітні пода
рунки – іграшки, футболки та дипломи. n

Нікіта Капшук
Васильківський район
Київської області.
Допоможіть знайти
14-річного юнака!
Хлопчик відпочивав
на дачі у своєї бабусі в с. Порадівка Васильківського району
Київської області. 2 червня 2014 року він мав їхати додому в м. Боярка, тому вранці пішов
з дому бабусі на автобусну зупинку. Більше рідні його не бачили.
Прикмети дитини: 170-172 см на зріст. худорлявої статури, овальне обличчя, коротке
темно-русяве волосся, прямі брови, повні
губи, світло-карі очі.
Одяг: чорна куртка, сорочка, чорні брюки.
Особливі прикмети: шрам під лівим оком.
Примітка: при собі мав чорну сумку.
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Дізнавшись, що до кордонів України
підходить військова техніка РФ, з боку
України почали підтягуватися приймаль
ники металобрухту.
* * *
Для власників прибережної нерухо
мості в Криму є дві новини – погана й
хороша.
Погана: хто здає кімнати відпочиваль
никам, платитиме податки.
Хороша: платити не доведеться – від
почивальники не приїдуть.
* * *
Ви будете сміятися, але російськомов
ні папуги Африки теж просять Путіна про
захист.
* * *
– Нацрада з телебачення і радіо
мовлення закликала провайдерів припи
нити трансляцію російських телеканалів.
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– І звідки ми тепер знатимемо, що ро
сійські канали брешуть?
* * *
Як стало відомо, найближчим часом
Янукович стане завідувачем кремлівсько
го гаража.
* * *
– Чула, Параско? Росія хоче захопити
Україну!
– Та що ти таке верзеш…
– Богом присягаюся, Януковича вже в
полон взяли.
* * *
Стало відомо, що під виглядом сепара
тистів орудують шукачі скарбів. По черзі
захоплюючи будівлі, вони шукають бун
кери з золотом Януковича.
* * *
У Криму: «Скажіть: ми вже Росія чи
буде ще гірше?».
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