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З бою до раю

Вони віддали життя за Батьківщину… П’ятьох колег
втратили прикордонники в Маріуполі в день, який мав
бути безпечним. Напередодні було оголошено, що місто
зачищене від терористів і в Маріуполь переміщується
Донецька облдержадміністрація.

Олег БОЙКО

Бойовики напали підступно – із засідки. Колона, якою їхали військовослужбовці Навчального центру ДПСУ, попала під обстріл. Виконуючий обов’язки
начальника Навчального центру полковник Ігор Павлов підозрює, що колону
чекали, адже для засідки обрали відкрите
пристріляне місце. Спершу трьома пострілами з гранатомету зупинили транспорт. Один постріл влучив у автомобіль
з військовим майном, у кабіні якого були
водій – службовець Олександр Остров-

ський і прапорщик Володимир Гречаний.
Обоє загинули – Островський на місці,
а Гречаний – у маріупольській лікарні.
Після гранатометів включилися снайпери. Пострілами в голову вони забрали
життя майора Миколи Зайцева та старшини Сергія Єпіфанова. Майор Віталій
Вінніченко загинув від розривної кулі,
яка попала у незахищену бронежилетом
зону під рукою, розповів полковник Павлов. На щастя, на допомогу побратимам
за кілька хвилин надійшла група з Донецького загону, а трохи пізніше підійшли й
бійці Нацгвардії. Ще 7 прикордонників у
тому бою отримали поранення, зараз їм
надається уся необхідна допомога.
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з них
незаконні мігранти

Терористи не просто забрали життя прикордонників, вони залишили без
батьків сімох дітей, серед яких народжена цього року дівчинка навіть не буде
пам’ятати як виглядав її татусь.
У той час як проросійські бойовики
ховають трупи бандитів під парканами,
викидають їх у солоні озера, з загиблими прикордонниками прощалися як зі
справжніми героями. ¯хній подвиг вшанували найвищі посадові особи держави.
Хвилиною мовчання починали засідання
Парламенту та Уряду. Президент доручив
виплатити родинам прикордонників та
49 військовослужбовців ЗСУ, які того ж
дня загинули в ході антитерористичної
операції, по 610 тисяч гривень.
На прощання з героями в Навчальному центрі ДПСУ зібралися люди з
усієї Черкащини і не тільки. Було багато молитов і плачу. Сліз не ховали ні
родичі героїв, ні їхні побратими. Прикордонників, які загинули в Маріупо-
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лі, посмертно нагородили почесними
відзнаками «За заслуги перед Черкащиною». Голова Черкаської облдержадміністрації Þрій Ткаченко виступив з
ініціативою перейменувати вулиці Черкас з комуністичними назвами іменами
нинішніх героїв. Також він пообіцяв
всебічну підтримку родині Сергія Єпіфанова (він із Черкащини. – Ред.).
На прощання колеги під наказ «Рівняння на героїв» пройшли маршем повз
труни з загиблими побратимами. Після
цього траурні кортежі повезли тіла загиблих героїв до місць, де їх поховали:
на Вінниччину, Полтавщину, Миколаївщину, Київщину і в Золотоношу, що на
Черкащині. А душі загиблих нині молять Бога за Україну, бо як сказав у своїй промові митрополит Сафроній: «Я
вірю, що Господь вселить їх у Царство
Боже, тому що вони поклали свої душі
за нас, за нашу волю, за наше життя, за
наш спокій».
n
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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

n Віддячать
землею

Трагічні події в «гарячому»
регіоні України змушують
кожного її громадянина
задуматися про свій
внесок у велику справу.
Так, землевпорядники
Черкащини теж вирішили
долучитися до допомоги тим
військовослужбовцям, котрі
сьогодні в умовах неоголошеної
війни продовжують захищати
рідну країну. Вони визначили
із земель запасу державної
власності Черкащини 208
земельних масивів, що в
подальшому на безоплатній
основі надаватимуться
військовослужбовцям Збройних
Сил України, які захищають
суверенітет держави. Загальна
площа виділеної землі становить
2113 га. Із них 170 масивів
(площею 1883 га) плануються
визначити для ведення
садівництва, 38 (площею 230 га)
– для індивідуального дачного
будівництва.
Василь ДРОЗДОВ

n «Військові» не

оподатковуються
Міндоходів повідомляє,
що при виплаті фізичній
особі доходу за пред’явленим
сертифікатом казначейського
зобов’язання «Військові» він
не підлягає оподаткуванню
та не включається до
загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу такого
платника. Також при продажі
сертифікату «Військові» на
вторинному ринку, інвестиційний
прибуток, отриманий фізичною
особою, не включається до
загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу
такого платника та не підлягає
оподаткуванню. Нагадаємо,
що громадяни з метою
надання фінансової допомоги
вітчизняним Збройним Силам
для підвищення їх боєготовності
та зміцнення обороноздатності
держави можуть придбати
сертифікати казначейського
зобов’язання «Військові» в ПАТ
«Державний ощадний банк
України».
Олена ТАЩИЛІНА

n Сім’ям

загиблих – більші
виплати
Кабінет Міністрів України
своїм рішенням збільшив
щомісячну допомогу для
сімей загиблих на Майдані,
а також правоохоронців і
військовослужбовців. «Щодо
умов призначення пенсій у
зв’язку із втратою годувальника.
У нас таких 115 сімей. Зараз
ухвалено рішення збільшити для
них виплати», – прокоментувала
рішення Уряду міністр
соцполітики Людмила Денисова.
Зокрема, передбачається, якщо
в сім’ї два утриманці, то виплата
буде рівнятися 6,5 тис. гривень
(раніше 5 тис.), якщо 3 особи – 8
тис. гривень. Перерахування буде
проведено починаючи з квітня
нинішнього року.
Світлана ДЕЙЧУК

ІНІЦІАТИВА ПРЕЗИДЕНТА

Зариємо кордон, припинимо вогонь

Мирний план Президента України
Петра Порошенка нині для України та
й мабуть для всього цивілізованого
світу – це надія на стабілізацію ситуації
в європейському регіоні. Проте однією
з основ для початку реалізації мирного
плану є закриття кордону з Росією.
Валентина ЛАЗАРЧУК

Як зазначив Глава
Держави, його мирний
план має 14 пунктів і зараз триває підготовка до
початку його реалізації.
«План почнеться з мого
наказу про одностороннє припинення вог-

ню», – повідомив днями журналістам Петро
Порошенко. «Можу сказати, що час припинення вогню буде достатньо
коротким. Ми чекаємо,
що одразу після цього
відбудеться роззброєння
військових формувань,
наведення ладу і порядку. Очікуємо, що будуть
звільнені заручники та

захоплені будинки, що
гарантіями безпеки громадян Донбасу скористається велика кількість
мирного
населення»,
– наголосив Президент.
Він підкреслив, що зі
свого боку влада запропонує амністію тим, хто
не скоював тяжких злочинів, та організацію
коридору для відходу
роззброєних бойовиків з
території України.
Під час засідання Ради
нацбезпеки та оборони
Верховний
Головнокомандувач назвав переш
кодою до припинення
вогню відсутність можливостей повністю контро

лювати ділянку кордону
з Росією. «Відверто кажу,
що це є єдиним стримуючим моментом для
запровадження режиму
припинення вогню. Як
тільки кордон буде закритий, ми одразу ж можемо
проголошувати систему
припинення вогню. Оголошувати
припинення
вогню на відкритому кордоні є безвідповідально до
ситуації, яка складається
у Донецьку і Луганську. І
сьогодні я ще раз кажу: рівень боєздатності, рівень
рішучості Збройних Сил,
прикордонників, Національної гвардії дає мені
підстави для стриманого

оптимізму щодо термінів
запровадження», – сказав
Петро Порошенко.
Президент України завірив, що активне і рішуче
підвищення боєздатності
Збройних Сил України
має стати ключовим елементом його президентської політики, яка гарантуватиме недоторканість
кордонів України, в тому
числі на ділянці кордону з
Російською Федерацією.
Він висловив позитивну
оцінку діям силовиків з
відновлення контролю на
кордоні. «Можна стверджувати, що шляхи потрапляння до української
території збройних підрозділів, танків, систем
залпового вогню, артилерії, яка ще нещодавно
вільно перетинала кордон
– сьогодні на двох найбільш небезпечних ділянках закрито. Рішучими
діями учасниками АТО
буде відновлено безпеку
на державному кордоні.
Є усі сподівання, що усе
буде зроблено у повному
обсягу», – сказав Петро
Порошенко.
n

АКТУАЛЬНО

Кордон стіною,
або Нове лице сусідства
Офіційні повідомлення все частіше містять інформацію,
що стосується східного кордону. Неприхована агресія
Російської Федерації спонукає українську владу вживати
вичерпних та жорстких заходів щодо межі з Росією.
Найближчим часом цей сегмент українського кордону може
суттєво змінитися.
Андрій КУЧЕРОВ

Так, днями Верховна Рада підтримала
постанову щодо посилення захисту державного кордону (реєстраційний № 4048а). За
дане рішення проголосував 261 народний
депутат. Постановою рекомендується Державній прикордонній службі України у місячний термін розширити штат для більш
повного охоплення ділянки державного
кордону з Російською Федерацією. Тим же
документом Кабінету Міністрів України рекомендовано у місячний термін визначити
кількість пунктів пропуску через державний
кордон з Росією. Відповідно до постанови
пропонується негайно затвердити документи, необхідні для проведення в односторонньому порядку демаркації сухопутної
ділянки кордону з Російською Федерацією,
обладнаної за прикладом зовнішніх кордонів Європейського Союзу.
Також передбачено негайно ухвалити рішення про призупинення роботи пунктів пропуску через державний кордон та посилити
контроль над ділянкою державного кордону з
Республікою Молдова в районах межування з
невизнаною Придністровською Молдавською
Республікою. Постановою також передбачено
виділення коштів для впорядкування сухопутної ділянки державного кордону з Російською
Федерацією, розширення штату Державної
прикордонної служби України та реалізації інших практичних заходів.
Ще більш категоричними були підсумки
засідання Ради національної безпеки і оборони України. За його результатами Уряду
доручено провести односторонню демаркацію українсько-російського державного
кордону.

«Доручено Кабінету Міністрів України організувати односторонню демаркацію
українсько-російського державного кордону, забезпечити його належне інженернотехнічне облаштування відповідно до сьогоднішніх загроз національній безпеці»,
– заявив після засідання секретар РНБО
Андрій Парубій. Крім того, Андрій Володимирович зазначив: «Серед цих рішень слід
відзначити будівництво інженерних споруд
уздовж нашого кордону й невідкладні заходи для розвідки щодо нейтралізації диверсантів, які проходять на територію України».

Свій варіант, якими можуть бути інженерні споруди на кордоні, виніс на розгляд
цього тижня голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ігор Коломойський. Він запропонував Президенту
України Петру Порошенко негайно розпочати будівництво укріпленої стіни вздовж
кордону з Росією на території Донецької,
Луганської та Харківської областей.
«Мирну Фінляндію від Сталіна врятувала лінія Маннергейма. Таку лінію повинна
побудувати й Україна, щоб захистити себе
від Путіна. Стіна на кордоні Ізраїлю дозволяє ефективно відбивати атаки терористів»,
– сказав Коломойський, коменетуючи власну ініціативу.

Проект, переданий для ознайомлення,
передбачає встановлення протягом 5-6
місяців суцільного металевого паркану
з високоміцної сталі та колючого дроту.
Підходи до перепони необхідно перегороджувати ровами і колючим дротом як з російського, так і з українського боку, щоб
унеможливити доступ до перепони мирних жителів і тварин. Ширина і глибина
ровів мають забезпечити їх недоступність
для автотранспорту та бронетехніки. Закритий для проникнення випадкових людей простір між ровами і огорожею має
бути повністю замінований сигнальними
і протипіхотними мінами. По металевому
паркані треба пропустити електричний
струм.
Загородження буде прикриватися мотоманевреними групами українських Збройних Сил, прикордонниками та Нацгвардією.
Вартість установлення 1920-кілометрової
металевої огорожі державного кордону становитиме близько 50 млн. євро. Загальна
вартість інженерних робіт зі створення такої
перепони не перевищить 100 млн. євро. Всі
роботи будуть здійснені силами українських
підприємств. Значну частину інженерних
робіт зі створення такої перепони вже зараз
готовий профінансувати благодійний фонд
«Дніпро-1».
«За наявності державної підтримки та
ухвалення рішення Президентом України
Петром Порошенком благодійний фонд
«Дніпро-1» готовий виконати весь обсяг
зазначених робіт і побудувати укріплену лінію державного кордону на території трьох
областей протягом 5–6 місяців. Для реалізації проекту необхідно його затвердження Верховним Головнокомандувачем», –
зазначається в офіційному зверненні до
Президента.
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ГАРЯЧІ БУДНІ

З ними в держави є майбутнє

n Візит

«Хлопці, ми вами пишаємося. Гордимося тим,
що маємо гідних продовжувачів найкращих
прикордонних традицій. З такою молоддю
наша країна зможе стати на ноги. Хлопці,
вся наша надія лише на вас!» – із такими
щирими словами представники ветеранської
та Об’єднаної профспілкової організацій
Держприкордонслужби нещодавно відвідували
поранених прикордонників, які сьогодні
проходять лікування у відомчому госпіталі.

Саме такою виявилася
поїздка англійського
громадянина до України.
Прибув він мікроавтобусом
«Фольксваген» на пункт
пропуску «Грушів», що на
українсько-польському
державному рубежі. Зустріли
іноземця «зелені кашкети»,
як і зазвичай це роблять, – зі
стримано ввічливою увагою.
А ось водій авто чомусь
хвилювався, що й викликало
підозру правоохоронців.
Тоді було вирішено спільно
з митниками провести
поглиблений огляд іномарки із
залученням службового собаки.
За допомогою четверолапого
помічника у коробках з
вівсяними пластівцями вони
виявили два пістолети –
один марки «ТТ», а другий
невідомого зразка, проте дуже
схожий на вогнепальну зброю.
Для з’ясування обставин
правопорушення іноземця
було передано співробітникам
міліції.

Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Прикордонні медики вже
звикли до цілих делегацій, що
прибувають до наших героїв.
Тому і цього разу проводили гостей по встановленому маршруту
до палат, де розташувалися поранені військовослужбовці. Від
імені ветеранів-прикордонників
до пацієнтів звертався голова
організації Анатолій Макаров,
а приготованими заздалегідь
гостинцями поранених частувала Антоніна Птиця – голова
Об’єднаної профспілкової організації. За гостинці були продукти зі звичного набору для
відвідування хворих – вода, сік,
фрукти, солодощі тощо. Проте це не було головною метою
візиту. У невимушеній обстановці ветерани спілкувалися з
молодими хлопцями, розпитували, хто де служив, яким чином отримали поранення, де
зараз перебувають рідні та яка
сьогодні насправді склалася обстановка в прикордонних районах. Переважна більшість із них

– луганські прикордонники. Через важкі поранення не всі мали
змогу підвестися з ліжка, але це
не заважало їм запевнити своїх
відвідувачів у твердому намірі
й надалі стояти на варті рідних
рубежів. Дивно, але те, що вони
пережили, не наклало відбиток на них (мова не про фізичні
рани), а навпаки загартувало й
згуртувало захисників у єдиному
пориві – звільнити землю від чужоземної напасті. Багато з тих,
хто служив на східному кордоні
й родом звідти. Ті, в кого була
така змога, вислали сім’ї в інші
регіони, а комусь просто нікуди
було звернутися. Тому Антоніна
Птиця відразу ж запропонувала
допомогу, адже зараз профспілка
саме займається оформленням
на оздоровлення дітей прикордонників до санаторіїв України
та Польщі.
Так співпало, що того ж дня
один із поранених прикордонників святкував свій день народження. В палаті в нього вже була
найрідніша гостя – мама, котра,
спостерігаючи, як ветерани дякують її сину, не стримала сліз.
До того ж гості висловили слова
щирої вдячності матері мужнього

прикордонника за те, що виховала для України такого сина.
Загалом Анатолій Андрійович
цікавився чи не потрібна, бува, пораненим яка допомога, можливо є
проблеми, для вирішення яких потрібне сприяння. Військовослужбовці з вдячністю запевняли, що
проблем у них ніяких нема, окрім
однієї – ворога по сусідству. Але з
цим обіцяли розібратися самі, як
тільки стануть у стрій.
Після того як лікування у
Центральному клінічному госпіталі ДПСУ завершується, прикордонників направляють на
реабілітацію до санаторію Держуправління справами «КончаЗаспа». На момент відвідин там
уже перебували двоє наших військовослужбовців. Двадцятирічні контрактники прикордонного
відомства радо зустріли гостей.
Розповідали ветеранам про свій
перший бойовий досвід. Молодечий запал давався взнаки.
Лікарі відмітили, що юнаків тут
ледь втримати – уже рвуться до
своїх бойових товаришів. Кажуть, що не хочуть відлежуватися, коли над рідними краями

У нинішній скрутний час колишні
авіатори–прикордонники
демонструють чи не найбільшу
солідарність і підтримку своїх
колег, які нині на службі.
Чергова допомога недавно знову
надійшла від небайдужих
підприємців крилатим
прикордонникам.
Олег БОЙКО

Нинішні підприємці, які служили в авіації
Прикордонних військ, об’єдналися з деякими
колегами, які не мають досвіду прикордонної
служби та надали Харківській окремій авіаційній ескадрильї значну матеріально-технічну допомогу.
Наразі Харківська ескадрилья отримала
майже на 170 тисяч гривень різного майна, а
також договір на безоплатне обслуговування
авіатехніки. Серед отриманого майна: бронежилети, прилади нічного бачення, радіостанції,
побутова техніка, продукти харчування тощо. І
це ще не все, благодійники найближчим часом
планують передати прикордонникам тепловізор
та спеціальні льотні бронежилети, які суттєво
відрізняються від звичних, в тому числі й ціною.
Проте, як влучно кажуть авіатори, головне в повітряному судні – екіпаж і на його безпеці економити дуже дорого.
n

нависає все більша загроза. Неможливо передати, як ці слова
сприймали ветерани – водночас
і з надзвичайною гордістю, й до
сліз сентиментально.
Підтримує не лише морально, але й матеріально Адміністрація ДПСУ своїх патріотів.
Так, Голова Держприкордонслужби України прийняв рішення розподілити залишок коштів
від благодійної допомоги, що
надходила від небайдужих українців, тим, хто вистояв у дводобовому протистоянні в Луганському прикордонному загоні.
Так, прикордонникам із пораненнями легкого та середнього
ступеня важкості вручили по 7
тисяч грн., а тим, кого важко поранено – по 10 тисяч.
Про дозвілля
військовослужбовців теж ніхто не забуває.
Департамент по роботі з персоналом організував невеличку
екскурсію столицею. Щоправда,
потрапили на неї лише ті, хто
вже вільно пересувається. Знайомити прикордонників із визначними місцями Києва планують і надалі.
n
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Взяли
під крило
крилатих

«з пістолетом»

Через кордон – у броні
Львівські активісти провели благородну громадську акцію:
придбані каски та бронежилети для українських військових вони
перенесли на «собі» через українсько–польський кордон.
Іван ГАЛКІН,
фото Віталія ГРАБАРА

Відбулося це у пункті пропуску «Шегині» Мостиського прикордонного загону.
Понад дві сотні активістів Самооборони
Майдану Львівщини та просто небайдужих громадян, які долучилися до акції,
перетнули кордон, аби перенести закуплені активістами в країнах Європи каски та
бронежилети для українських військових.
У подальшому планується передати їх співвітчизникам, які виконують завдання в рамках проведення антитерористичної операції
на південному сході України. Як зазначили
організатори акції, залучити таку кількість
людей для переміщення військового спорядження через кордон вони вирішили через
вимоги європейських законів.

«Каски закуповували по всій Європі
на пожертви людей і меценатів. Відповідно до польського законодавства одна людина може перевезти через кордон тільки
по одній касці для власної безпеки», –
розповів один із координаторів акції Андріан Кліщ.
Саме до такого незвичного способу
вдалися українці, аби не порушуючи вимог європейського законодавства про переміщення через кордон військового спорядження надати допомогу українським
захисникам цілісності держави. Прикордонники в свою чергу також не залишились
осторонь та посприяли співгромадянам.
«Враховуючи значну кількість учасників акції, задля пришвидшення прикордонних формальностей було виставлено додаткові наряди з перевірки
документів та своєчасно повідомлено про
це польських колег», – зазначив старший
зміни прикордонних нарядів у пункті
пропуску «Шегині» старший лейтенант
Роман Верба.
Частину придбаного військового спорядження, а саме 50 штук касок, організатори акції передали мостиським прикордонникам. Саме ними буде екіпіровано
персонал прикордонного загону, що в подальшому має відправитися для планової
ротації особового складу мотоманевреної
групи прикордонників Західного регіонального управління, що виконує завдання на східних кордонах держави.
n

Андрій ДЕМЧЕНКО

n З печатками

6–ти судимостей
З такими, образно
кажучи, «екземплярами»
охоронцям кордону доводиться
зустрічатися нечасто. У
контрольованому ними
прикордонному районі наряд
«зелених кашкетів» відділу
«Біловодськ» Луганського
загону затримав 52-річного
українця. З татуюваннями
на обох руках і грудях,
характерних для людей, котрі
не дружать із законом, він
поводив себе дещо незвично.
Під час розмови з’ясувалося,
що чоловік шість разів
притягувався до кримінальної
відповідальності та має п’ятеро
дітей від трьох цивільних
дружин. А до Луганська
добирався із заробітків у
Москві. А ось для чого віз із
собою камуфльований одяг,
каремат та російські рублі йому
доведеться давати пояснення
правоохоронним органам.
Ігор ПЛЕТЕНЬ

n Росіянин

попросив статус
біженця
В аеропорту «Бориспіль»
під час здійснення паспортного
контролю до прикордонників
звернувся 31-річний
громадянин Російської
Федерації. Чоловік прибув
рейсом із Санкт-Петербурга та
попросив політичного притулку,
оскільки в себе на батьківщині
він активно підтримував
політичній курс українців.
Наразі росіянин побоюється
переслідувань на території
своєї країни, де, за словами
прибулого, йому загрожує до
15 років позбавлення волі.
Про цей факт прикордонники
повідомили працівників
міграційної служби.
Лþдмила ТКАЧЕНКО
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І на морі порох має бути сухим

На жаль, після анексії Криму Росією Україна втратила контроль не лише над цим
благодатним півостровом, але й значною частиною Чорного моря і Керченською
протокою. Градус напруги у вітчизняних морських акваторіях, як, власне, і на східних
та південних кордонах нашої держави, зашкалює. Про те, як нині несуть службу
морські охоронці рубежу ми спілкувалися з командиром Одеського загону Морської
охорони капітаном 1 рангу Дмитром Дуковим.
Спілкувався Андрій ГЕРАСИМКІВ

– Äмитре Ôедоровичу, ситуація, яка нині склалася у
нашій державі, вивела на перший план питання територіальної оборони. Íаскільки нині кораблі та катери Îдеського ЗМÎ готові до відбиття можливої збройної агресії?
– Загін приведений у бойову готовність «Повна» і
зараз здійснює охорону державного кордону за посиленим варіантом. Це, передусім, означає, що значно більша кількість кораблів і катерів одночасно перебуває на
службі. Зокрема, на межі територіального моря та Виключної економзони постійно знаходиться корабельнокатерна тактична група, яка здійснює прикриття портів
Одеси, Скадовська, Очакова, Þжного та Іллічівська.
Крім того, в усіх перелічених портах розставлені катери
нашого загону, а в Кароліно-Бугазі та в гирлі Дунаю розміщено корабельно-катерні групи. З пальним жодних
проблем немає, отож у будь-який час увесь корабельнокатерний склад може одночасно вийти у море. Для цього
на всіх бойових одиницях є необхідний запас провізії та
води.
Крім того, зараз ми значно інтенсивніше проводимо
заходи з удосконалення готовності корабельно-катерного
складу та персоналу загону до виконання різного роду завдань. Зокрема, створено ремонтні групи, які постійно
займаються планово-попереджувальним ремонтом механізмів. Надзвичайно велику увагу приділено підвищенню
професійної майстерності екіпажів. Протягом останніх
двох місяців усі кораблі та катери загону провели навчальні стрільби, в результаті чого більшість отримала
оцінку «добре».
Також варто зазначити суттєве кадрове та технічне
посилення Одеського загону Морської охорони. Поперше, 2 березня із АР Крим до нас прийшли 12 одиниць
корабельно-катерної техніки. Усі вони увійшли до складу загону. По-друге, введені до строю 4 кораблі проекту
«Шмель», які знаходилися на довгостроковому зберіганні. Зараз на них укомплектовані екіпажі й кораблі несуть
службу з охорони кордону. По-третє, під час мобілізаційних заходів до нас для проходження служби прибуло
близько півтори сотні військовозобов’язаних, які пройшли відповідну підготовку, злагодження в екіпажах і вже
стали повноправними членами нашого колективу.
Давня корабельна приказка гласить: «І на морі порох
має бути сухим». Тому Одеський ЗМО тримає свій порох
сухим і цілком готовий до відбиття можливої збройної
агресії.
– А як щодо виконання основних функцій: охорони територіального моря та захисту інтересів держави у Виключній (морській) економічній зоні України?
– Безперечно, ці завдання ми також виконуємо у повному обсязі. Загін продовжує нести службу і відслідковувати обстановку. Окрім того, що у морі постійно знаходяться наші кораблі та катери, кілька разів на тиждень
«Даймонди» Одеської авіаційної ескадрильї здійснюють
патрулювання по межі територіального моря й економзони. Інформація про всі виявлені судна передається на
центр управління службою Південного РУ ДПСУ, який
координує подальші дії із затримання порушників. Причому технічне оснащення авіації дозволяє як зафіксувати
сам факт протиправних дій, так і ідентифікувати плавзасіб, а відповідно – й місце виходу в море. Тобто, навіть
якщо зловмисники спробують одразу ж покинути район
лову і взяти курс на причал базування, там на них вже чекатиме прикордонний наряд.

Наприклад, кілька тижнів тому в 15 милях від берега
літаком виявлено човен, що займався промислом у порушення вимог чинного законодавства. Екіпаж літака навів
на нього наш катер. Плавзасіб було затримано й супроводжено до місця базування, на рибалок складено протоколи за порушення державного кордону та прикордонного
режиму. А рибоохорона, у свою чергу, притягла їх до відповідальності за порушення правил промислу.
Загалом браконьєрів в українських водах нині практично немає. Переважно в усіх затриманих нами порушників були відповідні дозволи та квоти на здійснення
рибного промислу. Тобто, юридично вони не є браконьєрами. Інша справа, як вони займалися виловом риби
і в яких обсягах. Схема наступна. Під виглядом виходу
у прибережну зону, для чого дозвіл прикордонників зараз не потрібний, зловмисники висуваються аж за 15 чи
навіть 50 миль від берега. А це вже – пряме порушення
законодавства з прикордонних питань. За допомогою
авіації таких горе-рибалок ми виявляємо, затримуємо і
притягуємо до відповідальності.
Що стосується іноземних браконьєрів, то тут ситуація дещо інша. Вони намагаються здійснювати незаконний промисел на так званому зламі глибин. Там і риби
значно більше, і до зовнішньої межі нашої економзони
рукою подати. Тобто, у випадку викриття злочину вони
можуть досить швидко залишити межі нашої В(М)ЕЗ. У
такому разі ми передаємо інформацію про порушників
лінією Форуму Чорноморського співробітництва, і тоді
вже наші зарубіжні партнери займаються затриманням і
притягненням до відповідальності порушників.
– ×и дозволяє сучасний рівень технічного оснащення
корабельно-катерного складу Îдеського ЗМÎ ефективно
боротися з порушниками законодавства та якісно виконувати завдання територіальної оборони?
– Не секрет, що всі наші кораблі та добра половина
катерного складу спущені на воду ще за часів СРСР. Вони
вислужили встановлені терміни, але все ще в строю та інтенсивно використовуються у службі. Звичайно, є моменти, коли необхідно проводити регламентні роботи, або ж
поточний ремонт плавзасобів. Кожна техніка має свій
ресурс. Проте нині увесь наявний корабельно-катерний
склад загону завдяки самовідданій роботі наших механіків готовий за командою у будь-який час вийти в море і
виконувати поставлені перед ним завдання.
Протягом останніх років у багатьох аспектах морська
техніка зробила суттєвий поступ уперед. Відтак ми відчуваємо потребу в оновленні засобів зв’язку (передусім
космічного), навігаційного обладнання та приладів радіолокаційного спостереження. Зокрема, у сучасних порушників зараз є станції, які працюють на більші відстані
і є точнішими в обробці та видачі інформації, необхідної
для прийняття рішення командиром корабля. Крім того,
на одному з кораблів у нас немає сучасного катера для
реагування на зміни в обстановці, зокрема для висадки
оглядової групи на судна-порушники. А для нашого спеціального підрозділу бажано мати в розпорядженні водолазні костюми сухого типу та дихальні апарати замкненого циклу.
– Äмитре Ôедоровичу, як Ви вже зазначали, штат загону поповнився новобранцями. Яка категорія людей була
призвана, чи мають вони хоча б якесь розуміння морської
справи і наскільки новачки зараз готові до виконання поставлених завдань?
– Насамперед хотів би зазначити, що це абсолютно
новий аспект діяльності як для мене особисто, так і для
загону в цілому. За мою доволі тривалу військову службу це вперше, коли на практиці виконуються завдання

з прийому військовозобов’язаних запасу, введення їх до
строю, підготовка і використання у службі. Тому це дуже
важливий досвід.
Нам потрібні були, у першу чергу, морські фахівці,
яких не так вже й багато в нашій країні. Тому в Одеському ЗМО процес набору новобранців проходив із деякими
труднощами. Проте більшість із тих, кого ми взяли, мають практику на флоті.
До речі, категорії громадян досить різноманітні. Так,
у нас наразі служить генеральний директор української
філії міжнародної крюінгової компанії. Це – самодостатня, соціально влаштована та матеріально забезпечена
людина. На моє запитання: «Навіщо йому це потрібно і
чи немає в нього хвилювання за діяльність фірми?», – той
відповів, що захищати Вітчизну – це обов’язок кожного
чоловіка, а водночас це ще й престиж для його організації. І таких прикладів у нас достатньо. Причому, мобілізовані доволі часто виходять із пропозиціями щодо надання
силами свого бізнесу чи власними заощадженнями допомоги кораблю чи катеру, де зараз проходять службу.
Щойно повернувся в базу корабель, який 7 діб був у
морі. У складі його екіпажу – 7 нещодавно мобілізованих.
Усі вони чудово виконали покладені завдання. Звичайно,
перший день–два вони були лише дублерами на своїх бойових постах. А останніми днями вже виконували завдання самостійно. І це, на мій погляд, засвідчує, що вони вже
стали повноцінними членами нашої великої морської
прикордонної родини.
– Äо речі, щодо сімей. Як в Îдесі прийняли родини охоронців рубежу, змушених покинути окупований Ðосією
Êрим?
– До Одеського ЗМО прибуло служити 75 військовослужбовців із Севастопольського та Ялтинського ЗМО.
Усіх їх було призначено на рівнозначні, а то й вищі посади. Людям надавався вибір місця подальшого проходження служби. Скажімо, якщо хтось із кримчан висловлював
бажання служити в інших населених пунктах, де базуються наші кораблі й катери, керівництво загону максимально йшло їм назустріч. Звичайно, при формуванні екіпажів ми врахували те, що в зоні нашої відповідальності
акваторія Чорного моря та донний рельєф мають свою
специфіку. Тому екіпажі зараз змішані.
Крім того, ми домовилися з заводом «Одескабель» і це
підприємство виділило транспорт для перевезення особистих речей прикордонників за маршрутом «Севастополь – Одеса – Ізмаїл». Тож усі, хто бажав, мали можливість забрати з окупованого півострова своє майно.
Ми поставили кримське поповнення на квартирну
чергу, що дає їм можливість оформити документи на піднаймання житла. 10 сімей нині проживають у санаторії
«Аркадія», де їм створено усі належні умови. Також ми
зараз працюємо над тим, аби відремонтувати старе приміщення, яке вже не планували використовувати у службових цілях. Там є можливість зробити гуртожиток для
контрактників на 6 кімнат.
Звичайно, варто розуміти, як зараз цим людям важко.
У кожного з них було своє планомірне життя, якісь задуми та перспективи. Всі облаштовували свої помешкання,
мали товаришів і друзів. І в один момент це все змінилося. Потрібно адаптуватися на новому місці, починати все
буквально з нуля. Це спричинило масу проблем сімейного характеру. Ми маємо навіть випадки, коли родини розпалися. Ви уявляєте який емоційно-психологічний стан у
цих військовослужбовців? І це все на тлі надзвичайно напруженої ситуації в державі. Але, з іншого боку, з такими
насиченими службовими буднями, як нині, можливо, й
легше пережити усі ці негаразди.
n
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ІЗ ПЕРШИХ УСТ
Зписав Андрій КУЧЕРОВ

Заступник директора Департаменту персоналу Адміністрації ДПСУ генерал-майор
Юрій ОБЛАУХОВ

лок, 60 ліхтарів, 58 касок, 5 бронежилетів, 5
укомплектованих санітарних сумок та 50 індивідуальних аптечок. А для прикордонників Луганщини було закуплено тепловізор.
Також на рахунок Центрального госпіталю фізкультурно-спортивним товариством «Динамо» перераховано 75 тис. гривень.
– Медики, враховуючи бойові дії в Афганістані, стверджують: людям, які пройшли
через пекло бойових дій, обов’язково необхідна
спеціальна програма реабілітації. Цей досвід
буде враховано?
– Так, обов’язково. Нещодавно підписано
розпорядження
Адміністрації
Держприкордонслужби, яке передбачає
низку заходів соціально-психологічної
реабілітації військовослужбовців і членів

ного відомства у сенсі бойових подій на
сході держави?
– Згідно з кошторисом прикордонного відомства на 2014 рік для потреб медичного забезпечення було призначено
9 млн. гривень. Крім цього, зважаючи на
ускладнення соціально-політичної ситуації в країні, керівництвом держави додатково виділено коштів на суму 13 млн.
576 тис. гривень. Ця кількість грошей забезпечить у повному обсязі потребу Державної прикордонної служби України
у медичному забезпеченні. При цьому,
вперше за останні 3 роки, понад 8 млн.
грн. виділено для оновлення та закупівлі
сучасного медичного устаткування.
Крім того, попереджувальні дії відом
чої медицини запобігли спалахам го-

Але незважаючи на це, уже 2014 року
пройшли санаторно-курортне лікування та оздоровлення понад 1000 осіб.
Управління охорони здоров’я докладе
всіх зусиль для забезпечення до кінця
цього року всіх потребуючих санаторнокурортного лікування у нашому клінічному санаторії «Аркадія», а також спеціалізованих санаторіях інших відомств,
на закупівлю путівок до яких керівництвом Державної прикордонної служби
України виділено відповідні кошти.
Голова Об’єднаної профспілкової організації ДПСУ Антоніна ПТИЦЯ

«Ліфт» підтримки
– Юрію Івановичу, майже два місяці
тому Ви, відповідаючи на запитання газети,
розповідали про допомогу звичайних громадян
захисникам кордону. Тоді була названа сума
у 2,6 млн. гривень. Скільки сьогодні зібрано
коштів на підтримку прикордонників і, головне, як вони були розподілені?
– Загальна сума отриманої благодійної
допомоги становить на сьогодні трохи більше 13 млн. 370 тис. грн., з яких 10 млн. 280
тис. грн. – матеріальні цінності, а 3 млн. 90
тис. грн. – кошти.
Що стосується грошей, то військово
службовцям, виведеним з Криму, виплачено
2 млн. 96 тис. гривень. Крім того, з цієї суми
виплачено 197 тис. грн. благодійної допомоги пораненим у ході бойових зіткнень прикордонникам, а 82,5 тис. грн. перераховано
на рахунок Клінічного санаторію «Аркадія»
для повноцінного харчування сімей наших
військовослужбовців, які вимушено покинули український півострів. Загалом було
витрачено 2 млн. 375,5 тис. гривень.
– Скільки коштів залишилося і на яких
рахунках вони знаходяться?
– Залишок коштів складає 717,1 тис.
гривень. На рахунку Адміністрації Держ
прикордонслужби знаходиться 292,1 тис.
грн., на рахунку Окремої комендатури –
169,1 тис. гривень. У касі Адміністрації
прикордонного відомства (це кошти, які
здавалися готівкою) – 20,5 тис. гривень.
Крім того, 235,4 тис. грн. знаходяться на рахунках Сумського, МогилівПодільського, Донецького прикордонних
загонів та Одеського загону Морської охорони.
– Товаришу генерале, що включають в
себе матеріальні цінності на суму понад 10
млн. грн.?
– Майже 3 млн. 440 тис. грн – це майно ракетно-артилерійського озброєння,
понад 1 млн. 701 тис. грн – продукти харчування, речове майно – 1 млн. 204 тис.
грн, паливно-мастильні матеріали на
1 млн. 149 тис. грн., медикаменти на 548
тис. грн, майно зв’язку на 486 тис. грн., а
також майно автослужби та інженерного
забезпечення. Крім того, додамо автомобіль, який передала для прикордонників
півдня Українська православна церква Київського патріархату.
– За наведеними сухими цифрами стоять люди, громадські організації, яким небайдужа доля України. Звичайно, заслуговують слова подяки всі, хто допомагає людям у
погонах. А кого можна виділити окремо?
– Виділяти окремо не буду нікого, важлива будь-яка підтримка патріотів. Але хотів
сказати кілька слів про спортсменів нашого
Спорткомітету. Хто як не вони знають, що
таке виборювати важкі перемоги заради
України і відчувати гордість коли підіймається прапор та звучить гімн України. Так
от, спортсмени-прикордонники у взаємодії
з громадськими організаціями придбали
та передали 250 штук карематів для Харківського, Житомирського та Луганського
прикордонних загонів, 50 теплих футбо-

Для воїна, який захищає Батьківщину, дуже важливими є дві речі:
почуття «надійного ліктя» товариша та впевненість, що за спиною є
надійний «тил» у вигляді всебічної підтримки. Сьогодні у суспільстві
дуже багато розмов щодо забезпеченості, укомплектованості та
боєздатності українського війська. Ми б хотіли зупинитися на іншій
«стороні медалі»: не голословній підтримці прикордонників, адже
робиться у цьому плані чимало. Іншими словами, створюється
своєрідний «ліфт» підтримки, де на кожному «поверсі» робиться
максимум: від благодійної допомоги до організації повноцінного
відпочинку дітей наших військовослужбовців.
сімей, які зазнали бойових психічних травм
внаслідок бойових зіткнень з озброєними
терористами на території східних областей
України.
Крім того, утворюється робоча група з соціально-психологічної реабілітації,
яка займатиметься оцінкою психологічного стану потерпілих, визначення якості
й ступеня психоемоційних розладів, визначенням оптимальних шляхів і методів
психологічного впливу, спрямованих на
відновлення оптимальної працездатності
людини. Також фахівці вивчатимуть динаміку психічних порушень у процесі лікування у стаціонарі й постстаціонарному
періоді та здійснюватимуть професійну
реабілітацію, а при необхідності – професійну переорієнтацію.
Начальник управління охорони здоров’я
Депараменту матеріально-технічного забезпечення Адміністрації ДПСУ генерал-майор
медичної служби Валентин ВОЛОХА

– Товаришу генерале, чи вистачає
коштів для медичних потреб прикордон-

стрих інфекційних захворювань та харчових отруєнь серед особового складу,
а рівень загальної захворюваності серед
військовослужбовців знизився на 12,1%
порівняно з показниками аналогічного
періоду 2013 року.
– Яке «навантаження» на відомчі медичні установи цього року?
– У лікувально-профілактичних закладах пройшли стаціонарне лікування близько 3500 військовослужбовців,
з яких у закладах охорони Державної
прикордонної служби майже 80%. На
амбулаторному прийомі побувало понад 40 тисяч осіб. Це свідчить про
спроможність відомчих закладів охорони здоров’я надавати гарантований
державою рівень медичної допомоги
прикріпленим до них контингентам
хворих.
Окремо хочу зупинитися на наших
кримських здравницях. У результаті окупації Росією території Автономної Республіки Крим три наших оздоровниці
(клінічний санаторій «Прикордонник»
м. Ялта, Центр оздоровлення та відпочинку «Піщане» с. Піщане та дитячий
оздоровчий центр «Прибережний» м.
Саки) не мають сьогодні можливості
проводити санаторно-курортне лікування та оздоровлення прикордонників,
ветеранів і членів їхніх сімей. Клінічний санаторій «Аркадія», що в Одесі, на
виконання доручення Прем’єр-міністра
України організував розміщення на своїй базі до 150 осіб з числа військовослужбовців та членів їхніх сімей, які прибули
з органів охорони державного кордону,
розташованих у Криму. Крім того, у разі
погіршення обстановки, санаторій буде
використовуватись як госпіталь для легко поранених.

– Антоніно Миколаївно, нинішнього
року з відпочинком дітей прикордонників
створилася патова ситуація, адже «Прибережний» тимчасово недоступний для
відвідування. Ми знаємо, що по лінії Вашої
діяльності проводилася активна робота
щодо організації оздоровлення дітей.
– Цього року діти прикордонників
позбавлені можливості відпочити у відомчому дитячому оздоровчому центрі
«Прибережний», який знаходиться у
Саках. Тому ми доклали чимало зусиль,
щоб діти все ж таки мали змогу набратися сил і влітку повноцінно відпочити.
Роботу відомчої профспілкової організації у цьому напряму я би поділила на дві складові: перша стосується
відпочинку, який організовується за
допомогою вітчизняних фондів, друга
– відпочинок, організований нашими
силами. Тепер про результати: на кінець липня планується поїздка 40 дітей
у польське містечко Закопане. Це стало
можливим за сприяння Голови Федерації дитячих організацій України Тетяни
Гончарової.
Ще 45 дітей з 14 по 31 липня перебуватимуть на відпочинку на території
Малопольського воєводства Польщі.
Ций виїзд став можливим завдяки Голові
правління Дитячого фонду України Валентині Симоненко. До речі, Валентина
Іванівна та Тетяна Валентинівна входять
у Громадську раду при Адміністрації
Держприкордонслужби і знають нашу
ситуацію з відпочинком дітей не на паперах.
14 червня 40 дітей за сприяння організації КАРІТЕС-СПЕС Україна виїхали
в табір «Дитяче селище» селища Яблуниця Івано-Франківської області, де перебуватимуть два тижні.
Також наша вдячність Ігорю Геннадійовичу Бикову – Президенту Міжнародного благодійного фонду «Допомога
дітям України». За сприяння цієї організації 12 дітей прикордонників з 14 по 27
липня відпочиватимуть у Вроцлаві. Хочу
зазначити, що всі подорожі здійснюватимуться за рахунок зазначених організацій. Нашим військовослужбовцям,
тобто батькам дітей, вони не коштуватимуть ані копійки.
Крім того, наша профспілка має домовленість з одеським дитячим табором
«Дружба» та табором МВС «Променистий», що на Київщині, про організацію відпочинку дітей. Перебування там
платне, але коштуватиме, враховуючи
знижки, значно менше собівартості. n
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ПРЕДТЕЧА
Літописець стояв на крутому,
високому березі Дніпра. Він вийшов зустріти сонце, щоб пережити ту мить, коли з нічної імли,
пронизуючи хмари, злине у височінь перший промінь. І побачить,
як спираючись на цей золотий
кий, мов на посох, встане величне світило нового дня. Краса
схилів і вільної – ген до видноколу – далини окрилювала думки і
вимагала відповіді: де першопочаток цієї землі? Як зародилася
вона? Чим жила, чим живе вона
нині? Для яких звершень увійде
у віки? І він раптом відчув, яким
рядком розпочне свій Літопис.
Повернувся в келію, присів до
столу. Взяв у руки перший чистий аркуш. Подумав і старанно,
не кваплячись, вивів перші рядки: «Відітє лі гори сія»…
Так у пошуках істини «откуда
єсть пошла руская земля і кто в
Києві нача первєє княжити» почав складати літописець Нестор
свою «Повість временних літ».
Шукаючи «начало начал»,
розповів нащадкам, що колись у
стародавні часи на землі «полянській» «биша трі братья: єдиному
імя Кий, а другому Щек, а третьєму Хорив і сестра іх Либідь...
І створивши град во імя своєго
старєйшего і нарєкоша імя єму
Києв». Скільки ж разів відтоді неповторні світанки займалися на
високому березі Дніпра, над вранішнім градом Києвом! Крізь час
ішов Київ. І час проходив крізь
нього.
Київ, що виник і сформувався
із «сусідів»-первогородищ та поселень полян над Дніпром, уже в
ІХ столітті став великим центром
могутньої ранньофеодальної держави – Київської Русі, що дала
життя трьом слав’янським народам: українському, білоруському
й російському, та був шанованим
і знаним у тодішній Європі. Тож
королі й правителі Європи за
особливу честь вважали поріднитися з київськими князями. Так,
один син багатодітного Ярослава
Мудрого – останній був одружений зі шведською принцесою –
Всеволод висватав візантійську
царівну; донька Ярослава Мудрого Анастасія вийшла заміж
за угорського короля; ще одна –
Єлизавета стала дружиною короля норвезького. Улюблена донька
Анна стала королевою Франції.
Слава про могутність Київської
Русі, про красу її столиці Києва
сягала найдальших країн.
Крізь віки проходив Київ, а
час проходив крізь нього. Довелося славному граду пережити і князівські війни, їхні чвари і страшну
руїну від татаро-монгольської
навали та епоху визвольної козацької боротьби від чужоземних
поневолювачів. І також ганебне
приниження національної української гідності з іменем «малоросів» в союзі з царською Росією,
що тривало аж до 22 січня 1918
року, коли після розпаду великоруської імперії Українська Центральна Рада проголосила незалежність України. ¯ї першим
президентом було обрано Михайла Грушевського, а столицею новопроголошеної держави став золотоверхий Київ. Однак відстояти

незалежність країни в боротьбі з
червоною більшовицькою стихією не вдалося.
У Харкові черговий з’їзд більшовицьких Рад України проголосив Україну Українською
Радянською Республікою, що
стала з цього часу Федеративною частиною Радянської Росії.
28 січня 1918 року над древнім
Києвом замайоріло червоне знамено. 30 грудня 1922 року після
утворення СРСР Україна стала
його невід’ємною складовою
частиною.

Цього недільного дня Київ
ніколи не забуде. Після його бомбардування місто взяло до рук
зброю, вдягло гімнастерку і стало воїном. До лав Червоної Армії
вступило понад 200 тисяч киян.
А добірні гітлерівські війська
усе ближче підходили до столиці України. Ціною великих втрат
танкова група генерала Клейста
прорвалася на київський напрямок, де з’єднання 39 Армії наших
військ вели кровопролитні нерівні бої з ворогом. 72 дні тривала
оборона Києва, проте в ніч на 19

йонного довоєнного населення в
місті залишилося лише 200 тис.
людей. Столицю треба було піднімати буквально з руїн та попелу.
Автору цих рядків свого часу довелося розмовляти з учасником
відбудови Києва.
– Мені тоді було 14 років, –
розповідав Володимир Логвинович. – З мамою ми ходили розбирати від завалів Хрещатик та інші
центральні вулиці. А вони нагадували собою цілі гори зваленої,
потрощеної цегли. Між ними –
вузькі криві стежки, якими і про-

Колиска
української державності
За нинішніми тривожними, болючими для кожного із нас подіями, що
відбуваються на сході країни, якось непомітною стала дата, що посіла значиме
місце в історії древнього міста Києва. Це переїзд до нього із Харкова, що відбувся
80 років тому, українського Уряду та інших найвищих державних структур. Так,
у червні 1934 року відновилася історична справедливість – центром суспільно–
політичного життя українців віками була, є і має бути колиска їхньої державності
– стольний град Київ. Про нього наш короткий екскурс.
Роки швидко мчали над дніпровими кручами. Наполегливою
працею киян кращало, розквітало і набиралося сил рідне місто.
Древній Київ, як і колись, ще до
радянських часів, ніби магнітом
притягував до себе усе найкраще,
що зростало у тогочасному українському суспільстві. Тож 1934
року постановою чергового з’їзду
КП(б)У було прийнято рішення
– столицею радянської України
має стати Київ. І до нього повинні
переїхати всі керівні державні органи республіки. На основі заздалегідь розробленого генерального
плану розпочалася велика творча
робота по розвитку і реконструкції міста. Деякі споруди стали
його окрасою і класикою радянської архітектури, як наприклад
будинки, де розташовуються нині
Верховна Рада України, будинок
Уряду та Адміністрація Президента Української держави.
ПЕКЛО ОКУПАЦІ¯
...А над Європою усе більше густішала нацистська імла.
Німецькі окупанти знахабніло
крокували уже вулицями Праги,
Парижа, Відня і Брюсселя, насаджуючи «новий» порядок. Кияни,
як і всі радянські люди, з тривогою прислухалися у повідомлення
про трагедію Європи. Наближалося 22 червня 1941 року.

вересня наші війська залишили
місто. Заломив у гіркій муці залізні руки підірваних мостів Київ.
І, розірвані, знищені в останні
хвилини відступу радянських
військ, занурилися вони у дніпрову воду: і Ланцюговий, один із
найбільших у світі, і залізничний.
Не соромлячись сліз, раз по раз
оглядаючись відходили від Дніпра сапери. Грудьми припавши до
рідних йому схилів, захлинався у
чорних димах полишений на довгі
778 днів древній Київ.
Вічно пам’ятною і трагічною
сторінкою в часи його окупації залишилися і Бабин Яр, де гітлерівці
розстріляли понад 100 тисяч радянських громадян, і насильницьке вигнання більше ста тисяч людей, переважно молоді, на роботи
до Німеччини, і страшний голод
киян. Київ продовжував боротися
у підпіллі, знищуючи гітлерівців та
їхніх посіпак – місцевих поліцаїв.
З 6 на 7 листопада 1943 року війська 1-го Українського фронту під
командуванням генерала Миколи
Ватутіна з боями звільнили столицю України.
ІЗ РУ¯Н – ДО ЕОМ
Важких ран завдала Києву
війна. Було зруйновано, виведено з ладу понад 800 підприємств,
на руїни перетворилася більшість
житлових будинків. З майже міль-

сувалися люди. Більшість киян
проживали у підвальних приміщеннях будинків, над якими
височіли гори цегляних уламків
та всього того, що до війни було
житловими квартирами. Роботи я
не лякався, – закінчив свою безрадісну оповідь мій співрозмовник, – допікав лише голод. Навіть
уві сні хотілося їсти.
Між іншим, на відбудові зруйнованого Києва не один рік працювали також німецькі військовополонені.
Житлову проблему у післявоєнній столиці зрушило з місця
будівництво так званих «хрущовок». Треба було бачити, якою
радістю світилися очі новоселів,
коли вони переїжджали із комуналок у свої, хоч і маленькі, але
власні квартири. За рахунок подібних новобудов розрозсталися цілі мікрорайони – Дарниця,
Відрадне, тодішня «сталінка».
Київ ставав на ноги. На всю країну і за її межами стала відома
продукція його заводів: «Арсеналу», «Більшовика», імені Артема,
«Червоного екскаватора», «Ленінської кузні», імені Лепсе та
інших гігантів української індустрії. 1949 року кияни відсвяткували спорудження Дарницького
залізничного мосту та мосту імені
Євгена Патона. 1950 року у столиці було створено першу в СРСР

електронно-обчислювальну машину ЕОМ. А наступного року
розпочав свої передачі перший в
Україні телевізійний центр. 1960
року до ладу увійшла перща ділянка київського метрополітену. У 70-ті роки розпочинається
зведення нових житлових масивів на лівому березі Дніпра.
І серед них найбільший, добре
відомий киянам масив Троєщина з нинішнім майже півмільйонним населенням. З’явилися
у столиці і новобудови-красені:
Палац спорту, Палац культури «Україна», театри та музеї, у
тому числі Музей Великої Вітчизняної війни, на схилах якого
далеко видніється 102-метрова
монументальна скульптура українського зодчого Василя Бородая
– «Батьківщина-Мати», що стоїть на захисті рідної землі.
Київ сьогодні – це не лише тінисті алеї Володимирської гірки,
з якої добре видно оновлені квартали старого Подолу та білостінні
«висотки» Лівобережжя з «підперезаним» затокою Русанівським
масивом і просторими Березняками. Київ сьогодні – це місто вчених, де практично немає жодної
галузі сучасної науки, у якій би
столиця української держави не
мала своїх успіхів. Київ сьогодні –
це місто високої культури, музеїв
та історичних пам’яток. Неможливо навіть перерахувати всі місця
в серці України – Києві, пов’язані
з розвитком духовної спадщини
українського народу. Скажу лише,
що під час його відвідин Президент Франції генерал Шарль
де Голль Софію Київську назвав
«незбагненною красою» та відзначив, що він «бачив багато парків у
містах, але ніколи не бачив міста у
парку».
Київська гостинність, могутній дух творення, готовність завжди стати в пригоді, допомогти
словом і ділом, навпіл з другом
розділити і хліб, і пісню, і працю –
усе це характерні риси столичного духу киян. Вони приваблюють
усіх, кому хоч один раз вдалося
побувати у граді Києві.
ПОСТСКРИПТУМ
...У літописі міста останніх
десятиліть радянської доби назавжди вкарбувалися не лише його
звитяжні, а й чорні сторінки. Це
– Биківнянська катівня тогочасних енкаведистів, багатотисячні
жертви більшовицьких репресій,
Куренівсько-Подільська трагедія
і парад під радіоактивними променями після аварії на Чорнобильській АЕС, наслідки якої ще
століттями вдихатиме зеленокаштановий Київ. Це – і рани, які ще
так свіжо кровоточать серця співвітчизників після недавніх подій
на Київському майдані Гідності,
де більше сотні патріотів назавжди
стали небесними ангелами Свободи. Крізь віки пройшов древній
Київ, де і понині тут, образно кажучи, б’ється серце нашої Вітчизни. І сьогодні своїми думками ми,
співвітчизники, як і століттями
назад наші далекі пращури, звертаємося у вирішальний час до Києва – міста родоводу української
державності з надією на рішучість
у його діях при вирішенні доленосних питань сьогоденного життя і
подальшого майбуття української
нації. Така нелегка багатовідповідальна історична місія града над
Дніпром.
n
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ДЕНЬ СКОРБОТИ ТА ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Вогненний світанок:
мис Петрова
73 роки минуло з того часу, коли по–літньому теплого,
мирного світанку полчища гітлерівського вермахту
віроломно напали на Радянський Союз. Першими на
захист рідної землі стали воїни у зелених кашкетах –
охоронці державних рубежів. Їхня мужність, вірність
військовій Присязі стали яскравим прикладом для всіх
захисників Вітчизни.
Оскар МАЛИНОВСЬКИЙ

Ось як згадував перший день вій
ни 22 червня 1941 року начальник 7-ої
прикордонної застави 90-го ВолодимирВолинського прикордонного загону лейтенант М.Д. Репенко: «Расчёт станкового
пулемёта занял небольшую высоту на берегу Буга. После захлебнувшейся первой атаки немцы спешно отрядом бросились вторично на пулемётчиков, но переправиться
через Буг не смогли. Заместитель политрука Василий Петров потопил лодки, расстреляв фашистов в упор. Через несколько
минут на высоту обрушился ураган огня и
металла. Осколком был смертельно ранен
Савин. Петров приказал Миршавому отправить истекающего кровью товарища на
заставу, а сам остался за пулемётом».
Місце народження Василя Петрова –
місто Малоярославець Калузької області,
безсмертний подвиг звершив він на Волині. Друзі Василя любили його за товариську вдачу, за увагу та вимогливість. Тож
і обрали комсомольці залізничного депо,
де він працював після десятирічки, своїм
вожаком. Проводжали на службу в армію всією комсомольською організацією.
Прощалися і наказували служити добре та
повертатися в депо.

– Чекайте, неодмінно повернуся до
вас...
Стояв усміхнений на пероні вокзалу
– веселий, молодий і оптимістичний. Таким і лишився Василь Петров у пам’яті та
спогадах тих, хто знав його, бо до нього не
встигла прийти старість. Навічно лишився
на волинській землі 23-літнім.
Прикордонником Василь Петров став
1938 року. Прийшов на 7-му прикордонну заставу і одразу ж припав до серця
побратимам. Блискуче закінчив школу
сержантського складу, досконало володів
зброєю. Знали його на заставі і як хорошого спортсмена, активного учасника
художньої самодіяльності, заступника
політкерівника, знали і любили не лише
воїни, а й колгоспники, з якими не раз
зустрічався Петров. Коли настав час виборів, його одностайно обрали депутатом
сільради.
За час нелегкої, тривожної служби Василь Петров став справжнім бійцем прикордонної служби. І це яскраво виявилося
22 червня 1941 року в перші години війни,
коли фашисти обрушили шквальний вогонь на заставу.
Начальник застави М. Репенко наказав Петрову з кулеметною обслугою
зайняти мис на обривистому березі Бугу
і відбивати звідти атаки ворога, який намагається переправитися через річку Буг.

Охоронці рубежу швидко зайняли висоту. І коли гітлерівці з’явилися у надувних
човнах на середині річки, прикордонники зустріли їх зливою вогню. Частина
гітлерівців знайшла свою смерть у водах
швидкоплинного Бугу, а ті ж, що лишилися неушкодженими, повернули човни
назад. А за кілька хвилин з ворожого берега вдарили по висоті гармати й міномети. Гітлерівці мстили за першу поразку.
Ураганний обстріл німців нищив усе на
своєму шляху. Звичайно, фашисти були
впевнені, що в тому шквалі мін і снарядів знищили прикордонників. Але воїни
на чолі з Петровим встигли змінити позицію.
Був тяжко поранений прикордонник
Савін. Петров наказав солдатові Міршавому відправити його на заставу. Сам же
лишився біля кулемета. Свинцевою зливою його «максим» поливав фашистів,

які лізли на радянський берег. А коли переважаючі сили гітлерівців перебралися
через Буг, то почали з усіх боків оточувати заставу. Кипів жорстокий бій на березі
ріки. Начальник застави все ж встиг передати Петрову наказ відходити. Але відважний воїн був тяжко поранений і звелів
зв’язківцю – рядовому Міршавому – передати командирові, що він не залишить
висоти, прикриє відхід застави й живим
фашистам не здасться.
Знахабнілі фашисти насідали з усіх боків. Проте кулемет служив сміливцю безвідмовно. Відходили прикордонники й
чули невмовкаючі кулеметні черги Василевого «максима». Бій з ворогом вже налічував години. Але поки були патрони у
Петрова, фашисти не змогли взяти висоту.
Близько півбатальйона гітлерівців скосив
кулемет відважного прикордонника. Не
стало патронів, та ще були у Василя гранати. Вони теж послужили воїну. Падали гітлерівці під кручею. У Петрова залишилося
дві гранати. На мить запанувала тишина.
Чужинці сміливо наближалися до стікаючого кров’ю прикордонника, торжествуючи, що опір зламано. Ось вони вже поряд
із Василем. І тоді ще один вибух пролунав
над Бугом – це останніми гранатами герой
підірвав себе і фашистів, які наблизилися
до нього.
Загинув Василь Петров на волинській
землі, та не пішов у безвість. Посмертно
йому присвоєно звання Героя Радянського Союзу. А село Цуцнів поблизу якого
відважний прикордонник здійснив подвиг, перейменовано в село Петрове. Іменем героя названо і заставу, де він служив.
Нині це ВПС «Амбуків», який носить ім’я
Петрова. Тут є пам’ятник Василю. А на висоті, яку сьогодні називають висотою Петрова, біля обеліска герою завжди цвітуть
квіти, серед них червоні маки. І то не просто квіти, а краплі гарячої крові росіянина, які далеко від рідного дому окропили
українську землю, захищаючи її від ворога
та зійшовши гарячо-червоним цвітом. n

ПІСЛЯМОВА

Коли стають ворогами
1970 року під час свого першого відрядження до Львівського
прикордонного загону мені довелося побувати на заставі імені Василя
Петрова, якому не так давно посмертно було присвоєно звання Героя
Радянського Союзу. І перше, що я зробив там – попросив начальника
застави показати мис Петрова, місце, де першого пекельного дня
довготривалої війни з фашистами до останнього захищав із своїми
побратимами державний рубіж колишній вихованець робітничого колективу
залізничників із далекого від Волині російського міста Малоярославець.
Василь КЛИМЕНКО

...Високий, обривистий берег.
Внизу спокійно ніс свої води, виграючи на сонці, ніби посрібненими, невеликими гребінчиками
хвиль, Буг. По той бік ріки – інша
держава. На нашому березі ще
мокрий від нічної роси килим
трав’яної зелені. І дивовижномовчазна тиша навкруги.
– Ось на цьому місці і був
окоп, з якого замполітрука Петров своїм кулеметом косив наступаючих німців, – розповідав
начальник застави. Тут 23-літній
Василь, коли скінчилися патрони з гранатою в руках востаннє
піднявся назустріч ворогу.
Ми ще довго стояли з
капітаном-прикордонником на
мисі Петрова, ведучи відверту
розмову про страшну долю «зелених кащкетів», яка дісталася їм у
перші години й дні оборони кордону. І думки наші збігалися на
одному – якою ж недалекогляд-

ною, вкрай знахабнілою від своїх
«бліцкригів» у Європі була правляча тоді гітлерівська верхівка,
розпочавши війну проти СРСР.
Бо не «колос на глиняних ногах»,
як оцінювало командування вермахту можливість більшовиків
протистояти німецьким моторизованим, вишколеним дивізіям, на смерть їм стали усі народи
тодішньої робітничо-селянської
держави: росіяни, українці, білоруси, грузини тощо. Разом, плічо-пліч, у кровопролитній борні
вони захистили свою Вітчизну.
А ми, молоде покоління прикордонників уже повоєнних років,
не приховуючи пишалися тим,
що своєю службою, як брати,
разом охороняємо рубежі єдиної
країни.
Минав час, а з ним зазнавали змін і кордони «могучего и
неделимого», на теренах якого
утворилися нові суверенні держави. Серед них і одна з найбільших республік розваленого
Союзу, що стала незалежною
Україною. Вийшовши із «семьи

единой» переважна більшість її
населення, обираючи подальший шлях розвитку своєї країни,
бачила себе тільки з надбанням
європейських цінностей життя.
Це викликало неабияку стурбованість учорашнього старшого
«брата» – тепер північного сусіда. Він активно продовжував дотримуватися своїх стратегічних
планів – під його «патронатом» у
складі суверенних країн створити Російську Федерацію – нову
імперську державу.
Наштовхнувшись на відкрите протистояння свободолюбивих українців, росіяни вдалися
до економічного тиску на слабшу сусідку – Україну. Не допомогло. Тоді, використовуючи
підвладні добре фінансовані
ЗМІ, колишні брати вдалися до
ідеологічного провокаторства,
навіть знехтувавши найсвятішим, що єднало два слов’янські
народи – їхню спільну боротьбу в роки війни з фашизмом.
У переддень чергової річниці з
дня Великої Перемоги новояв-

лений «собиратель российских
земель», з наполеонівськими
замашками та енкаведистським
стилем одурманення своїх «підданих» сенсаційно заявив, що
у роки війни росіяни могли перемогти ворога й без України.
Це стало таким неочікуваним
блюзнірством, що викликало
не лише страшенний подив колишніх фронтовиків-українців
та їхніх співвітчизників, а й
сумніви у розумовій адекватності керівника великої держави. Адже не треба вдаватися ні в
політику, ні в історію стосунків
двох народів, щоб зрозуміти:
не будь кровопролитних боїв
з ворогом на палаючій у вогні
українській землі, то ще до осені того страшно-небезпечного
1941 року гітлерівським військам не довелося б заплатити
сотнями тисяч життів своїх солдатів за те, щоб окупувати столицю України. Вони вже давно
б крокували переможцями по
бруківці Червоної площі в Москві. І невідомо, як би склалася
подальша доля тодішнього «могучего и неделимого». Заперечувати цю істину не вдасться
нікому.
Окупувавши
український
Крим та вдавшись до підступної
провокації, частини сепаратистсько зазомбованого населення
на Сході України, у своєму протистоянні вище державне керівництво Росії перейшло усі межі
дворушництва у стосунках між
двома державами. Ідеологічно,

морально та матеріально надихаючи фінансовими подачками
озброєних терористів та їхніх поплічників, наш північний сусід
відкрив кордон для добре підготовлених на його базах бойовиків. Через російсько-український
рубіж вони, як саранча, хлинули
на нашу землю.
Так, російсько-український
кордон став не лише межею
державного злочину росіян, а й
місцем, звідки спрямовується
смертельна загроза нашим «зеленим кашкетам». Кордон, який
ціною своїх життів колись захищали, охороняли й берегли старші покоління «зелених кашкетів»
українців і росіян, з вини останніх перетворено на небезпечну
яму, звідки тхне усе зростаючою
ворожнечею між колись двома
братніми народами. Замішана
на крові наших співвітчизників
– українських захисників кордону та їхніх бойових побратимів з
АТО, на невилікованому горі їхніх матерів, батьків та рідних людей, вона на довгі-предовгі роки
тепер стане тим рубежем недовіри, несприйняття поглядів між
людьми, чиї діди разом побороли
ненависний фашизм.
На такі роздуми з болем у
серці за наше майбутнє наштовхнули спогади перебування далекого 1970 року на Волині, на
заставі зі славним ім’ям сина
російського народу прикордонника – замполітрука Героя Радняського Союзу Петрова Василя
Васильовича.
n
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09:50 «ЗАКОХАНИЙ І БЕЗЗБРОЙНИЙ»

13:35 «РУЙНІВНИК»

02:00 «ФАХІВЕЦЬ»

02:05 «БІЛА ІМЛА»

НТН

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

У Саші завдання – підготувати за
два тижні групу військовослужбовців з офіцерського складу до
відповідальних змагань. Улюбленець слабкої статі лейтенант Авдєєв починає «війну» проти Саші.
Але вона не звикла програвати.

Лос-Анджелес 1996 року. Поліцейський Джон Спартон заарештовує злочинця Саймона Фенікса, але в побоїщі гинуть тридцять
заручників. Вирок присудили
жорстокий – обох заморозили на
сімдесят років.

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 ...

Маленьке містечко накриває надприродний туман, відрізаючи людей від зовнішнього світу. Групі
героїв, що опинилися в цей момент у супермаркеті, доводиться
вступити в нерівний бій з монстрами, що крадуться в тумані.

ПЕРШИЙ
06.00 Шустер Live (повтор)
06.50, 07.15, 08.15 Спорт
07.00, 08.00 Новини
07.25 Ера бiзнесу
07.30, 01.00 На слуху
08.35 Кориснi поради
09.15 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Бельгiя –
Росiя
11.20 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Корея –
Алжир
13.40, 02.40 Не вiр худому
кухарю
14.10 Вiкно в Америку
14.45 Euronews
14.55, 21.35, 05.20 Дiловий
свiт
15.00 Новини (iз
сурдоперекладом)
15.10 Брифiнг Кабмiну
України
15.20 Час-Ч
16.00 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. США –
Португалiя
18.00 Футбольна самба
18.55 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014.
Нiдерланди – Чилi
21.00, 05.25 Пiдсумки дня
21.45 Д/ф «Золота ера
саундтрекiв»
22.40 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
22.55 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Камерун –
Бразилiя
01.20 ТелеАкадемiя
03.10, 04.20 Помста
природи
03.35 Т/с «Алхiмiя кохання»
04.45 Нехай вам буде
кольорово!

ІНТЕР
05.30 Т/с «Гидке каченя»
07.00 Новини
07.15 Ранок з «Iнтером»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «Iнтером»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «Iнтером»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «Iнтером»
09.00 Новини
09.20 Ранок з «Iнтером»
10.00 Х/ф «Не в хлопцях

12.00
12.25
14.00
14.20
15.20
17.45
18.05
19.00
20.00
20.40
23.30
00.25
02.35
03.15
03.55
04.45

щастя»
Новини
Слiдство вели...
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 «Стрiлок»
Подробицi
Д/ф «Колишнi.
Народнi»
Орел i Решка
Т/с «Скандал-2»

1+1
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
09.00
09.10
09.55
10.25
10.50

12.45
14.45

16.45
17.10
19.30
20.30
21.30
22.30
23.45
00.05
01.00
02.35

04.15
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»
Х/ф «Рiдна
кровиночка»
Х/ф «Мара»
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 «Мобi Дiк» Y
Т/с «Величне
столiття.
Роксолана-2»
Грошi
Служба розшуку дiтей
Телемагазин
ТСН

ICTV
04.40 Служба розшуку
дiтей

04.45 Свiтанок
05.50 Надзвичайнi
06.35
08.45
09.15
09.20

10.05
11.50
12.45
13.15
14.30

15.45
16.15

16.55
18.45
19.20
20.25
21.15
00.15
02.05

новини
Факти тижня
Факти. Ранок
Спорт
Надзвичайнi
новини.
Пiдсумки
Х/ф «Бермудський
трикутник»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Американський
нiндзя-4. Повне
винищення»
Факти. День
Х/ф «Американський
нiндзя-4. Повне
винищення»
Х/ф «Бiла iмла»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Дiстало!
Свобода слова
Х/ф «Законослухняний
громадянин»
Х/ф «Iмла» Y

СТБ
05.55 У пошуках iстини
06.40 Все буде добре!
08.35 Неймовiрна правда
про зiрок
09.40 Зiркове життя
10.35 Х/ф «Пригоди
Шерлока Холмса i
доктора Ватсона»
За розповідями
Артура Конан
Дойла. Наприкінці XIX століття,
коли не було ще
літаків, щоб гнатися за злочинцями, радіо, щоб
оголошувати їхні
прикмети, – жив у
Лондоні й чудово
обходився без
усього цього великий детектив
Шерлок Холмс ...

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

06.10 Kids'Time
06.15 М/с «Роги
06.30
06.55
07.30
08.40
11.40

20.00
20.55
22.00
22.35
23.30
00.30
03.15

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
Х/ф «Пригоди
Шерлока Холмса i
доктора Ватсона»
Нiчний ефiр

та копита»
Т/с «Воронiни»
Файна Юкрайна
Пiдйом
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Небеснi
гiнцi»
Два брати Нік і
Тейлор знаходять НЛО, що
розбилося поблизу їхнього міста. Вони приховують знахідку
від уряду і від
агента Армстронга, спеціаліста по НЛО. Але
незабаром з Тейлором починають
відбуватися незвичайні речі ...

13.35 Слiдство ведуть
14.35
16.00
18.00
18.30

НТН
05.20 Т/с «Людина вiйни»
08.30 Правда життя
09.00 Агенти впливу
09.50 Х/ф «Закоханий i

13.35 Х/ф «Руйнiвник» Y
15.45 Х/ф «П'ятий
18.00
18.20
19.00
20.00
22.50
00.20
02.00
04.00
04.05
04.10
04.45

елемент» Y
Репортер
Абзац!
Т/с «Воронiни»
Ревiзор
Ревiзор
постшоу
Педан-Притула шоу
Х/ф «Фахiвець» Y
Репортер
Служба розшуку
дiтей
Зона ночi
Абзац!

беззбройний»

11.30 Т/с «Я йому вiрю»
15.15 Т/с «Павутиння-4»
19.00, 21.40, 02.10 Свiдок
19.30 Т/с «Вулицi розбитих
22.00
23.45
00.40
02.40
04.05

лiхтарiв-12»
Т/с «Елементарно-2»
Т/с «Закон i порядок.
Вiддiл особливих
справ-12»
Т/с «CSI. Лас-Вегас12»
Х/ф «Абсолютне зло»
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, 21.00 Країна У
15.55 Даєш, молодь!
17.20 Т/с «Двоє батьків i
двоє синів»
17.45, 20.00 Т/с «Кухня»
18.10, 20.25, 22.55 Т/с
«Свiтлофор»
19.05 Розсмiши комiка
22.00, 01.40 6 кадрiв
23.30 Дурнєв+1
23.55 Бiйцiвський клуб
00.50 Надто грубо для
Ютуба
02.30 Рай, гудбай

УКРАЇНА
07.00, 09.00, 15.00, 21.00,
02.05 Подiї
07.15 Ранок з Україною
09.15, 13.15, 15.20, 17.00
Т/с «Слiд»

10.00 Т/с «Листок
очiкування»

17.50, 02.45 Т/с «Врятувати
боса»

18.55 Футбол. ЧС 2014.
Австралiя – Iспанiя

21.40 Т/с «Країна 03»
22.55 Футбол. ЧС 2014.
Хорватiя – Мексика

01.00 Великий футбол
05.05 Нехай говорять
05.55 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1
10.00, 10.45, 15.40, 22.00
Футбол News. Live
10.10, 10.55 Оле, Мундiаль!
11.30 М/с «Кумедний м'яч»
11.40 США – Португалiя.
Чемпiонат свiту
ФIФА-2014
13.40 Пiвд. Корея
– Алжир.
Чемпiонат свiту
ФIФА-2014
18.00 Мiнi-iсторiї
Кубка
свiту
18.15, 02.15, 04.50
Профайли
18.20 Live. Нiдерланди –
Чилi. Чемпiонат свiту
ФIФА 2014
21.00, 22.10-Мундiаль.
Матч-центр
22.50 Live. Хорватiя
–
Мексика. Чемпiонат
свiту ФIФА-2014
02.30 Камерун – Бразилiя.
Чемпiонат свiту
ФIФА-2014
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00:25 «І ПРИЙШОВ ПАВУК»

01:00 «СИН РОЖЕВОЇ ПАНТЕРИ»

01:55 «ПУНКТ ПРИЗНАЧЕННЯ-5»

02:35 «2016. КІНЕЦЬ НОЧІ»

ІНТЕР

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

НТН

Дочка сенатора викрадена зі
школи. Викрадач не висуває ніяких вимог і розправляється з
усіма, хто намагається встати у
нього на шляху. Єдина людина,
з яким маніяк зв'язується по
телефону, – слідчий Крос ...

Інспектор Клузо виконав останнє
завдання і пішов на спочинок. А
мисливці за коштовностями
зовсім розперезалися – знімають намисто прямо з ший заможних дамочок. Доведеться
Клузо скасувати свою відпустку!

Одного разу Сему Лоутону примарилося, що він з друзями йде по
високому мосту і раптом цей міст
руйнується. Опиняючись у «смертоносному» місці, Сем починає
панікувати та вмовляє друзів і перехожих покинути його...

Перед тим як остаточно згаснути,
Сонце збільшилося до неймовірних розмірів і випалило всю
Землю, перетворивши її в непридатну для життя пустелю. Серед
тих, хто вижив, залишилася невелика група молодих людей.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.00 Шустер Live (повтор)
06.50, 07.15, 08.15 Спорт
07.00, 08.00 Новини
07.25 Ера будiвництва
07.30 Ера бiзнесу
07.35, 01.00 На слуху
08.25 Паспортний сервiс
08.35 Кориснi поради
09.15 Футбол. Чемпiонат

05.25 Т/с «Повернення

свiту-2014.
Австралiя – Iспанiя
11.20 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Камерун –
Бразилiя
13.40 Музична академiя.
Євробачення
14.50 Euronews
14.55, 21.30, 05.15 Дiловий
свiт
15.00 Новини (iз
сурдоперекладом)
15.10 Брифiнг Кабмiну
України
15.20 Час-Ч
16.00 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Хорватiя –
Мексика
18.00 Футбольна самба
18.55 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. КостаРика – Англiя
21.00, 05.25 Пiдсумки дня
21.45 Д/ф «Леонардо да
Вiнчi. Реставрацiя
столiття»
22.40 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
22.55 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Японiя –
Колумбiя
01.20 ТелеАкадемiя
02.20 В гостях у Д. Гордона
03.15 Помста природи
03.45 Т/с «Алхiмiя кохання»

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
23.30
00.25
02.10
02.50
03.30
04.00
04.45

Мухтара-2»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Т/с «Повернення
Мухтара-2»
Новини
Слiдство вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Новини
Стосується кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Вiра. Надiя.
Любов»
Т/с «Скандал-2»
Х/ф «I прийшов
павук»
Подробицi
Д/ф «Колишнi. Друзi»
Мультфiльми
Орел i Решка
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
11.30
12.35
13.35
14.35
16.45
17.10
19.30
20.30
21.30
22.30
00.00
00.20
01.15
02.55
04.35
05.05
05.10
05.40

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
Ілюзiя безпеки
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 «Мобi Дiк» Y
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-2»
ТСН. Особливе
Служба розшуку дiтей
Телемагазин
ТСН

04.00
04.35
05.40
08.45
09.15
09.20
09.55
11.55
12.45
13.20
14.10
15.45
16.15
16.40
18.45
19.20
20.15
22.10
23.15
01.10
01.55
03.25

СТБ
Факти
Свiтанок
Свобода слова
Факти. Ранок
Спорт
Надзвичайнi
новини
Т/с «Убивча
сила»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Т/с «Самотнiй
вовк»
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 «Робокоп» Y
Т/с «Послiдовники»
Х/ф «Пункт
призначення-5» Y
Т/с «Дружини
футболiстiв.
Додатковий час-2»

НОВИЙ

06.10 У пошуках iстини
06.55 Все буде добре!
08.50 Неймовiрна правда
про зiрок

10.10 Зiркове життя
11.05 Х/ф «Лабiринти

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

06.10 Kids'Time
06.15 М/с «Роги

кохання»
Він щойно врятував життя бізнесменові, прикривши його своїм тілом. Він пішов від
дружини, заставши її в ліжку з коханцем. Начальник приватного
охоронного
агентства доручив йому очолити
охорону будинку
дочки впливового і багатого чоловіка.

12.45 Слiдство ведуть
13.45
16.00
18.00
18.30
19.55
20.55
22.00
22.35
00.30
02.40

екстрасенси
Зваженi та щасливi-2
Все буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Метод Фрейда»
«Вікна»-новини
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
Зваженi та щасливi-2
Нiчний ефiр

та копита»

06.30
06.55
07.30
08.40
09.00

08.30, 12.00, 15.00, 19.00,
21.40, 02.05, 04.00
Свiдок

09.00, 04.30 Випадковий
свiдок

10.00 Т/с «Коломбо»
12.30 Т/с «Детективи»
13.05, 19.30 Т/с «Вулицi

розбитих лiхтарiв-12»

Т/с «Воронiни»

15.15 Т/с «Таємницi

Файна Юкрайна

22.00 Т/с «Шах i мат»
23.45 Т/с «Закон i порядок.

Пiдйом
Т/с «Воронiни»
Т/с «Не родись
вродливою»

10.55 Т/с «Щасливi
разом»

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

18.00
18.20
19.00
22.00
23.00
23.55

УКРАЇНА

НТН

слiдства-12»

Вiддiл особливих
справ-12»
00.40 Т/с «CSI. Лас-Вегас12»
02.35 Х/ф «2016. Кiнець
ночi»
04.40 Телеклiнiка доктора
Болена
ТЕТ

07.45 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»

Репортер

08.55 М/с «Гуфi i його

Абзац!

10.55 «Єралаш»
12.00 Т/с «Маленькi

Т/с «Воронiни»
Т/с «Молодiжка»
Абзац!
Т/с «Короткий
курс щасливого
життя»

01.00 Х/ф «Син Рожевої
пантери»

02.30 Репортер
02.35 Т/с «Крок за кроком»
03.25 Зона ночi

команда»
таємницi»

14.00 Вiталька
15.00, 21.00 Країна У
15.55 Даєш, молодь!
17.45, 20.00 Т/с «Кухня»
18.10, 20.25, 22.55 Т/с
«Свiтлофор»

19.05 Розсмiши комiка
22.00, 01.40 6 кадрiв
23.30 Бiйцiвський клуб
00.25 Надто грубо для
Ютуба

02.30 Рай, гудбай
03.15 Т/с «Притулок»
04.00 З ночi до ранку

06.15, 13.05 Т/с «ОСА»
07.00, 09.00, 15.00, 21.00,
02.05 Подiї
07.15 Ранок з Україною
09.15, 14.00, 15.20, 17.00
Т/с «Слiд»

10.00 Т/с «Листок
очiкування»

12.10 Говорить Україна
17.50, 02.45 Т/с «Врятувати
боса»

18.55 Футбол. ЧС 2014.
Iталiя – Уругвай

21.40 Т/с «Країна 03»
22.55 Футбол. ЧС 2014.
Грецiя – Кот-д'Iвуар

01.00 Великий футбол
05.05 Нехай говорять
06.00 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1

10.10, 10.55 Оле, Мундiаль!
11.30, 02.30 М/с «Кумедний
м'яч»

11.40 Хорватiя – Мексика.

Чемпiонат свiту
ФIФА-2014
13.40 Нiдерланди
– Чилi.
Чемпiонат свiту
ФIФА-2014
15.50 Камерун
– Бразилiя.
Чемпiонат свiту
ФIФА-2014
18.00 Мiнi-iсторiї
Кубка
свiту

18.15, 02.15, 05.00
Профайли

18.20 Live. Коста-Рика –

Англiя. Чемпiонат
свiту ФIФА-2014
21.00, 22.10 Мундiаль.
Матч-центр
22.50 Live. Грецiя
– Котд'Iвуар. Чемпiонат
свiту ФIФА-2014
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10:55 «СПОРТЛОТО-82»

00:25 «НЕПРИСТОЙНА ПРОПОЗИЦІЯ»

01:10 «ТЕЗКИ»

02:10 «РОБОКОП»

СТБ

ІНТЕР

1+1

ICTV

Молодий чоловік і симпатична
панночка, які їдуть до моря, виявляються пов'язаними пошуками
зниклого квитка « Спортлото », на
який випав величезний виграш.
Спільні пошуки приводять їх до
головного призу.

Дуже багатий чоловік пропонує
мільйон доларів заміжній дамі
усього лише за одну ніч, проведену з ним. У тієї, зрозуміло,
фінансові труднощі, які не залишають їй вибору. Причому її
чоловік все знає...

Сім'я Гангули довгий час прожила в Калькутті. Пізніше вони
емігрують до Америки і поселяються в Нью-Йорку. У неминучій
проблемі культурної адаптації
вони пробують змішати їхнє нове
життя зі старою культурою.

Поліцейський Мерфі гине від рук
злочинців. У ході дослідницької
програми його мозок пересаджують бойовому роботу, покликаному забезпечити спокій
на вулицях міста. Але, виявляється, і у робота є пам'ять.

ПЕРШИЙ
06.00 Шустер Live (повтор)
06.50, 07.15, 08.15 Спорт
07.00, 08.00 Новини
07.25 Ера бiзнесу
07.30, 01.00 На слуху
08.25 Паспортний сервiс
08.35 Кориснi поради
09.10 Футбол. Чемпiонат

свiту-2014. Iталiя –
Уругвай
11.25 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. КостаРика – Англiя
13.45 Музична академiя.
Євробачення
14.50 Euronews
14.55, 21.35, 05.20 Дiловий
свiт
15.00 Новини (iз
сурдоперекладом)
15.10 Брифiнг Кабмiну
України
15.20 Час-Ч
16.00 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Грецiя –
Кот-д'Iвуар
18.00 Футбольна
самба
18.55 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Боснiя i
Герцеговина – Iран
21.00, 05.25 Пiдсумки дня
21.45 Д/ф «Варшава, вчора
i сьогоднi»
22.00 Д/ф «Горобине гнiздо
на деревi»
22.35 Лото «Мегалот»
22.40 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
22.55 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Гондурас
– Швейцарiя
01.20 ТелеАкадемiя
02.20 Як ваше здоров'я?
03.10, 04.20 Помста
природи
03.30 Т/с «Алхiмiя кохання»
04.45 Нехай вам буде
кольорово!

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
23.30
00.25
02.25
03.05
03.55
04.05
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 «Непристойна
пропозицiя»
Подробицi
Якi люди!
Мультфiльми
Орел i Решка
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
11.35
12.40
13.40
14.40

16.45
17.10
19.30
20.30
21.30
22.30
23.45
00.45
01.10
03.15
04.55
05.15
05.20
05.50

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
Ілюзiя безпеки
Сiмейнi мелодрами-3
Сiмейнi мелодрами-3
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-2»
ТСН. Особливе
Т/с «Фатмагюль»
ТСН
Т/с «Моє нове життя»
Т/с «Моє нове життя»
Т/с «Моє нове життя»
Т/с «Моє нове життя»
ТСН
Х/ф «Тезки» Y
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-2»
ТСН
Служба розшуку дiтей
Телемагазин
ТСН

ICTV
04.30 Служба розшуку дiтей
04.35 Факти
05.15 Свiтанок
06.15 Т/с «Таксi»
06.40 Т/с «Леся+Рома»
07.30 Т/с «Самотнiй вовк»
07.45 Факти. Ранок
08.00 Спорт
08.05 Т/с «Самотнiй вовк»
08.45 Факти. Ранок
09.15 Спорт
09.20 Надзвичайнi новини
09.55 Т/с «Убивча сила»
11.55 Т/с «Прокурорська

12.45
13.20
14.25
15.45
16.15
16.45
18.45
19.20
20.15
22.10
23.15
01.25
02.10
03.45

перевiрка»
Факти. День
Т/с «Самотнiй вовк»
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 «Робокоп-2» Y
Т/с «Послiдовники»
Х/ф «Робокоп» Y
Т/с «Дружини
футболiстiв.
Додатковий час-2»

СТБ
06.00 У пошуках iстини
06.40 Все буде добре!
08.40 Неймовiрна правда

10.00
10.55
12.45
13.40
16.00

про зiрок
Зiркове життя
Х/ф
«Спортлото-82» W
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. Експерти
програми дають
практичні поради, застосовні в
повсякденному
житті та побуті.
Наочно демонструється рішення домашніх і сімейних проблем.

18.00 «Вікна»-новини
18.30 Неймовiрна правда
19.55
20.55
22.00
22.35
00.30
02.40

про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
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»
06.30 Т/с «Воронiни»
06.55 Файна Юкрайна
07.30 Пiдйом
08.40 Т/с «Воронiни»
09.00 Т/с «Не родись
вродливою»

Свiдок

09.00, 04.05 Випадковий
свiдок

10.00 Т/с «Листок
очiкування»

«Детективи»

13.05 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-12»

22.00
23.45

вродливою»
18.00 Репортер
18.20 Абзац!
19.00 Т/с «Воронiни»

00.40

У звичайному будинку в трикімнатній квартирі
живе молода
сім’я. Костя –
журналіст. Дружина Віра веде
все господарство, а діти не
доставляють багато клопоту. Набагато більше
проблем їм приносять батьки
Кості.

22.00 Т/с «Молодiжка»
23.00 Абзац!
23.55 Т/с «Короткий курс
щасливого життя»

01.00 Х/ф «Джессi Стоун.

Тонкий лiд» Y
Репортер
Служба розшуку дiтей
Т/с «Крок за кроком»
Зона ночi

02.50

УКРАЇНА
06.15, 13.05 Т/с «ОСА»
07.00, 09.00, 15.00, 21.00,
02.05 Подiї
07.15 Ранок з Україною
09.15, 14.00, 15.20, 17.00
Т/с «Слiд»

10.00 Т/с «Коломбо»
12.30, 03.10 Т/с

19.30 Т/с «Вулицi розбитих

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

02.30
02.35
02.40
03.25

НТН
08.30, 12.00, 15.00, 19.00,
21.40, 02.20, 03.35

лiхтарiв-13»
Т/с «Тiло як доказ-3»
Т/с «Закон i порядок.
Вiддiл особливих
справ-12»
Т/с «CSI. Лас-Вегас12»
Речовий доказ

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, 21.00 Країна У
15.55 Даєш, молодь!
17.45, 20.00 Т/с «Кухня»
18.10, 20.25, 22.55 Т/с
«Свiтлофор»
19.05 Розсмiши комiка
22.00, 01.40 6 кадрiв
23.30 Бiйцiвський клуб
00.25 Надто грубо для
Ютуба
02.30 Рай, гудбай
03.15 Т/с «Притулок»
04.00 З ночi до ранку

12.10 Говорить Україна
17.50, 02.45 Т/с «Врятувати
боса»

18.55 Футбол. ЧС 2014.
Нiгерiя – Аргентина

21.40 Т/с «Країна 03»
22.55 Футбол. ЧС 2014.
Еквадор – Францiя

01.00 Великий футбол
05.05 Нехай говорять
06.00 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1
11.30, 02.30 М/с «Кумедний
м'яч»
11.40 Грецiя – Кот-д'Iвуар.
Чемпiонат свiту
ФIФА-2014
13.40 Коста-Рика – Англiя.
Чемпiонат свiту
ФIФА-2014
15.50 Японiя – Колумбiя.
Чемпiонат свiту
ФIФА-2014
18.00 Мiнi-iсторiї Кубка світу
18.15, 02.15, 04.30
Профайли
18.20 Live. БоснiяГерцеговина – Iран.
Чемпiонат свiту
ФIФА-2014
21.00, 22.10 Мундiаль.
Матч-центр
22.50 Live. Еквадор –
Францiя. Чемпiонат
свiту ФIФА-2014

ЧЕТВЕР, 26 ЧЕРВНЯ 2014 РОКУ

23:15 «РОБОКОП-3»

01:00 «ДЖЕССІ СТОУН. НІЯКОГО КАЯТТЯ»

01:05 «НОВИЙ ЛЬОДОВИКОВИЙ ПЕРІОД»

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

1+1

ICTV

Всемогутня корпорація тероризує мирних людей, які об'єднуються в повстанські загони. Інтереси корпорації захищають солдати. Поліція намагається відстояти закон, її гарантом є робот
Мерфі...

Поліцейський Джессі Стоун береться за дуже небезпечну
справу, розслідування серій
жорстоких вбивств, яке приводить його до страшного й смертельного протистояння з ватажком місцевої мафії...

2012 року після небаченої атаки
метеоритів на Землі наступає
новий льодовиковий період. Том
Паркер, начальник служби безпеки американського посольства
в Берліні, намагається розшукати
в місті дружину і дитину.

Кровожерливий керівник могутньої корпорації і наркомафія
влаштовують полювання на Робокопа, щоб назавжди покінчити
з ним. Окрім цього в ультрасучасній лабораторії виготовляється удосконалений кіборг...

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.00 Шустер Live (повтор)
06.50, 07.15, 08.15 Спорт
07.00, 08.00 Новини
07.25 Ера будiвництва
07.30 Ера бiзнесу
07.35, 01.00 На слуху
08.25 Паспортний сервiс
08.35 Кориснi поради
09.15 Футбол. Чемпiонат

05.25 Т/с «Повернення

свiту-2014. Нiгерiя –
Аргентина
11.20 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Гондурас
– Швейцарiя
13.35 Кордон держави
13.50 Музична академiя.
Євробачення
14.50 Euronews
14.55, 21.35, 05.20 Дiловий
свiт
15.00 Новини (iз
сурдоперекладом)
15.10 Брифiнг Кабмiну
України
15.20 Час-Ч
16.00 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Еквадор –
Францiя
18.00 Футбольна самба
18.55 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014.
Португалiя – Гана
21.00, 05.25 Пiдсумки дня
21.45 Книга.ua
22.10 Д/ф «Київська
старовина»
22.40 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
22.55 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Корея –
Бельгiя
01.20 ТелеАкадемiя
02.20 Надвечiр'я
03.10, 04.20 Помста
природи
03.35 Т/с «Алхiмiя кохання»
04.45 Нехай вам буде
кольорово!

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
23.30
00.25
02.00
02.40
03.30
04.00
04.45

Мухтара-2»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Т/с «Повернення
Мухтара-2»
Новини
Слiдство вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Новини
Стосується кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Вiра. Надiя.
Любов»
Т/с «Скандал-2»
Х/ф «Нянька»
Подробицi
Якi люди!
Мультфiльми
Орел i Решка
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
11.35
12.40
13.40
14.40
16.45
17.10
19.30
20.30
21.30
22.30
23.45
00.45
01.05

02.40
03.30
05.10
05.40

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
Ілюзiя безпеки
Сiмейнi мелодрами-3
Сiмейнi мелодрами-3
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-2»
ТСН. Особливе
Т/с «Фатмагюль»
ТСН
Т/с «Iнша жiнка»
Т/с «Iнша жiнка»
Т/с «Iнша жiнка»
Т/с «Iнша жiнка»
ТСН
Х/ф «Новий
льодовиковий
перiод» Y
Сiмейнi мелодрами-3
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-2»
Телемагазин
ТСН

04.30
05.10
06.10
06.40
07.30
07.45
08.00
08.05
08.45
09.15
09.20
09.55
11.50
12.45
13.20
14.20
15.45
16.15
16.45
18.45
19.20
20.15
22.10
23.15
01.15
01.55
03.45

СТБ
Факти
Свiтанок
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Т/с «Самотнiй вовк»
Факти. Ранок
Спорт
Т/с «Самотнiй вовк»
Факти. Ранок
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Убивча сила»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Т/с «Самотнiй вовк»
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 «Робокоп-3» Y
Т/с «Послiдовники»
Х/ф «Робокоп-2» Y
Т/с «Дружини
футболiстiв.
Додатковий час-2»

НОВИЙ

05.55 У пошуках iстини
06.40 Все буде добре!
08.35 Неймовiрна правда
про зiрок

09.55 Зiркове життя
10.50 Слiдство ведуть
11.50
16.00
18.00
18.55
19.55
20.50

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 зі
злочинністю ...

22.00 «Вікна»-новини
22.35 Давай поговоримо
про секс

00.05 Зваженi та щасливi-2
03.45 Нiчний ефiр

05.20 Kids'Time
05.25 М/с «Роги та
05.45
06.10
06.15
06.30
06.55
07.30
08.40
09.00
11.00
15.00
16.05
18.00
18.20
19.00
22.00
23.00
23.55
01.00
02.30
02.35
02.40
03.30
05.15

копита»
М/с «Злюки бобри»
Kids'Time
М/с «Злюки
бобри»
Т/с «Воронiни»
Файна Юкрайна
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!
Т/с «Короткий курс
щасливого життя»
Х/ф «Джессi Стоун.
Нiякого каяття» Y
Репортер
Служба розшуку дiтей
Т/с «Крок за кроком»
Зона ночi
Служба розшуку дiтей

01:55 «РОБОКОП-2»

НТН

УКРАЇНА

08.30, 12.00, 15.00, 19.00,
21.40, 02.20, 03.40

06.15, 13.05 Т/с «ОСА»
07.00, 09.00, 15.00, 21.00,
02.05 Подiї
07.15 Ранок з Україною
09.15, 14.00, 15.20, 17.00

Свiдок

09.00, 04.15 Випадковий
свiдок

10.00 Т/с «Коломбо»
12.30, 03.15 Т/с

«Детективи»
13.05, 19.30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв-13»
15.15 Т/с «УГРО»
22.00 Т/с «Низьке зимове
сонце»
23.45 Т/с «Закон i порядок.
Вiддiл особливих
справ-12»
00.40 Т/с «CSI. Лас-Вегас12»
02.50 Речовий доказ
04.35 Телеклiнiка доктора
Болена
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, 21.00 Країна У
15.55 Даєш, молодь!
17.45, 20.00 Т/с «Кухня»
18.10, 20.25, 22.55 Т/с
«Свiтлофор»
19.05 Розсмiши комiка
22.00, 01.40 6 кадрiв
23.30 Бiйцiвський клуб
00.25 Надто грубо для
Ютуба
02.30 Рай, гудбай
03.15 Т/с «Притулок»

Т/с «Слiд»

10.00 Т/с «Листок
очiкування»

12.10 Говорить Україна
17.50, 03.40 Т/с «Врятувати
боса»

18.55 Футбол. ЧС 2014.
США – Германiя

21.40 Т/с «Країна 03»
22.55 Футбол. ЧС 2014.
Алжир – Росiя

01.00 Великий футбол
02.45 Щиросердне зiзнання
05.10 Нехай говорять
06.00 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1
11.30, 02.30 М/с «Кумедний
м'яч»

11.40 Еквадор – Францiя.

Чемпiонат свiту
ФIФА-2014
13.40 Боснiя-Герцеговина –
Iран. Чемпiонат свiту
ФIФА-2014
15.50 Гондурас –
Швейцарiя. Чемпiонат
свiту ФIФА-2014
18.00 Мiнi-iсторiї Кубка
свiту

18.15, 02.15, 05.00
Профайли

18.20 Live. Португалiя –

Гана. Чемпiонат свiту
ФIФА-2014
21.00, 22.10 Мундiаль.
Матч-центр
22.50 Live. Алжир – Росiя.
Чемпiонат свiту
ФIФА-2014
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00:20 «31 ЧЕРВНЯ»

00:20 «ЩО ГРИЗЕ ГІЛБЕРТА ГРЕЙПА»

00:35 «НІЧНИЙ РЕЙС»

01:00 «ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ РИБОЛОВЛІ»

СТБ

1+1

ІНТЕР

НОВИЙ КАНАЛ

Молодий художник Сем, який
живе в ХХI столітті, закохався в
принцесу Мелісенту з ХII століття (у фантастиці все можливо). І,
зрозуміло, перш ніж герої змогли знайти щастя, їм довелося
подолати багато перешкод.

В одному невеликому містечку є
молодий хлопець, позбавлений
нормального життя – у нього надто товста мати, яка ось вже сім
років не виходить з дому, дві екзальтовані сестри і добрий, але
недоумкуватий молодший брат.

Лайза Рейсерт ненавидить літаки, але в свій єдиний політ переживає найстрашніший кошмар у
житті. На борту опиняється терорист Джексон Ріппнер, який
змушує Лайзу взяти участь в
усуненні впливового політика.

Генерал Іволгін, єгер Кузміч та
інтелігент Льова Соловейчик
разом зі своїми друзями міняють
двостволки на вудки. Збираючись на риболовлю, вони, як
завжди, беруть із собою кілька
десятків ящиків горілки...

ПЕРШИЙ
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

ІНТЕР
05.25 Т/с «Повернення

свiту-2014. Алжир –
Росiя
11.20 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. США –
Нiмеччина
13.40 Вiра. Надiя. Любов
14.45 Euronews
14.55, 05.30 Дiловий свiт
15.00 Новини (iз
сурдоперекладом)
15.10 Брифiнг Кабмiну
України
15.20 Час-Ч
16.00 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014.
Португалiя – Гана
18.00 Футбольна самба
18.55 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Корея –
Бельгiя
21.00, 05.35 Пiдсумки дня
21.25 Шустер Live
00.00, 01.00 Пiдсумки
01.20 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
01.25 Хiт-парад
«Нацiональна
двадцятка»
02.35 Контрольна робота
02.55 Включення з Кабiнету
Мiнiстрiв України
03.10, 04.15 Помста
природи
03.35 Т/с «Алхiмiя кохання»
04.40 Нехай вам буде
кольорово!

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
00.35
02.00
02.40
03.30
04.05

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 «Право на
кохання»
Х/ф «Нiчний рейс»
Подробицi
Якi люди!
Орел i Решка
Слiдство вели...

1+1
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
10.35
10.55
11.25
12.30

13.30
14.30
16.45
17.10
19.30
20.30
21.15
23.15
00.20
02.25
03.25
04.10
05.50

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
Ілюзiя безпеки
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 «Що гризе
Гiлберта Грейпа» Y
ТСН
Сiмейнi мелодрами-3
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-2»
Телемагазин

ICTV
04.35 Служба розшуку дiтей
04.40 Факти
05.15 Свiтанок
06.20 Т/с «Таксi»
06.45 Т/с «Леся+Рома»
07.30 Т/с «Самотнiй

СТБ
05.55 Х/ф «Медовий
мiсяць»

07.35 Х/ф «Приборкувачка
тигрiв»

09.30 Неймовiрна правда

вовк»

про зiрок

07.45 Факти. Ранок
08.00 Спорт
08.05 Т/с «Самотнiй

10.30 Т/с «Тiльки ти»

08.45
09.15
09.20
09.55
11.55
12.45
13.10
14.20
15.45
16.15
16.40
18.45
19.20
20.15
22.10
23.15
01.10
01.55
03.30

НОВИЙ
05.20 Kids'Time
05.25 М/с «Злюки

06.30
06.55

18.00 «Вікна»-новини

вовк»
Факти. Ранок
Спорт
Надзвичайнi
новини
Т/с «Убивча сила»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Дiстало!
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 «Сталь» Y
Т/с «Послiдовники»
Х/ф «Робокоп-3» Y
Т/с «Карадай»

06.10
06.15

18.55 Неймовiрна правда
про зiрок

20.10 Х/ф «Кров не вода»

07.30
08.40
09.00

22.00 «Вікна»-новини
22.35 Х/ф «Кров не вода»
Аня звикла добиватися всього в

11.00
15.00
16.05

житті сама. А її
сестра Маша з
дитинства була
улюбленицею
батьків, які виконували будь-який

18.00
18.20
19.00
22.00
22.55

її каприз. Несподівано з’являється справжній

01.00

батько Ані. Але
радість дівчини
триває недовго...

00.20 Х/ф «31 червня»
02.50 Нiчний ефiр

02.35
02.40
04.35
05.00

бобри»
Kids'Time
М/с «Злюки
бобри»
Т/с «Воронiни»
Файна
Юкрайна
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 «Особливостi
нацiонального
полювання» Y
Х/ф «Особливостi
нацiональної
риболовлi» Y
Репортер
Зона ночi
25-й кадр
Абзац!

НТН
05.00, 15.15 Т/с «УГРО»
08.30, 15.00, 19.00 Свiдок
09.00 Т/с «Детективи

13.05
19.30
21.20
23.15
01.05
02.40
03.20

Т. Устинової. Близькi
люди»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-13»
Х/ф «Злочинна
пристрасть»
Х/ф «Знайомство з
Факерами-2»
Х/ф «Гра на
виживання»
Т/с «Закон i порядок.
Вiддiл особливих
справ-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-4»
21.45, 01.50 6 кадрiв
23.30 Бiйцiвський клуб
00.25 Х/ф «Поворот не
туди-3»
02.30 Рай, гудбай

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

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

10.00 Т/с «Листок
очiкування»
Т/с «Врятувати боса»
Говорить Україна
Т/с «Країна 03»
Х/ф «Допустимi
жертви»
01.30 Х/ф «Свої дiти»
03.00 Т/с «Право на
правду»
06.00 Нехай говорять

18.00
19.45
20.25
23.35

ФУТБОЛ 1
10.00, 10.45, 15.40, 22.00
Футбол News. Live
10.10, 10.55 Оле, Мундiаль!
11.30, 18.50 М/с «Кумедний
м'яч»
11.40, 18.55 Алжир – Росiя.
Чемпiонат свiту
ФIФА-2014
13.40, 22.45 Португалiя –
Гана. Чемпiонат свiту
ФIФА-2014
15.50 Пiвд. Корея – Бельгiя.
Чемпiонат свiту
ФIФА-2014
18.00, 00.45 Мiнi-iсторiї
Кубка свiту
18.15, 02.55, 05.30
Профайли
18.20 Найвидатнiшi
футбольнi збiрнi свiту
21.00 Мундiаль. Матч-центр
22.10 Futbol Mundial
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22:30 «КУДИ ПОДІЛИСЬ МОРГАНИ?»

23:05

00:40 «АРТИСТКА»

«ВОЛОДАР БУРІ»

00:50 «РІДНЯ»

1+1

ICTV

ІНТЕР

СТБ

Майже ідеальна пара з НьюЙорка, Меріл і Пол Моргани,
мають одну ваду – вони на межі
розлучення. Але це дрібниці в
порівнянні з тим, що вони мимоволі стали свідками вбивства і
мішенню кілера.

Члени елітного загону по розмінуванню направлені в одне з іракських міст, де практично кожен
предмет представляє смертельну
небезпеку. Але Джеймс – саперпідривник – ставиться до знешкодження бомб, як до гри ...

Артистка Аня Петрова невдачлива в професії і нещаслива в коханні: в театрі їй не дають цікавих
ролей, в кіно вона пробується
безуспішно, в житті вона самотня, а їй уже за тридцять. І от Аня
зустрічає чоловіка...

Сільська жителька Марія приїжджає в місто відвідати дочку і
внучку. Багато чого їй незрозуміло
в міському житті. Але, будучи
жінкою діяльною, вона не може
залишатися осторонь сімейних
проблем дочки і починає діяти...

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.00 Пiдсумки
06.10 Шустер Live (повтор)
06.25 На слуху
07.05, 23.00 Вiд першої

04.45 Х/ф «У зонi

особи
07.35 Золотий гусак
08.05 Шустер Live
11.20 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Алжир –
Росiя
13.20 Музична академiя.
Євробачення
14.30, 02.40 В гостях
у Д. Гордона
15.20 Д/ф «Конституцiя.
Право на волю»
16.00 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. США –
Нiмеччина
18.00 Футбольна самба
18.55 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. 1/8
фiналу
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.40 Концертна програма
М. Бурмаки
22.50 Лото «Мегалот»
22.55 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.35 Концерт «Я –
українець!»
01.50 Вiра. Надiя. Любов
03.35, 04.50 Помста
природи
04.05 Т/с «Алхiмiя кохання»
05.15 Нехай вам буде
кольорово!

06.15
08.00
08.25
09.30
10.00
12.10
16.05
18.00
20.00
20.35
22.35

особливої уваги»
Т/с «Повернення
Мухтара-2»
Школа доктора
Комаровського
Д/ф «Володимир
Iвасюк. Iдеальне
вбивство»
Новини
Х/ф «Наречений за
оголошенням»
Т/с «Право
на кохання»
Мiжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала-2013»
Т/с «Щасливий шанс»
Подробицi
Т/с «Щасливий шанс»
Х/ф «Зворотний
шлях»
Вона – фотограф,
він – геофізик.
Вони приїжджають в Таллінн,
блукають містом,
роблять фотографії для її виставки в Москві.
А потім прощаються: герой летить на Шпіцберген для дослідження нафти і
зникає...

00.40 Х/ф «Артистка»
02.30 Подробицi
03.05 Х/ф «Наречений за
оголошенням»

1+1

ICTV

06.05 Х/ф «Гараж»
08.05 М/с «Гуфi та його
команда»
08.25 М/с «Гуфi та його
команда»
08.50 Свiтське життя
09.50 Х/ф «Самозванка»
Колишня вихованка дитбудинку
Марта випадково
з’ясовує, що її
новий коханий
зовсім не менеджер, а... кілер.
Зірвавши йому
чергове вбивство, вона сама

05.00 Факти
05.35 Свiтанок
05.45 Х/ф «Коти проти
07.15
08.25
08.55
10.55
12.45
13.00
13.05
15.10

13.45 Казкова Русь
14.15 Вечiрнiй Київ-2014
16.25 Вечiрнiй квартал у
18.30
19.30
20.15
22.30
00.40
02.10
02.55
04.30
05.50

собак»
Зiрка YouTube
Дача
М/ф «Веселi нiжки»
М/ф «Веселi нiжки-2»
Факти. День
Спорт
Х/ф «Громобiй»
Х/ф «Медальйон»
Гонконгський поліцейський Едді
знаходить медальйон, за допомогою якого перетворюється на
воїна з надлюдськими здібностями. Цю старовинну прикрасу у нього намагаються украсти
інші члени стародавнього військового ордена ...

стає мішенню.

Туреччинi
Розсмiши комiка-5
ТСН
Вечiрнiй квартал у
Туреччинi
Х/ф «Куди подiлися
моргани?» Y
Х/ф «Липучка» Y
ТСН
Х/ф «Гараж»
Х/ф «Липучка» Y
Телемагазин

СТБ

17.00 Х/ф «Шпигун по
18.45
19.15
20.10
22.20
23.05
01.35
03.10

сусiдству»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини.
Пiдсумки
Х/ф Ворошиловський
стрiлець»
На передовiй
Х/ф «Володар
бурi» Y
Х/ф «Сталь» Y
Т/с «Карадай»

НОВИЙ

06.00 Х/ф «Сватання
07.05
09.00
10.45
12.40
14.35
18.00

гусара»
Х/ф «Весна на
Зарiчнiй вулицi»
Все буде смачно!
Хата на тата
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
Х/ф «Кров не вода»
Х/ф «Тещинi млинцi»
Світлана і Діма
живуть в чудовому містечку Блінова, у них двійко
дітей. Світлана
працює там же –
малює приволзькі орнаменти для
чашок-плошок.
Діма – талановитий кухар. Але
залишився без
роботи. І тут Світлані підвертається лотерейний
квиток ...

21.40 Вагiтна у 16
22.40 Доньки-матерi
23.35 Давай поговоримо
про секс
00.50 Х/ф «Рiдня»
02.30 Нiчний ефiр

05.40 М/с «Мисливцi за
привидами»

06.25 М/с «Том i Джеррi»
07.30 Ревiзор
10.00 Ревiзор
12.50 Ревiзор постшоу
14.15 Хто зверху-2
18.05 Т/с «Воронiни»
18.40 Феномен
23.30 Люди Хе
Проект «Люди
Хе» – це пародійне шоу про незвичайні здібності здавалося б
звичайних людей! Про екстрасенсів, готових
за допомогою
свого неординарного дару
розгадати самі
абсурдні таємниці навколишньої
дійсності.

01.10 Х/ф «Особливостi
нацiонального
полювання» Y

03.00 Зона ночi

НТН

04.10 Т/с «УГРО»
07.30 Т/с «Детективи
Т. Устинової. Близькi
люди»
11.30, 02.30 Речовий доказ
12.00 Головний свiдок
12.50, 03.35 Випадковий
свiдок
13.30 Правда життя
14.00 Крутi 90-тi
14.50 Х/ф «Ярослав
Мудрий»
17.30, 04.35 Х/ф «Москальчарiвник»
19.00 Т/с «Каменська-5»
22.30 Концерт С. Сотник
i С. Кузiна
«Камтугеза»
01.00 Х/ф «Гра на
виживання»

ТЕТ

08.30 М/с «Смiшарики»
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Даша-

дослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10.35 М/с «Фiксики»
11.05 М/ф «Помста
чарiвної рибки»
12.15 Х/ф «Пастушка»
13.20 «Єралаш»
14.15, 02.10 Х/ф «Братц»
16.05 Х/ф «Пастка для
батькiв»
18.20 Х/ф «Один вдома-4»
20.00 Розсмiши комiка
21.50, 00.35 Уральскi
пельменi
22.45, 01.20 Дiвчата
зрозумiють
23.40 Т/с «Радiо секс»

УКРАЇНА

07.00
07.10
09.00
09.50

Подiї
Т/с «Iнтерни»
Т/с «Iнтерни»
Один за
сто годин
10.50 Т/с «Анютине
щастя»
14.50 Т/с «Моя велика
родина»
19.00 Подiї
19.40 Т/с «Моя велика
родина»
22.55 Футбол. ЧС 2014.
1/8 фiналу
01.00 Великий
футбол
02.05 Подiї
02.45 Т/с «Право на
правду»
ФУТБОЛ 1

10.10, 10.55 Оле, Мундiаль!
11.30, 18.50, 02.30 М/с
«Кумедний м'яч»

11.40, 02.40 Португалiя –
Гана. Чемпiонат свiту
ФIФА-2014
13.40 Камерун – Бразилiя.
Чемпiонат свiту
ФIФА-2014
15.50 Алжир – Росiя.
Чемпiонат свiту
ФIФА-2014
18.00 Мiнi-iсторiї Кубка
свiту

18.15, 02.15, 05.00
Профайли

18.55 США – Нiмеччина.
Чемпiонат свiту
ФIФА-2014
21.00, 22.10 Мундiаль.
Матч-центр

qrjlprfpoojl
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12:40 «ЕЛВІН І БУРУНДУКИ»

22:15 «СОЛТ»

00:50 «ЗА СІМЕЙНИМИ ОБСТАВИНАМИ»

02:50 «АРМІЯ ПІТЬМИ»

1+1

1+1

СТБ

ICTV

Поет-пісняр Девід Севілль вирішує зробити зі співаючих бурундуків поп-зірок світового масштабу. Але веселі гризуни Елвін,
Саймон і Теодор не бажають
підкорятися талановитому благодійнику.

Евелін Солт – співробітниця ЦРУ.
Їй дивом вдається уникнути
в'язниці: агентство висуває проти
неї необгрунтовані звинувачення
в тому, що вона працює на російську розвідку. Тепер їй необхідно
відновити своє добре ім'я.

Ще вчора вона була люблячою
дружиною. Зовсім недавно перетворилася на тещу. А тепер
вона – ще й бабуся. Миритися з
таким станом справ не можна –
треба щось терміново міняти в
нових сімейних обставинах...

З волі випадку Еш переноситься
в далеке минуле і опиняється в
ХIV столітті. Щоб повернутися, він
повинен знайти старовинну магічну книгу, написану кров'ю.
Однак з необережності Еш випустив на волю «Армію пітьми»...

ПЕРШИЙ
06.05 Свiт православ'я
06.50 Панянка та кулiнар
07.20, 08.40 Спорт
07.30, 00.00 Дружина
09.10 Музична академiя.
Євробачення

ІНТЕР
04.45 Х/ф «Зворотний
шлях»

06.20 Мiжнародний
08.00
09.00

10.10, 02.15 Хто в домi
хазяїн?

11.20, 16.00, 18.55
Футбол. Чемпiонат
свiту-2014.
1/8 фiналу
13.25 Д/ф «Двi столицi»
14.15, 02.45 В гостях
у Д. Гордона
15.10 Дiловий свiт. Тиждень
18.00 Футбольна самба
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.40 Д/ф «Двадцять
свiдчень про
переламний день
протистоянь на
Майданi»
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Ера бiзнесу.
Пiдсумки
23.35 Золотий гусак
03.40, 04.50 Помста
природи
04.05 Т/с «Алхiмiя
кохання»
05.15 Нехай вам буде
кольорово!

1+1
06.30 Х/ф «Пес Барбос i

09.30
10.00
11.00
12.00
13.55
17.55
20.00
21.55
01.35
03.05
03.55

фестиваль гумору
«Юрмала-2013»
уДачний проект
Школа доктора
Комаровського.
Невiдкладна
допомога
Недiльнi новини
Орел i Решка. На краю
свiту
Сусiд на обiд
Х/ф «Ваша зупинка,
мадам»
Т/с «Щасливий шанс»
Х/ф «Випробувальний
термiн»
Подробицi тижня
Т/с «Я поряд»
Подробицi тижня
Д/ф «Володимир
Iвасюк. Iдеальне
вбивство»
Х/ф «Хiд у вiдповiдь»
Проходять військові маневри, і
сторона, на якій
«воюють» наші
герої, капітан Тарасов і прапорщик Волонтир,
потрапляє в майже безвихідне
становище. Ціною неймовірної
сміливості та винахідливості десантникам вдається врятувати
ситуацію.

05.10 Мультфiльми

незвичайний крос»

07.10 Велика
07.35
08.10
08.35
09.00
10.10
11.00
12.05
12.40
14.35
15.50
17.25
18.25
19.30
21.00
22.15
00.15

iлюзiя
Марiччин кiнозал
М/с «Гуфi та його
команда»
М/с «Гуфi та його
команда»
Лотерея «ЛОТОЗАБАВА»
ТСН
Свiт навиворiт-5
М/с «Машинi
казки»
Х/ф «Елвiн i
бурундуки»
Мiй малюк зможе
Мiняю жiнку-9
Розсмiши
комiка-5
Українськi сенсацiї
ТСН-Тиждень
Мiй малюк зможе
Х/ф «Солт» Y
Х/ф «Барбара» Y

ICTV
04.35 Факти
05.10 Свiтанок
06.45 Таксi
07.15 Космонавти
08.10 Анекдоти по-

СТБ
06.30 Х/ф «31 червня»

НОВИЙ
05.35 25-й кадр

09.00 Все буде смачно!

06.00 М/с «Мисливцi за

09.00
10.10
11.05
12.45
13.00
13.05
18.45
20.20
23.20
01.15

15.10 Х/ф «Тещинi

10.55 Т/с «Метод

українськи
Зiрка YouTube
На передовiй
Т/с «Платина»
Факти. День
Спорт
Т/с «Платина»
Факти тижня
Х/ф «Троя»
Х/ф «Легiон» Y
Х/ф «Зниклi» Y

Фрейда»
млинцi»

19.00 Битва екстрасенсiв
20.30 Х/ф «Нерозумна
зiрка»

22.15 Х/ф «Три

На очах у Джейн
відбувається пожежа сусіднього
будинку. Видовище палаючого тіла відвело її погляд від реального світу. Тепер
вона живе, одержима страхами і
видіннями. Завдяки доктору Кюрі випливає
справжня причи-

Дія фільму відбувається в 1760
році на островах
у Північній Атлантиці. 28-річна
вдова Барбара
нікого не залишає байдужим.
Сила її жіночої
чарівності така,
що притягує до
неї всіх чоловіків.

02.15 Х/ф «Самозванка»
05.15 Телемагазин
05.45 ТСН-Тиждень

09.55 Караоке на Майданi

на видінь...

пiтьми» Y

07.00 М/ф «Бунт пернатих»
08.30 М/ф «Шкiльнi
канiкули»

10.05 М/ф «Том i Джеррi.
Фiльм»

11.50 Файна Украйна
Це найсмішніше
українське скетч-

напівграцiї»

шоу від творців

Колись у далеко-

«Комеді-клаб

му сонячному мі-

UA». Про справж-

сті Сочі дідок на-

ніх «файно»-

підпитку назвав

українцях. Від

трьох молодень-

справжніх «Фай-

ких дівчат, які

но” українців -

прогулювалися

Сергія Притули

набережною,

та Андрія Молоч-

трьома напівгра-

ного.

ціями. Зараз

13.55 Хто зверху-2

трьом подругам

15.55 Т/с «Воронiни»

під сорок. Вони

18.40 Шоумастгоуон

цілком успішні і,

00.35 Х/ф «Особливостi

як раніше, дружні.

00.50 Х/ф «За сiмейними
обставинами»

02.50 Х/ф «Армiя

привидами»

03.10 Нiчний ефiр

нацiональної
риболовлi» Y

02.20 Зона ночi
02.25 25-й кадр

НТН
08.05 Т/с «Каменська-5»
11.30 Легенди карного
розшуку

12.00 Агенти впливу
12.50, 22.45, 04.20
13.30
15.15
19.00
23.30
00.00
01.30
03.15
04.00

Випадковий свiдок
Х/ф «Злочинна
пристрасть»
Т/с «Капiтан Гордіів»
Т/с «Павутиння-4»
Вiддзеркалення
Х/ф «Пiдземна
пастка»
Х/ф «Знайомство з
Факерами-2»
Речовий доказ
Легенди бандитської
Одеси

ТЕТ
08.30 М/с «Смiшарики»
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Дашадослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10.35 М/с «Фiксики»
10.55 М/ф «Дбайливi
ведмедики»
12.05 Х/ф «Бiлий полон»
14.10 Х/ф «Модна матуся»
16.15 Панянка-селянка
17.05 Королева балу
18.00 Країна У
20.00 Розсмiши комiка
21.50, 00.35 Уральскi
пельменi
22.45, 01.20 Дiвчата
зрозумiють
23.40 Т/с «Радiо секс»
02.10 Х/ф «Травень»
03.40 З ночi до ранку

УКРАЇНА
06.20 Подiї
06.35 Срiбний
апельсин

07.00 Таємниці
зiрок

07.55 Т/с «Країна 03»
15.15 Т/с «Моя велика
родина»

19.00, 02.05 Подiї
тижня

20.45, 21.50 Т/с «Iнтерни»
22.55 Футбол. ЧС 2014. 1/8
фiналу

01.00 Великий
футбол

03.25 Т/с «Повернення
додому»

ФУТБОЛ 1
08.50, 01.00 Великий
футбол. Бразилiя2014
10.00, 10.45, 15.40, 22.00
Футбол News. Live
10.10, 10.55 Оле, Мундiаль!
11.30, 18.50, 02.30 М/с
«Кумедний м'яч»
13.40 Нiгерiя – Аргентина.
Чемпiонат свiту
ФIФА-2014
18.00 Мiнi-iсторiї Кубка
свiту
18.15, 02.15, 05.00
Профайли
18.20 Найвидатнiшi
футбольнi збiрнi свiту
18.55 Iталiя – Уругвай.
Чемпiонат свiту
ФIФА-2014
21.00, 22.10 Мундiаль.
Матч-центр

СКАНВОРД

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

1+1

ICTV

СТБ

НОВИЙ

НТН

УКРАЇНА

ТЕТ

ФУТБОЛ 1
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Достойна зміна була, є й буде
…Так скажуть ветерани Одеського прикордонного загону, ті, хто
нині служить на рубежах Батьківщини, а також маленькі одесити,
які пориваються з роками поповнити «зелений стрій».
Оксана ПОЧТОВА

Дислокований у Південній
Пальмірі прикордонний загін недавно проводив зустріч і з досвідченими ветеранами, і з перспективними малюками. На першу в
Центр культури та дозвілля загону
прийшов і недавно призначений
керівник Південного регіонального управління ДПСУ генералмайор Володимир Плешко. Учасники зустрічі обговорили питання
реформування прикордонного відомства, які відбуваються з урахуванням сусідської агресії. Одною
з основних тем обговорення було

широке залучення ветеранів до
життя прикордонних підрозділів,
адже відставникам є що порадити,
бо служили вони в часи, коли кор-

дон охоронявся та готовий був оборонятися військовими методами.
Крім ветеранів недавніми гостями Одеського загону стали міс-

ПІДКРІПЛЕННЯ ІДЕ

Вперед – на кордон!
За кілька днів прикордонна
альма–матер випускає зі
своїх стін новоспечених
лейтенантів. І коли кордон як
ніколи потребує поповнення,
ми – завтрашні офіцери
– з нетерпінням очікуємо
можливості допомогти
старшим колегам та влитися
у тривожні через сусідську
агресію прикордонні будні.
Олександр ЗАМОРСЬКИЙ,
курсант-випускник

– Яким уявляють кордон пересічні
українці? Мабуть, як у фільмах – смугасті
стовпи, спостережні вежі й прикордонники
з собакою... Чотири роки тому і ми знали
про службу не більше. А вже 27 червня ми
вступаємо в самостійне офіцерське життя.
Чотирирічне навчання в стінах академії промайнуло як один день. Були і
радість від перших перемог, і гіркий присмак досвіду, отриманого від перших невдач. Міцніла наша дружба, формувався
колектив. Наша навчальна група досягла
значних результатів у навчанні та спорті
і зараз вона нагадує моноліт – де кожен
курсант неначе гвинтик у потужній машині перебуває на своєму місці й чітко виконує свої функції та поставленні завдання.
Ми навчилися дружити і приходити
один одному на допомогу, навчилися бути
Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України
Видається
з липня 1943 року

ПРИКОРДОННИК

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

61023

відповідальними, а головне – усвідомили,
що у складній суспільно-політичній обстановці, що є на сьогодні, кожен із нас
готовий до останнього захищати свою
Вітчизну, свій дім і свою родину.
Безумовно, ми розуміємо, що сьогодні
нам буде нелегко, однак кожен випускник
готовий максимально застосувати свої
знання, професійні навички, свою волю
та дух на захист незалежності та територіальної цілісності нашої Батьківщини.
З лютого по травень цього року курсанти нашої групи побували на посиленні
кордону з Росією. Там ми отримали безцінний практичний досвід, реально звиклися з тією загрозливою обстановкою на
держрубежі. Тому маємо реальне уявлення, куди потрапимо одразу після випуску.
Історично склалося, що під час важких
суспільно-політичних ситуацій і катаклізмів значний удар бере на себе молодь –
так було під час революції 1917–1920 рр.,
так було 1941 року, так є і зараз. Нам – молоді офіцерського корпусу Держприкордонслужби – доведеться на власних плечах піднімати та формувати в подальшому
систему охорони державного кордону.
Для нас, випускників 2014 року, Національна академія ДПСУ ім. Богдана
Хмельницького стала справжньою школою мужності та патріотизму, а подальше
проходження служби в підрозділах кордону є державною справою, якою ми пишатимемося все своє життя!
Назад дороги немає, тому тільки вперед – на кордон!
n

від 03 червня 2014 року №404-ос
по Азово-Чорноморському РУ ДПСУ
підполковник
майору ГОРОДСЬКОМУ Андрію
Олександровичу
від 16 червня 2014 року №450-ос
по Азово-Чорноморському РУ ДПСУ
підполковник
майору ШЕВЧЕНКУ Михайлу Михайловичу
по Західному РУ ДПСУ
майору ГОНЦАРОВУ Андрію Вікторовичу
по Адміністрації ДПСУ
майор
капітану ПЛЕТЕНЮ Ігорю Олександровичу
від 17 червня 2014 року №455-ос
по Південному РУ ДПСУ
підполковник
майору РАЙЛЯНУ Володимиру Петровичу
по Східному РУ ДПСУ
полковник
підполковнику КЛИМЮКУ Віктору
Степановичу
по Адміністрації ДПСУ

майор
капітану ЩЕРБАЮ Петру Михайловичу
по ОКПП «Київ» ДПСУ
капітану МАТВІЙЧУКУ Павлу
Олександровичу
капітану МЕЛЬНИКУ Володимиру
Володимировичу
капітану РАДКОВСЬКОМУ Ігорю Олеговичу
капітану РИНЬКОВУ Костянтину Ігоровичу
по Навчальному центру підготовки молодших
спеціалістів ДПСУ
капітану ЛУПАНУ Олексію Олександровичу
по Центральному клінічному госпіталю ДПСУ
капітану УХОВУ Богдану Олександровичу
по 10 мобільному прикордонному загону
ДПСУ
капітану КАШПЕРСЬКОМУ Едуарду
Миколайовичу
по Окремому відділу внутрішньої безпеки
по Східному РУ ДПСУ
капітану ШУТЯКУ Дмитру Васильовичу
по 1 складу пального ДПСУ
капітану МІНЯЙЛУКУ Вадиму
Володимировичу
Управління кадрів АДПСУ

З НАДІЄЮ НА ДОПОМОГУ
У сім’ї підполковника запасу Поліщука Олега Євгенійовича (м. Чернігів) сталася біда
– у дружини виявлено онкологічне захворювання. Родиною витрачено значну суму на її
лікування, є надії на покращення, але кошти закінчилися. Навіть незначна для кожного
прикордонника сума можливо допоможе врятувати життя матері двох дітей.
Телефон Поліщука О.Є. 096-335-50-37.
1. Картка реквізитів для проведення операцій поповнення карткового рахунку
Установа Ощадбанку філія Чернігівське обласне управління
АТ «Ощадбанк» №10024; код банку (МФО) 353553; КОД ЄДРПОУ 09353504
№ транзитного рахунку за операціями з платіжними картками 29091901101000
№ карткового рахунку 2625850051449
Поліщук Олег Євгенійович, ідентифікаційний номер 2402917233
2. Картка реквізитів для проведення операцій поповнення карткового рахунку
ПАО КБ ПРÈВАТБАНК
МФО 305299; ОКПО 14360570
Рахунок банка-отримувача – 29244825509100
Призначення платежу – перерахунок коштів на карту № 4405 8823 0002 8374
Поліщук Олег Євгенійович, ідентифікаційний номер 2402917233

ПРО ÆИТ ТЯ
ДЕРÆ АВНОГО
РУБЕ ÆУ
ком петентно ,
яскр аво,
ціка во всім

Відповіді
на сканворд
цього номера:

Колектив Донецького прикордонного
загону щиро і сердечно вітає з Днем
народження першого заступника начальника
прикордонного загону – начальника
штабу полковника ЗАЙЦЕВА Юрія
Олександровича!
Нещодавно був бій біля пункту пропуску

«Маринівка». І хоча терористів було більше
(близько 200 осіб), вони мали краще озброєння
й техніку, результат для них виявився
плачевним. Крім подяки авіації Збройних Сил
зведеному загону Держприкордонслужби
та ЗСУ, які своєчасно прийшли на допомогу,
персонал Донецького прикордонного загону
велику подяку висловлює ще й полковнику
Зайцеву Юрію Олександровичу, який вміло
керував діями прикордонників у цьому бою та
не допустив втрат серед військовослужбовців.
Нехай Ваш професійний досвід, компетентність
і розуміння своєї справи будуть і в подальшому
надійними порадниками у всіх добрих
починаннях. Бажаємо міцного здоров’я, успіхів
у службі, сімейного благополуччя і мирного
неба над головою!

і тепловізор та приміряли на себе
маскувальні халати.
Апогеєм зустрічі став показ
військової зброї – ось де вирували справжні емоції та захват! Наприкінці зібрання юні школярі
вже якнайшвидше хотіли стати
справжніми снайперами, кінологами тощо. Ну а прикордонники,
дивлячись на таку реакцію дітей,
посміхаючись, казали: «Гідна підростає зміна!».
n

ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!
Колектив Інформагентства ДПСУ та
Управління забезпечення діяльності Голови
Держприкордонслужби України щиро та
сердечно вітають начальника Управління
забезпечення діяльності Голови ДПСУ –
секретаря Колегії генерал-майора ЖУРАВЛЯ
Анатолія Петровича!
Бажаємо міцного здоров’я, наснаги, родинного
благополуччя та успіхів у службі!

цеві школярі. Учні з захопленням
познайомилися з чотирилапими
помічниками прикордонників
та по-дитячому щиро дивувалися їх кмітливості й слухняності, вмінню розуміти кінолога та
знаходити зброю чи наркотики.
Неприхований інтерес малечі викликали спецзасоби та елементи екіпіровки охоронців рубежу.
Школярі із задоволенням спостерігали за місцевістю в бінокль
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