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Десант освоює небо

1

Позаду – досвід, попереду – перемога

Чим «гарячішим» сьогодні стає український Схід, тим
небезпечніше прикордонникам утримувати свої позиції.
Очевидно, що нові загрози потребують і нових підходів
до побудови служби на держкордоні. Так, охорона в
сумнозвісних регіонах уже давно перейшла в оборону. В
таких умовах потрібно передбачати будь-який поворот
подій. Тому персонал мобільного прикордонного загону
нещодавно спробував себе в ролі десанту на той випадок,
якщо треба буде висадитися з повітря в зону бойових дій.

5

стор.

Зважаючи на обстановку, що постійно погіршувалася, та й
власне продовжує погіршуватися на східному рубежі України ще
в травні на допомогу колегам на Схід вирушили прикордонники
зведеного мобільного загону. Із зони бойових дій наші герої, на
щастя, повернулися живими й неушкодженими. Щоправда,
відразу помітно: пережили вони багато, причому це були
явно не найприємніші моменти їхнього життя. Попереду в
прикордонників ще 10 днів заслуженої відпустки, а далі – знову
на рубіж, знову обороняти рідну землю!

6

стор.
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ЗАСНОВАНА У 1943 РОЦІ

Коли свистять міни

Протягом минулого
тижня журналісти газети
«Прикордонник України»
та журналу «Кордон»
працювали в зоні проведення
антитерористичної операції.
Зокрема, вони побували в
оперативному угрупуванні
«Кордон», яке за цей час
терористи двічі обстрілювали
мінометами та важким
стрілецьким озброєнням.

4

стор.
ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

НА ДОЗВІЛЛІ

Програма телепередач

Конституція біля «розбитого вікна»

7

стор.
ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

>

Державний кордон України перетнуло

1,514 млн.

осіб

353

на 30 червня –
6 липня 2014 року

«Ми втрачаємо його», – ця заїжджена кіношна фраза у
сценах з реаніматологами нині як ніколи підходить до Дня
Конституції України як свята. Чи варто казати, що після того,
що зробив з основним документом президент-утікач Янукович,
як Конституцію міняли то суд, то Парламент, довіри у народу
в святість написаного під цим заголовком стало менше.
Водночас нині Україна має неабиякий шанс відновити віру у
верховенство права та стати справді правовою Державою...

тис.
транспортних засобів

Затримано
за незаконне
перетинання
кордону
осіб

25

>

14

з них
незаконні мігранти

Вилучено

11 од.
зброї

8-11
стор.

> 2,45
речовин

кг нарк.

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

1,09

млн. грн.
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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

n Хто землю

захищатиме, той
її й оброблятиме

Державне агентство земельних
ресурсів завершує формування
списків військовослужбовців,
які беруть безпосередню участь
в антитерористичних операціях
і бажають безоплатно отримати
у власність земельні ділянки.
Про це повідомив Голова
Держземагентства України
Сергій Рудик. Він доручив
керівникам територіальних органів
земельних ресурсів визначити
масиви земель державної
або комунальної власності,
придатних для будівництва
й обслуговування жилого
будинку, ведення садівництва
та індивідуального дачного
будівництва, для надання родинам
військовослужбовців. Так, на
сьогодні до банку даних занесено
2 521 земельний масив загальною
площею 18 380,2 гектара.
«Зараз ми очікуємо списки від
силових структур з переліком тих
військовослужбовців, які в рамках
зазначеної ініціативи мають право
на земельні ділянки», – підкреслив
Сергій Рудик. Для отримання
інформації про виділення
земельних ділянок необхідно
звертатися до територіальних
органів Держземагентства або
на особисту гарячу лінію Голови
Агентства за номером 0-800301-071. Сергій Рудик додав,
що працівники територіальних
управлінь Держземагентства
зобов’язані максимально
спрощувати процедуру
оформлення земельних ділянок
для військовослужбовців.
Василü ДРОЗДОВ

n «Ізварине»
закрите…

Керуючись частиною першою
статті 10 Угоди між Урядом
України і Урядом Російської
Ôедерації про пункти пропуску
через державний кордон
між Україною і Російською
Ôедерацією, 23 червня Кабінет
Міністрів України прийняв
рішення щодо припинення руху в
пункті пропуску для міжнародного
автомобільного сполучення
«Ізварине», розташованого у
Луганській області.
Þрій ЗАНОЗ

n Інженерним

спорудам – бути

Кабінет Міністрів України
прийняв рішення про
встановлення інженерних споруд
на кордоні з Росією. Про це
повідомив Міністр Кабінету
міністрів Остап Семерак під
час брифінгу після засідання
Уряду. «Прийнято рішення щодо
конкретних кроків з покращення і
забезпечення безпеки українського
державного кордону на ділянці
між Україною та Російською
Ôедерацією», – сказав Семерак та
уточнив, що це рішення стосується
саме інженерно-технічного
облаштування кордону. При
цьому Міністр зазначив, що через
таємницю не може повідомити
подробиць цього документа.
Світлана ДЕЙЧУК

ОФІЦІЙНО

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

№ 543/2014
Про відзначення державними нагородами України
За особисту мужність і героїзм,
виявлені у захисті державного
суверенітету та територіальної
цілісності України, вірність
військовій присязі та
незламність духу постановляю:
в органах і підрозділах Державної прикордонної служби України:
Нагородити орденом Богдана Õмелüницüкого
II стóïеня
ДÅЙНÅКА Сергія Васильовича –
полковника
МОМОТА Ігоря Ôедоровича –
полковника

СУБОТІНА Валерія Олександровича –
генерал-майора
Нагородити орденом «За мóжністü»
III стóïеня
АРШÈНОВА Володимира Валерійовича –
старшого сержанта
ВІННІЧÅНКА Віталія Павловича
(посмертно) – майора
ГЛАДЧÅНКА Юрія Валерійовича –
молодшого сержанта
ГРÅЧАНОГО Володимира Володимировича
(посмертно) – прапорщика
ЄПІÔАНОВА Сергія Петровича
(посмертно) – старшину
ЗАЙЦÅВА Миколу Володимировича
(посмертно) – майора

КОСÈКА Сергія Мироновича –
молодшого сержанта
СÅМІНОГОВА Олександра Åдуардовича –
молодшого сержанта
СÅРОШТАНА Віталія Сергійовича –
старшого сержанта
ХАЙНАСА Юрія Андрійовича – капітана.
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ïåòðî ÏÎÐÎØÅÍÊÎ
20 ÷åðâíÿ 2014 ðîêó

СОЦЗАХИСТ

Держава в боргу не залишиться
Питання озброєння захисників Вітчизни та оснащення наших військових усім
необхідним – пріоритет для держави. Але не менш важливими залишаються
аспекти соціальної підтримки. Верховна Рада приймає законопроекти, а
Президент без зволікань підписує документи, які стосуються безпосередньо
кожного, хто боронить українську землю, а також тих сімей військових, котрі
залишилися без годувальника.
Олена ТАЩИЛІНА

Так, нещодавно депутати
Верховної Ради ухвалили законопроект, який передбачає
збільшення розміру мінімальних
пенсій сім’ям загиблих військовослужбовців до двох прожиткових мінімумів. Про це йдеться
у Законі «Про внесення змін до
Закону України «Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб» (про підвищення міні-

мального розміру пенсії членам
сімей військовослужбовців у разі
втрати годувальника)».
Виплати особам, які мають
право на пенсію за цим законом,
не можуть бути нижчими двох
визначених
законодавством
прожиткових мінімумів і для
осіб, які втратили працездатність. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року.
Крім цього, днями Президент України Петро Порошенко
підписав Закон «Про внесення
змін до Закону України» Про соціальний і правовий захист вій-

ськовослужбовців та членів їхніх
сімей», яким передбачено нові
правила щодо зарахування терміну військової служби в особливий період. Цей документ був
прийнятий раніше 255 голосами
народних депутатів. Він передбачає, що проходження громадянами військової служби в особливий період зараховується до
їхнього страхового стажу, стажу
роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також стажу державної
служби на пільгових умовах.
Закон також встановлює, що
«членам сімей військовослуж-

бовців, які проходять військову службу в особливий період,
який оголошується відповідно
до Закону України «Про оборону
України», гарантується виплата
грошового забезпечення військовослужбовців у разі неможливості його одержання ними
під час участі в бойових діях і
операціях. У такому випадку виплата грошового забезпечення
здійснюється членам сімей військовослужбовців.
Порядок виплати грошового
забезпечення визначається Міністерством оборони України,
іншими центральними органами
виконавчої влади, які здійснюють керівництво військовими
формуваннями та правоохоронними органами, а також військовими формуваннями, правоохоронними й розвідувальними
органами, в яких передбачено
проходження військової служби
військовослужбовцями.
n

ХАРКІВ

Наш рів удвічі ширший
Недавно в Харківському обласному управлінні МВС відбулася нарада
під керівництвом Голови облдержадміністрації Ігоря Балути. Головною
темою обговорення стало питання про додаткові заходи з охорони
державного кордону та адміністративних кордонів з Донецькою і
Луганською областями.
Василü КЛИМЕНКО

Як повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації,
перед нарадою в МВС Ігор Балута з керівництвом обласної міліції та
Харківського прикордонного загону побували на місцевому пункті
пропуску «Стрілече». Делегація на місці оцінила виконання практичних заходів для посилення охорони й захисту державного кордону України з Російською Ôедерацією.

«Ми приїхали сюди подивитися, як переобладнується наш кордон в інженерному сенсі й, зокрема, місцевий пункт пропуску. Усе
тут робиться згідно з отриманими розпорядженнями. Прямо на кордоні також виритий рів. Він чотириметровий, хоча за нормами повинен бути двометровим. Ми зробили його ширшим», – зазначив
очільник облдержадміністрації.
Начальник Харківського прикордонного загону Олександр
Крук, виступаючи перед учасниками наради, наголосив, що
ситуація на кордоні залишається хоч і напруженою, але контрольованою. «Є певне накопичення з російського боку збройних
сил. На сьогодні східний рубіж держави охороняється нами посилено. При цьому особлива увага приділяється заходам інженерного облаштування безпосередньо на лінії державного кордону.
Ведемо певну роботу з посилення і зміцнення пунктів пропуску
з метою їх захисту, включно до ведення кругової оборони», – повідомив Олександр Крук.
Начальник Головного управління МВС України в Харківській
області Анатолій Дмитрієв підтвердив, що нині міліція і прикордонна служба щільно співпрацюють. «Сьогодні зміцнення охорони державного кордону набуло дуже важливого значення, – говорив він.
Згідно з нашою дислокацією, ми наблизили до нього патрульні наряди міліції, координуючи взаємні дії, здійснюємо на деяких ділянках спільне патрулювання. Вирішується також питання будівництва
блокпостів, на яких будемо чергувати разом і таким чином надавати
допомогу «зеленим кашкетам» в охороні державного кордону», – зазначив Анатолій Дмитрієв.
n
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ПЕРЕДНІЙ КРАЙ

ГАРЯЧІ БУДНІ

«Кордон»
тримає удар

n До Москви…
з протягнутою
рукою…

Днями Голова Державної
прикордонної служби України
генерал армії України Микола
Литвин перебував у підрозділах
прикордонників, які несуть
службу на найбільш проблемних
ділянках українсько–російського
кордону. Саме в цих районах діє
тактичне угрупування «Кордон»,
до складу якого входять
прикордонники та десантники.
Андрій КУЧЕРОВ

Керіник прикордонного відомства затвердив пропозиції щодо поступового силового витіснення терористів від державного кордону та взяття його під жорсткий
контроль шляхом виставлення блокпостів
уздовж всієї лінії кордону в межах Луганської та Донецької областей і уточнив
завдання із застосування угруповання
«Кордон».

3

Станом на сьогодні підрозділам Державної прикордонної служби у тісній взаємодії
із Збройними Силами вдалося повернути під
свій контроль ділянки, які раніше були проблемними. Проте на ділянці майже 80 км прикордонні підрозділи свої функції виконують у
вкрай обмеженому обсязі, фактично в умовах
щоденних постійних бойових зіткнень.
Крім того, подекуди прикордонні підрозділи залишаються у повній ізоляції від
основних бойових підрозділів Збройних
Сил, стримуючи агресивні дії та повноцінні
бойові напади з території України і з тилу,

тобото зі сторони Росії. Таким чином приймати бій прикордонникам доводиться в повному оточенні під постійним мінометноартилерійським і снайперським обстрілом.
У такий ситуації навіть доставити до кордону боєприпаси, пальне, харчування та евакуювати поранених – справа дійсно бойова.
Проте питання контролю над державним кордоном – це ключове, стратегічне
питання для всіх протидіючих сил. Не перекривши його щільно й жорстко, не вдасться
знищити тероризм на території Донецької та
Луганської областей.
n

ЗАБРОНЬОВАНО

Пілотний
«Миколаєвець»

У час коли на кордоні України лунають
постріли, питання збереження життя
персоналу прикордонного відомства є одним
із головних. Українське суспільство розуміє
важливість завдань, покладених на охоронців
рубежу і докладає максимум зусиль у наданні
всебічної допомоги. Одним із прикладів такої
допомоги є перший мобільний блокпост,
який недавно передали прикордонникам у
Миколаєві.

Дарований, трофейний –
все згодиться
Під свистом куль і дощем мінометних осколків несуть
службу прикордонники на Донеччині та Луганщині.
У таких умовах жоден захист не буде зайвим, тож і
подарована благодійниками і вилучена трофейна
броня – усе використовується.
Андрій ДЕМЧЕНКО

Андрій БАЗАН

Аграрні підприємці Миколаївської області зібрали кошти, а
колектив Державного підприємства «Миколаївський бронетанковий завод» власними силами сконструював та виготовив цей
цікавий «девайс» на базі бойової машини. Це перший зразок
вітчизняної техніки такого типу і він вкрай необхідний в умовах
бойової обстановки. Він має можливість швидкої зміни позиції,
укомплектований кулеметним озброєнням, а броня надійно захищає персонал від вогневого ураження. На борту пілотного мобільного блокпоста гордо красується напис «Миколаєвець»
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Микола Романчук подякував за прояв високої людської свідомості
усім, хто взяв участь у благородній акції.
– Нехай наша техніка служить вам справно та допомагає, –
побажав прикордонникам керівник оборонного підприємства
Олександр Швець.
Він запевнив, що при отриманні замовлень, наступні зразки
цієї техніки виходитимуть з конвеєра вчасно та швидко.
Під час офіційної передачі блокпоста прикордонниками на
території заводу за традицією об броню було розбито пляшку
шампанського. Працівники заводу упевнені, що ця ініціатива матиме своє продовження, адже іншим військовим формуванням
такі блокпости теж знадобилися б.
n

Наша газета писала про бій під
«Маринівкою», в якому терористи
втратили вантажівки, БТР, зброю та
боєприпаси. Терористи втратили,
а прикордонники «знайшли». Трофейний БТР привели до ладу, на його
борту, де бойовики написали назву
свого батальйону «Восток», нині зо-

бражений синьо-жовтий прапор. А за
необхідності трофейний БТР можуть
прикрити вогнем з трофейного крупнокаліберного кулемета «Утес».
Крім того, транспорт, який
укриє від куль, подарували прикордонникам благодійники. Зокрема, небайдужі за долю України
підприємці передали охоронцям
рубежу дві бойові розвідувальнодозорні машини, які нині активно
використовуються в службі.
n

ФОТОФАКТ

22 червня, у День скорботи і вшанування жертв війни керівництво,
персонал та ветерани прикордонної служби поклали квіти до меморіальної композиції «Прикордонний бій».

В автомобільному пункті
пропуску «Гоптівка», що на
Харківщині, під час здійснення
прикордонного контролю
автомобіля «Мерседес» донецької
реєстрації правоохоронці
звернули увагу на підозрілу
поведінку пасажирів та водія
транспортного засобу. В ході
поглибленого огляду в салоні
автомобіля виявили пропуски
«Народное ополчение Донбасса»,
«Донецкая республика» тощо.
Подорожувальники повідомили,
що прямують до Москви
нібито з метою отримання
гуманітарної допомоги у
вигляді продуктів харчування,
одягу та медикаментів для
прибічників сепаратизму.
Наразі годувальників бойовиків
передали в СБУ.
Лþдмила ТКАЧЕНКО

n Кому криза,
кому горе–
бізнес…

Це ж треба здогадатися,
коли кордон з Росією місцями
прикривають чи не танками
і ровами в кілька метрів
завширшки житель Сумщини
намагався нелегально перевезти
з сусідньої країни контрабанду.
За 30 метрів від лінії рубежу
мотоцикл 25-річного українця
зупинив неподалік від села
Степок, прикордонний патруль
на чолі з дільничним інспектором
відділу «Краснопілля».
«ІÆ-Планета-3» проїхав поза
пунктом пропуску. В колясці
транспортного засобу було 11
каністр з 230 літрами бензину. За
незаконне перетинання кордону
та порушення прикордонного
режиму стосовно контрабандиста
складено матеріали про
адміністративні правопорушення.
Роман ТКАЧ

n Фальшива
біографія

Одразу пятьох іноземців
з фальшивими документами
«виловили» на одному рейсі
прикордонники Окремого
контрольно-пропускного пункту
«Київ». Літаком зі Стамбула в
аеропорт «Бориспіль» прилетіла
громадянка Ірану з двома дітьми.
Æінка переконувала, що вони
громадяни Великобританії. А
що їй залишалося робити, якщо
так було написано у придбаних
частково сфальшованих
документах цієї країни. Та
й потрапити псевдоанглійці
планували до Лондона. Ще
двоє пасажирів того ж літака
також змушені були розповідати
фальшиві біографії через такі ж
документи. Зокрема, 27-річний
та 28-річний чоловіки із
Сирії прямували, відповідно,
у Стокгольм та Ôранкфурт
із повністю підробленими
паспортами громадян Ôранції.
Ôальшиві документи, зі слів
затриманих, вартістю 10 та 11
тисяч євро кожен, вони придбали
у себе на батьківщині.
Мар’яна МАРКОВИЧ
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Дмитро СЛИВНИЙ,
фото Дмитра СЛИВНОГО

У ніч з 16 на 17 червня в Амвросіївському районі Донеччини терористи здійснили
масований мінометний обстріл польового військового містечка прикордонників.
Окрім охоронців кордону у даному пункті
дислокації перебували підрозділи Збройних Сил та Національної Гвардії України.
Метою удару було цілковите знищення
українських силовиків. У результаті атаки
було поранено 34 військовослужбовці, 11
з яких – прикордонники. На превеликий
жаль один боєць із числа високомобільних десантних військ від отриманих ушкоджень помер у кареті швидкої допомоги.
Інтенсивність вогню бойовиків була
настільки високою, що ушкоджень зазнала практично вся автомобільна та бойова
техніка сил АТО, а також знищено більшу
частину наметового містечка українських
вояків. Проте наші хлопці виявили неабияку мужність та героїзм і ризикуючи власним життям вивели частину техніки з-під
обстрілу, зокрема, вдалося врятувати деякі
автомобілі зв’язку, що забезпечили праце
здатність системи управління охороною та
обороною держкордону.
Обстріл українських позицій здійснювався з трьох вогневих точок протягом
майже двох годин. Перша міна розірвалася
неподалік блокпоста на в’їзді до містечка
близько другої години ночі. Як зазначають
безпосередні учасники бою, на боці ворога воюють професіонали екстра-класу, про
що свідчить тактика та точність ведення
вогню. До того ж, за годину до початку бою
прикордонники за допомогою тепловізора
виявили над своїми позиціями безпілотний літальний апарат, який здійснював повітряну розвідку.
У ході короткої перерви між залпами
вояки помітили спрацювання сигнальних
мін, які сповістили про наближення супротивника. Після цього було відкрито вогонь
по позиціях ворога, що унеможливило його
підхід на відстань ближнього бою та застосування терористами стрілецької зброї.
Особливої поваги заслуговують дії військових Нацгвардії, які тієї ночі забезпечували охорону та оборону містечка і вчасно
сповіщали всіх силовиків про залпи. Це дозволило вчасно укриватися від смертоносних вибухів та знову ставати до бою.
Попри високу небезпеку дії всіх військових були злагодженими та дозволили
істотно локалізувати масштаби ураження містечка. Порятунок поранених вояки
здійснювали власними силами. Перша
швидка прийшла до місця обстрілу лише
близько 7-ої години ранку. Однак коли медики почали доставляти постраждалих до
найближчої районної лікарні, головний лікар медустанови спершу відмовився прий
мати їх, мотивуючи це прямою загрозою
нападу на лікарню терористів. Зрештою,
поранених силовиків таки прооперували та
надали кваліфіковану медичну допомогу,
після чого силами авіації ЗСУ постраждалих доправили далі до військових шпиталів.
Ось що розповідають про цей бій наші
вояки:
Полковник
Володимир С.:
– О 1.00 я заступив оперативним
черговим по угрупованню. Незабаром від
«Секрету» надійшла
інформація, що навколо нашого містечка кружляє безпілотний літальний апарат. Тому спостереження
за прилеглою територією було посилено додатковими нарядами. Близько 2.00 у районі,
де була розташована наша польова кухня,
почувся шелест у кущах і чатовий здійснив

у даному напрямку кілька пострілів. Практично одразу ж пролунало 2 постріли з мінометів. Я негайно подав по містечку команди
«Грім» і «До бою», направив людей, аби підняти особовий склад, який відпочивав. Паралельно здійснено доповідь в Адміністрацію
Держприкордонслужби та штаб сил АТО.
Після цього розпочалися масовані мінометні удари по наших позиціях. Обстріл тривав
приблизно 1,5–2 години.
О четвертій годині ранку, коли все стало
більш-менш затихати, ми почали зносити
поранених товаришів до медичного бліндажу
і надавати їм допомогу. А вже за півгодини
група бойовиків спробувала потрапити на
територію військового містечка з боку скла-

боєприпасами. А подальша взаємодія бійців
Нацгвардії, десантників і прикордонників
дозволила ефективно відбити атаку живої
сили ворога на наші позиції.
Молодший сержант
Богдан К.:
– Після того як
пролунала команда
«До бою» ми одразу
піднялися,
вхопили зброю і зайняли в
укриттях визначені
позиції, аби уникнути
ураження осколками.
Незважаючи на розриви мін я з товаришами
не забував вести спостереження за можли-

Коли свистять міни

Протягом минулого тижня журналісти газети «Прикордонник
України» та журналу «Кордон» працювали в зоні проведення
антитерористичної операції. Зокрема, вони побували
в оперативному угрупуванні «Кордон», яке за цей час
терористи двічі обстрілювали мінометами та важким
стрілецьким озброєнням.
дів. Спрацювала сигнальна міна і силами варти атаку терористів було відбито. Карети
швидкої медичної допомоги прибули до нас
лише о сьомій годині ранку. Бійців, які потребували негайної медичної допомоги, евакуювали до центральної районної лікарні міста
Амвросіївка.
Офіцер Нацгвардії
Ігор Д.:
– Тієї ночі я
виконував обов’язки
начальника варти з
охорони периметра
військового містечка. Вже починаючи
з 19.00 16 червня на
відстані кількох кілометрів ми помітили переміщення техніки. Щоправда, згодом вона покинула наше
поле зору. А вже о 21.00 наряд за допомогою
тепловізора спостерігав, як безпілотний
літальний апарат кружляв над нашим табором. Ми спробували його освітити, аби
збити вогнем, проте візуально безпілотника
видно не було. Близько 2.00 одразу три наших пости почули хруст гілля біля периметра містечка, було навіть чути фрагменти
розмов неслов’янською мовою. У цей бік ми
одразу відкрили вогонь на ураження і почали
прочісувати лісопосадку. Буквально за хвилину з цих хащів у небо здійнялася червона
сигнальна ракета і почався мінометний обстріл. Ми налічили 7 хвиль мінометних атак
протяжністю 16–28 вибухів. Обстріл здійснювався одночасно з трьох боків, зокрема й
зі сторони Росії. Причому міни лягали доволі
чітко. Жодна з них не влучила за межі містечка. Лише дивом терористи не поцілили
в автомобілі Збройних Сил, вщент заповнені

вою появою ворога. На якийсь момент обстріл припинився і я вирішив поглянути як
там моя «СКІТА». Машина була практично
цілою, отож прийняв рішення відігнати її
в ангар. Тільки-но я зачинив ворота, як обстріл відновився. Отож довелося перечекати
трохи в ангарі. Під час наступної паузи в обстрілі я з хлопцями доставив додаткові боєприпаси на позиції і продовжив бій.
Майор
Вадим В.:
Після отриманої
команди «До бою»
частина мого спецпідрозділу забезпечувала безпеку першої
особи та старших
офіцерів
пункту
управління. Решта
бійців зайняли завчасно визначені бойові позиції. Почався мінометний обстріл. Одна з мін потрапила
прямісінько в намет пункту управління. Після цього виникла пожежа. Загорілися й наші
намети, де окрім особистих речей була ще й
значна частина зброї та боєприпасів. Тому
вогневе ураження посилили вибухи від наших
гранат і набоїв. На щастя до того часу особовий склад і керівництво угруповання вже
були в укриттях. Щоправда, шестеро моїх
бійців зазнали поранень середньої та легкої
важкості. Всі автомобілі спецпідрозділу було
виведено з ладу осколками мін. Після обстрілу частина терористів спробувала напасти
на нашу частину, використовуючи важке
стрілецьке озброєння, але мої хлопці дали їм
гідну відсіч. Нині бойовий дух нашого підрозділу надзвичайно високий, і нехай ворог знає,
що ми завжди готові не лише до відбиття

його агресії, а й готуємося знищити бойовиків за першої ж нагоди!
Очевидно, що за таких умов охоронці
рубежу не могли залишатися на старому
місці. Адже терористи мали усі необхідні
координати містечка і будь-якої хвилини
міг розпочатися черговий мінометний обстріл, а згодом і штурм табору. Відтак було
прийнято рішення про його передислокацію.
Наша медіа-група прибула туди наступного дня після обстрілу. Незважаючи на те,
що для абсолютної більшості вояків це був
перший бойовий досвід і всі хвилювалися
за своїх поранених побратимів, ніхто з прикордонників не панікував. Навпаки, кожен
був ретельно зайнятий своєю справою:
оперативно-чергова служба відслідковувала обстановку та керувала діями прикордонних нарядів; варта контролювала периметр нового місця дислокації та підступи
до нього; зв’язківці налагоджували канали
передачі інформації; інженерні підрозділи
проводили ремонт і заправку транспортних
засобів; тиловики переймалися побутом і
харчуванням особового складу. Але найголовніше – незважаючи на рід своєї діяльності паралельно кожен облаштовував
бойові позиції та укриття від можливого
артобстрілу. Один із таких бліндажів, зведений прикордонними зв’язківцями, згодом
врятував нам життя.
Скажемо відверто: коли 20 червня
Президент України Петро Порошенко
оголосив про перемир’я в східних регіонах держави, у нас мало хто вірив у те, що
бойовики належно оцінять цей жест доброї
волі. Адже найманців, які нині воюють на
Донбасі, мало хвилює подальша доля людей, котрі там мешкають. Вони лише сіють
на сході нашої країни смерть, горе та страх,
за що отримують щедрі гонорари від своїх
російських патронів. І мир в Україні для
них означає лише втрату місця кривавої
«роботи». На жаль, наші найгірші передчуття справдилися цієї ж ночі…
О 1.50 21 червня нас розбудила команда «Грім». Це означало, що розпочався мінометний обстріл військового містечка.
Буквально за лічені секунди тіло вже прикривали бронежилет і шолом, а руки міцно стискали АКС-74. 100 метрів спринту з
бар’єрами до укриття промайнули як одна
мить, і ось ми уже в рятівному бліндажі.
Практично одразу ж наші позиції з трьох
сторін почали вкривати ворожі міни. Вдалині чути хлопок, ніби хтось відкорковує
пляшку з шампанським, і за 5–7 секунд
над бліндажем спершу чути пронизливий
свист, а далі – вибух. Смертоносні осколки хаотично «прошивають» все на своєму
шляху. Ось міна попала в «МАЗ» із соляркою. Від вибуху вантажівка почала одразу
палати, а за нею «Урал» з пальним та цистерна, що на той час стояла поруч без тягача. Містечко поволі затягує чорний дим.
А обстріл ще лише починається. Протягом
наступних тридцяти хвилин на наші позиції впало близько сорока мін. Одна з них
летіла прямісінько в наше укриття. І хтозна
чим би закінчився її політ, якби не гілка дерева, яка героїчно прийняла на себе удар.
Загалом цієї ночі внаслідок мінометного
обстрілу було поранено трьох прикордонників (один із них у важкому стані) та одного бійця Нацгвардії. Значних ушкоджень
зазнала і техніка. Навіть мікроавтобус редакції, якого наш старший технік ще ввечері
обачно відігнав трохи далі, отримав дев’ять
пробоїн. Інші ж автомобілі були більш схожі
на друшляк, ніж на засоби пересування.
Після обстрілу терористи направили
свої сили до пункту пропуску «Успенка».
Близько 02.40 біля прикордонного переходу з російського боку з’явилося п’ять
«КамАЗів» з озброєними людьми у супроводі безпілотного літального апарату. Ймовірно це було чергове підкріплення терористів, яке мало на меті порушити державний
кордон України. Проте прикордонники за
підтримки артилерії відкрили вогонь у відповідь та відбили напад бойовиків.
n
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Десант освоює небо
Чим «гарячішим» сьогодні стає український Схід, тим
небезпечніше прикордонникам утримувати свої позиції.
Очевидно, що нові загрози потребують і нових підходів
до побудови служби на держкордоні. Так, охорона в
сумнозвісних регіонах уже давно перейшла в оборону. В
таких умовах потрібно передбачати будь–який поворот подій.
Тому персонал мобільного прикордонного загону нещодавно
спробував себе в ролі десанту на той випадок, якщо треба
буде висадитися з повітря в зону бойових дій.

Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Головою Держприкордонслужби України прийнято рішення про формування
авіаційних резервів у тих регіонах, де розташовані або авіаційні частини, або авіатехніка. Це – Київ, Харків і Одеса. Чим
обумовлена така необхідність? Обстріл колони прикордонників у Маріуполі показав,
що колісна техніка, яка рухається до прикордонних підрозділів на передовій, – не
завжди ефективний спосіб пробратися до
захисників держрубежу. А ось «борт» – це
насамперед швидкість. А швидка евакуація
поранених може врятувати чиєсь життя,
так само як і негайна доставка необхідної
техніки та зброї. Проте в умовах, які маємо
сьогодні на Сході країни, іншими словами
бойових, для успішного виконання свого
призначення літальним апаратам потрібна
група прикриття й супроводу. Тобто необхідні люди, які забезпечуватимуть безпеку
екіпажу під час вильоту в місця, де є загроза

обстрілу терористами. Окрім того, не виключається можливість евакуації людей
і майна. Очевидно, що тут без допомоги
професіоналів не обійтися.
Оскільки навики дій прикордонного десанту відпрацьовувалися з добрий десяток
років тому, то відомчим спецпризначенцям
треба було ґрунтовно підготуватися. Перед
тим як приступити до практичного відпрацювання завдання безпосередньо на вертольоті, вони максимально відточили свої дії
на стадіоні, де гелікоптер був умовним.
Настав день тренування. Транспортнобойовий вертоліт МІ-8, який має на озброєнні Держприкордонслужба, доставив
групу мобільного прикордонного загону
на військове стрільбище МВС України на
Київщині. Там, в умовах максимально наближених до бойових, спецпризначенці
вже на практиці демонстрували свої навики десантників.
Перший заступник начальника – начальник штабу мобільного прикордонного загону підполковник Ярослав Гура
завчасно визначив роль і місце кожному
прикордоннику під час дій групи. Вій-

ськовослужбовці мали забезпечувати безпечну посадку гелікоптера, тобто вискакувати з борта їм потрібно було ще в повітрі.
Коли ж МІ-8 приземлився група вже здійснювала його оборону. Єдине, чого не
врахували під час попередніх тренувань
без вертольота – це звук. Для ефективного
управління повинен бути якісний зв'язок.
На практиці ж виявилося дещо складно
координувати дії з колегами під акомпанемент роботи двигуна вертольота, який добряче глушив звук у гарнітурах. Але ж на те
вони й професіонали, щоб знаходити вихід із складних ситуацій – детально проінструктовані Ярославом Володимировичем
прикордонники діяли як одне ціле, кожен
у своєму секторі, без збоїв. Далі військовослужбовці мобільного загону відпрацювали порядок розгортання групи та перехід в колону для подальшого переміщення
по визначеній траєкторії. На шляху вони
натрапили на навчального противника,
тому зайняли відповідні позиції. На завершення прикордонний десант евакуював
«пораненого» на борт МІ-8, не забуваючи
при цьому прикривати повітряне судно з
усіх напрямків. Останній елемент – посадка групи на борт. Ось у такому порядку

декілька разів поспіль мобільний прикордонний загін відточував свої дії, поки їх
виконання не дійшло до автоматизму.
За результатами проведеного заняття
Управління прикордонної служби АДПСУ
робитиме відповідні висновки, аби цей досвід врахувати під час проведення аналогічних тренувань у Східному та Південному
регіональних управліннях.
Потрібно зауважити, що подібне нововведення в ДПСУ – лише початок. У планах на майбутнє відомство бачить формування оперативно-бойових прикордонних
застав. Їх призначення очевидне – «оперативно» означає «швидко» реагувати на військове втручання чи терористичну загрозу
Україні з боку іншої держави. Також мова
йде про створення високомобільних підрозділів. Хоча це ніяка не новація, а радше
забутий досвід попередників. Справа в тім,
що подібні формування успішно функціо
нували ще в прикордонних військах. Але
тоді вони представляли собою чисельні
(500-600 осіб) підрозділи, укомплектовані
20–25 бронетранспортерами, мінометними
батареями тощо. Такі формування фактично стали прототипами сучасних мобільних
підрозділів. Щоправда останні донедавна
не розглядалися так глобально. Але сьогоднішній досвід свідчить, що мирний сусід в
один момент може стати ворогом, тому не
варто недооцінювати роль подібних підрозділів. Звичайно, реалізувати заплановане –
це робота не одного дня. Тож і приступати
до втілення задуманого було б добре не в
умовах неоголошеної війни. Тим не менш,
досвід є, помилки враховуються, а далі – то
вже справа техніки.
n
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До місць служби – «хрещені боєм»
У Навчальному центрі Державної прикордонної служби України, що на Черкащині, відбувся
черговий випуск курсантів, які повернулися із східного рубежу держави, де в бойових
умовах виконували завдання з охорони кордону. Привітати випускників насамперед із
поверненням додому прийшли очільник обласної ради Валентина Коваленко, голова
облдержадміністрації Юрій Ткаченко, ветерани–прикордонники, рідні та друзі.
Катерина СОРОКОПУД

Надовго закарбується в пам’яті кожного випускника період
їхнього навчання, адже свої теоретичні знання їм довелося застосовувати на практиці й пройти так зване «хрещення боєм».
Це наклало свій відбиток і на проведення заходу з нагоди вручення свідоцтв випускникам НЦ ДПСУ. Лише кілька днів
тому на цьому плацу прощалися з героями-прикордонниками,
які загинули від куль терористів в Маріуполі.
Після внесення Бойового Прапора та ікони покровителя прикордонних військ – Преподобного Іллі Муромця
Святого до курсантів-випускників звернувся виконуючий обов’язки начальника Навчального центру полковник Ігор Павлов.
– Я впевнений, що ви з честю несли впродовж виконання своїх завдань на Сході країни високе звання прикордонника – випускника нашого Навчального центру.
Вірю, що багато хто з вас вступить до Національної ака-

демії ДПСУ ім. Б. Хмельницького і стане офіцерами, але
сьогоднішній день і ті три місяці, що ви провели в зоні бойових дій, ви не забудете ніколи, – зазначив Ігор Павлов.
А згадувати прикордонникам було що. Прапорщик
Сергій Кожемяка командував взводом. Застава, на якій

він ніс службу, потрапила під мінометний обстріл терористів. Сергій отримав кілька осколочних поранень,
але від госпіталізації відмовився та залишився у строю.
Щоправда, про цей вчинок прикордонник соромиться
розповідати, а згадує, як старший прапорщик Олексій
Шерстюк допомагав пораненим відійти в безпечне місце. Потім разом із лікарями надавали їм допомогу, – каже
Сергій.
Під час антитерористичної операції відзначилися
не тільки офіцери та прапорщики, а й самі курсантивипускники, чимало з яких було нагороджено відзнаками за мужність. Роз’їдуться вони із Навчального центру на кордон – до постійного місця служби, а з собою
візьмуть не лише набуті знання, а й безцінний бойовий
досвід.
Ними, захисниками державного рубежу, пишаються
рідні та близькі. Прикордонників, які загинули в Маріу
полі вшанували хвилиною мовчання, після чого випуск
никам було вручено свідоцтва, привітальні листівки та
значки випускника.
– Я дуже рада, що в такий складний час мій син не
схибив і не підвів ні своїх батьків, ні нашу Україну, – ділиться своїми враженнями від усього мама випускника
Людмила Новак.
Цього ж дня також відзначено нагородами, черговими
і позачерговими військовими званнями постійний склад
НЦ ДПСУ – командирів, викладачів, начальників груп,
які в дні бойового «хрещення» стали взірцем для своїх
підлеглих.
n
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Позаду – досвід,
попереду – перемога
Зважаючи на обстановку, що постійно погіршувалася,
та й власне продовжує погіршуватися на східному
рубежі України, ще в травні зі столиці вирушила група на
посилення охорони ділянки Луганського прикордонного
загону. Основну її частину склав персонал
мобільного прикордонного загону, який доповнили
військовослужбовці Окремої комендатури охорони і
забезпечення, Головного вузла зв’язку, автоматизації та
захисту інформації й Окремого контрольно–пропускного
пункту «Київ».
Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Днями усі повернулися живими й практично неушкодженими
(лише декількох було поранено). Про героїчне протистояння
на відділі прикордонної служби
«Станично-Луганське»
можна
було почути практично з усіх ЗМІ.

Так, у снайперській «дуелі» прикордонник (до речі, військовослужбовець мобільного прикордонного загону) переміг терориста.
Тоді, під умілим керівництвом підполковника Кирила Тишкова правоохоронці мужньо відстояли свій
підрозділ і відтіснили противника.
Сьогодні ж, повернувшись із зони
бойових дій, наші герої небагатослівні, на запитання відповідають
коротко. Помітно, що вони пе-

Роман ПАВЛЕНКО

Протягом трьох місяців бійці
Чопського загону охороняли кордон
у Харківській і Луганській областях, а
протягом кількох останніх тижнів – у
складі підрозділів Луганського загону
відбивали напади озброєних бойовиків.
Днями їх замінив інший зведений загін, який продовжив виконання завдань на кордоні з Російською
Ôедерацією. До його складу також
увійшли кілька десятків військовослужбовців Чопського прикордонного загону. Тож замінений контингент
зміг вибути до місць постійної дислокації.
Рідні, друзі, колеги та громада
міста Чоп тих, хто повернувся зустріли з гордістю й безмежною радістю.
І, звичайно, просили поділитися враженнями від пережитого. Із таким же
проханням звернулася до них і наша
редакція. Отже наводимо деякі відповіді.
Êàï³òàí Îëåêñàíäð Ïàâëèê:
– Спочатку було неабияке хвилювання, бо ми не знали, що на нас чекає
попереду. Коли прибули до місця та

Íà÷àëüíèê ãðóïè
â³ää³ëåííÿ îõîðîíè
Àäì³í³ñòðàö³¿ Äåðæïðèêîðäîíñëóæáè
Óêðà¿íè Îêðåìî¿
êîìåíäàòóðè îõîðîíè ³ çàáåçïå÷åííÿ
ñòàðøèé ïðàïîðùèê
Âîëîäèìèð Ö³ëèê:
– Більше місяця
наша група перебувала на Луганщині.
Що мені найбільше
запам’яталося за
цей період? Мабуть,
момент, коли я повернувся до рідної домівки, адже
тут мене чекали дружина і двоє дітей. Спочатку, як
тільки прибули на місце, було страшно, згодом страх
минув, якось звиклося. Постійно відчувалося недоброзичливе, я б навіть сказав вороже ставлення місцевих
жителів. Головне в таких умовах – злагодженість
всередині підрозділу. З цим у нас все було гаразд.
Звичайно, хотілося б більше відчувати підтримку зі
сторони. Адже там, де практично немає розуміння
місцевого населення, доволі важко морально. Вже 21
рік я служу прикордонником і радий, що сьогодні маю
честь захищати рідну землю.

Повернувся без друга

Коли
небезпека
позаду
Ще на початку
березня, після
проведення відповідної
підготовки до маршу,
мотоманеврена
група Чопського
прикордонного загону,
вибула до Кінологічного
навчального центру
для злагодження дій
та участі у навчаннях.
А вже за тиждень
зведений загін «зелених
кашкетів» західного
кордону чисельністю
кількасот осіб вирушив
на східний кордон
держави.

режили багато, причому це були
явно не найприємніші моменти
їхнього життя.
Зустрічали прикордонників як і
годиться зустрічати справжніх героїв – з усіма почестями. Теплим обіймам прикордонників із дружинами
та дітьми передувала урочиста частина. Перший заступник Директора
департаменту охорони державного
кордону генерал-лейтенант Віктор
Назаренко привітав із успішним поверненням прикордонників та нагородив кожного нагрудними знаками
«За мужність в охороні державного
кордону» та «Відмінний прикордонник». Трьом військовослужбовцям
вручили дострокові звання: полковник – Кирилу Тишкову, старший
лейтенант – Миколі Пласі та лейтенант – Володимиру Гриньку. Ті, хто
прийшов зустрічати прикордонників, з нетерпінням чекали, коли ж
можна буде врешті обійняти коханого чоловіка, люблячого батька чи хорошого товариша. Попереду в наших
героїв 10 днів заслуженої відпустки,
а далі – знову на рубіж, знову обороняти рідну землю!
n

Ñåðæàíò Â. Ñèíüêî
òà «á³æåíåöü» ç Äîíáàñó Áîá Ëüâîâè÷
познайомилися з колегами з армії та
Нацгвардії, неспокій швидко минув. Ми
спільно виконували завдання. Було відчуття єдиного цілого. Службу довелося
нести і на блокпостах, і в підрозділах,
на які були напади.
Звісно, ми раді повернутися до
рідних домівок. Але якщо буде така
потреба, то готові вирушити туди
знову. Адже у такий складний час ми
повинні бути там, де це реально потрібно країні.
Ñåðæàíò Â³êòîð Ñèíüêî:
– Ми потрапили на Õарківщину.
Попервах місцеві зустріли нас насторожено, люди були розгублені й здивовані тим, що до невиличкого селища
приїхало прикордонників із Західної
України приблизно стільки ж, як місцевих жителів. Дехто почав пліткувати, що це «Правий сектор» приїхав,
готові були дітей ховати, аби ми їх не
«з’їли» – (сміється).
Натомість із нашими справжніми
уподобаннями першими познайомилися
продавчині місцевого магазину. Адже у
наших краях дуже люблять каву й виручка від її продажу відразу ж пішла
вгору.
Відчувалося, що там потужно працювала антиукраїнська телепропаганда. Були й незначні провокації, дехто
хотів, аби нас прогнали з кордону, але
невдовзі ми навіть потоваришували.
Жили у бліндажі й курені. Телефони
заряджали від бензинового генератора.
Õарчувалися завдяки польовій кухні,
періодично мали змогу купувати продукти у довколишніх селах. ªдине, чого
не вистачало, – засобів від комарів.
Наш колега, старший прапорщик,
приручив великого бабака. Ми його назвали Боб Львович і на згадку про це
відрядження привезли із собою у Великі
Мости.
n

На початку червня країна,
затамувавши подих,
спостерігала за тим, як
прикордонники обороняли
управління Луганського загону.
Декілька днів під безжальним
вогнем противника, який
мав багатократну перевагу,
трималися захисники кордону.
Проте із незрозумілих причин до
тих, хто тримав облогу, допомога
так і не дійшла. Розташування
своєї частини прикордонникам
довелося покинути. Не всім...
Þлія ГЛАДІЙ

Незворотних людських втрат тоді, на
щастя, не було. Натомість на території містечка залишилися тіла чотирьох прикордонних собак – німецьких вівчарок. Двох із
них – Єву та Алтая, що прибули на Донбас із
Львівського загону, згодом було нагороджено медаллю для службових собак «За віддану
службу» 3 ступеня посмертно. Сьогодні ми
розповідаємо про одного із цих полеглих героїв – Єву.
На Луганщину п’ятирічна Єва разом із своїм кінологом – сержантом Володимиром Низкогусом – вирушила з рідного ВПС «Грушів»
ще 9 квітня. Їх знайомство тривало з перших
днів недовгого собачого життя. Володимир
Сергійович прийняв Єву ще малим цуценям і
всього навчав від початку. Вона ідеально підходила для того, щоб берегти кордон і ці природні робочі якості наполегливо й терпляче
шліфувалися протягом довгих годин дресирувань. Зрештою, в особі Єви Служба отримала
справжню розшукову бойову одиницю, яка задарма свою кістку не гризла, сповна виконуючи «посадові обов’язки».
І у ніч з 1 на 2 червня вони перебували у
розташуванні управління загону в Луганську.
Приблизно о четвертій годині містечко було
оточене близько півтисячею сепаратистів,
які висунули прикордонникам вимогу про
складання зброї та залишення території частини. Від цієї пропозиції оточений гарнізон
числом, що нараховував близько 120 «багнетів», звісно, відмовився. Розпочалася низка
боїв. У обидва боки летіли тисячі куль, гранат
і уламків.
Станом на першу годину ночі 4 червня
сили терористів подвоїлися. І знову пролунав
ультиматум. На той момент уже було зрозуміло

– допомоги ззовні чекати не варто. Обстановка склалася більш ніж загрозлива. Після цього начальником загону полковником Сергієм
Дейнекою було прийнято рішення про передислокацію у більш безпечне місце особового
складу разом із максимальною кількістю зброї,
яку можна було понести із собою.
Зрештою, навантаженим прикордонникам довелося долати пересіченою місцевістю
близько двадцяти кілометрів, аби дістатися
місцевого аеропорту, звідки відбулася евакуація.
Під час штурмів управління Луганського
загону було знищено дев’ять та поранено майже 30 нападників. Зі сторони прикордонників
– восьмеро отримали поранення. Слава Богу
всі військовослужбовці-прикордонники залишилися живими, але четверо їх вірних помічників – службових собак, загинули в цих боях.
Тіло Єви та ще трьох її загиблих колег так і
лишилося у загоні. Володимир Низкогус навіть
поховати, як це належить, свою бойову подругу за таких обставин не зміг.
На спомин від вірної Єви кінологу лишилися лише світлі спогади про службу та сумні
– про трагедію. А ще – заслужена посмертна
собача медаль «За віддану службу».
По приїзді додому сержанту Низкогусу подарували нову собаку. Цього разу – лабрадор
на прізвисько Лайма. Тепер Володимир і Лайма знайомляться один з одним. Попереду у них
напружена спільна робота із підготовки з Лайми справжнього прикордонника. Такого, яким
була Єва.
n
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Олег БОЙКО

ВІД НАЙПЕРШОЇ
ДО НАЙКРАЩОЇ
Так сталося, що першу конституцію в Європі прийняли ті,
кого нині російська пропаганда
називає неповноцінною нацією
без права на власну історію. За
іронією долі цей документ було
підписано у місті, назва якого
також немилозвучно звучить для
прокремлівських зомбі – Бендерах (сьогодні – територія Молдови). Повна назва документа:
«Договори і Постановлення
Прав і вольностей Війська Запорозького між Ясновельможним
паном Пилипом Орликом, новообраним гетьманом Війська
Запорозького, і між генеральною старшиною, полковниками, а також названим Військом
Запорозьким, що за давнім звичаєм і за військовими правилами утверджені обома сторонами
вільним голосуванням і Ясновельможного гетьмана урочистою присягою підтверджені
року від Різдва Христового 1710,
квітня 5, в Бендерах». Сучасна
назва «Конституція» походить
від дослівного перекладу оригінального документа Орлика на
латинь: Pacta et Constitutiones
legum libertatumque exercitus
zaporoviensis (Пакти і Конституції прав і вольностей Війська
Запорозького).
Загалом прообрази сучасних конституцій з’явилися ще в
Давній Греції. Поліси мали свої
установчі закони. Найстарішою
з нині чинних конституцій світу
є основний закон Сан-Марино,
ухвалений іще 1600 року, а базувався на міському статуті, прий
нятому ще 1300 року. А першою
все ще чинною номінальною
конституцією (тобто документом, що називається конституцією) вважається Конституція
США, ратифікована штатом
Делавер 7 грудня 1787 року. У
державах Середньовіччя роль
конституції відігравали священні релігійні тексти. Коран і нині
для деяких країн ісламського світу залишається правовою основою для релігійних судів. Першою офіційною конституцією
вважається Конституція США,
прийнята 1787 року. З незначними поправками вона чинна і сьогодні. Перша ж конституція Росії
була прийнята 1918 року.
Проте повернімося до України. Після розпаду Радянського Союзу, де діяли його закони, наша держава останньою
на пострадянському просторі
прийняла основний документ.
Конституційний процес тривав
довгі роки і, врешті-решт, 28
червня 1996 року депутати Верховної Ради 315 голосами «за»
досягли успіху. Народні обранці
працювали усю ніч – загалом
практично добу безперервно.
Проте така рвучкість до роботи
була обумовлена не трудоголізмом парламентарів. Через неспроможність Верховної Ради
прийняти головний документ,
загострювалася
суспільнополітична ситуація в країні.
Рада нацбезпеки та оборони, а
також Рада регіонів при Президентові України 26 червня
1996 року виступили з різким

засудженням подальших зволікань. Того ж дня Президент
України видав указ про проведення всеукраїнського референдуму 25 вересня 1996 року
щодо прийняття нової Конституції і відмінив його, коли парламент, врешті-решт, виконав
свою функцію і, як вже було
сказано, прийняли одну з кращих за оцінками міжнародних
експертів Конституцію у світі.

депутатів змінено президентсько-парламентську
форму
правління на парламентськопрезидентську. У вересні 2010
року Конституційний суд України скасував дію конституційної
реформи 2004 року, повернувши
країну на конституційні рейки
1996 року. Проте нинішній рік
має усі шанси стати рекордним
за кількістю змін до основного
закону. В лютому 386 депутатів

КРАЩИЙ ДОСВІД
Показником дієвості законодавства в державі є рівень добробуту громадян, в тому числі
їхньої безпеки. Приклад найбезпечніших країн світу показує, що
дієвими можуть бути різноманітні
моделі державного устрою, правоохоронної системи. Скажімо, одна
з найбезпечніших країн на планеті – Сінгапур, є такою через суворе законодавство і ефективний

Конституція
біля «розбитого вікна»

«Ми втрачаємо його», – ця заїжджена кіношна фраза у сценах з
реаніматологами нині як ніколи підходить до Дня Конституції України як
свята. День прийняття 1996 року Основного закону держави тоді був значним
досягненням для всіх українців. Ми пишалися, що отримали одну з кращих за
оцінками міжнародних експертів Конституцію в Європі та загалом у світі. А
вже 2008 року згідно з опитуванням соціологічної служби Центру Разумкова
майже 53 % українців не вважали День Конституції України святом. Торік у
квітні результати опитування Київського міжнародного інституту соціології
показали, що ця червона дата календаря найнижча в рейтингу, її назвали
улюбленим святом лише 4% опитаних. Чи варто казати, що після того, що
зробив з основним документом президент–утікач Янукович, як Конституцію
міняли то суд, то Парламент, довіри у народу в святість написаного під цим
заголовком стало ще менше.
ЯК ДИШЛО
Україна та українці, від верхівки до низин, хотіли жити в
правовій державі й усі номінально декларували необхідність
верховенства права. Але чомусь
нічого не виходило. Навіть найкраща Конституція не вирішила
питань країни. Воно й зрозуміло,
адже мало закон прийняти, його
треба виконувати, при цьому
всім, від президента до робітника
і безробітного. Але не складалося: «Риба гниє з голови», – казав
народ, «Усі дають і беруть хабарі», – відповідали у верхах. І намагалися ламати один із основ
них принципів правової держави
– верховенства права, підлаштовуючи закони під обставини, а не
навпаки.
Так сталося і з Конституцією.
2004 року її було змінено тому,
що сприяла створенню диктатури. Голосами 403 народних

проголосували за те, щоб повернути в дію Конституцію 2004
року. А після обрання на пост
Глави Держави Петро Порошенко у свій інавгураційній промові заявив, що реформа щодо
децентралізації
розпочнеться
вже нинішнього року змінами
до Конституції. Цей процес пішов, він передбачений в одному
з пунктів «Мирного плану» Президента.
Сьогодні ми маємо всі шанси
збудувати дійсно правову державу, бо весь світ побачив, що одна з
важливих передумов для цього –
активне громадське суспільство,
яке прагне контролювати владу,
точно є. І саме через наругу над
законами вищого керівництва
держави, через злочинну корпоративність, корумпованість і безкарність тих, хто мав гарантувати
верховенство права і відбулася
революція гідності.

контроль за його дотриманням.
Найдрібніше порушення може
каратися значним штрафом, а за
серйозні злочини, як-то торгівля
наркотиками, передбачена смертна кара. Проте законодавство
жорстке, але справедливе. Інший
успішний приклад – зовсім протилежний – це Ісландія. В цій заможній країні спокій громадян
охороняють якихось сім сотень
поліцейських. Рівень злочинності
там вкрай низький і люди зазвичай не зачиняють двері на замок.
Загалом звичні приклади моральності та порядності людей
у певних кутках нашої планети
можуть нам здаватися безпрецедентними. Що б ви зробили при
зламаному турнікеті метро і відсутності поряд персоналу метрополітену? Канадці в цьому випадку чемно залишили плату за проїзд
на турнікеті. В коментарях до фото
такого турнікета люди з багатьох

країн писали щось на кшталт – «У
нас би забрали гроші разом з турнікетом». На жаль, принцип «Дивлюсь: лежить, візьму, бо ще хтось
вкраде», для нас звичний, у той
час як у деяких містечках навіть
існують магазини без продавців.
Покупці самі беруть товар, залишають гроші, беруть здачу і ніхто
нікого не обважує і не обраховує.
Мабуть кожен мріє про таке суспільство, та чи кожен втримається
від спокуси трохи помилитись на
свою користь.
ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ
З МАЛОГО
На жаль, чи на щастя – добробут поняття комплексне. Від багатьох людей можна почути: «Я готовий виконувати закон, але немає
умов для цього». І дійсно, викинути сміття в урну можна лише, якщо
є урна, а припаркуватися на парковці можна коли є парковка. Як
часто говорили раніше: сьогодні ти
викинув на газон обгортку, а завтра
Батьківщину зрадиш, тобто грубі
порушення починаються з малих.
Крім того, на стан правопорядку
дуже сильно впливає довколишня
обстановка. Адже скільки сутичок
буває після футбольних матчів чи
рок-концертів, а скільки бійок ви
пам’ятаєте після опери?
Те, що людина не така вже самостійна в своїх помислах істота
недавно яскраво показала путінська пропаганда в дії. Та не лише
слово може бути чинником, який
впливає на рішення, в цьому переконує «теорія розбитого вікна»
(вона ж – теорія екологічного
дизайну). Основна її ідея в тому,
що якщо в будинку розбите вікно
і його не засклити, з часом складеться враження, що це нікому не
потрібно і розіб’ються всі вікна,
потім відчуття безкарності розповсюдиться на всю вулицю, на район, почнеться мародерство… На
практиці ця теорія неодноразово
підтверджувалася – в умовах брудних розписаних стін, розкиданого
сміття, в місцях, де явно видно,
що порушені правила паркування чи інші норми, криміногенна
активність зростає. Люди в такій
обстановці здатні частіше порушувати якісь моральні принципи
чи закони.
Переносячи цю теорію до нинішньої дати, можна сказати, що
масове ігнорування моральних,
дисциплінарних проступків породжує масові адміністративні, адміністративні тягнуть кримінальні, а
ті – нехтування Конституцією.
СИДІЛИ ТРОЄ ТОВАРИШІВ
На завершення хочеться сподіватися, що в майбутньому День
Конституції знову стане справж
нім святом для українців і святкуватиме наша держава перемогу
права. Передумови для цього є,
недавно Україна отримала нового гаранта Конституції. Президент
вніс, а Парламент затвердив нового генерального прокурора України – Віталія Ярему. Представляючи нового генпрокурора Петро
Порошенко процитував автора
«Сінгапурського дива» Лі Куан Ю:
«Почніть з того, що посадіть трьох
своїх друзів. Ви точно знаєте за що,
вони знають за що і народ вам повірить». І якщо істина й право для
тих, у кого влада, стануть пріоритетом над дружбою та особистими
інтересами, від цього виграє вся
наша країна і весь наш народ. n
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22:05 «ТРОЯ»

00:35 «КРІЗЬ ГОРИЗОНТ»

11.15
13.35
13.55

16.00
18.00
18.55
21.00
21.45
22.55
23.00
23.35
00.00
01.20
02.20
03.10
03.40
04.20
04.45
05.25

01:10

«ЛЕГІОН»

ICTV

ІНТЕР

1+1

ICTV

1193 до н.е. Принц Трої Паріс
вкрав прекрасну Олену, дружину
царя Спарти Менелая, втягнувши греків і троянців у кровопролитну війну. Грецька армада під
проводом Ахілла підійшла до
Трої й узяла її в криваву облогу.

2047 рік. Сім років тому створений
вченими космічний корабель зник
при першому польоті. І ось через
роки він знову з'являється біля
Сонячної системи. Група астронавтів відправляється з'ясувати,
що сталося...

Евелін Солт – співробітниця
ЦРУ. Їй дивом вдається уникнути в'язниці: власне агентство
висуває проти неї необґрунтовані звинувачення в тому, що
вона працює на російську розвідку.

Бог остаточно зневірився в людстві та послав ангелів смерті знищити своє творіння. На захист
людей постав архангел Михаїл:
об'єднавши під своїм командуванням жменьку вигнанців, він
чекає народження Месії...

ПЕРШИЙ
06.05 Х/ф «За щастям»
07.30 Спорт
08.20 Спорт
08.35 Кориснi

09.15

00:50 «СОЛТ»

ІНТЕР
05.25 Т/с «Повернення

поради
Х/ф «Мiсяць
i озеро»
Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. 1/8
фiналу
Вiкно в Америку
Д/ф «Виклик
будiвничих.
Стразбурзький
собор»
Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. 1/8
фiналу
Футбольна самба
Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. 1/8
фiналу
Пiдсумки дня
Д/ф «Рондо для
лицаря. Вiктор Гресь»
Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
На слуху
Вiд першої особи
Х/ф «За щастям»
ТелеАкадемiя
В гостях
у Д. Гордона
Помста природи
Т/с «Алхiмiя
кохання»
Помста природи
Нехай вам буде
кольорово!
Пiдсумки дня

07.00
07.15
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.20
11.25
12.00
12.25
14.00
14.20
15.20
17.45
18.10
19.00
20.00
20.40
22.35
23.40
00.35
02.15
02.30
03.10
04.35

Мухтара-2»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Х/ф «Випробувальний
термiн»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство вели...
Новини
Сiмейний суд
Чекай на мене
Новини
Стосується кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
Т/с «Грач»
Т/с «Скандал-2»
Х/ф «Крiзь горизонт»
Мультфiльми
Подробицi
Т/с «Життя, якого не
було»
Т/с «Грач»

1+1
06.00 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
стає мішенню.

09.50
11.20
19.30
20.05

ТСН-Тиждень
Х/ф «Парфумерниця»
ТСН
Х/ф «Почати
спочатку. Марта»
Марті вже за сорок: вона гарна,
успішна і... нещасна. Колись,
опинившись у
безвихідному
становищі, Марта погодилася
допомогти бездітній подружній
парі – стала сурогатною матір’ю...

00.50 Х/ф «Солт»
02.30 Х/ф «Куди подiлися
Моргани?» Y

04.10 Х/ф «Елвiн i
бурундуки»
05.40 Телемагазин

ICTV
05.00 Служба розшуку

СТБ
05.35 У пошуках

дiтей

iстини

05.05 Свiтанок
06.05 Надзвичайнi
06.55
08.40
10.25
12.45
13.15

НОВИЙ
05.30 Kids'Time
05.35 М/с «Злюки

06.20 Все буде

новини.
Пiдсумки
Факти тижня
Х/ф «Кiшки
проти
собак»
Х/ф «Хто я?»
Факти.
День
Х/ф «Шпигун по
сусiдству»
“Недотепа!” – так
називають Боба
Хо сусіди, не підозрюючи, що
насправді він –
секретний агент.
Одного разу сусідка просить Боба посидіти з її
діточками. Ніхто
не міг подумати,
що ця затія обернеться справжнім
кошмаром.

добре!

08.05 Неймовiрна правда
про зiрок

06.10
06.15
06.40

09.35 Зiркове
життя

08.15

10.35 Х/ф «Пригоди
10.10

Шерлока Холмса i
доктора Ватсона»

12.10

13.35 Слiдство ведуть
екстрасенси

14.35 Битва
екстрасенсiв

16.00 Все буде
добре!

18.00 «Вікна»-новини
18.30 Неймовiрна правда
про зiрок

20.05 Слiдство ведуть

03.20
03.25

екстрасенси

21.00
15.00 Х/ф «Медальйон»
16.45 Х/ф «Ворошилiвський 22.00
стрiлець»
22.35
18.45 Факти. Вечiр
23.30
19.20 Надзвичайнi
новини
00.30
20.15 Т/с «Дiзнавач-2»
22.05 Х/ф «Троя»
01.10 Х/ф «Легiон» Y
02.45 Т/с «Карадай»
03.10

14.00
15.55
18.00
20.00
22.40
00.15
02.20
02.25

Т/с «Самара»
«Вікна»-новини
Вагiтна у 16

04.20
04.25

Доньки-матерi
Х/ф «Пригоди
Шерлока Холмса i
доктора Ватсона»

04.45
05.00
05.05

Нiчний ефiр

УКРАЇНА
06.25, 05.00 Срiбний

НТН
04.10 Х/ф «Сержант

бобри»
Kids'Time
М/с «Злюки
бобри»
Х/ф «Загублений
табiр»
Х/ф «Табiр
долi»
Х/ф «Новий хлопець
моєї мами» Y
Х/ф «Кенгуру
Джек»
Х/ф «Ямакасi»
Х/ф «Погоня»
Т/с «Воронiни»
Ревiзор
Ревiзор постшоу
Педан-Притула шоу
Зона ночi
Десята муза
в Українi
Зона ночi
Становлення
українського нiмого
кiно
Зона ночi
Моя адреса –
Соловки. Тягар
мовчання
Жар-птиця
Зона ночi
25-й кадр

07.25
07.55
08.50
12.50
17.00
23.45

00.40
02.25
03.50
04.35

мiлiцiї»
Правда життя
Агенти впливу
Т/с «Капiтан Гордєєв»
Т/с «Павутиння-4»
Т/с «Чуже обличчя»
Т/с «Закон i порядок.
Вiддiл особливих
справ-12»
Т/с «CS. Лас-Вегас12»
Х/ф «Пiдземна
пастка»
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 М/ф «Iсторiя iграшок.
Страшилка»
11.15 М/ф «Людина-павук»
12.45 М/ф «Пригоди
Iмператора»
14.00 Вiталька
15.55 Даєш, молодь!
17.45, 20.00 Т/с «Кухня»
18.10, 20.25, 22.50 Т/с
«Свiтлофор»
19.05 Розсмiши комiка
21.00 Країна У
22.00, 01.30 6 кадрiв
23.25 Дурнєв+1
23.50 Бiйцiвський клуб
00.40 Надто грубо для
Ютуба

апельсин

07.00, 19.00, 02.05 Подiї
07.15 Т/с «Анютине щастя»
11.10 Х/ф «Допустимi
жертви»

13.00 Т/с «Слiд»
16.00 Т/с «Князiвна iз
хрущовки»

19.40 Т/с «Князiвна iз
хрущовки»

20.30 Т/с «Країна 03»
22.55 Футбол. ЧС 2014. 1/8
фiналу

01.00 Великий футбол
02.45 Т/с «Князiвна iз
хрущовки»

04.15 Т/с «ОСА»
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, 02.40 Матч.
Чемпiонат свiту
ФIФА-2014. 1/8
фiналу
13.40 Бразилiя – Чилi.
Чемпiонат свiту
ФIФА-2014. 1/8
фiналу
17.55 Мiнi-iсторiї Кубка
cвiту
18.15, 02.10 Найвидатнiшi
футбольнi збiрнi свiту
21.00, 22.10 Мундiаль.
Матч-центр
22.50 Live. Чемпiонат свiту
ФIФА-2014. 1/8
фiналу
02.05, 05.00 Профайли
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14:10 «В ІМ’Я ПОМСТИ»

00:15 «ВОЛОДАР БУРІ»

ІНТЕР

НОВИЙ КАНАЛ

У ході експедиції професор археології Роберт Бернс стає
свідком контрабандного перевезення наркотиків. Професор і
його асистентка намагаються
втекти від злочинців, але дівчина
гине від бандитської кулі.

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 ...

Поліцейський разом з братом
перевозить злочинця, фахівця з
комп'ютерів. У літаку на них напали терористи. Вони підірвали
шматок обшивки і вистрибнули
з парашутами, прихопивши з
собою комп'ютерного генія...

Посварившись зі своїм босом
Хорхе, Джина Норріс вирішує
звільнитися і відкрити власний
салон краси. Проте вирішує
прихопити зі старої роботи
свою колегу і декількох ключових клієнток...

ІНТЕР

06.00 Шустер Live (повтор)
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
07.00, 08.00 Новини
07.30 Ера будiвництва
07.35 Ера бiзнесу
07.40, 23.30 На слуху
08.30 Паспортний сервiс
08.35 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.25

05.25 Т/с «Повернення

Пiдсумки дня

10.00 Д/ф «Розум, втiлений
у звук чарiвний»

10.35 Уряд на зв'язку з
громадянами

07.00
07.15
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.20

11.15, 16.00, 18.55

14.40
15.00
15.15
15.25
18.00
21.45
22.55

01:00 «САЛОН КРАСИ»

ICTV

ПЕРШИЙ

13.40

00:35 «ЗОНА ВИСАДКИ»

ICTV

Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. 1/8
фiналу
Д/ф «Вiвальдi.
Феномен «Пiр року»
Euronews
Новини (iз
сурдоперекладом)
Брифiнг Кабмiну
України
Час-Ч
Футбольна самба
Д/ф «Золота ера
саундтрекiв»
Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»

23.00, 00.00, 01.00
Пiдсумки
00.25 Вiд першої особи
01.20 ТелеАкадемiя
02.20 В гостях у Д. Гордона
03.10, 04.25 Помста
природи
03.40 Т/с «Алхiмiя кохання»
04.50 Нехай вам буде
кольорово!

11.15
12.00
12.25
13.40
14.00
14.20
14.55
17.45
18.10
19.00
20.00
20.40
22.35
23.40
00.35
02.20
02.35
03.15
04.40

Мухтара-2»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Новини
Судовi справи
Сiмейний суд
Новини
Стосується кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
Т/с «Грач»
Т/с «Скандал-2»
Х/ф «Зона висадки»
Мультфiльми
Подробицi
Т/с «Життя, якого не
було»
Т/с «Грач»

1+1

06.10
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
10.30
10.55
11.30
12.35
13.35
14.35
16.45
17.10
19.30
20.30
21.30
22.30
23.45
00.05
01.50
03.30
05.05
05.10
05.40

ICTV
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
М/с «Аладдiн»
М/с «Аладдiн»
Шiсть кадрiв
Iлюзiя безпеки
Сiмейнi мелодрами-3
Сiмейнi мелодрами-3
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-2»
ТСН. Особливе
Т/с «Фатмагюль»
ТСН
Т/с «Веронiка.
Втрачене щастя»
Т/с «Серце не камiнь»
Т/с «Серце не камiнь»
ТСН
Т/с «Чорна стрiла»
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-2»
Т/с «Чорна стрiла»
Служба розшуку дiтей
Телемагазин
ТСН

СТБ

04.30 Факти
05.05 М/ф «Веселi
нiжки»

06.40 М/ф «Веселi
07.45
07.55
08.00
08.45
09.10
09.15
09.55
12.00
12.45
13.10
13.15
14.10
15.45
16.15
16.40
18.45
19.20
20.25
21.15
00.15
02.30

нiжки-2»
Факти. Ранок
Спорт
М/ф «Веселi
нiжки-2»
Факти. Ранок
Спорт
Надзвичайнi
новини
Т/с «Убивча
сила»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Спорт
Т/с «Самотнiй вовк»
Х/ф «В iм'я
помсти»
Факти. День
Х/ф «В iм'я
помсти»
Т/с «Убивча
сила»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Дiстало!
Свобода слова
Х/ф «Володар
бурi» Y
Т/с «Мiй батько дає
перцю»

НОВИЙ

05.20 У пошуках iстини
06.05 Все буде добре!
07.55 Неймовiрна правда
про зiрок
09.15 Х/ф «Нерозумна
зiрка»
Сімнадцятирічна
Еля Найдьонова
– кругла сирота.
Почувши по телевізору про набір у
телепроект «Зоряні війни», переможець якого отримує шанс стати зіркою естради, Еля першим
же автобусом вирушає підкорювати столицю.

11.05 Слiдство ведуть
12.05
16.00
18.00
18.30
20.05
21.00
22.00
22.35
00.20
03.45

екстрасенси
Зваженi та щасливi-3
Все буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Самара»
«Вікна»-новини
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
Зваженi та щасливi-3
Нiчний ефiр

05.30 Kids'Time
05.35 М/с «Злюки
бобри»

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

06.40 Т/с «Воронiни»
07.05 Т/с «Ластiвчине
гнiздо»

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

11.00 Т/с «Щасливi
разом»

15.00 Т/с «Молодiжка»
16.00 Т/с «Не родись
18.00
18.20
19.00
22.00
23.00
23.55
01.00
02.45
02.50
03.35
03.40
04.35
04.40
05.00

вродливою»
Репортер
Абзац!
Т/с «Воронiни»
Т/с «Молодiжка»
Абзац!
Т/с «Короткий курс
щасливого життя»
Х/ф «Салон
краси»
Репортер
Т/с «Крок
за кроком»
Зона ночi
Українцi. Любов
Зона ночi
Чорний колiр
порятунку
Моя адреса –
Соловки. Не вдарте
жiнку навiть квiткою

УКРАЇНА

НТН

05.30
07.40
15.00
15.15
19.00
19.30
21.40
22.00
23.45
00.40
02.20
02.50
03.55
04.25
ТЕТ

Х/ф «Золота мiна»
Т/с «Чуже обличчя»
Свiдок
Т/с «УГРО»
Свiдок
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-13»
Свiдок
Т/с «Шах i мат»
Т/с «Закон i порядок.
Вiддiл особливих
справ-11»
Т/с «CS. Лас-Вегас12»
Свiдок
Речовий доказ
Свiдок
Випадковий свiдок

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, 22.50 Т/с
«Свiтлофор»
19.05 Розсмiши комiка
22.00, 01.30 6 кадрiв
23.15 Бiйцiвський клуб
00.10 Надто грубо для
Ютуба
02.20 Рай, гудбай
03.05 Теорiя зради
03.50 З ночi до ранку

07.15 Ранок з Україною
09.15 Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «Моя велика
родина»

12.50, 19.40 Говорить
Україна
Т/с «Слiд»
Т/с «Слiд»
Т/с «Слiд»
Т/с «Врятувати боса»
Т/с «Країна 03»
Футбол. ЧС 2014. 1/8
фiналу
01.00 Великий футбол
02.45 Т/с «Князiвна iз
хрущовки»
05.10 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1

13.45
15.20
17.10
18.00
20.50
22.55

09.00, 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 М/с «Кумедний
м'яч»
13.40 Нiдерланди –
Мексика. Чемпiонат
свiту ФIФА-2014. 1/8
фiналу
17.55 Мiнi-iсторiї Кубка
cвiту
18.15, 02.10 Найвидатнiшi
футбольнi збiрнi свiту
21.00, 22.10 Мундiаль.
Матч-центр
22.50 Live. Чемпiонат свiту
ФIФА-2014. 1/8
фiналу
02.05, 05.00 Профайли
04.30 Пункт призначення –
Бразилiя

qrjlprfpoojl
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СЕРЕДА, 2 ЛИПНЯ 2014 РОКУ

09:20 «ТРИ НАПІВГРАЦІЇ»

10:20 «ВЕТЕРИНАР»

00:30 «ЗІТКНЕННЯ З БЕЗОДНЕЮ»

01:00 «ПЕРУКАРНЯ»

СТБ

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

НОВИЙ КАНАЛ

Колись у далекому сонячному місті Сочі дідок напідпитку назвав
трьох молоденьких дівчат, які прогулювалися набережною, трьома
напівграціями. Зараз подругам
під сорок. Вони цілком успішні та,
як і раніше, дружні.

У ветеринара є все: улюблена
робота, мирне і спокійне життя, прекрасна дружина і двоє
дітей – 18-річний Рікардо
і 12-річна Емануела. Буде
і ще дещо, чого ніхто не очікував.

Лео Бідерман записався в астрономічний гурток, але зовсім не
тому, що його цікавить астрономія. Просто він закоханий у Сару.
Проте неймовірне відкриття про
наближення гігантської комети
робить саме Лео.

Томас Келвін все життя мріяв
розбагатіти, створити свою музичну студію і спочивати на лаврах ділка шоу-бізнесу. Але після
смерті батька йому дістався не
стартовий капітал, а купа боргів
та стара перукарня.

ПЕРШИЙ
06.00 Шустер Live (повтор)
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
07.00, 08.00, 12.00 Новини
07.30 Ера бiзнесу
07.35, 23.30 На слуху
08.30 Паспортний сервiс
08.35 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.25
Пiдсумки дня

10.00 Включення з Кабiнету
Мiнiстрiв України
10.20 Х/ф «Ветеринар». 1 с.
12.20, 02.20 Т/с
«МонтеКрiсто»
13.40 Як ваше здоров'я?
14.40 Euronews
15.00 Новини (iз
сурдоперекладом)
15.15 Брифiнг Кабмiну
України
15.25 Час-Ч
16.00, 18.55 Футбол.
Чемпiонат свiту-2014.
1/8 фiналу
18.00 Футбольна самба
21.40 Слiдство. Iнфо
22.10 Д/ф «Ляльки та
iграшки»
22.50 Лото «Мегалот»
22.55 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»

23.00, 00.00, 01.00
Пiдсумки
00.25 Вiд першої особи
01.20 ТелеАкадемiя
03.10, 04.15 Помста
природи
03.35 Т/с «Алхiмiя кохання»
04.40 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
11.15
12.00
12.25
13.40
14.00
14.20
14.55
17.45
18.10
19.00
20.00
20.40
22.35
23.40
00.30
02.35
03.15
04.40

Мухтара-2»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Новини
Судовi справи
Сiмейний суд
Новини
Стосується кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
Т/с «Грач»
Т/с «Скандал-2»
Х/ф «Зiткнення з
безоднею»
Подробицi
Т/с «Життя, якого не
було»
Т/с «Грач»

1+1
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
10.35
10.55
11.30
12.35

13.35
14.35
16.45
17.10
19.30
20.30
21.35
22.35
23.50
00.15
02.00
03.35
05.10
05.15
05.45

Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
М/с «Аладдiн»
М/с «Аладдiн»
Шiсть кадрiв
Iлюзiя безпеки
Сiмейнi
мелодрами-3
Сiмейнi
мелодрами-3
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-2»
ТСН. Особливе
Т/с «Фатмагюль»
ТСН
Т/с «Веронiка.
Втрачене щастя»
Т/с «Серце не камiнь»
Т/с «Серце не камiнь»
ТСН
Т/с «Чорна стрiла»
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-2»
Т/с «Чорна стрiла»
Служба розшуку дiтей
Телемагазин
ТСН

ICTV
04.05 Служба розшуку
дiтей

04.10 Факти
04.45 Свiтанок
05.45 Свобода

09.20

слова

11.50

08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайнi
09.55
12.00
12.45
13.10
13.15
14.10
15.45
16.15
16.45
18.45
19.20
20.15
22.05
00.25
01.10
02.40

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

новини
Т/с «Убивча
сила»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Спорт
Т/с «Самотнiй
вовк»
Т/с «Платина»
Факти. День
Т/с «Платина»
Т/с «Убивча
сила»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Дiзнавач-2»
Х/ф «Бумер» Y
Т/с «Послiдовники»
Х/ф «Зниклi» Y
Т/с «Мiй батько дає
перцю»

12.45
16.00
18.00
18.30
20.05

НОВИЙ
05.20 Зона ночi
05.25 Kids'Time
05.30 М/с «Злюки

про зiрок
Х/ф «Три
напівграцiї»
Слiдство ведуть
екстрасенси
Зваженi та щасливi-3
Все буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
У кожному випуску програми
двоє екстрасенсів працюють у
парі, розслідуючи кримінальну
справу або містичну історію.
Паралельно з ними розслідування
веде експерткриміналіст. Він
виїжджає на місце подій, спілкується зі свідками
і робить свої висновки.

21.00
22.00
22.35
00.30
03.20

Т/с «Самара»
«Вікна»-новини
Хата на тата
Зваженi та щасливi-3
Нiчний ефiр

НТН
05.05 Т/с «УГРО»
08.30, 12.00, 15.00, 19.00,
21.40, 02.20, 03.40
Свiдок

бобри»

09.00, 04.10 Випадковий

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

гнiздо»

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

11.00 Т/с «Воронiни»
15.00 Т/с «Молодiжка»
16.00 Т/с «Не родись
18.00
18.20
19.00
22.00
23.00
23.55
01.00
02.40
02.45
02.50
03.35
03.40
04.25
04.30
04.45
05.00
05.15

родина»

свiдок

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

вродливою»
Репортер
Абзац!
Т/с «Воронiни»
Т/с «Молодiжка»
Абзац!
Т/с «Короткий курс
щасливого життя»
Х/ф «Перукарня» Y
Репортер
Служба розшуку
дiтей
Т/с «Крок за кроком»
Зона ночi
Українцi. Вiра
Зона ночi
Райськi сади гетьмана
Сагайдачного
Останнi лицарi
Гартуючи юнацтво
Скiфи

УКРАЇНА
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.20 Подiї
07.15 Ранок з Україною
09.15 Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «Моя велика

12.50, 19.40 Говорить

10.00 Т/с «Коломбо»
12.30, 03.10 Т/с

Україна
Т/с «Слiд»
Т/с «Слiд»
Т/с «Слiд»
Т/с «Врятувати боса»
Т/с «Країна 03»
Подiї дня
Т/с «Країна 03»
Т/с «Ментівськi вiйни7»
03.00 Т/с «Врятувати боса»
05.25 Срiбний апельсин

«Детективи»
13.05, 19.30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв-13»
15.15 Т/с «УГРО-2»
22.00 Т/с «Тiло як доказ-3»
23.45 Т/с «Закон i порядок.
Вiддiл особливих
справ-11»
00.40 Т/с «CS. Лас-Вегас12»
02.50 Речовий доказ

14.00
15.20
17.10
18.00
20.50
23.00
23.30
00.30

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, 22.50 Т/с
«Свiтлофор»
19.05 Розсмiши комiка
22.00, 01.30 6 кадрiв
23.15 Бiйцiвський клуб
00.10 Надто грубо для
Ютуба
02.20 Рай, гудбай
03.05 Теорiя зради
03.50 З ночi до ранку

ФУТБОЛ 1
05.20 Д/ф «Кубок свiту1966»
07.00, 11.40, 13.40, 15.50,
18.55, 22.45, 01.00,
03.00 Матч.
Чемпiонат свiту
ФIФА-2014. 1/8
фiналу
09.00 Великий футбол.
Бразилiя-2014
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»
17.55, 00.50 Мiнi-iсторiї
Кубка cвiту
18.15, 22.10 Найвидатнiшi
футбольнi збiрнi свiту
21.00 Мундiаль. Матч-центр
02.55, 05.00 Профайли

ЧЕТВЕР, 3 ЛИПНЯ 2014 РОКУ

10:15 «ДВА КВИТКИ ДО ВЕНЕЦІЇ»

00:30 «БУМЕР»

ІНТЕР

НОВИЙ КАНАЛ

Ліза і Саша мріють виїхати до
Венеції відразу після випускних
іспитів в інституті. У батьків дівчини інші плани. Вони хочуть влаштувати дочку на престижну роботу
і знайомлять її з впливовим другом сім'ї та його сином.

Нічними вулицями Москви мчить
чорний BMW, тікаючи від погоні.
Ланцюг фатальних подій з розбірками і стріляниною залишив
чотирьох героїв цієї кримінальної
драми поза законом. У житті без
правил немає шляху назад...

Дія фантастичного бойовика відбувається в похмурому майбутньому. Вчені добилися неймовірних успіхів у експериментах з віртуальною реальністю. Так вони
створили образ, в якому були зібрані сотні злочинців.

Келвін, Еді, Тері, Джіммі, Айзек,
Ріккі і Дінка працюють у перукарні. Джина, стиліст із сусіднього салону краси, намагається всіляко втручатися в їхній
бізнес. Келвін бореться за
збереження перукарні.

ІНТЕР

06.00 Шустер Live (повтор)
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
07.00, 08.00, 12.00 Новини
07.30 Ера будiвництва
07.35 Ера бiзнесу
07.40, 23.30 На слуху
08.30 Паспортний сервiс
08.35 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.25

05.25 Т/с «Повернення

Пiдсумки дня
09.40 Х/ф «Ветеринар». 2 с.
11.25 Слiдство. Iнфо
12.20, 02.20 Т/с
«МонтеКрiсто»
13.40 Надвечiр'я
14.40 Euronews
15.00 Новини (iз
сурдоперекладом)
15.15 Брифiнг Кабмiну
України
15.25 Час-Ч
16.00, 18.55 Футбол.
Чемпiонат свiту-2014.
1/8 фiналу
18.05 Д/ф «Коперник»
21.40 Книга.ua
22.10 Київська старовина
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»

07.00
07.15
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.20
11.15
12.00
12.25
13.40
14.00
14.20
14.55
17.45
18.10
19.00
20.00
20.40

23.00, 00.00, 01.00

03.40
04.25
04.50

01:00 «ПЕРУКАРНЯ-2»

ICTV

ПЕРШИЙ

00.25
01.20
03.10

00:35 «ВІРТУАЛЬНІСТЬ»

СТБ

Пiдсумки
Вiд першої особи
ТелеАкадемiя
Уряд на зв'язку з
громадянами
Т/с «Алхiмiя кохання»
Помста природи
Нехай вам буде
кольорово!

22.35
23.40
00.35
02.25
02.35
03.15
04.35

Мухтара-2»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Новини
Судовi справи
Сiмейний суд
Новини
Стосується кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
Т/с «Грач»
Т/с «Скандал-2»
Х/ф «Вiртуальнiсть»
Мультфiльми
Подробицi
Т/с «Життя, якого не
було»
Т/с «Грач»

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
00.05
01.50
03.20
03.40
05.15
05.45

ICTV
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
М/с «Аладдiн»
М/с «Аладдiн»
Шiсть кадрiв
Iлюзiя безпеки
Сiмейнi мелодрами-3
Сiмейнi мелодрами-3
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-2»
ТСН. Особливе
Т/с «Фатмагюль»
ТСН
Т/с «Веронiка.
Втрачене щастя»
Т/с «Серце не камiнь»
Т/с «Серце не камiнь»
ТСН
Т/с «Чорна стрiла»
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-2»
ТСН
Т/с «Чорна стрiла»
Телемагазин
ТСН

04.55
05.30
06.30
07.00
07.35
07.45
07.55
08.00
08.45
09.10
09.15
09.55
11.55
12.45
13.05
13.10
14.05
15.45
16.15
16.40
18.45
19.20
20.15
22.05
23.45
00.30
02.20

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
Спорт
Т/с «Самотнiй
вовк»
Т/с «Платина»
Факти. День
Т/с «Платина»
Т/с «Убивча сила»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Дiзнавач-2»
Х/ф «Антибумер» Y
Т/с «Послiдовники»
Х/ф «Бумер» Y
Т/с «Карадай»

НОВИЙ

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

05.20 Зона ночi
05.25 Kids'Time
05.30 М/с «Злюки
бобри»

про зiрок

09.20 Зiркове життя
10.15 Х/ф «Два квитки до

06.10 Kids'Time
06.15 М/с «Злюки

Венецiї»

12.05 Слiдство ведуть
екстрасенси
Зваженi та щасливi-3
Все буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
20.00 Слiдство ведуть
екстрасенси
21.00 Т/с «Самара»

13.00
16.00
18.00
18.55

Лікар «швидкої
допомоги» Олег
Самарін на прізвисько Самара
– великий бунтар
і вискочка. Він
сперечається з
начальством, відпускає жарти на
адресу колег і пацієнтів, порушує
всі статути! Але
Самарі все сходить з рук. Він –
хірург від Бога!

22.00 «Вікна»-новини
22.35 Давай поговоримо
про секс

00.30 Зваженi та щасливi-3
03.05 Нiчний ефiр

06.35
07.00
07.05
08.10
09.10
11.00
15.00
16.00
18.00
18.20
19.00
22.00
23.00
23.55
01.00
02.40
02.45
02.50
03.40
03.45
04.35
04.40
05.15

бобри»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Т/с «Ластiвчине
гнiздо»
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 «Перукарня-2»
Репортер
Служба розшуку
дiтей
Т/с «Крок
за кроком»
Зона ночi
Українцi. Вiра
Зона ночi
Пiд знаком бiди
Зона ночi

НТН

УКРАЇНА

08.30, 12.00, 15.00, 19.00,
21.40, 02.20, 03.45

07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.20 Подiї
07.15 Ранок з Україною
09.15 Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «Моя велика

Свiдок

09.00, 04.15 Випадковий
свiдок

10.00 Т/с «Коломбо»
12.30, 03.15 Т/с

родина»

«Детективи»
13.05, 19.30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв-13»
22.00 Т/с «Низьке зимове
сонце»
23.45 Т/с «Закон i порядок.
Вiддiл особливих
справ-11»
00.40 Т/с «CS. Лас-Вегас12»
02.55 Речовий доказ
04.20 Телеклiнiка доктора
Болена
ТЕТ

12.50, 19.40 Говорить

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, 22.50 Т/с
«Свiтлофор»
19.05 Розсмiши комiка
22.00, 01.30 6 кадрiв
23.15 Бiйцiвський клуб
00.10 Надто грубо для
Ютуба
02.20 Рай, гудбай
03.05 Теорiя зради
03.50 З ночi до ранку

05.25 Д/ф «Кубок свiту-

Україна
Т/с «Слiд»
Т/с «Слiд»
Т/с «Врятувати боса»
Т/с «Країна 03»
Подiї дня
Т/с «Країна 03»
Т/с «Ментівськi
вiйни-7»
03.00 Т/с «Врятувати боса»
05.25 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1

14.00
15.20
17.00
20.50
23.00
23.30
00.30

1970»

07.00, 11.40, 13.40, 15.50,
18.55, 22.45, 01.00,
03.10 Матч.
Чемпiонат свiту
ФIФА-2014
09.00 Пункт призначення –
Бразилiя

09.30, 18.15, 22.10
Найвидатнiшi
футбольнi збiрнi свiту

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»

17.55, 00.50 Мiнi-iсторiї
Кубка свiту

21.00 Мундiаль. Матч-центр
02.55, 05.00 Профайли
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21:20 «КЛУБ ПЕРШИХ ДРУЖИН»

22:10 «БУМЕР-2»

23:00 «КІНОПОБАЧЕННЯ»

23:25 «КОХАННЯ ТА ІНШІ ЛІКИ»

НТН

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

1+1

Три закадичні подруги по коледжу зустрічаються через тридцять років. Жили вони по-різному, але одне їх об'єднало – всі
вони стали немолодими колишніми дружинами, покинутими
чоловіками...

Кіт виходить на свободу раніше,
ніж очікував, і знову стає причиною
загибелі людини. Він сподівається
побудувати життя заново. Але
доля зіштовхує його з 17-річною
Дашею, яка готова повторити ті ж
помилки, що зробив колись Кіт...

Джулія Джонс, упевнена в тому,
що вона безнадійно романтична,
зустрічає нарешті чоловіка своєї
мрії – істинного британця Гранта
Фонкердодера. Але перш ніж зіграти весілля, вони повинні познайомитися з батьками...

Дівчина широких поглядів Меггі
зустрічає чоловіка своєї мрії в
особі Джеймі, чарівного продавця «Віагри». Вони зав'язують
легку інтрижку, але трагедія, яка
насувається, переверне їхнє
життя з ніг на голову.

ПЕРШИЙ
06.00 Шустер Live (повтор)
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
07.00, 08.00, 12.00 Новини
07.30 Ера бiзнесу
07.35, 00.30 На слуху
08.30 Паспортний сервiс
08.35 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.35
Пiдсумки дня

09.55 Д/ф «Таємниця
зникнення бджiл»

12.20, 02.35 Т/с
«МонтеКрiсто»
13.40 Д/Ф «У майстернi
Мондрiана»
14.40 Euronews
15.00 Новини (iз
сурдоперекладом)
15.15 Брифiнг Кабмiну
України
15.25 Час-Ч
16.00 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. 1/8
фiналу
18.00 Футбольна самба
18.55 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. 1/4
фiналу
21.25 Шустер Live
00.00, 01.00 Пiдсумки
01.20 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
01.25 Хiт-парад
«Нацiональна
двадцятка»
03.45 Т/с «Алхiмiя кохання»
04.30 Помста природи
04.55 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
11.15
12.00
12.25
13.40
14.00
14.20
14.55
17.45
18.10
19.00
20.00
20.40
00.45
02.35
03.15
03.55
04.40

Мухтара-2»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Новини
Судовi справи
Сiмейний суд
Новини
Стосується кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Снайпери.
Кохання пiд
прицiлом»
Х/ф «Все можливо»
Мультфiльми
Подробицi
Д/ф «Клара Лучко.
Три зустрiчi»
Т/с «Снайпери.
Кохання пiд
прицiлом»

1+1
06.15
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
10.35
11.05
12.10

13.10
14.10
16.45
17.10
19.30
20.30
22.20
23.25
01.35
03.30
04.15
05.00
05.25

Телемагазин
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»
Iлюзiя безпеки
Сiмейнi
мелодрами-2
Сiмейнi
мелодрами-2
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-2»
ТСН. Особливе
Т/с «Фатмагюль»
ТСН
Вечiрнiй Київ-2014
Свiтське життя
Х/ф «Кохання та iншi
лiки» Y
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-2»
Сiмейнi мелодрами-2
Сiмейнi мелодрами-2
ТСН. Особливе
Iлюзiя безпеки

ICTV
05.00 Служба розшуку

05.05
05.40
06.40
07.45
07.55
08.00
08.45
09.10
09.15
09.55
12.00
12.45
13.05
13.10
14.10
15.45
16.15
16.45
18.45
19.20
20.15
22.10
00.25
01.10
02.20
03.55

дiтей
Факти
Свiтанок
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
Спорт
Дiстало!
Т/с «Платина»
Факти. День
Т/с «Платина»
Т/с «Убивча
сила»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Дiзнавач-2»
Х/ф «Бумер-2» Y
Т/с «Послiдовники»
Х/ф «Антибумер» Y
Т/с «Карадай»
Т/с «Мiй батько дає
перцю»

СТБ
04.55 Х/ф «Прощальна
гастроль Артиста»

06.15 Неймовiрна правда
про зiрок

07.10 Х/ф «Жiноча логiка»
18.00 «Вікна»-новини
18.55 Неймовiрна правда

НОВИЙ
05.20 Служба розшуку дiтей
05.25 Kids'Time
05.30 М/с «Злюки

06.10
06.15
06.35
07.00
07.05

про зiрок

08.05
09.05

19.55 Х/ф «Безцiнне
кохання»
Друзі-авантюристи Ілля і Юрій
розводять людей
на гроші. Ілля
мріє про сім’ю.
Він хоче припинити займатися
аферами, у нього
є наречена – Маша. Коли Юрій
пропонує йому
останню «справу», Ілля зустрічає іншу...

11.00
15.00
16.00
18.00
18.20
19.00
22.00
23.00
00.40
02.05
02.10
02.15
03.05
03.10
03.30
03.55
04.00
04.15

22.00 «Вікна»-новини
22.35 Х/ф «Безцiнне
кохання»

00.45 Х/ф «Два квитки до
Венецiї»

02.25 Нiчний ефiр

04.35
04.40
05.00

бобри»
Kids'Time
М/с «Злюки бобри»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Т/с «Ластiвчине
гнiздо»
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 «Кiнопобачення» Y
Х/ф «Ледi i чемпiон»
Репортер
Зона ночi
Де ти, Україно?
Зона ночi
Пристрастi навколо
символiки
Київ на межi столiть
Зона ночi
Вiдкладена прем'єра
Шануйте майстрiв
замолоду
Зона ночi
25-й кадр
Абзац!

УКРАЇНА
06.00, 05.05 Остаточний

НТН
04.45 Т/с «УГРО-2»
08.30 Свiдок
09.00 Т/с «Детективи

13.00
15.00
15.15
19.00
19.30
21.20
23.20
01.30
03.40

вердикт

Т. Устинової. Пороки
та їхнi прихильники»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-13»
Свiдок
Т/с «УГРО-2»
Свiдок
Х/ф «Здивуй мене»
Х/ф «Клуб перших
дружин»
Х/ф «Замiна»
Т/с «Закон i порядок.
Вiддiл особливих
справ-11»
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, 22.20 Т/с
«Свiтлофор»
20.00 Х/ф «Ялинки»
21.30, 01.45 6 кадрiв
23.15 Бiйцiвський клуб
00.10 Х/ф «Скажи, що це не
так»
02.20 Рай, гудбай
03.05 Теорiя зради
03.50 З ночi до ранку

07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.05 Подiї
07.15 Ранок з Україною
09.15 Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «Моя велика
родина»

12.50, 19.45 Говорить
Україна
Т/с «Слiд»
Т/с «Слiд»
Т/с «Врятувати боса»
Т/с «Країна 03»
Футбол. ЧС 2014. 1/4
фiналу
01.00 Великий футбол
02.45 Т/с «Врятувати боса»
06.00 Срiбний апельсин

14.00
15.20
17.00
20.25
22.55

ФУТБОЛ 1
09.00, 04.30 Пункт
призначення –
Бразилiя
09.30, 18.15, 02.10
Найвидатнiшi
футбольнi збiрнi свiту
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, 13.40, 15.50, 18.55
Матч. Чемпiонат свiту
ФIФА-2014. 1/8
фiналу
17.55 Мiнi-iсторiї Кубка
cвiту
21.00, 22.10 Мундiаль.
Матч-центр
22.50 Live. Чемпiонат
свiту
ФIФА-2014. 1/4
фiналу
01.00 Великий футбол.
Бразилiя-2014
02.05, 05.00 Профайли
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22:05 «НІЧНА ВАРТА»

00:25 «П’ЯТЬ ЗІРОК»

1+1

СТБ

Екранізація однойменного роману Сергія Лук'яненка. На нічних
вулицях небезпечно. Але мова не
про злочинців і маніяків. Там діють ті, хто називає себе «іншими». Ті, чия сила велика, з ким не
впоратися звичайною зброєю.

П'ятеро жінок зустрічаються на
святкуванні ювілею в дамській
кімнаті. У кожної з них своя таємниця і своя історія. Але наскільки тісно переплетені їхні
життя, вони навіть не підозрюють ...

Через 10 років Алехандро де ла
Вега обіцяє Олені й синові Хоакіну розлучитися з маскою, але
втілити ці плани в життя йому не
вдається, оскільки зріє нова
змова, боротися з якою може
лише всесильний Зорро...

Фільм поставлений за однойменним романом радянського
письменника-фантаста А. Бєляєва. Це історія кохання першої
красуні узбережжя Гуттієре і
людини-амфібії Іхтіандра, яким
так і не судилося бути разом.

ІНТЕР

06.00
06.25
06.45
07.00
08.05
11.15

05.30 Т/с «Снайпери.

18.00
18.55
21.00
21.40

22.50
22.55
23.00
23.35
00.00
01.20
01.50
02.40
03.30
04.20
05.05

01:30 «ЛЮДИНА-АМФІБІЯ»

ІНТЕР

ПЕРШИЙ

13.30
14.35
16.00

01:20 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»

ICTV

Пiдсумки
На слуху
Спорт
Шустер Live (повтор)
Шустер Live
Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. 1/4
фiналу
Т/с «МонтеКрiсто»
В гостях у Д. Гордона
Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. 1/4
фiналу
Футбольна
самба
Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. 1/4
фiналу
Пiдсумки дня
Концертна програма
«Європейський
стадiон культури2014»
Лото «Мегалот»
Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
Вiд першої
особи
Золотий
гусак
Х/ф «Клуб жiнок».
1 с.
Пiдсумки дня
Т/с «МонтеКрiсто»
Книга.ua
Надвечiр'я
Т/с «Алхiмiя
кохання»
Нехай вам буде
кольорово!

08.00
08.30
09.30
10.00

Кохання пiд
прицiлом»
Школа доктора
Комаровського
Д/ф «Гурченко. По ту
сторону Карнавалу»
Новини
Х/ф «Любов та
голуби»

1+1

06.35 Х/ф «Академiя пана
08.20
08.40
09.05
10.10

Сільський житель
потрапляє в санаторій і там зустрічає фатальну
жінку. Але недовго тривав любовний угар, засумував Василь за домівкою, дітьми і...
голубами. Але як
повернутися в
рідний будинок,
який він так легковажно покинув?..

16.05
18.05
20.00
20.35
22.30
00.25
02.20
02.35
03.10

Клякси»
М/с «Гуфi та його
команда»
М/с «Гуфi та його
команда»
Свiтське життя
Х/ф «Коли
зацвітає багно»
Анна, лікар районної поліклініки, тяжко працює, щоби прогодувати сім’ю:
чоловіка-алкоголіка і сина-школяра. Проте
скільки героїня
не б’ється, життя
кращим не стає –
грошей ні на що
не вистачає і
вдома постійні
сварки.

12.10 Т/с «Горобини грона
червонi»
Мiжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала-2013»
Т/с «Кохання не
картопля»
Подробицi
Т/с «Кохання не
картопля»
Х/ф «Щасливий
маршрут»
Х/ф «П'ять зiрок»
Мультфiльми
Подробицi
Х/ф «Все можливо»

ICTV

14.05 Вечiрнiй Київ-2014
16.00 Вечiрнiй квартал у
Туреччинi
Розсмiши комiка-5
ТСН
Вечiрнiй квартал
Х/ф «Маска Зорро»
Х/ф «Легенда Зорро»
Х/ф «Коли зацвіте
багульник»
05.55 Телемагазин

18.30
19.30
20.15
22.20
01.20
03.25

СТБ

05.25 Факти
06.05 Свiтанок
06.55 Х/ф «Забiйний
08.30
09.40
10.10
11.05

футбол»
Зiрка YouTube
Дача
Квартирне питання
Х/ф «Угода»
Розслідування
вбивства процвітаючого бізнесмена з Уоллстріт доручають
Тому і Еббі. У
процесі роботи
між ними спалахує сильне почуття. Але справа починає заходити надто далеко – дівчину викрадають.

12.45
13.10
18.45
19.15
20.10
22.05
00.40
02.30
04.00

Факти. День
Т/с «Дiзнавач-2»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини.
Пiдсумки
Т/с «Дiзнавач-2»
Х/ф «Нiчна
варта» Y
Х/ф «Бумер-2» Y
Х/ф «Кам'яна
довбешка» Y
Т/с «Карадай»

НОВИЙ

06.20 Х/ф «Людина08.05
09.00
10.00
12.00
13.45
18.00

амфiбiя»
Караоке на Майданi
Все буде смачно!
Хата на тата
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
Х/ф «Безцiнне
кохання»
Х/ф «Будинок
маляти»
Віра щойно закінчила інститут.
У її планах отримати престижну
роботу і вийти
заміж за коханого. Але раптом
вона знаходить
на вокзалі кинуту
місячну дитину і
відвозить її в Будинок малюка...,
що повністю змінює її життя!

21.50 Вагiтна у 16
22.45 Доньки-матерi
23.45 Давай поговоримо
про секс

01.30 Х/ф «Людинаамфiбiя»

03.05 Нiчний ефiр

05.40 М/с «Мисливцi на
06.25
07.30
10.00
12.40
14.15
18.05

привидiв»
М/с «Том i Джеррi»
Ревiзор
Ревiзор
Ревiзор постшоу
Хто зверху-2
Т/с «Воронiни»
У звичайному будинку в трикімнатній квартирі
живе молода
сім’я. Костя –
журналіст. Дружина Віра веде
все господарство, а діти не завдають багато
клопоту. Набагато більше проблем їм приносять
батьки Кості.

18.40 Феномен
23.55 Люди Хе
01.25 Х/ф «Кiнопоба02.45
02.50
03.40
03.45
04.40
04.45
04.55

чення» Y
Зона ночi
Українцi. Надiя
Зона ночi
Десята муза в Українi
Зона ночi
Великий злам
Дiалоги

УКРАЇНА

НТН

04.00 Т/с «УГРО-2»
07.30 Т/с «Детективи
11.30
12.00
12.55
04.25
13.30
14.00
14.50
19.00
22.30
01.30
03.20
ТЕТ

Т. Устинової. Пороки
та їхнi прихильники»
Речовий доказ
Головний свiдок
Випадковий свiдок
Випадковий свiдок
Правда життя
Крутi 90-тi
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Т/с «Каменська-5»
Т/с «Говорить
полiцiя!»
Х/ф «Замiна»
Речовий доказ

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»
11.05 М/ф «Lego. Пригоди
Клатча Пауерса»
12.25 Х/ф «Вiслюча шкура»
13.30 «Єралаш»
14.45, 02.10 Х/ф «Береговий
патруль. Весiлля на
Гавайах»
16.35 Х/ф «Остiн Пауерс.
Людина-загадка
мiжнародного
масштабу»
18.15 Х/ф «Ялинки»
20.00 Розсмiши комiка
21.50, 00.35 Уральськi
пельменi
22.45, 01.20 Дiвчата
зрозумiють
23.40 Т/с «Радiо секс»

07.00
07.15
09.00
10.00
11.00

Подiї
Т/с «Iнтерни»
Т/с «Iнтерни»
Один за сто годин
Х/ф «Повiр, все буде
добре»
13.10 Т/с «Люба. Любов»
17.00 Т/с «Тiльки про
кохання»
19.00 Подiї
19.40 Т/с «Тiльки про
кохання»
22.55 Футбол. ЧС 2014.1/4
фiналу
01.00 Великий футбол
02.05 Подiї
02.45 Т/с «Ментівськi
вiйни-7»
05.45 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1
09.00, 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 М/с «Кумедний
м'яч»
13.40 Матч. Чемпiонат свiту
ФIФА-2014
17.55 Мiнi-iсторiї Кубка
cвiту
18.15, 02.10 Найвидатнiшi
футбольнi збiрнi свiту
21.00, 22.10 Мундiаль.
Матч-центр
22.50 Live. Чемпiонат свiту
ФIФА-2014. 1/4
фiналу
02.05, 05.00 Профайли
04.30 Пункт призначення –
Бразилiя
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22:10 «ЗЕЛЕНИЙ ШЕРШЕНЬ»

08.40
09.55
10.25
11.10
11.35
13.30
14.35
16.00
18.00
18.55
21.00
21.40

22.55
23.00
23.35
01.20
01.50
02.40
03.10
04.20
05.05

00:30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОХ»

01:20 «МЕНІ НЕ БОЛЯЧЕ»

1+1

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

Син медіа-магната «пропалює» своє життя у вічних
п'янках і численних випадкових
зв'язках. Але після несподіваної смерті батька він нарешті
усвідомлює безцільність свого
існування...

Джиммі Дуган – колишній
бейсболіст, чиї славні дні у
Великій лізі вже минули. Його
запрошують тренером у Жіночу бейсбольну лігу, створену в
1943 році, коли всі чоловіки
були на війні.

На вокзалі познайомилися
двоє – офіціантка Віра і піаніст
Платон, який незабаром має
сісти у в'язницю за злочин,
вчинений не ним. Ця дивна
зустріч переростає у справжнє
кохання...

Троє друзів стоять на порозі шикарного будинку. Вони молоді,
повні сил і енергії, у них є талант,
вправність – загалом, у них є все,
крім грошей. Втім, за цим вони
сюди й прийшли – запропонувати
послуги дизайнера...

ПЕРШИЙ
06.05 Свiт православ'я
06.45 Крок до

07.35
07.50

00:10 «ЇХНЯ ВЛАСНА ЛІГА»

зiрок
Спорт
Шеф-кухар
країни
Спорт
М/ф «Сае Ча Коу»
Хто в домi хазяїн?
Д/ф «Варшава: вчора
i сьогоднi»
Фольк-music. На
Iвана Купала
Т/с «МонтеКрiсто»
В гостях у Д. Гордона
Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. 1/4
фiналу
Футбольна самба
Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. 1/4
фiналу
Пiдсумки дня
Концертна програма
«Європейський
стадiон культури2014»
Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
Ера бiзнесу.
Пiдсумки
Х/ф «Клуб жiнок».
2 с.
Пiдсумки дня
Т/с «МонтеКрiсто»
Хто в домi хазяїн?
Фольк-music. На
Iвана Купала
Т/с «Алхiмiя кохання»
Нехай вам буде
кольорово!

ІНТЕР
04.45 Х/ф «Любов та
голуби»

06.25 Мiжнародний
08.00
09.00

09.30
10.00
11.00
12.05

фестиваль гумору
«Юрмала-2013»
уДачний
проект
Школа доктора
Комаровського.
Невiдкладна
допомога
Недiльнi новини
Орел i Решка. На краю
свiту
Сусiд на обiд
Х/ф «Щасливий
маршрут»
Женя, проста і
добра дівчина,
живе в гуртожитку і працює водієм тролейбуса.
Головне в житті
для неї – допомагати людям. Подружки позаочі
жартують над
дівчиною і впевнені, що їй нічого
в житті не світить.

1+1
07.00 Велика iлюзiя
07.35 Марiччин кiнозал
08.10 М/с «Гуфi та його

08.35
09.00
10.10
11.00
12.05
12.40
14.35
15.50
17.25
18.25
19.30
21.00
22.10
00.45
02.45

Герой, який віддав всі сили боротьбі за справедливість, який
провів десятиліття у в’язниці,
втратив дружину
і дочку, передає
свої знання і чорну маску молодому бійцю, який
віднині буде боротися з тими,
хто вершить зло.

14.05 Х/ф «Я буду чекати
18.05
20.00
21.55
23.50
02.55
03.45
04.00

тебе завжди»
Т/с «Кохання не
картопля»
Подробицi
тижня
Т/с «Кохання не
картопля»
Т/с «Горобини грона
червонi»
Орел i Решка. На краю
свiту
Мультфiльми
Подробицi
тижня

команда»
М/с «Гуфi та його
команда»
Лотерея «Лото
«Забава»
ТСН
Свiт навиворiт-5
М/с «Машинi казки»
Х/ф «Елвiн i
бурундуки-3»
Мiй малюк зможе
Мiняю жiнку
Розсмiши комiка-5
Українськi сенсацiї
ТСН-Тиждень
Мiй малюк зможе
Х/ф «Зелений
шершень» Y
Х/ф «Легенда Зорро»
Х/ф «Маска Зорро»

05.00 Телемагазин
05.30 ТСН-Тиждень

ICTV
05.20 Факти
05.50 Таксi
06.20 Космонавти
07.05 Анекдоти по-

СТБ
05.55 Х/ф «До мене,

07.50
09.00
11.00

09.00 Все буде смачно!

12.45
13.00
18.45
20.20

Мухтар!»

07.15 Х/ф «Версiя

українськи
Зiрка YouTube
Дивитись усiм!
Х/ф «Забiйний
футбол»
Факти. День
Т/с «Платина»
Факти тижня
Х/ф «Чорна
блискавка»

Отримавши в подарунок від батька 21-у «Волгу»,
Діма Майков
з’ясовує, що його машина літає,
як справжній винищувач. Однак
тепер він не тільки безтурботно
ширяє над міськими заторами, а
й повинен постати на захист тих,

полковника Зорiна»

10.20 Караоке на Майданi

боляче» Y
03.00 Х/ф «Пивний
фестиваль» Y

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

привидiв»
07.20 М/ф «Як приборкати
ведмедя»
08.50 Х/ф «Хрещений
пес»

12.00 Агенти впливу
12.50, 22.45, 04.15

Від дона мафії
утікає пес Сонні,
поцупивши перстень дона –
символ могутності й ключ до сейфу! На пошуки
пса кинута ціла
армія мафіозі. А
Сонні влаштувався під боком – у
простої американської сім’ї ...

11.20 Х/ф «Самара»
15.05 Х/ф «Будинок
маляти»

19.00 Битва екстрасенсiв
20.35 Х/ф «Це мiй собака»
22.30 Х/ф «Прощання»
Популярна російська актриса
Анна Рябініна
більше десяти
років будує
кар’єру і живе в
Америці. Раптово
вона приймає рішення повернутися. Про його
наслідки Анна за-

ким дорожить.

22.25 Х/ф «Денна варта» Y
01.20 Х/ф «Менi не

НОВИЙ
05.50 Зона ночi
05.55 25-й кадр
06.20 М/с «Мисливцi на

думається лише
в Москві.

00.30 Х/ф «Вокзал для
двох»

02.50 Нiчний ефiр

10.45 Х/ф «Том i Джеррi.
11.45
13.55
15.50
18.40
00.10
02.35
02.40
03.05
03.35
03.40
04.05
04.35
04.40
05.00
05.05

Шерлок Холмс»
Файна Украйна
Хто зверху-2
Т/с «Воронiни»
Шоумастгоуон
Х/ф «Їхня власна
лiга»
Зона ночi
Зима надiї
Червона Земля
Зона ночi
Драй-Хмара. Останнi
сторiнки
Митрополит Дмитро
Могила
Зона ночi
Моя адреса –
Соловки. Навiщо
перекладати Вергiлiя
Зона ночi
25-й кадр

розшуку

Випадковий свiдок
Х/ф «Здивуй мене»
Т/с «Капiтан Гордєєв»
Т/с «Павутиння-4»
Головний свiдок
Х/ф «Русалка з
безоднi»
01.30 Х/ф «Клуб перших
дружин»
03.10 Речовий доказ
03.50 Легенди бандитської
Одеси

13.30
15.15
19.00
23.00
00.00

ТЕТ
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Дашадослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10.35 М/с «Фiксики»
11.05 М/ф «Турботливi
ведмедики.
Мандрiвка в
Жартоляндiю»
12.25 Х/ф «Мармадюк»
14.00 «Єралаш»
14.35 Х/ф «Остiн Пауерс.
Людина-загадка
мiжнародного
масштабу»
16.15 Панянка-селянка
17.05 Королева балу
18.00 Країна У
20.00 Розсмiши комiка
21.50, 00.35 Уральськi
пельменi
22.45, 01.20 Дiвчата
зрозумiють
23.40 Т/с «Радiо секс»

УКРАЇНА
06.20 Подiї
07.00 Таємницi зiрок
07.55 Т/с «Люба. Любов»
11.45 Т/с «Країна 03»
16.00 Т/с «Тiльки про

19.00
20.40
21.40
22.45
00.15
02.05
03.25
04.55
06.40

кохання»
Подiї тижня
Т/с «Iнтерни»
Т/с «Iнтерни»
Концерт С. Сліпакова
Comedy Woman
Подiї тижня
Х/ф «Iндi»
Х/ф «Я залишаюсь»
Срiбний апельсин

ФУТБОЛ 1
07.00, 11.40, 13.40, 15.50,
18.55, 01.00, 03.00
Матч. Чемпiонат свiту
ФIФА-2014. 1/4
фiналу
09.00 Великий футбол.
Бразилiя-2014
10.00, 10.45, 15.40, 22.00
Футбол News. Live
10.10, 10.55 Оле, Мундiаль!
11.30, 18.50, 05.10 М/с
«Кумедний м'яч»
17.55, 00.45 Мiнi-iсторiї
Кубка cвiту
18.15, 22.10 Найвидатнiшi
футбольнi збiрнi свiту
21.00 Мундiаль. Матч-центр
22.40, 02.55, 05.00
Профайли
22.55 Д/ф «Кубок свiту2010. ЗМI у центрi
уваги»
00.15 Futbol Mundial

СКАНВОРД
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№ 24, 27 червня 2014 року
ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ

від 19 червня 2014 року №470-ос
по Національній академії ДПСУ
імені Богдана Хмельницького
полковник
підполковнику БЛОЩИНСЬКОМУ Ігорю
Григоровичу
підполковнику ЯРЕМЧУКУ Ігорю
Анатолійовичу
по Головному аналітичному центру ДПСУ
підполковнику ІЛЬЧУКУ Вадиму
Олександровичу
від 20 червня 2014 року №475-ос
по Північному РУ ДПСУ
полковник
підполковнику АПАЛЬКОВУ Денису
Юрійовичу
по Східному РУ ДПСУ
підполковнику НЕСТЕРЕНКУ Валентину
Валерійовичу
підполковнику ФЕДОРЧУКУ Анатолію
Вікторовичу
підполковнику ХОМІ Леоніду Дмитровичу
по Західному РУ ДПСУ
підполковнику КРАСНОПОРТКУ Руслану
Михайловичу
по Адміністрації ДПСУ
підполковник
майору КАНІЩЕВУ Олександру Сергійовичу
по Північному РУ ДПСУ
майору ВЕРБОВІЙ Ірині Володимирівні
по Західному РУ ДПСУ
майору БРИКУ Андрію Олександровичу
по Азово-Чорноморському РУ ДПСУ
майору ЛУЦКОВУ Віктору Миколайовичу
по 130 головному центру зв’язку, автоматизації
та захисту інформації ДПСУ
майору ГЛАДИЩУКУ Тарасу Володимировичу
від 21 червня 2014 року № 480-ос
по Адміністрації ДПСУ
полковник
підполковнику ШАПОВАЛОВУ Олексію
Юрійовичу
підполковник
майору ВИШИНСЬКОМУ Олександру
Валерійовичу

майору КЛИМЧУКУ Михайлу Вікторовичу
майору ЛУГОВСЬКОМУ Віктору Валерійовичу
майору МЕЛЬНИКУ Олександру
Анатолійовичу
майору ПИЦИКУ Євгену Володимировичу
майору ПЕТРІВУ Юрію Петровичу
майору СОЛОДЯКУ Ігорю Степановичу
майору ЧЕРНИЦІ Станіславу Валерійовичу
по Південному РУ ДПСУ
підполковник
майору ГВОЗДІКУ Станіславу Дмитровичу
майору ГУРСЬКОМУ Анатолію Петровичу
майору МАМАЮ Павлу Михайловичу
капітан 2 рангу
капітану 3 рангу ГРЕНЧЕВСЬКОМУ Сергію
Анатолійовичу
по Східному РУ ДПСУ
підполковник
майору МАРЦІНКЕВИЧУ Сергію Васильовичу
майору СОКОЛОВУ Євгену Олександровичу
по Західному РУ ДПСУ
полковник
підполковнику НЕЧЕПОРЕНКУ Валентину
Віталійовичу
підполковник
майору ДЯЧЕНКУ Михайлу Григоровичу
майору МАКСИМІВУ Олегу Мирославовичу
майору МЕЛЬНИК Ярославі Богданівні
майору ПРУСУ Юрію Валерійовичу
майору РИБАКУ Олегу Івановичу
майору СТАРОМУ Андрію Михайловичу
по Північному РУ ДПСУ
підполковник
майору АРТЮХУ Владиславу
Олександровичу
майору БАЛАГУРІ Максиму Віленіновичу
майору МЄЛЄОГЛУ Сергію Олександровичу
майору ПРОЦЮКУ Анатолію
Анатолійовичу
по Азово-Чорноморському РУ ДПСУ
підполковник
майору БІЖАНУ Олегу Васильовичу
майору ГАЙДАЮ Руслану Павловичу
майору НЕРОДЕНКУ Олегу Васильовичу
майору СОКИРКУ Анатолію Миколайовичу
по Окремому відділу внутрішньої безпеки
по Північному РУ ДПСУ

підполковник
майору БУРЛАЮ Вадиму Петровичу
по Інформаційному агентству ДПСУ
підполковник
майору ЗОРИКУ Миколі Григоровичу
по Національній академії ДПСУ
ім. Б. Хмельницького
полковник
підполковнику БОГДАНЮКУ Олегу
Дмитровичу
підполковнику ТРЕМБОВЕЦЬКОМУ Олегу
Григоровичу
підполковник юстиції
майору юстиції КАШПЕРУК Світлані Георгіївні
підполковник
майору КУЗЮ Юрію Миколайовичу
майору МЕЛЬНІКОВУ Андрію Вікторовичу
по 130 головному центру зв’язку, автоматизації
та захисту інформації ДПСУ
підполковник
майору ІЛЬЄНКУ Олегу Миколайовичу
по Головному експертно-криміналістичному
центру ДПСУ
підполковник
майору БАЧУК Олені Сергіївні
по Головному центру обробки спеціальної
інформації ДПСУ
підполковник
майору НОВОДРАНОВУ Руслану
Станіславовичу
по Головному аналітичному центру ДПСУ
підполковник
майору ЗАРИЦЬКОМУ Анатолію
Анатолійовичу
по Головному центру оперативно-технічних
заходів ДПСУ
підполковник
майору ДАВИДЕНКУ Миколі Анатолійовичу
по Центральній базі зберігання та постачання
ДПСУ
підполковник
майору ФІСАЛОВИЧУ Ігорю Олеговичу
від 23 червня 2014 року №481-ос
по ОКПП «Київ» ДПСУ
майор
капітану БОБРОВСЬКІЙ Юлії Вікторівні

СОЛІДАРНІСТЬ

Громадськість відомого далеко за межами України курортного
міста Трускавець відзначила 187–у річницю з дня його заснування
дещо незвично. Учасники волонтерського руху трускавчан під час
святкових заходів організували збір коштів для прикордонників
Мостиського загону, котрі виконують службові завдання з охорони
та захисту східного кордону держави.
Іван ГАЛКІН

Зазначена ініціатива розпочалася ще
задовго до «іменин» міста. Заздалегідь
було також анансовано святковий ярмарок для збору коштів на військові потреби
«зелених кашкетів» та підготовлено відповідні скриньки. Трускавчани активно долучилися до волонтерського руху і під час
урочистостей та святкового віче. Разом з
містянами та гостями міста-курорта, акцію
з радістю активно підтримала і народна артистка України Оксана Білозір, яка в ці дні
перебувала в Трускавці на гастролях. Вона
особисто поповнила громадську касу на
500 американських доларів.
Зібрані кошти, а це (крім валюти) майже 20 тис. грн., передали представникам
Мостиського загону під час зустрічі, що
відбулася між прикордонниками, волонтерами та міським головою міста Трускавець Русланом Козирем. Від імені громадськості гроші вручила мати начальника
Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України
Видається
з липня 1943 року
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УКРАЇНИ
Свідоцтво про реєстрацію:
КВ № 8071 (28.10.2003 р.)
Передплатний індекс:

61023

ВПС «Шегині» – Ганна Яблонська – активний ініціатор проведеної акції.
У свою чергу прикордонники вручили очільникові міста і волонтерам листи
подяки та образ святого Миколая, аби він
був оберегом для громади курорту, яка
добрими справами долучилася до того,
щоб українські військові були захищені у
бойовому протиборстві з сепаратистами
на східному кордоні держави.
n

від 24 червня 2014 року №489-ос
по Навчальному центру підготовки молодших
спеціалістів ДПСУ
майор
капітану ОСИЦІ Володимиру Петровичу
по Окремому відділу внутрішньої безпеки
по Адміністрації та органах центрального
підпорядкування ДПСУ
капітану ПЕДАШУ Олексію Івановичу
по Автомобільній інспекції ДПСУ
капітану ТИЩУКУ Володимировичу
Олексійовичу
Управління кадрів АДПСУ

НА ЗЛОБУ ДНЯ
Оголошення: «Одинока сепаратистка
бажає познайомитися з одиноким терористом для створення ополчення і народження маленьких тітушок».
* * *
– Ти чого такий вбитий?
– Я – терорист.
* * *
Держдума Росії хоче визнати АТО на
сході України геноцидом терористів.
* * *
Кремль твердо пообіцяв стабілізувати
рубль. А якщо вдасться, то й два.
* * *
У Вані було 40 туристів за сезон, а після референдуму – жодного. Увага, питання: де живе Ваня?
* * *
Кількість лідерів сепаратистів у
Лук’янівському СІЗО сягла критичної
величини: вони вже вимагають відокремлення Лук’янівки від Пенітенціарної
служби України.
* * *
– Навіщо Росія стягує війська біля
кордону з Україною?

– А щоб терористи не повернулися на
батьківщину.
* * *
Побачивши, як колишні беркутівці
приймають російську присягу, я аж просльозився: адже тепер росіян битимуть не
лише їхні ОМОНівці, а й ті, хто колись бив
українців.
* * *
Реалізація припинення вогню в Україні по-російськи: відключити газ.
* * *
АТО призупинили на кілька годин
тому, що закінчилися КамАЗи з бойовиками.
* * *
Донесення зі сходу України: «Вчора в рамках антитерористичної операції
ліквідовано чергову народну республіку.
Всіх її громадян було завантажено на заднє сидіння Æигулів, збройні сили – у
багажник, а золотий запас – у коробку
з-під «Тік-така». Держзапаси продовольства, за словами прем’єр-міністра
«республіки», він з’їв безпосередньо перед затриманням.

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

Відповіді
на сканворд
цього номера:

Святкувало місто патріотів

капітану МАРКОВИЧ Мар’яні Вікторівні
по 130 головному центру зв’язку, автоматизації
та захисту інформації ДПСУ
майор
капітану КАЛИНОВСЬКОМУ Юрію Юрійовичу
капітану ХОМЕНКУ Сергію Андрійовичу
капітану ШТИПІ Дмитру Олександровичу
капітану УШИНСЬКОМУ Сергію Васильовичу
по Окремій комендатурі охорони і
забезпечення ДПСУ
майор
капітану ЄВТУШЕНКУ Роману Івановичу
по Окремому відділу внутрішньої безпеки
по Північному РУ ДПСУ
майор
капітану САЗОНОВУ Юрію Олександровичу
по Окремому відділу внутрішньої безпеки
по Західному РУ ДПСУ
майор
капітану ДУНЕЦЬ Оксані Петрівні
капітану КУРИШЕВУ Павлу Сергійовичу
по Головному центру обробки спеціальної
інформації ДПСУ
майор
капітану ЛАЗАРЕНКУ Олександру
Михайловичу
по Головному центру управління службою
ДПСУ
майор
капітану АКСЬОНОВУ Віталію Вікторовичу
по Науково-дослідному інституту ДПСУ
майор
капітану МОРДАСУ Ігорю Петровичу
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