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Державний кордон України перетнуло

1,6 млн. 
осіб

 359 тис. 
транспортних засобів>

Затримано 
за незаконне 
перетинання 
кордону

55 
осіб

Вилучено

16 од.
зброї

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

39 млн. грн.з них 7
незаконні мігранти

>
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ТЕТ–А–ТЕТ ВТРАТА

Сьогодні охоронці рубежу спільно з підрозділами 
Збройних сил України з боями повертають контроль над 
державним кордоном. Це головне завдання створеного 
тактичного угруповання «Кордон», військовослужбовцям 
якого доводиться протистояти добре організованим бандам 
терористів, що удосконалюють методи своєї підривної 
діяльності. Про це говоримо з заступником керівника цього 
тактичного угруповання – начальником допоміжного 
пункту управління полковником Олегом Цевельовим.

Герої, кажуть, не вмирають. Нажаль, це не 
зовсім так. Герої – такі ж уразливі створіння із 
кісток та плоті, як й інші. Не тіло у них особливе, 
а душа, яка й спонукає до вчинків, що врізаються 
у пам’ять нащадків. Адже помирає лише той, 
кого забувають. Утім імені Ігоря Момота це не 
загрожує. Принаймні допоки живі ті, хто 14 липня 
прийшов до прикордонного Навчального центру у 
Оршанці, щоб проводити його в останню путь.

Крок у безсмертя«Терористи діють підступно...»

НА ДОЗВІЛЛІ

Програма телепередач 
21–27 липня 2014 року

8-11
стор.

Віддали життя за ВітчизнуДО 100–РІЧЧЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

7
стор.

На передовій 
українського духу

Україна проходить найскладніше випробовування у 
своїй новітній історії. Диктаторський режим Путіна, 
використавши всі внутрішні резерви для утримання при 
владі, вирішив спробувати рецепт під назвою «собіраніє 
земель». Пройшовши апробацію на невеликих за розміром, 
населенням та військовим потенціалом Молдові та Грузії, а 
також потренувавши своїх карателів на мешканцях Чечні, 
російська шовіністична кліка вирішила, що їй до снаги взяти 
і найдорожчий пострадянський трофей – Україну, без якої 
всі псевдоімперські ігри нічого не варті. 5

стор.
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З чого починаються війни між країнами і народами? Як би 
банально не звучала відповідь, але приводом до них часто служать, 
на перший погляд, незначні для історії людства конфлікти 
або інколи навіть створювані самими учасниками події. 
Свідченням цьому є Перша світова війна, що стала одним 
із найбільших конфліктів в історії людства того часу і 
зумовила значний вплив на державотворчий процес 
української нації за утворення власне своєї країни.

З чого починаються війни між країнами і народами? Як би 

Європа: у пеклі протистояння

6
стор.

4
стор.
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УКРАЇНИ

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ ОФІЦІЙНО

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
№ 591/2014

Про присвоєння військового звання
Присвоїти полковнику МОМОТУ Ігорю Федоровичу військове звання генерал-майора (посмертно).

Президент України Петро ПОРОШЕНКО
12 липня 2014 року

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суве-
ренітету та територіальної цілісності України, постановляю:
в органах і підрозділах Державної прикордонної служби України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького II ступеня
МИШАКОВСЬКОГО Віктора Юрійовича – генерал-лейтенанта

Нагородити орденом Богдана Хмельницького III ступеня
ЗАЙЦЕВА Юрія Олександровича – полковника
ТИШКОВА Кирила Юрійовича – полковника

Нагородити орденом «За мужність» III ступеня
ВІНИЧЕНКА Дмитра Анатолійовича – старшого сержанта
ГАЛЕНКА Олександра Володимировича – солдата
ГАНЧЕВА Володимира Євгеновича – солдата
ГЛУЩАКА Олега Миколайовича (посмертно) – сержанта
ЗЄНЦОВА Олександра Миколайовича – прапорщика
ІВЛЄВА Дмитра Володимировича – старшину
КАЛУЦЬКОГО Іллю Сергійовича – молодшого сержанта
КЛИМЕНКА Євгена Сергійовича – солдата
КОВАЛЬОВА Олександра Володимировича (посмертно) – прапорщика
ЛАВРЕНЮКА Віктора Володимировича – солдата
ЛУЦКА Анатолія Степановича (посмертно) – старшого сержанта
МАКОВІЯ Анатолія Дмитровича – прапорщика
МАРАРЕНКА Дмитра Олександровича – сержанта
ПЛАХУ Володимира Миколайовича – старшого лейтенанта

ПОЛЯКОВА Василя Вікторовича (посмертно) – старшого сержанта
ПРЕСНЯКОВА Володимира Миколайовича (посмертно) – молод-
шого сержанта
РЕЗНІКОВА Вадима Сергійовича – підполковника
СЕМЕНОВСЬКОГО Олега Миколайовича (посмертно) – старшого 
прапорщика
СИРБУ Дмитра Васильовича (посмертно) – солдата
СКРІПЦОВА Ігоря Олександровича – молодшого сержанта
ЦИГАНКОВА Олексія Вікторовича (посмертно) – старшого солдата
ЧІЛІКІНА Віталія Анатолійовича – старшого прапорщика
ШИНЬКОВИЧА Олександра Дмитровича – старшину
ШІРПАЛА Леоніда Вікторовича (посмертно) – майора
ШТОЛЦЕЛЯ Вільгельма Володимировича (посмертно) – солдата

Нагородити медаллю «За військову службу Україні»
МАЙКУТА Михайла Миколайовича – майора
РИЖОГО Анатолія Володимировича – капітана
ШУТЯКА Дмитра Васильовича – капітана
ЯВТУШЕНКА Віктора Івановича – підполковника

Нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни»
АРУТЮНЯНА Грачика Валерійовича – старшого сержанта
МИХАЙЛЮКА Вадима Григоровича – старшого сержанта

Президент України Петро ПОРОШЕНКО
15 липня 2014 року

Витяг з УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
№ 593/2014

Про відзначення державними нагородами України

ДЕРЖБЮДЖЕТ

Василь ДРОЗДОВ

На засіданні заслухано пред-
ставників силових структур щодо 
стану використання коштів резерв-
ного фонду державного бюджету, 
виділених у поточному році на здій-
снення заходів з обороноздатності 
держави.

Так, для здійснення зазна-
чених заходів Уряд протягом бе-
резня – липня прийняв 9 рішень 
щодо виділення коштів з резерв-
ного фонду державного бюджету 
для потреб силових структур на 
загальну суму 7 620,3 млн. грн., 
зокрема:

Міноборони – 4 771,7 млн. грн.;
Нацгвардії – 2 429,1 млн. грн.;
Держприкордонслужбі – 174,7 

млн. грн.;
МВС – 136,4 млн. грн.;
СБУ – 103,4 млн. грн.;
Головному управлінню розвідки 

Міноборони – 0,9 млн. грн.;
Державній службі спеціального 

зв’язку та захисту інформації – 4,1 
млн. гривень.

Відповідно до пропозицій сило-
вих структур за станом на 11.07.2014 
на потреби оборони перераховано з 

резервного фонду 7 613,3 млн. грн. 
(100 % від плану на березень – ли-
пень), зокрема:

1 245,5 млн. грн. – грошове за-
безпечення військовослужбовцям;

180,6 млн. грн. – забезпечення 
харчуванням;

399,7 млн. грн. – забезпечення 
предметами індивідуального захис-
ту та речовим майном;

1 739,2 млн. грн. – закупівлю 
пально-мастильних матеріалів та 
обслуговування техніки;

3 924,1 млн. грн. – закупівлю, 
модернізацію та ремонт озброєння, 
військової техніки, іншого військо-
вого майна, забезпечення засобами 
зв’язку, перевезення озброєння та 
військової техніки;

83,6 млн. грн. – проведення на-
вчальних зборів, закупівлю медика-
ментів та медичного обладнання, 
лазне-пральне забезпечення;

40,0 млн. грн. – виплату одно-
разової грошової допомоги сім’ям 
загиблих.

Станом на 11.07.2014 загальний 
обсяг використаних коштів ста-
новить 2 178,8 млн. гривень. Крім 
того в Уряді повідомили, що на ра-
хунки Міністерства оборони пере-
раховано 133,5 млн. грн. благодій-
них внесків.                                          n

Сергій ПОЛІЩУК

Дане урядове рішення 
розроблене на виконання 
Закону України «Про запобі-
гання фінансової катастро-
фи та створення передумов 
для економічного зростання 
в Україні», яким встанов-
лено критерій для надання 
пільг особам за професій-
ною ознакою – дохід пільго-
вика (або сім'ї пільговика в 
розрахунку на одну особу) не 
повинен перевищувати ве-
личини доходу, що дає право 
на податкову соціальну піль-
гу (у 2014 році – 1710 грн.). 

Міністр соціальної по-
літики Людмила Денісова 
зазначила, що раніше при 
призначенні пільг врахо-
вувався лише дохід само-

го пільговика. Однак тепер 
пільги, зокрема, з оплати 
житлово-комунальних по-
слуг, надаватимуться вже 
залежно від середньомісяч-
ного сукупного доходу піль-
говика або його сім’ї. 

Внесені зміни торкнуть-
ся понад 840 тис. осіб, які 
мають право на отриман-
ня пільги за професійною 
ознакою. Це 433,7 тис. пра-
цівників бюджетних уста-
нов у сільській місцевості 
та 409,5 тис. військовослуж-
бовців і працівників право-
охоронних органів.

Приміром, до складу сім’ї 
лейтенанта міліції входить 
дружина та дитина. Мілі-
ціонер має дохід у 2500 грн., 
його дружина – 2000 грн. Їх-
ній спільний дохід становить 
4500 грн. Раніше правоохо-
ронець не мав права на отри-
мання пільги, оскільки його 
дохід перевищував 1710 грн. 
Відтепер, нарахування піль-
ги відбувається по-іншому: 
4500 грн. спільного доходу 
ділять на трьох членів сім’ї. 
У розрахунку на одну осо-
бу дохід становить 1500 грн., 
що дає право на призначення 
пільги, оскільки дохід менше 
1710 гривень.                           n

Потреби оборони 
профінансовано на 100%
У Міністерстві фінансів 
відбулося друге засідання 
Міжвідомчої комісії з 
питань погодження 
розподілу коштів 
резервного фонду 
державного бюджету для 
потреб оборони на 2014 рік.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Пільги нарахують 
по-новому
Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку 
надання пільг особам за професійною 
ознакою, зокрема це стосується оплати 
комунальних послуг військовослужбовцями 
і працівниками правоохоронних органів.

n На старті 
«УкрПолЛитБриг»

 Раніше анонсована 
українсько-польсько-
литовська військова бригада 
«УкрПолЛитБриг» може 
бути створена найближчим 
часом. Про це йшлося під 
час телефонної розмови між 
українським президентом 
Петром Порошенком і 
прем'єр-міністром Польщі 
Дональдом Туском. Сторони 
зійшлися на тому, що такий 
крок потрібно зробити 
якнайшвидше. Водночас 
глава польського уряду 
підтримав позицію президента 
України щодо врегулювання 
ситуації на Донбасі. У свою 
чергу Петро Порошенко 
подякував за підтримку і 
висловився за прискорення 
процедур допомоги з боку 
Польщі, зокрема, передачі 
закуплених бронежилетів 
через митницю Польщі. 
Нагадаємо, що раніше генерал-
полковник Михайло Коваль 
по завершенні засідання 
Комісії НАТО-Україна на рівні 
міністрів оборони заявив, 
що Київ, Варшава і Вільнюс 
домовилися про створення 
спільної військової бригади. 
Також про тристоронню 
співпрацю у військовій 
сфері раніше повідомляв 
екс-Міністр закордонних 
справ Андрій Дещиця. Про 
велику вагу даного проекта 
у військовому й тактичному 
плані говорив і його 
польський колега Родислав 
Сікорський, наголошуючи 
на довготривалості такого 
співробітництва.

Юрій ЗАНОЗ

n Українська 
армія сильнішає

У рейтингу наймогутніших 
армій світу Україна цьогоріч 
посіла 21-ше місце серед 
«35 наймогутніших армій 
світу». Такі дані оприлюднено 
міжнародним рейтингом  
«Global Firepower». 
Наймогутнішою армію 
світу сьогодні залишається 
американська, друге ж місце 
займає армія Росії. Трійку 
лідерів замикає Китай.  Як 
зазначають експерти, на 
сьогодні в розпорядженні 
української армії нараховується 
4112 танків, 400 літаків, 1 
підводний човен і понад 22 млн. 
українців, здатних брати участь 
у бойових діях (майже половина 
населення держави). Водночас 
бюджет на військо складає 4,88 
млрд. доларів. При цьому у 
Збройних Сил України немає 
авіаносців і ядерних боєголовок. 
Нагадаємо, що індекс 
рейтингу «Global Firepower» 
об'єднує більше 50 різних 
показників. Крім чисельності 
армії, кількості танків, 
кораблів, літаків та іншої 
військової техніки він також 
враховує рівень фінансування 
військової сфери, транспортну 
інфраструктуру країни, доступ 
до нафтопродуктів тощо. При 
цьому не враховується фактор 
ядерної зброї.

Валентина ЛАЗАРЧУК
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УКРАЇНИ

ГАРЯЧІ БУДНІНА КОНТРОЛІ ГОЛОВИ ДПСУ

Сергій АСТАХОВ, 
фото автора   
 

Безпосереднє перебування 
на найнапружинішій ділянці 
кордону та постійна взаємодія з 
керівництвом Генштабу та СБУ, 
а також з командуванням однієї 
з  десантних бригад, що вико-
нує завдання разом з особовим 
складом тактичного угрупуван-

ня «Кордон»  дозволили спла-
нувати та ефективно реалізувати 
низку блискучих операцій щодо 
звуження неконтрольованих ді-
лянок в прикордонних районах 
цих двох областей та припинити 
декілька спроб переправлення 
через кордон з Росії зброї, вій-
ськової техніки та людей. 

Так, о 00.45 13 липня 2014 
року підрозділи Збройних сил 
України виявили колону автомо-
більної та бронетанкової техніки 
від 100 до 150 одиниць, яка неза-
конно перетнула державний кор-
дон в районі нефункціонуючого 
міжнародного пункту пропуску 
«Ізварине». Підкріплення бойо-
виків інтенсивно рухалося у бік 
н.п. Краснодон. Проте, наші ар-
мійці зустріли їх артилерійським 
вогнем у результаті чого була 
знищена значна кількість техні-
ки та живої сили терористів. 

Проте ситуація на кордо-
ні та взагалі в зоні проведення 
АТО залишається вкрай напру-
женою. Наприклад, тієї ж ночі 
13 липня підрозділи Держпри-
кордонслужби та Збройних сил 
України систематично обстрі-
лювалися бойовиками з міно-
метів та реактивної артилерії. 
Не виключено, що вогонь вівся 
з території суміжної держави з 
метою ненадання українським 
воякам можливості виконувати 

завдання з оборони та охорони 
державного кордону, а також за-
безпечення переміщення через 
кордон бойовиків та засобів те-
рору.   

Найскладніший час для на-
ших прикордонників – нічний 
з 2 до 4 ранку. Саме у цей час 
майже всі прикордонні блок-
пости зазнають масованих мі-
нометних обстрілів або накри-
ваються вогнем артилерійських 
систем «Град». І хоча прикор-
донники вже навчились вою-
вати, звикнути до цих обстрілів 
непросто. Мінометні обстріли 
здійснюються з відстані 2 км, 
а «Град» накриває наші позиції 
взагалі з відстані 20 км. Перед-
бачити звідки терористи на-
несуть удар майже неможливо 
через їхню маневреність та зна-
чну відстань від об’єкту атаки. 
Складно здійснювати й вогонь 
у відповідь: у прикордонників 
не має адекватної зброї. Про-
те налагоджена взаємодія зі 
Збройними Силами дозволяє 
не тільки знищувати нападни-
ків, а й упереджувати їхні об-
стріли.

Варто зазначити, що завдяки 
вмілим діям наших підрозділів 
вдається не допустити нанесен-
ня серйозних втрат особового 
складу та техніки. Дає свій пози-
тивний результат й маневруван-
ня наявної техніки та інженерне 
облаштування позицій опорних 
пунктів, що не дозволяє теро-
ристам та їхнім посібникам об-
межувати дії наших військовос-
лужбовців.   

Ще одна особливість поля-
гає у тому, що проти прикордон-
ників розгорнута справжня мін-
на війна. Терористи замінували 
практично все навколо прикор-
донних блокпостів та дороги до 
пунктів пропуску, що контролю-
ються українськими прикордон-
никами. Відповідно – пропуск 
осіб та транспортних засобів 
через них дуже ускладнений. 
Підвезення боєприпасів, харчу-

вання, пального також відбува-
ється з великими труднощами 
та ризиком. Проте наші хлопці 
готові стояти до кінця, реальна 
щоденна небезпека загартувала 
їх, зробивши справжніми патрі-
отами та бійцями.    

Робота Голови Служби  на ді-
лянці застосування тактичного 
угрупування «Кордон» вимагала 
особисто вникати в кожний ас-
пект діяльності цього утворено-
го з різнорідних сил та засобів 
формування, а й також, як ка-
жуть, на марші удосконалювати 
систему взаємодії з іншими фор-
муваннями задля більшої ефек-
тивності оборони державного 
кордону. 

Але Микола Литвин не тіль-
ки займався організацією служ-
би та плануванням бойових опе-
рацій. Не менш важливим було 
й безпосереднє спілкування 
керівника відомства з особовим 
складом, що прибув на фрон-
тову ділянку кордону. Тим паче, 
що керівник відомства вивчав 
майже всі питання починаючи 
від харчування прикордонників 
і забезпечення їх засобами ін-
дивідуального захисту, закінчу-
ючи облаштуванням бліндажів 
та траншей. Навіть сам ночував 
в бліндажах та на бойових вер-
тольотах облітав складні для 
контролю ділянки прикордон-
них районів. 

Також Голова Держприкор-
донслужби скорегував роботу 
щодо евакуації поранених при-
кордонників. Незважаючи на те, 
що часто це пов’язано з великим 
ризиком, але людське життя – 
це найбільша цінність. Відтак 
наша авіація завжди своєчасно 
доправляє поранених героїв до 
прикордонних госпіталів, де їм 
надають кваліфіковану медичну 
допомогу.                                        n

По лінії фронту
Завдання Президента України, щодо поновлення 
контролю над українсько–російським кордоном 
в межах Луганської та Донецької областей 
потребувало не тільки консолідації зусиль всіх 
наявних на цьому напрямку сил і засобів Збройних 
Сил та Держприкордонслужби України, а й 
особистої присутності на місці основних подій 
керівника прикордонного відомства генерала армії 
України Миколи Литвина.

n Бензобанк
У пункті пропуску «Гоптівка» 

співробітники Державної 
прикордонної служби України за 
отриманою раніше інформацією 
виявили 2,8 мільйона доларів 
США. Велику партію валюти 
віз на автомобілі «Mitsubishi 
Pajero» громадянин України, 
який виїжджав з території 
України до Росії. Гроші 
знайшли прикордонники 
спільно з працівниками 
митниці під час поглибленого 
огляду транспортного засобу. 
Водій заховав їх у резервному 
паливному баку. Наразі 
обставини правопорушення 
з’ясовуються. 

Андрій ДЕМЧЕНКО

n Два 
«артилериста»

Двох росіян, які скоріш за 
все, їхали для проведення актів 
з дестабілізації обстановки 
в Україні, затримали 
прикордонники Чернігівського 
загону. Чоловіки 42 та 46 років 
прямували легковим автомобілем 
«Крайслер» через пункт 
пропуску «Нові Яриловичі». 
Уважно оглянувши документи 
подорожуючих, прикордонний 
наряд ініціював ще й додаткову 
перевірку автомобіля. У результаті 
чого прикордонно-митна 
оглядова група в багажному 
відділені виявила серед особистих 
речей 4 ножі, 2 радіостанції   з 
зарядними пристроями,  2  книги 
з військової тематики  («Таблица 
стрельбы для равнинных 
и горных условий 122-мм 
гаубицы Д-30», «Первая Русская 
национальная армия против 
СССР»). Також росіяни, один з 
яких був учасником бойових дій у 
Чечні, везли дві захисні пластини 
до бронежилетів, 2 нарукавні 
чохли та 2 блокноти з особистими 
записами. Наразі чоловіків 
передали співробітникам СБУ 
для проведення перевірочних 
заходів.

n Круїз на задній 
осі причепу

Незвичайних пасажирів 
на теплоході, що прибув під 
прапором Панами, виявив 
прикордонний наряд у пункті 
пропуску «Іллічівський 
морський порт». Під час 
поглибленої перевірки 
вантажного автомобіля марки 
«Даф» киргизької реєстрації, 
який прибув на цьому теплоході, 
між задніми колесами, а саме 
на задній осі причепу, виявили 
двох осіб азіатської зовнішності. 
Чоловіки були без документів. 
Один з них повідомив, що він з 
Палестини, інший – із Марокко. 
Також затримані розповіли, що 
під час перебуванні в Туреччині 
їм запропонували потрапити 
до країн Західної Європи за 
дуже велику суму. Однак вони 
віддали ділкам лише по тисячі 
доларів кожен. Шукачів кращої 
долі затримувати не стали, але 
й в Україну не пропустили. 
Тепер долею своїх горе-
пасажирів переймається капітан 
панамського теплохода.

Людмила ТКАЧЕНКО
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ТЕТ–А–ТЕТ

Розмовляв 
Сергій ЧЕРЕВАТИЙ,
фото Сергія ЯКИМЦЯ

– Îлеже ªвгеновичу, розка-
жіть, будь-ласка, ùо собою являº 
тактичне угруповання «Êордон», 
які головні завдання стоять перед 
ним?

– Відповідно до наказу Го-
лови Державної прикордонної 
служби України було створено 
тактичне угрупування «Кордон», 
яке очолює генерал-лейтенант 
Віктор Мишаковський. Завдання 
тактичного угруповання «Кор-
дон» – взяти під контроль ділян-
ку державного рубежу в межах 
Донецького та Луганського при-
кордонних загонів. Обстановка 
тут дуже складна, проте спільно 
з підрозділами Збройних Сил 
тактичне угруповання вийшло 
на визначені ділянки та здійснює 
там контроль, оборону й охо-
рону державного кордону. Що 
стосується нагальних завдань, 
то сьогодні вдалося виставити 
вздовж усієї ділянки державного 
кордону до населеного пункту 
Краснодон 9 секторів, у межах 
яких охороняється і обороняєть-
ся державний кордон. Зараз ми 
здійснюємо тилове управління, 
завдання якого – забезпечити 

ці сектори всім необхідним для 
виконання визначених завдань. 
Вважаю, що вони будуть викона-
ні у повному обсязі. 

– Ùо Ви можете розповісти 
про тактику бойовиків, які про-
тистоять учасникам антитеро-
ристичної операції?

– Терористи є терористи. 
Вони діють підступно, ігноруючи 
мораль, законодавство, міжна-
родне право… Нині бойовики все 
частіше застосовують партизан-
ські методи ведення бойових дій,  
особливо вночі. Вони несподіва-
но нападають на наші підрозділи, 
здійснюють мінометні обстріли, і 
нам доводиться діяти в умовах 
справжньої бойової обстановки. 
Також новим методом терористів 
стало мінування шляхів пересу-
вання наших військ та встанов-
лення фугасів вздовж доріг та 
пунктів дислокації прикордон-
них підрозділів.

Несподіваним для нас також 
став масований обстріл реактив-
ною артилерією наших позицій 
під Зеленопіллям. Зараз відповід-
ні експерти намагаються встано-
вити хто, звідки і з чого стріляв. 
Навіть є цілком обгрунттовані 
сумніви з території якої держави, 
вівся обстріл. 

– Ùо робить угруповання 
для протидії терористичним 
нападам?

– Справа в тому, що теро-
ристи своєю підлою тактикою 
створюють загрозу як учасникам 
АТО, так і цивільному населенню. 
Адже міни не питають звань і чи-
нів, від них однаково можуть по-
страждати і українські військові, 
і цивільні мешканці регіону. Зна-
ючи основні методи бойовиків, 
ми, звичайно, беремо їх до уваги, 
організовуючи свою службу. Ми 
змінюємо маршрути руху наших 
колон для забезпечення прикор-
донних секторів, разом з підроз-
ділами Збройних Сил здійснюємо 
розвідку території, проводимо  
розмінування тощо. 

Ми вважаємо за потрібне не 
лише виставляти дозори та про-
тидіяти порушенням державного 
кордону, але й максимально убез-
печити персонал. Для цього ве-
деться постійний моніторинг об-
становки на держрубежі і здобуття 
випереджувальної інформації.

– ßк взаºмодіють прикордон-
ники з підрозділами  Національної 
гвардії та Збройних сил?

– На сьогодні у нас в опе-
ративному підпорядкуванні є 
підрозділ Національної гвардії, 
який виставляє на небезпечних 
ділянках блокпости і охороняє 
визначені рубежі. Гвардійці ра-
зом з нашими військовослуж-
бовцями сумлінно виконують 
свої завдання і між нами є ціл-

ковите взаєморозуміння. Також 
організована тісна співпраця зі 
Збройними Силами, підрозділи 
яких також несуть службу поруч 
з нами. Є певна різниця у вико-
нанні завдань, але під час обстрі-
лів або допомогаючи один одно-
му, ми максимально об’єднуємо 
зусилля, врешті-решт, працюємо 
на один результат. 

– Äо речі, ми були свідками, 
коли прикордонники разом з вій-
ськовослужбовцями Збройних сил  
збили безпілотний літальний апа-
рат російського виробництва...

– Звичайно, вони ведуть спо-
стереження і дають координати 
наших підрозділів терористам, 
зокрема для мінометних обстрі-
лів. Ми намагаємось знищувати 
такі літальні апарати і вже нео-

дноразово нам чи нашим колегам 
це вдавалося.

– ßкий настрій у прикордонни-
ків зважаючи на складну ситуацію 
на ділянці, де виконують завдання 
підрозділи тактичного угрупован-
ня «Êордон»?

– Õочу відмітити, що особо-
вий склад, який прибув в опе-
ративне підпорядкування так-
тичного угруповання «Кордон», 
дуже сумлінно і якісно виконує 
свої завдання. Їх дії професійні 
і це відмічається на рівні керів-
ництва Держприкордонслужби, 
зокрема очільник відомства ге-
нерал армії України Микола Лит-
вин на одній з останніх нарад ви-
словив подяку особовому складу 
тактичного угрупування. 

– Äякую за розмову!               n

Олег Цевельов: 

«Терористи діють підступно, ігноруючи 
мораль, законодавство, міжнародне право»
Сьогодні охоронці рубежу спільно з підрозділами Збройних Сил України з 
боями повертають контроль над державним кордоном. Це головне завдання 
створеного тактичного угруповання «Кордон», військовослужбовцям 
якого доводиться протистояти добре організованим бандам терористів, 
що удосконалюють методи своєї підривної діяльності. Про це говоримо 
з заступником керівника цього тактичного угруповання – начальником 
допоміжного пункту управління полковником Олегом Цевельовим.

ОН-ЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЯ

Валентина ЛАЗАРЧУК

 ß – прапорùик запасу Ïрикордон-
них військ. Ìені 45 років. Ïроходив службу 
із 1988 по 1993 рік. В такі важкі часи хочу 
бути корисним своїй Батьківùині. ßк по-
вернутися в стрій? 

– Відповідно до статті 20 Закону «Про 
військовий обов’язок і військову служ-
бу» на військову службу за контрактом 
сержантського і старшинського складу 
(прапорщики відносяться до цієї кате-
горії) приймаються громадяни, які про-
йшли професійно-психологічний відбір 
і відповідають установленим вимогам 
проходження військової служби. Зокре-
ма, військовозобов’язані, які не мають 
військових звань офіцерського складу з 
відповідною освітою та спеціальністю і 
спецпідготовкою віком від 18 до 40 років. 

45 років відповідно до чинного законо-
давства не дає підстав Держприкордон-
службі прийняти Вас на військову службу 
за контрактом. Проте до 20 червня у нас 
проходив призов військовозобов’язаних 
під час мобілізації на особливий період. 
Тоді були  призвані особи, які не дося-
гли граничного віку перебування в запасі 
– до 50 років. Якщо на державному рівні 
буде прийнято рішення про продовжен-
ня мобілізації, то призов буде здійснено в 
установленому порядку через військовий 
комісаріат. Тоді бажаючим необхідно осо-
бисто звернутися до військового комісару 
за місцем перебування на військовому об-
ліку.
 Ïідкажіть, будь ласка, чи будуть 

користуватися правом безкоøтовного лі-
кування в Öентральному госпіталі ÄÏÑУ 
особи, які мають статус ветеранів ÄÏÑУ 
й проживають на Äонбасі та на тимчасово 
окупованій території Êриму? 

– В інструкції з надання медичної 
допомоги в закладах охорони здоров’я 
Держприкордонслужби пунктом 4 ви-
значено, що ветерани військової служби 
користуються правом безоплатного об-
стеження та лікування в закладах охорони 
здоров’я ДПСУ. При цьому поділ на вете-
ранів Донбасу, Криму чи Західної України 
не проводиться. Тому така особа повинна 
звернутися до прикордонного загону за 
територією розподілу і отримати у началь-
ника служби охорони здоров’я направлен-
ня. При собі мати паспорт громадянина 
України та оригінал посвідчення ветерана 
військової служби, що дає право на без-
оплатне лікування в закладах охорони 
здоров’я Держприкордонслужби. 
 В мене º питання, яке турбуº всіх 

військовослужбовців наøої Ñлужби – які 
практичні заходи вживаються Àдміністра-
ціºю для підвиùення мотивації проходження 
служби, а саме чи буде здійснене вирівнюван-
ня розміру гроøового забезпечення до рівня 
військовослужбовців ЗÑУ чи наøих моряків?

– Постановою КМУ від 7 листопада 
2008 року ¹1294 «Про упорядкування 
структури та умов грошового забезпечен-
ня військовослужбовців, осіб рядового 
та начальницького складу» державою за-
проваджено єдині засади у формуваннях 
грошового забезпечення залежно від умов 
служби. Проте, відповідно до додаткових 
нормативних документів, затверджених 

держбюджетом на 2014 рік, сьогодні ви-
никла значна диспропорція в розмірах ви-
плат військовослужбовцям різних силових 
відомств. Так, згідно постанови Уряду від 
13 березня 2014 року ¹161 військовос-
лужбовцям Збройних сил здійснюється 
поетапне підвищення грошового забез-
печення, а з метою його вирівняння для 
Національної гвардії у 2014 році було до-
датково виділено кошти з держбюджету. 
В результаті грошове забезпечення вій-
ськовослужбовця на посаді патрульного 
стрільця в ДПСУ складає близько 1 500 
гривень, а у солдата Збройних сил України 
та Національної гвардії на аналогічній по-
саді воно складає близько 3 тис. гривень. 
Відповідно Адміністрація Держприкор-
донслужби направила листи на адресу Пре-
зидента України і Кабміну щодо виділення 
у 2014 році для прикордонного відомства 
додаткових коштів на ліквідацію диспро-
порцій у грошовому забезпеченні у сумі 
522,8 млн. гривень. При виділенні додатко-
вих коштів з державного бюджету грошове 
забезпечення прикордонникам буде збіль-
шено до рівня військовослужбовців Зброй-
них сил України. Тобто, все необхідне для 
документального забезпечення і юридич-
ного забезпечення виділення коштів Дер-
жавна прикордонна служба зробила. Всі 
документи, пропозиції, розрахунки пода-
но, на даний момент рішення за керівни-
цтвом держави.                                               n

Запитуйте – відповідаємо
В Адміністрації Держприкордонслужби відбулася он–лайн конференція, 
під час якої компетентні посадові особи відповідали на найактуальніші 
запитання, що хвилюють як самих прикордонників, так і пересічних 
українців. «Прикордонник України» публікує деякі з них (повну версію 
конференції ви можете переглянути на офіційному порталі ДПСУ 
в розділі «он–лайн конференції»). Також пропонуємо слідкувати за 
анонсами конференцій на веб–сайті і надсилати свої запитання.
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РЕПОРТАЖ ІЗ ЗОНИ АТО

Сергій ЧЕРЕВАТИЙ,
фото Сергія ЯКИМЦЯ

Сусід напав підступно, в найважчий 
момент. Наша країна тільки-но пережила 
Революцію Гідності, скинувши клепто-
манський режим Януковича, який, грабу-
ючи країну, паралельно знищував її сектор 
безпеки. Але український народ показав, 
що готовий боротися за власну країну всіма 
можливими методами. Українське військо, 
прикордонники, нацгвардія завдяки допо-
мозі влади та суспільства відроджують свій 
потенціал та дають гідну відсіч російським 
диверсантам та доморощеним терористам. 

Українські прикордонники самовіддано 
виконують завдання з відновлення держав-
ного кордону на передньому краї боротьби 
за Україну. У цьому пересвідчилась творча 
група пересувного прес-центру Інформа-
гентства Держприкордонслужби, побував-
ши у Донецькій та Луганській областях. 

Дії російської сторони змусили при-
кордонників дуже швидко згадувати ко-
лишній військовий досвід. Зокрема, фор-
мувати мотоманеврені групи, які пройшли 
випробовування афганською війною. На-
весні учасник тієї війни, Ігор Момот, очо-
лив одну з перших мотомангруп, відправ-
лену на українсько-російський кордон. 
Він загинув від російських снарядів, які, 
можливо, запускав той, хто теоретично 
міг служити поруч з Ігорем Ôедоровичем 
у афганських горах. Нажаль, під час нашої 

зустрічі 5 липня в пункті пропуску «Успен-
ка» тоді ще полковник Момот не погодив-
ся на інтерв’ю з міркувань безпеки, адже 
йому постійно погрожували розправою 
терористи. А вже через кілька днів він ві-
дійшов у вічність з бойовими побратима-
ми з чергової Небесної сотні борців за не-
залежність України. 

На момент підготовки цього матеріалу 
до друку прикордонники вже втратили 18 
побратимів загиблими, 141-го було по-
ранено. Набуваючи та використовуючи 
отриманий бойовий досвід, прикордон-
ники перебудовують систему охорони та 
оборони рубежу. Зокрема створені так-
тичні угруповання «Кордон» та «Північ», 
організована взаємодія з усіма учасниками 
антитерористичної операції. Як зазначив 
офіцер тактичного угруповання «Кордон» 
підполковник Þрій Ратніков, сьогодні, 
враховуючи постійні загрози мінометних 
атак з боку терористів, суттєво посилено 
роботу із розвідки прилеглої території для 
виявлення ворожих розвідників та кори-
гувальників вогню. 

У районі пункту пропуску «Довжан-
ський» ми стали свідками затримання 
трьох підозрілих чоловіків. Вони ствер-
джували, що є мирними мешканцями, але 
не змогли відповісти, що робили у лісопо-
садці біля українських військових. Відпо-

віді знайшлися в телефонах затриманих. 
Ôото-, відеогалереї їхніх гаджетів рясніли 
картинами життя цих «героїв», де вони 
позують зі зброєю та символікою терорис-
тичних організацій.

Необхідність суворого дотримання захо-
дів безпеки підтвердив обстріл пункту про-
пуску «Новоазовськ», в результаті якого заги-
нули прикордонники і бійці 9-го батальйону 

територіальної оборони. Командир цього 
батальйону, полковник Валерій Куценко, 
наголосив на максимально тісній і ефектив-
ній взаємодії його підлеглих з прикордон-
никами. Відмічає посилення взаємодії і на-
чальник Донецького прикордонного загону 
полковник  Þрій Лисюк, це має суттєво зні-
велювати загрози для особового складу сило-
виків, задіяних у охороні кордону.

Крім обстрілів з мінометів, терористи 
вдаються до ще однієї підлої практики – 
мінування шляхів пересування українських 
сил. І їм немає діла до того, що поряд мирні 
села, тривають польові роботи, їздить лег-
ковий транспорт. Прикордонникам, осо-
бливо поблизу територій, контрольованих 
терористами, потрібно бути надзвичайно 
пильними, прокладаючи маршрути руху. 
Тут у пригоді стає досвід таких професіона-
лів, як старший прапорщик Олег Іващен-
ко, який є спадковим прикордонником, 
закоханим у військову справу. З початку 
наростання напруги на кордоні з Росією 
він перебуває в зоні бойових дій. Éого на-
кази та поради молодшим колегам звучать, 
хоч часто і не літературно, але коротко і 
вкрай дієво у плані збереження життя. 

Що таке вести колону ми зрозуміли, 
пройшовши з однією з них від Бердянська 
до пункту пропуску «Довжанський». Вій-
ськові, які її супроводжують, протягом руху 
не харчуються і мало п’ють, щоб менше зу-
пинятись, а також у зв’язку з інтенсивніс-
тю руху небагато сплять. Ми переконались 
у цьому на прикладі підполковника Ігоря 
Гізуна, який попри всі перераховані склад-
нощі робив усе можливе для безпечного 

руху колон, водночас забезпечував ремонт 
автомобільної техніки в умовах постійної 
загрози терористичної атаки. 

Постачання усього необхідного для 
підрозділів, що відновлюють та оборо-
няють кордон – важливе завдання для 
прикордонної логістики. Організація 
служби Бердянського загону значною мі-
рою націлена на це. Генерал-майор Олег 
Гуменюк, що опікується технічним за-
безпеченням підрозділів у зоні АТО, за 
моїм суб’єктивним спостереженням, міг 
би дати фору багатьом кризовим мене-
джерам у форматі швидкості прийняття 
рішень в умовах суттєвого обмеження 
ресурсів. Під його керівництвом постій-
но щось ремонтувалось, вантажилось, за-
куповувалось та відправлялось у війська. 
Разом з тим відновлювалась техніка, по-
шкоджена під час атак терористів. На-
жаль, після обстрілу з «Градів» польового 
табору, навіть підопічні генерала Гуме-
нюка не в силах врятувати багато з того, 
що ще недавно називалося технікою. Але 
головне горе – це загибель та поранення 
захисників України. Під’їжджаючи до 
«Зеленопілля» за п’ять днів до «чорної 
п’ятниці» ми стали свідками масованої 
стрільби по безпілотному апарату, що 
прилетів з території Російської Ôедера-
ції, а до цього було збито аналогічний 
дрон. Тому в мене не виникає сумнівів 
чому реактивна артилерія супротивника 
мала такі чудові координати для  вогню. 

Та попри потужну «братерську» допо-
могу бандитському інтернаціоналу ди-
версантами, зброєю та геббельсівською 
пропагандою ми переможемо. Тому що 
наші герої полягли не за хруст купюр чи 
дозу наркотиків, а за цінності, дорогі 
кожному українцю. Їхніми іменами на-
звуть площі, вулиці і школи, і всі при-
йдешні покоління українців знатимуть 
ціну Свободи! А російському народу і 
одурманеним мешканцям Донбасу дове-
деться пройти тривалий і принизливий 

шлях деімперизації та дерадянизації, схо-
жий до процесу позбавлення нацистської 
спадщини у післявоєнній Німеччині. 
Бажаючи розсіяти страх, ворог викликав 
тільки звитягу. Це було відчутно із розмов 
з прикордонниками у тому ж Зеленопіл-
лі, Довжанському, Маринівці, Дяковому 
та Бірюковому. Зокрема запам’ятались 
розмови з добровольцями, які за покли-
ком серця вийшли захищати Батьківщи-
ну. Тут і досвідчений підполковник за-
пасу, що повернувся у стрій, і вчорашній 
студент медичного вишу – «Док», як його 
жартома на західний манер звуть товари-
ші по службі, який закупив усю амуніцію 
і самостійно пройшов військовий вишкіл 
з інструктором. Тут торжество людського 
духу! Éого передова лінія! Духу, як писав 
геніальний Ôранко, що тіло рве до бою, 
нації, яка стільки пережила, що уміє, за 
Лесею Українкою, без надії та все ж спо-
діватись!                                                          n

На передовій 
українського духу

Україна проходить найскладніше випробовування у своїй новітній 
історії. Диктаторський режим Путіна, використавши всі внутрішні 
резерви для утримання при владі, вирішив спробувати рецепт під 
назвою «собіраніє земель». Пройшовши апробацію на невеликих 
за розміром, населенням та військовим потенціалом Молдові та 
Грузії, а також потренувавши своїх карателів на мешканцях Чечні, 
російська шовіністична кліка вирішила, що їй до снаги взяти і 
найдорожчий пострадянський трофей – Україну, без якої всі 
псевдоімперські ігри нічого не варті. 

За кілька хвилин до марøу

Зв’язок бережемо, як зіницю ока

Àртилерія готова до вогню

Ëогічний ôінал кожного терориста
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ВТРАТА

Костянтин КРИМСЬКИЙ 

І хоча Ігор Момот два з половиною мі-
сяці тому отримав підвищення й генераль-
ську посаду у Õаркові, прощання із ним 
відбувалося на черкаській землі. Адже саме 
звідси пішов він на ту неоголошену війну й 
саме тут зробив найкраще у своєму житті, 
адже зумів по-новому відтворити кузню 
для підготовки тих, хто безпосередньо бе-
реже спокій кордонів держави. 

На плацу Навчального центру він зно-
ву постав перед строєм, але цього разу вос-
таннє – в покритій Державним прапором 
Украї ни труні. Вона була закрита, через 
страшенне ураження тіла героя, який пі-
шов з життя полковником, а вже посмертно 
отримав без сумніву заслужене – генераль-
ське звання. Попрощатися з генералом при-
йшло до трьох тисяч людей. Було море він-
ків та квітів – знаки співчуття та поваги тих, 
хто пересікався із загиблим по службі й по 
життю, хто був знайомий особисто чи про-
сто чув про легендарного прикордонника. 

Полковник Ігор Павлов, який нині 
керує навчальним центром,  як і багато 
присутніх, не втримав сліз. Він пригадав, 
давню розмову із командиром, якого друзі 
запрошували полишити службу та зайня-
тися бізнесом. «Я – солдат. І запах онучів 
мені кращий за парфуми. Таким і залишу-
ся!» – відповів тоді Ігор Момот.

Ігор Валерійович наголосив, що при-
сутність Ігоря Ôедоровича на полі бою да-
вала курсантам та офіцерам надію на пере-
могу. І смерть він прийняв разом зі своїми 
курсантами – Вільгельмом Штолцелем та 
Дмитром Сирбу. Загалом же станом на 14 
липня боротьба із тероризмом на Донбасі 
унесла життя восьми прикордонників, які 
служили та навчалися у Оршанці. 

Тепло згадав героя заступник секре-
таря РНБО генерал-полковник Михайло 
Коваль. Під час виконання обов’язків мі-
ністра оборони він щодня спілкувався із 
Ігорем Ôедоровичем, поради якого врахо-
вувалися під час прийняття рішень Геншта-
бом. Ігор Момот заслуговує на присвоєння 
вищого державного звання – «Герой Укра-
їни», – наголосив Михайло Коваль.

Сказали своє слово й представни-
ки черкаської обласної та міської влади. 
Голова облдержадміністрації Þрій Тка-
ченко оголосив про нагородження заги-
блого відзнакою «За заслуги перед Чер-
кащиною». Голова облради Валентина 
Коваленко висловила сподівання, що у 
Черкасах з’являться вулиці, які носитимуть 
ім’я Оршанських героїв та Ігоря Момота, 
зокрема. Мер Черкас Сергій Одарич теж 
згадав про добрі справи Ігоря Ôедоровича, 
який вкладав душу у розвиток навчального 
центу, сприяв розбудові дитсадка та школи 
у Оршанці. Саме Ігор Момот започаткував 
традицію складання курсантами військової 
присяги та проведення випуску у центрі 
Черкас, активно долучався до військово-
патріотичного виховання молоді.

Голова Української Спілки ветеранів 
Афганістану Сергій Червонописький під-
креслив, що 25 років тому, виходячи з «Аф-
гану» мало хто з ветеранів тієї війни думав 
що доведеться воювати знову. Але ворог 
прийшов на нашу землю. Горять хати, ги-
нуть люди, знову жінки залишаються вдо-
вами, діти – сиротами, матері втрачають 
своїх дітей.

Ігор Ôедорович набув величезного 
воєнного досвіду в Афганістані й був зраз-
ком офіцерської честі. Тому, навіть маючи 
можливість повернутися, знову і знову 

йшов у бій і вів за собою своїх людей. Він 
героїчно загинув. Але його смерть стане 
прикладом для тих, хто боронить ціліс-
ність України.

Завершився жалобний мітинг молит-
вою за упокій душі загиблого героя, яку 
митрополит Черкаський і Канівський Со-
фроній УПЦ Московського Патріархату, 
провів спільно із представниками УПЦ 
Київського Патріархату, Українських 
автокефальної православної та греко-
католицької Церков. Владика Софроній 
запевнив що Бог почує ці молитви, а не 
слова тих зрадників, які моляться проти 
нашого народу.

Тіло генерала було із належними вій-
ськовими почестями віддано черкаській 
землі поряд із могилою батька. Ôедір Аки-
мович теж був військовим і загинув у віці 
44 років. Ігорю тоді було лише п’ятнадцять. 

Неповних 49 років провів на цьому сві-
ті Ігор Ôедорович. Він встиг багато чого 
зробити: розбудував у сучасному вигляді 
Навчальний центр, посадив у ньому чудо-
вий сад, виростив доньку Марію (вона теж 
утратила батька в п’ятнадцять) і дав дорогу 
у службі безлічі вдячних прикордонників, 
які сумують за ним як за рідним. 

Ігор Ôедорович був добре знайомий з 
війною. Адже вони зустрічалися до цього 
вже двічі – у Афганістані та Придністров`ї. 

Тому він знав, як діяти і чого робити не-
можна. Наприклад, на питання чи реально 
корисні в бою «100 наркомівських грамів», 
впевнено відповідав – ні, горілка тут лише 
шкодить! Він чітко знав, на які формаль-
ності можна не звертати уваги, а що три-
мати на неусипному контролі. Небезпека 
немов будила в ньому приховане чуття, яке 
робило із Ігоря Момота справжнього ко-
мандира. Він мріяв повернути усіх, хто із 
ним приїхав, живими додому. При цьому 
себе особливо не беріг, окремої додаткової 
охорони не вимагав. 

А ось роботою із місцевим населенням 
опікувався особисто. Адже вважав фактор 
його підтримки чи не визначальним для 
успіху справи. Він наче мав винятковий 
талант визначати як із кожною людиною 
потрібно повести розмову аби швидко 
встановити тісний психологічний контакт. 
І, як результат, на його телефон регулярно 
поступали дзвінки від місцевих жителів із 
повідомленнями про зміни у обстановці та 
небезпеку.

А ще кажуть, вороги призначили за 
його голову велику нагороду. І, можливо, 
табір у Зеленопіллі, який до цього обстрі-
лам не піддавався, терористи «Градом» на-
крили насамперед аби знищити Момота. Є 
також і думка про те, що Ігор Ôедорович 
знав свою долю, і як міфічний герой Ахіл-
лес, обрав життя коротке, але славне. 

Та головним залишається інше – і сво-
їми прижиттєвими справами і солдатською 
смертю генерал Ігор Момот гуртував людей 
навколо себе на служіння країні. Тепер його 
славне ім’я неначе знамено, що спонукає на 
звитягу. Коли Президент України повідом-
ляв вдову загиблого, Надію Валентинівну, 
про присвоєння Ігорю Ôедоровичу гене-
ральського звання, Глава держави зазначив, 
що іменем героя назвуть один з підрозділів 
кордону. Присутній на похоронах началь-
ник управління правового забезпечення 
АДПСУ генерал-майор юстиції Максим 
Михеєнко поділився тим, що це має бути 
саме Навчальний центр у Оршанці.               n

Крок у безсмертя
Герої, кажуть, не вмирають. Нажаль, це не зовсім так. Герої – 
такі ж уразливі створіння із кісток та плоті, як й інші. Не тіло у 
них особливе, а душа, яка й спонукає до вчинків, що врізаються 
у пам’ять нащадків й таким чином дарують безсмертя. Адже 
помирає лише той, кого забувають. Утім імені Ігоря Момота це 
не загрожує. Принаймні допоки живі ті, хто 14 липня прийшов 
до прикордонного Навчального центру у Оршанці, щоб 
проводити його в останню путь.

Андрій КУЧЕРОВ   

Незалежний проект «Наш 
Шевченко», присвячений 
200-річчю від дня народження 
Кобзаря, включав 365 відеосю-
жетів, кожен з яких – це окрема 
історія, прочитання поезій не-
професійними читцями із різних 
сфер життя. Ігор Момот читав 
«Мені однаково, чи буду...» і це 
не випадковість. Все його життя, 
незважаючи на звання та посади,  
було пронизане вимогливістю, в 
першу чергу, до себе.

Він не зупинявся на досяг-
нутому. Маючи за плечима при-
стойну службову  біографію (в 
тому числі службу в «Афгані» 
на посаді заступника коман-
дира мінометної батареї при-
кордонної мотомангрупи), він 
поступає на 1 факультет Ака-
демії Прикордонних військ 
України, яку закінчив у 1997 
році. Скерування у централь-
ний апарат прикордонного ві-
домства могло стати достойним 
продовженням та закінченням 
військової кар’єри, але Ігор 
Ôедорович, не робить для себе 
поблажки та їде служити на 

кордон. У 2003 році він очолює 
Ізмаїльський прикордонний 
загін, а наприкінці 2007-го його 
призначають начальником На-
вчального центру підготовки 
молодших спеціалістів. 

«Оршанець» (так нефор-
мально його називають), як взі-
рцеву частину, знали не тільки 
в Україні. На базі центру втілю-
вались у життя нові підходи до 
навчання молодших спеціаліс-
тів за найкращими світовими 
стандартами та реалізовувались 
проекти міжнародної технічної 
допомоги. Тому і не дивно, що у 
Черкаську область неодноразо-

во приїжджали високопосадовці 
з Європи та США, наочно спо-
стерігаючи як змінюється «об-
личчя» не тільки частини але й 
правоохоронців. 

Після загострення ситуації на 
східному кордоні, одне з перших 
підсилень для прикордонників 
відправилось саме з навчально-
го центру. Прізвище полковника 
Ігоря Момота неодноразово зга-
дувалось, коли мова йшлася про 
найбільш гострі та небезпечні 
ситуації. Саме Ігор Ôедорович 
стояв з бойовою гранатою, у якій 
була вже висмикнута «чека», за-
хищаючи підлеглих та утриму-
ючи терориста Болотова, якого 
прийшли визволяти озброєні до 
зубів бойовики. Тоді обійшлося, 
але після артобстрілу Ігор Ôе-
дорович пішов у вічність, а про-
декламовані ним давніше слова 
Шевченка нині звучать із новим 
змістом: 

... Òà íå îäíàêîâî ìåí³,
ßê Óêðà¿íó çë³¿ ëþäè
Ïðèñïëÿòü, ëóêàâ³, ³ â îãí³
¯¿, îêðàäåíóþ, çáóäÿòü...
Îõ, íå îäíàêîâî ìåí³.
P.S.   Я не можу стверджувати, 

що ми були близькими друзями з 
Ігорем Момотом. Нас пов’язував 
період спільної служби у цен-
тральному апараті прикордонного 
відомства. Ми навіть були у різ-
них підрозділах. Але часто спілку-
вались, обговорювали проблеми, 
які виникали під час роботи, за 
обов’язками приймали відповідні 
рішення. Незважаючи на нові при-
значення та переїзди, Ігор Ôедо-
рович не забував особисто поздо-
ровити з професійним святом та 
обов’язково з днем народження... 

Не звикнусь до думки, що 18 
серпня не зможу відповісти йому 
взаємністю: він вже не відповість 
мені зі звичним позитивним на-
строєм...                                           n

«Ох, не однаково мені...»
Українські телеканали, доносячи цю страшну новину про загибель Ігоря 
Момота часто використовували фрагменти запису, в якому Ігор Федорович 
декламував Тараса Шевченка. 

Тому він знав, як діяти і чого робити не-
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ДО 100-РІЧЧЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Василь КЛИМЕНКО

У ВСЬОМУ ВИНЕН 
СТУДЕНТ?!

...Виходить що так. Бо 
саме член підпільної організа-
ції, що боролась за об’єднання 
південно-слов’янських народів в 
одну державу, сербський студент 
Гаврило Принцип 28 травня 1914 
року вбив австрійського ерцгер-
цога Ôранца Ôердинанда. Цей 
факт сам по собі аж ніяк не був 
загрозливим для Європи – преса 
оцінила його спочатку порівня-
но спокійно, народ поставився 
до нього з притаманною до сво-
їх правителів байдужістю. Одна 
лише Австро-Угорська імперія, 
яка давно зазіхала на територі-
альну цілісність невеликої країни 
– Сербії, у столиці якої і застре-
лили їхнього ерцгерцоцга, знай-
шла привід втрутитися у справи 
суверенної держави. Оголосив-
ши останній ультиматум, вимоги 
якого принижували національ-
ну гідність сербів, австрійсько-
угорська воєнщина дала на це 
всього 48 годин. Не погодившись 
на всі вимоги сильного сусіда, 
Сербія розпочала мобілізацію. 

28 липня Австро-Угорщина, 
яку активно підтримувала Ні-
меччина, оголосила Сербії війну. 
Росія, де все зриміше проявлявся 
революційний бунт населення 
проти царського самодержав-
ства, заявила, що вона не допус-
тить окупації слов’янської краї-
ни. Тоді ультиматум пред’явила 
вже Росії Німеччина. Давній во-
рог останньої у протистоянні за 
переділ Європи – Ôранція – у 
свою чергу розпочала мобіліза-
цію своїх громадян. Не залиши-
лась осторонь також і Англія, ко-
лоніальні апетити якої не завжди 
збігалися з німецькими. Усі бряз-
кали зброєю, й усі були впевнені, 
що перемога у цьому військово-
му протистоянні буде тільки за 
ними. Так, влітку 100 років тому 
розгорілося пекло війни, яку на-
звуть Великою, у самому центрі 
Європи. З одного боку – країни 
Антанти – Англія, Ôранція і Ро-
сія, з іншого – держави австро-
німецького військового блоку. 
Лік затіяного ними знищення 
найдорожчих цінностей у світі 
– людських життів – пішов на 
роки, а жертв – на мільйони. 

УКРА¯НА – ТЕАТР 
БРАТОВБИВЧИХ БО¯В

З початком війни українські 
землі перетворилися на театр вій-
ськового жорстокого протибор-
ства. Українці змушені були вою-
вати на боці російської (3,5 млн. 
людей) та австрійської (250 тис. 
людей) армій за чужі інтереси і 
вести братовбивчу війну. Події 
на Південно-Західному фронті, 
який проходив саме через укра-
їнські землі, для російської армії 
спочатку розгорталися успішно. 
Війська генералів Брусилова та 
Рузського виграли Галицьку бит-
ву у вересні 1914 року і зайняли 
усю Східну Галичину, вторглися у 
Буковину і відтіснили австрійців 
до Карпат. Були захоплені Львів, 
Борислав, Дрогобич, Стрий. 22 
березня 1915 року після облоги 
війська Брусилова оволоділи Пе-
ремишлем.

Однак російська армія не-
довго перебувала на зайнятій 

території. 1915 року становище 
на фронтах стало змінюватись. 
У квітні почався контрнаступ 
німецьких і австро-угорських 
військ. Під їх тиском російська 
армія до осені 1915 року змушена 
була залишити завойовану тери-
торію і фронт стабілізувався на 
лінії Кам'янець-Подільський—
Тернопіль, Кременець—Дубно.

1916 року російські війська 
під командуванням Брусилова 
провели вдалий наступ на пози-
ції противника, що дістав назву 
«Брусилівський прорив», вна-
слідок якого знову були зайня-
ті Чернівці, Коломия, Броди та 
Луцьк. З початку 1917 року ні-
мецька і австро-угорська армія, 
перейшовши в наступ,  потіснили 
росіян, після чого основна час-
тина західноукраїнських земель 
знову опинилася під контро лем 
австро-німецького блоку.

Окремо слід зазначити, що іс-
нуючий на той час національний 
рух у Галиччині та Наддніпрян-
ській Україні за самовизначен-
ня суверенності цих територій 
з початком війни розколовся. 
Більшість західноукраїнських 
політиків підтримало у війні 
Австро-Угорщину. У серпні 1914 
року представники радикальної 
соціал-демократичної і націонал-
демократичної партій заснували 

у Львові міжпартійний блок — 
Головну Українську Раду – ГУР, 
яка активно включилась у фор-
мування українських військових 
підрозділів. Більшість учасників 
цих підрозділів були членами 
військових, громадських, спор-
тивних молодіжних організацій 
«Січ», «Сокіл», «Пласт». Було 
створено легіон Українських сі-
чових стрільців, котрих Австро-
Угорщина використовувала про-
ти російської армії на найтяжчих 
ділянках фронту, наприклад, у 
боях на Ужоцькому перевалі, а 
також і під час брусилівського 
прориву, внаслідок чого вони за-
знавали величезних втрат. Цього 
часу за ініціативою емігрантів з 
Наддніпрянщини було утворе-
но політичну організацію «Союз 
визволення України» як консти-
туційної монархії з демократич-
ним устроєм. Вона повинна була 
забезпечувати вільний розвиток 
всіх національностей, мати не-
залежну українську церкву. До-
сягти цієї мети передбачалося, 
спираючись на Німеччину та 
Австро-Угорщину. Після відсту-
пу російської армії з Галичини 
1915 року Головна Українська 
Рада проголосила своєю метою 
створення Української держави 
на землях, що входили до складу 
Російської імперії.

Що ж стосується західно-
українських земель, то вони 
мали стати автономною облас-
тю Австро-Угорщини. У зв'язку 
з новою розстановкою сил 1916 
року Австро-Угорщина і Німеч-
чина домовилися й про створен-
ня Польської держави, до складу 
якої мали бути включені і західно-
українські землі. Це перекреслю-
вало плани українців щодо ство-
рення власної держави. За цих 
умов ГУР самоліквідувалася. 

Царський уряд використо-
вував війну як привід для того, 
щоб остаточно розправитися з 
національно-визвольним рухом 
українців з найбільш характер-
ним своїм волевиявленням саме 
на західно-українських землях. 
Та сили воюючих сторін – країн 
двох військово-політичних бло-
ків – за 2,5 року війни майже по-
вністю вичерпалися. У Росії на 
початку 1917 року повсюди зрос-
тало незадоволення населення 
виснажливою війною. Воно все 
більше набирало масового ха-
рактеру. І вже 27 лютого 1917 
року демократична революція 
знищила самодержавство. Влада 
перейшла до  Тимчасового уряду. 
В умовах Лютневої революції ви-
никли Ради робітничних і селян-
ських депутатів, в тому числі й в 
українських містах, де в роботу 
останніх втручалися органи Тим-
часового уряду, дезорганізуючи 
громадське життя. На практиці 
складався режим двовладдя.

ЦЕНТРАЛЬНА РАДА 
Прагнучи запобігти розко-

лу всіх українських патріотично 
налаштованих національно-
демократичних сил, 4 березня 
1917 року утворено їх спільний 
орган – Українську Центральну 
Раду, яку очолив Михайло Гру-
шевський. Проте Тимчасовий 
уряд продовжував відстоювати 
позицію збереження «єдиної і 
неподільної Росії». Він заборо-
нив проведення зініційованого 
українцями І Українського вій-
ськового з’їзду, але з 5 по 8 трав-
ня він все ж таки відбувся. З’їзд 
визнав Центральну раду єдиним 
органом, здатним вирішувати 
всі внутрішні питання України 
та висловився за національно-
територіальну автономію Украї-
ни з організацією національно-
військових частин. Однак 
новоявлені російські тимчасові 
правителі ніяк не могли погоди-
тися на автономію України, пе-
редбачаючи в ній лише «місцеве 
самоврядування». Зростаюче не-
задоволення мас суперечливою 
політикою Центральної Ради і 
Тимчасового уряду тільки спри-
яло впливу більшовицької партії, 
чиї гасла серед населення за мир-
ний вихід із війни та експропрі-
ацію заводів, фабрик і землі зна-
ходили все більшу підтримку. 25 
жовтня (7 листопада) 1917 року 
більшовики шляхом переворо-
ту захопили владу у Петрограді. 
Враховуючи велике значення 
України, вони прагнули якомога 
швидше встановити контроль і 
над її територією.

9 грудня 1917 року у Бресті 
більшовики розпочали мирні пе-
реговори з німцями та їхніми со-
юзниками. Побоюючись, що в 
разі підписання першими мирної 
угоди з німцями, ніким не визна-
на Україна може стати розмінною 
монетою для більшовиків і тро-

феєм переможців, делегація УНР 
також прибула до Бреста, де роз-
почала самостійні переговори з 
країнами-союзницями. 

27 січня 1918 року між УНР, 
Німеччиною та її союзниками 
українці підписали мирний до-
говір. Стан війни між Україною 
й державами австро-німецького 
блоку припинився. Німеччина і 
Австро-Угорщина, ставши союз-
никами Української Народної Рес-
публіки, зобов’язалися допомог-
ти відновити контроль над всією 
територією держави та звільнити 
її від більшовиків. У лютому 1918 
року німці ропочали широкий 
наступ на Україну, у якому взяли 
участь і загони УНР. 2 березня 1918 
року під керівництвом Семена 
Петлюри в Київ вони увійшли, а 
з ними повернулися і члени Цен-
тральної Ради. Наступного дня в 
місті уже були і німецькі війська. 
Спроби більшовиків врятувати від 
їхньої окупації свої маріонеткові 
республіки в Україні (Донецько-
Криворізьку, Одеську та Таврій-
ську) успіху не мали. 

Наближалася листопадова 
революція у Німеччині, що знач-
ною мірою вплинула на перебіг 
подій в Україні. Участь україн-
ського населення у Першій сві-
товій війні, що забрала майже 
10 мільйонів людських життів 
і спричинила розпад чотирьох 
імперій – Австро-Угорської, Ні-
мецької, Російської та Осман-
ської, на цьому скінчилася. Õоча 
формально Велика війна була за-
вершена Версальським мирним 
договором, підписаним у перед-
місті франзузької столиці 28 черв-
ня 1919 року. Велика війна ви-
значила кінець старого світового 
порядку, котрий склався на той 
час після наполеонівських війн. 
Результат військового конфлік-
ту для його учасників одночасно 
став також важливим чинником 
початку Другої світової війни. 

ІСТОРІЯ СВІДЧИТЬ
...Переставши брати участь 

у братовбивчій війні по «різні 
сторони барикад» імперських 
держав українці-фронтовики по-
верталися до рідних домівок. Тут 
на них чекало ще багато випробу-
вань з налагодження соціально-
політичного устрою на своїй 
землі: падіння Центральної Ради, 
гетьманат Павла Скоропадського, 
Дирикторія та її поразка, прого-
лошення містами східної Галичи-
ни про новостворення Західно-
української Народної Республіки 
та чи не найважливіша подія: 
об’днання західно-українських 
земель із східною Україною в 
єдину Українську державу, що й 
було урочисто проголошено ак-
том злуки УНР і ЗУНР 22 січня 
1919 року. Нелегкими були ті дні 
й місяці – час українського дер-
жавотворення, якого не оминула 
ні громадянська війна, ні біль-
шовицька влада. Та час через всі 
випробування невідступно тво-
рив на українських землях власну 
державність. Нині в нових істо-
ричних умовах Україна на східних 
рубежах знову відстоює свою не-
залежність та цілісність в жертов-
ній борні з імперським зухваль-
ством  північно-східного сусіда. 
Але ж історія свідчить: час роз-
плати за  насильницькі дії країн 
з імперськими амбіціями незво-
ротній. І сумніву у цьому не може 
бути!                                                     n

Європа: у пеклі 
протистояння
З чого починаються війни між країнами і народами? 
Як би банально не звучала відповідь, але приводом 
до них часто служать, на перший погляд, незначні 
для історії людства конфлікти або інколи навіть 
створювані самими учасниками події. По суті вони є 
лише зовнішньою оболонкою для виправдовування 
правлячими колами перед суспільством агресивної 
політики своїх країн, де за уявною міцністю 
державницького устою підспудно зріють перші 
ознаки його майбутнього розпаду. А це закономірно 
призводить до краху держав з великоімперськими 
амбіяціями. Свідченням тому й була Перша світова 
війна, що стала одним із найбільших конфліктів в 
історії людства того часу і зумовила значний вплив 
на державотворчий процес української нації за 
утворення власне своєї країни.

Öарська армія Ðосійської імперії

Українські січові стрільці
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00:10 «ЗНАКИ» 

ICTV
Пенсильванський  фермер-уді-
вець Грем Хесс знаходить на куку-
рудзяних полях дивні 500-футові 
кола. Вони були зроблені якимись 
жартівниками або ... прибульцями 
з іншої планети? Грем шукає від-
повідь на цю загадку.

01:20 «МАЙОР ПЕЙН» 

УКРАЇНА
Після  відставки майор, який не 
дослужився до полковника і вміє 
тільки вбивати, отримує нове 
завдання – тренувати хлопчаків у 
військовому училищі. Як же знай-
ти такому «звіру» спільну мову з 
дітлахами?

02:05 «ЕЙР АМЕРИКА» 

ICTV
Лаос 1969-го року. Американські 
пілоти авіакомпанії «Ейр Амери-
ка» перевозять гуманітарну до-
помогу для місцевого населення. 
Герої матимуть справу з контра-
бандою наркотиків, зброї, а та-
кож іншого...

02:10 «ЕРАГОН» 

1+1
Дія відбувається в чарівній краї-
ні Алагезії, яку населяють ельфи, 
гноми та інші казкові персонажі. 
Головний герой – 17-річний 
сільський хлопчисько Ерагон – 
останній з роду драконівських 
вершників.

06:50 «ЗАЙЧИК» 

1+1
Театральний гример Зайчик – 
скромний, чесний і добрий чоло-
вік – не може змиритися з рути-
ною і бюрократизмом, що пану-
ють у театрі. Тому Зайчик часто 
потрапляє в смішні та безглузді 
ситуації. 

22:10 «МОВЧАННЯ ЯГНЯТ» 

ICTV
Намагаючись вичислити манія-
ка, який вбиває жінок, агент ФБР 
Кларисса Старлінг наважується 
на консультацію зі знаменитим 
психологом, а разом з тим 
ув'язненим убивцею Ганнібалом 
Лектером. 

00:00 «НА СЕКРЕТНІЙ СЛУЖБІ ЇЇ ВЕЛИЧНОСТІ» 

1+1
Цього разу Джеймс Бонд рятує 
світ від смертельної небезпеки 
за допомогою своєї чарівної 
дівчини Трейсі, яка похитнула 
погляди на сімейне життя і 
ледь не заманила його в свої 
сіті.

01:05 «СМЕРТЕЛЬНА КРАСУНЯ» 

НОВИЙ КАНАЛ
Жінка-поліцейський Рита 
Різзолі розслідує справу, що 
пов'язана з наркотиком «Фа-
тальна красуня». Безстрашна 
Рита вступає в боротьбу з нар-
комафією і, звісно, здобуває 
перемогу.

08.00 Правда життя
08.30 Агенти впливу
09.25 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв»
11.20 Т/с «Журов»
15.10 Т/с «Павутиння-5»
19.00, 21.40, 02.05, 03.50 

Свiдок
19.30 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-13»
22.00 Т/с «Елементарно»
23.45 Т/с «Закон i порядок. 

Злочиннi намiри-9»
00.40 Т/с «CSI. Маямi-6»
02.35 Х/ф «У надрах 

кошмару»
04.20 Випадковий свiдок
05.05 Легенди бандитського 

Києва

05.25 Kids'Time
05.30 М/с «Котопес»
06.05 Kids'Time
06.10 М/с «Котопес»
06.35 Т/с «Ластiвчине 

гнiздо»
07.40 Т/с «Супер Макс»
11.50 Х/ф «Дублери» �

Шейну Фалько, 
професіоналові 
американського 
футболу, довело-
ся очолити ко-
манду, зібрану 
ветераном спор-
ту Джиммі Мак-
Гінті. План гри 
Фалько розрахо-
ваний бездоган-
но. Сила гравців 

–  у їхній непе-

редбачуваності...
14.05 Х/ф «Кiлери» �
16.00 Х/ф «Без почуттiв» 

�

18.00 Репортер
18.05 Т/с «До смертi 

красива»
19.00 Т/с «Воронiни»
22.00 Т/с «Молодiжка»
23.00 Т/с «Вижити пiсля»
00.00 Т/с «Щасливi разом»
01.00 Репортер
01.05 Х/ф «Перстень 

мушкетерiв»
02.35 Т/с «Крок за кроком»
03.20 Зона ночi

07.00, 08.00, 13.00 Новини
07.25 Ера бiзнесу
07.30, 23.30 На слуху
08.35 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.25 

Пiдсумки дня
10.00 Перша шпальта
10.35 Перша студiя
11.00, 17.50 Хочу спiвати. 

Нацiональний вiдбiр 
на ДПКЄ-2014

11.20, 03.00 Т/с 
«МонтеКрiсто»

12.25 Д/ф «Неповторна 
Корея»

13.15 Вiкно в Америку
13.40 М/с «Сандокан»
14.15 Д/ф «Леонардо да 

Вiнчi. Реставрацiя 
столiття»

15.35 Брифiнг Кабмiну 
України

15.50 Х/ф «Сiмейне 
розслiдування». 4 с.

17.55, 19.45 З перших вуст
18.00 Euronews
18.15 Час-Ч
18.30 Новини (iз 

сурдоперекладом)
19.00, 02.20 Про головне
19.55 Д/Ф «Дорога амфор. 

Iсторiя гальських 
завоювань»

21.45 Д/ф «Європа. Далi 
буде...»

22.55 Лото «Трiйка», 
«Кено», «Секунда 
удачi»

23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки

00.30 Вiд першої особи
01.20 ТелеАкадемiя
04.00 Т/с «Роксолана»

05.30 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»

07.00 Новини
07.15 Ранок з «Iнтером»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «Iнтером»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «Iнтером»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «Iнтером»
09.00 Новини
09.20 Х/ф «Терапiя 

коханням»
11.15 Слiдство вели...
12.00 Новини
12.25 Слiдство вели...
13.25 Легенди радянського 

розшуку
14.00 Новини
14.20 Легенди радянського 

розшуку
14.35 Судовi справи
15.30 Сiмейний суд
16.15 Чекай на мене
17.45 Новини
18.10 Стосується кожного
19.00 Т/с «Поки станиця 

спить»
20.00 Подробицi
20.40 Т/с «Впiзнай мене, 

якщо зможеш»
22.35 Т/с «Господарка 

тайги-2. До моря»
01.30 Мультфiльми
03.00 Легенди бандитської 

Одеси
04.15 Легенди радянського 

розшуку
04.50 Подробицi

06.10 Шiсть кадрiв
06.40 Х/ф «Про бiдного 

гусара замовте 
слiвце»

08.40 Особистий
рахунок

08.45 ТСН
09.30 М/с «Маша i Ведмiдь»
10.00 М/с «Аладдiн»
10.35 М/с «Аладдiн»
11.00 Мiняю жiнку-9
12.15 Сiмейнi

мелодрами-2
13.10 Сiмейнi

мелодрами-2
14.10 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана-2»
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с «Фатмагюль»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Веронiка. 

Втрачене щастя»
21.15 Т/с «Справа

честi»
22.25 Т/с «Справа

честi»
23.40 ТСН
00.00 Х/ф «Живеш тiльки 

двiчi» �
02.10 Х/ф «Ерагон»
03.45 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана-2»
05.35 Служба розшуку

дiтей
05.40 Телемагазин

04.40 Служба розшуку
дiтей

04.45 Свiтанок
05.50 Надзвичайнi

новини
06.35 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi

новини
10.00 Х/ф «Погана 

компанiя»
12.25 Х/ф «Наперекiр 

смертi»
12.45 Факти. День
13.15 Х/ф «Наперекiр 

смертi»
14.45 Х/ф «Олександр»
15.45 Факти. День
16.15 Х/ф «Олександр»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi

новини
20.25 Дiстало!
21.15 Свобода

слова
00.10 Х/ф «Знаки» �
02.05 Х/ф «Ейр

Америка»
03.50 Т/с «Дружини 

футболiстiв. 
Додатковий час»

05.00 У пошуках iстини
05.55 Все буде добре!
07.40 Неймовiрна правда 

про зiрок
08.50 Зiркове життя
09.45 Х/ф «Мiй тато – 

льотчик»
Історія про те, як 
хлопчик Валька 
знайшов собі та-
та-льотчика, а 
мамі  –  люблячо-
го чоловіка. Люся 
Єрмакова пра-
цює офіціанткою 
в офіцерській 
їдальні льотного 
гарнізону. Її син 
Валька мріє, щоб 
у нього був тато, і 
обов’язково – 
льотчик.

11.25 Х/ф «Осiннiй вальс»
13.25 Слiдство ведуть 

екстрасенси
14.20 Битва екстрасенсiв
16.00 Все буде добре!
18.00 «Вікна»-новини
18.30 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 Слiдство ведуть 

екстрасенси
20.55 Т/с «Наречений»
22.00 «Вікна»-новини
22.35 Вагiтна у 16
23.35 Доньки-матерi
00.30 Х/ф «Знак iстинного 

шляху»
03.45 Нiчний ефiр

06.30 Срiбний апельсин
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

02.50 Подiї
07.15 Ранок з Україною
09.15 Т/с «Буду вiрною 

дружиною»
13.20 Т/с «ОСА»
14.10, 15.20, 17.10 Т/с 

«Слiд»
18.00 Т/с «Три зiрки»
19.45 Говорить Україна
21.00, 04.00 Т/с «Карпов»
23.00 Подiї дня
23.30 Х/ф «Брехун, брехун»
01.20 Х/ф «Майор Пейн»
03.35 Щиросерде iззнання

06.50, 09.30 М/с «Клуб 
Вiнкс. Школа 
чарiвниць»

07.45 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Черепашки 

мутанти нiндзя»
08.55 М/с «Гуфi i його 

команда»
10.55 «Єралаш»
12.00 Т/с «Маленькi 

таємницi»
13.50, 00.05 Одна за всiх
14.50 Вiталька
17.10 Даєш, молодь!
18.00, 23.05 Т/с 

«Свiтлофор»
19.00 Розсмiши комiка
20.00 Т/с «Кухня»
21.00 Країна У
22.40 6 кадрiв
01.00 Надто грубо для 

Ютуба

08.55 Австралiя – 
Нiдерланди. 
Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014

11.00 Мундiаль. Матч-центр
11.55 Iспанiя – Чилi. 

Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014

14.00 Великий футбол. 
Бразилiя-2014

14.55 Камерун – Хорватiя. 
Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014

17.00 Товариський матч. 
«Шахтар» – «Лiон»

19.00 Оле, Мундiаль!
20.20 М/с «Кумедний м'яч»
20.30 Мундiаль. Матч-центр
22.15 Австралiя – 

Нiдерланди. 
Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014

07.25 Ера будiвництва
07.30 Ера бiзнесу
07.35, 23.30 На слуху
08.25 Паспортний сервiс
08.35 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.25 

Пiдсумки дня
09.30, 17.55, 19.45 З 

перших вуст
10.00 Уряд на зв'язку з 

громадянами
10.35 Перша студiя
11.00, 17.45 Хочу спiвати. 

Нацiональний вiдбiр 
на ДПКЄ-2014

11.20, 03.00 Т/с 
«МонтеКрiсто»

12.25 Д/ф «Неповторна 
Корея»

13.15, 18.15 Час-Ч
13.35 М/с «Сандокан»
14.10 Д/Ф «Дорога амфор. 

Iсторiя гальських 
завоювань»

15.25 Брифiнг Кабмiну 
України

15.45 Х/ф «Сiмейне 
розслiдування». 5 с.

18.00 Euronews
18.30 Новини (iз 

сурдоперекладом)
19.00, 02.20 Про головне
19.55 Д/ф «Лувр-Ланс. 

Галерея часу»
21.45 Д/ф «Платон Костюк. 

Над океаном часу»
22.10 Д/ф «Таімниче мiсто 

Гелон»
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00, 00.00, 01.00 

Пiдсумки
00.30 Вiд першої особи

05.30 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»

07.00 Новини
07.15 Ранок з «Iнтером»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «Iнтером»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «Iнтером»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «Iнтером»
09.00 Новини
09.20 Т/с «Впiзнай мене, 

якщо зможеш»
11.15 Слiдство вели...
12.00 Новини
12.25 Слiдство вели...
13.40 Легенди радянського 

розшуку
14.00 Новини
14.20 Легенди радянського 

розшуку
14.50 Судовi справи
15.50 Сiмейний суд
17.45 Новини
18.10 Стосується кожного
19.00 Т/с «Поки станиця 

спить»
20.00 Подробицi
20.55 Футбол. Iнтер 

Суперкубок України. 
«Шахтар» (Донецьк) – 
«Динамо» (Київ)»

22.40 Д/ф «Всеукраїнське 
дербi»

23.40 Т/с «Господарка 
тайги-2. До моря»

01.35 Мультфiльми
03.00 Легенди бандитської 

Одеси
04.10 Легенди радянського 

розшуку
04.50 Подробицi

06.10 Шiсть кадрiв
06.50 Х/ф «Зайчик»
08.40 Особистий

рахунок
08.45 ТСН
09.30 М/с «Маша i Ведмiдь»
10.05 М/с «Аладдiн»
10.40 М/с «Аладдiн»
11.05 Iлюзiя безпеки
12.15 Сiмейнi

мелодрами-2
13.10 Сiмейнi

мелодрами-2
14.10 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана-2»
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с «Фатмагюль»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Веронiка. 

Втрачене щастя»
21.15 Т/с «Справа

честi»
22.25 Т/с «Справа

честi»
23.40 ТСН
00.00 Х/ф «На секретнiй 

службi
її Величностi» �

02.30 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана-2»

03.55 Х/ф «На секретнiй 
службi
її Величностi» �

05.30 Служба розшуку
дiтей

05.35 Телемагазин

04.10 Факти
04.45 Свiтанок
05.50 Свобода слова
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Т/с «Убивча сила»
12.30 Т/с «Самотнiй вовк»
12.45 Факти. День
13.15 Т/с «Самотнiй вовк»
13.55 Т/с «Конвой PQ-17»
15.45 Факти. День
16.15 Т/с «Конвой PQ-17»

27 червня 1942 
року з Рейк’явіка 
в Архангельськ 
вийшов караван 
суден, що отри-
мав кодову назву 
PQ-17. Шлях ко-
раблів з вантажа-
ми для Росії ле-
жав через північ-
ну Атлантику, де 
на караван чека-
ли льодовий ві-
тер, штормове 
море і смертель-
ні атаки німець-
ких субмарин і 
бомбардуваль-
ників.

16.35 Т/с «Убивча сила»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини
20.15 Т/с «Iржа»
22.10 Х/ф «Мовчання 

ягнят»
00.40 Т/с «Революцiя»
01.25 Х/ф «Обряд» �
03.10 Т/с «Погоня»
04.35 Т/с «Дружини 

футболiстiв. 
Додатковий час»

05.20 У пошуках iстини
06.05 Все буде добре!
07.50 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.05 Зiркове життя
10.00 Х/ф «Старий новий 

дiм»
11.40 Слiдство ведуть 

екстрасенси
12.30 Зваженi та щасливi-3
16.00 Все буде добре!
18.00 «Вікна»-новини
18.30 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 Слiдство ведуть 

екстрасенси
20.55 Т/с «Наречений»

Вона все ще лю-
бить його; він же 
давно їй зра-
джує. Одного 
разу він потра-
пляє в аварію ра-
зом з коханкою. 
Вірна дружина 
доглядає за ним 
у лікарні. Він ви-
дужає, і йому до-
водиться виби-

рати.

22.00 «Вікна»-новини
22.35 Кохана, ми вбиваємо 

дiтей
00.30 Нiчний ефiр

05.45 Kids'Time
05.50 М/с «Котопес»
06.30 Kids'Time
06.35 М/с «Котопес»
07.00 Репортер
07.05 Т/с «Ластiвчине 

гнiздо»
08.05 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 

вродливою»
18.00 Репортер
18.05 Т/с «До смертi 

красива»
Всесвіт деколи 
любить пожарту-
вати над смерт-
ними, і ось тоді-
їхні життєві шля-
хи починаються 
перетинатися са-
мими дивними і 
безглуздими 
способами. Так 
трапилося і з ге-
роїнею цієї істо-
рії.

19.00 Т/с «Воронiни»
22.00 Т/с «Молодiжка»
23.00 Т/с «Вижити пiсля»
00.00 Т/с «Щасливi разом»
01.00 Репортер
01.05 Х/ф «Смертельна 

красуня» �
02.50 Т/с «Крок за кроком»
03.35 Зона ночi

05.55 Х/ф «Хабар»
08.30, 12.00, 15.00, 19.00, 

21.40, 02.05, 03.30 
Свiдок

09.00, 04.00 Випадковий 
свiдок

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

розбитих лiхтарiв-13»
15.15 Т/с «УГРО-4»
22.00 Т/с «Шах i мат»
22.50 Т/с «Елементарно»
23.40 Т/с «Закон i порядок. 

Злочиннi намiри-9»
00.40 Т/с «CSI. Маямi-6»
02.35 Речовий доказ
04.10 Легенди бандитського 

Києва

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

02.40 Подiї
07.15 Ранок з Україною
09.15, 14.00, 15.20, 17.10 

Т/с «Слiд»
10.00, 01.00 Т/с «Цезар»
12.00, 19.45 Говорить 

Україна
18.00 Т/с «Три зiрки»
21.00, 23.30 «Нова хвиля» в 

Юрмалi-2014. 
Вiдкриття

23.00 Подiї дня
03.25 Х/ф «Брехун, брехун»
04.45 Т/с «Карпов»

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»
13.50, 00.05 Одна за всiх
14.50 Вiталька
17.10 Даєш, молодь!
18.00, 23.05 Т/с 

«Свiтлофор»
19.00 Розсмiши комiка
20.00 Т/с «Кухня»
21.00 Країна У
22.40 6 кадрiв
01.00 Надто грубо для 

Ютуба
02.15 Чортiвня щодня
02.40 Рай, гудбай

07.20 Мундiаль. Матч-центр
08.55 Колумбiя – Кот-д'Iвуар. Чемпiонат 

свiту ФIФА-2014
11.00 Мундiаль. Матч-центр
11.55 Уругвай – Англiя. 

Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014

14.00 Великий футбол. 
Бразилiя-2014

14.55 Японiя – Грецiя. 
Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014

17.00 Товариський матч. 
«Борусiя» – «Сток 
Сiтi»

19.00 Оле, Мундiаль!
20.20 М/с «Кумедний м'яч»
20.30 Мундiаль. Матч-центр
22.15 Колумбiя – Кот-д'Iвуар. Чемпiонат 

свiту ФIФА-2014
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УКРАЇНА

УКРАЇНА

СЕРЕДА, 23 ЛИПНЯ 2014 РОКУ

ЧЕТВЕР, 24 ЛИПНЯ 2014 РОКУ

09:20 «ЗАКОХАНИЙ І БЕЗЗБРОЙНИЙ» 

ІНТЕР
У Саші завдання – підготувати 
групу військовослужбовців з 
офіцерського складу до відпові-
дальних змагань. Улюбленець 
слабкої статі лейтенант Авдєєв 
затіває «війну» проти Саші. Але 
вона не звикла програвати.

09:55 «АС» 

СТБ
Ас – картковий гравець. Після 
чергової гри і великого виграшу 
його вбивають, але на цьому його 
історія зовсім не закінчується. Ас 
почав приходити до своєї дружи-
ни у вигляді привида і оберігати 
її від життєвих проблем.

22:10 «СНАЙПЕР-2» 

ICTV
Сержант Томас Беккет поверта-
ється. Тепер він об'єднується з 
Б. Дж. Койл з камери смертників, 
який поміщений туди за місію на 
Балканах. Їхня мета – генерал, 
звинувачений у проведенні етніч-
них чисток.

00:00 «ДІАМАНТИ НАЗАВЖДИ» 

1+1
Високі чини в Лондоні вкрай 
стривожені контрабандою алма-
зів з Африки. Але хто і для якої 
мети створює запас дорогоцін-
них каменів? З'ясувати це до-
ручають суперагентові Джеймсу 
Бонду...

10:15 «ІНШЕ ОБЛИЧЧЯ» 

СТБ
У результаті невдалого досвіду 
Віра отримує сильний опік об-
личчя. Після пластичної операції 
Віра розлучається з чоловіком, 
і у неї починається роман з ліка-
рем. Але чомусь він все частіше 
називає її чужим іменем...

22:10 «СНАЙПЕР-4. ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ» 

ICTV
При роботі з ООН в Демократич-
ній Республіці Конго сержант 
морської піхоти Брендон Беккет, 
син відомого снайпера Томаса 
Беккета, отримує наказ врятувати 
європейських фермерів із захоп-
лених територій повстанців...

00:00 «ЖИВИ Й ДАЙ ПОМЕРТИ» 

1+1
Джеймс Бонд прилітає до Нью-
Йорка для розкриття злодіянь 
банди. Ватажок бандитів про-
вертає справи за допомогою 
жінки, яка пророкує майбутнє. 
Бонд позбавляє красуню невин-
ності, і вона втрачає свій дар...

01:10 «ЕДДІ» 

НОВИЙ КАНАЛ
Новий господар, який купив 
баскетбольну команду « Нью-
Йорк Нікс », призначає головним 
тренером чорношкіру фанатку 
Едді. І справи команди, яка про-
гравала матч за матчем, різко 
йдуть в гору.

07.00, 08.00, 13.00 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
09.30, 17.55, 19.45 З 

перших вуст
10.00 Пряме включення з 

Кабiнету Мiнiстрiв 
України

10.30 Перша студiя
11.00, 17.45 Хочу спiвати. 

Нацiональний вiдбiр 
на ДПКЄ-2014

11.20, 03.00 Т/с 
«МонтеКрiсто»

12.25 Д/ф «Неповторна 
Корея»

13.15, 18.15 Час-Ч
13.35 М/с «Сандокан»
14.15 Як ваше здоров'я?
15.30 Брифiнг Кабмiну 

України
15.45 Х/ф «Сiмейне 

розслiдування». 6 с.
18.00 Euronews
18.30 Новини (iз 

сурдоперекладом)
19.00, 02.20 Про головне
19.55 Д/ф «Арганова олiя – 

бiле золото Марокко»
21.45 Д/ф «Контингент. 

Ефiопiя або смерть»
22.40 Лото «Мегалот»
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.00, 00.00, 01.00 

Пiдсумки
00.30 Вiд першої особи
01.20 ТелеАкадемiя
04.00 Т/с «Роксолана»
05.00 Околиця

05.30 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»

07.00 Новини
07.15 Ранок з «Iнтером»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «Iнтером»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «Iнтером»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «Iнтером»
09.00 Новини
09.20 Х/ф «Закоханий i 

беззбройний»
11.15 Слiдство вели...
12.00 Новини
12.25 Слiдство вели...
13.40 Легенди радянського 

розшуку
14.00 Новини
14.20 Легенди радянського 

розшуку
14.50 Судовi справи
15.50 Сiмейний суд
17.45 Новини
18.10 Стосується кожного
19.00 Т/с «Поки станиця 

спить»
20.00 Подробицi
20.40 Т/с «Впiзнай мене, 

якщо зможеш»
22.35 Т/с «Господарка 

тайги-2. До моря»
01.30 Мультфiльми
03.00 Легенди бандитської 

Одеси
04.10 Легенди радянського 

розшуку
04.50 Подробицi

06.45 Х/ф «Стережися 
автомобiля»

08.40 Особистий
рахунок

08.45 ТСН
09.30 М/с «Маша i Ведмiдь»
10.10 М/с «Аладдiн»
10.45 М/с «Аладдiн»
11.10 Iлюзiя безпеки
12.15 Сiмейнi

мелодрами-2
13.10 Сiмейнi

мелодрами-2
14.10 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана-2»
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с «Фатмагюль»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Веронiка. 

Втрачене щастя»
21.15 Т/с «Справа

честi»
22.25 Т/с «Справа

честi»
23.40 ТСН
00.00 Х/ф «Дiаманти 

назавжди» �
02.10 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана-2»
03.55 Х/ф «Дiаманти 

назавжди» �
05.50 Служба розшуку

дiтей
05.55 Телемагазин

04.40 Служба розшуку
дiтей

04.45 Факти
05.25 Свiтанок
06.30 Т/с «Таксi»
06.50 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Т/с «Самотнiй

вовк»
07.45 Факти. Ранок
08.00 Т/с «Самотнiй

вовк»
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi

новини
10.10 Т/с «Убивча

сила»
12.30 Т/с «Самотнiй

вовк»
12.45 Факти. День
13.15 Т/с «Самотнiй вовк»
13.55 Т/с «Конвой PQ-17»
15.45 Факти. День
16.15 Т/с «Конвой PQ-17»
16.40 Т/с «Убивча сила»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi

новини
20.15 Т/с «Iржа»
22.10 Х/ф «Снайпер-2» �
00.05 Т/с «Революцiя»
01.00 Х/ф «Знаки» �
02.40 Т/с «Погоня»
04.05 Т/с «Дружини 

футболiстiв. 
Додатковий час»

05.15 У пошуках iстини
06.00 Все буде добре!
07.45 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.00 Зiркове життя
09.55 Х/ф «Ас»
11.50 Слiдство ведуть 

екстрасенси
12.40 Зваженi та щасливi-3
16.00 Все буде добре!
18.00 «Вікна»-новини
18.30 Неймовiрна правда 

про зiрок

Неймовірні фак-

ти про життя зі-

рок вітчизняного 

та світового шоу-

бізнесу. Цікаві та 

актуальні новини, 

ексклюзивне ві-

део та інтерв’ю зі 

знаменитостями. 

Тепер глядачі 

можуть спробу-

вати зрозуміти 

мотиви вчинків 

своїх кумирів.

19.55 Слiдство ведуть 
екстрасенси

20.55 Т/с «Наречений»
22.00 «Вікна»-новини
22.35 Хата на тата
00.30 Нiчний ефiр

05.45 Kids'Time
05.50 М/с «Котопес»
06.30 Kids'Time
06.35 М/с «Котопес»
07.00 Репортер
07.05 Т/с «Ластiвчине 

гнiздо»
08.05 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 

вродливою»
18.00 Репортер
18.05 Т/с «До смертi 

красива»
19.00 Т/с «Воронiни»
22.00 Т/с «Молодiжка»
23.00 Т/с «Вижити пiсля»
00.00 Т/с «Щасливi разом»
01.00 Репортер
01.05 Х/ф «Безжалiснi 

люди» �
Фільм розповідає 
про те, як молода 
пара вирішила 
збагатитися, ви-
кравши дружину 
мільйонера і за-
жадавши за неї 
великий викуп. 
Але, на жаль, чо-
ловік-мільйонер 
давно хотів звіль-
нитися від обрид-
лої дружини і на-
віть радий викра-
денню...

02.40 Служба розшуку дiтей
02.45 Т/с «Крок за кроком»

05.00 Т/с «УГРО-4»
08.30 Свiдок
09.00, 03.50 Випадковий 

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

розбитих лiхтарiв-13»
15.00 Свiдок
15.15 Т/с «УГРО-4»
19.00 Свiдок
21.40 Свiдок
22.00 Т/с «Тiло як доказ-3»
00.40 Т/с «CSI. Маямi-6»
02.05 Свiдок
02.35 Речовий доказ
03.20 Свiдок
04.10 Легенди бандитського 

Києва

06.15 Т/с «ОСА»
07.00 Подiї
07.15 Ранок з Україною
09.00 Подiї
09.15, 14.00, 15.20, 17.10 

Т/с «Слiд»
10.00, 00.20 Т/с «Цезар»
12.00, 19.45 Говорить 

Україна
13.10 Т/с «ОСА»
15.00 Подiї
18.00 Т/с «Три зiрки»
19.00 Подiї
21.00, 23.30 «Нова хвиля» в 

Юрмалi-2014. 
Свiтовий хiт

23.00 Подiї дня
02.10 Подiї
02.55 Щиросерде зiзнання
04.00 Т/с «Карпов»

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»
13.50, 00.05 Одна за всiх
14.50 Вiталька
17.10 Даєш, молодь!
18.00, 23.05 Т/с 

«Свiтлофор»
19.00 Розсмiши комiка
20.00 Т/с «Кухня»
21.00 Країна У
22.40 6 кадрiв
01.00 Надто грубо для 

Ютуба
02.15 Чортiвня щодня

08.55 Iталiя – Коста-Рика. 
Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014

11.00 Мундiаль. Матч-центр
11.55 Швейцарiя – Францiя. 

Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014

14.00 Великий футбол. 
Бразилiя-2014

14.55 Гондурас – Еквадор. 
Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014

17.00 Iталiя – Коста-Рика. 
Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014

18.55 Footbrazil
19.30 Топ-матч
19.45 Чемпiонат Бразилiї. 

Огляд туру
20.25 Live. Товариський 

матч. «Челсi» – 
«Вольфсбург»

22.30 Мундiаль. Матч-центр

06.00 Шустер Live (повтор)
06.45, 07.15, 08.15, 23.20 

Спорт
07.00, 08.00, 13.00 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 

Пiдсумки дня
09.30, 17.55, 19.45 З 

перших вуст
09.55 Д/ф «Таємниче мiсто 

Гелон»
10.35 Книга.ua
11.00, 17.50 Хочу спiвати. 

Нацiональний вiдбiр 
на ДПКЄ-2014

11.15, 03.00 Т/с 
«МонтеКрiсто»

12.25 Д/ф «Неповторна 
Корея»

13.15, 18.15 Час-Ч
13.35 М/с «Сандокан»
14.15 Надвечiр'я
15.25 Брифiнг Кабмiну 

України
15.45 Х/ф «Операцiя 

«Пiлот». 1 с.
18.00 Euronews
18.30 Новини (iз 

сурдоперекладом)
19.00, 02.20 Про головне
20.00 Схеми
20.30, 05.00 Київська 

старовина
21.45 Д/ф «Контингент. 

Ефiопiя або смерть»
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00, 00.00, 01.00 

Пiдсумки
00.30 Вiд першої особи
01.20 ТелеАкадемiя
04.00 Т/с «Роксолана»

05.30 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»

07.00 Новини
07.15 Ранок з «Iнтером»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «Iнтером»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «Iнтером»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «Iнтером»
09.00 Новини
09.20 Т/с «Впiзнай мене, 

якщо зможеш»
11.15 Слiдство вели...
12.10 Новини
12.25 Слiдство вели...
13.40 Легенди радянського 

розшуку
14.00 Новини
14.20 Легенди радянського 

розшуку
14.50 Судовi справи
15.50 Сiмейний суд
17.45 Новини
18.10 Стосується кожного
19.00 Т/с «Поки станиця 

спить»
20.00 Подробицi
20.40 Т/с «Впiзнай мене, 

якщо зможеш»
22.35 Т/с «Господарка 

тайги-2. До моря»
01.30 Мультфiльми
03.00 Легенди бандитської 

Одеси
04.10 Легенди радянського 

розшуку
04.50 Подробицi

06.25 Шiсть кадрiв
06.45 Х/ф «Закоханий за 

власним бажанням»
08.40 Особистий

рахунок
08.45 ТСН
09.30 М/с «Маша i Ведмiдь»
10.05 М/с «Аладдiн»
10.40 М/с «Аладдiн»
11.00 Iлюзiя безпеки
12.10 Сiмейнi

мелодрами-2
13.05 Сiмейнi

мелодрами-2
14.05 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана-2»
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с «Фатмагюль»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Веронiка. 

Втрачене щастя»
21.15 Т/с «Справа

честi»
22.25 Т/с «Справа

честi»
23.40 ТСН
00.00 Х/ф «Живи й дай 

померти» �
02.15 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана-2»
04.05 Х/ф «Живи й дай 

померти» �
05.55 Телемагазин

04.50 Факти
05.25 Свiтанок
06.30 Т/с «Таксi»
06.55 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Т/с «Самотнiй

вовк»
07.45 Факти. Ранок
08.00 Т/с «Самотнiй

вовк»
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi

новини
10.10 Т/с «Убивча 

сила»
12.30 Т/с «Самотнiй 

вовк»
12.45 Факти. День
13.15 Т/с «Самотнiй

 вовк»
13.55 Т/с «Конвой PQ-17»
15.45 Факти. День
16.15 Т/с «Конвой PQ-17»
16.40 Т/с «Убивча 

сила»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi 

новини
20.15 Т/с «Iржа»
22.10 Х/ф «Снайпер-4. 

Перезавантаження» 
�

00.05 Т/с «Революцiя»
00.55 Х/ф «Снайпер-2» �
02.25 Т/с «Погоня»
03.45 Т/с «Дружини 

футболiстiв. 
Додатковий час»

05.40 У пошуках iстини
06.25 Все буде добре!
08.10 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.20 Зiркове життя
10.15 Х/ф «Iнше обличчя»
12.10 Слiдство ведуть 

екстрасенси
13.00 Зваженi та щасливi-3
16.00 Все буде добре!

Шоу об’єднує ін-
тереси жінок і чо-
ловіків з ведення 
господарства, 
виховання дітей, 
догляду за со-
бою. Експерти 
програми дають 
практичні пора-
ди, застосовні в 
повсякденному 
житті і побуті. На-
очно демонстру-
ється рішення 
домашніх і сімей-

них проблем.

18.00 «Вікна»-новини
18.55 Неймовiрна правда 

про зiрок
19.55 Слiдство ведуть 

екстрасенси
20.55 Т/с «Наречений»
22.00 «Вікна»-новини
22.35 Давай поговоримо 

про секс
00.30 Нiчний ефiр

05.45 Kids'Time
05.50 М/с «Котопес»
06.30 Kids'Time
06.35 М/с «Котопес»
07.00 Репортер
07.05 Т/с «Ластiвчине 

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

вродливою»
11.05 Т/с «Щасливi разом»
15.00 Т/с «Молодiжка»
16.00 Т/с «Не родись 

вродливою»
18.00 Репортер
18.05 Т/с «До смертi 

красива»
19.00 Т/с «Воронiни»
22.00 Т/с «Молодiжка»
23.00 Т/с «Вижити пiсля»

Одинадцятеро 
молодих людей 
замкнені в під-
земному бункері. 
Вони не знають 
один одного. Ні-
хто з них не 
пам’ятає, як тут 
опинився. І, най-
головніше, вони 
не в курсі, що ді-
ється зовні. Їх об-
рали для експе-
рименту...

00.00 Т/с «Щасливi разом»
01.05 Репортер
01.10 Х/ф «Еддi»
02.45 Служба розшуку дiтей
02.50 Т/с «Крок за кроком»
03.35 Зона ночi

05.00 Т/с «УГРО-4»
08.30, 12.00, 15.00, 19.00, 

21.40, 02.05, 03.25 
Свiдок

09.00, 03.55 Випадковий 
свiдок

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

розбитих лiхтарiв-13»
15.15 Т/с «Кедр» пронизує 

небо»
22.00 Т/с «Низьке зимове 

сонце»
23.45 Т/с «Закон i порядок. 

Злочиннi намiри-9»
00.40 Т/с «CSI. Маямi-6»
02.35 Речовий доказ
04.25 Легенди бандитського 

Києва

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

02.10 Подiї
07.15 Ранок з Україною
09.15, 14.00, 15.20, 17.10 

Т/с «Слiд»
10.00, 00.20 Т/с «Цезар»
12.00, 19.45 Говорить 

Україна
18.00 Т/с «Три зiрки»
21.00, 23.30 «Нова хвиля» в 

Юрмалi-2014. День 
ювiлеїв

23.00 Подiї дня
02.55 Щиросерде зiзнання
04.00 Т/с «Карпов»

06.50, 09.30 М/с «Клуб 
Вiнкс. Школа 
чарiвниць»

07.45 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Черепашки 

мутанти нiндзя»
08.55 М/с «Гуфi i його 

команда»
10.55 «Єралаш»
12.00 Т/с «Маленькi 

таємницi»
13.50, 00.05 Одна за всiх
14.50 Вiталька
17.10 Даєш, молодь!
18.00, 23.05 Т/с 

«Свiтлофор»
19.00 Розсмiши комiка
20.00 Т/с «Кухня»
21.00 Країна У
22.40 6 кадрiв
01.00 Надто грубо для 

Ютуба

08.55 Аргентина – Iран. 
Чемпiонат свiту ФIФА-
2014

11.00 Мундiаль. Матч-центр
11.55 Нiмеччина – Гана. 

Чемпiонат свiту ФIФА-
2014

14.00 Великий футбол. 
Бразилiя-2014

14.55 Нiгерiя – Боснiя-
Герцеговина. Чемпiонат 
свiту ФIФА-2014

17.00 Товариський матч. 
«Челсi» – 
«Вольфсбург»

18.55 Огляд чемпiонату. 
Чемпiонат свiту ФIФА-
2014

19.55 Futbol Mundial
20.25 Live. Лiга Європи 

УЄФА. «Зоря» – «Лачi»
22.30 Мундiаль. Матч-центр
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23:10 «ЗАТЯЖНИЙ ПОСТРІЛ» 

ICTV
Одного ранку в штаті Нью-Мекси-
ко легкова машина врізалася в 
автоцистерну з отруйним газом. 
Вітер поніс хмару з токсичними 
речовинами в сторону в'язниці 
штату. Довелося почати терміно-
ву евакуацію в'язнів.

23:20 «ВОРОГ ДЕРЖАВИ № 1. ЛЕГЕНДА» 

1+1
Жак Мерін, великий французький 
гангстер, прославився більше, ніж 
найяскравіша кінозірка. Авантюри 
Меріна завжди були запаморочли-
во відчайдушними, відчайдушно 
зухвалими і абсолютно неперед-
бачуваними.

00:00 «ЧОРНИЙ ДОЩ» 

НТН
У руки двох нью-йоркських полі-
цейських потрапляє безжалісний 
убивця, що належить до одного 
з кланів якудзи. Напарникам не-
обхідно ескортувати злочинця в 
Осаку, де його чекає суд. Але 
мафіозі вдається сховатися.

00:20 «ЯК ПО МАСЛУ» 

НОВИЙ КАНАЛ
Дівчинка з невеликого містечка 
несподівано відкрила в собі та-
лант вирізання скульптур  із масла 
та мріє перемогти на місцевому 
конкурсі. І змагатися їй доведеть-
ся з досі ніким не переможеною 
суперницею...

18:40 «МУШКЕТЕР» 

НОВИЙ КАНАЛ
Загін кардинала Рішельє на чолі з 
Фебре на очах у 6-річного д'Арта-
ньяна вбиває його батька і матір. 
Схопивши шпагу, хлопчик залишає 
на обличчі вбивці відмітину. Про-
ходить 14 років. Д 'Артаньян від-
правляється в Париж.

20:10 «ПАРОЛЬ «РИБА-МЕЧ» 

ICTV
Хакер Стенлі Джобсон відсидів 
два роки за злом програми ФБР, 
і тепер йому не можна торкатися 
до клавіатури. Але на порозі його 
квартири з'являється дівчина і 
пропонує $ 100 тисяч тільки за те, 
щоб він зустрівся з її босом...

22:10 «ЗАХОПЛЕННЯ ПІДЗЕМКИ 123» 

ICTV
Озброєні терористи захоплюють 
поїзд у нью-йоркському метро і 
вимагають викуп за пасажирів. 
Але навіть якщо всі їхні вимоги 
будуть виконані, нікому не відо-
мо, чи багато  у заручників 
шансів залишитися живими?

22:20 «РЕД-2» 

1+1
Відставний агент секретного 
відділу ЦРУ Франк Мозес отри-
мує несподіване завдяння і 
возз'єднується зі своєю старою 
командою елітних найманців для 
того, щоб розшукати смертель-
ну зброю нового покоління...

06.00 Шустер Live (повтор)
06.50, 07.15, 08.15 Спорт
07.00, 08.00, 13.00 Новини
07.25 Ера бiзнесу
07.30, 00.30 На слуху
08.30 Паспортний сервiс
08.35 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.30 

Пiдсумки дня
09.30, 18.00, 19.45 З 

перших вуст
10.00 Схеми
10.35 Театральнi сезони
11.00, 17.45 Хочу спiвати. 

Нацiональний вiдбiр 
на ДПКЄ-2014

11.15, 03.00 Т/с 
«МонтеКрiсто»

12.25 Д/ф «Неповторна 
Корея»

13.15 Час-Ч
13.35 М/с «Сандокан»
14.15 Вiра. Надiя. Любов
15.30 Брифiнг Кабмiну 

України
15.50 Х/ф «Операцiя 

«Пiлот». 2 с.
18.05 Euronews
18.30 Новини (iз 

сурдоперекладом)
19.00, 02.25 Про головне
19.55 Д/ф «Фантастична 

симфонiя Гектора 
Берлiоза»

21.25 Шустер Live
00.00, 01.00 Пiдсумки
01.20 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

01.25 ТелеАкадемiя
03.55 Т/с «Роксолана»
05.05 Уряд на зв'язку з 

громадянами

05.30 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»

07.00 Новини
07.15 Ранок з «Iнтером»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «Iнтером»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «Iнтером»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «Iнтером»
09.00 Новини
09.20 Т/с «Впiзнай мене, 

якщо зможеш»
11.15 Слiдство вели...
12.10 Новини
12.25 Слiдство вели...
13.40 Легенди радянського 

розшуку
14.00 Новини
14.20 Легенди радянського 

розшуку
14.50 Судовi справи
15.50 Сiмейний суд
17.45 Новини
18.10 Стосується кожного
19.00 Т/с «Поки станиця 

спить»
20.00 Подробицi
20.40 Т/с «Впiзнай мене, 

якщо зможеш»
22.35 Т/с «Господарка 

тайги-2. До моря»
00.30 Х/ф «Довга дорога»
03.45 Мультфiльми
04.10 Подробицi

06.30 Шiсть кадрiв
06.50 Х/ф «Бiлявка за 

рогом»
У красивої і ціле-
спрямованої 
блондинки Наді є 
все, що потрібно 
для життя: робо-
та, гроші, кварти-
ра, зв’язки. У Ми-
коли – тільки кон-
такти з позазем-
ними цивілізація-
ми, але вона за-
кохалася і вирі-
шила зробити з 
нього людину...

08.40 Особистий рахунок
08.45 ТСН
09.30 М/с «Маша i Ведмiдь»
10.05 М/с «Аладдiн»
10.40 М/с «Аладдiн»
11.00 Iлюзiя безпеки
12.05 Сiмейнi мелодрами-2
13.00 Сiмейнi мелодрами-2
13.55 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана-2»
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с «Фатмагюль»
19.30 ТСН
20.15 Вечiрнiй Київ-2014
22.15 Свiтське життя
23.20 Х/ф «Ворог держави 

№ 1. Легенда» �
01.50 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана-2»
04.00 Х/ф «Ворог держави 

№ 1. Легенда» �
05.55 Телемагазин

04.45 Служба розшуку
дiтей

04.50 Факти
05.25 Свiтанок
06.30 Т/с «Таксi»
06.55 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Т/с «Самотнiй

вовк»
07.45 Факти. Ранок
08.00 Т/с «Самотнiй

вовк»
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi

новини
10.15 Т/с «Убивча

сила»
12.30 Дiстало!
12.45 Факти. День
13.20 Дiстало!
13.55 Т/с «Конвой PQ-17»
15.45 Факти. День
16.15 Т/с «Конвой PQ-17»
16.35 Т/с «Убивча

сила»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi

новини
20.15 Т/с «Iржа»
23.10 Х/ф «Затяжний 

пострiл» �
01.00 Т/с «Революцiя»
01.45 Х/ф «Снайпер-4. 

Перезавантаження» 
�

03.10 Т/с «Погоня»
03.50 Т/с «Дружини 

футболiстiв. 
Додатковий час»

05.50 У пошуках iстини
06.35 Х/ф «Салон краси»
08.05 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.00 Х/ф «Самотнiм 

надається 

гуртожиток»

Текстильниця не-

великого містеч-

ка живе в гурто-

житку і мріє вий-

ти заміж. Але пі-

клується більше 

не про себе, а 

про інших. І тому, 

коли від дверей 

гуртожитку 

від’їжджає черго-

ва машина з мо-

лодятами, вона 

щиро щаслива...

10.50 Т/с «Скарлет»
18.00 «Вікна»-новини
18.55 Неймовiрна правда 

про зiрок
19.50 Х/ф «Найкраще лiто 

нашого життя»
22.00 «Вікна»-новини
22.35 Х/ф «Найкраще лiто 

нашого життя»
00.55 Х/ф «Iнше обличчя»
02.35 Нiчний ефiр

05.40 Служба розшуку дiтей
05.45 Kids'Time
05.50 М/с «Котопес»
06.30 Kids'Time
06.35 М/с «Котопес»
07.00 Репортер
07.05 Т/с «Ластiвчине 

гнiздо»
08.05 Т/с «Воронiни»
09.05 Т/с «Не родись 

вродливою»
11.05 Т/с «Воронiни»
16.00 Т/с «Молодiжка»
17.00 Т/с «Не родись 

вродливою»
18.00 Репортер
18.05 Т/с «До смертi 

красива»
19.00 Т/с «Воронiни»
22.00 Х/ф «Спокусник» �

Письменникові 
Генрі пропону-
ють роботу над 
сценарієм кіно-
стрічки, в якій 
візьме участь йо-
го колишня под-
руга Катаріна. 
Виникає надія на 
другий шанс, але 
поява восьмиріч-
ної Магдалени 
все змінює.

00.20 Х/ф «Як по
маслу» �

02.00 Репортер
02.05 Зона ночi
05.20 25-й кадр

05.15 Т/с «Кедр» пронизує 
небо»

08.30 Свiдок
09.00 Т/с «Брудна робота»
12.55 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-13»
15.00 Свiдок
15.15 Т/с «Кедр» пронизує 

небо»
19.00 Свiдок
19.30 Х/ф «Втеча»
22.00 Х/ф «Колишнiх 

агентiв не буває»
00.00 Х/ф «Чорний дощ»
02.10 Т/с «Закон i порядок. 

Злочиннi намiри-9»
03.45 Свiдок
04.15 Випадковий свiдок
04.40 Легенди бандитської 

Одеси

06.15 Т/с «ОСА»
07.00 Подiї
07.15 Ранок з Україною
09.00 Подiї
09.15, 14.00, 15.20, 17.10 

Т/с «Слiд»
10.00, 01.00 Т/с «Цезар»
12.00, 19.45 Говорить 

Україна
13.10 Т/с «ОСА»
15.00 Подiї
18.00 Т/с «Три зiрки»
19.00 Подiї
21.00, 23.30 «Нова хвиля» в 

Юрмалi-2014. Вечiр 
А. Пугачової

23.00 Подiї дня
02.35 Подiї
03.20 Х/ф «Майор Пейн»
04.50 Т/с «Карпов»

06.50, 09.30 М/с «Клуб 
Вiнкс. Школа 
чарiвниць»

07.45 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Черепашки 

мутанти нiндзя»
08.55 М/с «Гуфi i його 

команда»
10.55 «Єралаш»
12.00 Т/с «Маленькi 

таємницi»
13.50 Одна за всiх
14.50 Вiталька
17.00, 19.00 Розсмiши 

комiка
18.00, 22.40 Т/с 

«Свiтлофор»
20.00 Х/ф «102 

далматинцi»
22.00 6 кадрiв
23.30 Х/ф «Залишена»

08.55 Бельгiя – Росiя. 
Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014

11.00 Мундiаль. Матч-центр
11.55 Пiвд. Корея – Алжир. 

Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014

14.00 Великий футбол. 
Бразилiя-2014

14.55 США – Португалiя. 
Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014

17.00 Лiга Європи УЄФА. 
«Зоря» – «Лачi»

18.55 Futbol Mundial
19.30 Оле, Мундiаль!
20.50 М/с «Кумедний м'яч»
21.00 Мундiаль. Матч-центр
22.45 Бельгiя – Росiя. 

Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014

06.00 Пiдсумки
06.25 На слуху
07.05, 23.00 Вiд першої 

особи
07.30 Д/ф «Здрастуй, рiдне 

село!»
08.05 Шустер Live
11.05, 17.20 Хочу спiвати. 

Нацiональний вiдбiр 
на ДПКЄ-2014

11.35 Д/ф «Лувр-Ланс. 
Галерея часу»

12.35 Книга.ua
13.05 Хочу бути
13.35 М/с «Сандокан»
14.25, 03.00 Т/с 

«МонтеКрiсто»
15.45 Околиця
16.10 Українського роду
16.35 Д/ф «Платон Костюк. 

Над океаном часу»
17.25 В гостях у Д. Гордона
18.35 Х/ф «Брат i сестра»
20.30 Д/ф «Кривава весна»
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.40 Концерт М. Бурмаки
22.40 Лото «Мегалот»
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.35 Золотий гусак
00.05 Х/ф «Зайчик»
01.50 Надвечiр'я
02.40 Включення з Кабiнету 

Мiнiстрiв України
04.00 Т/с «Роксолана»
05.05 Нехай вам буде 

кольорово!

04.50 Х/ф «Довга дорога»
08.00 Школа доктора 

Комаровського
08.30 Городок
09.30 Новини
10.00 Х/ф «Мужики!»

Отримавши 
звістку про зраду 
нареченої Насті, 
герой вирішив не 
повертатися до-
дому після армії і 
залишився пра-
цювати на Півно-
чі. Але несподіва-
на смерть Насті 
спонукала його 
приїхати на бать-
ківщину, позна-
йомитися з її 
трьома дітьми...

12.00 Т/с «Iдеальний шлюб»
16.10 Бенефiс «Кроликiв». 

30 рокiв гумору
18.05 Т/с «Доярка з 

Хацапетiвки»
20.00 Подробицi
20.35 Т/с «Доярка з 

Хацапетiвки»
22.30 Т/с «Доярка з 

Хацапетiвки-2»
00.25 Х/ф «Зойчине 

кохання»
02.10 Мультфiльми
03.25 Подробицi
04.00 Х/ф «Мужики!»

06.00 Шiсть кадрiв
07.15 ТСН
08.00 М/с «Гуфi та його 

команда»
08.25 М/с «Гуфi та його 

команда»
09.00 Свiтське життя
10.10 Х/ф «Дублерка»
14.10 Вечiрнiй Київ-2014
16.30 Вечiрнiй квартал
18.30 Розсмiши комiка-5
19.30 ТСН
20.15 Вечiрнiй квартал
22.20 Х/ф «РЕД-2»
00.55 Х/ф «Месники» �

Колишній тренер 

Філдс поверта-

ється у великий 

спорт тренувати 

відстійну універ-

ситетську коман-

ду. Він нехтує мо-

ральними прин-

ципами і приво-

дить-таки невдах 

до довгоочікува-

них перемог.

02.20 Х/ф «Бiлявка за 
рогом»

03.40 Х/ф «Месники» �
05.00 Телемагазин
05.15 Х/ф «Автостопом по 

галактицi»

04.55 Факти
05.30 Свiтанок
06.35 Х/ф «Конан-

руйнiвник»
08.30 Зiрка YouTube
09.40 Дача
10.05 Т/с «Конвой PQ-17»
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Конвой PQ-17»
18.45 Факти. Вечiр
19.15 Надзвичайнi новини
20.10 Х/ф «Пароль «Риба-

меч» �
22.10 Х/ф «Захоплення 

пiдземки 123» �
00.10 Х/ф «Кримiнальне 

читво» �
Три кримінальні 

новели, 

об’єднані спіль-

ною темою і ге-

роями. Наймані 

вбивці, глава 

банди, боксер, 

для якого честь 

дорожче грошей 

... Кров ллється 

рікою, але при-

ймати все, що 

відбувається, 
всерйоз немож-

ливо.

02.55 Т/с «Погоня»
03.40 Т/с «Карадай»

06.30 Х/ф «Садко»
08.00 Караоке на Майданi
09.00 Все буде смачно!
09.55 Хата на тата
11.50 Х/ф «Найкраще лiто 

нашого життя»

Як і тисячі інших 

шукачів кращого 

життя, Маша 

приїхала з глибо-

кої провінції під-

корювати столи-

цю. Вже за одне 

це їй довелося 

«заплатити» ви-

соку ціну – вона 

втратила кохано-

го, але випробу-

вання на цьому 

не закінчилися.

16.05 Кохана, ми вбиваємо 
дiтей

18.00 Т/с «Партiя для 
чемпiонки»

21.50 Вагiтна у 16
22.45 Доньки-матерi
23.40 Давай поговоримо 

про секс
01.20 Х/ф «Самотнiм 

надається 
гуртожиток»

02.50 Нiчний ефiр

05.45 М/с «Новi пригоди 

мисливцiв за 

привидами»

07.10 М/с «Сильвестр i 

Твiтi»

08.40 М/с «Том i Джеррi»

10.50 Х/ф «Червона 

планета» �

Недалеке май-

бутнє: земні ре-

сурси виснажені, 

людство на межі 

вимирання. Нау-

кова експедиція 

вирушає на 

Марс, щоб з’ясу-

вати, чи годиться 

Червона планета 

для заселення 

землянами?

13.00 Хто зверху

14.55 Т/с «Супер Макс»

16.55 Т/с «Воронiни»

18.40 Х/ф «Мушкетер»

20.40 Феномен

01.50 Люди Хе

03.05 Х/ф «Червона 

планета» �

04.45 Зона ночi

05.00 Т/с «Кедр» пронизує 
небо»

08.05 Т/с «Брудна робота»
11.30, 03.55 Речовий доказ
12.00 Головний свiдок
12.55 Випадковий свiдок
13.30 Правда життя
14.00 Крутi 90-тi
14.50 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв»
19.00 Свiдок
19.30 Т/с «Громадянка 

начальниця. 
Продовження»

23.00 Т/с «Говорить 
полiцiя!»

02.00 Х/ф «Чорний дощ»
04.20 Легенди бандитської 

Одеси

06.20 Т/с «ОСА»
07.00 Подiї
07.10 Т/с «Iнтерни»
09.00 Т/с «Iнтерни»
09.50 Один за сто годин
10.50 Т/с «На шляху до 

серця»
16.10 Т/с «Мiй коханий 

генiй»
19.00 Подiї
19.40 Т/с «Мiй коханий 

генiй»
21.00 «Нова хвиля» в 

Юрмалi-2014
00.00 Х/ф «Мiй бiлий i 

пухнастий»
01.50 Подiї
02.30 Щиросерде зiзнання
03.20 Х/ф «Король, дама, 

валет»
04.50 Х/ф «Бiле полотно»

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

дослiдниця»
10.05 М/с «Фiксики»
10.10 М/ф «Пiнгвiненя 

Пайпер»
11.10 Х/ф «Братик i 

сестричка»
12.15 Х/ф «Фокус-покус»
14.05 Х/ф «Дев'ять мiсяцiв»
16.00 Х/ф «101 

далматинець»
18.00 Х/ф «102 

далматинцi»
20.00 Розсмiши комiка
22.00 6 кадрiв
00.00 Дiвчата зрозумiють
00.55 Бар «Дак»
02.35 З ночi до ранку

07.20 Мундiаль. Матч-центр
08.55 Нiдерланди – Чилi. 

Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014

10.55 Австралiя – Iспанiя. 
Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014

12.50 Futbol Mundial
13.25 Легенди Прем'єр Лiги
13.55 Live. Чемпiонат 

України
16.00 Топ-матч
16.10 Footbrazil
16.45 Топ-матч
16.55 Live. Чемпiонат 

України
18.55 Live. Чемпiонат 

України
21.00 Futbol Mundial
21.35 Чемпiонат України
23.40 Мундiаль. Матч-центр
01.25 Хорватiя – Мексика.
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СКАНВОРД

18:40 «САХАРА» 

НОВИЙ КАНАЛ
Займаючись пошуками скарбів у 
басейні річки Нігер, Пітт рятує Еву 
Рохас, спеціалістку, яка очолює 
медичну комісію, що шукає спо-
сіб боротьби з небезпечним віру-
сом. Дірк підключається до її ді-
яльності, але Ева зникає.

19:15 «КОСТЯНТИН» 

ICTV
Костянтин народився з неугод-
ним самому собі талантом – здат-
ністю розпізнавати суміш янголів 
і демонів. Він намагався вчинити 
самогубство, але невдало. Від-
роджений, Костянтин патрулює 
межу, що розділяє рай і пекло.

21:25 «ХРОНІКИ НАРНІЇ. ПРИНЦ КАСПІАН» 

1+1
Люсі, Сьюзен, Едмунд і Пітер 
повертаються в Нарнію. В Англії 
минуло зовсім небагато часу, а 
в Нарнії – століття. Країна знахо-
диться під навалою лихого коро-
ля Міраза. Але у чарівного коро-
лівства є надія – принц Каспіан.

23:00 «ДРУЖИНА ЗА КОНТРАКТОМ» 

СТБ
Історія про життєвий вибір жінки, 
яка хоче поєднати кар'єру і осо-
бисте щастя. Генеральний ди-
ректор будівельної компанії «Т» 
закохується у ведучу телепро-
грами Наталю. І, за збігом обста-
вин, її незабаром звільняють...

06.20 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв»

08.10 Т/с «Громадянка 
начальниця. 
Продовження»

11.30 Легенди карного 
розшуку

12.00 Агенти впливу
12.50, 22.30, 05.00 

Випадковий свiдок
13.00 Х/ф «Втеча»
15.15 Т/с «Журов»
19.00 Т/с «Павутиння-5»
23.00 Головний свiдок
00.00 Х/ф «Тремтiння»
01.35 Х/ф «Колишнiх 

агентiв не буває»

06.20 Подiї
07.00 Таємницi зiрок
07.55 Т/с «Три зiрки»
11.45 Т/с «На шляху до 

серця»
17.00 Х/ф «Мiй бiлий i 

пухнастий»
19.00 Подiї
20.00 Т/с «Iнтерни»
21.00 «Нова хвиля» в 

Юрмалi-2014. 
Закриття

00.10 Comedy Woman
01.45 Подiї
02.30 Х/ф «Бiле полотно»
04.00 Х/ф «Мовчун»

05.35 Городок
06.20 Бенефiс «Кроликiв». 

30 рокiв гумору
08.00 уДачний проект
08.50 Школа доктора 

Комаровського. 
Невiдкладна 
допомога

09.30 Недiльнi новини
10.00 Орел i Решка. На краю 

свiту
11.00 Сусiд на обiд
12.00 Т/с «Iдеальний шлюб»
16.10 Х/ф «Перевiрка на 

кохання»
Кохання – сильне 
і прекрасне по-
чуття. Хтось ро-
ками шукає його і 
не може знайти, 
а хтось знахо-
дить, але з різних 
причин втрачає. І 
все, що залиша-
ється, – це кожен 
раз ставити собі 
запитання: чому 
так сталося, що 
було зроблено не 
так?

18.10 Т/с «Доярка з 
Хацапетiвки-2»

20.00 Подробицi
21.00 Т/с «Доярка з 

Хацапетiвки-2»
00.45 Х/ф «Егоїст»
02.10 Мультфiльми
03.10 Х/ф «Зойчине 

кохання»
04.45 Подробицi

07.00 Велика iлюзiя
07.35 Марiччин кiнозал
08.00 М/с «Гуфi та його 

команда»
08.25 М/с «Гуфi та його 

команда»
09.00 Лотерея «ЛОТО-

ЗАБАВА»
10.10 ТСН
11.00 Свiт навиворiт-5
12.15 М/с «Маша i Ведмiдь»
14.00 Х/ф «Доктор Дулiттл»
15.50 Мiняю жiнку-9
17.25 Розсмiши комiка-5
18.25 Українськi сенсацiї
19.30 ТСН
20.15 Мiй малюк зможе
21.25 Х/ф «Хронiки Нарнiї. 

Принц Каспiан»
00.10 Х/ф «Автостопом по 

галактицi»
Одного разу над 
Землею нависли 
зорельоти іно-
планетян, і лю-
дям оголосили, 
що їхня планета 
підлягає знесен-
ню. Врятувався 
тільки Артур 
Дент, друг якого, 
Форд Перфект, 
виявився інопла-
нетянином! Форд 
запросив прия-
теля мандрувати 
Всесвітом.

02.05 Х/ф «Дублерка»
05.05 Телемагазин
05.35 Х/ф «РЕД-2»

05.40 Факти
06.15 Таксi
06.40 Анекдоти по-

українськи
07.30 Зiрка YouTube
08.45 Дивитись

усiм!
09.45 Т/с «Iржа»
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Iржа»
18.45 Факти. Вечiр
19.15 Х/ф «Костянтин»
21.45 Х/ф «Наживка» �

Золотий запас 

США охороняєть-

ся найскладнішою 

комп’ютерною 

системою безпе-

ки, яку вдалося 

зламати невідо-

мому хакеру. Охо-

рона вбита, золо-

то зникло. Один із 

злочинців, що 

сховав здобич, 

помирає в тюрем-

ній камері...

00.05 Х/ф «Затяжний 
пострiл» �

01.45 Х/ф «Знайти 
коротуна» �

03.25 Т/с «Карадай»

06.30 Х/ф «Три днi в 
Москвi»

09.00 Все буде
смачно!

10.05 Караоке
на Майданi

11.00 Т/с «Наречений»
15.10 Т/с «Партiя для 

чемпiонки»
19.00 Битва

екстрасенсiв
20.35 «Вікна»-новини
21.05 Х/ф «Дочка»

Процвітаючий 

бізнесмен випад-

ково дізнається 

про зраду дружи-

ни з його кращим 

другом і в пориві 

відчаю їде в місто 

своєї першої лю-

бові, де у випад-

ковій повії впіз-

нає доньку, яка 

народилася без 

нього в далекому 

місті...

23.00 Х/ф «Дружина за 
контрактом»

00.55 Х/ф «Старомодна 
комедiя»

02.30 Нiчний ефiр

05.35 М/с «Новi пригоди 
мисливцiв за 
привидами»

06.40 М/ф «Розслабся, 
Скубi Ду»

08.05 М/ф «Лихо 
мурашине»

09.45 Х/ф «Марс

атакує» �
Вони маленькі, 

зелені та дуже 

злі. Вони приле-

тіли з Марса і хо-

чуть захопити 

всю Землю. Пре-

зидент США, ге-

нерали і марша-

ли в шоці: вони 

не знають, що 

робити. І тільки 

одна старенька, 

що вижила з ро-

зуму, зможе вря-

тувати рідну пла-

нету...

11.55 Файна
Украйна

14.00 Т/с «Смугасте
щастя»

16.10 Т/с «Воронiни»
18.40 Х/ф «Сахара» �
20.40 Шоумастгоуон
03.05 Х/ф «Спокусник» �
04.55 Зона ночi

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

дослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго, 

вперед!»
10.35 М/с «Фiксики»
10.55 М/ф «Школа 

монстрiв рулить»
12.10 Х/ф «У пошуках 

Санта Лапуса»
14.05 Х/ф «101 

далматинець»
16.05 Королева балу
18.00 Країна У
20.00 Розсмiши комiка
22.00 6 кадрiв
00.00 Дiвчата зрозумiють
00.55 Бар «Дак»
02.35 З ночi до ранку

07.20 Мундiаль. Матч-центр
08.55 Коста-Рика – Англiя. 

Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014

10.55 Iталiя – Уругвай. 
Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014

12.55 Мундiаль. Матч-центр
14.40 Грецiя – Кот-д'Iвуар. 

Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014

16.45 Топ-матч
17.00 Live. Товариський 

матч. «Вердер» – 
«Атлетик»

19.00 Японiя – Колумбiя. 
Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014

21.00 Великий футбол. 
Бразилiя-2014

22.00 Легенди Прем'єр Лiги
22.30 Чемпiонат України

06.05 Свiт православ'я
06.40 Крок до зiрок
07.30 Золотий гусак
08.10 Шеф-кухар країни
09.55 Хто в домi хазяїн?
10.45 Хочу спiвати. 

Нацiональний вiдбiр 
на ДПКЄ-2014

11.00 Х/ф «Брат i сестра»
12.55 Київська старовина
13.35 М/с «Сандокан»
14.25 Т/с «МонтеКрiсто»
15.25 Фольк-music
16.40 Театральнi сезони
17.15 Хочу спiвати. 

Нацiональний вiдбiр 
на ДПКЄ-2014

17.25 В гостях у Д. Гордона
18.30 Х/ф «Хлопчик на 

водi»
20.30 Перша шпальта
21.00 Пiдсумки дня
21.40 Дреди епохи
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки
23.35 Українська пiсня року
01.20 Пiдсумки дня
01.55 Фольк-music
03.00 Т/с «МонтеКрiсто»
04.00 Т/с «Роксолана»
05.05 Нехай вам буде 

кольорово!
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На 60-му році життя смерть обірвала життя ветерана-
прикордонника, учасника бойових дій у Республіці Афга-
ністан полковника запасу Олександра Миколайовича БО-
РОДЕНКА. Для всіх, хто його знав, для друзів, колег це 
стало справжнім потрясінням.

Світла пам'ять про Олександра Миколайовича – нашо-
го бойового товариша, людину невтомної енергії і світлої 
душі – назавжди збережеться в наших серцях. Колектив До-
нецького прикордонного загону висловлює щирі співчуття 
рідним і близьким і розділяє з ними це велике горе.

ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ

Андрій КУЧЕРОВ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА
 

Те, що службовий собака – один із 
символів прикордонної служби – честь 
для людей однієї з ними професії. «Чо-
тирилапі правоохоронці» завжди вірні та 
самовіддані на службі. Друг по життю, по-
мічник у службі та захисник у небезпечній 
ситуації, – так скаже про свого кудлатого 
колегу з відмінним нюхом кожен кінолог. 
А за кілька минулих днів військо прикор-
донних псів отримало значне поповне-
ння і породисті новобранці із завидними 
родословними продовжують прибувати у 
Кінологічний навчальний центр ДПСУ, 
де з них зроблять справжніх профі.   

Нині роботи для «кудлатих» на кордо-
ні з Росією зросло у рази. Крім звичних 
професій – пошуку порушників, нар-
котиків, зброї та боєприпасів у пунктах 
пропуску та на «зеленці» прикордонники 
сьогодні починають дедалі більше готу-
вати чотирилапих фахівців з пошуку мін 
та вибухівки. І чим швидше вони стануть 
до служби, тим більше людських життів, 
техніки, будівель, мостів, інших інфра-
структурних об’єктів вдасться врятувати у 
замінованих терористами районах. 

Свій внесок у поповнення рядів при-
кордонних собак роблять як звичайні гро-
мадяни, так і організації. Зокрема, Кіно-
логічна спілка України вирішила передати 
на безоплатній основі прикордонному ві-
домству тридцять цуценят собак служ-
бових порід. Днями перші десять цуце-
нят – німецькі вівчарки – відправились в 
прикордонну кінологічну «учебку». Після 
отримання необхідних навиків вони разом 
з інструкторами відправляться для прохо-
дження служби на ділянки Луганського та 
Донецького прикордонних загонів.

Крім того, двох цуценят породи бель-
гійська вівчарка (малінуа), представни-
ки громадської організації вже передали 
кінологам Сумського прикордонного 
загону. Ще п’ять цуценят цієї породи не-
забаром будуть передані  Національній  
академії Держприкордонслужби України.

– Це суттєва підтримка для нашого 
відомства – коментує подію начальник 
кінологічного відділу Адміністрації Дер-
жприкордонслужби полковник Михайло 
Вдовенко. – Статистика свідчить, що 40% 
зброї, 36% правопорушників, 60% нар-

котичних речовин та 90% заборонених 
медпрепаратів вилучається за допомогою 
службових собак. А якщо перейти до ма-
теріальних витрат, то передані нам безко-
штовно собаки після відповідної фахової 
підготовки оцінюються за європейськи-
ми стандартами у 5-6 тисяч доларів США 
кожна. Зазначу, що останній раз прикор-
донне відомство безоплатно отримувало 
собак службових порід від недержавних 
кінологічних організацій ще в 1991 році.

Але крім підготованих, породистих 
чотирилапих служак нині частішими є ви-
падки, коли до прикордонників «прибива-
ються» бездомні пси. Одну з таких двірнят 
– Æужу, прикордонники вважають ледь 
не ангелом-охоронцем персоналу пункту 
пропуску «Довжанський». Цей об’єкт час-
то фігурує в новинах, через постійні міно-
метні обстріли, в яких поранення отримав 
не один військовослужбовець Держпри-
кордонслужби, але втрати могли б бути на-
багато більшими, якби не вона…

Коли прикордонники повернули контр-
оль над пунктом пропуску, відразу з’явилася 
Æужа. З якого боку кордону вона прийшла 
– ніхто не знає, але тваринка, як і людина 
прагнула уваги та їжі. Прикордонники від-
разу прийняли її до колективу. Æужу добре 
нагодували і шефство над нею взяв один із 
офіцерів. Песеня швидко призвичаїлося на 
новому місці і за добро віддячило добром.

Зараз ніхто із прикордонників не сумні-
вається, що у Æужі є шосте відчуття. Адже 
вона відчуває черговий мінометний обстріл 
і за півгодини до початку починає наполе-
гливо «виганяти» свого прийомного гос-
подаря до укриття. Уже тричі таким чином 
вона врятувала життя Сергію. Тепер за Æу-
жею уважно слідкують усі військовослуж-
бовці і бережуть її, немов vip-персону. 

До речі, днями прикордонний легіон 
чотирилапих знову поповнився. Киянка 
Анна Рябчук подарувала нашому відомству  
двох цуценят німецької вівчарки. Майбут-
ні помічники «зелених кашкетів» цілком 
здорові, активні. Пані Анна дуже хоче, аби 
цуценята принесли користь державі. Що 
ж, немає сумнівів, що так воно й буде. Але 
спершу «подарунки» відправлять до Кіно-
логічного навчального центру, де вони крок 
за кроком освоюватимуть ази прикордон-
ної справи. Радує, що знаходяться такі не-
байдужі та щедрі українці. Зі свого боку, 
Служба радо приймає подібні дарунки, обі-
цяючи взамін виростити з них справжніх 
захисників кордону.                                            n

Відомо, що в Україні через «братську» агресію проведена 
часткова мобілізація. Після того як Росія анексувала Крим у 
військкомати вишиковувалися черги добровольців, бажаючих 
стати на збройний захист Вітчизни.  Та мало хто знає, що під 
призов підпали не лише люди, а й собаки (!). Патріоти дедалі 
частіше відправляють породистих цуценят на службу, а є випадки, 
коли собаки самі знаходять своє покликання.  

Кудлатий призов: 
Жужа та цуцики

Анатолій 
Проточенко
Цюрупинський район Херсонської області. 
Допоможіть знайти 13-річного Анатолія Проточенка!

29 червня 2014 року він самостійно залишив Новомаячанський заклад для дітей «Надія» та 
пішов у невідомому напрямку. Ніяких повідомлень про нього немає.
Хлопець страждає психічним захворюванням, тому на вулиці йому знаходитися небезпечно.
Прикмети дитини: зріст приблизно 170 см., 
худорлявої статури, волосся світле коротке.
Одяг: червоні шорти, синя футболка, 
коричневі тапочки.

ОГОЛОШЕННЯ

Окремий регіональний центр комплектування Державної прикордонної 
служби України (з місцем дислокації м. Київ) запрошує громадян України 
віком від 18 до 40 років на військову службу за контрактом до Державної 
прикордонної служби України.

Звертатися за адресою: м. Київ, вул. Світла, 6. Тел: (044) 527-67-17.
Військовослужбовці за контрактом згідно чинного законодавства мають наступні 

пільги:
щорічна одноразова матеріальна допомога у розмірі посадового окладу та окла-

ду за військовим званням;
щорічна грошова допомога при вибутті у чергову відпустку на оздоровлення в 

розмірі місячного грошового забезпечення;
щорічна грошова винагорода за зразкове виконання службових обов’язків;
грошова допомога при переїзді до нового місця служби на військовослужбовців 

та членів їх родини;
залежно від займаних посад та умов служби додаткові грошові виплати;
військовослужбовцям за контрактом, що проходять службу у підрозділах кордо-

ну, щорічна обов’язкова відпустка тривалістю від 30 до 45 діб;
військовослужбовцям за контрактом, що проходять службу у підрозділах кордо-

ну, пільгове обчислення загального стажу у співвідношенні 1:1,5;
можливість кар’єрного росту та навчання у спеціалізованих навчальних закладах 

Держприкордонслужби України;
можливість навчання на заочному відділенні цивільних вищих навчальних 

закладів.

ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ

від 12 липня 2014 року №564-ос
підполковник
по Окремому відділу внутрішньої безпеки 
по Північному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
майору НОВГОРОДЦЕВУ Кирилу 
Михайловичу 
по Окремому відділу внутрішньої безпеки 
по Східному регіональному управлінню

Державної прикордонної служби України
майору БУРЗАКУ Сергію Івановичу 

від 15 липня 2014 року №570-ос
по Азово-Чорноморському регіональному 
управлінню ДПСУ
підполковник
майору ЗАЙЦЕВУ Віктору Володимировичу 

Управління кадрів АДПСУ


