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Герої не вмирають!

На фоні досить вдалих операцій, які
проводять Збройні Сили та Нацгвардія України
в зоні АТО, прикордонним підрозділам,
які стримують навалу агресора на кордоні,
доводиться вкрай важко. З ними воюють не
лише терористи, але й регулярні війська Росії.
Десь третина обстрілів проводиться з сусідньої
території.

За неписаними правилами неоголошена
війна продовжує забирати найкращих, а
Україна продовжує втрачати героїв, які до
останнього відстоюють самобутність рідної
землі. Прикордонний пункт пропуску
«Довжанський» надовго залишиться для
нас кривавою міткою на лінії українськоагресорського кордону.
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Фото Олександра ЯКОВЕНКА

Краще гарний паркан,
аніж поганий сусід
Тему перспектив українсько–російських відносин останнім часом стабільно
пов’язують до спільного кордону. Це і не дивно, адже будь–який аспект
двосторонньої діяльності давно не відповідає характеристиці, що колись дали
лінії зустрічі двох держав від Чернігівщини до Керчі: «кордон дружби». Сьогодні
«кордон дружби» уже в минулому. Він политий кров’ю українських силовиків,
які не охороняють, а обороняють український кордон. І на часі стоїть питання
як швидко та ефективно облаштувати цю ділянку. Є безліч варіантів та
пропозицій. Щоб дійсно знайти мудре та математично виважене рішення, яке
грунтуватиметься на єдиному знаменнику, необхідно знати, що знаходиться у
своєрідному чисельнику.
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Естафета вірності

Програма телепередач
4 – 10 серпня
2014 року

У липні на Поліській землі стартувала інформаційна телерадіоестафета
«Вірність кордону», яка за ініціативою Ради ветеранів Житомирського
прикордонного загону спільно з Житомирською обласною державною
телерадіокомпанією проводиться вже четвертий рік поспіль. Головна
її мета – виховання молоді на прикладах відваги та героїзму воїнів–
прикордонників, вшанування пам’яті загиблих охоронців рубежу та
популяризація професії захисника кордонів держави.
стор.
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Затримано товарів
і вантажів, що незаконно
переміщувалися через
державний кордон, на
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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

ОФІЦІЙНО

ВИТЯГ З УКАЗУ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 619/2014

n Малий

прикордонний рух
із Румунією
Уряд схвалив проект Угоди
між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Румунії про
місцевий прикордонний рух.
Положеннями даного документа
передбачається спрощений
порядок перетину кордону
мешканцями прикордонних
областей України і Румунії,
які проживають в межах 30-ти
кілометрової зони від спільного
державного кордону. Мешканці
прикордонної зони також
отримуватимуть безкоштовні
дозволи на спрощений перетин
кордону з правом перебувати у
прикордонній зоні іншої держави
до 90 днів кожного разу з дати
перетину кордону.
Василь ДРОЗДОВ

n Міліція
не перевірятиме
ринки
Кабінет Міністрів України
схвалив проект Закону України
«Про внесення зміни до статті
255 Кодексу України про
адміністративні правопорушення
щодо скасування повноважень
органів внутрішніх справ
із складення протоколів за
порушення правил торгівлі
на ринках». Нормативний
акт передбачає скасування
повноважень органів внутрішніх
справ щодо складання
протоколів про адміністративні
правопорушення, передбачені
статтею 159 КУпАП (Порушення
правил торгівлі на ринках).
Це дасть змогу скоротити
кількість перевірок суб’єктів
господарювання, поліпшити
умови ведення підприємницької
діяльності, зменшити втручання
контролюючих органів у
господарську діяльність.
Водночас право складання
протоколів за ст.159 КУпАП
залишається лише за посадовими
особами, уповноваженими на те
виконавчими комітетами сільських,
селищних, міських рад, якими
встановлюються та затверджуються
правила торгівлі на ринках.
Юрій ЗАНОЗ

n На Сході – АТО,
на Заході – АКО

Заступник голови Державної
фіскальної служби Анатолій
Макаренко оголосив війну
контрабанді. Він відзначив, що в той
час, коли тисячі патріотів України
віддають свої життя, захищаючи
наші східні рубежі, на західних
йде зовсім інше «життя». «Одеса,
Чоп, Львів, Ягодин (і не тільки
вони) залишаються «чорними»
дірами кордону, а контрабандне
співтовариство, злилося в
бізнесовому «екстазі» з місцевими
митними «елітами». «Або ви
справно поповнюєте держбюджет
і за допомогою митниці отримуєте
швидке і розумне розуміння, або
жорстка і безкомпромісна АКО
(антиконтрабандна операція), –
звернувся до «митних рішал» на
своїй сторінці у Фейсбуку Анатолій
Макаренко.
Олександр ТИХОНОВ

Про відзначення державними нагородами України
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного
суверенітету та територіальної цілісності України, постановляю:
в органах і підрозділах Державної прикордонної служби України:
Нагородити орденом «За мужність» III ступеня
АВЕТЮКА Валерія Станіславовича – полковника
АНДРОСЮКА Руслана Віталійовича – майора
БАРБАШОВА Костянтина Олексійовича – підполковника
ДИЯКА Павла Станіславовича (посмертно) – прапорщика
ЗАКОПАЙЛА Максима Олександровича (посмертно) –
молодшого сержанта
ЛАЗАРЕНКА Павла Миколайовича (посмертно) – солдата
МЕЛЬНИКА Сергія Олександровича – майора
МИЛЯНИКА Івана Антоновича – старшого лейтенанта
ОМЕЛЬЧЕНКА Віталія Миколайовича – старшого прапорщика
ПЕТРІВА Ігоря Олексійовича (посмертно) – майора

ПОСТОЛЬНОГО Миколу Миколайовича (посмертно)
прапорщика
ШВАРЦМАНА Павла Георгійовича – підполковника
ШОРОХОВА Сергія Миколайовича – прапорщика

–

Нагородити медаллю «За військову службу Україні»
ГУСА Сергія Миколайовича – старшину
ДЕМЕДЮКА Ярослава Васильовича – прапорщика
ПЕТРАКОВСЬКОГО Івана Олександровича – молодшого сержанта
ПОЛЯХА Олега Миколайовича – старшину
СЯТИНЮ Василя Васильовича – старшого прапорщика
ФОРОСА Степана Івановича – старшого сержанта
ШЕРЕМЕТУ Павла Михайловича – старшого прапорщика
ЮРЧУКА Романа Анатолійовича – прапорщика.
Президент України Петро ПОРОШЕНКО
26 липня 2014 року

УКРАЇНА – БІЛОРУСЬ

Демаркація отримала імпульс
У Чернігові відбулася церемонія підписання Угоди між Кабінетом
Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про затвердження
Положення про демаркацію державного кордону між Україною і
Республікою Білорусь.
Олена ТАЩИЛІНА

Документ підписали керівники делегацій
у Спільній українсько-білоруській демаркаційній комісії – Посол з особливих доручень
Міністерства закордонних справ України
Леонід Осаволюк та начальник Управління
делімітації і демаркації державного кордону
Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь Олександр Архіпов. Поса-

довці підкреслили, що Положення про демаркацію державного кордону між Україною
і Республікою Білорусь відпрацьовано упродовж тривалого часу. Власне підготовка документів тривала з вересня 2013 року, торік у
листопаді було встановлено перший знак на
українсько-білоруському кордоні.
Затвердження Положення дозволить
активізувати
демаркацію
українськобілоруського державного кордону. Документ
передбачає порядок позначення кордону і
винесення його позначення на місцевість.

НОВИНКА АВТОПРОМУ

«Узгоджено всі питання. Головне, що
вміємо домовлятися. І всі спірні питання
вирішувалися, як між двома хорошими сусідами», – підкреслив керівник української
делегації. За словами Олександра Архіпова,
у білоруської сторони є повне порозуміння
із українськими колегами. «Кордон має бути
справедливим у розумінні обох держав», –
сказав він.
n
УРЯДОВЕ РІШЕННЯ

На підмогу – «Кугуар»
На озброєння Національної гвардії України надійшли броньовані
автомобілі «Кугуар» виробництва Кременчуцького автозаводу.
Вже найближчим часом дані зразки військової техніки будуть
відправлені до зони проведення антитерористичної операції.
Наталія УСТЬЯНЦЕВА

«Святий»
призов
Кабінет Міністрів ввів капеланську
службу в Збройних Силах,
Національній гвардії та Державній
прикордонній службі України.
Сергій ПОЛІЩУК

КрАЗ «Кугуар» – це
повнопривідний бронеавтомобіль, призначений
для ведення боїв у міських
умовах. Він розроблений
канадською
компанією Streit Group. Машина
може бути оснащена різними видами бойових
модулів і вежами, озброєними 7,62-мм або 12,7-мм
кулеметом або 40-мм автоматичним гранатометом.
Автомобіль побудований
на шасі Toyota Land Cruiser
79, оснащується дизельним двигуном Toyota 4,0
ТД 240 к.с. або Toyota 4,5 –
218 к.с. Колісна база – 3180
мм, довжина – 5352 мм.
Броньовик має кліренс 300
мм, а максимальна швидкість розвивається 105
км/год. Обсяг бака 180 л.
Виробництво
бронемашин «Кугуар» налагодив
на своїх потужностях Кременчуцький автомобільний завод.

Крім того, на КрАЗі
починається виробництво
і бронемашини більш важкого класу – під назвою
«Спартан». Цей всюдихід з
потужною зброєю і масою
майже 8 тонн створений на
базі шасі Ford F550, оснащується турбодизельним
двигуном Ford 6,7 ТД V8
400 к.с. Колісна база – 3576
мм, довжина 6020 мм, кліренс 510 мм. Автомобіль
розвиває швидкість 110 км
/ год. Обсяг бака 257 л.
Бойові підрозділи АТО
отримають також сучасні
житлові модулі, які повин
ні забезпечити належний

рівень комфорту силовиків
навіть на передовій. Відтепер в польових умовах застарілі армійські намети будуть
замінені на сучасні технологічні модулі, що являють
собою
каркасно-надувну
конструкцію, яка швидко
розгортається. З вентиляцією, повітряним обігрівом,
автономним освітленням
і телебаченням. Блоки –
столові, блоки з душовими
і умивальниками, виготовленими однією з київських
фірм, пройшли первинні
випробування і найближчим часом надійдуть у зону
АТО.
n

Згідно з урядовим розпорядженням Збройним Силам, Нацгвардії і Держприкордонслужбі
доручено до 2 серпня розробити і затвердити положення про службу військового духовенства,
визначивши, що священнослужителі, які були запропоновані релігійними організаціями та успішно пройшли відбір, працевлаштовуються у відповідні відомства з укладенням трудових договорів.
У місячний термін після затвердження положень про капеланську службу відомствам доручено провести відбір священнослужителів. Також,
Збройним Силам, Нацгвардії і Держприкордонслужбі доручено організувати навчання священиків основам військової справи та провести з ними
військово-гуманітарну і військово-психологічну
підготовку.
Відповідним відомствам доручено щорічно інформувати Кабмін та Міністерство культури про
стан служби військового духовенства. При цьому
Мінкультури доручено сприяти координації взаємодії релігійних організацій з відповідними силовими відомствами в цьому питанні і щоквартально
подавати уряду звіт про проведену роботу.
У свою чергу Міністерству соціальної політики доручено підготувати пропозицію про внесення капеланської служби до Класифікатора професій.
n
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ГАРЯЧІ БУДНІ

Одеса вітала
своїх моряків

n Кримський
«презент»

Цьогорічне святкування Дня флоту для
прикордонників із Одеського загону Морської
охорони розпочалося ще напередодні у селищі
Маринівка на березі Хаджибейського ліману
із регати чотиривесельних ялів та змагань із
перетягування канату. А вже уранці відбулася
урочиста хода, під час якої керівники міста
та області, різних структурних підрозділів
вітчизняного флоту разом із громадськістю
пройшли Алеєю Слави та поклали квіти до
Пам’ятника Невідомому матросу.
Наталя ГУМЕНЮК

Паралельно біля причалів
морського вокзалу Одеси було
організовано спільну експозицію
кораблів та катерів ВМС Збройних Сил та Морської охорони
Держприкордонслужби. Вітчизняні ВМС України презентували середній десантний корабель
«Кіровоград» та ракетний корвет
«Прилуки». Прикордонники –
ПОПОВНЕННЯ

катер «Балаклава» та корабель
«Григорій Куроп’ятников».
Протягом цілого дня одесити та гості міста мали можливість завітати на борт та пройти
по бойових морських одиницях
з екскурсією. Черга охочих збагатитися яскравими враженнями й доторкнутися до суворої
флотської романтики не вщухала аж до заходу сонця. Чимало
відвідувачів завітали того дня до
Одеси саме для того, щоб висловити морякам слова підтримки
та вдячності за їхню нелегку та
віддану службу у тривожні часи.
Також
корабель
Морської
охорони
«Григорій
Куроп’ятников» відвідали шефи
– представники Кіровоградської облдержадміністрації, які
привітали екіпаж із професійним святом та привезли смачні
подарунки.
n

НА БЛАГО КРАЇНИ

Молодь робить
свідомий вибір
85 курсантів Навчального центру
Держприкордонслужби України прийняли присягу
на вірність Українському народові. Таким кроком
наші хлопці та дівчата зобов’язалися будь–що
захищати цілісність країни.
Катерина СОРОКОПУД

Багато хто вирішив стати
прикордонником за прикладом
рідних, як-от: Михайло Мали-

до молодого поповнення звернулися представники обласної
та міської влади, ветераниприкордонники, батьки новобранців і т.в.о. начальника Навчального центру полковник
Ігор Павлов.

Допомога від обраних
Відвідуючи відділ прикордонної служби
«Ужгород» Голова Закарпатської ОДА Валерій
Лунченко вручив матеріально–технічні засоби
для тих охоронців рубежу, які незабаром
вирушатимуть на східні кордони України.
Роман ПАВЛЕНКО

новський, Діана Токач, Жанна
Ріпа, Юрій Коломієць, Олександра Рапак. До речі, 21-річна Саша
– племінниця загиблого генералмайора Ігоря Момота. На запитання чому обрала саме цей шлях
говорить: «У мене у сім’ї багато
військових, тому і я вирішила
продовжити справу своїх родичів. Маю яскравий приклад для
наслідування. Та й душа у мене
до цього лежить». Дівчина запевнила, що не зрадить пам’яті свого
славетного дядька й боротиметься за Україну.
Урочистості
розпочалися
з внесення на плац Бойового
Прапору та ікони Преподобного Іллі Муромця Святого
(покровителя Прикордонних
військ). Із напутніми словами

З сумом в очах, але з великою гордістю Ігор Валерійович
поставив молодому поколінню
у приклад героїчного прикордонника генерал-майора Ігоря
Момота, який з перших днів
війни на Донбасі й до останнього подиху захищав рубежі
рідної країни. Загалом за час
проведення АТО свої життя віддали дев’ять прикордонників із
Навчального центру. Хвилиною
мовчання присутні вшанували
пам’ять героїв.
Українці, які в такий скрутний для держави час присягають на вірність своєму народові,
гідні найвищої похвали. І поки
в нас є і така свідома молодь, то
Україна буде сильною суверенною державою!
n

3

Як зазначив очільник області, спорядження та екіпіровку
для «зелених кашкетів» закуплено за спонсорські кошти з
ініціативи групи депутатів краю.
Вони хочуть хоч якось полегшити службу нашим прикордонникам у зоні проведення АТО й
зберегти найголовніше для кожної людини – здоров’я та життя.
Що стосується безпосередньо матеріальних засобів,

то серед них по 30 комплектів
кевларових шоломів, розвантажувальних жилетів, польової
форми, спальних мішків та індивідуальних медичних аптечок. З технічного оснащення
прикордонники отримали тепловізор, шість радіостанцій,
три біноклі, маскувальну сітку
та бензопилу.
Керівництво та персонал
Чопського загону щиро дякують
усім ініціаторам такого благородного волевиявлення за розуміння й підтримку у справі захисту нашої Батьківщини.
n

Прикордонники
Херсонського загону спільно
зі співробітниками СБУ та
митниці виявили у
м. Цюрюпинськ незвичайний
вантаж. Його знайшли під
час поглибленого огляду
вантажного автомобіля «ДАФ»
однієї із фірм-перевізників,
що прямував із Сімферополя
до Києва. Посилка складалася
із 34 ящиків з різноманітним
дитячим та побутовим крамом.
Серед них пильні правоохоронці
знайшли 3 ящики з літературою
військово-технічного змісту
та 7 ящиків з переговорними
пристроями для літаків. Наразі
за фактом виявленого товару
ведеться перевірка.

n Блокпост

спрацював на «5»
Це трапилося вночі, на
блокпосту в населеному
пункті Тарани Шахтарського
району Донецької області. Тут
затримали 5 осіб, скоріш за
все, причетних до тероризму
на Сході нашої країни.
Автомобіль «Пежо», в якому
їхали невідомі, не виконав
вимоги про зупинку, внаслідок
чого правоохоронцям довелося
здійснити попереджувальні
постріли. Зрештою іномарка
все-таки зупинилася. В ній
знаходилися 5 пасажирів.
Четверо з них громадяни
України, один – росіянин. Під
час огляду авто та особистих
речей пасажирів було знайдено
3 гранати (1 РГД-5 та 2
Ф-1), 1 АК-5.45, підсумок з 2
магазинами, патрони розсипом
та 2 туристичні намети.
Причетність даних громадян
до терористичної діяльності
та джерела походження зброї
встановлюються.
Людмила ТКАЧЕНКО

n Обеззброїли
мисливця

350 набоїв до мисливської
зброї намагався приховано
провезти через державний
кордон у пункті пропуску
«Краковець», що на
Львівщині, 48-річний житель
Вінниччини. Прибувши на
власному автомобілі в пункт
пропуску, чоловік обрав для
проходження контролю смугу
руху «зелений коридор».
Однак прикордонники
під час здійснення огляду
транспортного засобу, під
сидіннями авто помітили
декілька вміло запакованих
коробок. Як з’ясувалося у
подальшому, у них знаходилися
набої та запчастини до зброї.
Всього було виявлено 300
мисливських набоїв калібру
7,62 мм, 50 мисливських
набоїв калібру 5,45 мм
та 1 подавлювач шуму
до мисливської зброї.
Смертоносний багаж
прикордонники передали
працівникам органів
внутрішніх справ, які прибули
у пункт пропуску.
Іван ГАЛКІН
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ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ

Андрій КУЧЕРОВ

СУХА СТАТИСТИКА
Україна за загальною площею
є однією з найбільших країн у Європі. Ми випереджаємо такі країни – велетні як Франція, Іспанія,
Швеція та Германія. Разом з тим,
Україна має і найбільш протяжні
кордони. Загальна їх протяжність
становить 6992,982 км, з яких сухопутна ділянка майже 5638 км,
морська – 1355 км.
Українсько-російський сегмент є найбільш протяжним
серед інших та становить 2295
км. Причому сухопутна ділянка – 1974,04 км, морська – 321
км. Кордон проходить у межах 7
областей: Донецька, Луганська,
Харківська, Сумська, Чернігівська, Запорізька, Херсонська та
Автономна Республіка Крим.
ПРАВОВЕ ОФОРМЛЕННЯ
Напевно ні одна ділянка
кордону з сусідніми країнами не проходила такий важкий
шлях правового оформлення,
як українсько-російська. Але,
незважаючи на кілька десятків
зустрічей на рівні спільних комісій, сьогодні ця ділянка не демаркована. Початок і своєрідне
завершення цьому процесу було
покладено 7 листопада 2012 року.
Тоді, у Чернігівській області,
неподалік від міжнародного автомобільного пункту пропуску
«Сеньківка», було встановлено
перший прикордонний знак на
українсько-російському кордоні.
Що ж стосується морського
кордону в Азовському морі, то
красномовним свідченням відношення російських прикордонників до українських громадян
(нехай і потенційних браконьєрів) став випадок, який стався
17 липня 2013 року в Азовському
морі. В той день катер берегової
охорони прикордонної служби
Російської Федерації «уміло зупинив» баркас, в якому перебу-

проект та техніко-економічне
обґрунтування будівництва укріпленої стіни. За висновками його
авторів, документ передбачає будівництво на 1920 кілометрів кордону з Росією суцільного металевого паркану з високоміцної сталі
з колючим дротом, по якому буде
проходити електричний струм.
Будівництво стіни передбачено
на території Донецької, Харківської та Луганської областей. За
поданим проектом, підходи до
загорожі повинні перегороджуватися глибокими і широкими
ровами та колючим дротом, як з
російського, так і з українського
боку. Це дозволить виключити
доступ до загорожі мирних жителів, тварин, а також автотран-

Фото Олександра ЯКОВЕНКА

контрольно-слідових смуг, спостережних веж, постів для прихованого спостереження тощо.
Так, на сьогоднішній день,
враховуючи нестабільну обстановку, на цьому сегменті було
встановлено понад 11500 інформаційних знаків «Увага! Державний кордон України. Прохід заборонено», облаштовано
224 укріплених постів біля доріг, встановлено 398 бетонних
блоків, обладнано 233 позиції
для оборони, 458 окопів, 1,5 км
траншей, блоковано понад 1400
доріг поза пунктами пропуску,
створено 414 постів прихованого спостереження та 117 позицій
для технічних засобів охорони
кордону

Краще гарний паркан,
аніж поганий сусід
Тему перспектив українсько–російських відносин останнім часом стабільно
пов’язують до спільного кордону. Це і не дивно, адже будь–який аспект
двосторонньої діяльності давно не відповідає характеристиці, що колись
дали лінії зустрічі двох держав від Чернігівщини до Керчі: «кордон дружби».
Сьогодні «кордон дружби» уже у минулому. Він политий кров’ю українських
силовиків, які не охороняють, а обороняють український кордон. І на часі стоїть
питання як швидко та ефективно облаштувати цю ділянку. Є безліч варіантів та
пропозицій. Щоб дійсно знайти мудре та математично виважене рішення, яке
грунтуватиметься на єдиному знаменнику, необхідно знати, що знаходиться у
своєрідному чисельнику.
вали п'ятеро громадян України.
Як результат переслідування,
четверо загиблих, а один з кульовими пораненнями ледь вижив і
перебував під слідством...
ОБЛАШТУВАННЯ КОРДОНУ
Протягом останніх років
українською стороною було проведено комплекс заходів з облаштування цього сегменту спільної
межі. Основні зусилля зосереджувалися на позначенні лінії кордону інформаційними покажчиками, облаштуванні на загрозливих
напрямах інженерних перешкод,

За ствердженням фахівців
найбільш уразливими є ділянки Донецької та Луганської областей, де ще до загострення
ситуації спостерігались активні
спроби щодо незаконного переміщення через кордон різного
виду товарів, контрабанди зброї,
боєприпасів та наркотичних речовин.
ПАРКАН КОЛОМОЙСЬКОГО
Не так давно Голова Дніпропетровської
облдержадміністрації виступив з досить несподіваною на перший погляд
пропозицією. Ігор Коломойський запропонував у найкоротші терміни встановити по всій
довжині українсько-російського
кордону паркан з інженерними
спорудами. Губернатор Дніпропетровщини стверджує, що вартість встановлення металевого
паркану складе близько 50 мільйонів євро. Загальна ж вартість
інженерних робіт зі створення
такого загородження коштуватиме не більше 100 мільйонів євро.
В Адміністрацію Президента
України переданий інженерний

спорту і бронетехніки. Закритий
для проникнення випадкових
людей простір між ровами і парканом має бути повністю оснащено сигнальними та протипіхотними мінами. Передбачається, що
вздовж «стіни» будуть переміщуватись мотоманеврені групи прикордонників, Нацгвардії, а при
необхідності їх можна зміцнити
підрозділами ЗСУ.
Крім того, у розрахунках
зазначається, що фінансування проекту передбачається за
рахунок благодійних фондів.
Все, що потрібно для будівництва виготовляють в Україні. З
цієї точки зору – це хороший
інфраструктурний проект, який
спирається на українську промисловість.
ЩО ПРОПОНУЮТЬ ФАХІВЦІ
Нещодавно на урядовому
рівні проходили консультації
щодо комплексу заходів для
щільного прикриття українськоросійського кордону. І хоча висновки цього засідання не були
оприлюднені, основні напрямки
роботи не є таємницею.

Основними підходами до
удосконалення інженерного облаштування кордону експерти
пропонують вважати: на найбільш загрозливих напрямках
створення суцільного рова, будівництво загородження висотою не менше двох метрів, обладнане сигнальними датчиками
руху та контрольно-слідової смуги шириною до п’яти метрів. На
всій протяжності цього сегменту
кордону повинна бути створена
система
оптико-електронного
спостереження з центрами дистанційного контролю.
На інших ділянках, менш
загрозливих, планується розширення існуючих ровів, облаштування контрольно-слідових
смуг, встановлення додаткових
прикордонних веж для візуального спостереження, укріплення
рокадних доріг для переміщення
службового автотранспорту та
реагування по обстановці.
Для координації дій всіх заінтересованих міністерств і відомств
передбачено створити міжвідомчу комісію з питань інженерного облаштування українськоросійського державного кордону.
МУР НА МЕЖІ:
ДАВНЯ СВІТОВА ПРАКТИКА
Звичайному громадянину будівництво паркану на кордоні з
Росією та значне його інженерне
посилення може здатись рішенням надзвичайним. І крім славнозвісної Берлінської стіни, яка
проіснувала 28 років та мала протяжність 155 км, і згадати нема
чого. Однак, така практика для
цивілізованого світу не є новинкою.
Туреччина побудувала стіну
проти проникнення курдських
терористів на території прикордонного району, оспорюваного Сирією. Індійський паркан,
який розділяє Кашмір, простягнувся на 550 кілометрів. Пакистан побудував бар'єр на кордоні
з Афганістаном довжиною в 2400
кілометрів.
Нарешті всім відома позиція
Сполучених Штатів Америки,
яка, захищаючись від мігрантів та
криміналітету, відгородилась від
Мексики коштовним парканом.
Ізраїль у такий спосіб відгороджується від арабських терористів.
І все це сприймається світовою
спільнотою позитивно, адже кожна країна намагається захистити
своїх громадян, своє майбутнє,
та встановити мир і спокій у країні. Так що, переймати передовий
досвід у поєднанні з високими
технологіями щодо забезпечення
безпеки у нашій державі є у кого.
ОСТАННІМ РЯДКОМ
Україна почала роботи зі
створення
450-кілометрового
рову на придністровській ділянці українсько-молдовського
кордону. Рів шириною 3,5 метра
і глибиною 2-3 метри створюється для блокування можливого
руху важкої військової техніки
і переміщення контрабандних
вантажів. І хоча це не стіна, а
лише рів, але і він є справжньою
інженерною спорудою. Хочеться
надіятись, що цей запобіжний
захід стане першою та останньою
перешкодою для темних сил.
Україна прагне миру і знаходиться на своєрідному світлому боці
протистояння.
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Втеча з «Луганди»
Подейкують, навіть сомалійські пірати
ображаються, коли їх зрівнюють з бойовиками,
які звірствують на українському Донбасі. Через
дику поведінку місцевих ватажків, контрольовані
терористами ДНР та ЛНР території жартома
називають «Луганда» та «Донбабве». Але мирним
людям, міста яких стали ареалом свавілля усілякого
зброду, від п’яниць–наркоманів до професійних
вбивць, нині не до жартів.
Олена ТАЩИЛІНА

Вони, як і більшість в Луганську, залишалися пасивними спостерігачами політичного
бурління. Спершу з острахом
дивилися на «Майдан» та зомбовані російською пропагандою
боялися приходу «єврогеїв та
бєндерофашистів». Потім псевдореферендум, а далі: федерація, автономія, анексія… Будь
що буде, – думали вони, залишаючись осторонь, – від нас і
так нічого не залежить. З цими
подіями з’явилося багато людей
в шапках-балаклавах, спершу
з битками-кийками, потім вже
з вогнепальною зброєю, потім
прийшли невідомі воєнізовані формування. Вони називали себе на майданівський лад
– «самооборона», потім, щоб
здаватися ближчими до народу
– «народне ополчення», а коли
приховувати своє єство уже не
було потреби, проявили себе
грабіжниками, насильниками,

вбивцями, які прагнули тримати в страху та тероризувати всіх
і вся довкола.
Більш тривожні дзвінки від
родичів з малої батьківщини
почали поступати після визволення Слов’янська, звідки значна частина бойовиків втекла у
Луганськ. Але свекруха якось не
хотіла показувати весь жах буття.
Та от днями дзвінок:
– Оленко, доню, допомагай.
Сил більше немає. Через постійні обстріли вже третій тиждень
живемо у страху. Як тільки починають звучати «Гради», міномети, я закочую візок з чоловіком
(інвалідом без однієї ноги) у ванну, сама ховаюсь в туалеті і молимось, щоб не попало в нас.
Щось подібне розповіла і
кума. Вони з чоловіком практично живуть у ванній.
Почалася підготовка до евакуації сімей свекрухи і куми.
Підключили всіх рідних і друзів.
Квитки на потяг придбали за допомогою банківської картки, а в
Луганськ відправили код, щоб їх
роздрукувати на вокзалі.

Знайти машину до вокзалу
виявилося справжнім випробовуванням. Таксувати під кулями
– дурних нема, навіть за великі
гроші, а бойовики заборонили
від 21 липня пересуватися по Луганську та виїжджати з міста на
власному автотранспорті. Довелося телефонувати однокласнику, який, м’яко кажучи, не підтримує київську владу.
– Та у нас все добре, таксі,
маршрутки їздять. Чого ви паніку наганяєте, – кричав у трубку
співрозмовник. І це після того,
як я перебрала з десяток номерів
служб таксі з однаковим негативним результатом. Звідси допомоги чекати було марно.
Почали шукати машину через волонтерські служби. Нам
дали контакт водія буса, який
зголосився підвезти. За дорогу
до вокзалу, яка ще минулої зими
коштувала на таксі 30 гривень,
довелося віддати купюру з Григорієм Сковородою.
Приїхали завчасно, роздрукували квитки. Сидять, чекають,
трясуться щоб обстріл не почав-

ся. Згодом пролунало: «рух поїздів припинено на невизначений
термін через підірвані колії».
Далі чекати не було сенсу, треба тікати з вокзалу, бо наближалася
комендантська година, а, відповідно, зростала і небезпека схопити
кулю. Тим же бусом повернулися
назад. Благо водій проявив співчуття і більше грошей не взяв.
Наступна спроба виїхати знову ж таки організовувалася через
волонтерів. Знайшли 18-місний
бус, водій якого зголосився на
евакуаційний рейс. Та після того,
як чоловік куми – досвідчений
автомобіліст – дізнався маршрут
руху, від цієї ідеї довелось відмовитись. Шлях «Мерседеса» пролягав через райони, де часом кулі
літають, як комарі на болоті.
Від безвиході наважилися
на відчайдушний крок. Родичі з
самого ранку сіли у старенький
жигуль, сподіваючись, що машина не підведе, та рушили з мікрорайону Мирний маленькими
вуличками на виїзд з Луганська
в напрямку Станиці Луганської.
На блок-постах терористам по-

яснювали, що везуть інваліда.
Це допомогло – бойовики перевіряли, що у свекра дійсно немає
ноги і пропускали. Маринівка –
Нижнє Тепле – Петрівка і УРА!!!!
– Щастя, а над цим населеним
пунктом – жовто-блакитний
стяг. Так державній символіці
України вони раніше не раділи
ніколи.
Дізнавшись про маршрут
руху «жигулів» наші військові на
блокпосту біля Куп’янська назвали «екіпаж» легковика щасливцями. Бійцям по радіостанції
передали, що на дорозі, якою
їхали родичі, в районі Станиці
Луганської снаряди чи-то терористів, чи-то російських військових, розбомбили пасажирський
мікроавтобус. Хотілося б вірити,
що це був не той самий 18-містний «Мерседес», яким тікали від
терористів мирні луганчани.
Далі родичі дісталися до
Харкова, нині думають як перебратися ближче до Києва, але ці
клопоти у порівняні з пережитим, здаються вже не такими й
проблемними.
n

АТО

Війна є? Війни немає?

На фоні досить вдалих операцій, які проводять Збройні Сили та
Нацгвардія України в зоні АТО, прикордонним підрозділам, які
стримують навалу агресора на кордоні, доводиться вкрай важко.
З ними воюють не лише терористи, але й регулярні війська Росії.
Десь третина обстрілів проводиться з сусідньої території. Та
найважче визнавати те, що тебе «прасують» «Градом» із суміжної
держави, а ти у відповідь стріляти не можеш.
Олег БОЙКО,
на фото розбомблений
пункт пропуску «Красна Талівка»

Коли Росія безперешкодно пропускала в Україну бойовиків, здавалося – куди далі? Коли Росія направляла
бойовикам зброю і військову техніку,
– здавалося куди далі? Коли Росія різними видами зброї обстрілює позиції
українських військових, прикордонників, гвардійців, виникає питання, – що
далі?

Хоч і без оголошення війни, фактично
російська армія вже воює проти нас, в той
час як Україна номінально співпрацює із
сусідом за Договором про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і
Російською Федерацією. Але як пояснити
родичам загиблих бійців, що життя їх рідних забрали «дружні» війська?
Важко бачити, як путінські солдати
в соцмережах кичаться тим, що розстрілюють українців, як жителі російського
прикордоння викладають в мережу відео
обстрілу українських земель реактивною
артилерією. США, НАТО викладають в
загальний доступ супутникові знімки з

доказами збройної підтримки Росією терористів, але господар Кремля і його прибічники продовжують наполягати, що це
все інсинуації.
Найскладніше у цій гібридній війні
те, що наша країна намагається дотримуватися усіх правових і моральних норм,
а опоненти прагнуть порушити всі устої
світового та міждержавного устрою. І навіть після того, як терористи російським
«БУКом» збили цивільний пасажирський
літак і налаштували проти себе чи не все
світове співтовариство, брехнею та наглістю вони намагаються приховати свою
вину. Відтак і ситуація на кордоні лише
загострюється і на деескалацію напруги
жодного натяку немає.
Сьогодні ми бачимо, що російські війська зосереджуються не лише навпроти
Донецької та Луганської областей. Неабияку активність армія країни-агресора
демонструє також на ділянках держрубежу, суміжних з Чернігівською, Сумською, Харківською областями, на межі
між окупованим Кримом і материковою
Україною. Сусідські військовослужбовці
та техніка, як і гітлерівці на початку літа
1941-го, організовують провокації на кордоні. Вони імітують наступ та перед лінією
рубежу розвертаються і повертаються назад, рухаються вздовж кордону тощо.
Іноді формальну причину для відкриття вогню сусідам дають терористи.
Останні стріляють з України за кордон, а з
суміжного боку відкривається вогонь, але
не у відповідь, а по позиціях прикордонників, гвардійців, бійців ЗСУ.
Якщо раніше росіяни приховували свої
злочини і стріляли артилерією з глибокого тилу, то сьогодні вони не соромляться
впритул обстрілювати Україну в тісній координації з терористами. Так, днями з території Росії вогнем з танка був розстріляний
блокпост Збройних Сил України в районі

населеного пункту Григорівка. В результаті обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення. Через
кілька днів протитанковими керованими
ракетами (ПТКР) з Росії обстріляли пункт
пропуску «Красна Талівка» (напередодні
«Красну Талівку» з лінії кордону обстріляли ПТКРами терористи, коли в пункті
пропуску здійснювалось оформлення цивільних осіб). Наряди, які після обстрілу
висунулися на ділянку можливого порушення кордону, попали під мінометний обстріл терористів. Згодом над обстріляним
пунктом пропуску «повисів» російський
військовий Мі-24, ще три гвинтокрила ЗС
РФ здійснили обліт вздовж кордону ділянки відділу «Красна Талівка».
Загалом, військова авіація сусідаагресора значно активізувалась. Днями
на аеродромі міста Валуйки, що за 18 км
від кордону України, виявлено базування
майже трьох десятків вертольотів КА-52
та двох надзвукових літаків. Гелікоптери і
безпілотники періодично пролітають над
українським кордоном, а то й залітають
глибше. Так, перед мінометно-гаубичними
обстрілами з Росії пункту пропуску «Довжанський», внаслідок яких загинули 5
прикордонників, біля пункту пропуску
українці збили два безпілотники.
Відверта агресія росіян на кордоні
демонструє, що їм конче необхідно відкрити коридори для того, щоб поповнити
ресурси бойовиків – живою силою, технікою та озброєнням. І тим часом, поки
кордон тримається, хоч і під сусідськотерористичним обстрілом, щодень на
Донбасі стає більше населених пунктів,
над якими символом мирного життя піднімається синьо-жовте знамено. І жителі
цих сіл і міст і інші учасники АТО, і вся
Україна вболівають за хранителів миру, які
між двох вогнів мужньо та самовіддано несуть службу на кордоні.
n
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Герої не вмирають!

людиною він, як тільки в бік прикордонників пролунав перший постріл терориста, рвався допомогти побратимам.
Тієї кривавої п’ятниці (за 2 дні до роЗа неписаними правилами неоголошена війна продовжує забирати тації) прикордонники отримали сигнал
найкращих, а Україна продовжує втрачати героїв, які до останнього від військовослужбовців Збройних Сил.
відстоюють самобутність рідної землі. Прикордонний пункт
Ті просили допомогти вивезти поранепропуску «Довжанський» надовго залишиться для нас кривавою
них із щойно обстріляного терористами
блок-поста поблизу «Довжанського».
міткою на лінії українсько–агресорського кордону. За іронією долі
БТР виїхав, але його рух перервав постарший сержант Анатолій Луцко та сержант Василь Поляков,
стріл ПТУРа. Сержант Володимир Сова,
рятуючи життя інших, втратили власні. Спілкуючись із тими, хто
який керував машиною, озирнувся і подобре знав героїв, розумієш, що Україна зазнала непоправної
втрати, адже у небуття пішли люди, котрі будь–що хотіли врятувати бачив, що його товариша Анатолія, який
сидів на місці оператора-навідника, роНеньку від пропасті, в яку її так цинічно намагаються зіштовхнути
зірвало. Нехай і зі значною контузією,
«руссо терорісто».
але Володимиру пощастило вчасно вибратися із палаючого БТРа, другий постріл терористів підірвав те, що уціліло
після першого.
Товариші згадують, що Анатолій жодного разу не поскаржився на умови, в яких
вони всі перебували, адже іноді доводилося ночувати просто неба. Він же смиренно сприймав усе як належне, бо в цьому
бачив виконання свого обов’язку перед
країною, де живуть його батьки і підростає
улюблена племінниця.
Надзвичайно комунікабельний і небайдужий до чужого горя хлопець вів активний спосіб життя. Для нього завжди
були відкриті двері до осель колег, куди
його часто запрошували на вечірні посиденьки із задушевними розмовами.
До всього, старший сержант Луцко
був ще й хорошим знавцем ветеринарної
Старший сержант Анатолій Луцко та сержант Василь Поляков (на фото обидва справа)
справи. Заочно закінчивши спеціалізоваразом із бойовими побратимами
ний коледж він мимоволі перетворився на
на Кіровоградщину, де мали сповістити ро- «позаштатного» ветеринара. За порадою
Валентина ЛАЗАРЧУК
дину Луцків про страшну трагедію – втрату до Анатолія зверталися і кінологи, і співсина і брата.
службовці, і їхні друзі.
27-річний Анатолій Степанович (неТа повернімося до трагічних подій
12 червня о 6.00 начальник їдальні Го- зважаючи на молодий вік у військовій поблизу «Довжанського». Як тільки БТР
ловного центру зв’язку старший прапорщик частині до нього зверталися виключно прикордонників дістався до місця, серІгор Туркан отримав смс від свого колеги та так) користувався беззаперечним авто- жант Василь Поляков першим зіскочив
хорошого друга Анатолія Луцка: «Доброго ритетом. Начальник
до одного з поранених, але
ранку. Ми вже в дорозі». Далі в основному складу відділення протільки потім зрозумів,
так і перекидалися повідомленнями, адже довольчого
забезпещо допомога йому вже
спілкуватися в зоні АТО у відкритому теле- чення Головного центру
не знадобиться. Тому
фонному ефірі не завжди безпечно: ворог не зв’язку старший сержант
вирішив хоча б забрати
спить. Нерідко на запитання «Як твої спра- Анатолій Луцко до всіх
тіло. В той момент прови?» Анатолій лаконічно відписував «На 5». завдань ставився відполунав перший постріл у
Та сталося так, що доля відміряла йому рів- відально, жив по совісті й
БТР, в результаті чого зано місяць на тій неоголошеній війні, і вже 12 не терпів обману. Будучи по
гинув старший сержант
липня о 6.00 товариші по службі прямували природі своїй справедливою
Анатолій Луцко. 23-річний

Василь знайшов сховок в окопі. Тоді на
підмогу саме під’їхав 2-ий БТР на чолі з
підполковником Олександром Саганом.
За секунду Василь уже мчався до свого
командира. Така необережність виявилася для нього фатальною – снайпер влучив
хлопцю в потилицю. Його товариші й досі
не можуть пояснити чому Василь так повівся. Скидалося на те, що він хотів доповісти командиру про щось невідкладне,
ніби від цього залежало чиєсь життя. Натомість заплатив за такий відчайдушний
крок найдорожчу ціну.
Інспектор 1-ої категорії майстерначальник відділення спеціальної техніки
мобільного прикордонного загону старший прапорщик Сергій Ковальчук більше
року був для покійного Василя Полякова
начальником. Каже, що йому з підлеглим
дійсно пощастило – Василь, незважаючи
на молодий вік, зарекомендував себе як
врівноважена і зосереджена людина. Діло
своє знав і робив «на відмінно». Кращого
спеціаліста зі зброї в підрозділі було не
знайти. Чотири БТРи, що згодом відправилися на Схід, пристрілював саме він.
Хороші відгуки про тоді ще курсанта Навчального центру Держприкордонслужби
надходили й від викладачів Василя. Мовляв, рідко можна зустріти такого старанного учня, який за рівнем обізнаності в
зброї міг «потягатися» зі своїми наставниками. Василя поважали як людину, як
військовослужбовця, і як хорошого фахівця, тому в колективі він був негласним
лідером.
10 годин побратими не могли забрати
тіла вбитих – прилеглу територію контро
лював снайпер, та й боєкомплект БТРа
внаслідок пожежі детонував.
На жаль, останнім часом в Україні все
частіше лунає фраза «Герої не вмирають».
І це дійсно так. Назавжди в серцях рідних, друзів і колег-побратимів залишиться світла пам'ять про старшого сержанта
Анатолія Луцка та сержанта Василя Полякова як про вірних товаришів, відданих прикордонників та просто людей із
великої літери. Дуже влучно сказав про
загиблих старший прапорщик Сергій Ковальчук: «Якби в нас було більше таких
хлопців, то наша армія була б непереможною, та й Україна б упевненіше розправляла плечі».
n

Не забудемо ніколи
Не встиг Могилів–Подільський оговтатися від
загибелі своїх мешканців – воїна нацгвардії
Андрія Бровінського та прикордонника сержанта
Олега Глущака, як смерть забрала ще чотирьох
охоронців кордону: старшого лейтенанта
Олександра Дзюбелюка, прапорщика Володимира
Блажка, старшого солдата Павла Дмитренка
та старшого сержанта Віктора Соколовського.
Вінничина, як і вся Україна, в жалобі…
Людмила КАТЕРИНИЧ

Воїни загинули 27 липня в результаті масованого артобстрілу
пункту пропуску «Довжанський».
250 снарядів були випущені з російської території по позиціях
прикордонників. Ось що розповів
один із уцілілих бійців: – «Спочатку били з «Градів», а потім почали
падати снаряди. Вони летіли тихо
– ми вперше таке побачили! Все
змішалось із землею, повсюди воронки зростом з людину. Не знаю,
що це було, але від попадання на
берці якоїсь речовини, вони розлазились одразу. Хлопці загинули,
переховуючись від обстрілу, в одному з бліндажів».
Як тільки-но в місто прийшла
сумна звістка, згорьовані родичі,

друзі загиблих, десятки городян
перекрили дорогу біля управління прикордонного загону, а згодом рушили до міжнародного
автомобільного пункту пропуску
«Могилів-Подільський» і повністю заблокували рух транспорту…
Люди вимагали від командира
загону негайного надати допомогу та підтримку тим, хто захищає
«Довжанський». У свою чергу
полковник Рустам Алієв зазначив:
«Командування загону докладає
усіх зусиль, аби допомогти нашим
воїнам. Вимоги усіх, хто пікетує
пункт пропуску, передані керівництву Держприкордонслужби, яка
вживає заходів зі збереження життя ваших рідних та виведення їх із
небезпечної зони». Люди, чекаючи
вирішення життєво важливого питання, протягом кількох днів про-

довжували пікетувати міст, який
з’єднує Могилів-Подільський із
молдовським селищем Отач.
Важко пережити таку непоправну втрату…Словами її не
передати…Перед очима наймолодший – Саша Дзюбелюк.
23 липня, за три дні до загибелі,
молодий офіцер приймав вітання від бойових товаришів з днем
народження. Йому виповнилося
24 роки…. За місяць до героїчної
смерті на бойовому посту зустрів
своє 32-річчя Володя Блажко…
Всього 44 роки відміряла доля
Павлові Дмитренку та 28 літ – Віктору Соколовському. Ще б жити
та й жити…Але у війни свої зловіщі правила, результатом яких є
криваві обжинки, густо зрошені
сльозами батьків, дружин, дітей.
...Схилимо голови перед мужніми воїнами-прикордонниками,
які загинули на посту, не зрадивши Батьківщині та Присязі. Вони
віддали життя за те, щоб Україна
жила у спокої та мирі! Пам’ятаймо
про них. Сьогодні, завтра, вічно.
Слава героям!
n

Старший лейтенант
Олександр ДЗЮБЕЛЮК

Прапорщик
Володимир БЛАЖКО

Старший сержант
Віктор СОКОЛОВСЬКИЙ

Старший солдат
Павло ДМИТРЕНКО
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ПАМ’ЯТЬ НАЩАДКІВ

Естафета вірності
У липні на Поліській землі стартувала інформаційна
телерадіоестафета «Вірність кордону», яка за ініціативою
Ради ветеранів Житомирського прикордонного загону спільно
з Житомирською обласною державною телерадіокомпанією
проводиться вже четвертий рік поспіль. Головна її мета –
виховання молоді на прикладах відваги та героїзму воїнів–
прикордонників, вшанування пам’яті загиблих охоронців рубежу
та популяризація професії захисника кордонів держави.
Віктор ВИРВА

Не дивлячись на складну «буремність»
нинішнього часу, коли українські прикордонники разом зі своїми бойовими побратимами на Сході країни, проявляючи
мужність та героїзм, виборюють цілісність
нашої держави, пам’ять про старші покоління захисників кордону не меркне у
нашому суспільстві. Вшанування героїв
є і буде завжди святим обов’язком наших
співвітчизників у день нинішній і в роки
їхнього майбуття.
...З липня 2010-го року зініційована
ветеранами естафета «Вірність кордону»,
розпочавши свою ходу з Житомирщини,
згодом проходить на теренах Київщини та
Полтавщини. Взяти участь у ній запрошуються свідки тих непростих подій в історії
свого краю. Так, після проведення естафети на Житомирщині на адресу Голови комітету організації ветеранів ДПСУ надійшов
лист від члена ветеранської організації смт.
Ємільчино Ольги Філоненко, яка в роки
Вітчизняної війни була учасницею партизанського з’єднання під командуванням
прикордонника 94-го Сколенського загону,
Героя Радянського Союзу генерал-майора
Михайла Наумова. Звернувшись з проханням щодо присвоєння його імені одному з
прикордонних підрозділів Житомирського
загону, вона щиро дякує за те, що полеглих
її побратимів пам’ятає і глибоко шанує сучасне покоління.
У співпраці з обласним осередком
Всеукраїнської
громадської
організа-

ції «Товариство українських офіцерів» та
Коростенським козацьким товариством
«Древлянський гайдамацький курінь» Українського козацтва у минулому році Житомирською прикордонною ветеранською
організацією започатковано також естафету
«Пам'ять і примирення». Вона проходила
на Житомирщині з нагоди відзначення знаменних дат: 70-ї річниці визволення Укра
їни від фашистських загарбників, 95-х роковин Прикордонної охорони, 365-ї річниці
національно-визвольної боротьби українського народу під проводом Б. Хмельницького та 245-ліття козацько-селянського повстання «Коліївщина».
Цьогорічна телерадіоестафета «Вірність кордону» стартувала 11 липня в
день пам’яті про воїнів 94-го прикордонного загону та їх бойових побратимів, що
загинули у середині липня 1941 року у
нерівному бою з танковою колоною генерала Клейста на підступах до Києва.
Заходи відбулися за участю керівництва
Попільнянського району, делегації ветеранів Держприкордонслужби на чолі
з Головою комітету організації ветеранів
ДПСУ генерал-лейтенантом у відставці
Анатолієм Макаровим, громадськості та
учнівської молоді. Біля братської могили
загиблих героїв в селі Голубятин очільник Житомирської організації ветеранівприкордонників капітан 3 рангу запасу
В’ячеслав Пузовіков офіційно передав
оновлений естафетний символ заступнику керівника Фастівської райдержадміністрації Київської області Юрію Волкову.
Хвилиною мовчання присутні вшанували
і пам'ять загиблих воїнів – учасників ан-

титерористичної операції, що проходить
зараз на Сході України.
Під час проведення наступного етапу
естафетного руху в місті Фастів у парку
«Молодіжний», біля братської могили воїнів 91-го та 92-го прикордонних загонів,
що загинули на підступах до райцентру
Київщини 18 липня 1941 року, відбулося покладання квітів та мітинг-реквієм.
У своєму виступі очільник міста Фастова
Михайло Нетяжук зокрема зазначив: «Нинішня неоголошена війна, що відбувається на Сході України, ще раз засвідчила
про необхідність підтримання у високій
боєготовності захисників нашої держави.
Ми щиро надіємось і молимо Бога, щоб
неоголошена війна закінчилася, а українське суспільство нарешті зрозуміло необхідність всебічного забезпечення наших
Збройних Сил й охоронців державного
рубежу, які нині захищають рідну землю,
територіальну цілісність і незалежність
України. Ми повинні завжди пам’ятати
про героїв, що віддали своє життя заради
нашого майбутнього».
Цього ж дня в селі Елизаветівка Фастівського району біля пам’ятного місця
бою та загибелі прикордонників 94-го загону відбувся мітинг пам’яті «Лишилися
вірні присязі». Його учасники вшанували
безсмертний подвиг бійців, засвідчивши
нев’янучу з покоління в покоління пам’ять
про героїв. Пилипівський сільський голова

Микола Кириленко згадав добрим словом
односельчанина Віктора Павленка, який
встановлював обеліск прикордонникам в
Елизаветівці. «Ми вміємо не тільки працювати на рідній землі, а й берегти пам’ять
про її захисників», – сказав пилипчанин.
Голова Житомирської організації ветеранів прикордонників В’ячеслав Пузовіков подякував присутнім за народну
пам’ять про героїв та відзначив, що, на
жаль, у Васильківському районі до цього
часу ще не встановлено пам’ятного місця
прикордонникам 94-го загону, котрі 1941
року полягли в боротьбі з фашистськими
хагарбниками.
Прийнявши естафетний електронний
символ «Вірність кордону» представник
Васильківського району запевнив, що
отримані ним електронні носії інформації
надійдуть до 52-х сільських бібліотек, 38-и
шкіл району та активно використовуватимуться у виховній роботі з молоддю.
Останнє дійство по вшануванню
пам’яті воїнам, що полягли у бою з ворогом в 1941-45 роках, пройшло в селі Королівці Фастівського району, біля братської
могили, в яку були перепоховані в післявоєнні роки останки прикордонників 94го загону. Закінчилося воно піснею «Степом, степом», виконаною учасниками
фольклорного гурту «Світанок» та виступом аматорського колективу «Надвечір’я»
Будинку культури селища Борова.
n

БАЛАДА ПРО ВОЇНА

Запізнілий лист
Оскар МАЛИНОВСЬКИЙ

Дано героям двічі жить на світі,
В змаганнях вперше,
Вдруге – в славі й квіті,
Де він упав, горять червоні рожі!
(«Кров героя».
Іван Чумаченко)

...Селом Видранка, що на Волині, покотилася, як сухий горох по твердому
току, чутка: німці захопили у полон пораненого радянського прикордонника.
Окопавшись в яру біля Західного Бугу, він
один бився проти наступаючих фашистів.
Знищив, казали люди, дуже багато ворогів. Тяжко поранений, стріляв аж поки не
знепритомнів.
Так він і потрапив до рук ворогів, які
курним шляхом потягли його до будівлі
прикордонної застави – вона була майже
повністю зруйнована ворожою артилерією. Обливаючи холодною водою прикордонника, фашисти стали приводити його
до свідомості. Солдатський однострій на
полоненому увесь був залитий кров’ю.
Потім окупанти повели захопленого бійця
через усе село. Він йшов, скривавлений, з
безнадійно повислою рукою, залишаючи
на гарячій землі темнобурі плями крові.
Про що він думав того червневого дня
1941 року, знаючи, що його очікує лише
одно – смерть. Та всієї душею він давно
сприйняв як закон: прикордонник ніколи
не стане на коліна перед ворогом.
Лише кілька днів тому він писав рідним на Орловщину: «Якщо німці нападуть
на нашу Батьківщину, до останнього патрона буду громити гітлерівських бандитів. У полон не здамся. Рід наш не зганьблю. Смерті не боюся…».
Ще з піонерських літ він знав: такої ситуації, щоб червоноармієць потрапив у полон,

бути не може. Але ж тепер це сталося. І саме
з ним. Його пораненого, коли у кулеметній
стрічці закінчилися патрони, захопив ворог.
Що він має тепер робити?! Навіть у
безнадійному стані спробувати знайти вихід. Але виходу, здається, немає. Тоді слід
умерти так, щоб навіть смерть твоя була на
користь Батьківщині, як заповіт тим, хто
ще лишався живим і міг продовжити боротьбу з ворогом.
Це і була мужність перед лицем
смерті…
Його привели до двох автомашин, що
стояли прихованими в сільському саду.
Неподалік ще диміла спалена хата. З одного авто вийшов німець, який рукою показав, що полоненого чекають біля другої
машини. Із неї вийшли два офіцери.
Спершу були усмішки й обіцянки, потім груба лайка, від якої аж захлинався
перекладач. Фашисти хотіли добитися від
прикордонника потрібних їм відомостей.
А в нього на всі запитання була одна відповідь: «Говорити не буду».
Офіцери покликали двох солдатів.
Його кинули на землю й стали, як собаку,
били палицями. Били, піднімали і знову
допитували... Так продовжувалося кілька
разів. А він все мовчав.
Нарешті один із офіцерів, мабуть, по
чину старший, махнув рукою, і пораненого кинули на зелений килим шпоришу.
Пізно ввечері два німці з автоматами повели його до річки. Вибравши найвищу кручу, тут, ледве живого, прикордонника поставили на ноги і розстріляли. Свою останню
годину він зустрів просто і мужньо.

А його останній лист ще довго йшов
військовою поштою у глибокий тил країни. Отримавши його, двоє людей уже
похилого віку схвильовано розгорнули
солдатський трикутник, якого вони так
чекали. Упізнавши знайомий почерк сина,
вони ще й ще раз перечитували квапливі
рядки, писані найдорожчою людиною.
Читали, ще не знаючи, що це остання вісточка від їхнього сина.
«Любі мої батьки, здрастуйте! Не писав вам тривалий час, бо така обстановка
склалася. Кожен день ідуть заняття. За
мене не хвилюйтеся. Якщо знову буде затримка з листом, прошу, не переживайте.
А ти тату, як чоловік, будь мужнім, щоб
там не сталося, як почнеться війна. Будьте
упевнені, ми вас захистимо. Уже сутеніє,
закінчую писати, обіймаю вас. Бережіть
себе і вірте в щасливу зустріч. Ваш Сергій».
Солдат Кайданський Сергій Петрович
не внесений у список героїв. Він довго був
серед тих, хто пропав безвісті. Але він –
частинка того великого, ім’я якому героїзм. З подвигів сотень тисяч таких воїнів,
як він, і складалася Перемога.
Ось таким був він – молодий прикордонник Сергій Кайданський 1919 року
народження із російської Михайлівки,
що на Орловщині. Він проходив військову службу у залізничному полку 10-ї
дивізії НКВС, що охороняв залізничний
міст в районі шостої прикордонної застави біля села Видранка, що на Волині, того уже далекого недільного ранку
1941 року.
n

8

qrjlprfpoojl

ulrboj

№ 29, 1 серпня 2014 року
ПОНЕДІЛОК, 4 СЕРПНЯ 2014 РОКУ

11:15 «НЕ ПІДГАНЯЙ КОХАННЯ»

12:45 «УТІКАЧ»

01:05 «ВЕЛИКІ НЕПРИЄМНОСТІ»

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

У повненької 30-річної Каті трагедія. Кохана людина виявилася
бабієм. 6 років, упродовж яких
Катя чекала на заміжжя, пішли
нанівець. Подруги вирішують їй
допомогти – знайти по Інтернету
вигідного нареченого.

Жорстоко убита дружина хірурга
Річарда Кімбла. Його заарештовують за звинуваченням у вбивстві.
Доктор ховається і наодинці веде
пошук справжнього злочинця, у
той час як поліцейський дихає
йому в спину...

Про що говорять чоловіки? Звичайно, про жінок. Ні, ще про роботу, про гроші, про машини, про
футбол... Але, в основному, про
жінок. А за два дні, які герої фільму
проведуть у дорозі, обговорити
вони встигнуть чимало...

Валіза, набита чимось цінним,
привертає увагу абсолютно різних людей, змінюючи життя розведеного чоловіка, закоханої парочки, шахраїв, найманих вбивць,
двох агентів ФБР і ще кількох
людей...

ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00 Новини
06.10, 07.15, 08.15, 23.20

ІНТЕР
05.30 Т/с «Повернення

Спорт
06.25 Невiдоме про вiдомих
07.25, 00.30 Вiд першої
особи
07.40, 23.30 На слуху
08.25 Мультфiльм
08.35 Кориснi поради
09.00 Профiлактика
15.00 Вiкно в Америку
15.40 Брифiнг Кабмiну
України
15.45 Книга.ua
16.20 Т/с «Сержант Рокка»
18.05 Euronews
18.15 Час-Ч
18.30 Новини (iз
сурдоперекладом)
19.00, 04.00 Про головне
19.45 З перших вуст
19.55 Д/ф «Кофi Аннан.
Вiдкладена мрiя»
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.40 Схiд
21.45 Д/ф «Долина
в'язниць. Тюремна
iндустрiя»
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»

07.00
07.10
08.00
08.10
09.00
09.10

23.00, 00.00, 01.00
01.55
03.00
04.35
05.05

00:05 «ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ ЧОЛОВІКИ?»

Пiдсумки
ТелеАкадемiя
Т/с «Роксолана»
Хто в домi хазяїн?
Д/ф «Це моє життя.
Лариса Кадочникова»

11.05
12.00
12.25
13.15
14.00
14.25
15.25
16.15
17.45
18.10
19.00
20.00
20.40
23.30
01.20
03.00
03.25
04.10
04.50

Мухтара-2»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Х/ф «Тариф
«Щаслива родина»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство вели...
Легенди радянського
розшуку
Новини
Судовi справи
Сiмейний суд
Чекай на мене
Новини
Стосується кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Береги моєї
мрiї»
Т/с «Точка кипiння»
Х/ф «Доброго ранку»
Легенди бандитської
Одеси
Легенди бандитського
Києва
Легенди радянського
розшуку
Подробицi

1+1
06.00
06.55
08.45
10.00
10.35
11.00
12.20

Шiсть кадрiв
Х/ф «Хiд у вiдповiдь»
ТСН
М/с «Аладдiн»
М/с «Аладдiн»
Мiняю жiнку-7
Х/ф «Найкращий
друг сiм'ї»
Випускний вечір
в дитячому будинку. Гриша, Віра та Сергій мріють про майбутнє життя. Віра
повідомляє друзям, що хотіла б
вийти заміж, стати вірною дружиною і турботливою мамою.

16.30 Т/с «Величне столiття.
Роксолана-3»

ICTV
06.10 Служба розшуку дiтей
06.15 Факти
06.20 Свiтанок
07.20 Надзвичайнi

Заради любовi»

23.05 Т/с «Цiкава Варвара»
00.10 Х/ф «Восьминiжка»
02.30 Т/с «Величне столiття.
Роксолана-3»

04.30 Т/с «Цiкава Варвара»
05.20 Служба розшуку дiтей
05.25 Телемагазин

добре!

07.55 Неймовiрна правда

новини

про зiрок

08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки

08.55 Зiркове
09.55

10.10 Х/ф «На грi»
12.00 Т/с «Прокурорська
12.45
13.20
13.35
15.45
16.20
17.00
18.45
19.20

19.30 ТСН
20.30 Секретнi матерiали
21.00 Т/с «Гюльчатай-2.

СТБ
05.20 У пошуках iстини
06.05 Все буде

20.25
21.15
00.05

01.50
03.25

перевiрка»
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Полювання на
iзюбра»
Факти. День
Т/с «Полювання на
iзюбра»
Х/ф «На грi-2. Новий
рiвень»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Дiстало!
Свобода слова
Х/ф «Про що
розмовляють
чоловiки?» Y
Х/ф «Темний свiт» Y
Т/с «Дружини
футболiстiв.
Додатковий час»

11.15
13.20
14.20
16.00
18.00
18.30
20.00
20.55
22.00
22.35
23.35
00.30

02.00

життя
Х/ф «Дами
запрошують
кавалерiв»
Х/ф «Не пiдганяй
кохання»
Слiдство ведуть
екстрасенси
Битва
екстрасенсiв
Все буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Рiвняння
кохання»
«Вікна»-новини
Вагiтна у 16
Доньки-матерi
Х/ф «Дами
запрошують
кавалерiв»
Нiчний
ефiр

НОВИЙ
05.35 Kids'Time
05.40 М/с «Кiтпес»
06.15 Kids'Time
06.20 М/с «Кiтпес»
06.45 Т/с «Моя кохана

НТН
05.10 Т/с «Говорить

вiдьма»
07.45 Т/с «Смугасте щастя»
10.55 Х/ф «Мiстер нянька»

11.20 Т/с «Журов»
15.10 Т/с «Павутиння-5»
19.00, 21.40, 02.10, 04.20

Громила Шон
Армстронг влаштовується охоронцем у сім’ю
винахідника.
Охороняти доводиться, в основному, дітей господаря. Ці юні
технарі придумують технічні знаряддя тортур для
свого «вусатого
няня».

12.45
15.10
18.00
18.05
19.00
22.00
23.00
01.00
01.05
02.25
03.10
05.20

Х/ф «Утiкач»
Х/ф «Скеля»
Репортер
Т/с «До смертi
красива»
Т/с «Воронiни»
Т/с «Останнiй з
Магикян»
Т/с «Щасливi разом»
Репортер
Х/ф «Великi
неприємностi»
Т/с «Красунi в
Клiвлендi»
Зона ночi
25-й кадр

полiцiя!»

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

Свiдок

19.30 Т/с «Вулицi розбитих
22.00
23.45
00.40
02.40
04.50
05.20

лiхтарiв-10»
Т/с «Елементарно»
Т/с «Бестiя»
Т/с «CSI. Маямi-7»
Х/ф «Щури»
Випадковий свiдок
Легенди бандитського
Києва

ТЕТ
07.45 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
08.55 М/с «Гуфi i його
команда»
10.55 «Єралаш»
12.00 Т/с «Маленькi
таємницi»
13.50, 17.10 Даєш, молодь!
14.50 Вiталька
16.00, 01.00 «17+»
18.00, 23.00 Т/с
«Свiтлофор»
19.00 Розсмiши комiка
20.00 Т/с «Кухня»
21.00 Країна У
22.00, 00.00 6 кадрiв
01.50 Чортiвня щодня
02.40 Рай, гудбай
03.25 Теорiя зради

УКРАЇНА
06.15, 13.10 Т/с «ОСА»
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
03.15 Подiї
07.15 Ранок з Україною
09.15 Т/с «Не вiдпускай
мене»

14.00, 15.20, 17.10 Т/с
«Слiд»

18.00, 05.30 Т/с «Три зiрки»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Не жiноча
справа»

23.00 Подiї дня
23.30 Х/ф «Хелбой-2.

Золота армiя» Y

01.45 Х/ф «Клин

клином» Y

04.00 Х/ф «Я буду поряд»
ФУТБОЛ 1
07.10 Профайли
07.20, 10.55, 21.00, 00.50
Мундiаль. Матч-центр
08.55, 22.50 Аргентина –
Бельгiя. Чемпiонат
свiту ФIФА-2014. 1/4
фiналу
12.40, 02.40 Нiдерланди –
Коста-Рика.
Чемпiонат свiту
ФIФА-2014. 1/4
фiналу
15.25, 05.10 Великий
футбол. Бразилiя2014
16.25 Futbol Mundial
17.00 Чемпiонат України.
«Металург» –
«Говерла»
18.55 Live. Чемпiонат
України. «Iллiчiвець»
– «Чорноморець»

ВІВТОРОК, 5 СЕРПНЯ 2014 РОКУ

06:40 «СВІЙ СЕРЕД ЧУЖИХ, ЧУЖИЙ СЕРЕД СВОЇХ»

«ВИД НА ВБИВСТВО»

1+1

Дія відбувається після Громадянської війни. Група чекістів
везе золото до Москви, але їх
вбивають. У зраді підозрюють
їхнього керівника Шилова. Він
починає розшукувати золото і
докази своєї невинності.

Куди податися примарі, яку не приймають ні в пекло, ні в рай? Звичайно ж, у сім'ю. Але є проблема –
контакт з дружиною неможливий.
Одного разу привид знайомиться із
собі подібними, і це призводить до
несподіваних наслідків...

Коли вбивця виходить на полювання, будь-хто може стати його
жертвою. «Тузи» в суворій реальності виявляються звичайними
боягузливими «валетами», якщо
їм в обличчя дивиться дуло пістолета.

Агент 007 б'ється з двома злочинцями. Одного з них звуть
Макс – продукт генетичних досліджень нацистів, який задумав
знищити Силіконову долину. І
його помічниця Мей-Дей – екстремалка з тягою до злочинів.

06.00, 07.00, 08.00, 13.00

05.30 Т/с «Повернення

Новини

06.10, 07.15, 08.15, 23.20
Спорт

06.25 Невiдоме про вiдомих
07.25 Ера будiвництва
07.30, 00.30 Вiд першої
особи

07.45, 23.30 На слуху
08.25 Паспортний сервiс
08.35 Кориснi поради
09.00, 21.00, 01.20
Пiдсумки дня

09.50, 19.00 Про головне
10.30, 19.45 З перших вуст
10.35 Уряд на зв'язку з

громадянами
11.15, 05.00 Т/с
«МонтеКрiсто»
12.05 Т/с «П'ять хвилин до
метро»
13.15, 18.15 Час-Ч
13.40 М/с «Сандокан»
14.15 Хочу бути
14.35 Українського роду
14.50 Д/ф «Сiль iнкiв»
15.45 Брифiнг Кабмiну
України
16.00 Т/с «Сержант Рокка»
17.55 Euronews
18.30 Новини (iз
сурдоперекладом)
20.00 Д/ф «Мисливцi на
мамонтiв»
20.25 Д/с «Контингент.
Вiйна у В'єтнамi»
21.40 Схiд
21.50 Д/ф «Пол Смiт.
Дизайнер та
джентльмен»
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
Пiдсумки

00:10
ICTV

ІНТЕР

01.55 ТелеАкадемiя
03.00 Т/с «Роксолана»
04.00 Як ваше здоров'я?

22:25 «БЛЕКДЖЕК»
СТБ

ПЕРШИЙ

23.00, 00.00, 01.00

10:15 «МОСКОВСЬКІ СУТІНКИ»

1+1

07.00
07.10
08.00
08.10
09.00
09.10
11.55
12.00
12.25
13.10
14.00
14.20
15.15
17.45
18.10
19.00
20.00
20.40
23.30
01.25
03.05
03.50
04.10
04.50

Мухтара-2»
Новини
Ранок з
«Iнтером»
Новини
Ранок з
«Iнтером»
Новини
Т/с «Береги моєї
мрiї»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство вели...
Легенди радянського
розшуку
Новини
Судовi справи
Сiмейний суд
Новини
Стосується кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Береги моєї
мрiї»
Т/с «Точка кипiння»
Х/ф «Сила вiри»
Легенди бандитського
Києва
Мультфiльми
Легенди радянського
розшуку
Подробицi

1+1

ICTV

06.00 Шiсть
06.40

08.45
10.00
10.35
11.00
11.25
12.30
14.35
15.35
16.30
19.30
20.30
21.00
23.00
00.10
02.25
04.25
05.20
05.25

кадрiв
Х/ф «Свiй серед
чужих, чужий серед
своїх»
ТСН
М/с «Аладдiн»
М/с «Аладдiн»
М/с «Маша i Ведмiдь»
Iлюзiя
безпеки
Т/с «Гюльчатай-2.
Заради любовi»
Сiмейнi
мелодрами-2
Сiмейнi
мелодрами-2
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-3»
ТСН
Секретнi
матерiали
Т/с «Гюльчатай-2.
Заради любовi»
Т/с «Цiкава
Варвара»
Х/ф «Вид на
вбивство»
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-3»
Т/с «Цiкава
Варвара»
Служба розшуку
дiтей
Телемагазин

СТБ

04.00 Факти
04.35 Свiтанок
05.40 Свобода
слова

08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi
09.50
11.50
12.45
13.30
14.25
15.45
16.20
16.55
18.45
19.20
20.15
22.05

22.25
00.35
01.25
03.15

новини
Т/с «Убивча
сила»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Т/с «Самотнiй вовк»
Т/с «Полювання на
iзюбра»
Факти. День
Т/с «Полювання на
iзюбра»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти-6»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Лiтійний»
Факти. Вечiр
(росiйськомовний
випуск)
Х/ф «Блекджек» Y
Т/с «Революцiя»
Х/ф «ПiраМММiда» Y
Т/с «Полiцейська
академiя»

НОВИЙ

05.30 У пошуках iстини
06.10 Все буде добре!
08.00 Неймовiрна правда
09.15
10.15
12.05
13.00
16.00

18.00
18.30
20.00
20.55
22.00
22.35
00.30

про зiрок
Зiркове життя
Х/ф «Московськi
сутiнки» Y
Слiдство ведуть
екстрасенси
Зваженi та щасливi-3
Все буде добре!
Шоу об’єднує
інтереси жінок і
чоловіків з ведення
господарства,
виховання дітей,
догляду за собою.
Експерти програми
дають практичні
поради, застосовні в
повсякденному житті
і в побуті. Наочно
демонструється
рішення домашніх і
сімейних проблем.
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Рiвняння
кохання»
«Вікна»-новини
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
Нiчний ефiр

05.45
05.50
06.30
06.35
07.00
07.05
09.10
10.10
16.50
18.00
18.05
19.00
22.00
23.00
01.00
01.05

Kids'Time
М/с «Кiтпес»
Kids'Time
М/с «Кiтпес»
Репортер
Т/с «Моя кохана
вiдьма»
Т/с «Останнiй з
Магикян»
Т/с «Щасливi разом»
Серця трьох
Репортер
Т/с «До смертi
красива»
Т/с «Воронiни»
Т/с «Останнiй з
Магикян»
Т/с «Щасливi разом»
Репортер
Х/ф «Я люблю
неприємностi» Y

Змагання двох
репортерів в гонитві за сенсацією призводить
до того, що вони
розкопують дійсно серйозний
матеріал, що викриває велику хімічну компанію.
Але матеріал виявляється занадто серйозним і
небезпечним для
життя...

03.10 Т/с «Красунi в
Клiвлендi»

03.30 Зона ночi
05.20 25-й кадр

УКРАЇНА

НТН

06.05 Х/ф «Подвiйний
капкан»

08.30, 12.00, 15.00, 19.00,
21.40, 02.10, 03.40
Свiдок

09.00, 04.10 Випадковий
свiдок
10.10 Т/с «Коломбо»
12.30, 02.40 Речовий доказ
13.05, 19.30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв-10»
15.15 Т/с «Лiкар»
22.00 Т/с «Елементарно»
23.40 Т/с «Бестiя»
00.40 Т/с «CSI. Маямi-7»
04.20 Легенди бандитського
Києва
ТЕТ

07.45 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
08.55 М/с «Гуфi i його
команда»
10.55 «Єралаш»
12.00 Т/с «Маленькi
таємницi»
13.50, 17.10 Даєш, молодь!
14.50 Вiталька
16.00, 01.00 «17+»
18.00, 23.00 Т/с
«Свiтлофор»
19.00 Розсмiши комiка
20.00 Т/с «Кухня»
21.00 Країна У
22.00, 00.00 6 кадрiв
01.50 Чортiвня щодня
02.40 Рай, гудбай
03.25 Теорiя зради
04.10 З ночi до ранку

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

10.00, 03.45 Т/с «Чорне
золото»

12.00, 19.45 Говорить
Україна

18.00, 05.15 Т/с «Три зiрки»
21.00 Т/с «Не жiноча
справа»

23.00 Подiї дня
23.30 Т/с «Слiдчий комiтет»
06.00 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1
10.55, 03.55 Великий
12.00
14.00
16.00
18.00
18.20
20.25
22.30
04.45

футбол. Бразилiя2014
Чемпiонат України.
«Металiст» –
«Динамо»
Чемпiонат України.
«Iллiчiвець» –
«Чорноморець»
Emirates Cup.
«Валенсiя» –
«Монако»
Топ-матч
Чемпiонат України.
«Ворскла» –
«Шахтар»
Чемпiонат України.
«Металург» –
«Говерла»
Футбол News. Live
Чемпiонат Бразилiї.
Огляд туру
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06:45 «ЛЮБОВ ЗЕМНА»

00:10 «ІСКРИ З ОЧЕЙ»

01:05 «НАБРИДЛО ЦІЛУВАТИ ЖАБ»

01:20 «КОЕФІЦІЄНТ ІНТЕЛЕКТУ»

1+1

1+1

НОВИЙ КАНАЛ

ІНТЕР

За мотивами книги П. Проскуріна
«Доля». Фільм розповідає про
пізнє кохання одруженого голови
колгоспу Захара Дерюгіна до
молодої односельчанки Мані Поливанової. Місце і час дії – радянське село 30-х років.

Бонду стає відомо про секретні
директиви нового начальника
КДБ з приводу операції «Смерть
шпигунам». Задумана вона для
ліквідації агентів західних спецслужб. Але не такий Бонд, щоб
допустити провал колег...

Марта – талановитий дизайнер.
Але молодій та привабливій жінці
постійно не щастить у коханні.
Дізнавшись про зраду бой-френда і переживши чергове розчарування, Марта реєструється на
сайті знайомств в Інтернеті.

Він не знає, хто такий Ньютон, ніколи не чув про теорію відносності,
і з фізики у нього завжди була
«двійка». Але заради любові племінниці самого Ейнштейна він готовий прикинутися доктором наук
і навіть зробити відкриття...

ПЕРШИЙ
06.25 Невiдоме про вiдомих
07.25, 00.30 Вiд першої
особи

07.40, 23.30 На слуху
08.25 Паспортний сервiс
08.35 Кориснi поради
09.00, 21.00, 01.20
Пiдсумки дня
09.50, 19.00 Про головне
10.30 Перша шпальта
11.00, 17.35 Щоденник
ДПКЄ-2014
11.15, 05.00 Т/с
«МонтеКрiсто»
12.05 Т/с «П'ять хвилин до
метро»
13.15, 18.15 Час-Ч
13.40 М/с «Сандокан»
14.35 Як ваше здоров'я?
15.35 Брифiнг Кабмiну
України
15.50 Х/ф «Днi лева». 1 с.
17.55 Euronews
18.30 Новини (iз
сурдоперекладом)
19.45 З перших вуст
19.55 Д/ф «Слово про
загибель Руської
землi»
20.25 Д/с «Контингент.
Вiйна у В'єтнамi»
21.40 Схiд
21.45 Д/ф «Свiт очима Анiш
Капур»
22.40 Лото «Мегалот»
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»

23.00, 00.00, 01.00

ІНТЕР
05.30 Т/с «Повернення

07.00
07.10
08.00
08.10
09.00
09.10
11.55
12.00
12.25
13.10
14.00
14.20
15.15
17.45
18.10
19.00
20.00
20.40
23.30
01.20
02.45
03.30
04.10

Пiдсумки
01.55 ТелеАкадемiя
03.00 Т/с «Роксолана»
04.00 Вiра. Надiя. Любов

04.50

Мухтара-2»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Береги моєї
мрiї»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство вели...
Легенди радянського
розшуку
Новини
Судовi справи
Сiмейний суд
Новини
Стосується кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Береги моєї
мрiї»
Т/с «Точка кипiння»
Х/ф «Коефiцiінт
iнтелекту»
Легенди бандитського
Києва
Мультфiльми
Легенди радянського
розшуку
Подробицi

1+1
06.00
06.45
08.45
10.00
10.35
11.00
11.25
12.30

14.35
15.35
16.30
19.30
20.30
21.00
23.00

Шiсть кадрiв
Х/ф «Любов земна»
ТСН
М/с «Аладдiн»
М/с «Аладдiн»
М/с «Маша i Ведмiдь»
Iлюзiя безпеки
Т/с «Гюльчатай-2.
Заради любовi»
Сiмейнi мелодрами-2
Сiмейнi мелодрами-2
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-3»
ТСН
Секретнi матерiали
Т/с «Гюльчатай-2.
Заради любовi»
Т/с «Цiкава Варвара»
Головна героїня
історії – Варвара
Іванівна Слуцька.
Колишня вчителька, нині пенсіонерка. Обожнює читати детективи Агати
Крісті та всюди
пхати свого носа.

ICTV
04.40 Служба розшуку дiтей
04.45 Факти
05.20 Свiтанок
06.25 Т/с «Таксi»
06.50 Т/с «Самотнiй вовк»
07.45 Факти. Ранок
08.10 Сiм чудес України
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
09.55 Т/с «Вулицi розбитих

11.45
12.45
13.30
14.20
15.45
16.30
16.50
18.45
19.20
20.15
22.05
22.25

00.15
00.10 Х/ф «Iскри з очей»
01.05
02.25 Т/с «Величне столiття.
03.00
Роксолана-3»
04.25 Т/с «Цiкава Варвара»
05.20 Служба розшуку дiтей
05.25 Телемагазин

04.25

лiхтарiв. Менти-6»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Т/с «Самотнiй вовк»
Т/с «Полювання на
iзюбра»
Факти. День
Т/с «Полювання на
iзюбра»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти-6»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Лiтійний»
Факти. Вечiр
(росiйськомовний
випуск)
Х/ф «Небезпечна
гастроль» Y
Т/с «Революцiя»
Х/ф «Блекджек» Y
Т/с «Полiцейська
академiя»
Т/с «Дружини
футболiстiв.
Додатковий час»

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

09.15
10.10
12.05
13.00

про зiрок
Зiркове життя
Х/ф «Оксамитовi
ручки»
Слiдство ведуть
екстрасенси
Зваженi та щасливi-3

Суть проекту полягає в тому, що
учасники, які
страждають від
зайвої ваги, худнуть. Учасників
ділять на дві команди, з кожною
з яких займаються професійні
тренери. Але результат залежить
тільки від зусиль
учасників.

16.00 Все буде добре!
18.00 «Вікна»-новини
18.30 Неймовiрна правда

НОВИЙ
05.45 Kids'Time
05.50 М/с «Кiтпес»
06.30 Kids'Time
06.35 М/с «Кiтпес»
07.00 Репортер
07.05 Т/с «Моя кохана
вiдьма»
Сусіди звичайної
сімейної пари в
рядовому підмосковному містечку і уявити собі не
могли, що чарівна красуня і
скромний музпрацівник в дитячому садочку –
потомствена
відьма з дипломом.

09.05 Т/с «Останнiй з
10.10
16.40
18.00
18.05
19.00
22.00
23.00
01.00
01.05

про зiрок

20.00 Слiдство ведуть
екстрасенси

20.55 Т/с «Рiвняння

02.40
02.45

кохання»
22.00 «Вікна»-новини
22.35 Хата на тата
00.30 Нiчний ефiр

03.25
05.20

Магикян»
Т/с «Воронiни»
Серця трьох
Репортер
Т/с «До смертi
красива»
Т/с «Воронiни»
Т/с «Останнiй з
Магикян»
Т/с «Щасливi разом»
Репортер
Х/ф «Набридло
цiлувати жаб» Y
Служба розшуку дiтей
Т/с «Красунi в
Клiвлендi»
Зона ночi
25-й кадр

НТН
05.10 Т/с «Лiкар»
08.30 Свiдок
09.00, 04.10 Випадковий
свiдок

10.10 Т/с «Коломбо»
12.00 Свiдок
12.30, 02.45 Речовий доказ
13.05, 19.30 Т/с «Вулицi
15.00
15.15
19.00
21.40
22.00
23.45
00.40
02.15
03.45
04.15

розбитих лiхтарiв-10»
Свiдок
Т/с «Лiкар»
Свiдок
Свiдок
Т/с «Елементарно»
Т/с «Бестiя»
Т/с «CSI. Маямi-7»
Свiдок
Свiдок
Легенди бандитського
Києва

ТЕТ
07.45 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
08.55 М/с «Гуфi i його
команда»
10.55 «Єралаш»
12.00 Т/с «Маленькi
таємницi»
13.50, 17.10 Даєш, молодь!
14.50 Вiталька
16.00, 01.00 «17+»
18.00, 23.00 Т/с
«Свiтлофор»
19.00 Розсмiши комiка
20.00 Т/с «Кухня»
21.00 Країна У
22.00, 00.00 6 кадрiв
01.50 Чортiвня щодня
02.40 Рай, гудбай
03.25 Теорiя зради
04.10 З ночi до ранку

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

10.00, 03.45 Т/с «Чорне
золото»

12.00, 19.45 Говорить
Україна

18.00, 05.15 Т/с «Три зiрки»
21.00 Т/с «Не жiноча
справа»

23.00 Подiї дня
23.30 Т/с «Слiдчий комiтет»
06.00 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1
08.35, 00.15 Профайли
08.40, 22.50 Оле, Мундiаль!
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
News. Live
10.20, 00.25 Мундiаль.
Матч-центр
12.00, 02.05 Нiдерланди –
Аргентина. Чемпiонат
свiту ФIФА-2014. 1/2
фiналу
14.40, 04.30 Великий
футбол. Бразилiя2014
15.55 Emirates Cup.
«Арсенал» –
«Бенфiка»
18.00 Топ-матч
18.20 Чемпiонат України.
«Олiмпiк» – «Зоря»
20.25 Чемпiонат України.
«Металiст» –
«Динамо»

ЧЕТВЕР, 7 СЕРПНЯ 2014 РОКУ

22:30 «ІКАР»

00:10 «ЛІЦЕНЗІЯ НА ВБИВСТВО»

НОВИЙ КАНАЛ

ІНТЕР

Едвард Дженн, в кримінальному
світі відомий як Ікар, у звичайному
житті – підприємець і люблячий
батько. Проте переходити такій
людині дорогу – прирікати себе на
загибель. Хоча відчайдухи все ж
таки знаходяться.

Джеймс Бонд самостійно залишає службу, щоб помститися
колумбійському королю наркомафії, люди якого вбили наречену його друга (колишнього
агента ЦРУ), зробивши останнього калікою на все життя.

Боббі Комфорт вирішує повернутися до сімейного вогнища і порядного способу життя, але
скоро розуміє, що ця рутина не
для нього. Коли його друг пропонує взяти участь у пограбуванні,
він тут же погоджується.

Наслідний принц африканської
держави хоче сам знайти собі
дружину і їде з цією метою в
Америку. Там він представляється звичайною людиною і влаштовується працювати в дешевій
закусочній...

ІНТЕР

06.25 Невiдоме про вiдомих
07.25 Ера будiвництва
07.30, 00.30 Вiд першої

05.30 Т/с «Повернення

особи

07.45, 23.30 На слуху
08.25 Паспортний сервiс
08.35 Кориснi поради
09.00, 21.00, 01.20
Пiдсумки дня

09.50, 19.00 Про головне
10.30 Д/ф «Iван Терещенко.
Колекцiонер справ
благодiйних»
11.00, 17.35 Щоденник
ДПКЄ-2014
11.15, 05.00 Т/с
«МонтеКрiсто»
12.05 Т/с «П'ять хвилин до
метро»
13.15, 18.15 Час-Ч
13.40 М/с «Сандокан»
14.10 Околиця
14.35 Надвечiр'я
15.35 Брифiнг Кабмiну
України
15.45 Х/ф «Днi лева». 2 с.
17.55 Euronews
18.30 Новини (iз
сурдоперекладом)
19.45 З перших вуст
20.00 Схеми
20.30 Д/с «Контингент.
Вiйна у В'єтнамi»
21.40 Схiд
21.50 Д/ф «Кейп-Код. Пора
журавлини»
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
Пiдсумки
01.55 ТелеАкадемiя
03.00 Т/с «Роксолана»

01:20 «ПОЇЗДКА ДО АМЕРИКИ»

1+1

ПЕРШИЙ

23.00, 00.00, 01.00

01:05 «ПОЛЮВАННЯ ЗА ДІАМАНТАМИ»

ICTV

07.00
07.10
08.00
08.10
09.00
09.10
11.55
12.00
12.25
13.10
14.00
14.20
15.15
17.45
18.10
19.00
20.00
20.40
23.30
01.20
03.10
03.55
04.10
04.50

Мухтара-2»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Береги моєї
мрiї»
Слiдство
вели...
Новини
Слiдство
вели...
Легенди радянського
розшуку
Новини
Судовi
справи
Сiмейний
суд
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Береги моєї
мрiї»
Т/с «Точка кипiння»
Х/ф «Поiздка до
Америки»
Легенди бандитського
Києва
Мультфiльми
Легенди радянського
розшуку
Подробицi

1+1

06.00
06.45
08.45
10.00
10.35
11.00
11.25
12.30
14.35
15.35
16.30
19.30
20.30
21.00

ICTV
Шiсть кадрiв
Х/ф «Душа»
ТСН
М/с «Аладдiн»
М/с «Аладдiн»
М/с «Маша i Ведмiдь»
Iлюзiя безпеки
Т/с «Гюльчатай-2.
Заради любовi»
Сiмейнi мелодрами-2
Сiмейнi мелодрами-2
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-3»
ТСН
Секретнi матерiали
Т/с «Гюльчатай-2.
Заради любовi»

04.45
05.20
06.25
06.50
07.45
08.10
08.45
09.15
09.50

Минуло кілька
років з весілля
героїв. Вітя і Гуля
живуть душа в
душу і виховують
маленького Сашка. Їхнє щастя
затьмарює лише
відсутність спільних дітей. Гюльчатай щаслива і
не помічає, що
доля наполегливо віддаляє від
неї Вітю.

15.45
16.20

23.00 Т/с «Цiкава Варвара»
00.10 Х/ф «Лiцензiя на

11.45
12.45
13.30
14.25

16.45
18.45
19.20
20.15
22.10

22.30
00.15
01.05

02.40
вбивство»
02.30 Т/с «Величне столiття.
04.00
Роксолана-3»
04.30 Т/с «Цiкава Варвара»
05.25 Телемагазин

СТБ
Факти
Свiтанок
Т/с «Таксi»
Т/с «Самотнiй вовк»
Факти. Ранок
Сiм чудес України
Факти. Ранок
Надзвичайнi новини
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти-6»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Т/с «Самотнiй вовк»
Т/с «Полювання на
iзюбра»
Факти. День
Т/с «Полювання на
iзюбра»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти-6»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Лiтійний»
Факти. Вечiр
(росiйськомовний
випуск)
Х/ф «Iкар» Y
Т/с «Революцiя»
Х/ф «Небезпечна
гастроль» Y
Т/с «Полiцейська
академiя»
Т/с «Дружини
футболiстiв.
Додатковий час»

НОВИЙ

05.30 Все буде добре!
07.05 Неймовiрна правда
про зiрок

08.25 Х/ф «Спокута»
10.15 Слiдство ведуть
11.05
16.00
18.00
18.55

екстрасенси
Зваженi та щасливi-3
Все буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Неймовірні факти про життя зірок вітчизняного
та світового шоубізнесу. Цікаві та
актуальні новини,
ексклюзивні відео та інтерв’ю зі
знаменитостями.
Тепер глядачі
можуть спробувати зрозуміти
вчинки своїх кумирів...

20.00 Слiдство ведуть
екстрасенси

20.55 Т/с «Рiвняння
кохання»
22.00 «Вікна»-новини
22.35 Давай поговоримо
про секс
00.30 Нiчний ефiр

05.45
05.50
06.30
06.35
07.00
07.05
09.05
10.10
16.40
18.00
18.05

Kids'Time
М/с «Кiтпес»
Kids'Time
М/с «Кiтпес»
Репортер
Т/с «Моя кохана
вiдьма»
Т/с «Останнiй з
Магикян»
Т/с «Щасливi разом»
Серця трьох
Репортер
Т/с «До смертi
красива»
Всесвіт деколи
любить пожартувати над смертними, і ось тоді
їхні життєві шляхи починають перетинатися самими дивними і
безглуздими
способами. Так
трапилося і з героїнями цієї історії.

19.00 Т/с «Воронiни»
22.00 Т/с «Останнiй з
Магикян»

23.00 Т/с «Щасливi разом»
01.00 Репортер
01.05 Х/ф «Полювання за
дiамантами» Y

02.40 Служба розшуку дiтей
02.45 Т/с «Красунi в
Клiвлендi»

03.25 Зона ночi
05.15 25-й кадр

НТН

УКРАЇНА

05.05 Т/с «Лiкар»
08.30, 12.00 Свiдок
09.00, 04.15 Випадковий

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

свiдок

10.10 Т/с «Коломбо»
12.30, 02.45 Речовий доказ
13.05, 19.30 Т/с «Вулицi
15.00
15.15
19.00
21.40
22.00
23.45
00.40
02.15
03.45
04.20

розбитих лiхтарiв-10»
Свiдок
Т/с «Лiкар»
Свiдок
Свiдок
Т/с «Елементарно»
Т/с «Бестiя»
Т/с «CSI. Маямi-7»
Свiдок
Свiдок
Легенди бандитського
Києва

Т/с «Слiд»

10.00, 03.45 Т/с «Чорне
золото»

12.00, 19.45 Говорить
Україна

13.10 Т/с «ОСА»
15.00 Подiї
18.00, 05.15 Т/с «Три зiрки»
19.00 Подiї
21.00 Т/с «Не жiноча
справа»

ТЕТ

23.00 Подiї дня
23.30 Т/с «Слiдчий комiтет»
03.00 Подiї
06.00 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1

07.45 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Черепашки

08.40, 22.50 Оле, Мундiаль!
10.00, 15.40, 22.30 Футбол

мутанти нiндзя»

08.55 М/с «Гуфi i його
команда»

10.55 «Єралаш»
12.00 Т/с «Маленькi
таємницi»
13.50, 17.10 Даєш, молодь!
14.50 Вiталька
16.00, 01.00 «17+»
18.00, 23.00 Т/с
«Свiтлофор»
19.00 Розсмiши комiка
20.00 Т/с «Кухня»
21.00 Країна У
22.00, 00.00 6 кадрiв
01.50 Чортiвня щодня
02.40 Рай, гудбай
03.25 Теорiя зради
04.10 З ночi до ранку

News. Live

10.20, 00.25 Мундiаль.
Матч-центр

12.00, 02.05 Бразилiя –
Нiдерланди.
Чемпiонат свiту
ФIФА-2014. 3-є мiсце
14.20, 04.10 Великий
футбол. Бразилiя2014
15.20, 21.00 Futbol Mundial
15.55 Emirates Cup.
«Бенфiка» –
«Валенсiя»
18.25, 22.00 Легенди
Прем'єр-лiги
18.55 Лiга Європи УЄФА.
«Зоря» – «Мольде»
21.30 Чемпiонат Бразилiї.
Огляд туру
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09:20 «МИ ОДРУЖИМОСЯ, В КРАЙНЬОМУ ВИПАДКУ, ЗІЗДВОНИМОСЯ»

19:30 «ПІП»

23:30 «ПОТЯГ ДО ЮМИ»

00:40 «СПОКУТА»

СТБ

НТН

1+1

СТБ

Нова любов знайшла головного
героя фільму Олексія в лісовому
селищі, куди він приїхав купувати ліс. Тут, в ліспромгоспу, трудиться дивна дівчина Віра, і випадкова зустріч, можливо, стане
їхньою долею.

Червень, 1941року. Маленьке
село Тихе на кордоні з Латвією.
Настоятель невеликого приходу
отець Олександр займається
звичайними мирськими справами. Через два дні в село увійдуть німці...

Після арешту відомого бандита
Бена Уейда його банда продовжує
загрожувати місцевим жителям.
Ветеран Громадянської війни і
власник ранчо Ден Еванс погоджується таємно доставити Уейда в
найближче місто...

Лікар Поліна Громова збиває на
автомобілі 10-річного Семена.
Не зволікаючи ні хвилини, вона
відвозить дитину в свою лікарню, щоб допомогти. Батько
Семена одержимий жагою
помсти...

ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00

ІНТЕР
05.30 Т/с «Повернення

Новини

Мухтара-2»

06.10, 07.15, 08.15 Спорт
06.25 Невiдоме про вiдомих
07.25 Вiд першої особи
07.40, 00.30 На слуху
08.25 Паспортний сервiс
08.35 Кориснi поради
09.00, 21.00, 01.25

07.00 Новини
07.10 Ранок з

Пiдсумки дня
09.50, 19.00 Про головне
10.30 Схеми
11.00, 17.45 Щоденник
ДПКЄ-2014
11.15, 05.00 Т/с
«МонтеКрiсто»
12.05 Т/с «П'ять хвилин до
метро»
13.15 Час-Ч
13.40 М/с «Сандокан»
14.10 Театральнi сезони
14.45 Вiра. Надiя. Любов
15.40 Брифiнг Кабмiну
України
15.55 Х/ф «Днi лева». 3 с.
18.05 Euronews
18.30 Новини (iз
сурдоперекладом)
19.45 З перших вуст
19.55, 20.20 Д/с
«Контингент. Вiйна у
В'єтнамi»
21.25 Шустер Live
00.00, 01.00 Пiдсумки
01.20 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
01.45 Х/ф «Колiївщина»
03.00 Т/с «Роксолана»
04.00 В гостях у Д. Гордона

09.00
09.10

08.00
08.10

11.55
12.00
12.25
13.10
14.00
14.20
15.15
17.45
18.10
19.00
20.00
20.40
00.35
02.15
03.25
03.40
04.20

«Iнтером»
Новини
Ранок з
«Iнтером»
Новини
Т/с «Береги моєї
мрiї»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство
вели...
Легенди радянського
розшуку
Новини
Судовi справи
Сiмейний суд
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Х/ф «Два Iвани»
Х/ф «Злочинна
пристрасть»
Легенди бандитського
Києва
Мультфiльми
Легенди радянського
розшуку
Подробицi

1+1
06.00 Шiсть кадрiв
06.45 Х/ф «Єдина»
Про нездійсненну мрію шофера
Касаткіна і офіціантки Танюші,
яким не вдалося
зберегти любов
один до одного і
виконати давню
мрію: переселитися на берег Тихого океану.

08.45
10.00
10.35
11.00
11.25
12.30
14.35
15.35
16.30
19.30
20.30
22.25
23.30
01.55
03.55
05.50

ТСН
М/с «Аладдiн»
М/с «Аладдiн»
М/с «Маша i Ведмiдь»
Iлюзiя безпеки
Т/с «Гюльчатай-2.
Заради любовi»
Сiмейнi мелодрами-2
Сiмейнi мелодрами-2
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-3»
ТСН
Вечiрнiй Київ
Свiтське життя
Х/ф «Потяг до Юми»
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-3»
Х/ф «Потяг до Юми»
Телемагазин

ICTV
04.40 Служба розшуку дiтей
04.45 Факти
05.25 Свiтанок
06.25 Т/с «Таксi»
06.50 Т/с «Самотнiй вовк»
07.45 Факти. Ранок
08.10 Сiм чудес України
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
09.45 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти-6»
Дiстало!
Факти. День
Т/с «Полювання на
iзюбра»
Факти. День
Т/с «Полювання на
iзюбра»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти-6»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Лiтійний»
Факти. Вечiр
(росiйськомовний
випуск)
Х/ф «Ув'язнений» Y
Т/с «Революцiя»
Х/ф «Iкар» Y
Т/с «Полiцейська
академiя»
Т/с «Карадай»

11.45
12.45
13.10
15.45
16.20
16.45
18.45
19.20
20.15
22.10

22.30
00.15
01.10
02.35
04.00

СТБ
05.10 Х/ф «Розiграш»
06.40 Х/ф «Кур'єр»
08.15 Неймовiрна правда
про зiрок

09.20 Х/ф «Ми

11.10
12.45
18.00
18.55
20.05
22.00
22.35

одружимося, в
крайньому випадку,
зiдзвонимося»
Х/ф «Непiддатливi»
Х/ф «Велика
перерва»
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю»
«Вікна»-новини
Х/ф «Дiвчата»
Тося Кислицина
приїхала працювати кухаркою у
віддалене північне містечко. І в
цей же день вона
зустріла красеня
Іллю, який подобався майже всім
жінкам. Знайомство починається
зі сварки, але пізніше переростає
в кохання.

00.40 Х/ф «Спокута»
02.15 Нiчний ефiр

НОВИЙ
05.40 Служба розшуку дiтей
05.45 Kids'Time
05.50 М/с «Кiтпес»
06.30 Kids'Time
06.35 М/с «Кiтпес»
07.00 Репортер
07.05 Т/с «Моя кохана

09.05
10.10
16.45
18.00
18.05
19.00
22.00

вiдьма»
Т/с «Останнiй з
Магикян»
Т/с «Воронiни»
Серця трьох
Репортер
Т/с «До смертi
красива»
Т/с «Воронiни»
Х/ф «На море»

НТН
05.05 Т/с «Лiкар»
08.30, 15.00, 19.00, 03.15
Свiдок

09.00 Випадковий свiдок
09.25 Т/с «Брудна робота»
13.05 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-10»

00.00
01.45
03.45
04.35

Три подружні пари з дітьми вирішують провести
новорічні канікули на Канарських
островах. Здавалося б, нашому
туристові ніщо не
може перешкодити. Однак обставини не дозволять їм не те
що викупатися, а
навіть одним
оком побачити
море.

00.05 Х/ф «Новорiчний
шлюб»

01.50 Репортер
01.55 Т/с «Красунi в
Клiвлендi»

02.35 Зона ночi
02.40 25-й кадр

золото»

15.15 Т/с «Бухта зниклих
19.30
22.00

УКРАЇНА
06.15 Т/с «ОСА»
07.00 Подiї
07.15 Ранок з Україною
09.00 Подiї
09.15, 14.00, 15.20, 17.10,
21.00 Т/с «Слiд»
10.00, 05.15 Т/с «Чорне

дайверiв»
Х/ф «Пiп»
Х/ф «Загiн
особливого
призначення»
Х/ф «Боржник»
Т/с «Закон i порядок.
Злочиннi намiри-9»
Речовий доказ
Легенди бандитської
Одеси

ТЕТ
07.45 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
08.55 М/с «Гуфi i його
команда»
10.55 «Єралаш»
12.00 Т/с «Маленькi
таємницi»
13.50 Даєш, молодь!
14.50 Вiталька
16.00 «17+»
17.00, 19.00 Розсмiши
комiка
18.00, 22.35 Т/с
«Свiтлофор»
20.00 М/ф «Льодовиковий
перiод-2. Глобальне
потеплiння»
21.50 6 кадрiв
23.25 Х/ф «Будь крутiшим!»
01.35 Чортiвня щодня

12.00, 19.45 Говорить
Україна

13.10 Т/с «ОСА»
15.00 Подiї
18.00 Т/с «Три зiрки»
19.00 Подiї
23.00 Подiї дня
23.30, 03.45 Т/с «Слiдчий
комiтет»

06.45 Срiбний апельсин
03.00 Подiї
ФУТБОЛ 1
10.20, 18.00 Огляд чемпiонату.
Чемпiонат свiту ФIФА2014
11.20 Голи Чемпiонату свiту
13.00 Live. Жеребкування
стадiї плей-оф. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
13.35, 15.00 Futbol Mundial
14.00 Live. Жеребкування
стадiї плей-оф. Лiга
Європи УЄФА
14.45, 19.40 Коефiцiєнти
ФIФА/УЄФА
14.50 Топ-матч
15.55 Emirates Cup.
«Арсенал» – «Монако»
19.00 Жеребкування стадiї
плей-оф. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
19.50 Жеребкування стадiї
плей-оф. Лiга Європи
УЄФА
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18:40 «НАВКОЛО СВІТУ ЗА 80 ДНІВ»

22:30 «Я ЗАЛИШАЮСЬ»

23:05 «СОЛДАТИ УДАЧІ»

00:55 «ТЯЖКІ ГРОШІ»

НОВИЙ КАНАЛ

ІНТЕР

ICTV

ICTV

Містер Фогг уклав парі, що зуміє
обернутися навколо земної кулі
рівно за 80 днів. І, не втрачаючи
даремно ні секунди, Філеас Фогг
і спритний пройдисвіт китаєць
Лау, який взяв собі нове ім'я Паспарту, вирушили в подорож.

Багато хто підозрює, що після
смерті життя не закінчується.
Доктор Тирса в таку нісенітницю
ніколи не вірив. Поки з вини знічев'я кинутої кулі для боулінгу не
опинився на пустинній рівнині
разом з такими ж, як він...

Мільйонери-адреналіномани,
люди, які вже взяли від життя
все, за власні гроші відправляються на війну, щоб відчути її
справжній смак. Але з самого
початку все йде не так. Ілюзія гри
руйнується.

Коли грабіжник Тейлор опиняється у в'язниці, його дочка
Меган залишається під опікою
коханки Пейдж. Вийшовши з
в'язниці через рік, Тейлор грабує
банк, але потрапляє в ще гіршу
історію...

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.00 Пiдсумки
06.25 На слуху
06.50 Вiд першої особи
07.35 Д/ф «Антарктида»
08.05 Шустер Live
11.00, 17.35 Щоденник

05.00 Т/с «Найкрасивiша-2»
08.00 Школа доктора
Комаровського

08.30 Городок
09.30 Новини
10.00 Х/ф «Афоня»

ДПКЄ-2014

Знаменита смішна історія про
слюсарів-сантехніків великого будинку, веселе
життя і легкі заробітки. Події, що
сталися, які змусили героя замислитися над
своїм існуванням, перетворюють сатиричну
комедію
в ліричну.

11.15, 05.00 Т/с

«МонтеКрiсто»
12.05 Т/с «П'ять хвилин до
метро»
13.05 Хочу бути
13.30 М/с «Сандокан»
14.10 Околиця
14.55 Х/ф «Маєток на
продаж»
16.45, 04.00 В гостях
у Д. Гордона
17.55 Книга.ua
18.40 Т/с «Сержант Рокка»
20.20, 01.30 Пiдсумки дня
21.00 Нацiональний вiдбiр
на Мiжнародний
дитячий пiсенний
конкурс
Євробачення-2014.
Фiнал
23.45 Золотий гусак
00.15 Х/ф «Бiлявка за
рогом»
01.20 Лото «Мегалот»
01.25 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
02.05 Надвечiр'я
03.00 Т/с «Роксолана»

11.55 Х/ф «Два Iвани»
15.45 Мiжнародний

18.05
20.00
20.35
22.30
00.45
02.05
03.35
04.20

фестиваль гумору
«Юрмала-2013»
Т/с «Доярка з
Хацапетiвки-3»
Подробицi
Т/с «Доярка з
Хацапетiвки-3»
Х/ф «Я залишаюсь»
Х/ф «За тобою»
Мультфiльми
Городок
Подробицi

1+1

ICTV

06.05 Шiсть кадрiв
07.00 ТСН
08.00 М/с «Гуфi та його
08.25
09.00
10.05
10.30
14.25
16.25
18.30
19.30
20.15
21.20
23.25
01.35

команда»
М/с «Гуфi та його
команда»
Свiтське життя
М/с «Маша i Ведмiдь»
Х/ф «Три напiвграцiї»
Вечiрнiй Київ
Вечiрнiй квартал
Розсмiши комiка-5
ТСН
Українськi сенсацiї
Вечiрнiй квартал
Х/ф «5 днiв у серпнi»
Х/ф «Мiй кузен
Вiннi»
Вінні Гамбіні мріяв стати адвокатом ще коли сидів за гратами.
Тому коли кузен
Білл попросив
врятувати його
від в’язниці, він
зрозумів, що зоряний час Вінсента Гамбіні настав. А загрожує
відчайдушному
Біллу і його дружку Стену чимало...

03.40 Х/ф «5 днiв у серпнi»
05.25 Телемагазин

СТБ

05.10 Факти
05.50 Свiтанок
06.30 М/ф «Скубi Ду i
07.45
09.00
09.25
12.45
13.00
18.45
19.15
20.10
23.05
00.55
02.30

Легенда про вампiра»
Зiрка YouTube
Дача
Т/с «Полювання на
iзюбра»
Факти. День
Т/с «Полювання на
iзюбра»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини.
Пiдсумки
Т/с «Полювання на
iзюбра»
Х/ф «Солдати
удачi» Y
Х/ф «Тяжкi грошi» Y
Х/ф «Космiчна
катастрофа» Y

В результаті аварії шаттла рядовий політ космічного корабля
стає найжахливішим за всю історію НАСА. У приречених астронавтів, загублених у космосі,
практично не залишається шансів повернутися
на Землю...

03.55 Т/с «Полiцейська
академiя»
04.35 Т/с «Карадай»

НОВИЙ

06.35 Х/ф «Людина
08.00
09.00
10.20
12.15
14.10
16.05
18.00
21.55
22.55
23.50
01.35

нiзвiдки»
Караоке на Майданi
Все буде смачно!
Хата на тата
Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю»
Х/ф «Дiвчата»
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
Х/ф «Була тобi
кохана»
Вагiтна у 16
Доньки-матерi
Давай поговоримо
про секс
Х/ф «Не горюй»
Молодий лікар
Бенжамен Глонті
повертається в
рідне містечко,
але йому ніяк не
вдається влаштувати собі безтурботне життя. І тоді його сестра
Софіко вирішує
допомогти цій біді і одружити
брата на дочці
старого лікаря.

03.05 Нiчний ефiр

05.25 М/с «Новi пригоди
мисливцiв за
привидами»

06.50 М/с «Сильвестр i
Твiтi»

08.00
11.30
12.00
12.50
13.30
14.00

08.20 М/с «Пiнгвiни з
Мадагаскару»

11.35
13.40
17.50
18.40

15.00

Х/ф «На море»
Т/с «Смугасте щастя»
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Навколо свiту за
80 днiв»

20.40 Х/ф «Дикий, дикий
Вест»

22.55 Х/ф «Сiм життiв» Y
01.35 Х/ф «У цю гру
можуть грати троє»
Можливо, настануть часи, коли

19.00
19.30
21.15
23.00
ТЕТ

дослiдниця»

10.05 М/с «Вперед, Дiєго,
10.35

перестануть
сприймати один

11.30
11.45

одного як про-

13.00

бовному полі ...
Але зараз варто
уважно вивчити

14.05
16.05
18.10

правила гри.

03.00 Зона ночi
05.20 25-й кадр

Т/с «Брудна робота»
Речовий доказ
Головний свiдок
Випадковий свiдок
Правда життя
Д/с «Таємницi
радянського
дефiциту»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Свiдок
Т/с «Громадянка
начальниця.
Продовження»
Х/ф «Кома»
Т/с «Говорить
полiцiя!»

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

чоловіки і жінки

тивника на лю-

УКРАЇНА

НТН

20.00
22.00
00.00

вперед!»
М/с «Гуфi i його
команда»
М/с «Фiксики»
М/ф «Братик
ведмедик-2»
Х/ф «Бременськi
музиканти»
Х/ф «Бар «Бридкий
койот»
Х/ф «Санта Клаус-2»
М/ф «Льодовиковий
перiод-2. Глобальне
потеплiння»
Розсмiши комiка
6 кадрiв
Дiвчата зрозумiють

07.00, 19.00, 02.50 Подiї
07.10, 09.15 Т/с «Iнтерни»
10.10 Один за сто годин
11.15 Х/ф «Васильки для
Василiси»

13.15 Х/ф «Шлях до серця
чоловiка»

15.15 Т/с «Умови
контракту»

19.30 Футбол. ЧУ.
«Шахтар» –
«Металiст»
21.20 Х/ф «Вбити двiчi»
01.15, 03.55 Т/с «Слiдчий
комiтет»
03.30 Щиросердне зiзнання
ФУТБОЛ 1

08.00 Emirates Cup.
«Арсенал» –
«Бенфiка»

10.00, 15.40, 22.30 Футбол
News. Live

10.25, 22.50 Чемпiонат
України. «Говерла» –
«Ворскла»
12.30 Топ-матч
12.40 Огляд чемпiонату.
Чемпiонат свiту
ФIФА-2014
13.45 Голи Чемпiонату свiту
16.00, 19.00, 21.25 Футбол
Live
16.55 Live. Чемпiонат
України. «Металург»
– «Металург»
19.25 Live.Чемпiонат
України. «Шахтар» –
«Металiст»
22.00 Futbol Mundial
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18:40 «БІБЛІОТЕКАР»

13.05
13.25
14.05
15.20

16.30

17.00
17.35
18.45
20.30
21.00
21.45
22.55
23.00
23.35
01.20
01.50
03.05
05.00

21:05 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ»

23:35 «ВПЕРШЕ ЗАМІЖНЯ»

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

СТБ

ПЕРШИЙ

У Нью-Йорку з таємних сховищ
Публічної бібліотеки викрадений
магічний артефакт – фрагмент
Списа Долі. Бібліотекар повинен
повернути його будь-якою ціною і
знайти ще два фрагменти, перш
ніж ними заволодіють лиходії...

Команда дослідників відправляється на пошуки загублених індіанських племен в самому серці таємничих джунглів Амазонки. Насолоджуючись пейзажами, вони і не
підозрюють, що їхнім провідником
став божевільний мисливець...

На курсі Льоші Агафонова з'являється новенька – Ангеліна Аістова.
Зневірившись привернути увагу
красуні, він імітує аварію. Щоб
зам'яти справу про наїзд, Олексій
був прийнятий до Аістових на
посаду садівника.

Тоня провела з коханим Аркашею
тільки одну ніч. Завагітніла. Дізнавшись, що вона в положенні, Аркаша, не залишивши адреси, подався працювати на Ангару. Тоня
народила доньку, ростила її одна,
ні в чому їй не відмовляла...

ПЕРШИЙ
06.05 Свiт православ'я
06.40 Крок до зiрок
07.30 Золотий гусак
08.10 Шеф-кухар країни
09.45 Хто в домi хазяїн?
10.15 Д/ф «Модест

11.15
12.05

19:15 «АНАКОНДА»

Мусоргський.
Картинки з виставки»
Т/с «МонтеКрiсто»
Т/с «П'ять хвилин до
метро»
Школа Мерi Поппiнс
М/с «Сандокан»
Фольк-music
Д/ф «Долина
в'язниць. Тюремна
iндустрiя»
Д/ф «Слово про
загибель Руської
землi»
Театральнi сезони
В гостях у Д. Гордона
Т/с «Сержант Рокка»
Перша шпальта
Пiдсумки дня
Дреди епохи
Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
Вiд першої особи
Х/ф «Вперше
замiжня»
Пiдсумки дня
Фольк-music
Х/ф «Барбi»
Т/с «МонтеКрiсто»

ІНТЕР
04.55 Х/ф «Афоня»
06.25 Мiжнародний

08.00
09.00

09.30
10.00
11.00
12.00
15.45
17.45
20.00
21.00

фестиваль гумору
«Юрмала-2013»
уДачний проект
Школа доктора
Комаровського.
Невiдкладна
допомога
Недiльнi новини
Орел i Решка. На краю
свiту
Сусiд на обiд
Т/с «Злочин за
спадком»
Х/ф «Бiдна Liz»
Т/с «Доярка з
Хацапетiвки-3»
Подробицi
Т/с «Доярка з
Хацапетiвки-3»

Після довгих років поневірянь і
розлук Катя нарешті здобула
справжню сім’ю,
і, здається, вже
ніхто не в силах
перешкодити її
щастю. Але доля
розпорядилася
інакше: несподівано героїня опиняється в центрі
цієї детективної
історії.

1+1
06.05
07.00
07.35
08.00

08.25
09.00
10.10
11.00
12.15
14.00
15.55
17.25
18.25
19.30
20.30

Таня – проста
дівчина з маленького села. Після
смерті батьків її в
строгості виховує
бабуся, і Таня
мріє вирватися зпід опіки і відчути
смак свободи.
Але перша любов
героїні виявляється зовсім не
такою, як їй бажалося.

22.20 Х/ф «Навмисно не
придумаєш»

00.30 Т/с «Злочин за
спадком»

03.35 Мультфiльми
04.45 Подробицi

Шiсть кадрiв
Велика iлюзiя
Марiччин кiнозал
М/с «Гуфi та його
команда»
М/с «Гуфi та його
команда»
Лотерея «ЛОТОЗАБАВА»
ТСН
Свiт навиворiт-3
М/с «Маша i Ведмiдь»
Х/ф «Доктор
Дулiттл-3»
Мiняю жiнку
Розсмiши комiка-5
Українськi сенсацiї
ТСН
Х/ф «Береги»

ICTV
06.05 Факти
06.40 Таксi
07.05 Анекдоти по-

07.55
09.05
11.00
12.45
13.05
18.45
19.15
21.00

22.50
00.40
02.05
02.50

СТБ
06.15 Х/ф «Принцеса
цирку»
Артист цирку таємничий містер
Ікс привертає
увагу публіки: кожен вечір він виконує небезпечний трюк, і при
цьому його обличчя закрите
чорною маскою.
Але чому він так
ризикує і навіщо

українськи
Зiрка YouTube
Дивитись усiм!
Т/с «Лiтійний»
Факти. День
Т/с «Лiтійний»
Факти. Вечiр
Х/ф «Анаконда»
Х/ф «Анаконда-2.
Полювання за
проклятою
орхiдеію» Y
Х/ф «Анаконда-3.
Цiна експерименту» Y
Х/ф «Анаконда-4.
Кривавий слiд» Y
Т/с «Полiцейська
академiя»
Т/с «Карадай»

ховає обличчя?

09.00 Все буде смачно!
10.05 Караоке на Майданi
11.00 Т/с «Рiвняння

приходить не сама»

02.15 Х/ф «Три напiвграцiї»
05.10 Телемагазин

07.00
08.10
10.05
12.05
14.05
16.40
18.40
20.40
22.40
00.45

мисливцiв за
привидами»
М/ф «Скубi Ду та
привид чаклунки»
Х/ф «Плем'я
Криппендорфа»
Х/ф «Новорiчний
шлюб»
Файна Украйна
Х/ф «Навколо свiту за
80 днiв»
Х/ф «Дикий, дикий
Вест»
Х/ф «Бiблiотекар»
Х/ф «Бiблiотекар-2»
Х/ф «Бiблiотекар-3»
Х/ф «Плем'я
Криппендорфа»
На пошуки невідомого племені
Нової Гвінеї професор Криппендорф витратив
багато часу, але
знайти дикунів
йому не вдалося.
Він не хоче зізнаватися колегам у
провалі, тому
просить членів
своєї сім’ї на час
перетворитися
на дикунів.

кохання»

15.05 Х/ф «Була тобi

Події розгортаються в Туреччині в 1971 році. Ми
знайомимося з
головним героєм
– Махіром і його
сім’єю. Вони живуть звичайнісіньким життям в
невеликому містечку. Але одного разу все кардинально змінюється.

00.30 Х/ф «Любов

НОВИЙ
06.00 М/с «Новi пригоди

кохана»

19.00 Битва екстрасенсiв
20.35 «Вікна»-новини
21.05 Х/ф
«Домоправитель»

22.55 Х/ф «Посмiхнись,
коли зiрки плачуть»

00.45 Х/ф «Ми
одружимося, в
крайньому випадку
зiдзвонимося»
02.20 Нiчний ефiр

02.30 Зона ночi
05.05 25-й кадр

НТН
09.45 Т/с «Громадянка
начальниця.
Продовження»
11.30 Легенди карного
розшуку
12.00 Агенти впливу
12.50 Х/ф «Пiп»
15.10 Т/с «Журов»
19.00 Т/с «Павутиння-5»
22.45, 05.25 Випадковий
свiдок
23.00 Головний свiдок
00.00 Х/ф «Щури-2»
02.00 Х/ф «Загiн
особливого
призначення»
03.45 Речовий доказ
04.15 Легенди бандитської
Одеси

ТЕТ
07.30
08.30
09.00
09.40

10.05
10.35
11.30
12.15
14.05
16.10
18.05
20.00
22.00
00.00
01.00

Байдикiвка
М/с «Смiшарики»
Мультик з Лунтiком
М/с «Дашадослiдниця»
М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
М/с «Гуфi i його
команда»
М/ф «Школа
монстрiв. Втеча з
острова Черепа»
Х/ф «Мiстичнi
пригоди цуценят
Санти»
Х/ф «Санта Клаус-2»
Королева балу
Країна У
Розсмiши комiка
6 кадрiв
Дiвчата зрозумiють
Профiлактика

УКРАЇНА
06.50 Подiї
07.30 Т/с «Не жiноча

16.10
19.00
20.00
22.00
23.00
23.30
01.00
02.35
03.20

справа»
Т/с «Умови
контракту»
Подiї
Т/с «Умови
контракту»
Т/с «Iнтерни»
Т/с «Iнтерни»
Великий футбол
Т/с «Слiдчий комiтет»
Подiї
Т/с «Слiдчий комiтет»

ФУТБОЛ 1
08.00 Emirates Cup.
«Арсенал» –
«Монако»
10.00, 15.40, 21.05 Футбол
News. Live
10.25, 15.55, 04.10
Чемпiонат України.
«Шахтар» –
«Металiст»
12.30, 17.55 Передмова до
сезону. Чемпiонат
Англiї
13.35, 01.50 Чемпiонат
України. «Говерла» –
«Ворскла»
19.00 Чемпiонат України.
«Металург» –
«Металург»
21.20 Великий футбол
22.55 Суперкубок Англiї.
«Арсенал» – «Ман
Сiтi»

СКАНВОРД
Ëîêîìîòèâ
ç êîòëîì
³ òîïêîþ
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ПЕРШИЙ
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ІНТЕР
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№ 29, 1 серпня 2014 року
ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги
Нехай очі твої щастям світяться,
Люди добрі тобі хай зустрінуться,
Хай любов щира буде до старості
Ми бажаємо тобі тільки радості!

Із 30-річчям вітають дружина Світлана,
батьки, рідні та колеги оперативнорозшукового відділу Мостиського
прикордонного загону з Днем народження
майора ШАНДРУ Андрія Богдановича –
мужнього, мудрого, сміливого,
турботливого, коханого чоловіка та
бажають йому:

Нехай майбутнє зовсім не відоме, але ти
свідомо і впевнено іди вперед обраним
шляхом. В житті тобі бажаємо перемог, не
знати бід, ані тяжких думок.

Миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі,

ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ
капітан 2 рангу
капітану 3 рангу КУЗІНУ Петру
Миколайовичу
майор медичної служби
По Центральному клінічному госпіталю
Державної прикордонної служби України
капітану медичної служби ГАРАСИМІВУ
Андрію Ігоровичу

від 18 липня 2014 року №585-ос
по Західному РУ ДПСУ
підполковник
майору АРЦАБЛЮКУ Сергію
Володимировичу
від 23 липня 2014 року №598-ос
по Західному РУ ДПСУ
полковник
підполковнику ПАНЬКІВУ Андрію
Васильовичу
по Азово-Чорноморському РУ ДПСУ
підполковник
майору МАТЯШУ Руслану Євгеновичу
по Південному РУ ДПСУ

від 25 липня 2014 року №607-ос
По Центральному клінічному госпіталю ДПСУ
майор медичної служби
капітану медичної служби ЧОРНОМУ Василю
Михайловичу
Управління кадрів АДПСУ
ФОТОФАКТ

ПРОБА ПЕРА

Долг воина-пограничника
Ìû ñåãîäíÿ, äðóã, îïÿòü ñòîèì â ñòðîþ.
Â ðóêàõ êàê äåäû äåðæèì àâòîìàòû.
Ïðèøëà óãðîçà â äîì, â ìîþ ñòðàíó
Çàøëè ÷åðåç ãðàíèöó ñóïîñòàòû.

À åñëè ñêàæåò Ðîäèíà: «Óìðè!»
Òî çíàé, ÷òî ñìåðòü çà áëàãî – ñ÷àñòüå,
Êîãäà â ñòðàíå ïîêîé è ìèð
È äåòêè ñ ìàòåðÿìè íå áîÿòñÿ.

Ïðèøëè íåçâàííî è âåäóò âîéíó,
Ïóãàþò ñåìüè è äåòèøåê ìàëûõ.
Äàâàé æå, äðóã, íå îñðàìèì ñóäüáó
È íà çàùèòó âñòàíåì íàøèõ ñëàáûõ.

Òîãäà âïåðåä, êàê äåäû â áîé
È äîì ïîðà îò íåäðóãà î÷èñòèòü,
Ñåãîäíÿ âûáðàí òû ñóäüáîé.
Òû ïîãðàíåö è òåì ãîðäèøüñÿ.
Заступник начальника øтабу –
начальник ЦУС Донецького
прикордонного загону
підполковник Юрій РАТНИКОВ

Ñòðàíà íóæäàåòñÿ â òåáå è ìíå,
Íàñ ñîòíè, òûñÿ÷è, êòî ìîæåò çàùèùàòüñÿ.
Çåëåíûå ôóðàæêè, ôëàã, òðåçóá...
Íå íàäî íàì âðàãîâ áîÿòüñÿ.

Мені п’ятнадцять, я за Вас молþся
Êðà¿í³ â³ðí³ñòü çáåðåãòè êëÿíóñÿ!
² âèáà÷àþñü, ùî íå ìîæó éòè.
²òè ³ç òèìè, õòî áîðîâñÿ íà Ìàéäàí³
Õòî çà âêðà¿íó â³ääàº æèòòÿ.
Âîíè çðèâàþòü ïóòà ³ êàéäàíè,
Âîíè ðàçîì âåäóòü êðà¿íó äî ïóòòÿ.
Êîëèñü äàâíî, êîëè ìåí³ áàáóñÿ
Ðîçïîâ³äàëà ïðî çàãèáëèõ íà â³éí³,
Ñêàçàëà: «Áîæå, ÿ òîá³ ìîëþñÿ
Çà òå, ùîá ìèð áóâ â Óêðà¿í³ é íà Çåìë³».
ß áóëà ãîðäà, ùî â³äâîþâàëè íåçàëåæí³ñòü!
Ìàëå äèòÿòêî ðîê³â äåñü ï’ÿòè...
Çìîãëî, çóì³ëî âèÿâèòè îáåðåæí³ñòü
² ïîïðîñèòè: «Ãîñïîäè, ïðîñòè!
Ïðîñòè ³ çáåðåæè ìèð â Óêðà¿í³,
Ùîá ñë³ç íå áà÷èòè ó ð³äíèõ íà î÷àõ,
Ùîá âñ³ áóëè íà Óêðà¿í³ ìèðí³!
Íå äàé â³ä÷óòè íåíàâèñòü ³ ñòðàõ!»

ß ùèðî âäÿ÷íà Âàì, Ãåðî¿ Óêðà¿íè!
Â ñåðöÿõ ó Âàøèõ ìóæí³ñòü, ìèð ³ ñòàëü.
Çà öþ âåëèêó ñïðàâó ìàþ ñòàòè íà êîë³íà
ß ïåðåä âàìè, ³ â³ääàòè øàíó é æàëü.
Øàíó çà òå, ùî Âè íå áî¿òåñÿ,
Ùî ³äåòå äî ö³ë³, äî ê³íöÿ!
À æàëü ó íàøèõ äóìàõ çáåðåæåòüñÿ
Çà êîæíîãî ïîëåãëîãî á³éöÿ...
ß ïîìîëþñü çà Âàñ, çà Óêðà¿íó,
Çà âåñü íàðîä, çà òèõ, õòî âæå ï³øîâ ç æèòòÿ...
² âðàç çäàëîñÿ, ùî â ìàéáóòíºº äèâèëîñü
Ìàëåíüêå ï'ÿòèð³÷íåº äèòÿ...

² îñü ìåí³ 15... À ÿ ìîëþñÿ.
² çíîâó ìèðó ÿ ïðîøó ³ äîáðîòè,

Дарина ПЕТРИК
ВЕСЕЛИМ ОЛІВЦЕМ

– Ùо, мужик,
не клþº?

Броньовані авто до зони АТО

На базі Окремої комендатури охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України відбулася передача
броньованої техніки підрозділам прикордонного відомства для виконання завдань з оборони державного кордону. За
рахунок отримання благодійних коштів

акціонерне товариство НВО «Практика»
на замовлення ДПСУ посилило бронею
автомобіль «КамАЗ» та два позашляховики з кулеметами на базі автомобілів
«Volkswagen Amarok». Нагадаємо, що на
початку липня НВО «Практика» вже переобладнало бронею для Державної прикордонної служби України позашляховик
«Land Rover Defender».
n
Äåòàëüí³øå ïðî öåé çàõ³ä ÷èòàéòå ó
íàñòóïíîìó íîìåð³ ãàçåòè «Ïðèêîðäîííèê
Óêðà¿íè».

Юля Габор
Міжгірський
район Закарпатської області.
Допоможіть знйти 16-річну Юлю Габор!
Дівчина живе у м. Берегове, а навчається в Міжгірському професійному ліцеї. Вранці 19
квітня 2014 року вона пішла з місця навчання та більше її ніхто не бачив.
Прикмети дитини: 150-155 см на зріст, середньої статури, кругле смагляве обличчя,
чорне волосся середньої довжини, густі
чорні брови, прямий ніс, темно-карі очі.
Одяг: сині джинси, біла жджинсова куртка, червона футболка, чорні
кросівки з білою підошвою.

Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України
Видається
з липня 1943 року
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МИТЬ РОЗРЯДКИ
– Мамо! Я сьогодні таксиста
обдурив!
– Як?
– Заплатив і не поїхав...
* * *
¯ду я такий вчора на Феррарі і раптом…
будильник!
* * *
Диспетчер таксі:
– Двадцять другий, можете забрати

ПРО ЖИТ ТЯ
ДЕРЖ АВНОГО
РУБЕ ЖУ
ком петентно ,
яскр аво,
ціка во всім
÷èòàéòå ó ãàçåò³
«Ïðèêîðäîííèê Óêðà¿íè»
ïëàòà
òà æóðíàë³ «Êîðäîí», ïåðåä è
í³êîë
íà ÿê³ íå çàê³í÷óºòüñÿ
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людину? Дуже поспішає в аеропорт?
– Так, можу захопити, в мене ще є три
вільних місця.
– Він боїться запізнитися, виліт о
17-00. Запитує: встигнете?
– Я йому гарантую, що він встигне на
цей рейс.
– Двадцять другий, ну як ви можете це
гарантувати при таких пробках на дорозі!
– Так я пілота цього літака везу.

Відповіді
на сканворд
цього номера:

Наталія УСТЬЯНЦЕВА,
фото Валерія ОЛІЙНИКА
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