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Тепер наш час
Вітчизну боронити!

24 серпня
День незалежності
України
ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

>

Державний кордон України перетнуло

1,75 млн.
осіб

374

тис.
транспортних засобів

Затримано
за незаконне
перетинання
кордону
осіб

48

>

20

з них
незаконних мігрантів

Вилучено

32 од.

зброї

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

1,46

млн. грн.
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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

n Стріляю без

попередження
Президент України Петро
Порошенко підписав Закон
№ 1633-VII «Про внесення
змін до Закону України «Про
міліцію» щодо умов застосування
сили, спеціальних засобів і
вогнепальної зброї у районі
проведення антитерористичної
операції». Документ надає право
правоохоронцям застосовувати
без попередження заходи
фізичного впливу, спеціальні
засоби і вогнепальну зброю
проти осіб, які відповідно до
Закону України «Про боротьбу
з тероризмом» визнаються
терористами та займаються
тероризмом. Це дозволить
підвищити рівень безпеки
правоохоронців під час
проведення АТО та сприятиме
більш ефективному виконанню
ними завдань із знешкодження
терористів під час проведення
антитерористичної операції.
Юрій ЗАНОЗ

n Родинам

загиблих героїв
виділять квартири
Кабінет Міністрів України
прийняв рішення виділити
кошти на придбання житла
родинам загиблих військових
у ході антитерористичної
операції на Донбасі. Зокрема,
передбачається виділити з
резервного фонду держбюджету
кошти у сумі понад 23,6
млн. грн. для забезпечення
житлом сімей загиблих
військовослужбовців, осіб
рядового і начальницького
складу, які брали безпосередню
участь в АТО. Зазначені кошти
буде розподілено між обласними
та Київською міською
державними адміністраціями.
Планується закупити 70 квартир
сім’ям загиблих.
Василь ДРОЗДОВ

n Вимикаємо
Путін–ТВ

Нацрада з питань
телебачення та радіомовлення
прийняла рішення щодо
заборони ретрансляції в
Україні російських каналів, які
пропагують війну й насильство
в нашій країні. Під заборону
потрапили: 1. Перший канал.
Всесвітня мережа, 2. РТРПланета, 3. Росія 24, 4. НТВМир, 5. ТVCI (ТВ Центр), 6.
Росія 1, 7. НТВ, 8. ТНТ, 9.
Петербург 5, 10. Зірка, 11.
РЕН-ТВ, 12. Life News, 13.
Russia Today 14. РБК-ТВ. А в
МВС України видали наказ,
згідно з яким територіальні
підрозділи МВС аж до
дільничних інспекторів повинні
будуть сприяти Нацраді з ТБ
і радіомовлення у виявленні
кабельних операторів, які не
виконують згадане рішення.
Проте в МВС радять керівництву
готелів, санаторіїв та інших
закладів, де транслюються
ефірні канали, не чекати візиту
міліції, а самим відключати
мовлення забороненого
контенту у внутрішніх мережах.
Світлана ДЕЙЧУК

НА КОНТРОЛІ ВЕРХОВНОГО ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА

Терористів –
у щільне кільце
Президент України Петро Порошенко провів
нараду з керівниками силових відомств, на
якій обговорювалася тактика подальших дій в
антитерористичній операції.
Сергій ПОЛІЩУК

– Нам потрібно сьогодні
розглянути новий зміст військової операції у нових обставинах,
– поставив завдання Верховний
Головнокомандувач. – Зокрема,
треба здійснити перегрупування
сил, яке забезпечить захист нашої території та продовження
наступальних дій армії.
У цьому контексті Петро
Порошенко наголосив, що
сьогодні стоїть завдання перерізати систему забезпечення
терористів найманцями, новим

озброєнням,
боєприпасами,
оскільки через неконтрольовані ділянки кордону продовжується їх надходження. За словами Президента, тактика зараз
полягає в тому, щоб розсікти
території, які контролюються
терористами, на зони, щільно
звузити кільце і не дати можливості для постачання зброї та
боєприпасів.
Водночас Глава Держави підкреслив, що наступ українських
Збройних Сил, Національної
Гвардії успішно триває, хоча дається це дорогою ціною. Від терористів звільнено десятки міст
і селищ. А головне – звільнені

мільйони людей, які повертаються до мирного життя.
Також Президент зазначив,
що найбільш контрольовані
бойовиками міста сьогодні вже
взяті в облогу. Але, на жаль,
на них насувається екологічна
катастрофа. На шахтах Донбасу вода піднімається на небезпечний рівень. Терористи руйнують артилерійським вогнем
трансформаторні підстанції, що
підриває
енергозабезпечення
підприємств постійного циклу.
Фактично руйнується промисловий потенціал Донбасу.
– Оскільки терористи в цих
містах – люди тимчасові, вони

ЧЕРНІГІВЩИНА

не мають нічого, що б їх
пов’язувало з цими містами, їм
чим гірше – тим краще. Вони
руйнують інфраструктуру, підривають підстанції, мости, руйнують підприємства. Вина за це
лежить виключно на бойовиках
та їхніх закордонних покровителях, – наголосив Петро Порошенко.
Відтак Глава Держави запропонував обговорити тактику,
яким чином зменшити шкоду
та уникнути ризику для людей,
руйнації промислового потенціалу Донбасу, щоб потім мінімізувати роботи з відновлення
нормального життя в регіоні. n

НА ЧАСІ

Демаркацію
розпочати готові

За принципом
Маннергейма
Український кордон з Росією має бути
укріплений за принципом фінської «Лінії
Маннергейма», – заявив голова Чернігівської
обласної ради Микола Звєрєв.
Олександр ТИХОНОВ

Зокрема, голова облради
розповів, що для забезпечення
обороноздатності,
місцевою
владою спільно з Чернігівським
прикордонним загоном Північного регіонального управління Державної прикордонної
служби України
розроблена
програма укріплення кордону,
яка включає будівництво як
складних інженерних споруд,
так і ровів (загальною протяжністю 183 км).
– Вже проводиться робота
зі створення та нарощування
прикордонної інфраструктури,
інженерних і фортифікаційних
перешкод. Кордон розбитий на
сектори. Рів шириною шість
метрів та глибиною три метри
вже копається від пункту пропуску «Сеньківка» в сторону
Грем’яча, – зазначив Микола Звєрєв. Він також повідомив, що на його заклик надати
необхідну інженерну, землерийну техніку, забезпечити її
роботу для фортифікаційного
облаштування протитанкового рову вздовж лінії державного кордону вже відгукнулися
голови трьох обласних рад.

Крім того, відбулася розмова з
послами Латвії, Литви та Естонії стосовно надання технічної
та фінансової допомоги для
будівництва укріплення міжнародними організаціями.
Голова обласної ради висловив переконання, що для
забезпечення обороноздатності
держави, крім зміцнення кордону, необхідно на території
Чернігівщини мати й військові
частини, які б фактично прикривали прикордонників.
– Оскільки наша область
є прикордонною, тому Міністерству оборони України необхідно розглянути питання щодо
відновлення штабу Північного
оперативного командування у
Чернігові. Крім того, з числа
добровольців необхідно створити й новий батальйон територіальної оборони, який на
постійній основі дислокувався
б на території нашої області.
Можна спати спокійно, коли
знаєш, що військовими різних
родів військ надійно забезпечена оборона краю.
Голова обласної ради Микола Звєрєв висловив сподівання, що Міністерство оборони
України прислухається до пропозицій, що йдуть із Чернігівщини.
n

Голова Держземагентства України Сергій Рудик
звернувся з ініціативним листом до вищого
керівництва держави про фінансування робіт
з демаркації українсько–російського кордону в
односторонньому порядку. Для цього понад 200
добровольців уже готові виїхати до зони бойових
дій і розпочати геодезичні роботи.
Андрій ГЕРАСИМКІВ

Ще наприкінці червня нинішнього року керівник земельного відомства звернувся
з листом до Прем’єр-міністра
України Арсенія Яценюка з
пропозицією провести демаркацію українсько-російського
кордону в односторонньому
порядку. Ініціатива Держземагентства знайшла підтримку на
урядовому рівні.
На переконання посадовця, Україна має право на односторонню демаркацію кордону,
оскільки Росія блокує процес демаркації протягом майже п’яти
років. За загальноприйнятою
світовою практикою такі робо-

ти зазвичай проводяться спільно країнами-сусідами. Однак з
2010 року відбулося 18 засідань
українсько-російської демаркаційної комісії, а втім перший
прикордонний знак на кордоні
України та Росії, встановлений
поблизу населеного пункту
Сеньківка в Чернігівській області, так і залишився єдиним з
російського боку. Україна лише
на чернігівській ділянці встановила 235 прикордонних знаків,
що становить 50 відсотків від
потреби.
– Роботи з демаркації можна
виконати до кінця цього року,
але більшу їх частку потрібно
проводити безпосередньо на
місцевості, – повідомив Сергій
Рудик. – Для цього потрібні висококваліфіковані, добре підготовлені та оснащені, а голов
не відважні спеціалісти. Нині
понад дві сотні патріотичних
спеціалістів висловили бажання
попрацювати на благо Батьківщини у гарячих точках. Я, як
капітан запасу, готовий одягнути камуфляж і негайно виїхати
на Донеччину або Луганщину,
де найбільш складна ситуація з
облаштуванням кордону.
Як відомо, нещодавно Верховна Рада України прийняла
ухвалу про посилення захисту
держкордону, якою передбачено негайне затвердження документів, необхідних для проведення в односторонньому
порядку демаркації сухопутної
ділянки кордону з Російською
Федерацією, яка буде обладнана за прикладом зовнішніх кордонів Європейського Союзу. n
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СВІТОВА СПІЛЬНОТА

Допомагає закордон
Українських прикордонників продовжують оснащувати з–за кордону.
Так, останнім часом вагома технічна допомога надійшла нашим
охоронцям рубежу від уряду Канади. А нещодавно Центрального
прикордонного шпиталю сягнула рука допомоги представників
української діаспори, котрі мешкають у Чикаго. Своїм героїчним
співвітчизникам українці Америки передали найнеобхідніше медичне
забезпечення.
Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Канадський
військово-транспортний
літак тричі приземлявся в Бориспільському
аеропорту. На борту його знаходилося спорядження, призначене для прикордонників,
котрі перебувають у зоні АТО – шоломи,
бронежилети, балістичні окуляри, медичні
аптечки, спальні мішки, намети тощо. Загалом Канада передала Україні спорядження

на суму 5 млн. доларів. В офіційній церемонії передачі обладнання взяли участь парламентський секретар міністра Національної
оборони Канади Джеймс Безан, тимчасово
повірений у справах Канади в Україні Енн
Меттсон-Госс та директор Міжнародноправового
департаменту
Адміністрації
Держприкордонслужби України генераллейтенант Олександр Мельников.
Уважно слідкуючи за подіями, що зараз
переживає їхня Батьківщина, українці зі США
зв’язалися із керівництвом Центрального клі-

ГАРЯЧІ БУДНІ
нічного госпіталю Держприкордонслужби й
напряму дізнавалися чого конкретно потребує
шпиталь. Отримавши відповідь, благодійники
одразу ж закупили та надіслали все необхідне звичайною кур’єрською службою. Відтак
близько 60 коробок із медичним обладнанням
та препаратами поповнили арсенал прикордонного медзакладу. Для лікування поранених
військових, окрім препаратів, небайдужі громадяни передали функціональні ліжка, фіксуючі коміри, післяопераційні пояси, катетери,
гігієнічні засоби тощо.
До збору допомоги долучилися не тільки
українці, які проживають за кордоном, а й волонтери, котрі поширювали інформацію про
збір коштів у соціальних мережах.
Начальник управління охорони здоров’я
АДПСУ генерал-майор медичної служби Валентин Волоха подякував усім небайдужим
громадянам.
– Ми не завжди знаємо прізвища людей, які допомагають нам рятувати життя
військових. Але ми дуже вдячні кожному за
таку гуманну справу, – наголосив Валентин
Григорович.
Начальник Центрального клінічного госпіталю Держприкордонслужби полковник
медичної служби Михайло Карнаух зазначив:
– Сьогодні ми отримали необхідні засоби
для надання допомоги як безпосередньо на
полі бою, так і під час евакуації та транспортування поранених. Безумовно, все це полегшить, покращить і, врешті-решт, прискорить
процес одужання бійців.
n

МОБІЛІЗАЦІЯ

Добровольців не бракує
Уже втретє країною прокотилася хвиля мобілізації. Українці,
бажаючи долучитися до справи захисту Батьківщини, продовжують
«штурмувати» військкомати. До речі, чимала кількість добровольців
хоче боронити країну саме в рядах Держприкордонслужби України.
Так, до Ізмаїльського прикордонного загону сьогодні звертаються
і молоді хлопці, й чоловіки з військовим досвідом, і навіть дочка
священнослужителя прийшла – усі мріють стати на захист рідної землі.
Людмила МІНІЧ

Заступник начальника прикордонного загону – начальник відділу персоналу полковник Руслан Цимбал розповідає:
– Практика свідчить, що захищати державний рубіж рвуться як чоловіки, так і жінки. 52% добровольців – це чоловіки, у яких є
сім’ї, проте вони свідомо йдуть відстоювати
цілісність України. Як правило, добровольці
вже пройшли медичні комісії в районних військових комісаріатах, тому до нас потрапляють найміцніші здоров’ям.
Чоловіки на чолі зі супроводжуючим із
військкомату свого району прибувають до
загону. Спершу добровольці прямують для
проходження психологічного тестування та
медичного огляду. Очікуючи, люди жваво обговорюють ситуацію в країні, розповідають
про своє життя, діляться прогнозами розвитку
ситуації в майбутньому. Зовні їх від призовників, покликаних на строкову службу, відрізняє лише вік. Більшості прибулих уже за 30.

Щоправда, є й такі, котрим минуло 50. Як
правило, за плечима вони вже мають досвід
бойових дій або роки служби в армії.
Далі ізмаїльські кадровики підбирають
призовникам посаду згідно з їхніми військовими спеціальностями та обов’язково враховуючи при цьому особисті побажання щодо місця
проходження служби. З метою забезпечення
соціального захисту осіб, покликаних на військову службу під час мобілізації, державою
на законодавчому рівні для них встановлені
особливі додаткові гарантії. Зокрема, за ними
зберігається місце роботи (посада), середній
заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування і форм
власності (за умови, що працівник був офіційно оформлений на роботу). Добровольці
пенсійного віку продовжуватимуть отримувати
свою пенсію. Крім того, Держприкордонслужба пропонує мобілізованим військовослужбовцям продовжити службу на професійній основі
за контрактом в органах і підрозділах відомства
після завершення мобілізації.
Нам вдалося поспілкуватися з деякими
мобілізованими.
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Рядовий Вадим Нестеренко, 23 роки, неодружений. Родом із Одещини. Свого часу
проходив строкову службу в Севастополі у
Внутрішніх вйськах. Пізніше влаштувався працювати охоронцем. У військкомат
прийшов сам. Каже, що не міг просто відсиджуватися вдома, коли друзі служать у
Луганську.
Прапорщик Віталій Радов, 40 років, ізмаїльчанин. Проходив службу на Ізмаїльській
прикордонній заставі, тому з прикордонниками знайомий не з чуток. Віталій прагне потрапити в зону АТО, мовляв там зараз «гаряче»,
тому підмога не буде зайвою.
22-річна одеситка молодший лейтенант
Тетяна Сикора є старшою дочкою в сім'ї священнослужителя. Батьки не лише не заперечували, але й підтримали бажання дочки
присвятити себе військовій кар'єрі та благословили в дорогу. Тетяні подобаються порядок, дисципліна і контроль, що так властиві
прикордонній службі.
Що ж, нам залишається лише побажати
всім мобілізованим легкої служби та, врештірешт, мирного неба над головою.
n

ПАМ’ЯТІ ТОВАРИША
Згасла життєва свічка заступника начальника управління – начальника відділу організації
охорони державного кордону, планування операції та спеціальних заходів управління прикордонної служби АДПСУ

полковника КОРОТЮКА Олега Євгеновича.

Про цю людину не можна сказати – паркетний офіцер. Він постійно виїжджав у підрозділи кордону, вивчав і намагався удосконалювати методику прикордонної служби. Олега Євгеновича можна вважати хрещеним батьком таких інституцій, як дільничні інспектори
прикордонної служби та мобільні підрозділи відомства. Ще кілька місяців тому полковник Коротюк був сповнений енергії, службових ініціатив і поривання їх реалізувати, але
тяжка хвороба день за днем безупинно викачувала його життєві сили.
Персонал Адміністрації Держприкордонслужби, усі хто знав Олега Євгеновича глибоко сумують і висловлюють співчуття рідним полковника
Коротюка з приводу непоправної втрати.

n Перерваний
зв'язок

На залізничній станції
«Київ-Пасажирський» під час
оформлення потяга сполученням
«Київ–Москва» вилучено
десять смартфонів «Samsung
Galaxy Win». Інформацію про
можливу спробу переміщення
через державний кордон України
засобів зв’язку прикордонники
отримали завчасно. Тому
співробітники ОКПП «Київ»
спільно з працівниками митниці
цілеспрямовано звернули увагу
на дах одного з вагонів потяга.
Саме тут у вентиляційному люку і
було заховано мобільні телефони.
Власником знахідки виявився
провідник, громадянин України.
Наразі вміст схованки вилучено
та передано до митниці, а вагон
вже із «покращеною» вентиляцією
попрямував до столиці Росії.
Ганна ЧАБАРАЙ

n Розчаровані
«захисники»

У пункті пропуску «Іловайськ»
затримано громадянина
Російської Федерації 1971 р.н.,
який виявився терористом
ДНР. Після збройної сутички
з українськими вояками він
деякий час переховувався.
Згодом (як запевняє росіянин)
у зв’язку з розчаруванням
у морально-психологічній
атмосфері поміж бойовиків ДНР
(постійне вживання алкогольних
напоїв, суперечки, бійки) та
відсутністю єдиноначальства
(постійні протиріччя між бійцями
батальйону «Восток» та людьми
Гіркіна), вирішив повернутися
додому. Переодягнувшись у
цивільний одяг, він намагався
перетнути державний кордон
України, де був затриманий
українськими прикордонниками.
Ще одного розчарованого
«визвольною війною» росіянина
1985 року народження затримано
на пункті пропуску «Успенка».
Він прибув на українську землю
ще на початку червня. Спершу
перебував у штабі терористів у
місті Горлівка, згодом охороняв
блокпости. Та після порівняння
побаченого в Україні із тим, що
розповідають російські ЗМІ,
вирішив повернутися до Росії.
Був затриманий під час спроби
незаконно перетнути кордон.
Максим МАЛОВ

n Псевдорумуни
Коли прикордонний наряд
у пункті пропуску «Лужанка»
оглянув салон мікроавтобуса
«Мерседес», який під керуванням
громадянина України готувався до
виїзду за межі країни, то виявив
двох осіб, які старанно ховалися
за сидіннями та не подали
документи для паспортного
контролю. Така поведінка
виглядала доволі дивно. Адже
у подорожуючих були при собі
закордонні паспорти Румунії.
Утім, після ретельного вивчення
документів причину дивацтва
було встановлено – у паспортах
замінені сторінки із установчими
даними. І виявилися мандрівники
не румунами а сирійцями, які
раніше навчалися в одному із
українських ВНЗ.
Ігор ПЛЕТЕНЬ
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ГОЛОВНЕ СВЯТО КРАЇНИ

ТУРБОТА ПРО ЗАХИСНИКА

Олег БОЙКО,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Ціна
свободи
Незалежність. Щодень
за неї платимо усе
дорожчу ціну. Ще торік
День Незалежності для
більшості українців був
звичайним вихідним.
Нині це час віддати шану
всім, хто долучається до
боротьби за українську
державність, на яку в
складний для нашої
країни час зазіхнув
кривавий тиран, котрий
вдавав старшого брата.
Нині на Сході країни
прислужники Кремля
– військові злочинці,
терористи, дітовбивці,
мародери – поливають
кров’ю українське
прикордоння, яке мужньо
боронять справжні герої
сьогодення.
Особливо важко доводиться
прикордонникам, котрі як кістка
в горлі терористів та їхніх кремлівських покровителів, стоять
на визначених рубежах. «Зелені
кашкети» у постійній готовності давати відсіч бойовикам, але в
нинішній обстановці переважно
лише тримають удар, не маючи
можливості відповісти, бо викурити їх намагається російська армія, яка «Градами», «Ураганами»,
гаубицями обстрілює позиції
Держприкордонслужби зі свого
боку. Попри все, прикордонники
розуміють, що за ними – країна.
Їхній бойовий дух зашкалює, а
бойова майстерність лише зростає, і якщо терористи наважуються виходити на прямий вогневий контакт з охоронцями
рубежу, тут, як-то кажуть, – самі
напросились…
І допоки прикордонники боронять рубіж, їхні побратимигвардійці, бійці Збройних Сил
один за одним вичищають населені пункти Донбасу від імпортної терористичної нечисті.
Держава та її патріоти роблять
усе можливе, щоб зупинити агресора, і в цій боротьбі День Незалежності все більше набуває
змісту особливого свята і дай нам
Боже наступний День Незалежності святкувати у мирній і, як у
Шевченка, «оновленій» країні,
де «врага не буде супостата, а буде
син, і буде мати, і будуть люди на
землі»...
n

МОГУЧІ ДВИГУНИ
Війна, яка прийшла в Україну, показала, що прикордонникам конче необхідна бронетехніка, повнопривідні та спеціальні
транспортні засоби. І це завдання нині вирішується, так би
мовити, з коліс. На цей час уже
закуплено, (або найближчим
часом вже планується закупити)
більше двох десятків вантажівок
КрАЗ, близько півсотні броньованих автомобілів та медичний
БТР «Ковчег». Крім того, Міністерство оборони передало прикордонникам десятки одиниць
бронетехніки, яка після ремонту і модернізації направиться в
найбільш «гарячі» райони. Оперативно вирішуються питання
ремонту техніки, пошкодженої в
зоні бойових дій.
Не залишаються осторонь
і закордонні партнери. За їхньої допомоги отримано пару
автокранів, 4 екскаватори, по 5
бульдозерів і вантажівок та ще
велику кількість іншого інженерного й технічного майна.
Також поповнювати автопарк
Держприкордонслужби, забезпечувати бронювання, модернізацію та ремонт транспортних
засобів значною мірою допомагають благодійники.
Крім вказаного, до кінця
цього року за рахунок держбюджету очікується придбання для
прикордонників більш як півсотні одиниць бронетехніки та
отримання за програмами міжнародної технічної допомоги
ще 140 одиниць автомобільної
техніки.
НАДІЙНИЙ ОБЛАДУНОК
Щодо екіпірування, то літньою польовою формою прикордонники
стовідсотково
забезпечені і вже нині вирішується питання закупівлі достатньої кількості зимового обмундирування. Також особовий
склад повністю забезпечено захисними шоломами, щоправда
до їх якості є питання, адже в
більшості – це ще каски радянського зразка. Проте вже укладено угоду на закупівлю майже
3 тисяч сучасних кевларових
шоломів, які з дня на день ми
почнемо отримувати від виробника. Ситуація з бронежилетами також має хороші перспективи. Нині вже триває закупка
«броників» 4-го класу, за угодою
Держприкордонслужба закуповує їх майже 8 тисяч одиниць.
Ще 1650 бронежилетів отримано від благодійників.
ГОЛОВНЕ – УВАГА
Особливо важливою під час
війни є оцінка владою та суспільством подвигів її солдатів,
турбота про тих, хто воює, і хто
повернувся із зони АТО, про
поранених та сім’ї загиблих.
Станом на початок цього тижня
в боях з терористами та диверсантами загинули 48 наших побратимів, отримали поранення
287, ще семеро зникли безвісти.
Відомство та Держава загалом
вживає усіх необхідних заходів
для допомоги родинам загиблих
героїв, розшуку зниклих безві-

сти, фахового лікування та реабілітації поранених.
Організовані механізми державної, міжвідомчої і відомчої
взаємодії з питань медичного
сортування, спрямування потоку поранених. Завдяки вжитим
заходам не зафіксовано жодного
випадку смерті особового складу
через несвоєчасне та неповне надання медичної допомоги та вдалося запобігти розвитку ускладнень наслідків поранень. Із 287
прикордонників, які отримали
поранення, контузії, каліцтва
вже проліковано та повернено у
стрій 133 військовослужбовці.

– 56 квартир та Борисполі – 48
квартир). Крім іншого, відомство вже направило до Мінфіну
розрахунок потреб коштів для
закупівлі житла для 19 сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції військовослужбовців.
НАДБАВКА ЗА МУЖНІСТЬ
Фінансування заходів мобілізації, проведення антитерористичної операції в Державі проводиться оперативно і в
повному обсязі, але для бійців
не менш важлива фінансова оцінка їхніх заслуг. Так, для

Забезпечити,
зберегти
та цінувати

У той час коли герої самовіддано воюють на
передовій, в тилу, в штабах, у високих владних
кабінетах робиться усе можливе і подекуди
неможливе, щоб максимально забезпечити
умови служби захисників України, придбати
якісне екіпірування, озброєння, техніку, соціально
захистити військових, а також їхні родини.
У
Держприкордонслужбі
роблять все, щоб жоден герой
не залишився без заслуженої
нагороди, уваги та піклування.
На цей час 113 прикордонників
уже нагороджено державними
нагородами, 136 військово
службовців достроково отримали звання.
ВЛАСНИЙ ДАХ
Маємо сподівання, що сьогодні Держава уважніше поставиться і до питання забезпечення військовослужбовців
житлом. Щодо перспектив
Держприкордонслужби у цьому напрямку, то 2014 року від
забудови земельної ділянки у
Чернівцях отримано та розподілено 21 квартиру. До кінця року
планується отримати 13 квартир
від забудови земельної ділянки
у Луцьку. І якщо з Держбюджету
буде виділено необхідні кошти,
то цього року буде завершено
будівництво відомчих житлових
будинків та введено в експлуатацію ще 104 квартири (в Києві

військовослужбовців, які забезпечують правопорядок на
кордоні та відбиття збройних
нападів, з 1 травня встановлено
виплату винагороди в розмірі
100% грошового забезпечення
та заробітної плати, але не менше 3 000 гривень за рахунок резервного фонду бюджету. Таким
чином військовослужбовець за
контрактом отримує від 4 500 до
6 000 грн., а офіцерський склад
– від 6 500 до 9 000 гривень.
Прикордонникам, направленим для посилення охорони
північної, східної та південної
ділянок кордону з квітня виплачуються премії у розмірі
30 гривень на добу. Персоналу
Донецького, Луганського загонів і Маріупольського загону
Морської охорони одноразово виплачено премії по 1 000
гривень. 405 охоронців рубежу,
які брали участь у бойових зіткненнях з терористами, отримали по 3-5 тисяч гривень премії. Також преміювали більше
сотні
поранених,
«важкі»

отримали по 10 тисяч гривень,
а «середні» та «легкі» – по 7 тисяч гривень.
На жаль, ми маємо і незворотні втрати, але не маємо
права забути загиблих героїв
та залишити без уваги їхні родини. Сім’ї загиблого військовослужбовця
виплачується
місячне грошове забезпечення
та винагорода в розмірі 100%
грошового забезпечення, але
не менше 3 000 гривень за рахунок резервного фонду бюджету.
Родичам надається допомога в проведенні поховання та
благодійна допомога у розмірі
10 000 грн, а також виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 609 000 гривень.
Крім того, керівництво відомства тримає на особливому
контролі сприяння сім’ям загиблих та поранених військовослужбовців щодо отримання
необхідних документів і всіх
передбачених виплат, призначення пенсій тощо.
ПРАВО НА СОЦЗАХИСТ
Добре попрацювали і законодавці, щоб забезпечити соціальний захист захисників Віт
чизни. Останнім часом з метою
посилення соціальних гарантій
прийнято низку нормативних
актів згідно з якими:
– мобілізованим пенсіонерам з числа військовослужбовців збережено на час служби виплату пенсій;
– мобілізованим на особливий період громадянам збережено посади та середній заробіток
за місцем роботи до призову;
– визначено порядок виплат
працівникам, призваним на
військову службу за призовом
під час мобілізації, середнього заробітку за рахунок коштів
Держбюджету;
– звільнено фізичних осібпідприємців, які призвані під
час мобілізації, від сплати єдиного соціального внеску на особливий період.
–
збережено
державну
реєстрацію
підприємницької діяльності фізичних осібпідприємців;
– грошове забезпечення
мобілізованим
виплачується
в порядку та розмірах, установлених для осіб офіцерського, рядового сержантського
та старшинського складу, які
проходять військову службу за
контрактом.
Змінами до законів визначено, що статус учасника бойових
дій надається в тому числі військовослужбовцям ДПСУ, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України і брали безпосередню
участь в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції. Мобілізованим
військовослужбовцям надано
переважне право залишення на
військовій службі на попередній
або за їхньою згодою на іншій,
не нижчій посаді. Призваних
на час мобілізації звільнено
від сплати певних штрафних
санкцій, кредитів, іпотек, нарахування за кредитами тощо.
Також урегульовано питання
поновлення студентів після демобілізації у вишах.
n
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СИМВОЛ ДЕРЖАВИ

Під синьо-жовтим стягом
Територія, мова, державний кордон
та державна символіка, серед якої,
передусім, — державний прапор,
споконвічно вважалися основними
ознаками держави. 18 вересня 1991
року Президія Верховної Ради України
юридично закріпила за синьо–жовтим
біколором статус офіційного прапора
України. Цьому моменту передувала
кількасотлітня історія синьо–жовтого
стяга, який традиційно був символом
України та боротьби українського
народу за свою незалежність і свою
державність.
Володимир ПАТОЛА,
фото Олександра ЯКОВЕНКА

РОСІЙСЬКА ВВІЧЛИВІСТЬ
Відділ прикордонної служби «Красна Талівка» вважався тиловим підрозділом. Зона АТО – південніше. Тут
час від часу чути відлуння боїв за Станицю Луганську,
навпроти пункту пропуску окопалися чисельні підрозділи російської армії, патрулі на зеленій ділянці чують
звуки двигунів важкої техніки, постріли та черги бортового озброєння бронетранспортерів на відстані десятків
метрів від української території. Постійно відбуваються
провокації та психологічні атаки. Але мине довгих три
тижні до того часу, коли після першого бойового обстрілу з мінометів уже не терористи, не найманці, не представники цивільного населення, а кадрові російські військові, виконуючи злочинні накази прогнилого наскрізь
керівництва, почнуть із завидною регулярністю відкривати вогонь по українських прикордонних нарядах.
Навіть після закінчення відрядження особовий
склад зведеної застави без антипатії згадував представників російського цивільного населення. Інша справа
– російські військові, особливо прикордонники. Ілюзій
щодо цих людей в особового складу зведеної застави не
було і раніше. Але уявити собі, наскільки низько може
опуститися військовослужбовець, втративши останній
натяк на честь, совість, зрештою — людську гідність,
було важко.
Прикордонний патруль ішов безпосередньо по лінії
державного кордону. Секрети виставлені, позиції обладнані. Тепер ділянку необхідно оглянути на предмет слідів,
приготувань до можливого незаконного перетину. Як би
обережно не рухався наряд, як би добре не спостерігав,
а зустріч з «колегами» таки відбулася. Вони також ішли
патрулем, також у безпосередній близькості до лінії кордону і також по відкритій місцевості. Тільки зі свого боку.
Німа сцена зустрічі тривала недовго. Росіяни перші поставили зброю на запобіжники, привіталися, побажали
«хорошого часу доби». Український наряд, намагаючись
не затягувати розмову, відповів тим же і попрямував далі
своїм маршрутом…
Минула доба. Тихо, як тінь, рухався лісом з автоматом в руках офіцер-прикордонник. Секрет розмістився
на постах. Обхід постів – це завжди особливо делікатна
справа: не хруснути гілкою, не видати себе надто голос
ним кроком важкого черевика, пройти деякі частини недовгого маршруту майже навприсядки, щоби в біноклі
ворога не промайнула часом кокарда на зеленому береті.
«Засвітити» пости не можна в жодному разі. Там, не палячи сигарет і не дихаючи надто голосно зайвий раз, спостерігають хлопці. Під час таких обходів питання будуть
дуже тихими і стандартними: як змінилася обстановка,
що спостерігається, чи все необхідне є у наряду на посту,
чи заряджені й працездатні пристрої спостереження, чи
не втомлені товариші і чи можуть нести службу? Але до
місця призначення офіцер не дійшов: умовний сигнал
наряду на передовому посту спостереження примусив зупинитися, безшумно прийняти положення для стрільби
лежачи біля найближчого дерева. Те ж саме зробив весь
склад наряду. Прикордонники спостерігали. До самої
лінії державного кордону підійшов російський прикордонний наряд. Разом з трьома людьми в камуфляжах був
і четвертий – чоловік в цивільному, очевидно, представник ФСБ. Російські прикордонники щось показували
«цивільному» колезі, четвірка жестикулювала, робила
фотографії. Ми не сумнівалися – росіяни, які вчора віталися і бажали чогось там «хорошого», сьогодні проводили рекогносцировку, радячись, як краще вбивати тих,
кому щиро всміхалися. «Рухалися тихо, оглядаючись, —
пошепки доповіли хлопці, коли непрохані гості пішли, –

переконалися, що нікого (тобто нас) немає, після цього
наблизилися впритул до лінії державного кордону та почали рекогносцировку».
Бортовий УАЗ в’їхав на територію застави і втомлені
після добового наряду хлопці з автоматами та рюкзаками по одному зістрибнули на землю. Тут на них вже чекав
командир:
– Підрозділ змінює місце дислокації. За п’ять хвилин
– з усіма речами до машини. Здати додаткову зброю, яку
отримували на відділі.
П’ять хвилин — це дуже довго для військового: всі речі
в одному місці, завжди практично зібрані і готові для переїзду. Бронежилети, каски та автомати на собі.
– Спасибі за службу і щасливо вам, хлопці, – попрощався начальник відділу прикордонної служби, який посилювала зведена застава.
Особовий склад від’їжджав з важким серцем: очевидно, десь вони потрібні більше, але залишати ділянку та
бойових товаришів не хотілося. Тут не побачиш міліцейської машини, глухого паркану частини Збройних Сил,
практично немає представників інших органів державної
влади. Незламним форпостом стоїть лише відділ прикордонної служби з синьо-жовтим прапором на флагштоку,
промовисто сповіщаючи всіх: «Поки живі ці люди, тут територія України. Її захищатимуть. За будь-яку ціну».
Переїзд, розміщення, перші прикордонні наряди на
новому місці… Менш ніж за добу громом вдарила звістка: лісу, де протягом трьох тижнів ніс службу наш наряд,
більше немає. Група невідомих перейшла лінію державного кордону з Росії, зайшла приблизно на 50 метрів у
глибину української території та обстріляла позиції наряду з мінометів. Десятки разів прикордонники прораховували подібний сценарій, скритно копали окопи,
проводили рекогносцировку, продумували усі можливі
варіанти ведення бою, відходу наряду в сторону відділу прикордонної служби, якщо буде відповідний наказ. Військова наука — вперта річ, тому було зрозуміло:
живими, у випадку артобстрілу, можна пройти єдиним
маршрутом. Неважко цей маршрут було вирахувати й
росіянам. Його диктувала місцевість. Військовим злочинцям, які так старанно обстрілювали позиції українського наряду, що зуміли скосити декілька дерев і на
російській території, було мало артилерійської обробки
місця несення служби. Декілька пострілів осколочнофугасними зарядами з гранатометів по єдиному можливому маршруту відходу наряду повинні були стати
гарантією того, що ніхто з українських прикордонників
не виживе. («Спасибі» вам, російські колеги. Земля квадратна. За кутом зустрінемося.)
Проте наряд вижив. Вижив і відстрілявся. Пройде нетривалий час і тактика стрільби російських військових
злочинців з української території з подальшою втечею в
Росію зміниться цинічними артилерійськими та мінометними обстрілами прямо з російської території.

ЦАРСЬКИЙ ДАРУНОК
Блокпост, чи, висловлюючись прикордонною мовою,
контрольно-режимний пост – особливий вид наряду. Питання навіть не в температурі повітря, що іноді сягає 40
градусів, а завдяки касці, бронежилету, розпеченому асфальту та дорожній пилюці має всі шанси вивести місце
несення служби в претенденти на почесне звання позаштатної філії пекла, не в необхідності час від часу вистрибувати у повному спорядженні та зі зброєю на 3-4-метровий борт багатотонної вантажівки для перевірки вмісту
кузова, не в жартівливих докорах представників місцевого населення на кшталт «Ви ж уже четвертий раз сьогодні
перевіряєте мій багажник, хіба не запам’ятали, що в ньому, коли я минулого разу проїжджав?».
Вимоклі від поту, загорілі на сонці прикордонники,
для яких бронежилети з боєприпасом до 15-20 кілограмів загальною вагою та незмінні автомати стали не менш
звичними, ніж майки чи футболки в цивільному житті,
спостерігають у бінокль за під’їжджаючими машинами,
лісопосадкою, полем та кладовищем поблизу поста. Погляд мимоволі падає на стяг над головним укріпленням –
такий самий, як і ми, вигорілий на сонці, промитий усіма
дощами та добряче пошарпаний степовим вітром.
Особливість блокпоста — у постійному спілкуванні:
з представниками місцевого населення, з сім’ями, що
їдуть, рятуючись від шквального артилерійського вогню
сепаратистів, покидаючи домівки разом з усім нажитим
майном. Через блокпост проходять дороги та долі сотень,
а іноді й тисяч людей кожного дня. І як тут не згадати про
переляканих дітей, які тремтять від одного вигляду людини зі зброєю, проте наче рукою знімає їхній страх після
доброї усмішки прикордонника.
Чергова машина зі сторони селища не привернула
особливої уваги. Жінку за кермом прикордонники вже
добре знали і вона, як кажуть, у «категорію ризику» аж
ніяк не входила. Машина зупинилася перед блокпостом,
не в’їжджаючи за перші загородження і Лідія Сорока вийшла до прикордонників з невеликим пакетом у руках.
– Хлопці, ну хіба не соромно, це ж Державний Прапор, — мовила вона.
– Купити в цьому місці стяг було ніде, а за чисткою
зброї, ретельною підготовкою до служби та нарядами
хлопцям було явно не до шиття. – Це вам, — сказала жінка.
В пакеті були два новесенькі повнорозмірні яскраві
прапори. Важко висловити словами почуття вдячності,
яке охопило нас у ту мить. Мабуть, подарунок у вигляді
ключів від дорогої іномарки викликав би менше емоцій.
Легенди про нібито вороже ставлення до українських
правоохоронців місцевого населення розбилися одразу
ж після нашого прибуття в Мілове, але чогось подібного
годі було й чекати. Декілька хвилин — і прапори на ретельно вирізаних у найближчій посадці імпровізованих
флагштоках замайоріли з обох сторін блокпоста: на головному укріпленні з одного боку та на черговому бортовому УАЗі – з іншого.
– Хай йому, — заговорив молодий капітан, звертаючись до напарника сержанта, — а ми ж і не подякували як
належить.
Жінки вже не було. Прикордонники, які зберігали
спокій і холоднокровність у небезпечних ситуаціях, чи не
вперше в житті… розгубилися.
Перший бій, а точніше — підлий нічний артилерійський обстріл з російської території, я зустрів з товаришами на тому самому блокпосту. Відстань, з якої била ворожа артилерія, не дозволяла вести по противнику вогонь з
наявної у нас зброї, тож залишалося зайняти кругову оборону в підготовленому попередньо укріпленні й відстежувати обстановку навколо. Ліве око поглядає на хлопців,
праве – через приціл автомата в сектор спостереження та
обстрілу, слух зосереджений на підрахунку кількості залпів, противному свисті зарядів і вибухах на землі, а думка
фіксує мимовільну молитву.
Ранок зустрів нас спочатку парою російських штурмових вертольотів, що нахабно порушили повітряний
кордон, а потім ще одним візитом Лідії Сороки з пакетом
груш: «Живі, цілі? З бойовим хрещенням, хлопці...».
…Підійшов час нашої ротації і колона вирушила на
Захід. Почуття радості від можливості відпочити затьмарювалося легким смутком: не хотілося покидати у важкий
момент нових друзів, які вже протягом багатьох місяців
несуть службу в умовах постійної загрози для життя, не
хотілося покидати кордон. Обмін вітаннями, при проїзді
через той самий блокпост. Махали руками люди і дивилися вслід два новеньких синьо-жовтих прапори, розвіваючись на вітрі, наче намагаючись щось сказати. Ми знаємо, що група, яка замінила нас, краще підготовлена та
споряджена, знаємо, що український народ обов’язково
вистоїть і переможе у цій підло розв’язаній війні й ми
ніколи не забудемо про відділи прикордонної служби на
державному рубежі, де синьо-жовтий прапор на флагштоку промовисто говорить ворогу: «Тут українська земля і ті, хто захистить її за будь-яку ціну!».
n
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Героям АТО присвячується...
Днями Одеса зустрічала прикордонників, які повернулися додому після виконання протягом двох місяців бойових завдань у зоні АТО.
Відрядженим туди захисникам південних кордонів довелося діяти на ділянці, яку народ уже встиг «охрестити» як «Довжанський котел».
На героїв антитерористичного фронту із нетерпінням чекали не тільки їхні рідні, начальники та колеги, але й декілька сотень жителів міста.
Зі сльозами на очах, люди вручали прикордонникам квіти, цілували їх, аплодували та скандували «Молодці!» «Герої!», «Дякуємо!», «Слава
прикордонникам!», «Слава Україні!». Але, на жаль, невимовна радість була затьмарена горем непоправної втрати. До рідних домівок дісталися
не всі. Наступного після зустрічі дня в останню путь проводжали загиблих. Про те, яких синів втратила одеська земля, наступна розповідь…

Його ім’я носитимуть катер і вулиця
Темні хвилі Дністровського лиману ледь схлипували відлунням
людського плачу. Навіть такі зазвичай галасливі чайки, посівши
на воду, понурили голови у пронизливій тиші. Овідіополь
прощався з одним зі своїх синів – ховали загиблого в АТО
Євгена Колісниченка.
Наталя ГУМЕНЮК

У пам’яті
залишиться надійність
Цинізм війни – старшого прапорщика Віктора Діхтієвського
вирвано із життя у сорок восьмий день народження. Уже
при виході з оточення, його догнали декілька осколків.
І хоча посильну допомогу лікар та колеги надали, проте
рани були, що називається, несумісними з життям…
Віктор помер буквально на руках у бойових товаришів.
Олександр ЯКОВЕНКО

Коли довелося захищати континентальну Україну після анексії
Криму, Віктор не вагаючись виявив
бажання увійти до складу підрозділу,
що перекривав Чонгар. Згодом так
само, не вагаючись, вирішив не залишати мотоманеврену групу, у складі якої відправився на Схід боронити
українсько-російський кордон.
Він беріг не тільки свою країну, він
беріг і свою сім`ю. Тому про те, що насправді коїлося навколо рідні від нього не чули.
– Він нас із мамою завжди підбадьорював, не розповідав, як там насправді важко та моторошно. Коли
дзвонив питав лише, як наші справи,
про себе казав, що все в них тихо й добре. В останні дні взагалі був веселим
і розповідав, що у них з колегами вже
«валізний настрій», збирався додому…
– розповідає донька загиблого Настя.
– Коли ж у слухавці було чутно залпи
та вибухи, батько завжди казав, ніби,
це не в них, а десь далеко.
Діхтієвського любили. Від рядового до генерала. Насамперед – за надійність. Усе що належить по службі
робив так, що на нього рівнялися не
лише молодші, а й його ровесники.
Міг серед ночі піднятися і стрімголов
помчатися на допомогу другові.
Віктор поважав усякий спорт,
утім справжнім захопленням був
велосипед. На службу він прямував
виключно на своєму «двоколісному
другові», і вправлявся з ним найліпшим чином.
Кілька років тому багато хто з
одеських прикордонників, обзавівся
таким транспортом і якщо потрібна
була якась порада чи то допомога –
прямували відразу до Діхтієвського,

який терпляче пояснював, показував
на практиці, як треба поратися з «вєліком». Всі механізми, деталі та їх функції Вітя настільки добре знав, що й насправді здавалося нібито він не тільки
професійний зв’язківець, а й професійний велоспортсмен. Про нього так
і казали: «Професіонал у всьому».
Це обивателі, дивлячись на велосипедиста кажуть: немов зад їде, а
ноги йдуть, але велосипед – це окрема філософія. Велосипед – це дорога,
путь. А дорога – це завжди свобода,
воля. Прямуючи будь-якою місцевістю, допоки сидиш на велосипеді, ти
завжди є вільним від будь-яких поганих думок, від життєвих проблем, усіляких негараздів. І на ньому ти можеш
здолати таку далечінь, яка пішки буде
точно не під силу.
Віктор Діхтієвський вірив: будьяка людина здатна «гори звернути»,
треба лише щиро цього прагнути. І допомагав повірити у це іншим. Він вражав своєю скромністю, але водночас і
якоюсь глибинною філософією. Філософією, про яку кажуть – справжня.
І загинув також як справжній герой.
Кажуть, Господь першими забирає
кращих. Напевне, у Бога до Віктора
з’явилася якась невідкладна справа,
тому й покликав його на небеса… Але
й у земному житті Віктор назавжди
залишиться з нами, у наших душах і
серцях.
30 років віддав він прикордонній
службі. Великої кар’єри не зробив і
тим не менш, пам’ять по собі залишив
солідну. На його похороні сліз в Одеському прикордонному загоні не ховали
ані жінки, ані чоловіки, незалежно від
їхніх звань і посад. Адже був не лише
першокласним майстром своєї справи
– зв’язківцем, а ще й люблячим батьком та вкрай надійним другом. Прекрасною людиною був!
Прощавай, Вітю!
n

У червні цього року, коли загроза зі Сходу
країни наростала, від Одеського загону Морської охорони було сформовано спеціальний
підрозділ для посилення захисту українськоросійського кордону. До складу підрозділу
увійшли відповідальні, свідомі, добросовісні,
справжні моряки-прикордонники. Саме таким і був старший матрос Колісниченко.
Майже п’ять років тому після закінчення
Овідіопольського аграрного профтехучилища, а потім – Білгород-Дністровського морського рибопромислового технікуму Євген
Колісниченко зробив ще один свідомий крок
до юнацької мрії про море – пішов на службу за контрактом у Одеський загін Морської
охорони.
З дитинства його душа лежала до техніки. Все, що потребувало ремонту, довірялося
Женіним умілим рукам і за його майстерним
велінням починало злагоджено працювати.
Вправний механік на морі – запорука безпеки походу. В загоні йому довірили проявити
себе одразу на кораблі «Поділля». Той, хто так
вирішив – не помилився. Євген з готовністю
виконував накази, не боявся навантажень,
адже коли справа до душі, то й робота – не робота, а захоплення. А те, що справа до душі ні
в кого не викликало сумнівів. «Це – моє!», –
радісно говорив він удома, розповідаючи про
виходи в море та товаришів по службі.
За три роки, коли закінчився перший
контракт, абсолютно логічним для Жені та
рідних стало його продовження. Після служби старший моторист поспішав додому, де на
нього вже чекала молода дружина Ольга. Бажання стати надійною опорою для сім’ї підштовхнуло Євгена на рішення перевестися в
комендантське відділення берегового підрозділу, що передбачало можливість кар’єрного
росту. Черговий штабу Євген Колісніченко завжди підтягнутий та охайний зустрічав колег і
відвідувачів управління загону привітною посмішкою, ввічливим вітанням… Це було більше двох місяців тому – за мірками сучасних
подій – дуже давно...
Сьогодні перед в’їздом в розташування морського загону, там де великий плакат:
«Безпека кордону – могутність держави», –
державний прапор, живі квіти, лампадки. Це
на пам’ять про Женю – єдиного з одеських
моряків, хто не повернувся з боїв на суші.
Біля військової каплички лунають спогади. Євген запам’ятався колегам легкою
вдачею, веселим характером і незмінною посмішкою на обличчі. Це дуже гарна риса, колективу складно, якщо у ньому подібної людини немає.
Поступово чоловіки затихають, у споминах поринаючи вже у те, що судилося пережити на Сході. Того вечора вони почали виходити з оточення вглиб території України.
Спочатку йшло понад триста машин, пов
ністю заповнених людьми. Згодом більше
чверті з них були підбиті. Тих, хто там їхав,
підбирав уцілілий транспорт. Щоб не втрачати часу, машини постійно рухалися, а хлопці

бігли поруч, тримаючись за борти. В разі небезпеки вони одразу залягали.
Так пройшла ціла ніч. Вранці здавалося
це пекло закінчилося, пройшли Степанівку. Хтось скинув каску, хтось навіть розстебнув бронежилета і тут – мінометний вогонь...
Женя загинув буквально на останніх метрах
проривного маршу, отримав осколок у голову...
Коли звістка про загибель Євгена дісталася загону, на всіх бойових одиницях було приспущено прапори. Товариші по службі одразу
відгукнулися на страшну звістку, допомогли
родині Жені.

– Прекрасний матрос, надійний товариш,
– ділиться командир загону капітан 1 рангу
Дмитро Дуков. – Хочемо, щоб про нього знали й ті, хто прийде нам на зміну. Тому ми виходимо з клопотанням на Президента України
про присвоєння імені Євгена Колісниченка
одному із наших катерів. А Овідіопольському
району запропонуємо взяти над катером шефство, з тим щоб місцеві хлопці могли на ньому
проходити службу.
Батьки із повагою ставилися до життєвого
вибору Євгена, до його добровільного рішення про відрядження в зону АТО. Мати – Олена
Альбертівна – вкотре витирає сльози, зітхає з
болем, але збирається із силами й розповідає:
– Життя для нас розділилося на «до» і
«після». І я не знаю, що було б зі мною і моїми рідними, якби не підтримка часто зовсім
незнайомих людей. Наша сім’я щиро вдячна
всім морякам-прикордонникам Одеського
загону за допомогу, за моральну підтримку, за
вшанування пам’яті мого сина, який всього
себе без залишку віддавав службі і загинув, захищаючи Батьківщину.
Овідіопольською районною радою вже
розпочато роботу, щоб надати вулиці Дзержинського в Овідіополі, де жив загиблий воїн,
нове ім’я – Євгена Колісниченка.
n
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ЦІКАВО ЗНАТИ

Андрій ГЕРАСИМКІВ

ЗЕМЛЯ –
НАШЕ БАГАТСТВО
Україна – найбільша держава, чия територія повністю знаходиться в межах Європи. Наша
країна займає 0,41% земної суші,
і тут проживає 0,8% населення
планети. Загалом Україна має
у своїх надрах 5% мінеральносировинного потенціалу світу.
За розвіданими запасами деяких корисних копалин Україна
випереджає найбільші держави
світу. Так, на нашу країну припадає 42,2% світових промислових запасів марганцевих руд.
Вітчизняні запаси залізної руди
складають близько 12% світових
покладів. Україна займає 5-те
місце у світі за загальними запасами ртуті, а за покладами урану
– 1-е місце в Європі. Окрім того,
наша держава посідає 8 місце у
світі за запасами ільменіту –
мінералу, з якого видобувають
титан. Причому лише Україна,
Китай і США мають повний
цикл виробництва титанового
прокату.
На території України зосереджено 1/4 всіх запасів чорнозему на планеті, що робить нашу
державу надзвичайно потужним
гравцем на світовому аграрному
ринку. Зокрема, ми входимо до
десятки провідних виробників
зернових на планеті. Україна разом із Францією, Німеччиною
та США – один із найбільших
виробників цукрового буряка.
Крім того, наша країна входить
до сімки найпотужніших у cвіті
виробників рослинної олії, свинини, цукру та картоплі.
ПЕРШІ В СВІТІ
Найдавніше
поселення
Homo Sapiens і найдавнішу карту, вибиту на бивні мамонта,
було знайдено в селі Межиріч
Канівського району Черкащини. Аналіз показав, що створено
їх близько 15-17 тис. років тому!
Серед безладних подряпин на
кістці учені роздивилися зображення навколишньої території:
схил гори, стовбури дерев і річку. На березі річки вгадувалися
зображення чотирьох споруд.
Спочатку археологи виявили
на місцевості лише три великі
житла, складені з кісток мамонтів, а на малюнку їх було чотири. Пошуки четвертого тривали
довго, але археологи все-таки
знайшли й четверте помешкання. Давня карта виявилася точною.
Ан-225 «Мрія» (Кодове ім'я
НАТО – «Cossack») з максимальною спорядженою масою
640 тонн є найбільшим та найпотужнішим у світі транспортним літаком. Він був створений
київським КБ імені Антонова
для транспортування «на спині»
космічних кораблів багаторазового використання «Буран». У
листопаді 2004 року Міжнародна
федерація аеронавтики внесла
Ан-225 у Книгу рекордів Гіннеса
за його 240 рекордів. Серед них:
абсолютний рекорд вантажо
підйомності (253,8 тонн), перевезення найважчого в історії
авіації моновантажу (187,6 тонн),
перевезення найдовшого в історії авіації моновантажу (42,1 м).

Станція метро «Арсенальна»
у Києві – найглибша у світі. Вона
проходить під землею на глибині
105 метрів. При цьому наступна
станція метро «Дніпро» є наземною станцією. Також «Арсенальна» нині – єдина станція англійського типу в СНД.
Перша у світі гасова лампа
була винайдена у Львові працівниками аптеки «Під золотою
зіркою» Ігнатієм Лукасевичем та
Яном Зехом 1853 року. Насправді
фармацевти шукали як отримати
спирт з нафти, а отримали спосіб крекінгу нафти та отримання
гасу (російською – керосину).
Цікаво, що львів’яни більше

у Великобританії («Марк-1»,
1948 р.), другий – у США (Есдак,
1949 р.)
Першовідкривачем випромінювання є українець Іван
Пулюй. Його працями користувався пізніше і Вільям Рентген,
котрому Пулюй особисто презентував свої праці. Рентген назвав ці промені невідомої природи X-променями. Ця назва
збереглася донині в англомовній
та франкомовній науковій літературі, ввійшовши в мови багатьох народів світу.
Гуцульська трембіта занесена у Книгу рекордів Гіннеса як
найдовший духовий інструмент.

Однією з найбільших битв в
історії людства є Берестейська
битва 1651 року між Україною і
Кримом з однієї сторони, і Річчю Посполитою — з іншої. В ній
брало участь понад 300 тис. воїнів. Тільки битва під Лейпцигом
1813 р. (більш відома як Битва
народів), а також битви Першої
та Другої світових воєн мали
більші масштаби.
Відомо, що царський і радянський уряди видавали постанови, укази, циркуляри, розпорядження, що обмежували, а то
й забороняли українську мову,
культуру взагалі. Ось роки, в які
ці постанови було видано: 1627,

Пишаймося,
що ми – українці!

Упродовж багатьох століть чужинці, що приходили на нашу землю,
втовкмачували в голови українців переконання про їхню нікчемність і
другосортність, нам постійно нав’язували архетип «молодшого брата», а
то й взагалі заперечували сам факт існування такої нації. Наслідки такого
«оболванювання» ми, власне, й пожинаємо нині на Донбасі, коли значна
частина населення ідентифікує себе як сегмент «русского мира». І коренем
цієї проблеми передусім є незнання власної історії та самобутності свого
народу. Насправді ми маємо чим пишатися, та з гордістю казати на весь
світ: «Ми – українці!»
говорять про лампу, а не гас, хоча
останній набагато важливіший
для людства, наприклад, реактивна авіація застосовує авіаційний керосин, багато космічних
ракет теж його застосовують.
Автор першої у світі Конституції – український політичний і
громадський діяч Пилип Орлик.
5 квітня 1710 року його обрали
гетьманом Запорізького війська.
У цей же день Пилип Орлик оголосив «Конституцію прав і свобод війська Запорізького». Для
прикладу: у США Конституцію
прийняли в 1787 р., у Франції та
Польщі – лише 1791 року.
1951 року пiд керiвництвом
академiка Сергiя Олексiйовича
Лебедєва в Україні було створено перший у континентальній
Європі комп'ютер з програмами
в пам’яті – Мала електронна лічильна машина («МЕЛМ»). Перший комп’ютер, який умів зберігати програми, був виготовлений

Найбільші трембіти мають дов
жину до 8 метрів.
Найдовший
тролейбусний
маршрут у світі складає 86 км, а
проходить він у Криму між Сімферополем та Ялтою.
З ЛІТОПИСУ НАЦІЇ
У ХІ столітті Київ був найбільшим містом Європи. Тоді
українська столиця була в п’ять
разів більшою за Лондон, втричі – за Париж. Досяг Київ свого
розквіту за Ярослава Мудрого
(1010–1054 н.е.), який поріднився з королівськими родинами Франції, Норвегії, Румунії та
Польщі. До майже повного руйнування 1240 року монголотатарами населення Києва становило близько 50 000 жителів.
Цілком можливо, якби не тодішнє руйнування, Київ міг бути
фактично найрозвинутішим та
найбільшим містом Європи
довгі роки.

1672, 1690, 1720, 1755, 1766, 1784,
1786, 1817, 1847, 1863, 1876, 1884,
1908, 1914, 1933, 1938,1958, 1978,
1983, 1987.
Перший автомобіль з'явився
на території сучасної України, а
водночас і в усій тодішній Російській імперії у 1891 році в Одесі.
Купив це механічне чудо редактор газети «Одесский листок»
В.В. Навроцький. То була одна
з найперших ще дослідних моделей уславленої згодом фірми
Панар-Левассор.
Армія УПА встановила абсолютний рекорд, утримуючись на
фактично окупованій території
майже двадцять років. Технології та методи українських вояків
вивчали навіть кубинські повстанці Фіделя Кастро. «Якби в
мене була така армія, як УПА,
німецький чобіт ніколи не топтав би землю Франції», – казав Шарль де Голль, президент
Франції у 1958—1969 роки.

На конкурсі краси мов у Парижі 1934 року українська мова
посіла третє місце після французької та перської за такими
критеріями, як фонетика, лексика, фразеологія, структура
речень. А за мелодійністю українська мова зайняла друге місце
після італійської.
УНІКАЛЬНІ ФАКТИ
Україна посідає четверте місце у світі за кількістю громадян
з вищою освітою. Населення
України належить до найбільш
освічених, а кількість людей з
вищою освітою на душу населення — вища за середньоєвропейський рівень.
Найбільші чоловічі монастирі йменуються Лаврами. Статус
Лаври мають лише шість монастирів у світі, причому три з них
знаходяться в Україні. Це СвятоУспенська
Києво-Печерська
Лавра в Києві, що отримала
цей статус ще 1598 року, СвятоУспенська Лавра в м. Почаїв і
Святогірська Свято-Успенська
Лавра на Донеччині.
Пам’ятники відомому українському поетові Тарасу Шевченку встановлено в 1200 місцях по
всьому світу. Загалом це найбільша кількість монументів, встановлених одній особі, якщо не
враховувати вождів тоталітарного
режиму і невідомих солдатів.
Одна з найвідоміших у світі різдвяних пісень – це «Щедрик», народна пісня, записана українським композитором
Миколою Леонтовичем. Світ
знає її як «Carol of the Bells»
або «Ring Christmas Bells». На
глобальному інтернет-сервісі
«YouTubе» різні виконання
«Щедрика» набирають мільйони переглядів.
Найдовша печера України
«Оптимістична», що знаходиться на Поділлі, занесена до Книги
рекордів Гіннеса як найдовша в
світі гіпсова печера, найдовша
печера Євразії та п'ята за довжиною серед печер світу. Сумарна
картографована її довжина становить понад 240 кілометрів,
а ходи її залягають на глибині
близько 20 м під землею.
Третій найвідвідуваніший у
світі Макдональдс знаходиться в
Києві біля залізничного вокзалу.
Цей заклад незмінно потрапляє
до п’ятірки найбільш жвавих
Макдональдсів світу.
В Україні, біля містечка Рахів, в оточенні мальовничих Карпат знаходиться географічний
центр Європи.
Національний банк України 25 квітня 1996 року випустив
в обіг дві пам'ятні монети до
10-річчя Чорнобильської катастрофи номіналами 2 мільйони
карбованців і 200 тисяч карбованців.
Під час англо-бурської війни
(Південна Африка) в 1899-1902
роках командир одного із загонів бурів, українець Юрій Будяк,
врятував від розстрілу молодого
англійського журналіста. Згодом останній допоміг українцю вступити до Оксфордського
університету. 1917 року Будяк
працював в уряді Української
Народної Республіки. В 1943
році Юрій Будяк помер в радянському концтаборі. Англійського журналіста звали Вінстон
Черчилль.
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09:10 «ВУСАТИЙ НЯНЬ»

ICTV

Про юнака, який після закінчення
школи ніяк не міг знайти собі
справи до душі, поки до його проблеми не підключилися громадськість, ЖЕК, дільничний і завідувачка дитячим садочком, яка виявила
у юнака талант вихователя.

Свєту всі вважають безнадійною
старою дівою. Чоловік сестри
знайомить її зі своїм помічником
Кирилом. У цей час у місто повертається колишній коханий
Свєти. Він – новий власник ресторану, в якому вона працює.

Нео ніяк не може звільнитися від
поганих сновидінь про майбутнє
своєї коханої – Трініті. Водночас
ситуація стає загрозливою –
250 000 машин бурять свердловини в пошуках Зиона – останнього оплоту людства.

Шейн Деніелс, якого несправедливо засудили, потрапляє до
в'язниці. Після виходу звідти він
усвідомлює, що життя на вулицях нітрохи не змінилося. Проте
Шейн не збирається миритися з
існуючим порядком речей.

село!»

особи

07.10, 23.00 На слуху
07.40 Сiм iсторичних чудес
України
08.10 Золотий гусак
08.35 Д/ф «Євробачення2014»

09.00, 21.00, 01.20
Пiдсумки дня

09.40 Х/ф «Коала в кухнi»
11.25 Т/с «П'ять хвилин до

16.00
16.10
16.35
17.35
19.20
21.40
22.05
22.55
00.00
01.55
03.00
04.35
05.00

00:05 «НЕБЕЗПЕЧНИЙ ЧОЛОВІК»

ICTV

ІНТЕР
05.35 Т/с «Повернення

07.00

06.40, 23.40 Вiд першої

13.35
15.50

13:50 «МАТРИЦЯ-2. ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ»
СТБ

ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 23.35,
01.15 Персона
06.05 Д/ф «Здрастуй, рiдне

12.20
12.40

11:35 «МРІЯТИ НЕ ШКІДЛИВО»
НТН

метро»
Вiкно в Америку
Д/ф «Павло
Загребельний. До
запитання»
Х/ф «Квiтуче мiсто»
М/ф «Як козаки сiль
купували»
М/ф «Як козаки кулiш
варили»
М/ф «Як козаки у
хокей грали»
Д/ф «Щастя в тарiлцi»
Концертна програма
«Народженi в Ризi»
Т/с «Сержант Рокка»
Моя країна
Архiтектура
Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
Концерт
«Освiдчення»
ТелеАкадемiя
Х/ф «Капучино на
трьох»
Д/ф «Синонiм
свободи»
Вiра. Надiя. Любов

08.50
09.00
11.00
12.00
12.25
13.35
14.00
14.20
17.45
18.10
19.00
20.00
20.40
22.40
01.00
03.05
03.25
04.10
04.50

Мухтара-2»
Х/ф «Дорога моя
донечка»
Х/ф «Реальний
тато»
Новини
Х/ф «Я подарую тобi
кохання»
Новини
Х/ф «Я подарую тобi
кохання»
Т/с «Генеральська
невiстка»
Новини
Т/с «Генеральська
невiстка»
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Аромат
шипшини»
Т/с «Колишня
дружина»
Х/ф «Вiй»
Мультфiльми
Стосується
кожного
Легенди радянського
розшуку
Подробицi

1+1
06.00 Х/ф «Людина з
бульвару Капуцинiв»
07.15 Х/ф «Король Артур»
Британія, V століття. Під натиском варварів
Римська імперія
доживає останні
роки. Здається,
ніхто і ніщо не
може вберегти
Туманний Альбіон від орд кровожерливих саксів.
Але є великий
воїн...

ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей
05.15 Свiтанок
06.15 Надзвичайнi новини
07.00 Факти тижня
08.50 На передовiй
09.55 Революцiя гiдностi
10.50 Х/ф «Матриця»

незалежностi»

13.00 Х/ф «Операцiя «И» та
iншi пригоди Шурика»

16.05
17.05
19.30
20.30
00.30
02.05
03.45
05.15
05.45
05.50

12.45 Факти. День
13.15 Х/ф «Матриця»
13.50 Х/ф «Матриця-2.
16.25
18.45
19.20
20.25
21.10
00.05
01.45

Перезавантаження»
Х/ф «Матриця-3.
Революцiя»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Дiстало!
Свобода слова
Х/ф «Небезпечний
чоловік» Y
Т/с «Закон Херрi»

Розведена письменниця, колишня зірка мильної
опери і англійка-

лення шайки «валютників»...

11.35 Х/ф «Мрiяти не
13.30
14.50
18.00
18.55
22.00
22.35
23.50
01.00
04.05

НТН
05.10 Х/ф «Бiлявка за

Клiвлендi»

Скромний і чесний радянський
працівник Семен
Семенович під
час зарубіжної
туристичної поїздки знайомиться з симпатичним чоловіком і
стає центральною фігурою в
операції з вияв-

ність – не більше
ніж віртуальна підробка ...

15.00 Т/с «Терпкий смак

НОВИЙ
05.10 Т/с «Красунi у

рука»

Одного разу хакер Томас Андерсон починає
відчувати увагу
таємничих незнайомців, які намагаються передати йому якусь
важливу інформацію. Томас виявляє, що дійс-

10.00 Х/ф «День

кохання»
Т/с «Терпкий смак
кохання»
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-3»
ТСН
Х/ф «Шукаю жiнку з
дитиною»
Х/ф «Калачi» Y
Х/ф «Без неї» Y
Х/ф «Операцiя «И» та
iншi пригоди Шурика»
Телемагазин
Служба розшуку дiтей
ТСН

СТБ
05.25 У пошуках iстини
06.10 Все буде добре!
07.50 Зiркове життя
08.45 Зiркове життя
09.45 Х/ф «Дiамантова

косметолог – три
ексцентричні
подруги – на
шляху з Лос-Анджелеса до Парижа здійснюють
екстрену посадку
в Клівленді, де
місцеві жителі
приймають їх за
неземних красунь.

05.55 Kids'Time
06.00 М/с «Скубi-Ду.
07.00
07.05

шкiдливо»
Битва екстрасенсiв
Все буде смачно!
«Вікна»-новини
Х/ф «Службовий
роман»
«Вікна»-новини
Детектор брехнi-6
Один за всiх
Х/ф «Щит i меч»
Нiчний ефiр

09.00
17.00
19.00
21.45
23.10
01.15
01.20
03.00

Корпорацiя загадка»
Kids'Time
Т/с «Вся така
несподiвана»
Т/с «Воронiни»
Ревiзор-3
Ревiзор
Ревiзор постшоу
Х/ф «Тiнi незабутих
предкiв» Y
Репортер
Х/ф «Синевiр» Y
Зона ночi

06.30
09.10
10.30
11.30
15.30
19.30
21.20
23.00
00.00
01.40
03.20
04.20
05.30

рогом»
Х/ф «Карнавал»
Х/ф «Вусатий нянь»
Останнiй день СРСР
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-2»
Т/с «Таємницi
слiдства-13»
Т/с «Шаповалов»
Х/ф «Капкан для
кiлера»
Т/с «NCIS. ЛосАнджелес-3»
Т/с «CSI. Маямi-10»
Х/ф «Щури-2»
Речовий доказ
Випадковий свiдок
Легенди карного
розшуку

УКРАЇНА
05.20 Срiбний апельсин
07.00 Подiї
07.15 Т/с «Ключi вiд
минулого»

14.50
16.15
19.00
20.00
23.30

Т/с «Слiд»
Т/с «Балабол»
Подiї
Т/с «Балабол»
Х/ф «Еван
Всемогутнiй»

01.25 Х/ф «Близнюки»
03.05 Подiї
03.50 Т/с «Мент у законi-2»

ТЕТ
06.00 М/ф «Яйця»
07.15 Мультик з Лунтiком
07.55 М/с «Пригоди

ФУТБОЛ 1
10.00, 15.40, 22.45 Футбол

09.10 М/с «Гуфi та його

фiналу. «Оболонь» –
«Шахтар»
14.00, 18.00, 05.15 Futbol
Mundial
14.30 Footbrazil
15.05, 02.55 Легенди
Прем'єр-лiги
16.00 Чемпiонат Iспанiї.
«Барселона» –
«Ельче»
18.35 Кубок України. 1/16
фiналу. «Зiрка» –
«Динамо»
20.45 Чемпiонат Англiї.
Огляд туру
21.50 Передмова до матчу
«Ман Сiтi» –
«Лiверпуль»

Котигорошка та його
друзiв»

команда»
10.00 М/ф «Дамбо»
11.15 М/ф «Пригоди
Флiка»
13.00 Х/ф «Боги, мабуть,
з'їхали з глузду»
15.05 Х/ф «Боги, мабуть,
з'їхали з глузду 2»
17.00, 22.00 Розсмiшикомiка
19.00 Панянка-селянка
20.00 Т/с «Кухня»
21.00 Країна У
23.00 Т/с «Свiтлофор»
01.55 Чортiвня щодня
02.45 Рай, гудбай
03.30 Теорiя зради
04.15 З ночi до ранку

News

10.15 Великий футбол
12.00 Кубок України. 1/16
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06:20 «РОЗПОЧАТИ ЛІКВІДАЦІЮ»

10:25 «КАМІННИЙ ГІСТЬ»

ICTV

ІНТЕР

Весна 1945 року. На звільненій
території Західної Білорусії в
околицях міста Гродно діє банда,
очолювана колишнім пособником нацистів Круком. Опергрупа
МУРу отримує завдання знищити банду.

Уже п'ять років як вона втратила коханого чоловіка. Проте
одного разу, повернувшись з
роботи, вона завмирає від подиву: у вазі з квітами, яку вона
ще вранці наповнила до країв,
немає води...

Вісім років тому Бетмен розчинився в ночі, перетворившись із
супергероя у втікача. Після того,
як він прийняв на себе провину в
смерті прокурора Харві Дента,
Темний Лицар пожертвував буквально всім, що у нього було...

Одного разу до рук бродячих артистів Енгус і Лілі потрапляє
справжня русалка. Вони вирішують перевезти її на кораблі до
Америки і заробити там на морському диві великі гроші, не підозрюючи, яку помилку роблять...

ІНТЕР

06.20 Мультфiльм
06.30, 00.30 Вiд першої

05.30 Т/с «Повернення

особи

07.25 Ера будiвництва
07.30 Ера бiзнесу
07.35, 23.30 На слуху
07.40 Сiм iсторичних чудес
України

08.25 Паспортний сервiс
08.35 Кориснi поради
09.00, 21.00, 01.20
Пiдсумки дня
09.40, 19.00 Про головне
10.30 Уряд на зв'язку з
громадянами
10.55, 05.00 Т/с
«МонтеКрiсто»
12.05 Т/с «П'ять хвилин до
метро»
13.30 М/ф «Як козаки
iнопланетян
зустрiчали»
13.45 М/ф «Як козаки
мушкетерам
допомагали»
14.05 Хочу бути
14.30 Д/ф «Прокофьєв.
Незакiнчений
щоденник»
15.50 Книга.ua
16.25 Т/с «Сержант Рокка»
18.05 Euronews
18.15 Час-Ч
18.30 Новини (iз
сурдоперекладом)
19.45, 21.40 З перших вуст
19.50 Київська старовина
20.25 Архiтектура
21.45 Д/ф «Щастя в тарiлцi»
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»

07.00
07.15
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.20
11.20
12.00
12.25
13.30
14.00
14.20
14.55
15.50
17.45
18.10
19.00
20.00
20.40
22.40
01.00
02.25
02.50
03.35
04.10

Пiдсумки

01.55 ТелеАкадемiя

01:00 «ЖАХ ІЗ БЕЗОДНІ»

СТБ

ПЕРШИЙ

23.00, 00.00, 01.00

22:25 «ТЕМНИЙ ЛИЦАР. ВІДРОДЖЕННЯ ЛЕГЕНДИ»

НТН

04.50

Мухтара-2»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Аромат
шипшини»
Слiдство вели...
Новини
Склад злочину
Легенди радянського
розшуку
Новини
Легенди радянського
розшуку
Судовi справи
Т/с «Небесне
кохання»
Новини
Стосується кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Аромат
шипшини»
Т/с «Колишня
дружина»
Х/ф «Жах iз безоднi»
Мультфiльми
Стосується кожного
Склад злочину
Легенди радянського
розшуку
Подробицi

1+1

06.45
07.00
07.10
07.15
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
09.30
09.35
10.00
10.35
11.00
12.40
13.45
14.45
15.45
16.45
17.10
19.30
20.30
21.00
21.20
22.30
23.30
01.20
02.55
04.20
04.55
05.00
05.30

ICTV
Снiданок з «1+1»
ТСН
Особистий рахунок
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Чисто-news
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
М/с «Аладдiн»
М/с «Аладдiн»
Мiняю жiнку-9
Сiмейнi мелодрами
Сiмейнi мелодрами
Т/с «Терпкий смак
кохання»
Т/с «Терпкий смак
кохання»
ТСН. Особливе
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-3»
ТСН
Секретнi матерiали
Чисто-news
Т/с «Свати-3»
Таємницi генiя
Шевченка
Х/ф «Месники» Y
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-3»
Х/ф «Месники» Y
Шiсть кадрiв
Служба розшуку дiтей
Телемагазин
ТСН

04.10
04.45
05.50
08.45
09.15
10.10
11.55
12.45
13.15
14.30
15.45
16.15
16.45
18.45
19.20
20.25
21.10
22.05
22.25
01.25

СТБ
Факти
Свiтанок
Свобода слова
Факти. Ранок
Україна 2041
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти-6»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Лiтійний»
Факти. День
Т/с «Лiтійний»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти-6»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Цивiльна оборона
Т/с «Лiтійний»
Факти. Вечiр
(росiйськомовний
випуск)
Х/ф «Темний лицар.
Вiдродження
легенди» Y
Х/ф «Карантин» Y

На маленьке село терористи обрушують невідомий вірус. Коли
жителі гинуть,
поширення
смертоносного
вірусу стає реальною загрозою
для життя людства. Президент
США видає наказ
про створення
суперкоманди.

02.55 Т/с «Закон Херрi»

НОВИЙ

06.00 У пошуках iстини

05.05 Т/с «Красунi у

06.45 Все буде добре!
08.35 Зiркове життя
09.30 Зiркове життя
10.25 Х/ф «Камiнний гiсть»
12.20 Битва екстрасенсiв

05.45
05.50
06.55
07.00

14.50 Все буде смачно!
16.00 Все буде добре!

08.55

Розважальне шоу
для всієї родини
з життєстверджуючою назвою,
повною оптимізму і надій на краще. Це легка і в
той же час вельми пізнавальна
програма, що дозволяє розширити рамки свого
кругозору.

18.00 «Вікна»-новини
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55 Врятуйте нашу
сiм'ю-3
22.00 «Вікна»-новини

22.45 Врятуйте нашу
сiм'ю-3

00.05 Нiчний ефiр

09.55
16.30
17.55
18.15
19.00
22.00
23.00
00.00
01.50
02.30
02.35

Клiвлендi»
Kids'Time
М/с «Скубi-Ду.
Корпорацiя загадка»
Kids'Time
Т/с «Вся така
несподiвана»
Т/с «Останнiй iз
Магикян»
Т/с «Щасливi разом»
Серця трьох
Репортер
Абзац!
Т/с «Воронiни»
Т/с «Останнiй iз
Магикян»
Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Блиск слави»
Абзац!
Репортер
Х/ф «Ледi i чемпiон»
Дві літні дами
привносять свіжі
враження в своє
життя, коли вирішують зробити
вуличного панка
переможцем нелегальних кулачних поєдинків.

04.15 Зона ночi

НТН

06.20 Х/ф «Розпочати

лiквiдацiю»
08.40 Х/ф «Велике
кохання»
10.30 Т/с «Коломбо»
12.00, 04.00 Випадковий
свiдок
12.30 Таємницi
кримiнального свiту
13.10, 19.30 Т/с
«Шаповалов»
15.00, 19.00, 21.40 Свiдок
15.15 Т/с «Україна 2014.
Добровольцi»
16.05 Т/с «Полювання на
Берiю»
22.00 Т/с «Той, що читає
думки-2»
23.45 Т/с «NCIS. ЛосАнджелес-3»
00.40 Т/с «CSI. Маямi-10»
ТЕТ

06.50, 09.30 М/с «Клуб
Вiнкс. Школа
чарiвниць»
07.45 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Гуфi та його
команда»
10.50 Єралаш
12.00 Т/с «Маленькi
таємницi»
13.50, 19.00 Панянкаселянка
14.50 Вiталька
16.00 Даєш, молодь!
18.00, 23.00 Т/с
«Свiтлофор»
20.00 Т/с «Кухня»
21.00 Країна У
22.00 Розсмiши комiка
00.00 6 кадрiв
01.55 Чортiвня щодня
02.45 Рай, гудбай
03.30 Теорiя зради

УКРАЇНА

05.20 Срiбний апельсин
05.20 Т/с «Дворняжка
Ляля»

07.00, 09.00 Подiї
07.15 Ранок з Україною
09.15, 14.15, 15.25, 17.10
Т/с «Слiд»

10.00, 21.00 Т/с «Балабол»
12.00, 19.45 Говорить
Україна

13.15 Т/с «ОСА»
15.00 Подiї
18.00 Т/с «Дворняжка
Ляля»

19.00 Подiї
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с «Мент у законi-3»
03.05 Подiї
03.50 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
News. Live

10.30, 11.20 Футбол Live
11.00 Live. Кубок України.
1/8 фiналу.
Жеребкування

12.00, 22.55, 04.20
Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру
13.00 Великий футбол
14.40, 18.00 Топ-матч
15.00 Footbrazil
16.00 Кубок України. 1/16
фiналу. «Суми» –
«Металiст»
18.20 Чемпiонат Iспанiї.
«Реал» – «Кордоба»
20.25 Кубок України. 1/16
фiналу. «Оболонь» –
«Шахтар»
02.00, 05.15 Чемпiонат
Бразилiї. Огляд туру
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ulrboj

№ 31, 22 серпня 2014 року

99

СЕРЕДА, 27 СЕРПНЯ 2014 РОКУ

22:20 «ПРИДОРОЖНІЙ КЛУБ»

01:00 «ТОННЕЛЬ СМЕРТІ»

01:15 «ЗБИТОК»

02:40 «ТАТОВИКРАДЕННЯ»

ICTV

ІНТЕР

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

Хронічний невдаха Майкл вічно
перебуває в пошуках хоч якоїсь
роботи і, звичайно, в безкінечному очікуванні на усмішку
Фортуни. Але доля сама знаходить його в маленькому барі біля
Червоної Скелі...

1928 рік, Кентукі... Жахливе захворювання, відоме як «Біла
чума», вразило понад 63 000 чоловік. Не в силах впоратися з величезною кількістю трупів, влада
побудувала пятисотфутовий тоннель, щоб відвезти туди тіла...

Історія про людину, яка звільнилася
з в'язниці і намагається стати на
правильний шлях. Але чоловікові це
не вдається... І він потрапляє у світ
незаконних боїв без правил, де в
кожному бою можна стати інвалідом або навіть померти.

Меліса дуже ревнує свого батька.
І не просто до жінки, а до героїні
роману, до книги, яку написав її
власний батько. І ревнує тому, що
ця дівчинка – супершпигун, а її
батька викрадає група фанатів. Чи
зможе вона врятувати його?

ПЕРШИЙ
06.20 Мультфiльм
06.30, 00.30 Вiд першої

ІНТЕР
05.30 Т/с «Повернення

особи
07.25 Ера бiзнесу
07.30, 23.30 На слуху
07.40 Сiм iсторичних чудес
України
08.25 Паспортний сервiс
08.35 Кориснi поради

07.00
07.15
07.30
07.35
08.00
08.05
08.30
08.35
09.00
09.20

09.00, 21.00, 01.20
Пiдсумки дня

09.35, 19.45, 21.40 З
перших вуст
09.40, 19.00 Про головне
10.30 Перша шпальта
10.55, 05.00 Т/с
«МонтеКрiсто»
12.05 Т/с «П'ять хвилин до
метро»
13.15, 18.15 Час-Ч
13.30 М/ф «Як козаки на
весiллi гуляли»
13.50 М/ф «Як козаки
наречених
визволяли»
14.10 М/ф «Як козаки кулiш
варили»
14.35 Околиця
15.25 Як ваше здоров'я?
16.25 Х/ф «Вiддiл убивств».
1 с.
18.10 Euronews
18.30 Новини (iз
сурдоперекладом)
20.00 Слiдство. Iнфо
21.45 Д/ф «Розп'яття.
Священний скандал»
22.40 Лото «Мегалот»
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»

11.20
12.00
12.25
13.30
14.00
14.20
14.55
15.50
17.45
18.10
19.00
20.00
20.40
22.40
01.00
02.30
02.40
03.25
04.10

23.00, 00.00, 01.00
04.50

Пiдсумки

Мухтара-2»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Аромат
шипшини»
Слiдство вели...
Новини
Склад злочину
Легенди радянського
розшуку
Новини
Легенди радянського
розшуку
Судовi справи
Т/с «Небесне
кохання»
Новини
Стосується кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Аромат
шипшини»
Т/с «Колишня
дружина»
Х/ф «Тоннель смертi»
Мультфiльми
Стосується кожного
Склад злочину
Легенди радянського
розшуку
Подробицi

1+1
07.00
07.10
07.15
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
09.30
09.35
10.00
10.35
11.30
12.40
13.40
14.40

15.45
16.45
17.10
19.30
20.30
21.00
21.20
22.30
23.30
01.25
03.00
04.25
04.55
05.00
05.30

ТСН
Особистий рахунок
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Чисто-news
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
М/с «Аладдiн»
М/с «Аладдiн»
Т/с «Свати-3»
Сiмейнi мелодрами
Сiмейнi мелодрами
Т/с «Терпкий смак
кохання»
Т/с «Терпкий смак
кохання»
ТСН. Особливе
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-3»
ТСН
Секретнi матерiали
Чисто-news
Т/с «Свати-3»
Таємницi генiя
Шевченка
Х/ф «Здається, я
кохаю свою
дружину» X
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-3»
Х/ф «Здається, я
кохаю свою
дружину» X
Шiсть кадрiв
Служба розшуку дiтей
Телемагазин
ТСН

ICTV
05.00 Служба розшуку

05.05
05.40
06.45
07.05
07.45
08.00
08.45
09.15
10.10
12.05
12.45
13.15
14.35
15.45
16.15
16.55
18.45
19.20
20.10
22.00
22.20
00.25
01.15
03.00

дiтей
Факти
Свiтанок
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Факти. Ранок
Т/с «Леся+Рома»
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти-6»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Лiтійний»
Факти. День
Т/с «Лiтійний»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти-6»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Лiтійний»
Факти. Вечiр
(росiйськомовний
випуск)
Х/ф «Придорожнiй
клуб» Y
Т/с «Стрiла»
Х/ф «Збиток» Y
Т/с «Закон
Херрi»

СТБ
06.00 Все буде

НОВИЙ
05.05 Т/с «Красунi у
Клiвлендi»

добре!

05.45 Kids'Time
05.50 М/с «Скубi-Ду.

07.40 Зiркове
життя

06.55
07.00
07.05

08.30 Зiркове
життя

09.35 Врятуйте нашу
сiм'ю-3
12.50 Битва екстрасенсiв
Триває серія
спецвипусків
шоу, де розбирають найбільш
хвилюючі і захоп-

09.00
10.00
16.40
18.00
18.20
19.00
22.00

люючі моменти.
Те, що може зацікавити глядача
і прикувати до
екранів телевізорів.

15.00 Все буде
смачно!

16.00 Все буде
добре!

18.00
19.00
20.00
22.00
22.45
00.05

НТН
08.30, 12.00, 15.00, 19.00,
21.40, 02.00, 03.30

«Вікна»-новини
Т/с «Коли ми вдома»
МайстерШеф-4
«Вікна»-новини
МайстерШеф-4
Нiчний ефiр

Свiдок

Подiї

09.00, 04.00 Випадковий
свiдок

Корпорацiя загадка»
Kids'Time
Репортер
Т/с «Вся така
несподiвана»
Т/с «Останнiй iз
Магикян»
Т/с «Воронiни»
Серця трьох
Репортер
Абзац!
Т/с «Воронiни»
Т/с «Останнiй iз
Магикян»

10.30 Т/с «Коломбо»
12.30 Таємницi

Карену Магикяну
майже 50 років.
Він – голова сім’ї і
батько трьох дочок. У цьому віці
люди вже не змінюються. Він
давно сформулював закони і
правила, за якими живе, і порушувати нічого не
збирається.

ТЕТ
07.45 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Гуфi та його

23.00
00.00
01.50
02.30
02.35
02.40

Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Блиск слави»
Репортер
Абзац!
Служба розшуку дiтей
Х/ф «Татовикрадення»
04.10 Зона ночi

кримiнального свiту

13.00, 19.30 Т/с
15.15
22.00
23.45
00.40
02.30
04.05

УКРАЇНА
06.05, 13.15 Т/с «ОСА»
07.00, 09.00, 15.00, 19.00

«Шаповалов»
Т/с «Україна 2014.
Волонтери»
Т/с «Той, що читає
думки-2»
Т/с «NCIS. ЛосАнджелес-3»
Т/с «CSI. Маямi-10»
Речовий доказ
Легенди карного
розшуку

команда»
10.50 Єралаш
12.00 Т/с «Маленькi
таємницi»
13.50, 19.00 Панянкаселянка
14.50 Вiталька
16.00 Даєш, молодь!
18.00, 23.00 Т/с
«Свiтлофор»
20.00 Т/с «Кухня»
21.00 Країна У
22.00 Розсмiши комiка
00.00 6 кадрiв
01.55 Чортiвня щодня
02.45 Рай, гудбай
03.30 Теорiя зради
04.15 З ночi до ранку

07.15 Ранок з Україною
09.15 Т/с «Слiд»
10.00, 21.00 Т/с «Балабол»
12.00, 19.45 Говорить
Україна

14.15 Т/с «Слiд»
15.25 Т/с «Слiд»
17.10 Т/с «Слiд»
18.00, 05.20 Т/с
23.00
23.30
03.05
03.50

«Дворняжка Ляля»
Подiї дня
Т/с «Мент у законi-3»
Подiї
Срiбний апельсин

ФУТБОЛ 1
09.00, 14.35, 20.00 Огляд
вiвторка. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
News. Live
10.30 Чемпiонат Англiї.
«Ман Сiтi» –
«Лiверпуль»
12.30 Кубок України. 1/16
фiналу. «Суми» –
«Металiст»
16.00 Кубок України. 1/16
фiналу. «Зiрка» –
«Динамо»
18.00 Чемпiонат Англiї.
«Евертон» –
«Арсенал»
21.00, 23.50 Нiч Лiги
Чемпiонiв
21.40 Live. Найкращi
моменти матчiв. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
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10:05 «СЛУЖБОВИЙ РОМАН»

22:20 «НА ГРЕБЕНІ ХВИЛІ»
СТБ

ICTV

ІНТЕР

НОВИЙ КАНАЛ

Культове кіно, що виховало не
одне покоління відчайдушних
молодих людей, тих, хто цінує
кожну мить свого життя. На тлі
звабливих пляжів Атлантичного
океану розгортається несподіваний детективний сюжет.

Джесіка поселяється на верхньому поверсі 8-поверхового
будинку «Данте» в Лос-Анджелесі. Мешканці спочатку здаються доброзичливими, але потім,
коли вона стає свідком жахливих
смертей, все змінюється...

Коли Господь створював Техас, він
явно був не в ударі. Так вважають
закохані Ерл і Бебі, які виросли в
містечку цього штату. Вони мріють
швидше злиняти до Каліфорнії, де
можна знайти щастя і стати багатими і знаменитими!

ІНТЕР

06.10, 07.15, 08.15 Спорт
06.15, 07.20, 08.20, 23.25,
00.25 Персона
06.20 Мультфiльм
06.30, 00.30 Вiд першої

05.30 Т/с «Повернення

особи

07.25 Ера будiвництва
07.30 Ера бiзнесу
07.35, 23.30 На слуху
07.40 Сiм iсторичних чудес
України

08.25 Паспортний сервiс
08.35 Кориснi поради
09.00, 21.00, 01.20
Пiдсумки дня

09.35, 19.45, 21.40 З
перших вуст

09.40, 19.00 Про головне
10.30 Слiдство. Iнфо
10.55, 05.00 Т/с
«МонтеКрiсто»
12.05 Т/с «П'ять хвилин до
метро»
13.15, 18.15 Час-Ч
13.30 М/ф «Як козаки
олiмпiйцями стали»
13.50 М/ф «Як козаки сiль
купували»
14.00 Українського роду
14.25 Свiтло
15.15 Надвечiр'я
16.10 Х/ф «Вiддiл убивств».
2 с.
18.00 Euronews
18.30 Новини (iз
сурдоперекладом)
20.00 Схеми
21.45 Д/ф «Пристрастi за
Болеро»
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»

07.00
07.15
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.20
11.20
12.00
12.25
13.30
14.00
14.20
14.55
15.50
17.45
18.10
19.00
20.00
20.40
22.40
01.00
02.15
02.50
03.35
04.10

Пiдсумки

01.55 ТелеАкадемiя

02:40 «ШТАТ ОДИНОКОЇ ЗІРКИ»

Новосельцев, людина боязка і
сором'язлива, за порадою приятеля починає фліртувати зі своєю
начальницею, жінкою строгою і
самотньою. Його невмілі залицяння пробуджують справжню любов,
яка змінює героїв фільму.

ПЕРШИЙ

23.00, 00.00, 01.00

01:00 «КОЛО ВОСЬМИ»

04.50

Мухтара-2»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Аромат
шипшини»
Слiдство вели...
Новини
Склад злочину
Легенди радянського
розшуку
Новини
Легенди радянського
розшуку
Судовi справи
Т/с «Небесне
кохання»
Новини
Стосується кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Аромат
шипшини»
Т/с «Колишня
дружина»
Х/ф «Коло восьми»
Мультфiльми
Стосується кожного
Склад злочину
Легенди радянського
розшуку
Подробицi

1+1

06.30
06.45
07.00
07.10
07.15
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
09.30
09.35
10.00
10.35
11.30
12.40
13.45
14.45
15.45
16.45
17.10
19.30
20.30
21.00
21.20
22.30
23.30
00.30
02.30
04.10
04.25
05.10
05.40

ICTV
Секретнi матерiали
Снiданок з «1+1»
ТСН
Особистий рахунок
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Чисто-news
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
М/с «Аладдiн»
М/с «Аладдiн»
Т/с «Свати-3»
Сiмейнi мелодрами
Сiмейнi мелодрами
Т/с «Терпкий смак
кохання»
Т/с «Терпкий смак
кохання»
ТСН. Особливе
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-3»
ТСН
Секретнi матерiали
Чисто-news
Т/с «Свати-3»
Таємницi генiя
Шевченка
Таємницi генiя
Шевченка
Х/ф «Дикуни» Y
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-3»
Секретнi матерiали
Сiмейнi мелодрами
Телемагазин
ТСН

05.05
05.45
06.45
07.05
07.45
08.00
08.45
09.15
10.10
11.55
12.45
13.15
14.35
15.45
16.15
16.45
18.45
19.20
20.10
22.00

22.20
00.45
01.30
03.20

СТБ
Факти
Свiтанок
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Факти. Ранок
Т/с «Леся+Рома»
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти-6»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Лiтійний»
Факти. День
Т/с «Лiтійний»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти-6»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Лiтійний»
Факти. Вечiр
(росiйськомовний
випуск)
Х/ф «На гребенi
хвилi»
Т/с «Стрiла»
Х/ф «Придорожнiй
клуб» Y
Т/с «Закон
Херрi»

НОВИЙ

05.45 У пошуках iстини
06.30 Все буде добре!
08.10 Зiркове
09.05
10.05
13.00
15.00
16.00
18.00
19.00
20.00
22.00
22.45

життя
Зiркове життя
Х/ф «Службовий
роман»
Битва екстрасенсiв
Все буде
смачно!
Все буде добре!
«Вікна»-новини
Т/с «Коли ми вдома»
Зваженi
та щасливi-4
«Вікна»-новини
Зваженi
та щасливi-4
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.

00.55 Нiчний ефiр

05.45 Kids'Time
05.50 М/с «Скубi-Ду.

Корпорацiя загадка»

06.55 Kids'Time
07.00 Репортер
07.05 Т/с «Вся така
несподiвана»

08.55 Т/с «Останнiй iз
10.00
16.40
18.00
18.20
19.00

Магикян»
Т/с «Щасливi разом»
Серця трьох
Репортер
Абзац!
Т/с «Воронiни»
У звичайнім будинку в трикімнатній квартирі
живе молода
сім’я: Костя, його
дружина Віра та
їхні діти – п’ятирічна донька і два
сини-близнюки.

22.00 Т/с «Останнiй iз
Магикян»
Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Блиск слави»
Репортер
Абзац!
Служба розшуку дiтей
Х/ф «Штат одинокої
зiрки» Y
04.10 Зона ночi

23.00
00.00
01.50
01.55
02.30
02.40

УКРАЇНА

НТН

05.40, 16.05 Т/с
«Полювання на
Берiю»

08.30, 12.00, 15.00, 19.00,
21.40, 02.05, 03.30
Свiдок

09.00, 04.00 Випадковий
свiдок

10.00 Т/с «Коломбо»
12.30 Таємницi
кримiнального свiту

13.10, 19.30 Т/с
«Шаповалов»

15.15 Т/с «Україна 2014.
Переселенцi»
22.00 Т/с «Той, що читає
думки-2»
23.45 Т/с «NCIS. ЛосАнджелес-3»
00.40 Т/с «CSI. Маямi-10»
ТЕТ

06.00 Малята-твiйнята
06.25, 10.25 М/с «Маша i
Ведмiдь»
06.50, 09.30 М/с «Клуб
Вiнкс. Школа
чарiвниць»
07.45 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Гуфi та його
команда»
10.50 Єралаш
12.00 Т/с «Маленькi
таємницi»
13.50, 19.00 Панянкаселянка
14.50 Вiталька
16.00 Даєш, молодь!
18.00, 23.00 Т/с
«Свiтлофор»
20.00 Т/с «Кухня»
21.00 Країна У
22.00 Розсмiши комiка
00.00 6 кадрiв

06.05, 13.15 Т/с «ОСА»
07.00, 09.00, 15.00 Подiї
07.15 Ранок з Україною
09.15 Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «Балабол»
12.00, 19.45 Говорить
Україна

14.15 Т/с «Слiд»
15.25 Т/с «Слiд»
17.10 Т/с «Слiд»
18.00, 05.20 Т/с
«Дворняжка Ляля»

19.00 Подiї
21.00 Т/с «Балабол»
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с «Мент у законi-3»
03.05 Подiї
03.50 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1
10.25, 13.00 Нiч Лiги
Чемпiонiв

11.00 Найкращi моменти
матчiв. Лiга Чемпiонiв
УЄФА
13.40 Лiга Чемпiонiв УЄФА.
«Арсенал» –
«Бешикташ»
16.00 Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру
18.00 Легенди Прем'єр-лiги

18.35, 20.05, 23.45, 04.45
Топ-матч

18.45 Live. Жеребкування
групової стадiї. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
20.00 Коефiцiєнти ФIФА/
УЄФА
20.55 Live. Лiга Європи
УЄФА. «Феєноорд» –
«Зоря»
23.00 Футбол Live
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19:30 «ГРІМ ЛЮТІ»

22:25 «ДЕВ’ЯТЬ ЯРДІВ»

23:10 «ГЕНЕРАЛЬСЬКА ДОЧКА»

23:30 «ХЛОПЧИК НА ТРЬОХ»

НТН

ICTV

НТН

НОВИЙ КАНАЛ

У полковника спецназу у відставці Громіна від наркотиків гине
єдиний син. Чоловік бере правосуддя у свої руки. Він відправляється з Пітера до Владивостока,
по дорозі знищуючи наркопритони і наркоділків.

Новий сусід дантиста Ніколаса
Озеранскі, Джимі, виявився професійним вбивцею, який вкрав у
боса 10 мільйонів доларів. Дружина Ніколаса вирішила заробити,
здавши Джимі мафії. Але й у
Джимі теж була дружина.

Вбивство завжди жахливе. Особливо, якщо жертва – молода,
красива жінка. Вона була офіцером збройних сил США і дочкою
прославленого генерала. В
американській армії не люблять
виносити сміття з хати.

Після того як сусід по кімнаті витрачає всі гроші, а конкурент
краде гру, Алекс залишається ні
з чим. Він змушений переселитися до своєї бабусі і двох її
подруг, які, як з'ясувалося, ще ох
як можуть запалювати!

ПЕРШИЙ
06.20 Мультфiльм
06.30 Вiд першої особи
07.25 Ера бiзнесу
07.30, 00.30 На слуху
07.40 Сiм iсторичних чудес
України

08.25 Паспортний сервiс
08.35 Кориснi поради
09.00, 21.00, 01.25
Пiдсумки дня

09.35, 19.45 З перших вуст
09.40, 19.00 Про головне
10.30 Схеми
10.55, 05.00 Т/с

ІНТЕР
05.30 Т/с «Повернення

07.00
07.15
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.20

«МонтеКрiсто»

12.05 Т/с «П'ять хвилин до
метро»

13.15 Час-Ч
13.30 М/ф «Як козаки у
футбол грали»

11.20
12.00
12.25
13.30

13.50 М/ф «Як козаки у
хокей грали»
14.10 Школа Мерi Поппiнс
14.35 Театральнi сезони
15.25 Вiра. Надiя. Любов
16.30 Х/ф «Вiддiл убивств».
3 с.
18.15 Euronews
18.30 Новини (iз
сурдоперекладом)
19.50 Дреди епохи
21.25 Шустер Live
00.00, 01.00 Пiдсумки
01.20 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
01.45 ТелеАкадемiя
02.30 Уряд на зв'язку з
громадянами
03.00 Х/ф «НаталкаПолтавка»
04.30 Д/ф «Останнiй
гетьман»

14.00
14.20
14.55
15.50
17.45
18.10
19.00
20.00
20.40
01.15
02.40
02.55
03.40
04.20

Мухтара-2»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Аромат
шипшини»
Слiдство вели...
Новини
Склад злочину
Легенди радянського
розшуку
Новини
Легенди радянського
розшуку
Судовi справи
Т/с «Небесне
кохання»
Новини
Стосується кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Мисливцi за
дiамантами»
Х/ф «Зайцев,
запалюй!»
Мультфiльми
Стосується кожного
Склад злочину
Подробицi

1+1
06.30
06.45
07.00
07.10
07.15
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
09.30
09.35
10.00
10.35
11.40
12.45
13.45
14.45

15.45
16.45
17.10
19.30
20.30
21.15
21.40
23.15
00.20
02.30
05.30

Секретнi матерiали
Снiданок з «1+1»
ТСН
Особистий рахунок
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Чисто-news
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
М/с «Аладдiн»
М/с «Аладдiн»
Т/с «Свати-3»
Сiмейнi мелодрами
Сiмейнi мелодрами
Т/с «Терпкий смак
кохання»
Т/с «Терпкий смак
кохання»
ТСН. Особливе
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-3»
ТСН
Казкова Русь
М/с «Мультибарбара»
Вечiрнiй Київ
Свiтське життя
Х/ф «Чемпiон»
Таємницi генiя
Шевченка
Телемагазин

ICTV
05.00 Служба розшуку

05.05
05.45
06.45
07.10
07.45
08.00
08.45
09.15
10.05
12.00
12.45
13.15
14.25
15.45
16.15
16.40
18.45
19.20
20.10
22.05

22.25
00.15
02.00
04.20

дiтей
Факти
Свiтанок
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Факти. Ранок
Т/с «Леся+Рома»
Факти. Ранок
Надзвичайнi новини
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти-6»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Лiтійний»
Факти. День
Т/с «Лiтійний»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти-6»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Лiтійний»
Факти. Вечiр
(росiйськомовний
випуск)
Х/ф «Дев'ять
ярдiв»
Х/ф «Дев'ять
ярдiв-2»
Х/ф «Дракони i
пiдземелля» Y
Т/с «Закон Херрi»

СТБ
05.45 У пошуках iстини
06.30 Х/ф «Акселератка»
Юна героїня, яка
мріє працювати в
карному розшуку, організовує
приватне розслідування і вливається у банду автовикрадачів.
При цьому вона
ледь не зриває
операцію професійних сищиків –
зате, схоже, знаходить свою любов.

08.05 Х/ф «Чоловiк для

10.10
10.30
10.50
18.00
19.00
20.00
22.00
22.45
00.15
00.35
00.55

життя, або На шлюб
не претендую»
Х/ф «Пес Барбос та
незвичайний крос»
Х/ф «Самогонщики»
Т/с «Принцеса та
жебрачка»
«Вікна»-новини
Т/с «Коли ми вдома»
Танцюють всi!-7
«Вікна»-новини
Танцюють всi!-7
Х/ф «Пес Барбос та
незвичайний крос»
Х/ф «Самогонщики»
Нiчний ефiр

НОВИЙ
05.05 Т/с «Красунi у

НТН
05.40 Т/с «Полювання на
Берiю»

Клiвлендi»

05.40 Служба розшуку дiтей
05.45 Kids'Time
05.50 М/с «Скубi-Ду.
06.55
07.00
07.05
09.00
10.00
16.45
18.00
18.20
19.00
20.50
22.05
23.30
01.20
01.25

Корпорацiя загадка»
Kids'Time
Репортер
Т/с «Вся така
несподiвана»
Т/с «Останнiй iз
Магикян»
Т/с «Воронiни»
Серця трьох
Репортер
Абзац!
Супермодель поукраїнськи
Проект Перфект
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Хлопчик на
трьох» Y
Репортер
Х/ф «Звичка
одружуватися» Y
Чарльз Пірл –

спадкоємець
мільйонів і наречений спадкоємиці мільйонів.
Відправившись
за 6 днів до весілля на парубочий вечір, красень задивився
на іншу жінку...

03.00 Зона ночi

08.30, 15.00, 19.00, 02.40
Свiдок

09.00, 03.10 Випадковий
свiдок
Т/с «Брудна робота»
Т/с «Шаповалов»
Т/с «Каменська-6»
Х/ф «Грiм лютi»
Т/с «Перевiзник»
Х/ф «Генеральська
дочка»
01.15 Т/с «Закон i порядок.
Вiддiл особливих
справ-11»
03.35 Речовий доказ
04.35 Легенди бандитської
Одеси

09.30
13.10
15.15
19.30
21.20
23.10

ТЕТ
06.50, 09.30 М/с «Клуб

Вiнкс. Школа
чарiвниць»
07.45 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Гуфi та його
команда»
10.50 Єралаш
12.00 Країна У
13.50, 19.00 Панянкаселянка
14.50 Вiталька
16.00 Даєш, молодь!
18.00 Т/с «Свiтлофор»
20.00 Х/ф «Чоловiк за
викликом»
21.50 Х/ф «Чоловiк за
викликом-2»
23.35 6 кадрiв
01.50 Чортiвня щодня
02.40 Рай, гудбай
03.25 Теорiя зради
04.10 З ночi до ранку

УКРАЇНА
06.05, 13.15 Т/с «ОСА»
06.10 Таємницi зiрок
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
03.10 Подiї
07.15 Ранок з Україною
09.15, 14.15, 15.25, 17.10
Т/с «Слiд»

10.00, 21.00, 23.30 Т/с
«Балабол»

12.00, 19.45 Говорить
Україна

18.00, 05.25 Т/с
«Дворняжка Ляля»

23.00 Подiї дня
01.35 Х/ф «Дев'ять ознак
зради»

03.55 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1
10.30 Лiга Чемпiонiв УЄФА.
«Атлетик» – «Наполi»

12.30 Огляд середи. Лiга
Чемпiонiв УЄФА

13.30, 14.55 Шлях до
Варшави

14.00 Live. Жеребкування
групової стадiї. Лiга
Європи УЄФА
15.20 Коефiцiєнти ФIФА/
УЄФА
15.25, 22.10 Топ-матч
16.00, 02.10 Лiга Європи
УЄФА. «Металiст» –
«Рух»
18.00, 21.00 Футбол Live
18.55 Live. Чемпiонат
України. «Шахтар» –
«Iллiчiвець»
21.30, 04.30 Передмова до
сезону. Чемпiонат
Iталiї
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20:45 «СКАРБ АМАЗОНКИ»

00:10 «ГАРНО ЖИТИ НЕ ЗАБОРОНИШ»

01:45 «ТОБІ СПРАВЖНЬОМУ»

03:15 «КУР’ЄР»

НОВИЙ КАНАЛ

ПЕРШИЙ

СТБ

ІНТЕР

Солдат удачі одержує завдання
знайти і прибрати небезпечного
злочинця, який переховується в
джунглях Амазонії. Яке ж було його
здивування, коли він виявив, що
втікач – це юнак, одержимий ідеєю
пошуку багатств.

Художник-модельєр Сергій Бодров працює на текстильній фабриці провінційного містечка, і
життям задоволений. Колектив
обирає його головою місцевкому, але це не дуже подобається
директору Лихіній.

Минуле рано чи пізно нагадує про
себе. Так сталося і в родині Олега
та Ані Ненашевих, коли, відпочиваючи на узбережжі Чорного
моря, глава сім'ї зустрів іншу, в той
час як його дочка познайомилася
з дівчинкою – своєю копією...

У фільмі розповідається про відважного кур'єра, який намагається
доставити валізку кримінальному
авторитету, місцезнаходження
якого нікому не відомо. Виконати
цю місію кур'єру всіляко заважають корумповані поліцейські.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.00 Пiдсумки
06.20, 07.00, 08.00, 23.30,
01.15 Персона
06.25 Д/ф «Приречений на

05.00 Х/ф «Кур'єр»
06.20 Х/ф «Зайцев,

любов»
07.05 На слуху
07.40 Сiм iсторичних чудес
України
08.05 Шустер Live
11.10, 05.00 Т/с
«МонтеКрiсто»
12.10 Т/с «П'ять хвилин до
метро»
12.55 Свiтло
13.25 Хочу бути
13.45 М/с «Сандокан»
14.40 Околиця
15.05 Українського роду
15.50 Х/ф «Будь моїм
батьком»
17.35 В гостях у Д. Гордона
18.40 Книга.ua
19.15 Т/с «Сержант Рокка»
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.40 Д/ф «Нещаслива
зiрка»
22.10 Моя країна
22.40 Лото «Мегалот»
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.00 Вiд першої особи
23.35 Золотий гусак
00.10 Х/ф «Гарно жити не
заборониш»
01.50 Надвечiр'я
03.05 Х/ф «Мiсяцева
зозулька»
04.30 Д/ф «Ген свободи»

запалюй!»
Олексій Зайцев –
професійний
шоумен. Але
найголовніша
його проблема в
тому, що він постійно бреше...

08.00 Школа доктора
08.35

09.30
10.00
12.05
14.05
16.05

18.05
20.00
20.35
22.35
00.45
02.30
03.15
04.35

Комаровського
Д/ф «Поки станиця
спить. Фiльм про
фiльм»
Новини
Х/ф «Гараж»
Х/ф «Полин-трава
окаянна»
Х/ф «Вiчна казка»
Мiжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала»
Т/с «Я не зможу тебе
забути»
Подробицi
Т/с «Я не зможу тебе
забути»
Х/ф «Навмисно не
придумаєш»
Х/ф «Вiчна казка»
Мультфiльми
Х/ф «Кур'єр»
Подробицi

1+1

ICTV

06.05 Шiсть кадрiв
07.00 ТСН
08.00 М/с «Гуфi та його
команда»

08.25 М/с «Гуфi та його
команда»

09.00
10.05
14.35
16.15
18.30
19.30
20.15
21.20
00.15

Свiтське життя
Х/ф «Вагiтна бабуся»
Вечiрнiй Київ
Вечiрнiй квартал
Розсмiши комiка
ТСН
Українськi сенсацiї

06.15 Факти
06.50 Дача
07.20 М/ф «Скубi Ду i Меч
08.45
09.55
10.55
11.55
12.45
13.00
14.25
18.45
19.15

Вечiрнiй квартал

20.10
21.55

Х/ф «Нью-Йорк, я
люблю тебе» Y

01.35

Дванадцять
п’ятихвилинних
фільмів про кохання у найбільшому місті знято
плеядою відомих
режисерів і акторів світового кінематографа.

02.00 Х/ф «Мафiя!»
03.25 Х/ф «Нью-Йорк, я
люблю тебе» Y

04.55 Х/ф «Мафiя!»
05.55 Телемагазин

СТБ

02.20
03.45

самурая»
Зiрка YouTube
Достало!
Цивiльна оборона
Х/ф «На гребенi
хвилi»
Факти. День
Х/ф «На гребенi
хвилi»
Т/с «Лiквiдацiя»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини.
Пiдсумки
Т/с «Лiквiдацiя»
Т/с «Мисливцi за
караванами»
Д/с «Резонанснi
пограбування
Великобританiї»
Т/с «Закон Херрi»
Т/с «Карадай»
Події розгортаются в Турції в
1971 году. Ми
знайомимося з
головним
героєм – Махірою і його
сім’єю. Вони живуть у невеликому містечку. Життя тече мирно и
розмірено, але
одного дня все
кардинально змінюється.

НОВИЙ

06.30 Х/ф «Дiвчина без

04.35 М/с «Новi пригоди

адреси»
Зустрівши в поїзді свою любов,
молодий будівельник Пашка
Гусаров відразу
ж її втрачає. Але
на вокзалі, де
трапляється
стільки неймовірних несподіванок, надія повертається до
нього... разом із
коханою.

08.00 Караоке
09.00
11.10
15.30
19.00
22.35
00.45
01.45
04.10

на Майданi
Все буде
смачно!
Зваженi
та щасливi-4
Танцюють всi!-7
Х-Фактор-5
Т/с «Коли
ми вдома»
Детектор
брехнi-6
Х/ф «Тобi,
справжньому»
Нiчний
ефiр

06.00
08.10
10.00
12.45
14.10
15.50
18.40
20.45
23.05

мисливцiв за
привидами»
Нереальна iсторiя
Ревiзор-3
Ревiзор
Ревiзор постшоу
Уральськi пельменi
Т/с «Воронiни»
М/ф «Iндики. Назад у
майбутнє»
Х/ф «Скарб
Амазонки» Y
Х/ф «Шахраї» Y
Розлучення поамериканськи –
це розлучення на
гроші. Треба
тільки витерти
сльози і за допомогою ушлого
хлопця з адвокатської контори
розвести колишнього чоловіка і
його нову пасію
на мільйони доларів. А для цього потрібно невелике шахрайство.

01.00 Х/ф «Хлопчик на
трьох» Y

02.40 Зона ночi

УКРАЇНА

НТН

05.00 Т/с «Каменська-6»
08.00 Т/с «Брудна робота»
11.30 Речовий доказ
12.00 Головний свiдок
12.50, 03.25 Випадковий
свiдок

13.40 Правда життя
14.10 Д/с «Пiвдень.
Нерадянський Союз»

15.10 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-2»

19.00 Свiдок
19.30 Т/с «Таємницi
слiдства-13»

23.00 Голi та смiшнi
00.00 Т/с «Перевiзник»
01.55 Х/ф «Нiч довгих
ножiв»
03.45 Легенди бандитської
Одеси

ТЕТ

07.30
08.30
09.00
09.40
10.05
10.35
11.25
12.15
12.55
13.55
15.55
17.40
20.00
22.00
00.00
01.25

Байдикiвка
М/с «Смiшарики»
Мультик з Лунтiком
М/с «Дашадослiдниця»
М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
М/с «Гуфi та його
команда»
М/ф «Вiннi Пух»
М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка»
Х/ф «Йоринда i
Йорингель»
Х/ф «Випускний»
Х/ф «Бригада М»
Х/ф «Серцеїдки»
Розсмiши комiка
6 кадрiв
Х/ф «Чоловiк за
викликом-2»
Бар «Дак»

07.00, 15.00, 19.00, 03.20
Подiї

07.10, 09.15 Т/с «Iнтерни»
09.50 Один за сто годин
10.50 Х/ф «Дев'ять ознак
зради»

12.50, 15.20 Т/с «Сила
Вiри»

17.10 Х/ф «Недотрога». 1 с.
19.40 Х/ф «Недотрога»
22.00 Х/ф «Ця жiнка до
мене»

00.10 Х/ф «Люблю тебе до
смертi»

01.50, 04.00 Т/с «Мент у
законi-3»

04.50 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1
10.25 Передмова до сезону.
Чемпiонат Iталiї

11.00 Чемпiонат України.
«Шахтар» –
«Iллiчiвець»
13.00, 21.20 Чемпiонат
Iспанiї. Передмова до
туру
13.35, 02.25 Futbol Mundial
14.00 Чемпiонат Англiї.
Передмова до туру
14.40 Live. Чемпiонат
Англiї. «Бернлi» – МЮ
16.55 Live. Чемпiонат
Англiї. «Ман Сiтi» –
«Сток Сiтi»
18.55 Live. Чемпiонат Iталiї.
«К'єво» – «Ювентус»
21.00, 00.00, 05.25 Топматч
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20:25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4. ЖИТТЯ ПІСЛЯ СМЕРТІ»

20:40 «МІСТЕР І МІСІС СМІТ»

22:10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3. ВИМИРАННЯ»

23:00 «РОЗПЛАТА ЗА КОХАННЯ»

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

СТБ

Еліс продовжує свій шлях у світі,
ураженому вірусною інфекцією.
Героїня шукає живих, щоб відвести їх у безпечне місце. Її смертельна битва з корпорацією
«Амбрела» виходить на новий
рівень...

Джон і Джейн Сміт одружені не так
довго, але вже стомлені шлюбом.
Їм здається, що вони знають одне
про одного все. Але є дещо, що
кожен воліє тримати при собі:
обоє вони – наймані суперкілери
з конкуруючих фірм...

Еліс доведеться битися з корпорацією «Амбрела», що працює
над реалізацією антигуманного
проекту. Підступні політики і
прагматичні вчені прагнуть знищити живих людей і замінити їх
на «досконалі» створіння...

Маша приїжджає з міста, щоб допомогти провести сільське весілля.
Під час урочистості до неї пристає
господар клубу і місцевий багатій
Семен. Дівчину рятує Саша, який
працює на Семена. Невдовзі між
ними виникають почуття.

ПЕРШИЙ
06.00, 07.10, 08.05, 23.30,
01.15 Персона
06.05 Свiт православ'я
06.40 Крок до зiрок
07.20 Вiд першої особи
07.40 Золотий гусак
08.10 Шеф-кухар країни
09.30 Хто в домi хазяїн?
10.05 Дреди епохи
11.10, 05.00 Т/с
«МонтеКрiсто»
12.10 Т/с «П'ять хвилин до
метро»
12.55 Православний вiсник
13.30 Школа Мерi Поппiнс
13.45 М/с «Сандокан»
14.15, 01.50 Фольк-music
15.55 Концертна програма
«Ще один лiтнiй день»
17.15 Соцiальнi гарантiї
17.30 Театральнi сезони
18.10 В гостях у Д. Гордона
19.10 Т/с «Сержант Рокка»
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.40 Перша шпальта
22.10 Моя країна
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки
23.35 Х/ф «Одного разу
двадцять рокiв
потому»
03.00 Телевистава
«Камiнний господар»
04.35 Д/ф «Шедевр»

ІНТЕР
05.10 Х/ф «Гараж»
06.45 Мiжнародний

08.40
09.30
10.00
12.00

фестиваль гумору
«Юрмала»
уДачний проект
Недiльнi новини
Орел i Решка. На краю
свiту
Т/с «Я не зможу тебе
забути»
Поліна і її батько
живуть в станиці
неподалік від моря. Тут живе і Михайло. У нього
репутація людини з темним минулим. Проте коли в житті Поліни
стається нещастя, Михайло
приходить їй на

1+1
06.00
07.00
07.35
08.00

08.25
09.00
10.10
11.00
12.05
12.10
12.15
13.25
15.40
17.25
18.25
19.30
21.00

Москва 50-х. Три
дівчини, які приїхали в Москву
шукати свою долю, живуть у гуртожитку. До кожної з них приходить любов. Але
як несхожі їхні
долі, як багато
душі та характеру
потрібно, щоб
утримати своє
щастя.

допомогу.

16.00 Т/с «Зозуля»
20.00 Подробицi тижня
21.55 Т/с «Контужений, або
Уроки плавання
вiльним стилем»
02.00 Х/ф «Навмисно не
придумаєш»
03.45 Мультфiльми
04.05 Подробицi тижня

Шiсть кадрiв
Велика iлюзiя
Марiччин кiнозал
М/с «Гуфi та його
команда»
М/с «Гуфi та його
команда»
Лотерея «ЛОТОЗАБАВА»
ТСН
Свiт навиворiт-3
Ескiмоска-2. Пригоди
в Арктицi
М/с «Маша i Ведмiдь»
Анiмацiя вiд Pixar
Х/ф «Прибульцi»
Мiняю жiнку
Розсмiши комiка
Українськi сенсацiї
ТСН
Х/ф «Москва
сльозам не вiрить»

00.10
02.10
05.10
05.40

Х/ф «Креденс» Y
Х/ф «Вагiтна бабуся»
Телемагазин
ТСН

ICTV
05.50 Факти
06.20 М/ф «Скубi Ду.

07.45
08.35
09.45
10.15
11.15

Таємниця
розпочинається»
Анекдоти поукраїнськи
Зiрка YouTube
Козирне життя на
дачi
Дивитись усiм!
Х/ф «Ягуар»
Випадкова зустріч круто змінила життя нероби і гульвіси
Франсуа Перрена. З власної волі
легковажний
француз відправляється в амазонські джунглі,
щоб врятувати
від смерті могутнього індіанського шамана.

12.45
13.25
18.45
20.25
22.10
00.00
01.35
03.00

Факти. День
Т/с «Пастка»
Факти тижня
Х/ф «Обитель зла-4.
Життя пiсля
смертi» Y
Х/ф «Обитель зла-3.
Вимирання» Y
Х/ф «Обитель зла-2.
Апокалiпсiс» Y
Т/с «Закон Херрi»
Т/с «Карадай»

СТБ
06.10 Х/ф «Тобi,

НОВИЙ
05.35 М/с «Сильвестр i
Твiттi»

справжньому»

09.00 Все буде
11.15
12.10
15.35
19.00
20.35
21.50
23.00
00.50

смачно!
Караоке
на Майданi
МайстерШеф-4
Х-Фактор-5
Битва
екстрасенсiв
Один
за всiх
«Вікна»-новини
Х/ф «Розплата за
кохання»
Х/ф «Чоловiк для
життя, або На шлюб
не претендую»
Життя Юлії – патологічної невдахи і старої діви –
протікає тихо і
розмірено. Але
до тих пір, поки в
нього не втручається Женька,
тринадцятирічна
племінниця Юлі,
яка вирішила
влаштувати майбутнє тітки...

02.40 Нiчний ефiр

07.00 М/с «Новi пригоди
08.35
10.00
12.00
14.00
15.10
16.30
18.35
20.40
22.40

мисливцiв за
привидами»
Х/ф «Iнспектор
Гаджет»
М/с «Дракони.
Вершники йолопа»
М/ф «Iндики. Назад у
майбутнє»
Уральськi пельменi
Проект Перфект
Супермодель поукраїнськи
Х/ф «Скарб
Амазонки» Y
Х/ф «Мiстер i мiсiс
Смiт» Y
Х/ф «Шкатулка
прокляття» Y

Дівчинка купує
вінтажну скриньку на ярмарку в
одному з сусідніх
дворів. Спочатку
батьки не бачать
приводу для занепокоєння, проте їхня молодша
дочка стає одержимою новою
іграшкою. З часом поведінка
дівчинки ще більше змінюється...

00.25 Х/ф «Шахраї» Y
02.25 Зона ночi

НТН
06.00 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-2»

07.35 Т/с «Таємницi
слiдства-13»

11.30 Легенди карного
розшуку
Агенти впливу
Свiдок
Х/ф «Грiм лютi»
Т/с «Крутi повороти»
Т/с «Павутиння-7»
Випадковий свiдок
Головний свiдок
Х/ф «Щури. Париж в
облозi»
01.45 Х/ф «Генеральська
дочка»
02.30 Голi та смiшнi
03.25 Речовий доказ

12.00
12.55
13.25
15.05
19.00
22.45
23.00
00.00

ТЕТ
07.30
08.30
09.00
09.40

10.05
10.55
11.45
13.00
14.40
17.00
20.00
22.00
00.00
01.45
03.25
04.10

Байдикiвка
М/с «Смiшарики»
Мультик з Лунтiком
М/с «Дашадослiдниця»
М/с «Гуфi та його
команда»
М/ф «Школа
монстрiв. Зiткнення
кланiв»
М/ф «Жах перед
Рiздвом»
Х/ф «Бригада М»
Х/ф «Серцеїдки»
Панянка-селянка
Розсмiши комiка
6 кадрiв
Х/ф «Випускний»
Бар «Дак»
Теорiя зради
З ночi до ранку

УКРАЇНА
06.20 Подiї
07.00 Таємницi зiрок
08.00 Т/с «Сила Вiри»
12.00 Х/ф «Недотрога»
15.50 Х/ф «Ця жiнка до
мене»

18.00 Х/ф «Перелiтнi
птахи». 1 с.

19.00, 03.00 Подiї тижня
19.55 Подiї тижня.
Спецрепортаж

20.20 Х/ф «Перелiтнi
птахи»

23.30 Великий футбол
01.20 Т/с «Мент у законi-3»
04.15 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1
10.25 Чемпiонат Англiї.
«Евертон» – «Челсi»

12.25, 04.30 Futbol Mundial
13.00 Чемпiонат України.
«Говерла» –
«Олiмпiк»
15.25 Live. Чемпiонат Англiї.
«Тоттенгем» –
«Лiверпуль»
17.40, 02.00 Легенди
Прем'єр-лiги
18.15, 05.00 Топ-матч
18.30 Футбол Live
19.25 Live. Чемпiонат
України. «Металург»
(Д) – «Металiст»
21.20 Великий футбол
22.55 Live. Чемпiонат
Iспанiї. «Сосьєдад» –
«Реал». 2-й тайм

СКАНВОРД

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

1+1

ICTV

СТБ

НОВИЙ

НТН

УКРАЇНА

ТЕТ

ФУТБОЛ 1
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ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!
Колегія, керівництво,
усі прикордонники
Західного
регіонального
управління Державної
прикордонної
служби України
щиро та сердечно
вітають з 45-річчям
начальника Західного
регіонального управління Державної
прикордонної служби України генералмайора Ігоря Ярославовича АНДРУСІКА!
З почуттям глибокої поваги засвідчуємо
наші найкращі побажання Вам, людині
сповненій оптимізму, професіоналу своєї
справи та відданому прикордонним
традиціям.
У день Вашого 45-річчя прийміть,
шановний Ігоре Ярославовичу, найщиріші
побажання міцного здоров’я, сімейного
благополуччя, невичерпної наснаги у житті.
Бажаємо, щоб завзяття та бадьорість і
надалі супроводжували Вас на життєвому
шляху, а плин років в оточенні вірних
друзів, турботливих рідних і близьких був
нескінченним і щасливим. Нехай тепло та
розвиток родинної оселі надійно захищають
від негараздів, а в майбутньому на Вас чекає

ще багато наповнених корисними справами
і земними радощами років.
Тож многих Вам літ, шановний Ігоре
Ярославовичу і хай Ваша професійна
майстерність та життєвий досвід слугують і
надалі у нелегкій праці на благо держави!
Рада та Актив ветеранської організації
«Ветеран кордону» Одеського
прикордонного загону щиро та
сердечно вітають іменинників серпня:
підполковників запасу – КУБАСОВА
Володимира Григоровича, ЖИЛІНА Сергія
Володимировича; майорів – ЧЕМЕРКА
Бориса Миколайовича, СПОЛЬНИКА
Івана Петровича; старшого лейтенанта
КРУПСЬКОГО Миколу Васильовича;
старших прапорщиків – ЯРМОЛЮК Ірину
Василівну, ІОТЧЕНКА Олександра
Михайловича, БЛОЦЬКОГО Віталія
Івановича; прапорщиків – ГАВРЮЩЕНКА
Олега Володимировича, ДОРОШЕНКА
Валерія Миколайовича, СЕМЕНКА Віталія
Леонідовича, ТЕЛЕШ Віру Іванівну та
вдову ветерана ФІНЬКО Раїсу Наумівну!
Бажаємо міцного здоров’я, сімейного
благополуччя, успіхів у повсякденній праці
та мирного неба над головою!

від16 серпня 201року № 684 -ОС
по Адміністрації Державної прикордонної
служби України
підполковник
майору РУДИК Ользі Петрівні
по Азово-Чорноморському РУ Державної
прикордонної служби України
майору ГЕРАСИМОВИЧУ Олександру
Євгеновичу
по Західному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
майору ДЕХТЯРУ Сергію Адамовичу
по 130 головному центру зв’язку, автоматизації
та захисту інформації Державної прикордонної
служби України
майор
капітану АНДРУСЕНКУ Олександру Олеговичу
капітану МЕЛЬНИКУ Павлу Сергійовичу
від19 серпня 2014 року № 690-ОС
полковник
по Адміністрації Державної прикордонної
служби України
підполковнику СПАНОВСЬКІЙ Лілії
Олександрівні

ПРОБА ПЕРА

Ìîÿ Óêðà¿íî! Òè – ìîÿ Áàòüê³âùèíà!
Ãîðä³ñòü çà òåáå â ñåðö³ êîæíîãî ñèíà.
Â ñåðö³ êîæíî¿ äîíüêè äî òåáå ëþáîâ,
Ëèø çà òåáå, ºäèíà, ìè ïðîëëºì ñâîþ êðîâ.
Ìîÿ Óêðà¿íî! Íå ïëà÷, íå æóðèñü!
Ç íåùàñòÿì ³ ãîðåì ñâî¿ì íå ìèðèñü

Управління кадрів АДПСУ
ФОТОФАКТ

Ìîÿ Óêðà¿íî!
Ìîÿ Óêðà¿íî! Òè – ìîÿ ºäèíà!
Í³ ïåðåä êèì ³ í³êîëè íå ñòàâàé íà êîë³íà!
Òè ìàºø íàðîä – îöå òâîÿ ñèëà,
Îöå òâîÿ âîëÿ, ùî òè ïîðîäèëà.

по Західному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
підполковнику МАКОГОНЧУКУ Миколі
Миколайовичу
по Головному центру обробки спеціальної
інформації Державної прикордонної служби
України
підполковнику МОСІЙЧУКУ Олегу Ігоровичу
підполковник
по Адміністрації Державної прикордонної
служби України
майору МИТЬКУ Віталію Володимировичу
по Азово-Чорноморському регіональному
управлінню Державної прикордонної служби
України
майору СУХОМУ В’ячеславу Петровичу
по Західному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
майору РОСЛЯКОВУ Кірилу Анатолійовичу
майор
по Центральному клінічному госпіталю
Державної прикордонної служби України
капітану ШПАКОВИЧ Валентині Вікторівні

Яблучний Спас
у прикордонному шпиталі

Ìè ç áðàòòÿìè ñòàíåì çà òåáå ó á³é,
Öå áóäå íàø øëÿõ äî çä³éñíåííÿ ìð³é.
Ìîÿ Óêðà¿íî! Òè ñò³ëüêè òåðï³ëà…
Çíóùàííÿ îáðàçè, òà âñå æ òè çóì³ëà
Ç ã³äí³ñòþ âèñòîÿòü âñ³ ò³ áî¿,
Â³ä ÿêèõ ùå é äîñ³ çåìëÿ âñÿ â êðîâ³.
Ìîÿ Óêðà¿íî! Ñ³ÿé ³ öâ³òè,
Òè êðàñèâà ³ ìóäðà, òîá³ 23.
Òîá³ æèòè â³÷íî! Òåáå íå çëàìàòè!
Òè íàéêðàùà ç óñ³õ, áî òè – ìîÿ ÌÀÒÈ!
Юлія МАЙСТРУК,
СШ ¹127, 11-Б клас, м. Ки¿в

ßêùî ð³äíèé äëÿ òåáå òâ³é ä³ì

ßêùî ð³äíèì òîá³ º òâ³é ñàä,
² ÿêùî òè íå õî÷åø, ùîá ãàä
Íåäîëóãèé êàöàï òîïòàâ,
Ðîçòðîùèâ ³ âñå öå çëàìàâ!
ßêùî ìàòè òîá³ äîðîãà,
Ñòàðèé áàòüêî, ñåñòðà ³ áðàò,
² ñòåðï³òè íå ìàºø ñèë,
Ùîá êàöàï, íå äàé Áîæå, ¿õ âáèâ!
ßêùî æ³íêó íå õî÷åø â³ääàòü
Òó, ÿêó òè çàâæäè êîõàâ.

Íå ÷åêàé ³ íå æäè – âñòàâàé!
¯õ ñêîð³øå ³äè çàõèùàé!
² äîïîêè éîãî íå ñïèíèâ,
Òè ìîâ÷è ïðî ñâîþ ëþáîâ –
Ïðî Äí³ïðî, ïðî Äîíáàñ, ïðî Ëüâ³â
Òè í³÷îãî íå ãîâîðè!
ßêùî âîðîãà á’º òâ³é ñóñ³ä,
Àáî íàâ³òü âáèâàº òâ³é áðàò.
Öå âñå – â³í, à íå òè – ñîëäàò
Íå õîâàéñÿ çà íèì, ³äè!
Âîðîã â õàò³ òâî¿é âæå º –
²ç ñòðàøíîþ â³éíîþ ïðèéøîâ,
Òè îäíå ïàì’ÿòàé – í³õòî,
Îêð³ì òåáå íå ñïèíèòü éîãî!
Олександр ТРОХИМЧУК

Äî îñòàííüîãî á³éöÿ
Êîëè âîãíåííèé ÷àñ ñòàâèòü
Â òóìàí³ ëèöàðñòâà òà áðåõí³,
Êîëè ëþäèíó âèð³çíÿþòü ñïðàâè
À ÷åñòü ³ äóõ ãàðòóþòü ó âîãí³.
Êîëè çäàâàâñÿ âèðîê íåçâîðîòí³ì,
Êîëè êðèâàâèé âîæäü òð³óìôóâàâ –
Ï³äíÿëàñÿ ó á³é Íåáåñíà ñîòíÿ,
Çàëèøèâøèñü íàâ³êè ì³æ çàãðàâ.
Êîëè æèâèì ùèòîì çàêðèëè ñò³íè
×àñòèí â³éñüêîâèõ ä³òè ³ æ³íêè –
Âåñü ñâ³ò çáàãíóâ: íå âìåðëà Óêðà¿íà
Ñòàðàííÿìè ìîñêîâñüêî¿ ðóêè..
Êîëè òîïòàëè çåìëþ îêóïàíòè,
² òüìàðèâ ðîçóì á³ëü â÷îðàøí³õ âòðàò –
Ñòàðåíüêèé âåòåðàí çáèðàâ êîìàíäó
² ìîâ÷êè ïðÿìóâàâ ó â³éñüêêîìàò.
Êîëè ï³ëîòè ðâàëèñÿ ó íåáî,
Ðÿòóþ÷è ìàøèíè äëÿ â³éíè –

Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України
Видається
з липня 1943 року

ПРИКОРДОННИК

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

61023

Світлана ДЕЙЧУК

У
велике
християнське
свято
Преображення Господнього до поранених у
Центральному клінічному госпіталі ДПСУ
навідалися Преосвященний Владика Богдан Дзюрах, секретар синоду єпископів
Української Греко-Католицької Церкви
та отець Любомир Яворський, військовий

Çåìëÿ áàòüê³â ñêàçàëà: «Õëîïö³, òðåáà». –
² â³äïîâ³â òóìàí: «Ëåò³òü, ñèíè».
Êîëè ó â³÷³ ñìåðò³ ïðèêîðäîííèê
Ïîâòîðþâàâ ïðèñÿãó áåç âàãàíü,
Êîëè ïðèéìàâ íàêàç íà îõîðîíó
² âèñòóïàâ íà íåáåçïå÷íó ãðàíü.
Êîëè íàñòàâ ìîìåíò ñêàçàòè õòî òè
² çóïèíèòè ñìåðòü ñâî¿ì æèòòÿì –
×åòâåðòèé äåíü ñòî¿òü çàñòàâà
Áåç ôëàíã³â, áåç òèë³â ³ ïðèêðèòòÿ.

капелан, заступник керівника Департаменту душпастирства силових структур Патріаршої курії УГКЦ. З нагоди Яблучного
Спасу прямо у шпиталі вони відслужили
святковий молебень та роздали пораненим
символічні для того дня дарунки – яблука,
мед і солодощі. Потім священнослужителі у
щирій обстановці спілкувалися з героямиприкордонниками, відповідали на запитання, що їх турбували, та давали мудрі житейські поради.
n

МИТЬ РОЗРЯДКИ
* * *
×åðåç òðóäíîù³ íà êåð÷åíñüê³é ïåðåïðàâ³
äî ðîñ³éñüêî¿ ìåäàë³ “Çà îêóïàö³þ Êðèìó” äîäàñòüñÿ ùå îäíà: “Çà ôîðñóâàííÿ Êåð÷åíñüêî¿
ïðîòîêè”.
* * *
Öå íàïðàâäà, ùî ïóò³íñüêèé ãóìàí³òàð-

Êîëè íàñòàâ ìîìåíò æèòòÿ ÷è ñìåðò³,
Êðåìë³âñüêîãî òåðîðó äèêèé ñêàç
Íàðâàâñÿ íà ñâÿòó êîçàöüêó âïåðò³ñòü,
Íà òå, ùî çàïîâ³â êîëèñü Òàðàñ.
ßêùî íå ðàá – áåðè ó ðóêè çáðîþ!
Áåçñìåðòíà ñëàâà ëèíå äî â³íöÿ.
Ñüîãîäí³. Äî îñòàííüîãî íàáîþ!
Íàâ³êè. Äî îñòàííüîãî á³éöÿ!
Володимир ПАТОЛА

ПРО ЖИТ ТЯ
ДЕР ЖАВ НОГО
РУБ ЕЖУ
ком петентн о,
яскр аво,
öіка во всім
÷èòàéòå ó ãàçåò³
«Ïðèêîðäîííèê Óêðà¿íè»
ïëàòà
òà æóðíàë³ «Êîðäîí», ïåðåä è
í³êîë
íà ÿê³ íå çàê³í÷óºòüñÿ
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íèé êîíâîé íàï³âïîðîæí³é. Â³í íàïîâíåíèé
ðóñüêèì äóõîì.
* * *
Çà âèðîêîì Ìîñêâîðåöüêîãî ñóäó ïîæèòòºâèé òåðì³í îòðèìàâ òóðèñò, ÿêèé ñïðîáóâàâ ââåñòè äî Ìîñêâè ïîëüñêå ÿáëóêî, çàõîâàíå ó ìåðåæèâíèõ òðóñàõ.

Відповіді
на сканворд
цього номера:

ßêùî ð³äíèé äëÿ òåáå òâ³é ä³ì,
Äå æèëè òâî¿ ïðàä³ä ³ ä³ä,
Äå æèâå ³ ðîñòå òâ³é ñèí,
Ì³ñöå º öå äëÿ òåáå ñâÿòèì!
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