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Від інженерного облаштування
до інженерного захисту

Шлях, не осипаний
пелюстками троянд

Питання захисту кордону і його
облаштування стало предметом ретельного
вивчення Головою Державної прикордонної
служби України генералом армії України
Миколою Литвином під час його
нещодавньої поїздки на ділянку українсько
російського державного рубежу.

Протягом 1990–91 років московським керівництвом
було задіяно чимало ресурсів, щоб утримати Україну
в «орбіті» СРСР. Саме про цей непростий для України
час розповідає Володимир Василенко, український
правознавецьміжнародник, автор першого варіанту
доленосної Декларації про державний суверенітет
України, Надзвичайний і Повноважний Посол України.
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Парадом – до Перемоги!

24 серпня 2014 року мільйони українських сердець билися в унісон
із чітким ритмом військового маршу, який у народі вже
встигли охрестити парадом незламності українського духу.
Стройові розрахунки усіх силових відомств держави під
акомпанемент вигуків багатотисячного натовпу «Слава
героям!» чітко карбували крок Хрещатиком. А в Одесі
стор.
цього ж дня свою міць демонстрував Український флот.
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ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

> 375

Державний кордон України перетнуло

1,75 млн.
осіб

тис.
транспортних засобів

Затримано
за незаконне
перетинання
кордону

37
осіб

>

2

з них
незаконні мігранти

Вилучено

16 од.

зброї

> 15

од.
боєприпасів

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

490

тис. грн.
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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

n 48 годин! І ні

хвилини більше

Кабінет Міністрів України
на терміновому засіданні
ухвалив низку рішень щодо
забезпечення підрозділів, які
беруть участь в АТО. Відтепер
передача зброї і військової
техніки зі складів Міноборони
для потреб збройних
формувань, які беруть участь
в антитерористичній операції,
проводиться невідкладно –
протягом 48 годин із моменту
заявки керівництва АТО.
Без додаткових погоджень
і дозволів проводитиметься
також негайний ремонт і
модернізація військової техніки
34 категорій. Міноборони
і Нацгвардія невідкладно
викуповуватимуть всю військову
техніку, яка виготовляється ДК
«Укроборонпром» і знаходиться
на його складах. Крім того,
затверджено рішення і придбано
нові бойові вертольоти для
подальшого направлення в зону
АТО.
Сергій ПОЛІÙУК

n Бюджет 2015:
виклики та
загрози

Колегія Мінфіну України
обговорила показники проекту
держбюджету 2015 року.
– Таких викликів, загроз перед
нами ніколи не стояло. І одна
із ключових позицій, яку
потрібно вирішити,– це видатки
на відновлення територій та
забезпечення боєздатності
нашої армії, – зауважив
перший заступник міністра
Анатолій Мярковський. Під час
обговорення видаткової частини
бюджету міністр фінансів
висловив позицію, що видатки
у 2015 році можна збільшити
виключно по соціальних та
військових напрямах і на
обслуговування боргу. Крім
того, на засіданні колегії
обговорювалася необхідність
продовження терміну дії законів,
які забезпечують надходження
до бюджету в 2014 році, на весь
2015 рік.
Василü ДРОЗДОВ

n Велике

переселення
триває

За соцвиплатами, які
забезпечує Мінсоцполітики,
на сьогодні звернулося 107447
внутрішніх переселенців.
Зокрема, з Донеччини виїхало
63106 осіб, з Луганщини –
31263 особи, з АР Крим та
м. Севастополь – 13078 осіб.
Майже 50 тисяч переселенців
звернулося до органів
Пенсійного Фонду України
щодо переведення пенсійних
справ за місцем тимчасового
перебування. До управлінь
соцзахисту звернулося 8670
осіб щодо продовження
нарахування допомоги при
народженні дитини. До центрів
соціальної служби сім’ї, дітей і
молоді звернулося 12340 родин
переселенців.
Світлана ДЕЙЧУК

ІЗ ПЕРШИХ УСТ

День Незалежності –
немов Різдво нової України
23–річчя своєї Незалежності Україна відзначила в особливій атмосфері.
На тлі Революції гідності, анексії Криму та війни на Донбасі свято
проходило в менш мажорному ключі. Проте ще ніколи наша держава не
відчувала такого єднання. З одного боку людей переповнювали тривога
і смуток за загиблими в АТО солдатами та героями Небесної сотні, а
з іншого – суспільство нарешті по–справжньому усвідомило значення
цього свята та самої Незалежності. Відтак уся країна затамувавши
подих, слухала промову Президента України Петра Порошенка на
параді з нагоди 23–ої річниці Незалежності України.
Андрій ГЕРАСИМКІВ

Свій виступ Глава Держави розпочав з
уривку вірша відомого українського поета
Павла Тичини «Я утверждаюсь», в якому
митець красномовно висловлює всю свою
ненависть до ворога й віру в перемогу влас
ного народу. І хоча вірш написано ще 1943
року, у самий розпал війни з гітлерівцями,
проте ці проникливі слова такі злободенні
для України, ніби сказані сьогодні. Відтак
Петро Порошенко провів паралелі з хоча й
не оголошеною, але справжньою війною на
Донбасі.
– Вона, можливо, так і увійде в історію
як Вітчизняна війна чотирнадцятого року.
Війна проти зовнішньої агресії, – наголосив
Президент. – Вітчизняна вона тому, що на
захист Батьківщини піднялися всі – від ма
лого до старого. Боротьба за перемогу стала
всенародним рухом, справою всіх і кожного.
Переконаний: битва за Україну, за Незалеж
ність завершиться для нас успішно – завдяки
загальнонаціональній солідарності, помно
женій на мужність та героїзм наших воїнів!
За останні шість місяців у важких ви
снажливих боях народилося нове українське
військо. Воно сильне не лише зброєю та хис
том, але й потужним патріотичним духом.
Словосполучення «захисник Вітчизни» пе
рестало бути абстрактним висловом. Воно
наповнилося конкретним змістом. Та й у
багатому на подвиги літописі українського
воїнства безліч битв і дат, гідних стати Днем
захисника Вітчизни. Наші Збройні Сили,
Національна гвардія, Державна прикордон
на служба, добровольчі батальйони заслу
жено успадкували військову славу давньо
українських князівських дружин і Війська
Запорозького, українських січових стрільців
і вояків Української Повстанської Армії,

армії Української Народної Республіки і
українців, які під час Другої світової війни
захищали Україну в лавах Червоної Ар
мії. Тому Президент запевнив, що Україна
більше ніколи не відзначатиме це свято за
військовоісторичним календарем сусідньої
країни. Ми будемо шанувати захисників
своєї Батьківщини, а не чужої.
– Наш ворог довго й наполегливо трену
вався, щоб напасти на Україну. А от ми тоді
не були готові до такого підступного віро
ломства – підкреслив Петро Порошенко. –
Двічі за сто років українська політична еліта
в приступі пацифістських ілюзій недооціни
ла важливість зміцнення обороноздатності.
У сімнадцятому – двадцятому роках мину
лого століття нехтування військовою загро
зою обернулося агресією зі Сходу та втратою
Україною незалежності. На межі минулого
та теперішнього століть ми знову наступили
на ті ж граблі. Ще раз повірили, що нібито
світ став вегетаріанським. І навіть добровіль
но позбулися ядерної зброї. А війна повтор
но прийшла з тієї сторони горизонту, з якої
її, за звичкою, не чекали.
Прямо у центрі Європи, у ХХI століт
ті зроблено зухвалу спробу без оголошення
війни перейти кордони суверенної країни.
Світ неначе повернувся в тридцяті роки ми
нулого століття, в переддень Другої світової
війни. За тиждень, до речі, виповнюється 75
років від моменту її початку. Століття Пер
шої світової відзначили менше місяця тому.
Третю ж – неможливо допустити.
– Війна взагалі не наша ініціатива. Вона
нав’язана нам ззовні. Наш вибір – мир, здій
снення мирного плану для Донбасу, який я
розробив і запропонував ще в червні, – під
креслив Глава Держави. – Втім, кроки до
миру не можуть бути односторонніми. Вони
не мають відбуватися за рахунок сувереніте
ту, територіальної цілісності та незалежності
України.

До того ж, факти знищення терористами
малайзійського літака, вбивство ними ж по
чесного консула Литви, поява міжнародних
найманців на службі в екстремістів – все це
зайвий раз свідчить, що агресія проти Укра
їни вийшла за межі двосторонніх відносин.
Вона руйнує основи світового порядку, ´вал
тує міжнародне право, ставить під загрозу
європейську та глобальну безпеку.
Вітчизняна дипломатія робить все мож
ливе і навіть неможливе, щоб знайти по
літичний спосіб врегулювання ситуації на
Донбасі. У цьому контексті Президент ви
словив щиру вдячність тим, хто продемон
стрував, що насправді є нашими друзями і
партнерами – країнам Європейського Со
юзу, Сполученим Штатам Америки та іншим
державам. З нами – весь світ, від Канади до
Австралії, від Швеції до Японії.
Очевидно, що в зримій перспективі над
Україною, на жаль, буде постійна військова
загроза. З цим не лише треба навчитися жити,
а й до захисту Незалежності слід бути постій
но готовими. Тому вже до кінця цього року з
державного бюджету буде виділено мільярди
гривень на оновлення озброєння та військової
техніки. Згідно з планом на 2015–2017 роки на
переозброєння та оновлення військової техні
ки заплановано виділити понад 40 мільярдів
гривень. Це дозволить модернізувати, заку
пити нові та поставити у війська літаки, вер
тольоти, бойові кораблі та катери. І це – лише
скромний початок. Ми повинні постійно
зміцнювати нашу армію. Бо хто шкодує гро
шей на своє військо, буде годувати чуже.
– Понад двадцять років приживалося
наше синьожовте свято Незалежності, і
тепер насправді стало всенародним святом.
Ще ніколи за 23 роки цей день не був таким
величним, як сьогодні. Ще ніколи люди не
відзначали його так щиро, як тепер, з укра
їнським прапором в кожному віконці, на
кожному балконі. І це незважаючи на важ
кі часи, які переживає країна. За урочис
тістю та піднесенням свято Незалежності
для нас, немов Різдво. Бо це і є народження
нової країни – України, – резюмував Петро
Порошенко.
n

ОФІЦІЙНО

Витяг з Указу Президента України № 660/2014
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужністü і героїçм, виÿвлені у çаõисті державного суверенітету та територіалüної öілісності України, вірністü війсüковій
присÿçі, високопрофесійне виконаннÿ службового обов’ÿçку постановлÿю:
в органах і підрозділах Держприкордонслужби України:
Нагородити орденом Богдана Хмелüниöüкого ІІІ ступенÿ
БЕЗПАЛÜКА Костянтина Сергійовича – полковника
ДУПЛЯКА Сергія Володимировича – полковника
ЧОРНОГО Анатолія Володимировича – полковника
Нагородити орденом «За мужністü» ІІІ ступенÿ
АКУТІНА В’ячеслава Ігоровича (посмертно) – молодшого сержанта
АНДРІЄНКА Сергія Володимировича (посмертно) – старшого сержанта
БЛÜОХА Кирила Володимировича – солдата
БУБЛÈКА Євгена Олександровича – старшого солдата
ВАСÜКА Івана Михайловича – солдата
ВОЛОШÈНА Ігоря Михайловича – капітана
ГАВРÈЛЮКА Павла Валерійовича – старшого лейтенанта
ГРЕБЕНЮКА Олександра Володимировича – старшого лейтенанта
ДЗІДЗІНАШВІЛІ Давіда Георгійовича (посмертно) – старшину
ДІДÈЧЕНКА Святослава Олександровича – старшого солдата
ДЮМІНА Романа Вікторовича (посмертно) – старшого прапорщика
КÈРЮХІНА Юрія Петровича – полковника
КОРНЄЄВА Петра Володимировича – прапорщика
ЛÈФАРЯ Сергія Івановича (посмертно) – капітана
МАРЧЕНКА Андрія Васильовича – сержанта
МАТВІЄНКА Андрія Віталійовича (посмертно) – молодшого сержанта

ТКАЧЕНКА Романа Юрійовича – старшину
ХАЙЛУКА Ярослава Анатолійовича – солдата
ХОДОСА Олександра Анатолійовича – старшого прапорщика
ШÈЛА Володимира Сергійовича (посмертно) – прапорщика
Нагородити медаллю «За війсüкову службу Україні»
АНТОНЮКА Сергія Андрійовича – підполковника
БУРЛАКУ Андрія Івановича – солдата
ДАВÈДКА Юрія Анатолійовича – підполковника
ЗАКЛАДНОГО Вадима Олексійовича – підполковника
ІВАНÈЦÜКОГО Володимира Валерійовича – підполковника
МАЛÈШЕВА Едуарда Івановича – полковника
МАМАЄВА Юрія Олександровича – старшого прапорщика
ПІКУСА Євгенія Михайловича – підполковника
ПОБЕРЕЖНÈКА Владислава Володимировича – підполковника
ПОЛÜОВОГО Василя Васильовича – підполковника
ПРАВДІВОГО Олексія Анатолійовича – старшого лейтенанта
СЛАТІНА Руслана Валерійовича – підполковника
ЧУГАЯ Євгена Вікторовича – підполковника
Нагородити медаллю «За беçдоганну службу» ІІІ ступенÿ
БІДÈЛА Сергія Вікторовича – полковника
ПРÈСЯЖНЮКА Ігоря Миколайовича – підполковника
Нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни»
МАМАЯ В’ячеслава Миколайовича – сержанта.
Преçидент України Петро ПОРОШЕНКО
21 серпня 2014 року
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З НАГОДИ СВЯТА

Шановні товариші!
Сердечно вітаю вас із 23-ою річницею Незалежності України!
Це свято є втіленням багатовікових прагнень усіх поколінь нашого
народу про свою власну державу та представляє прояв вищої історичної справедливості.
Отримання Україною 1991 року незалежності відкрило для кожного українця принципово нову сторінку життя, з якої почалася
реалізація нашого права на самовизначення, права на свій шлях розвит
ку, права на повноцінне визнання нас світовою спільнотою. Права, яке
сьогодні ми повинні відстояти і не втратити!
Прикордонники героїчно, не шкодуючи власного життя, захищають цілісність нашої країни, передусім на ділянках державного кордону в межах Донецької та Луганської областей. Моральний дух, пат
ріотизм наших військовослужбовців при цьому викликає захоплення у
всього українського народу!
Глибоко переконаний, що Державна прикордонна служба України
була, є і буде залишатися однією з фундаментальних основ забезпечення
національної безпеки держави, запорукою надійної охорони державного
кордону, збереження цілісності та суверенітету нашої Батьківщини.

ГАРЯЧІ БУДНІ

У цей день ми повинні згадати та схилити голови перед героями,
які загинули під час виконання бойових завдань по охороні та обороні
державного кордону України. Вічна пам'ять героям!
Дорогі прикордонники! Які б виклики не поставило нам сьогодення, які б загрози не виникли в середині та зовні країни завдяки вам,
вашій відданості та мужності, вашому незламному патріотизму ми
відстоїмо Україну, захистимо її державний кордон! Це наш обов’язок
і наше призначення.
Керівництво служби, я особисто щиро вдячні вам за службу та вітаємо з Днем Незалежності кожну родину прикордонників, кожного
працівника і насамперед військовослужбовців, які сьогодні, незважаючи
ні на що, залишаються вірними своєму обов’язку захисника Вітчизни!
Від імені Колегії Державної прикордонної служби України та себе
особисто бажаю вам і вашим родинам миру, доброї й щасливої долі,
міцного здоров’я, щастя та добробуту.
Слава Україні!
Голова Державної прокордонної служби України
генерал армії України Микола ЛИТВИН

УКРАЇНСЬКО–РОСІЙСЬКИЙ КОРДОН

Від інженерного облаштування
до інженерного захисту
Останнім часом питання захисту кордону, його облаштування, яке б
відповідало сучасним викликам, широко обговорюється українським
суспільством. Також воно стало предметом ретельного вивчення Кабінетом
Міністрів України та прийняття відповідного урядового рішення. Йдеться
про необхідність створення надійної лінії інженерних загороджень для
унеможливлення безперешкодного подолання кордону як диверсійно–
розвідувальними групами, так і важкою військовою технікою.
Сергій АСТАХОВ,
фото автора

Вже неприхована агресія з
боку колись братерської Росії
не залишає Україні іншого вибо
ру ніж будувати надійну систему
оборони кордону з використан
ням різних видив інженерних за
городжень. І поки на державно
му рівні до славнозвісної «стіни
Коломойського» справа ще не
дійшла, прикордонники само
тужки будують різні інженерні
перешкоди. Це й протитанкові
насипи та рови, бетонні пере
шкоди, колючі дроти, укріплені
райони та блокпости, лінії мало
помітних перешкод, сигнальні й
протитанкові мінні загороджен
ня тощо. Все це в поєднанні з
вогневим прикриттям має стри
мати ворога, який рветься на те
риторію нашої держави.
Щодня у зведеннях Держ
прикордонслужби зустрічаємо
красномовні
підтвердження
того, що захист лінії рубежу
з Росією треба нарощувати.
Це можна побачити хоча б на
недавніх подіях на кордоні.
Так, кілька днів тому на ді
лянці відділу «Красна Талів
ка» українські прикордонни
ки вступили в запеклий бій з

диверсійно-розвідувальною
групою, яка рухалася з Росії.
Протягом 2,5 години вогневу
підтримку диверсантам забез
печували з суміжного боку два
БТР, два БМП, мінометні об
стріли. Крім цього, українських
прикордонників обстрілювали
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раніше некерованими ракетами
та вогнеметами «Шмель» був об
стріляний відділ прикордонної
служби «Мілове».
Проте ворогу легко держав
ний кордон України перетнути
не вдасться. Прикордонники
дуже швидко засвоїли правила

вірив ділянки відповідальності
Донецького, Луганського, Хар
ківського та Сумського при
кордонних загонів, побував на
танкозагрозливих напрямках та
місцях постійних нападів теро
ристів і російських найманців, в
тому числі й у пунктах пропуску
«Новоазовськ», «Красна Талів
ка», «Гоптівка», відділах прикор
донної служби «Новоазовськ»,
«Біловодськ» і «Мілове».
Нині прикордонна смуга де
далі більше набуває обрисів фрон
тової смуги. З метою ускладнення
порушення кордону технікою
нині на танкозагрозливих напря
мах вирито близько 110 кіломе
трів ровів – 3 метри в ширину та
2 метри в глибину – виставлено
більш як півсотні кілометрів за
городжень з колючого дроту, ма
лопомітних перешкод і надовбів.

n Чуття

не підвело
Коли до міжнародного
пункту пропуску «РаваРуська» на в'їзд в Україну
прибув мікроавтобус
«Мерседес», інспектор
прикордонної служби звернув
увагу на той факт, що водій
мікроавтобуса, 27-річний
мешканець Львівщини,
перетинає рубіж у даному
пункті пропуску вперше.
Професійне чуття підказувало
«зеленим кашкетам», що вміст
«Мерседеса» слід перевірити
більш прискіпливо. І воно
не підвело. Під час огляду
мікроавтобуса із залученням
службової собаки охоронці
рубежу виявили, що авто
«тюнінговане» подвійним
днищем. У тайнику містилося
понад 257 кг гашишу,
розфасованого в брикети.
Зловмисника разом із бусом
та наркотиками передано
співробітникам Служби
безпеки України.
Ярослава МЕЛЬНИК

n «П’яний»
автобус

145 літрів спиртних напоїв
знайшли в туристичному
автобусі співробітники
Державної прикордонної
служби України та працівники
митниці у пункті пропуску
«Порубне», що на Буковині.
Транспортний засіб, за
кермом якого перебував
громадянин Греції, вже
покидав межі України. Однак
під час оформлення автобуса
у його нутрощах, а саме під
обшивкою, охоронці рубежу
виявили понад 200 пляшок
горілки. Оковиту вартістю
10 тисяч гривень вилучили.
А ось пасажирам довелося
продовжити мандрівку на
іншому транспорті, оскільки
їх автобус «Сетра», вартістю
350 тисяч гривень, також був
вилучений.
Андрій ДЕМЧЕНКО

n Морожені
гаджети
некерованими
реактивними
снарядами два бойові вертольо
ти Мі-24. Того ж дня зі сторони
російського населеного пункту
Весело-Вознесенівка вже вко
тре було здійснено артилерій
ський обстріл по пункту про
пуску «Новоазовськ». А трохи

позиційної війни та активно
нарощують в прикордонні різні
фортифікаційні загородження й
будують приховані споруди.
На сьогодні силами органів
охорони державного кордону у
взаємодії з підрозділами Зброй
них Сил України, Держслужби з
надзвичайних ситуацій, облдерж
адміністраціями здійснюються
заходи з удосконалення інженер
ного облаштування державного
кордону. Для цього залучається
різноманітна землерийна техніка
(екскаватори, машини для риття
котлованів МДК-3, полкові зем
лерийні машини ПЗМ-2).
Недавно, перебуваючи на
українсько-російському
кор
доні, Голова Держприкордон
служби особливу увагу приділив
саме проведенню інженернотехнічного облаштування держ
рубежу. Генерал армії України
Микола Литвин особисто пере

З
метою
забезпечення
виконання завдань з охорони і
оборони державного кордону
облаштовуються опорні пунк
ти прикордонних підрозділів,
оборонні позиції для нарядів, у
тому числі й у пунктах пропуску,
підготовлені до ведення круго
вої оборони військові містечка,
а також укриття для техніки.
Особлива увага приділяється об
ладнанню бліндажів і перекри
тих щілин для захисту особового
складу від засобів ураження. За
галом на сьогодні прикордонни
ки облаштували майже півтисячі
окопів, близько 12 кілометрів
траншей, 112 бліндажів (пере
критих щілин), 235 захисних
стінок із земленосних мішків та
три десятки блокпостів.
Заходи з інженерного облаш
тування державного кордону
продовжуються та постійно удо
сконалюються.
n

Під час перевірки
потяга «Москва – Київ»
у залізничному пункті
контролю «Конотоп»
прикордонники
Сумського загону спільно
з працівниками митниці
виявили цікаву схованку.
Спільна оглядова група
зазирнула до морозильної
камери в купе провідника.
А там за продуктами
харчування покривалися
інеєм 4 планшети «Samsung»
та 14 мобільних телефонів
«НТС», «Samsung»,
«Huawei», «Lenovo» і «Nokia».
Власником знахідки виявився
40-річний провідник,
громадянин України, житель
Чернігівської області, який
у такий незвичний спосіб
намагався перемістити гаджети
через державний кордон.
Товар у чоловіка вилучили та
передали до митниці.
Людмила ТКАЧЕНКО
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З НАГОДИ ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
А замикали військову ходу
120 курсантів 3-4 курсів при
кордонної альма-матер, що в
Хмельницькому. У новому одно
строї, зі зброєю в руках, у тактич
них окулярах та з пов’язаними
на шиї хустинками з відомчою
символікою (чим вирізнялися
з-поміж інших «коробок») май
бутні офіцери-прикордонники
підтвердили всім присутнім –
на кордон іде достойна зміна.
А інакше й бути не може. Їм є
кого наслідувати. Символічно,
що очолював «коробку» началь
ник управління прикордонної
служби АДПСУ генерал-майор

Парадом – до Перемоги!

Фото ВВС Україна

Валентина ЛАЗАРЧУК

ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІЇ
Уперше за 23 роки неза
лежного існування українська
держава продемонструвала: ми
– сильна нація – нація завзятих
патріотів і безстрашних воїнів,
які вже сьогодні стали героями
фольклору.
Безліч дискусій із полярно
протилежними
аргументами
точилося навколо доцільності
проведення військового параду
в країні, яка на даний час пере
буває в умовах війни. Чимало
людей насторожував той факт,
що на організацію заходу витра
чатимуться немалі кошти у той
час, коли їх можна витратити на
потреби українського війська,
що перебуває зараз у «гарячих»
точках держави. Воно й не див
но, адже донедавна ми сприй
мали військовий парад виключ
но як пафосну потугу правлячої
верхівки
продемонструвати
іншим, мовляв, дивіться, є ще
порох… Але вся їх суть знаходи
лася глибше – помпезні паради
організовували з причини від
сутності інших достойних гран
діозного святкування звершень.
На жаль, це якраз та «совкова»
спадщина, яку нам, громадя
нам нової сильної держави, по
трібно викорчовувати з нашої
свідомості. В принципі цього
річний український військовий
парад лише зайвий раз підтвер
див, що країна таки готова ви
борювати своє право на неза
лежність. Можливо, 1991 року
українці недостатньо оцінили
той безцінний дарунок – не
залежність дісталася фактично
задарма, авансом, якщо можна
так сказати. Історія ж уперто
нас вчить, що за священне пра
во бути незалежними потріб
но боротися. Що ми сьогодні,
власне, й робимо.
З часів Давнього світу у різ
них державах практикувалися
публічні проходження військ –
головним чином після крупних
перемог, які й стали праобраза
ми сучасних парадів. Проте у
більшості випадків паради де
монстрували військові успіхи,
а не стимулювали патріотизм.
Тут новітня Україна стала ви
нятком – понад 2 тис. воїнів
і півтори сотні одиниць вій
ськової техніки, котра одразу
по завершенні своєї ходи від
правилася до зони АТО стали
символом українського патріо
тизму й героїзму.
Шостий за ліком в Украї
ні військовий парад відрізняв
ся від попередніх кардинально.
До парадних розрахунків, котрі

Головнокомандувач Збройних
Сил України Президент Украї
ни Петро Порошенко з гордіс
тю спостерігав, як центральною
вулицею Києва крокує нова,
сильна, мужня армія. Українські
телеканали транслювали цю по
дію у найкращих традиціях ре
жисерського мистецтва, проте
найголовніше до кадру не по
трапило – емоції та атмосфера,
що наповнювали того дня центр
столиці. Коли по закінченні всієї
офіціозності українці від малого
до великого у вишиванках та з
синьо-жовтими прапорами дя
кували нашим воїнам за те, що

24 серпня 2014 року мільйони українських сердець билися в унісон із
чітким ритмом військового маршу, який у народі вже встигли охрестити
парадом незламності українського духу. Стройові розрахунки усіх силових
відомств держави під акомпанемент вигуків багатотисячного натовпу
«Слава героям!» чітко карбували крок Хрещатиком. А в Одесі цього ж дня
свою міць демонстрував Український флот.
120-ма військовослужбовцями
кожен представляли всі силові
структури України приєднався
ще один, чи не найважливіший
– зведений парадний розраху
нок учасників АТО. Саме так,
військовослужбовці різних родів
військ, які сьогодні зі зброєю в
руках відстоюють наш із вами
суверенітет, пліч-о-пліч у 10-ше
ренговому строю символізували
незламний бойовий дух України,
її готовність дати відсіч кожному,
хто зазіхне бодай на метр україн
ської землі. Природно, що вони
крокували першими, під апло
дисменти, що не вщухали, та гуч
ні вигуки «Героям слава!». Серед
них у строю гордо крокували 24
прикордонники, котрі в складі
мотоманевреної групи ще вес
ною вирушили посилювати Схід
ний рубіж, а згодом уже стали
свідками того, як окупанти пору
шують міжнародне право – втор
гаються на територію суверенної
держави. 24 військовослужбовці
із Навчального центру Держпри
кордонслужби, як і їхні колеги у
строю, зовсім не виглядали ви
снаженими кількамісячним пе
ребуванням у зоні бойових дій.
Навпаки, всім свої видом засвід
чували: «Українці, доля країни –
в надійних руках».

Валерій Суботін, офіцер, який є
прикладом для наслідування під
ростаючому поколінню захисни
ків кордонів Вітчизни. Валерій
Олександрович удостоєний дер
жавних нагород за мужність під
час оборони відділу «СтаничноЛуганське», де, до речі, був по
ранений.
Так уже співпало, що на час,
коли за штурвалом країни був
поціновувач «хлібобулочних ви
робів» із дорогоцінного металу,
жодного разу в Україні не про
водився військовий парад. Але
цьогорічний марш Хрещати
ком з лихвою компенсував таке
«недопрацювання». Верховний

вони, незважаючи ні на що, не
поступаються ворогу та захища
ють громадян своєї країни. В цей
момент українська Армія дійсно
відчула, що потрібна своєму на
родові. В результаті, навіть най
більш скептично налаштовані
до параду люди визнали: він був
життєво-необхідний передусім
нашій Армії, яка ще вчора наче
немовля робила перші кроки са
мостійного життя, сьогодні вже
впевнено марширує до перемо
ги, демонструючи ворогу зброю,
яку йому ніколи не освоїти –
єдність і готовність боронити
рідну землю навіть ціною влас
ного життя.

МАРШ МОРЕМ
Святкуючи 23-ю річницю
своєї незалежності Україна не
могла оминути увагою справжніх
героїв – захисників її морських
рубежів. Чого тільки варті їхні дії
під час анексії Росією Автоном
ної Республіки Крим?!
Отож у акваторії Одеської за
токи 24 серпня зібралися 20 ко
раблів і катерів Державної при
кордонної служби України та
Військово-Морських Сил Укра
їни, 90 прикордонників і 420 мо
ряків.
На українських кораблях, які
під рясним дощем розтинали
хвилі Чорного моря, сигналь
ники за допомогою семафора та
прапорців вітали всіх присутніх зі
святом та передавали символіч
ний сигнал, сповнений патріо
тизму та любові до нашої Бать
ківщини. З морської сигнальної
термінології його перекладають
як «Слава Україні!».
Головним у строю розрізав
водну поверхню ракетний катер
«Прилуки» Військово-Морських
Сил, що ніс Державний Прапор
України. До речі, саме цей катер
одним із перших був виведений із
анексованого Криму навесні.
Прапори Морської охорони
ДПСУ та ВМС України в єдино
му строю несли артилерійський
катер «Скадовськ» та катер Мор
ської охорони «Одеса», команди
ром якого є капітан-лейтенант
Арсеній Голубір. Згодом у одесь
ку гавань увійшла тактична група
кораблів та багатоцільових малих
катерів Морської охорони Одесь
кого загону Морської охорони
Державної прикордонної служ
би України. Головним у групі
йшов корабель Морської охоро
ни «Григорій Куроп’ятников» на
чолі з командиром – капітаном
2 рангу Петром Кузіним. Слідом
за ним на курсі – новітній катер
Морської охорони «Балаклава»,
яким командує капітан 3 рангу
Юрій Нечипорук.
Замикали стрій тактичної
групи швидкісні патрульні кате
ри типу «ЮМС-1000» зі складу
Одеського загону Морської охо
рони. Корабельно-катерну так
тичну групу очолив заступник
командира загону Морської охо
рони капітан 2 рангу Владислав
Третьяков.
Наприкінці українським мо
рякам довелося затримати умов
ного порушника (в ролі якого
виступив артилерійський катер
ВМС України). Усі присутні мали
змогу на власні очі переконатися
у професійності охоронців мор
ських кордонів країни.
Навіть шторм не завадив на
шим морякам вкотре підтверди
ти свій заслужений статус героїв
українського моря
n
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Сімейний вклад родини Ярмоленків
Сьогодні українським військовим допомагає практично кожен. Та є люди, які
виручають своїх захисників не лише в скрутний час. Ось як це робить, наприклад,
тернопільчанка Ольга Ярмоленко. Енергійна, активна жінка не полишає доброї справи,
розпочатої ще з часів курсантського життя її сина. А згодом до волонтерського руху
долучилися її чоловік Олександр і донька Мар’яна.
Валентина ЛАЗАРЧУК

Цілеспрямована по життю Ольга Маркіянівна завжди
доводить розпочате до кінця. Так вийшло і з прикордонною
справою, адже одного дня вона стала для Ольги невід’ємною
частиною життя – прикордонником вирішив стати її син.
Не розійшлися шляхи Ольги й «зелених кашкетів» і доте
пер, коли Служба особливо потребує таких відданих людей.
За спеціальністю Ольга Ярмоленко акушер-гінеколог.
Пропрацювавши у Чортківському пологовому будинку
понад 20 років, сьогодні пані Ольга заслужено обіймає
посаду заступника начальника відділу охорони здоров’я
Тернопільської міської ради. Колеги поважають і люблять
її за невгасну енергію та завзятість не лише до професії, а
до всього, за що тільки не візьметься. Небайдужа до люд
ського горя, співчутлива тернопільчанка, зрозуміло, не
могла спокійно спостерігати за тим, що відбувається сьо
годні на Сході країни. До волонтерської діяльності вона
одразу ж долучила передусім своїх рідних, а далі уже й друзі
підключилися. Тож незабаром пані Ольга зібрала солідну
суму грошей. Як ними правильно розпорядитися підказу
вав жінці материнський інстинкт. У той час її син, старший

інспектор прикордонної служби впс «Шегині» старший
лейтенант Максим Ярмоленко перебував на Луганщині
в складі мотоманевреної групи. Відтак за короткий про
міжок часу на Схід України відправлялися каски, броне
жилети, рюкзаки, продукти (одного разу прикордонники
отримали навіть 40 л меду), засоби гігієни тощо. Та най
вагомішою допомогою Ольги були медикаменти. Маючи
доступ до аптечних складів, вона могла дістати ті лікарські
засоби, на які сьогодні особливо розраховують медики у
польових та військових шпиталях. Сьогодні багато гово
рять про препарат Целлокс, який здатен зупинити прак
тично будь-яку кровотечу. Так от, закуповувала і його.
Зібраних коштів виявилося навіть забагато. Проте і їм
тернопільчани-благодійники знайшли правильне застосу
вання. Наразі волонтери шукають прикордонника, котрий
отримав поранення в зоні АТО й конче потребує операції,
що в наш час, як правило, недешево. Йому й передадуть
зібрані волонтерами кошти.
Ініціативу Ольги Ярмоленко підтримав її чоловік Олек
сандр. Більше того, пізніше претендував на роль конкурен
та Ольги – використовуючи зв’язки у бізнесі, він залучив
до збору волонтерської допомоги прикордонникам велику
кількість небайдужих і, що важливо, – забезпечених людей.
Очевидно, любов допомагати ближнім передається у спадок

– дочка Ольги – Мар’яна, котра сьогодні проживає у Женеві,
створила у соціальній мережі сторінку із недвозначною на
звою «Допомога українським прикордонникам». Тому навіть
перебуваючи за межами України, дбає про співвітчизників.
Без сумніву, чимало прикордонників подумки дяку
вали Ользі, Олександру та Мар’яні за солодкий мед, ді
єве обезболююче або ж бронежилет, який комусь врятував
життя. Саме таким людям щиро вдячна і Держприкордон
служба, адже завдяки їхній підтримці ми обов’язково пере
можемо.
n

ПАТРІОТ

ПІДТРИМКА
Підтримка

100 тисяч
євро на
здоров’я

Фрак змінив на камуфляж
Бойові дії на східних кордонах нашої країни не припиняються.
Участь у них, окрім чоловіків, призваних на службу в обов’язковому
порядку, беруть немало добровольців. Це патріоти, які самі
зверталися до військкоматів з єдиним бажанням – зі зброєю в руках
захищати територіальну цілісність України. Серед них і бізнесмен
із Одеси Дмитро Берлінський, який змінив фрак на прикордонний
камуфляж, а бізнес–середовище на бойове товариство.
Сергій ГУЗЕНКО

Військових у їхньому роду було не
багато. Останній з них, прадід Дмитра,
звільняючи народи Європи від «коричне
вої чуми» в роки війни загинув під Буда
пештом. Нині його правнук також став на
захист рідної землі від чужинських, до зу
бів озброєних зайд, скерованих та активно
підтримуваних «північною сусідкою».
Стати військовим він хотів ще в юнаць
кі роки. І мрія його, здавалося, почала
здійснюватися – Дмитро вступив у СанктПетербурзьке суворівське училище. Про
вчився недовго. Коли «могутній і неділимий»
розпався, хлопцеві довелося повертатися до
дому – на рідну Одещину. У часи масового
безробіття, що охопило у ті роки країну, не
маючи ніякої спеціальності, але велике ба
жання утриматися в житті на власних ногах,
він як підприємець-початківець зайнявся
приватною справою. Нині в Одесі Дмитро
має свій успішний бізнес – завод з виробни
цтва надувних матраців, а також все необ
хідне для безбідного існування.
Такими багатозначними словами, як
«патріотизм», «любов до Вітчизни» на від
міну від багатьох співвітчизників у спілку
ванні з ними він не зловживав – звик по
над усе шанувати людей справи. Жив як і
його далекі пращури з вірою, що на землі
дідів-прадідів зло довго не проживе. Адже
українці ніколи не мирилися з чиєюсь на
ругою над їхньою національною гідністю.
Усім своїм «Я» Дмитро підтримував ге
роїв Майдану, сподіваючись на нові зміни
у державі. Та коли несподівано розпоча
лися кримські події з участю «зелених чо
ловічків», він усім своїм людським єством
відчув: його місце там, де треба захищати
не так саму владу, як територіальну ціліс
ність країни.

– Коли політика наших «північних
братів» розпочалася неприхованою анек
сією Криму, я звернувся до військкомату
відправити мене туди, на допомогу нашим,
– розповідав він під час зустрічі.
Йому відмовили, зіславшись на те, що
в Україні не було ще оголошено мобіліза
цію чоловіків призовного віку.
«Почекайте, – заспокоїли нетерплячо
го бізнесмена. – Ви у нас не один такий,
котрих ми уже взяли на облік. Треба буде,
– повідомимо».
Минув майже місяць. Першого квіт
ня, в день, коли одесити за звичаєм усім
містом завжди відзначали свято гумору,
бізнесменові зателефонували: «Завтра че
каємо на вас у військкоматі...».
Спочатку Дмитро подумав: його розі
грали, проте цього року одеситам було не
до гуморини. Він і сам зрозумів: тепер не
час жартувати.
– Служити будете в Одесі, – зустріли
його військовики. – Тут також потрібні
люди з вашим настроєм.
Доброволець відмовився та попросив
відправити його, уже мобілізованого, на
адмінкордон з Кримом, де тоді було най
гарячіше. Тоді йому запропонували служи
ти у Скадовську. У відповідь почули кате
горичне: «Прошу відправити мене туди,
де у бою вирішується подальша доля моєї
країни. Зрозумійте: я з повагою ставлюся
до російського народу, але не до його най
манців, котрі прийшли грабувати нашу
землю. Зауважте: воювати з ними – це за
раз найголовніша моя чоловіча справа».
Відправили Дмитра Берлінського в один
із відділів прикордонної служби Херсон
ського загону, де ми вперше з ним і зустрі
лися. – Які враження від служби у «зелених
кашкетів»? – поцікавився тоді у новоспече
ного прикордонника.
На його обличчі з’явилася щира, доб
ра усмішка. Не приховуючи її, мій спів

Днями Київ відвідала
делегація Федеральної
поліції Німеччини на чолі
з медицинал–директором
Федеральної поліції Петрою
Боліус.
Андрій ДЕМЧЕНКО
розмовник розповів: «Прибув я до них,
маючи солідну бороду. Як бізнесмену, вона
надавала мені певної солідності, і я звикся
з цим. Проте у нових умовах вона робила
мене схожим на чеченських бойовиків,
яких через оптику можна було бачити на
місцях їхнього розташування. Вирішив я
не відрізнятися від своїх бойових друзів –
довелося бороду поголити. У прикордон
ному підрозділі не до дрес-коду одеського
бізнесмена – тут своя дисципліна, свої по
рядки, чітко взаємоузгоджені серед мужніх
людей у військових камуфляжах. З ними
можна, не оглядаючись назад, воювати».
Нині Дмитро Берлінський уже більш
як 5 місяців служить прикордонником. Тут
він знайшов чимало товаришів і однодум
ців. Доброволець запевняє, що звільняти
ся не збирається. Навпаки. Серце патріота
рветься туди, де його мужність і бажання
захистити Батьківщину стануть найбільше
в нагоді, а це нині не адмінмежа з Кримом.
Тому Дмитро недавно змушений був пе
ревестися в Одеський прикордонний за
гін, щоб вирішити певні сімейні питання,
а після того попрямував на полігон, щоб
отримати необхідну бойову підготовку,
оскільки найближчим часом за власним
бажанням вирушить на ділянку кордону з
Росією, в зону проведення антитерорис
тичної операції. Усім своїм бойовим по
братимам, усім, хто став на захист Вітчиз
ни від агресора Дмитро бажає повернутися
живими та здоровими з цієї неоголошеної
війни, знову побачити своїх дітей, рідних
і близьких у мирній Україні, яку нам нині
належить захистити!
n

В Адміністрації Держприкордон
служби відбулася зустріч німецької
делегації з директором Міжнародноправового
департаменту
АДПСУ
генерал-лейтенантом
Олександром
Мельниковим. Основними питання
ми обговорення було надання меди
каментів і медичного спорядження
для Державної прикордонної служби
України, а також допомога пораненим
прикордонникам. На зазначені цілі з
бюджету Федерального міністерства
внутрішніх справ ФРН виділено 100
тисяч євро.
Після обговорення питань співпра
ці німецька делегація також відвідала
Центральний клінічний госпіталь Дер
жавної прикордонної служби Украї
ни. Там іноземні гості ознайомилися з
системою надання медичної допомоги
у ході бойових дій, поспілкувалися з
медичним персоналом та пораненими
прикордонниками.
n
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оновлення радянської федерації
і збереження ключових владних
повноважень у руках централь
ного уряду, викликало несприй
няття в Україні і породило широ
кі громадські протести. Апогеєм
хвилі маніфестацій і мітингів ста
ла акція протестного голодуван
ня українських студентів, відома
як «революція на граніті», що
розпочалася 2 жовтня 1990 року
у наметовому містечку на площі
Жовтневої революції (колишня
назва Майдану Незалежності).
Одна з основних вимог – відмова
Верховної Ради УРСР від підпи
сання Союзного договору.
Враховуючи настрої громад
ськості й розглянувши вимо
ги студентів, Верховна Рада 17
жовтня 1990 року ухвалила По
станову, яка чітко визначила по
зицію України щодо укладання
Союзного договору. «Згідно зі
Зверненням Президії Верховної
Ради УРСР, схваленим Верхов

Нинішнього року День Незалежності України
має особливий статус і свою ціну: суспільство
випробовують на громадянську зрілість, а держава
тримає екзамен щодо політичного та фізичного
права на існування. Історики згодом пояснять
наскількі «гіркою» буля ця «чаша»... Можемо
стрверджувати: цей шлях дається важко і пов’язаний
з багаточисленними жертвами. Однак дороги
назад немає! Є й ті, хто намагається довести, що
сама незалежність Україні свого часу «впала» як
своєрідний подарунок. Це неправда. Відновлення
нашої незалежної державності 23 роки тому не
супруводжувалося війною та людськими жертвами.
Але слід пам’ятати, що протягом віків українська
нація боролася за свою долю і в ході цієї боротьби,
особливо у ХХ столітті, на алтар протистояння
покладено життя не однієї тисячі українських
патріотів. Починаючи з 16 липня 1990 року (прийняття
Декларації про державний суверенітет України) і до
24 серпня 1991 року (День Незалежності України)
московським керівництвом було задіяно чимало
ресурсів щоб утримати Україну в «орбіті» СРСР.
Саме про цей непростий для України рік розповів
Володимир Василенко, український правознавець–
міжнародник, автор першого варіанту доленосної
Декларації про державний суверенітет України,
Надзвичайний і Повноважний Посол України.

Записав Андрій КУЧЕРОВ

ДЕКЛАРАЦІЇ РЕСПУБЛІК
СРСР – ПЕРШИЙ КРОК
ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Реалізація Декларації про
державний суверенітет України
відбувалася одночасно з проце
сом вироблення нового союзно
го договору, який було ініційо
вано керівництвом СРСР для
врегулювання кризи радянського
національно-державного устрою
і запобігання розпаду радянської
федерації. Звернемося до істо
ричних фактів. Наприкінці 50-х
на початку 60-х років минулого
століття права союзних респуб
лік були дещо розширені, од
нак адміністративним шляхом,
рішеннями партійного керів
ництва СРСР, а не шляхом укла
дення нового союзного договору
між республіками. СРСР і надалі
залишався надцентралізованою
партійною державою, у консти
туції якої не було навіть побічної
згадки про союзний договір.
У практичному плані питан
ня про Союзний Договір як ін
струмент врегулювання статусу
республіки у нових політичних

реаліях було вперше порушено
в Декларації про державний су
веренітет Естонії (листопад 1988
року). Про договірне визначення
статусу республік у складі СРСР
йшлося також у Деклараціях про
державний суверенітет Литви
(квітень 1989 року) та Латвії (лис
топад 1989 року). Однак у згада
них актах договірне визначення
статусу окремих республік у скла
ді СРСР пропонувалося як спосіб
тимчасового врегулювання для
їхнього цивілізованого і мирного
виходу із СРСР, а не як модель по
будови оновленого Союзу.
Постанова «Про гарантії
державного суверенітету Гру
зії» передбачала переговори між
Грузинською РСР та Російською
РФСР про відновлення держав
ної незалежності Грузії на основі
норм міжнародного права. Отже,
і в цьому випадку йшлося не про
договірне оформлення статусу
Грузії у складі оновленого СРСР,
а про її майбутню державну неза
лежність поза СРСР.
Концептуально іншу модель
було застосовано у Декларації
про державний суверенітет Ро
сійської РФСР, яка проголосила
«про рішучість створити право
ву державу у складі оновленого

ся середньоазійські республіки.
Латвія, Литва, Естонія та Грузія
відмовлялися від підписання Со
юзного договору в принципі.
На почататку грудня 1990
року запропонований Михайлом
Горбачовим проект Союзного
Договору було винесено на об
говорення сесії Верховної Ради
СРСР. Спільне засідання обох її
палат висловилося, в основно
му, на підтримку лише концепції
проекту і за його передачу на по
дальше обговорення з'їзду народ
них депутатів СРСР.
РЕФЕРЕНДУМ ТА
ОПИТУВАННЯ: УКРАЇНЦІ
ПРАГНУТЬ САМОСТІЙНОСТІ
У прагненні подолати тен
денцію невпинного руху союз
них республік, зокрема України,
до фактичної державної незалеж
ності керівництво Союзу РСР
вирішило провести всенародний
референдум, сподіваючись одер

Шлях, не осипаний
Союзу РСР» і про об'єднання
Росії з іншими республіками «на
основі Договору».
СОЮЗНИЙ ДОГОВІР ЯК
ЗАСІБ РЕАНІМАЦІЇ СРСР
Саме цю концептуальну
модель як інструмент вирі
шення проблеми національнодержавного устрою СРСР, взяло
на озброєння його керівництво.
12 червня 1990 року у Кремлі під
головуванням Михайла Горба
чова відбувалося засідання Ради
Федерації СРСР за участю голів
парламентів усіх союзних респу
блік. На ньому обговорювалося
питання розробки та укладання
нового Союзного договору й було
вирішено створити для цього ро
бочу групу у складі повноважних
представників усіх республік. Від
України в засіданні брав участь
Голова Верховної Ради УРСР Во
лодимир Івашко.
З метою підготовки пропози
цій для розробки Союзного дого
вору було створено робочі групи
окремих республік і Верховної
Ради СРСР. У ході першої спіль
ної зустрічі цих груп 20 червня
1990 року досягнуто домовле
ності щодо консультативних зу
стрічей робочої групи Верховної
Ради СРСР з представниками
кожної республіки окремо. В
липні – вересні 1990 року такі
двосторонні консультації прове
дено з представниками дванад
цяти союзних республік.
Наприкінці вересня 1990
року результати роботи було
обговорено на сесії Верховної
Ради СРСР. 1 жовтня 1990 року
Верховна Рада СРСР ухвалила
постанову, яка, зокрема, перед
бачала «утворення Підготовчого
комітету з розробки концепції та
первинного проекту нового Со
юзного договору у складі повно
важних представників Союзних
республік, Президента СРСР,
Голови Верховної Ради СРСР та
Голови Ради Міністрів СРСР».
«РЕВОЛЮЦІЯ НА ГРАНІТІ» –
ПЕРШИЙ ПРООБРАЗ
МАЙДАНУ
Намагання прискорити укла
дення Союзного договору, кон
цепція якого передбачала лише

ною Радою УРСР 15 жовтня 1990
року, — говорилося у пункті 4
Постанови, — спрямувати всі
зусилля Верховної Ради УРСР
на стабілізацію політичної й еко
номічної ситуації в республіці,
на побудову правової суверен
ної держави, прийняття нової
Конституції республіки, і поки
цього не досягнуто, укладен
ня Союзного договору вважати
передчасним». Інакше кажу
чи, найвищий державний орган
України обумовлював її участь у
Союзному договорі виконанням
передбаченої Декларацією стра
тегічної мети, а саме – створення
незалежної української держави і
завершення її правового оформ
лення шляхом прийняття нової
Конституції.
Після ухвалення згаданої По
станови офіційний Київ виходив
з презумпції неактуальності учас
ті України у форсованій розробці
проекту Союзного договору, не
заявляючи однак про свій фор
мальний вихід з процесу його
підготовки. Це було зумовлено
необхідністю підтримувати еле
ментарну злагоду у Верховній
Раді та уникати загострення у від
носинах з керівництвом СРСР.
ПОЛІТИКА ТИСКУ «ЗВЕРХУ»
Президент СРСР Михайло
Горбачов у листопаді 1990 року
розіслав перший проект Союз
ного договору до союзних респу
блік. Його текст, опублікований
24 листопада представляв оста
точний варіант, розробка якого
відбулася в органах Союзу, келій
но і без залучення представників
республік.
Запропонована модель по
будови Союзу кардинальним чи
ном суперечила Декларації про
державний суверенітет України.
В проекті Союз РСР однозначно
визначався як «суверенна феде
ративна держава» та наділявся
надзвичайно широкими повно
важеннями, що в практичному
плані робило суверенітет респуб
лік правовою фікцією.
Неоднозначним було і став
лення до проекту Союзного дого
вору в Росії, Білорусії, Молдавії,
Вірменії та Азербайджані. Більшменш позитивно висловлювали

жати підтримку населення краї
ни. Референдум було призначено
на 17 березня 1991 року. Питання
про майбутню долю СРСР було
сформульовано таким чином:
«Чи вважаєте Ви за необхідне
збереження Союзу РСР як онов
леної федерації рівноправних
суверенних республік, у якій
повною мірою гарантуватимуть
ся права і свободи людини будьякої національності?».
За кілька днів до референду
му 12 і 13 березня 1991 року всі
союзні та республіканські газети
надрукували другий варіант про
екту Союзного договору. Його
опублікований текст також було
підготовлено в Кремлі без участі
представників республік. На від
міну від назви першого варіанту,
назва другого була іншою — До
говір про Союз суверенних рес
публік, – але новий проект, по
суті, відтворював концептуальну
модель попереднього, відповід
но до якої Союз РСР визначався
як «суверенна федеративна де
мократична держава», а її члени
— республіки – позбавлялися
найістотніших суверенних пов
новажень.
У ситуації, що склалася, Вер
ховна Рада України 27 лютого
1991 року ухвалила Постанову
«Про проведеная референдуму в
Українській РСР 17 березня 1991
року». Постанова передбачала
проведення одночасно із загаль
носоюзним референдумом опи
тування населення Української
РСР для виявлення думки гро
мадян щодо змісту майбутнього
Союзу. З цією метою до бюлетеня
включалося додаткове питання:
«Чи згодні Ви з тим, що Україна
має бути у складі Союзу Радян
ських суверенних держав на за
садах Декларації про державний
суверенітет України?».
Громадяни України, котрі
взяли участь у голосуванні, по
зитивно відповіли на обидва за
питання. Однак значно більша їх
частина висловилася позитивно,
відповідаючи на додаткове пи
тання.
Ігноруючи результати опиту
вання в Україні, Верховна Рада
СРСР 21 березня 1991 року ухва
лила Постанову «Про підсумки
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референдуму СРСР 17 березня
1991 року», в якій рекомендува
ла Президенту СРСР, виходячи з
результатів референдуму енергій
ніше вести справу до завершення
роботи над новим Союзним до
говором.
Результати як референдуму,
так і всеукраїнського опитуван
ня юридично не зобов'язували
Україну підключатися до проце
су розробки Союзного договору.
Лишалася чинною Постанова
Верховної Ради від 17 жовтня
1990 року, відповідно до якої до
ухвалення нової Конституції
України укладення Союзного до
говору є передчасним. Однак у
практичному плані категорична
відмова від участі у цьому про
цесі загрожувала неминучим
зруйнуванням співпраці демо
кратичного крила парламенту з
суверен-комуністами і виник
нення жорсткого протистояння
з центром.

За визнанням Леоніда Крав
чука, формальної процедури
консенсусного погодження оста
точних рішень у підготовчому
комітеті не існувало. Звідси ви
пливало, що вирішальну роль у
виробленні остаточних текстів
проекту відігравав апарат Пре
зидента СРСР. Верховна Рада не
затверджувала ні складу делегації
України, ні формальних повно
важень для представників Укра
їни, які брали участь у Новоога
рьовському процесі. Як голова
Верховної Ради відповідальність
за ведення переговорів у під
готовчому комітеті перебрав на
себе Леонід Кравчук.
Практично всі, крім Укра
їни, учасники цього процесу
були принципово згодні з кон
цептуальною моделлю побудови
Союзу як оновленої федерації,
яка була повним запереченням
Декларації про державний суве
ренітет України. Усвідомлюючи

розгляд і схвалення. Водночас у
повідомленні зазначалося, що
деякі статті вимагають подаль
шого узгодження. Коментуючи
це, Григорій Ревенко, який у той
час мав статус радника Прези
дента СРСР говорив, що йдеть
ся в основному про редакційні
поправки і що деякі республіки
вже висловили своє ставлення до
проекту й схвалили його.
Дещо інша точка зору була
у Леоніда Кравчука. У своєму
виступі на засіданні сесії Вер
ховної Ради України 18 червня
1991 року він повідомив, що не
має на руках остаточного доку
мента, що з багатьох важливих
позицій і формулювань не було
досягнуто згоди. Того ж дня в
інтерв'ю Всесоюзній телерадіо
компанії він заявив, що із 23
статей проекту представники
республік дійшли згоди по 19, а
неузгоджені положення є прин
циповими.

Держав щодо його відповідності
положенням і принципам Декла
рації про державний суверенітет
Української РСР та Закону про
економічний суверенітет Україн
ської РСР;
– Кабінету Міністрів і Акаде
мії наук підготувати економічні
розрахунки та правові висновки
щодо входження України до Со
юзу на умовах, визначених про
ектом Договору і подати їх Верхо
вній Раді;
– робочій групі, утворе
ній Президією Верховної Ради,

На тому історичному відтинку
СРСР як єдине політичне, пра
вове, економічне і мілітарне дер
жавне утворення припиняв своє
існування.

узагальнити підготовлені комісі
ями Верховної Ради, Кабінетом
Міністрів, Академією наук та ви
словлені народними депутатами
пропозиції й зауваження до про
екту Договору.
Постанова залишала відкри
тим питання про терміни подаль
шого обговорення проекту Со
юзного договору. Втім, через явну
невідповідність його положень
Декларації про державний суве
ренітет України результат такого
обговорення, коли б воно не від
булося, був передбачуваним. За
ухвалення Постанови проголосу
вало 345 народних депутатів, про
ти — 18, при 12, що утрималися.
Результат голосування щодо
документа, який суперечив Де
кларації про державний сувере
нітет України, був співмірним з
річної давнини результатом го
лосування за Декларацію (355
голосів «За»). Можна вважати,
що Верховна Рада двічі протягом
року підтримала курс України на
розбудову незалежної державнос
ті конституційною більшістю.
Варто зазначити, що приблиз
но за тиждень до обговорення
зазначеної Постанови Верховна
Рада 19 червня 1991 року ухвали
ла Концепцію нової Конституції
України, в якій йшлося не про її
участь в «оновленій федерації», а
лише про самостійне вирішення
Республікою питання про утво
рення з іншими державами Со
юзу Суверенних Держав на основі
Декларації про державний суве
ренітет.

зазначити, що 23 липня 1991 року
у Ново-Огарьово відбулася до
даткова, ініційована Михайлом
Горбачовим, зустріч на вищому
рівні, на якій Україну представ
ляв Іван Плющ і взяв участь го
лова парламенту 10-ої республі
ки – Вірменії.
Зустріч тривала понад 12 го
дин, однак попри оптимістич
ні повідомлення союзної преси
текст Союзного договору зали
шився неузгодженим. Було оче
видно, що Україна не підпише
Новоогарьовський договір і не
зійде зі шляху розбудови своєї
незалежної державності. Саме
тверда рішучість України реалі
зувати віковічне прагнення до
державної незалежності, спрово
кувало спробу найреакційніших
кіл кремлівсько-комуністичної
номенклатури зберегти Радян
ський Союз та себе при владі си
ловими методами.
Як відомо, путч провалився.
Отже проголошення незалеж
ності України не було примхою
історії, а тим більше випадковим
явищем або породженим мос
ковським путчем. Насправді путч
був викликаний відмовою Укра
їни погодитися на реанімацію
СРСР і зректися курсу на розбу
дову незалежної української дер
жави. На відміну від попередніх
періодів історії, відновлення не
залежності України відбувалося в
мирних умовах, але це аніскільки
не применшує легітимної ваги
закономірності цієї історичної
події.
n

ПОЗИЦІЯ УКРАЇНИ –
НЕПОХИТНИЙ ШЛЯХ
ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Позиція Верховної Ради
України руйнувала запланова
ний сценарій порятунку СРСР,
відповідно до якого підписання
Союзного Договору мало відбу
тися 20 серпня 1991 року. Слід

пелюстками троянд
НОВООГАРЬОВСЬКИЙ
ПРОЦЕС
У цій ситуації Україна згоди
лася на участь у підготовці про
екту нового Союзного договору.
Процес його розробки формаль
но розпочався 23 квітня 1991
року у Ново-Огарьово — під
московній резиденції Президен
та СРСР, де на його запрошення
зустрілися вищі керівники Азер
байджанської РСР, Білоруської
РСР, Казахської РСР, Киргизької
РСР, РСФСР, Таджицької РСР,
Туркменської РСР, Узбецької
РСР та Української РСР.

Основою переговорів слу
гував другий проект Союзного
договору, опублікований напе
редодні референдуму, концепція
якого суперечила принципам
Декларації про державний суве
ренітет України.
У рамках робочого проце
су найважливіші принципо
ві питання обговорювалися у
Підготовчому Комітеті під час
одноденних зустрічей вищих ке
рівників республік і Президента
СРСР. Між зустрічами високого
рівня працювала робоча група,
до участі в якій залучалися пред
ставники республік і завдання
якої полягало у формалізації
домовленостей, досягнутих ке
рівниками делегацій, а також
опрацюванні тексту проекту Со
юзного договору. Погоджені в
ході Новоогарьовського процесу
проміжні домовленості не публі
кувалися і в парламентах респу
блік не обговорювалися.

небезпеку залишитися наодинці
супроти решти учасників перего
ворів, Леонід Кравчук прямо не
заявляв про принципову неприй
нятність цієї моделі для України
і не вимагав застосування карди
нально іншого підходу.
Натомість він пропонував
вилучити або внести змістовні
зміни до тих положень проекту,
без яких практична реалізація
концепції «оновленої федерації»
і збереження Союзу РСР була
неможливою. Такий підхід до
зволяв Леоніду Макаровичу мати
підтримку своїх пропозицій з

боку окремих, а часом і всіх де
легацій і, в свою чергу, підтриму
вати пропозиції інших делегацій,
завойовувати їхнє, якщо не при
хильне, то позитивне ставлення.
Це підвищувало статус делегації
України, унеможливлювало її
ізоляцію, зменшувало тиск на
неї, сприяло ефективності обра
ної нею тактики.
Після року консультацій і
дискусій, вінцем яких були ін
тенсивні, майже двомісячні
переговори в рамках Новоога
рьовського процесу, остаточно
погоджений текст третього про
екту Союзного договору не був
готовим. Це випливало із опу
блікованого засобами масової
інформації офіційного повідом
лення про завершення 17 черв
ня 1991 року засідань підготов
чого комітету. В ньому йшлося
про направлення до вищих за
конодавчих органів республік
проекту Союзного договору на

Однак якимось дивом у тексті
Новоогарьовського проекту Со
юзного договору під назвою «До
говір про Союз Суверенних Дер
жав», який згодом було роздано
народним депутатам України із
супровідним листом Президента
СРСР (датовано 18 червня) і опу
бліковано у союзній (28 червня)
і республіканській (29 червня)
пресі, не було жодного неузго
дженого положення. До того ж
опублікований проект складався
не із 23, як зазначав Леонід Крав
чук, а з 26 статей...
ПРОЕКТ ДОГОВОРУ,
ЯКИЙ ТАК І ЗАЛИШИТЬСЯ
ПРОЕКТОМ...
Як би там не було, підготовле
ний, а скоріше сфабрикований в
Ново-Огарьово проект Договору
про Союз Суверенних Держав 27
червня 1991 року було винесено
на розгляд пленарного засідання
третьої сесії Верховної Ради два
надцятого скликання. Перед цим
проект обговорювався у її постій
них комісіях.
У ході вельми напруженої
дискусії, яка тривала протягом
ранкового та вечірнього засідань
сесії, з апологетикою проекту ви
ступали лише окремі депутатикомуністи, але й вони визнава
ли наявність у ньому серйозних
вад. Переважна більшість тих,
хто взяв участь в обговоренні,
висловилася щодо проекту не
гативно. В узагальненому плані
їхні оцінки можна звести до на
ступного: невідповідність назви
змісту проекту, неправомірність
застосування підміни термінів і
понять, несумісність як концеп
ції проекту в цілому, так і його
основних положень з принци
пами Декларації про державний
суверенітет України.
Ухвалена Верховною Радою 27
червня 1991 року Постанова «Про
проект Договору про Союз Суве
ренних Держав, представлений
Президентом СРСР», наголошую
чи на історичній відповідальності
за прийняття доленосних для на
роду України рішень, доручала:
– постійним комісіям Верхов
ної Ради розглянути представле
ний Президентом СРСР проект
Договору про Союз Суверенних
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10:05 «ЯГУАР»

14:40 «ДЕВ’ЯТЬ ЯРДІВ»
ICTV

ICTV

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

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

Насолоджуючись товариством
породистих курей і улюбленого
пилососа, знаменитий найманий
вбивця Джимі Тюльпан чаклує біля
плити, поки його чарівна дружина
Джилл намагається прибрати
свою чергову жертву.

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

ІНТЕР
05.30 Т/с «Повернення

Україно!
06.35, 00.30 Вiд першої
особи

07.00
07.15
07.30
07.35
08.00
08.10

07.25, 07.40, 08.25, 08.40
Гiсть студiї
07.35 Країна on line
07.50 Ера бiзнесу

09.00, 21.00, 01.20
Пiдсумки дня

09.40, 19.00 Про головне
10.25 Архiтектура
11.00, 05.00 Т/с
«МонтеКрiсто»

12.05 Т/с «П'ять хвилин до
метро»

13.15 Вiкно в Америку
13.40 Х/ф «Будь моїм
татом»
15.45 Книга.ua
16.10 Т/с «Сержант Рокка»
18.00 Euronews
18.05 Час-Ч
18.20, 01.50 Мiжнароднi
новини
18.30 Новини (iз
сурдоперекладом)
18.55, 19.45 З перших вуст
19.55 Д/ф «Три таємницi
Шумського»
21.50 Д/с «Щастя в тарiлцi»
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»

23.00, 00.00, 01.00

04.10

23:35 «МІСТЕР І МІСІС СМІТ»

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.

ПЕРШИЙ
06.20 Мультфiльм
06.30 Доброго ранку,

23.30
02.00
03.00

16:55 «ДЕВ’ЯТЬ ЯРДІВ-2»

Пiдсумки
На слуху
ТелеАкадемiя
Т/с «Злочин iз
багатьма
невiдомими»
Вiра. Надiя. Любов

08.30
08.35
09.00
09.20
12.00
12.25
13.55
14.00
14.20
15.10
16.05
17.45
18.10
19.00
20.00
20.40
22.40
00.45
03.20
03.30
04.10
04.50

Мухтара-2»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з
«Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Зозуля»
Новини
Т/с «Зозуля»
Сiмейний
суд
Новини
Сiмейний
суд
Судовi
справи
Чекай
на мене
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки
станиця спить»
Подробицi
Т/с «Аромат
шипшини»
Т/с «Кремiнь»
Х/ф «Фiрма»
Мультфiльми
Стосується
кожного
Легенди
радянського розшуку
Подробицi

1+1
06.00
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
11.35

14.45
15.45
16.45
17.10
19.30
20.30
21.00
21.20
22.30
23.35
00.15
00.30
01.40
03.25
04.55
05.00
05.30

ТСН
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»
Мiняю жiнку-6
Х/ф «Москва сльозам
не вiрить»
Т/с «Терпкий смак
кохання»
Т/с «Терпкий смак
кохання»
ТСН. Особливе
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-3»
ТСН
Секретнi матерiали2014
Чисто-news
Т/с «Свати-3»
Грошi
Казкова Русь
ТСН
Т/с «Заручники»
Х/ф «Прибульцi»
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-3»
Служба розшуку дiтей
Телемагазин
ТСН

ICTV
04.45 Служба розшуку

04.50
05.55
06.40
08.45
09.15
10.05
11.55
12.45
13.15
14.40
15.45
16.15
16.55
18.45
19.20
20.20
21.10
23.50
01.40

дiтей
Свiтанок
Надзвичайнi
новини
Факти
тижня
Факти. Ранок
Надзвичайнi новини.
Пiдсумки
Х/ф «Ягуар»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти.
День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Дев'ять
ярдiв»
Факти.
День
Х/ф «Дев'ять
ярдiв»
Х/ф «Дев'ять
ярдiв-2»
Факти.
Вечiр
Надзвичайнi
новини
Дiстало!
Свобода
слова
Х/ф «Епiдемiя
страху» Y
Т/с «Дружини
футболiстiв»

СТБ
05.30 У пошуках iстини
06.15 Все буде добре!
08.00 Зiркове життя
08.55 Зiркове життя
09.50 Х/ф «Молода

НОВИЙ
05.15 Т/с «Красунi в
Чана»

06.15 М/с «Скубi-Ду:

Маша віддано чекала свого хлопця з армії. А він
приїхав в рідне
село з іншою...
І вирішила тоді
Маша вийти заміж за молодого
вдівця із сусіднього села. Але
не врахувала, що
жити без любові
нелегко...

Корпорацiя Загадка»
07.00 Kids'Time
07.05 Т/с «Вся така
несподiвана»
09.00 Т/с «Моя улюблена
вiдьма»
Сусіди звичайної
сімейної пари в
рядовому підмосковному містечку
і уявити собі не
могли, що чарівна красуня і
скромний музпрацівник в дитячому саду Надя
Столєтова –
з пращурів відьма з дипломом.

11.40 Х/ф «Розплата за
13.20
14.55
16.00
18.00
19.15
20.10
22.00
22.35
23.30
00.55
03.27

резидента»

Клiвлендi»

05.55 М/с «Пригоди Джекi

дружина»

кохання»
Битва екстрасенсiв
Все буде смачно!
Все буде добре!
«Вікна»-новини
Т/с «Коли ми вдома»
Куб-5
«Вікна»-новини
Детектор брехнi-6
Один за всiх
Х/ф «Щит i меч»
Нiчний ефiр

11.00
18.00
18.20
19.00
21.45
23.10
23.35
01.40
02.20
02.25
03.35
04.45

УКРАЇНА
05.30, 03.40 Срiбний

НТН
06.10 Х/ф «Помилка

Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Ревiзор
Страстi за Ревiзором
Т/с «Фiзрук»
Х/ф «Мiстер i мiсiс
Смiт» Y
Абзац!
Репортер
Х/ф «Скринька
прокляття» Y
Зона ночi
25-й кадр

08.30 Правда життя
09.00 Агенти впливу
09.50 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-2»

11.40 Т/с «Крутi повороти»
15.20 Т/с «Павутиння-7»
19.00, 21.40, 02.20, 04.20
Свiдок

19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-10»

апельсин

06.05, 13.00 Т/с «ОСА»
07.00, 09.00, 15.00 Подiї
07.15 Ранок з Україною
09.15 Х/ф «Перелiтнi
птахи»

14.00, 15.25, 17.10 Т/с
«Слiд»

18.00, 05.20 Т/с
«Дворняжка Ляля»

22.00 Т/с «Удар у вiдповiдь» 19.00 Подiї
23.45 Т/с «NCIS. Лос19.45 Говорить Україна
Анджелес-3»
21.00 Т/с «Практика»
00.40 Т/с «CSI. Маямi-10»
23.00 Подiї дня
02.50 Х/ф «Щурі. Париж в
23.30 Х/ф «Робiн Гуд»
облозi»
02.10 Подiї
04.50 Легенди карного
розшуку
02.55 Один за сто годин
ТЕТ
07.45 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
08.55 М/с «Каспер»
10.50 Єралаш
12.00 Богиня шопiнгу
13.50, 19.00 Панянкаселянка
14.50 Вiталька
16.00 Даєш, молодь!
17.05, 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

ФУТБОЛ 1
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
News
10.15 Великий футбол
12.00 Чемпiонат України.
«Зоря» – «Волинь»
14.00, 02.00 Futbol Mundial
14.30, 04.20 Footbrazil
15.05, 21.55, 04.50 Легенди
Прем'єр-лiги
16.00 Чемпiонат Iспанiї.
«Сосьєдад» – «Реал»
18.00 Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
18.50 Чемпiонат Iталiї.
«Мiлан» – «Лацiо»
20.50 Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру
22.50 Чемпiонат Англiї.
Огляд туру
23.55 Чемпiонат Англiї.
«Тоттенгем» –
«Лiверпуль»

ВІВТОРОК, 2 ВЕРЕСНЯ 2014 РОКУ

08:10 «МАМА МИМОВОЛІ»

10:40 «ДОНЕЧКО МОЯ»

ІНТЕР

НОВИЙ КАНАЛ

У 15-річної Юлі в автокатастрофі
гине мати. Опікунство доручають
рідній тітці дівчинки – процвітаючому хірургу, але самотній жінці
Тетяні Смирновій, котру Юля
звинувачує у смерті матері. Але
тут з'являється Ігор Воронцов...

Денис Коротков працює в міліції. Його дружина – викладачка
фізкультури в школі. Спокій
сім'ї зі скромним достатком
порушує страшна звістка. Єдина дитина, восьмирічна Оленка,
важко хвора...

Під час операції « Буря в пустелі»
сержант Реймонд Шоу здійснив
подвиг: він врятував своїх братів
по зброї, які потрапили в засідку.
Минуло кілька років. Шоу, підбадьорюваний матір'ю-сенатором,
рветься у віце-президенти.

По дорозі в Беверлі Хілз, до мрії
про кар'єру престижного лікаря,
доктор Бенджамін Стоун стає
винуватцем аварії. За вироком
місцевого суду він залишається
на деякий час у клініці – відпрацьовувати завдані збитки.

ІНТЕР

06.35, 00.30 Вiд першої

05.30 Т/с «Повернення

особи
07.25 Ера будiвництва
07.35 Країна on line
07.40, 08.25, 08.40 Гiсть
студiї
07.50 Ера бiзнесу
08.35 Паспортний сервiс

09.00, 21.00, 01.20
Пiдсумки дня
09.45, 19.00 Про головне
10.20 Уряд на зв'язку з
громадянами
11.00, 05.00 Т/с
«МонтеКрiсто»
12.05 Т/с «П'ять хвилин до
метро»
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 М/с «Сандокан»
14.05 Хочу бути
14.30 Українського роду
14.45 Д/ф «Бiле полотно
Едварда Хоппера»
16.05 Т/с «Сержант Рокка»
17.55 Euronews
18.20, 01.50 Мiжнароднi
новини
18.30 Новини (iз
сурдоперекладом)
18.55, 19.45 З перших вуст
19.55 Д/ф «Три таємницi
Шумського»
21.50 Д/ф «Сiмдесятники.
Юрiй Iллєнко»
22.15 Д/ф «Бути сама собi
цiллю. Ольга
Кобилянська»
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»

07.00
07.15
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.20
11.15
12.00
12.25
13.25
14.00
14.20
14.55
15.50
17.45
18.10
19.00
20.00
20.40
22.40
00.40
02.50
03.30

23.00, 00.00, 01.00
Пiдсумки

03:55 «ДОКТОР ГОЛЛІВУД»

СТБ

ПЕРШИЙ

23.30 На слуху
02.00 ТелеАкадемiя

00:40 «МАНЬЧЖУРСЬКИЙ КАНДИДАТ»

СТБ

04.10
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
Легенди радянського
розшуку
Судовi
справи
Новини
Судовi
справи
Сiмейний суд
Т/с «Небесне
кохання»
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Аромат
шипшини»
Т/с «Кремiнь»
Х/ф «Маньчжурський
кандидат»
Мультфiльми
Стосується
кожного
Легенди радянського
розшуку
Подробицi

1+1

ICTV

06.30 Секретнi матерiали06.45
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
11.35
12.45
13.45
14.45
15.45
16.45
17.10
19.30
20.30
21.00
21.20
22.25
23.30
00.10
00.30
01.30
03.30
04.55
05.00
05.30

2014
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 матерiали2014
Чисто-news
Т/с «Свати-3»
Територiя обману
М/с «Мультибарбара»
ТСН
Т/с «Заручники»
Х/ф «Шпигуне, вийди
геть» Y
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-3»
Служба розшуку дiтей
Телемагазин
ТСН

СТБ

04.15 Факти
04.50 Свiтанок
05.50 Свобода
08.45
09.15
10.05
11.45
12.45
13.15
14.30
15.45
16.15
16.45
18.45
19.20
20.20
21.05
22.00
22.20
00.10
00.55
02.40

слова
Факти.
Ранок
Надзвичайнi
новини
Т/с «Пастка»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти.
День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Лiтійний»
Факти.
День
Т/с «Лiтійний»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти-7»
Факти.
Вечiр
Надзвичайнi
новини
Цивiльна
оборона
Т/с «Лiтійний»
Факти. Вечiр
(росiйськомовний
випуск)
Х/ф «Обитель
зла» Y
Т/с «Стрiла»
Х/ф «Епiдемiя
страху» Y
Т/с «Дружини
футболiстiв»

НОВИЙ

05.40 У пошуках
06.25
08.10
10.40
12.30
14.55
16.00

iстини
Все буде
добре!
Х/ф «Мама
мимоволi»
Х/ф «Донечко моя»
Битва
екстрасенсiв
Все буде
смачно!
Все буде добре!
Розважальне шоу
для всієї родини
з життєствердною 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

05.10 Т/с «Красунi в
05.50
06.10
06.55
07.00
07.05
09.00
11.00
16.35
18.00
18.20
19.00
21.00

Клiвлендi»
М/с «Пригоди Джекi
Чана»
М/с «Скубi-Ду:
Корпорацiя Загадка»
Kids'Time
Репортер
Т/с «Вся така
несподiвана»
Т/с «Моя улюблена
вiдьма»
Т/с «Щасливi разом»
Серця трьох
Репортер
Абзац!
Т/с «Воронiни»
Т/с «Фiзрук»
Це історія про
зіткнення двох
часів: «лихих»
90-х і «стабільних» десятих. Головний герой
Фома все життя
був «правою рукою» впливової
людини з напівкримінальним
минулим. Коли
господар вигнав
його на пенсію,
Фома вирішив
стати шкільним
фізруком.

22.00
00.10
01.05
01.10

Ревiзор
Абзац!
Репортер
Т/с «Пекельна
пiдтримка»
03.55 Х/ф «Доктор
Голлiвуд» Y

УКРАЇНА

НТН

05.50 Х/ф «Доля
резидента»

08.30, 12.00, 15.00, 19.00,
21.40, 02.15, 03.35
Свiдок

09.00 Випадковий свiдок
10.00 Т/с «Коломбо»
12.30 Таємницi
кримiнального свiту

06.05, 13.15 Т/с «ОСА»
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
03.05 Подiї
07.15 Ранок з Україною
09.15 Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «Балабол»
12.05, 19.45 Говорить
Україна

13.05, 19.30 Т/с «Вулицi

14.15 Т/с «Слiд»
розбитих лiхтарiв-10» 15.25 Т/с «Слiд»
15.15 Т/с «На iм'я Барон...» 17.10 Т/с «Слiд»
22.00 Т/с «Удар у вiдповiдь» 18.00, 05.20 Т/с
23.45 Т/с «NCIS. ЛосАнджелес-3»

00.40 Т/с «CSI. Маямi-10»
02.45 Речовий доказ
04.05 Легенди карного
розшуку

ТЕТ

06.50, 09.30 М/с «Клуб
Вiнкс. Школа
чарiвниць»
07.45 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
08.55 М/с «Каспер»
10.50 Єралаш
12.00 Богиня шопiнгу
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

«Дворняжка Ляля»

21.00 Т/с «Практика»
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с «Мент у законi-4»
03.50 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1
10.25 Легенди Прем'єр-лiги
11.00 Чемпiонат Англiї.
«Тоттенгем» –
«Лiверпуль»
13.00 Великий футбол
14.40, 04.20 Чемпiонат
Iталiї. Огляд туру
15.30, 18.00 Топ-матч
16.00 Чемпiонат України.
«Металург» –
«Металiст»
18.20 Чемпiонат Англiї.
«Евертон» – «Челсi»
20.25 Чемпiонат України.
«Говерла» –
«Олiмпiк»
22.55 Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру
00.00 Чемпiонат Iспанiї.
«Вiльярреал» –
«Барселона»
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22:20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2. АПОКАЛІПСИС»

00:45 «ВТЕЧА З АЛЬКАТРАСА»

00:55 «ТИПУ КРУТИЙ ОХОРОНЕЦЬ»

03:15 «КОРОЛІВСЬКИЙ СПАДОК»

ICTV

ІНТЕР

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

Після суворої зачистки «Вулика» та консервації смертельного вірусу корпорація Umbrella
блокує весь Ракун-сіті, забороняючи залишати місто через
загрозу розповсюдження інфекції.

В'язниці створені для того, щоб
ізолювати небезпечних суб'єктів.
Однак серед ув'язнених знаходилися сміливці, здатні здійснити втечу.
Суспільство завжди мріяло про
створення досконалої в'язниці, з
якої неможливо було б втекти.

Начальник охорони крупного
торгового центру «Форест Рідж»
Ронні Барнхардт тримає свою
підвідомчу територію залізною
хваткою. В перервах мріє, коли
змінить свій ліхтарик на нагрудний
знак справжнього поліцейського.

Подружжя Гійом і Магалі не багаті, але щасливі. Гійом працює
водієм туристичного автопоїзда.
Все міняється, коли він дізнається, що він – син і єдиний спадкоємець короля острова між Францією і Англією.

ПЕРШИЙ
06.10, 07.15, 08.15, 09.35,
21.40 Спорт
06.20 Мультфiльм
06.30 Доброго ранку,
Україно!
06.35, 00.30 Вiд першої
особи

07.25, 07.40, 08.25, 08.40
Гiсть студiї

07.35 Країна on line
07.50 Ера бiзнесу
08.35 Паспортний сервiс
09.00, 21.00, 01.20
Пiдсумки дня
09.45, 19.00 Про головне
10.20 Перша шпальта
11.00, 05.00 Т/с
«МонтеКрiсто»
12.05 Т/с «П'ять хвилин до
метро»
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 М/с «Сандокан»
14.05 Школа Мерi Поппiнс
14.25 Околиця
14.50 Як ваше здоров'я?
16.05 Х/ф «Вiддiл убивств»
18.00 Euronews
18.20, 01.50 Мiжнароднi
новини
18.30 Новини (iз
сурдоперекладом)
18.55, 19.45 З перших вуст
20.00 Д/ф «Три таємницi
Шумського»
21.45 Д/ф «ВIвальдi.
Феномен «Пiр року»
22.40 Лото «Мегалот»
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»

23.00, 00.00, 01.00
Пiдсумки

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
11.15
12.00
12.25
13.25
14.00
14.20
14.55
15.50
17.45
18.10
19.00
20.00
20.40
22.40
00.45
02.45
03.30
04.10

23.30 На слуху
02.00 ТелеАкадемiя

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
Легенди радянського
розшуку
Судовi
справи
Новини
Судовi
справи
Сiмейний
суд
Т/с «Небесне
кохання»
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки
станиця спить»
Подробицi
Т/с «Аромат
шипшини-2»
Т/с «Кремiнь-2.
Звiльнення»
Х/ф «Втеча iз
Алькатрасу»
Мультфiльми
Стосується
кожного
Легенди радянського
розшуку
Подробицi

1+1
06.30 Секретнi матерiали-

ICTV
04.50 Служба розшуку

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

04.55 Факти
05.30 Свiтанок
06.30 Т/с «Вулицi

15.45
16.45
17.10
19.30
20.30
21.00
21.20
22.30
00.10
00.30
01.30
03.00
04.35
04.55
05.00
05.30

2014
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 матерiали2014
Чисто-news
Т/с «Свати-3»
Iнспектор Фреймут
ТСН
Т/с «Заручники»
Х/ф «Прощавай, моя
королево» Y
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-3»
ТСН
Служба розшуку дiтей
Телемагазин
ТСН

СТБ
05.15 У пошуках

дiтей

07.45
08.00
08.45
09.15
10.05
11.55
12.45
13.15
14.35
15.45
16.15
16.50
18.45
19.20
20.10
22.00
22.20
00.05
00.55
02.15

06.00

розбитих лiхтарiв.
Менти-7»
Факти. Ранок
Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв.
Менти-7»
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Т/с «Пастка»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Лiтійний»
Факти. День
Т/с «Лiтійний»
Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв.
Менти-7»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Лiтійний»
Факти. Вечiр
(росiйськомовний
випуск)
Х/ф «Обитель зла-2.
Апокалiпсис» Y
Т/с «Стрiла»
Х/ф «Типу крутий
охоронець» Y
Т/с «Дружини
футболiстiв»

07.45
08.40
09.40
12.20
14.55

НОВИЙ
05.10 Т/с «Красунi в
Клiвлендi»

iстини
Все буде
добре!
Зiркове
життя
Зiркове
життя
Врятуйте
нашу сiм'ю-3
Битва
екстрасенсiв
Все буде смачно!
Проект, за допомогою якого кожен зможе навчитися готувати
або вдосконалить свої кулінарні навички. Експертами проекту стали найкращі та найвідоміші
кулінари України
та зарубіжжя.

16.00 Все буде добре!
18.00 «Вікна»-новини
19.00 Т/с «Коли ми
19.55
22.00
22.45
00.40

НТН
05.05, 15.15 Т/с «На iм'я

вдома»
МайстерШеф-4
«Вікна»-новини
МайстерШеф-4
Нiчний
ефiр

Барон...»

Розведена письменниця, колишня зірка мильної
опери і англійкакосметолог – три
ексцентричні
найкращі подруги
– по дорозі з ЛосАнджелеса до Парижа здійснюють
екстрену посадку
в Клівленді, де
місцеві жителі
приймають їх за
неземних красунь.

05.50 М/с «Пригоди Джекi

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

09.00 Випадковий свiдок
10.30 Т/с «Коломбо»
12.30 Таємницi
кримiнального свiту

13.05, 19.30 Т/с «Вулицi

Корпорацiя Загадка»

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

09.00 Т/с «Моя улюблена
вiдьма»
Т/с «Воронiни»
Серця трьох
Репортер
Абзац!
Т/с «Воронiни»
Т/с «Фiзрук»
Ревiзор
Абзац!
Репортер
Служба розшуку дiтей
Т/с «Пекельна
пiдтримка»
03.15 Х/ф «Королiвський
спадок» Y
04.45 25-й кадр

11.00
16.40
18.00
18.20
19.00
21.00
22.00
00.05
01.00
01.05
01.10

«Дворняжка Ляля»

розбитих лiхтарiв 10»

22.00 Т/с «Удар у вiдповiдь» 19.00 Подiї
20.00 Футбол. Товариський
23.45 Т/с «NCIS. ЛосАнджелес-3»

00.40 Т/с «CSI.

23.00
23.30
03.05
03.50

Нью-Йорк-8»

02.35 Речовий доказ
04.00 Легенди карного
розшуку

Чана»

06.10 М/с «Скубi-Ду:

УКРАЇНА
06.05, 13.15 Т/с «ОСА»
07.00, 09.00 Подiї
07.15 Ранок з Україною
09.15, 14.15, 15.25, 17.10,
22.00 Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «Балабол»
12.05 Говорить Україна
15.00 Подiї
18.00, 05.20 Т/с

ТЕТ
07.45 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
08.55 М/с «Каспер»
10.50 Єралаш
12.00 Богиня шопiнгу
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

матч. Україна –
Молдова
Подiї дня
Т/с «Мент у законi-4»
Подiї
Срiбний апельсин

ФУТБОЛ 1
10.00, 15.40, 22.45 Футбол
News
10.30 Чемпiонат України.
«Металург» –
«Металiст»
13.35 Чемпiонат Iталiї.
«Мiлан» – «Лацiо»
16.00 Чемпiонат Англiї.
«Ман Сiтi» – «Сток
Сiтi»
19.00 Чемпiонат України.
«Шахтар» –
«Iллiчiвець»
21.45, 05.15 Топ-матч
21.55 Live. Англiя –
Норвегiя.
Товариський матч.
1-й тайм
22.50 Live. Англiя –
Норвегiя.
Товариський матч.
2-й тайм
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08:45 «Я ЩАСЛИВА»

10:40 «П’ЯТЬ РОКІВ І ОДИН ДЕНЬ»

ICTV

ICTV

Життя матері трьох дітей Наталії
Полушкіної одноманітне і звичне.
Щодня одне й те ж: тісна квартира, прання, прибирання, робота
та ще й безробітний чоловік, який
вважає себе господарем будинку. Але прийшла до неї Катя...

Мирослава оговтується після 5
років коми і дізнається, що за
цей час змінився не тільки світ
навколо, але й її власне життя.
Однак ні статки Міри, ні її власну
дочку чоловік із новою подругою
віддавати не збираються...

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

У ставку Центрального парку
Нью-Йорка знайдена відрубана
рука. Незабаром поліція встановлює ім'я загиблої жінки.
Розслідування справи доручається славетному детективу
Рему Мейсі.

ІНТЕР

06.20 Мультфiльм
06.30 Доброго ранку,

05.30 Т/с «Повернення

Україно!

06.35, 00.30 Вiд першої
особи

07.25 Ера будiвництва
07.35 Країна on line
07.40, 08.25, 08.40 Гiсть
студiї

07.50 Ера бiзнесу
08.35 Паспортний сервiс
09.00, 21.00, 01.20
Пiдсумки дня
09.45, 19.00 Про головне
10.20 Д/ф «Персона грата.
Iван Фундуклей»
11.00, 05.00 Т/с
«МонтеКрiсто»
12.05 Т/с «П'ять хвилин до
метро»
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 М/с «Сандокан»
14.05 Хто в домi хазяїн?
14.30 Свiтло
14.55 Надвечiр'я
16.10 Х/ф «Вiддiл убивств»
18.00 Euronews
18.20, 01.50 Мiжнароднi
новини
18.30 Новини (iз
сурдоперекладом)
18.55, 19.45 З перших вуст
19.55 Д/ф «Текст, як доля.
М. Волобуєв»
21.50 Схеми
22.15 Д/ф «Той, хто
повернувся»
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
Пiдсумки
23.30 На слуху
02.00 ТелеАкадемiя

00:55 «ОСТАННЯ ІСТИНА»

СТБ

ПЕРШИЙ

23.00, 00.00, 01.00

22:20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА– 3. ВИМИРАННЯ»

СТБ

07.00
07.15
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.20
11.15
12.00
12.25
13.25
14.00
14.20
14.55
15.50
17.45
18.10
19.00
20.00
20.40
22.40
00.45
02.45
03.30
04.10
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-2»
Слiдство
вели...
Новини
Легенди радянського
розшуку
Судовi
справи
Новини
Судовi
справи
Сiмейний
суд
Т/с «Небесне
кохання»
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Аромат
шипшини-2»
Т/с «Кремiнь-2.
Звiльнення»
Х/ф «Цивiльний
позов»
Мультфiльми
Стосується кожного
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
11.40
12.45
13.45
14.45
15.45
16.45
17.10
19.30
20.30
21.00
21.20
22.30
23.50
00.10
00.30
01.30
03.05
04.35
05.15
05.45

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»
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 матерiали2014
Чисто-news
Т/с «Свати-3»
Т/с «Свати-3»
ТСН
Секретнi матерiали2014
Т/с «Заручники»
Х/ф «Любов та iншi
обставини» Y
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-3»
Сiмейнi мелодрами
Телемагазин
ТСН

СТБ

05.00 Факти
05.35 Свiтанок
06.40 Т/с «Вулицi
07.45
08.00
08.45
09.15
10.05
11.50
12.45
13.15
14.35
15.45
16.15
16.50
18.45
19.20
20.10
22.00
22.20
00.05
00.55
02.30

розбитих
лiхтарiв. Менти-7»
Факти. Ранок
Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв.
Менти-7»
Факти.
Ранок
Надзвичайнi
новини
Т/с «Пастка»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Лiтійний»
Факти. День
Т/с «Лiтійний»
Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв.
Менти-7»
Факти.
Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Лiтійний»
Факти. Вечiр
(росiйськомовний
випуск)
Х/ф «Обитель зла-3.
Вимирання» Y
Т/с «Стрiла»
Х/ф «Остання
iстина» Y
Т/с «Дружини
футболiстiв»

НОВИЙ

05.20 У пошуках
06.05
07.50
08.45
10.40
12.25
14.55
16.00
18.00
19.00
19.55

iстини
Все буде
добре!
Зiркове
життя
Х/ф «Я щаслива»
Х/ф «П'ять рокiв і
один день»
Битва
екстрасенсiв
Все буде
смачно!
Все буде
добре!
«Вікна»-новини
Т/с «Коли ми вдома»
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.

22.00 «Вікна»-новини
22.45 Зваженi та щасливi-4
00.40 Нiчний
ефiр

05.10 Т/с «Красунi в
05.50
06.10
06.55
07.00
07.05
08.55
11.00
16.40
18.00
18.20
19.00
21.00
22.00
00.15
01.10
01.15
01.20
04.10

Клiвлендi»
М/с «Пригоди Джекi
Чана»
М/с «Скубi-Ду:
Корпорацiя Загадка»
Kids'Time
Репортер
Т/с «Вся така
несподiвана»
Т/с «Моя улюблена
вiдьма»
Т/с «Щасливi разом»
Серця трьох
Репортер
Абзац!
Т/с «Воронiни»
Т/с «Фiзрук»
Ревiзор
Абзац!
Репортер
Служба розшуку дiтей
Т/с «Пекельна
пiдтримка»
Х/ф «День
татусiв» Y

З будинку, посварившись з
батьком, втік з
якоюсь дівицею
улюблений син.
Мама знаходить
двох своїх коханців, повідомляючи кожному, що
він і є справжній
батько хлопчика.
Обидва “татусика” беруться за
пошуки хлопця.

УКРАЇНА

НТН

05.00, 15.15 Т/с «На iм'я
Барон...»

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

09.00 Випадковий свiдок
10.30 Т/с «Коломбо»
12.30 Таємницi
кримiнального свiту

06.05, 13.15 Т/с «ОСА»
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
03.05 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»
розбитих лiхтарiв-10» 15.25 Т/с «Слiд»
22.00 Т/с «Удар у вiдповiдь» 17.10 Т/с «Слiд»
23.45 Т/с «NCIS. Лос18.00, 05.20 Т/с
13.05, 19.30 Т/с «Вулицi

Анджелес-3»

00.40 Т/с «CSI.

«Дворняжка Ляля»

Нью-Йорк-8»
02.35 Речовий доказ
04.00 Легенди карного
розшуку
ТЕТ

21.00 Т/с «Практика»
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с «Мент у законi-4»
03.50 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1

06.50, 09.30 М/с «Клуб

10.00, 15.40, 22.30 Футбол

Вiнкс. Школа
чарiвниць»
07.45 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
08.55 М/с «Каспер»
10.50 Єралаш
12.00 Богиня шопiнгу
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

News

10.30 Чемпiонат України.
«Шахтар» –
«Iллiчiвець»
12.30, 21.40 Чемпiонат
Iталiї. Огляд туру
13.20 Топ-матч
13.35 Англiя – Норвегiя.
Товариський матч
16.00 Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру
17.00 Futbol Mundial
17.30, 20.25 Футбол Live
18.25 Live. U-21. Україна –
Швейцарiя. Вiдбiр до
ЄВРО-2015
21.00, 03.25 Footbrazil
01.00 Чемпiонат Бразилiї.
Огляд туру
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22:25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4. ЖИТТЯ ПІСЛЯ СМЕРТІ»

22:40 «ДВІ МИТІ КОХАННЯ»

23:10 «СМЕРТЕЛЬНЕ ПАДІННЯ»

00:10 «ЗАБОРОНЕНИЙ ПРИЙОМ»

ICTV

ІНТЕР

НТН

ICTV

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

Катя – добра дівчина. З дипломом
лікаря її тримають на посаді лаборанта, а наречений Григорій не
поспішає вести дівчину під вінець.
Можливо, терпляча Катя жила би
так і далі, але в її життя прийшло
нещастя, котре змінило все.

Під час сварки Джо випадково
вбиває свого батька, але не забуває про останнє бажання вмираючого. Тепер він повинен повернути коштовності, вкрадені колись Лу
– братом-близнюком батька. Але
Лу готує для Джо пастку ...

Дія розгортається в 1950 році.
Молоду дівчину за наполяганням
її злого вітчима заточують у лікарню для душевнохворих. Щоб
не зійти з розуму, вона вигадує
казковий світ, в якому починає
планувати свою втечу.

ПЕРШИЙ
06.30 Доброго ранку,

ІНТЕР
05.30 Т/с «Повернення

Україно!

06.35 Вiд першої особи
07.25, 07.35 Країна on line
07.30 Ера бiзнесу
08.25, 08.40 Гiсть студiї
08.35 Паспортний сервiс
09.00, 21.00, 01.25
Пiдсумки дня
09.45, 19.00 Про головне
10.20 Схеми
11.00, 05.00 Т/с
«МонтеКрiсто»
12.05 Т/с «П'ять хвилин до
метро»
13.15 Час-Ч
13.40 М/с «Сандокан»
14.30 Театральнi сезони
14.55 Вiра. Надiя. Любов
16.15 Д/ф «Берлiн 1885.
Наступ на Африку»
17.55 Euronews
18.20, 01.55 Мiжнароднi
новини
18.30 Новини (iз
сурдоперекладом)
18.55 З перших вуст
19.40, 21.40 Шустер Live
00.00, 01.00 Пiдсумки
00.30 На слуху
01.20 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
02.05 Книга.ua
02.30 Уряд на зв'язку з
громадянами
03.00 Т/с «Злочин iз
багатьма
невiдомими»
04.05 Д/ф «Тi десять рокiв.
Євген Сверстюк»

07.00
07.15
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.20
11.15
12.00
12.25
13.25
14.00
14.20
14.55
15.50
17.45
18.10
19.00
20.00
20.40
22.40
00.40
02.15
03.05
03.50
04.25

Мухтара-2»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Аромат
шипшини-2»
Слiдство вели...
Новини
Легенди радянського
розшуку
Судовi справи
Новини
Судовi справи
Сiмейний суд
Т/с «Небесне
кохання»
Новини
Стосується кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Х/ф «Кров з
молоком»
Х/ф «Двi митi
кохання»
Х/ф «Вбивство в
Президiо»
Мультфiльми
Стосується кожного
Легенди радянського
розшуку
Подробицi

1+1
06.30 Секретнi матерiали-

ICTV
04.50 Служба розшуку

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
10.30
11.35
12.45
13.45
14.45

04.55 Факти
05.30 Свiтанок
06.35 Т/с «Вулицi

15.45
16.45
17.10
19.30
20.30
21.15
21.40
23.10
00.15
02.20
04.00
05.30

2014
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 «Маша i Ведмiдь»
Т/с «Свати-3»
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 «Їхнi очi бачили
бога» Y
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-3»
Т/с «Терпкий смак
кохання»
Телемагазин

дiтей

07.45
08.00
08.45
09.15
10.05
11.05
12.05
12.45
13.15
15.45
16.15
18.45
19.20
20.10
22.05
22.25
00.10
02.00
03.45

розбитих лiхтарiв.
Менти-7»
Факти. Ранок
Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв.
Менти-7»
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Дивитись усiм!
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Лiквiдацiя»
Факти. День
Т/с «Лiквiдацiя»
Факти. День
Т/с «Лiквiдацiя»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Лiтійний»
Факти. Вечiр
(росiйськомовний
випуск)
Х/ф «Обитель зла-4.
Життя пiсля
смертi» Y
Х/ф «Заборонений
прийом»
Х/ф «Мертва
вода» Y
Т/с «Дружини
футболiстiв»

СТБ
06.20 У пошуках

НОВИЙ
05.05 Т/с «Красунi в

iстини
07.05 Х/ф «П'ять рокiв та
один день»
08.55 Х/ф «Людина
народилася»
Надійка Смирнова не поступає в
московський інститут. У неї починається роман
з Віталієм, який
теж не пройшов
за конкурсом.
Але спільне життя швидко набридає йому, і Надя
залишається одна з дитиною на
руках...

Клiвлендi»

05.45 Служба розшуку дiтей
05.50 М/с «Пригоди Джекi
Чана»

06.10 М/с «Скубi-Ду:
06.55
07.00
07.05
09.00
11.00
16.45
18.00
18.20
19.00
21.00
22.00
23.15

Перед тим як
вийти заміж, молода красуня відправляється з
трьома найкращими подружками на холостяцьку вечірку в ЛасВегас. Все, що
трапляється, на
краще – говорить народна
мудрість ...

10.50 Х/ф «Особисте

18.00
19.00
19.55
22.00
22.45
00.40
02.10

життя лiкаря
Селiванової»
«Вікна»-новини
Т/с «Коли ми
вдома»
Танцюють
всi!-7
«Вікна»-новини
Танцюють всi!-7
Куб-5
Нiчний
ефiр

Корпорацiя Загадка»
Kids'Time
Репортер
Т/с «Вся така
несподiвана»
Т/с «Моя улюблена
вiдьма»
Т/с «Воронiни»
Серця трьох
Репортер
Абзац!
Супермодель поукраїнськи
Т/с «Фiзрук»
Проект Перфект
Х/ф «Холостячки у
Вегасi» X

01.00 Репортер
01.05 Х/ф «Наречений
напрокат» Y

02.50 Зона ночi
02.55 25-й кадр
03.25 Абзац!

НТН
05.00 Т/с «На iм'я Барон...»
08.30, 15.00, 19.00, 02.20
Свiдок

09.00, 02.50 Випадковий
свiдок

09.30 Т/с «Брудна робота»
13.00 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-10»
Т/с «Каменська-6»
Х/ф «Вовчий острiв»
Т/с «Перевiзник»
Х/ф «Смертельне
падiння»
00.50 Т/с «Закон i порядок.
Вiддiл особливих
справ-11»
03.35 Речовий доказ
04.35 Легенди бандитської
Одеси

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 «Черепашки
мутанти нiндзя»
08.55 М/с «Каспер»
10.50 Єралаш
12.00 Богиня шопiнгу
13.50, 19.00 Панянкаселянка
14.50 Вiталька
16.00 Даєш, молодь!
18.00 Т/с «Свiтлофор»
20.00 Х/ф «Весiлля
найкращого
друга» Y
22.00 Х/ф «Вампiрки» Y
23.45 6 кадрiв
01.55 Чортiвня щодня
02.45 Рай, гудбай

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

10.00 Т/с «Балабол»
12.05, 19.45 Говорить
Україна

15.00 Подiї
18.00, 05.20 Т/с
19.00
21.00
23.00
23.30
03.05
03.50

«Дворняжка Ляля»
Подiї
Т/с «Практика»
Подiї дня
Т/с «Мент у законi-4»
Подiї
Срiбний апельсин

ФУТБОЛ 1
08.00, 20.25 U-21. Україна –
Швейцарiя. Вiдбiр до
ЄВРО-2015
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
News
10.30, 18.20 Україна –
Молдова.
Товариський матч
12.25 Footbrazil
13.00 Чемпiонат України.
«Зоря» – «Волинь»
15.00, 03.25 Futbol Mundial
16.00 Англiя – Норвегiя.
Товариський матч
18.00 Топ-матч
22.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Сосьєдад» – «Реал»
01.00 Свiт Прем'єр-лiги.
Чемпiонат Англiї
01.35 Чемпiонат України.
«Говерла» –
«Олiмпiк»
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21:50 «ХОТТАБИЧ»

23:10 «НАПАД НА 13-ТУ ДІЛЬНИЦЮ»

ПЕРШИЙ

СТБ

Хоттабич просидів в глечику 3000
років. Хакер Гена просидів за
компом все життя. Вони б ніколи
не зустрілися, але Гені знадобився
глечик з доставкою додому. Звільнений з нього старий Хоттабич
заново пізнає світ, що змінився.

Дія фільму розгортається в переддень Нового року в поліцейській дільниці, оточеній
озброєними злочинцями, які зібралися звільнити свого боса,
узятого під варту. Чим же усе
закінчиться?..

Вийшовши на пенсію, Майя
Дмитрівна вирішила активізувати своє життя і життя своїх подруг. Вони вивчають французьку
мову, здійснюють туристичні
поїздки. Несподівано влаштовується і особисте життя...

Ваня Бровкін живе в селі й постійно потрапляє в дурні історії, через
що односельці над ним сміються.
Одного разу Бровкін втопив у річці
колгоспний трактор. Від неприємностей Бровкіна рятує повістка з
військкомату.

ІНТЕР

06.00 Пiдсумки
06.25 Вiд першої

05.05 Х/ф «Версiя

12.55
13.25
13.45
14.40
15.05
15.50
17.30
18.30
19.15
21.00
21.40
22.10
22.40
22.50
23.00
23.35
00.00
01.20
01.50
03.00
04.10
05.00

01:35 «СОЛДАТ ІВАН БРОВКІН»

НОВИЙ КАНАЛ

ПЕРШИЙ

07.00
07.10
08.05
11.10
12.00

00:00 «КЛУБ ЖІНОК»

ICTV

особи
Шустер Live
На слуху
Шустер Live (повтор)
Т/с «МонтеКрiсто»
Т/с «П'ять хвилин до
метро»
Свiтло
Хочу бути
М/с «Сандокан»
Околиця
Українського
роду
Х/ф «Iван»
В гостях у Д. Гордона
Книга.ua
Д/ф «У серпнi 43-го»
Пiдсумки дня
Дреди
епохи
Моя країна
Лото «Мегалот»
Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
Вiд першої особи
Золотий гусак
Х/ф «Клуб жiнок».
1 с.
Пiдсумки дня
Надвечiр'я
Т/с «Злочин iз
багатьма
невiдомими»
Д/ф «На порозi
iсторiї»
Т/с «МонтеКрiсто»

06.30
08.00
08.30
09.30
10.00

полковника
Зорiна»
Х/ф «Мимра»
Школа доктора
Комаровського
Д/ф «Жванецький.
Одiсея одесита»
Новини
Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
Винахідник Тимофєєв сконструював машину часу, яка
з’єднала його
квартиру з далеким XVI століттям, точніше, з
палатами государя Івана Грозного. Туди і потрапляють пенсіонер
Іван Васильович
Бунша і злодій
Жорж Милославський.

12.00 Х/ф «Кров з
14.00
18.05
20.00
20.35
23.25
02.55
03.15
04.40

молоком»
Т/с «Вчителi»
Т/с «Брати за
обмiном»
Подробицi
Т/с «Брати за
обмiном»
Т/с «Дар'я»
Мультфiльми
Х/ф «Версiя
полковника
Зорiна»
Подробицi

1+1

ICTV

06.05 Шiсть кадрiв
07.00 ТСН
08.00 М/с «Пригоди
ведмедикiв Гаммi»

06.05 Факти
06.40 Дача
07.05 Х/ф «Загубленi у

09.00
10.05
14.35
16.10
18.30
19.30
20.15
21.20
23.20

Чотири сини відомих бруклінських гангстерів
вважають, що татусі не хочуть їм
довірити справжнє діло. Бажання
бути хлопчиками
на побігеньках
вже не виникає, і
вони вирішують
самі довести
батькам, що теж
здатні на дещо.

01.20 Х/ф «Транзит» X
02.40 Х/ф «Крутi
хлопцi» Y

04.10 Х/ф «Транзит» X
05.30 Телемагазин

14.25
18.45
19.15
20.05
21.50
23.40
02.00
03.35
04.25

Зiрка YouTube
Дістало!
Цивiльна оборона
Факти. День
Х/ф «Той iще
Карлосон»
Т/с «Лiквiдацiя»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини.
Пiдсумки
Т/с «Лiквiдацiя»
Х/ф «Хоттабич»
Х/ф «Людина, яка
змiнила все» Y
Х/ф «Остання
iстина» Y
Т/с «Дружини
футболiстiв»
Т/с «Карадай»

05.50 Нереальнi

та одна дiвчина»
Випускниця інституту фізкультури мріє стати
відомим тренером, а поки що
працює за розподілом з групою
здоров’я. З різними людьми доводиться їй спілкуватися. А відомо, що скільки
людей, стільки й

У 2058 році жити
людям на Землі
залишилося не
більше двадцяти
років: виснажилося все. Джон
Робінсон зі своєю родиною вирушає на далеку
планету Альфаприм, щоб побудувати там гіперворота для евакуації землян.

09.30
10.45
11.45
12.45
13.00

НОВИЙ

06.35 Х/ф «Семеро старих

космосi»

08.25 М/с «Пригоди
ведмедикiв Гаммi»
Свiтське
життя
Х/ф «Будинок без
виходу»
Вечiрнiй
Київ
Вечiрнiй
квартал
Розсмiши
комiка
ТСН
Українськi
сенсацiї
Вечiрнiй квартал
Х/ф «Крутi
хлопцi» Y

СТБ

характерів.

08.00 Караоке
09.00
11.35
15.10
19.00
22.20
00.45
01.35
03.05

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 «Солдат Iван
Бровкiн»
Нiчний
ефiр

07.55
10.00
12.45
14.10
15.55
18.45
20.40

iсторiї
Ревiзор
Ревiзор
Страстi
за Ревiзором
Уральськi
пельменi
Т/с «Воронiни»
М/ф «У пошуках
Немо»
Х/ф «ХХХ» Y
Ксандер Кейдж –
це екстремал,
який не тільки
виконує смертельні трюки, але
і записує їх на відео, розміщуючи
записи на підпільному сайті,
чим і привертає
до себе увагу
агента Управління національної
безпеки...

23.10 Х/ф «Напад на 13-ту
дiльницю» Y
01.15 Х/ф «Холостячки у
Вегасi» X
02.45 Зона
ночi
04.50 25-й кадр

УКРАЇНА

НТН

05.00 Т/с «Каменська-6»
08.00 Т/с «Брудна робота»
11.30, 03.15 Речовий доказ
12.00 Головний свiдок
12.50, 03.45 Випадковий

07.00, 15.00, 19.00, 03.25
Подiї

свiдок

07.10, 09.15 Т/с «Iнтерни»
09.50 Один за сто годин
10.50 Х/ф «Так не буває»
12.50 Т/с «Випробування

13.30 Правда життя
14.00 Д/с «Пiвдень.

15.20 Т/с «Випробування

Нерадянський Союз»

14.55 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-2»

19.00 Свiдок
19.30 Т/с «Таємницi
23.00
00.00
01.40
04.10

слiдства-13»
Голi та смiшнi
Т/с «Перевiзник»
Х/ф «Квартал»
Легенди бандитської
Одеси

ТЕТ

вiрнiстю»
вiрнiстю»

17.00 Т/с «Будинок сплячих
красунь»

19.40 Т/с «Будинок сплячих
красунь»

21.40 Х/ф «Пряники з
картоплi»

00.05 Х/ф «Так не буває»
01.55, 04.05 Т/с «Мент у
законi-4»

05.35 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1

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

10.00, 15.40, 22.30 Футбол

10.35 М/с «Вперед, Дiєго,

11.10, 19.30, 01.00 Futbol

дослiдниця»
вперед!»

11.10 М/ф «Воруши
ластами, Семмi!»

12.25 Х/ф «Саксана у Країнi
Чудес»

14.15 М/ф «Операцiя
«Слон»

16.15 Х/ф «Любов на
островi»

18.00 Х/ф «Весiлля
20.00
22.00
00.00
01.35
03.15

найкращого
друга» Y
Розсмiши комiка
6 кадрiв
Х/ф «Вампiрки» Y
Бар «Дак»
Теорiя зради

News

10.35, 15.00, 22.00 Моя
гра
Mundial

11.45 U-21. Україна –

Швейцарiя. Вiдбiр до
ЄВРО-2015
13.50 Свiт Прем'єр-лiги.
Чемпiонат Англiї
14.25 Footbrazil
16.00, 19.00 Футбол Live
16.55 Live. Чемпiонат
України. «Зiрка» –
«Тернопiль»
20.00 Україна – Молдова.
Товариський матч
01.35 Чемпiонат України.
«Зiрка» –
«Тернопiль»

qrjlprfpoojl
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20:40 «ХХХ-2»

22:05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»

12.50
13.25
13.40
14.15
15.50
16.55
17.30
18.30
19.00
21.00
21.40
22.10
22.55
23.00
23.35
01.20
01.50
03.00
04.20
05.00

23:15 «ШВИДКИЙ І МЕРТВИЙ»

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

Америка знову в небезпеці.
Група високопоставлених змовників у Білому домі піднімає заколот з метою захоплення влади.
Країна на межі хаосу і терору, і
врятувати становище може
тільки суперагент Даріус Стоун.

Щось жахливе відбувається в
«ХайВей» – підземній лабораторії. Комп'ютер, який контролює
«ХайВей», блокує вихід з лабораторії. Але ніхто із бранців не
вмирає: всі вони перетворюються на мутантів...

Переживши любовне розчарування і стрес, майор Григорій Власов
переведений в іншу військову частину. Там він відразу стикається з
проблемою – групою жінок, веселих прапорщиків, які вельми грайливо трактують статут.

Маленьке брудне містечко посеред пустелі. У місті господарює
майор Херад, жорстока людина.
Одного разу на горизонті з'являється незнайомий вершник. Але
от невдача: це не він, а вона – таємнича жінка-ковбой...

ПЕРШИЙ
06.05 Свiт

06.40
07.20
07.40
08.10
09.35
10.15
11.55

23:00 «ДОЗВОЛЬТЕ ТЕБЕ ПОЦІЛУВАТИ»

православ'я
Крок до зiрок
Вiд першої особи
Золотий гусак
Шеф-кухар країни
Хто в домi хазяїн?
Х/ф «Iван»
Т/с «П'ять хвилин до
метро»
Православний
вiсник
Школа Мерi Поппiнс
М/с «Сандокан»
Фольк-music
Д/ф «Кофi Аннан.
Вiдкладена мрiя»
Театральнi сезони
В гостях у Д. Гордона
Подорожуй першим
Т/с «Сержант
Рокка»
Пiдсумки дня
Перша шпальта
Моя країна
Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
Ера бiзнесу. Пiдсумки
Х/ф «Клуб жiнок».
2 с.
Пiдсумки дня
Фольк-music
Т/с «Злочин iз
багатьма
невiдомими»
Київська
старовина
Профiлактика

ІНТЕР
05.15 Т/с «Вчителi»
08.40 уДачний

09.30
10.00
11.00
12.00
14.00
18.00
20.00
21.55
00.55

проект
Недiльнi
новини
Орел и Решка
Орел i Решка.
На краю свiту
Х/ф «Двi митi
кохання»
Т/с «Вчителi»
Т/с «Брати за
обмiном»
Подробицi
тижня
Т/с «Брати за
обмiном»
Х/ф «Мимра»
Історія про 30річну бізнес-леді,
в житті якої немає нічого, крім
роботи. Прізвище Мимра повністю відповідає її
образу сильної
жінки і старої діви. Відповідно до
лікарського припису, вона вирішує народити
дитину.

1+1
06.00
07.00
07.35
08.00

08.25
09.00
10.10
10.30
11.45
11.50
11.55

Детектив Скотт
Тернер бере в
свій будинок неохайну, невиховану істоту – пса
на прізвисько
Хуч. Справа в тому, що той був
єдиним свідком
злочину і, можливо, міг би допомогти слідству...

14.00
15.00
16.40
18.25
19.30
21.00

02.15 Мультфiльми
23.00
02.30 Х/ф «Iван Васильович 01.20
змiнює професiю»
04.00 Подробицi
тижня

Х/ф «Принц i злидар»
Шiсть кадрiв
Марiччин кiнозал
М/с «Пригоди
ведмедикiв Гаммi»
М/с «Пригоди
ведмедикiв Гаммi»
Лотерея «ЛОТОЗАБАВА»
М/с «Маша i Ведмiдь»
Свiт навиворiт-3
Ескiмоска-2. Пригоди
в Арктицi
М/с «Маша i Ведмiдь»
Х/ф «Тернер i Гуч»

04.55
05.25

Розсмiши комiка
Мiняю жiнку-7
Iнспектор Фреймут
Українськi сенсацiї
ТСН
Х/ф «Згадай про
чорта...»
Х/ф «Хайтарма» Y
Х/ф «Будинок без
виходу»
Телемагазин
ТСН

ICTV
06.55 Факти
07.30 М/ф «Скубiдинськi

07.55
08.45
10.00
10.25
11.20
12.45
13.25
18.45
20.20
22.05
23.55

iгри»
Анекдоти поукраїнськи
Зiрка YouTube
Козирне життя на
дачi
Дивитись усiм!
Х/ф «Хоттабич»
Факти. День
Т/с «Пастка»
Факти тижня
Х/ф «Обитель зла-5.
Вiдплата» Y
Х/ф «Обитель
зла» Y
Х/ф «Iдеальне
вбивство» Y

Процвітаючий
бізнесмен Стівен
Тейлор, у якого
виникли серйозні
фінансові проблеми, дізнається,
що його дружина
Емілі зраджує йому з художником
Девідом. Стівен
наводить довідки
і дізнається, що
Девід не художник, а шлюбний
аферист...

01.50 Т/с «Дружини
футболiстiв»
02.45 Т/с «Карадай»

СТБ
05.40 Х/ф «Солдат Iван

07.05
09.00
10.55
11.50
15.35
19.00
20.35

Бровкiн»
Х/ф «Iван Бровкiн на
цiлинi»
Все буде
смачно!
Караоке
на Майданi
МайстерШеф-4
Х-Фактор-5
Битва
екстрасенсiв
Один за всiх
Гучне шоу дозволяє розглянути
проблеми громадян зблизька. Кожен новий випуск
показує дві абсолютно не
зв’язані з собою
історії або недавні події, які потягли за собою великий резонанс.

21.50 «Вікна»-новини
23.00 Х/ф «Дозвольте тебе
поцiлувати»
00.50 Нiчний
ефiр
02.00 Профiлактика

НОВИЙ
05.15 М/с «Новi пригоди
мисливцiв за
привидами»
07.45 Х/ф «Новий хлопець
моєї мами»
Початківець агент
федеральної
служби безпеки
отримує перше
завдання. Йому
доведеться стежити... за власною матір’ю і її
коханцем, які підозрюються в
крадіжці предметів мистецтва з
національних музеїв.

09.00 М/с «Дракони.
Вершники йолопа»

10.40 М/ф «У пошуках
Немо»

13.00 Файна Юкрайна
14.40 Проект Перфект
16.00 Супермодель поукраїнськи

18.25 Х/ф «ХХХ» Y
20.40 Х/ф «ХХХ-2» Y
23.15 Х/ф «Швидкий i
мертвий» Y

01.30 Х/ф «Напад на 13
дiльницю» Y

03.30 Зона ночi
04.55 25-й кадр

НТН
07.40 Т/с «Таємницi
слiдства-13»

11.30 Легенди карного
розшуку
Агенти впливу
Україна 2014
Х/ф «Вовчий острiв»
Т/с «Крутi повороти»
Т/с «Павутиння-7»
Випадковий свiдок
Головний свiдок
Х/ф «Нашестя
тарганiв»
01.35 Х/ф «Смертельне
падiння»
03.00 Голi та смiшнi
03.50 Речовий доказ

12.00
12.50
13.20
15.15
19.00
22.45
23.00
00.00

ТЕТ
07.30
08.30
09.00
09.40

Байдикiвка
М/с «Смiшарики»
Мультик з Лунтiком
М/с «Дашадослiдниця»
10.30 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
11.00 М/с «Фiксики»
11.45 М/ф «Альфа та
Омега. Братва з
iклами»
13.15 Х/ф «Любов на
островi»
15.05, 00.00 Х/ф «LOL:
Лiто. Однокласники.
Любов»
17.00 Панянка-селянка
20.00 Розсмiши комiка
22.00 6 кадрiв
01.35 Бар «Дак»
03.15 Теорiя зради

УКРАЇНА
07.20 Подiї
08.00 Таємницi зiрок
08.55 Т/с «Практика»
12.50 Т/с «Будинок сплячих
красунь»

16.50 Х/ф «Пряники з
картоплi»

19.00, 03.00 Подiї тижня
19.55, 03.45 Подiї тижня.

20.20
22.30
23.30
01.20
04.15

Спецiальний
репортаж
Хочу до Меладзе
Comedy Woman
Великий футбол
Х/ф «Фартовий»
Срiбний апельсин

ФУТБОЛ 1
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
News
10.40 Англiя – Норвегiя.
Товариський матч
12.40 Журнал Лiги
Чемпiонiв. Прем'єра
13.15 U-21. Україна –
Швейцарiя. Вiдбiр до
ЄВРО-2015
15.10 Моя гра
16.00 Україна – Молдова.
Товариський матч
18.00, 23.50 Тур до France
18.55 Live. Данiя – Вiрменiя.
Вiдбiр до ЄВРО-2016
21.00 Великий футбол
22.00 Live. Тур до France.
Online. Вiдбiр до
ЄВРО-2016
00.40 Сербiя – Францiя.
Товариський матч

СКАНВОРД

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

1+1

ICTV

СТБ

НОВИЙ

НТН

УКРАЇНА

ТЕТ

ФУТБОЛ 1
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ФОТОФАКТ

Патріотизмом по нахабності

Ігор ПЛЕТЕНЬ

З 15 серпня у російському
пункті пропуску «Донецьк» пе
ребуває українська міжвідомча
група, яка виконувала завдан
ня з оформлення так звано
го російського гуманітарного
вантажу. Працювати охорон
цям рубежу довелося у вкрай
складних умовах. Російська
сторона постійно здійснювала
психологічний тиск на наших
спеціалістів. Вони перебували
під постійним контролем ро
сійських військових, до їхнього
табору зі сторони неконтро
льованої ділянки українсько
го кордону під’їжджали неві
домі озброєні особи. А після

ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТУ, ВСЕ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ

БПЛА made in UA
Українські військові отримали змогу використовувати в зоні
проведення антитерористичної операції безпілотні літальні
апарати вітчизняного виробництва.
Юрій ЗАНОЗ

Наразі військові вже отримали 4 ро
ботизовані безпілотні літальні апарати,
виробництво яких налагодили на Дні
пропетровщині. Найближчим часом
планується передача ще 10 крилатих ма
шин. Це стало можливим завдяки спіль
ному проекту підприємствавиробника

та Фонду оборони країни, – повідомив
радник голови Дніпропетровської об
лдержадміністрації Павло Хазан.
Щомісячно підприємство зможе ви
готовляти близько 3040 таких безпілот
них апаратів, а Фонд, у свою чергу, пере
даватиме новітнє озброєння військовим.
Це дозволить українській армії не лише
розширити знаряддя бою, а також знач
но убезпечити військових від атак.
n

ЛИСТ СОЛДАТУ

ПРО ЖИТ ТЯ
ДЕР ЖАВ НОГО
РУБ ЕЖУ
ком петентн о,
ÿскр аво,
öіка во всім
÷èòàéòå ó ãàçåò³
«Ïðèêîðäîííèê Óêðà¿íè»
ïëàòà
òà æóðíàë³ «Êîðäîí», ïåðåä è

прийняття Росією незаконного
рішення про відправку гума
нітарного вантажу без україн
ського прикордонномитного
оформлення наші фахівці взага
лі були заблоковані у місці тим
часового проживання.
Тим не менше українці не під
давалися на провокації та не втра
чали оптимізму. А в День Держав
ного Прапора керівники групи
генераллейтенант Віктор Наза
ренко та Павло Пашко привітали
увесь склад зі святом та зазначи
ли, що цього року синьожовтий
стяг набув для всіх українців
особливого, сакрального змісту.
Впродовж дня всі українські офі
цери та співробітники митниці
пересувалися по території росій
ського пункту пропуску із держав
ним прапором України.
n

від 22 серпня 2014 року № 707-ОС
по Адміністрації Державної прикордонної
служби України
підполковник
майору ОНИЩЕНКУ Валерію Олександровичу
майору ШАЛАМАЮ Володимиру
Миколайовичу
по Південному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
підполковник
майору ХОМЮКУ Сергію Володимировичу
по Спортивному комітету ДПСУ
підполковник
майору ТРАЧУКУ Євгену Сергійовичу

по Головному центру обробки спеціальної
інформації Державної прикордонної служби
України
підполковник
майору СТРИЖАКУ Дмитру Юрійовичу
від 26 серпня 2014 року № 718-ОС
по Головному центру обробки спеціальної
інформації Державної прикордонної служби
України
підполковник юстиції
майору юстиції РУДЕНКО Вікторії
Володимирівні
Управління кадрів АДПСУ

НА ЗЛОБУ ДНЯ
Сенсація! Õворий вийшов з коми, щоб
вимкнути «Вести недели», які показував телевізор в його палаті.
* * *
– Ùо ви маєте проти бойовиків ДНÐ і
ЛНÐ?
– Бронетехніку, артилерію, авіацію.
* * *
Ящик горілки вже третю добу утримує
в заручниках бойовиків одного з блокпостів
ДНÐівців
* * *
Ðосія після санкцій:
– У тебе який айфон?
– Білоруський.
– À у мене казахський.
* * *
Важкі часи настали для російських дальтоніків: тепер під час купівлі будь-якої речі
треба запитувати, чи не пофарбована вона
у сині та жовті кольори.

í³êîë
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* * *
Новини на російському ÒБ: «Укрофашистські бендерівці захоплюють міста і
села Донбасу. Усіх убивають і ´валтують.
Про це нам розповіла по-звірячому вбита і
з´валтована місцева мешканка».
* * *
Після збитого «Боїнга» Путін викликав
на килим головних терористів ДНÐ та ЛНÐ.
Килим після цього довго сушили і провітрювали.
* * *
У зв’язку з провалом проекту «Новоросія»
на сході України буде створено «Нову Новоросію» – з центром у Новоросійську. Всі, хто
«мріє померти у Ðосії», запрошуються в це
новоутворення.
* * *
Державна Дума Ðосійської Ôедерації постановила виключити з веселки синій і жовтий кольори.

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