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«Ми корегуватимемо філософію та 
навчальну програму підготовки відомчих 
кінологів» – відмітив в недавньому 
інтерв’ю полковник Михайло Вдовенко, 
начальник кінологічного відділу 
Адміністрації Держприкордонслужби 
України. «Прикордонний собака стає не 
тільки надійним помічником та 
вірним другом для прикордонника 
але й переконливим засобом 
впливу на порушника або 
терориста» – додав він.   

Державний кордон України перетнуло

1,65 млн. 
осіб

 366 тис. 
транспортних засобів>

Затримано 
за незаконне 
перетинання 
кордону

37 
осіб

Вилучено

9 од.
зброї

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

3,2 млн. грн.з них 8
незаконні мігранти

>
ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

> 28 од.
боєприпасів

ЗНАКОВА ПОДІЯ ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ

16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР 
ухвалила Декларацію про державний суверенітет 
України. Цей документ став першим серйозним 
кроком до набуття нашою державою справжньої 
незалежності.  У сьогоднішньому номері газети 
спілкуємось з автором першого проекту Декларації 
Володимиром Василенком.

Кілька днів тому на території однієї з частин 
Держприкордонслужби відбулася передача бронежилетів. 
Засоби захисту, такі необхідні нині прикордонникам, які 
воюють з терористами на Донбасі, передав уродженець 
цієї землі громадський діяч Сергій Шахов. Користуючись 
нагодою, наша газета поспілкувалася з благодійником.

«З нами – правда, 
отже з нами – Господь»

Заглавна буква свободи

НА ДОЗВІЛЛІ

Програма телепередач 
28 липня – 3 серпня

2014 року

8-11
стор.

Віддали життя за ВітчизнуВОЇНУ НА ЗАМІТКУ

7
стор.

3
стор.

Нині на східних теренах нашої держави точиться справжня війна. 
Багатьом і досі не хочеться навіть подумки воскрешати це страшне 
слово, але це дійсно так. Через те що ведеться вона далеко 
не за звичними канонами, тому відповідно – потребує 
особливої тактики військових дій. «Прикордонник 
України» дає своїм читачам кілька слушних порад, які 
можуть стати у пригоді на полі бою і навіть врятувати 
життя.

Нині на східних теренах нашої держави точиться справжня війна. 

Прописні істини війни
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Запах на ім’я «Смерть»
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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ ОФІЦІЙНО

НА КОНТРОЛІ ГОЛОВИ ДПСУ

Олена ТАЩИЛІНА,
фото Сергія АСТАХОВА

За словами секретаря РНБО Андрія Па-
рубія, який представляв законопроект, третя 
хвиля часткової мобілізації «надасть змогу 
привести додатково в бойовий стан 15 бойових 
частин і 44 частини бойового забезпечення».

Згідно з документом часткова мобіліза-
ція проводиться протягом 45 днів з дня на-
буття чинності указу на території всіх регі-
онів України, крім Автономної Республіки 
Крим та Севастополя.

«Призов військовозобов'язаних, резервіс-
тів та постачання транспортних засобів для 
забезпечення потреб Збройних сил України, 
Національної гвардії України, Служби безпе-
ки України, Державної прикордонної служби 
України, Державної спеціальної служби тран-
спорту, інших військових формувань України 
здійснити в обсягах, визначених мобілізацій-
ними планами з урахуванням резерву», – за-
значено в тексті указу.

На місцеві органи влади покладаються 
зобов'язання щодо інформування громадян 
про мобілізацію і виділення будівель і спо-
руд згідно з мобілізаційними планами.

Як зазначається в тексті указу, необхід-
ність ухвалення рішення про часткову мобі-

лізацію обумовлена «поширенням проявів 
тероризму на території України, що призво-
дить до загибелі мирного населення, військо-
вослужбовців та працівників військових фор-
мувань і правоохоронних органів України 
в східних регіонах держави, концентрацією 
угруповань військ зі значним наступальним 
потенціалом на території РФ поблизу дер-
жавного кордону України, загрозою нападу, 
небезпеки державній незалежності України, 
з метою забезпечення оборони держави, на 
підставі пропозиції РНБО, відповідно до пп. 
1, 17, 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України».

Верховна Рада України також збільши-
ла граничний вік військовозобов'язаних, 
що перебувають у запасі: для рядового, сер-
жантського і старшинського складу – до 60 
років, а для вищого офіцерського складу – 
до 65 років.

За закон про внесення відповідних змін 
до ст. 28 Закону України «Про військовий 
обов'язок і військову службу», що стосують-
ся розрядів запасу та прикордонного терміну 
перебування в запасі, проголосували 232 на-
родних депутати із 242, зареєстрованих у залі 
засідань.                                                                n

Сергій АСТАХОВ,
фото автора

Кремль робить все для того, щоб україн-
ська влада не мала можливості перекинути 
на схід всі свої військові підрозділи та по-
кінчила з терористами. Загрозливим зали-
шається також узбережжя Азовського моря. 
Сьогодні з моря його контролює тільки 
Морська охорона, а вздовж берегової лінії 
крім прикордонників цю ділянку охороня-
ють придані Держприкордонслужбі баталь-
йони територіальної оборони. Саме стан 
захисту наших південних кордонів та ефек-
тивність застосування сил і засобів підроз-
ділів Азово-Чорноморського регіонального 
управління минулого тижня перевіряв Голо-
ва Держ прикордонслужби Микола Литвин. 

Пріоритетними питаннями були: стан 
взаємодії із підрозділами Збройних Сил на 
адміністративній межі з АР Крим, облашту-
вання ВПС «Червоний чабан», діяльність 
різних перевірочних служб на контрольному 
посту «Каланчак», застосування курсантів 
Національної академії ДПСУ, які входять 
до складу однієї з мотоманеврених груп, що 
придана АзЧРУ. 

Актуальність цих питань викликана 
тим, що поблизу адміністративного кор-
дону з Херсонською областю збройні сили 
Росії продовжують зосереджувати свої сили 
та засоби наступального характеру. Тільки 
наприкінці червня на блокпосту в районі 
газорозподільчої станції в селі Стрілкове 
Генічеського району Херсонської облас-
ті з російського боку з’явились реактивна 
система залпового вогню «Град», зенітно-
ракетний комплекс С-300, 2 БТР, 2 БМП, 
паливозаправник та10 вантажних автомобі-
лів з 4 гарматами. 

А ось одне з останніх повідомлень прес-
служби нашого відомства: «19 липня в райо-
ні позиції збройних сил Росії на газорозпо-
дільній станції поблизу селища Стрілкове 
Херсонської області зафіксовано вихід на 
вогневі позиції та розгортання в бойовий 
порядок 4 танків, 3 БТР і до 100 військовос-
лужбовців. Також було помічено рух двох ко-
лон (по 7 гаубиць у кожній) із Сімферополя у 
напрямку Джанкоя, які надалі прямували до 
населеного пункту Перекоп». 

Зазначимо, що такі перегрупування 
майже щоденно фіксуються оперативно-
черговими службами ДПСУ. 

Під час перевірки готовності підрозді-
лів Херсонського та Бердянського загонів 
до оборони південного кордону Микола 
Литвин чималу увагу приділив питанням 
територіальної оборони. Він не тільки пере-
вірив місця базування підрозділів, визначав 
їм завдання, але й скорегував взаємодію зі 
штатними відділами прикордонної служби 
та місцевими органами влади. 

Більшість особового складу батальйонів 
– вже дорослі люди з досвідом служби в різ-
них військових формуваннях України і на-
віть колишнього Радянського Союзу. Вони 
залишили свої родини та поїхали захищати 
цілісність нашої Батьківщини. Дехто навіть 
проситься відразу на фронт. Проте, на дум-
ку Голови Служби, сьогодні їхнє завдання 
із прикриття узбережжя не менш важливе 
для держави, ніж прямий вогневий контакт 
з ворогом на сході країни. Згадаємо лише 
події 5 липня, коли терористи здійснили на-
пад на пункт технічного спостереження на 
узбережжі Азовського моря. Тоді близько 
15 терористів підійшли з боку Росії на двох 
маломірних плавзасобах та висадились в ра-
йоні населеного пункту Сєдове Донецької 
області. Прикордонників вони атакували 
підступно вночі, застосовували міномети та 
стрілецьку зброю. Під час бою загинув один 
військовослужбовець (ще один від отрима-
них поранень помер наступного дня в госпі-
талі) та ще вісім дістали поранення.

Але висновки з того, що сталося, було 
зроблено. Зараз узбережжя вкрито транше-
ями та прихованими вогневими позиціями, 
побудовані бліндажі та інші види укрит-
тя. Хлопці впевнено кажуть: ворог тут не  
пройде. 

На жаль криміногенна обстановка в 
південному регіоні останнім часом погір-
шилася. Нещодавно у Генічеському районі 
прикордонники спільно зі співробітниками 
СБУ та МВС затримали бандформування, 
яке в населеному пункті Фрунзе розтрощи-
ло центральний офіс товариства «Дніпро». 
Окрім зареєстрованої зброї, у затриманих 
осіб було вилучено 16 пляшок із «коктейлем 
Молотова» та 24 саморобні шумові гранати. 
У правоохоронців є всі підстави вважати, що 
це – не єдине екстремістське угрупування, 
що діє в прикордонні. 

Проте є впевненість у тому, що завдяки 
об’єднавння зусиль правоохоронців та мо-
білізованих військовослужбовців буде ство-
рено ефективну систему охорони та оборони 
південних районів України.                             n

Резерви – до строю
Верховна Рада України ухвалила 
закон про затвердження 
Указу Президента України 
Петра Порошенка «Про 
часткову мобілізацію». На 
підтримку відповідного 
законопроекту  проголосували 
232 народних депутати. Закон 
набуває чинності з дня його 
опублікування.

Південь: ворог не пройде

На тлі досить  успішних 
дій  сил  антитерористичної 
операції на сході країни 
неможна забувати й про інший 
напрямок прямої зовнішньої 
загрози:  постійне збільшення 
присутності збройних 
формувань Російської 
Федерації, що захопили Крим 
та концентрують військову  
техніку біля  материкової 
частини України, аж ніяк не 
сприяє зменшенню напруги в 
південному регіоні.

n Парад, 
молебень  
та салют

Президент України Петро 
Порошенко підписав Указ 
про відзначення 23-ї річниці 
незалежності України. Згідно з 
документом влада має забезпечити 
проведення параду військ у 
столиці України – місті-герої 
Києві та місті-герої Одесі 24 
серпня 2014 року. Зокрема, також 
відбудеться покладення квітів до 
пам'ятників та пам'ятних знаків 
видатним діячам українського 
державотворення, борцям за 
незалежність України, місць 
поховань громадян, які загинули, 
виборюючи демократичний вибір 
та відстоюючи конституційні 
засади демократії, права і свободи 
людини під час Революції 
гідності. Також в указі йдеться 
про додаткові заходи щодо 
надання державної підтримки 
сім'ям громадян, що загинули, 
втратили здоров'я, виборюючи 
демократичний вибір та 
відстоюючи конституційні засади 
демократії, права і свободи 
людини під час Революції гідності. 
Петро Порошенко наказав 
владі звернутися до релігійних 
організацій з пропозицією 
провести вранці 24 серпня 
2014 року молебні за Україну.  
«Міністерству оборони України, 
обласним, Київській міській 
державним адміністраціям 
забезпечити проведення 24 серпня 
2014 року на відзначення 23-ї 
річниці незалежності України 
святкового салюту двадцятьма 
артилерійськими залпами у Києві 
та Одесі, містах, де розташовані 
штаби та види оперативних 
командувань Збройних Сил 
України, а також святкових 
феєрверків в інших обласних 
центрах», – йдеться в Указі.

Максим МАЛОВ

n Особливий 
відпочинок

Президент України підписав 
Закон, яким регулюється надання 
відпусток військовим під час 
проведення мобілізації або 
воєнного стану. В особливий 
період з моменту оголошення 
мобілізації до часу введення 
воєнного стану або до моменту 
прийняття рішення про 
демобілізацію військовослужбовці 
зможуть отримувати щорічну 
основну відпустку лише за 
умови одночасної відсутності 
не більше 30% загальної 
чисельності особового складу 
підрозділу. Під час воєнного стану 
можуть надаватися відпустки 
за сімейними обставинами та 
з інших поважних причини 
із збереженням грошового 
забезпечення, але тривалістю 
не більше 10 днів. Відповідно 
до Закону, припиняється 
надання військовослужбовцям 
у вказані періоди інших видів 
відпусток, крім відпусток 
військовослужбовцям-жінкам у 
зв’язку з вагітністю, пологами, 
для догляду за дитиною, а також 
відпусток у зв’язку з хворобою 
або для лікування після тяжкого 
поранення за висновком 
військово-лікарської комісії.

Ганна ЧАБАРАЙ
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ГАРЯЧІ БУДНІУСЕ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ

Андрій КУЧЕРОВ,
фото автора

Закінчення. Початок на 1-й стор.
З метою реалізації нових підходів до під-

готовки охоронців кордону, на базі Кіно-
логічного навчального центру розпочалась 
підготовка першої групи кінологів, помічни-
ки яких будуть навчатись мінно-вибуховій 
справі. До неї залучились не тільки фахівці 
прикордонного відомства: так, були заку-
плені цуценята німецьких та бельгійських 
вівчарок та лабрадори, держава збільшила 
видатки на харчування та обладнання для 
підготовки собак. Але неоціненну  допомогу 
надають небайдужі громадяни та громадські 
організації. Так, нещодавно Кінологічна 
спілка України передала прикордонному 
відомству чималу кількість щенят, а хазяї 
собак пропонують улюбленців різного віку  
взяти служити на кордон.

Після проходження базового навчання 
спеціальна комісія визначить ступінь готов-
ності собак виконувати обов’язки у бойових 
умовах, найбільш підготовлених відправлять 
на східні кордони. Решта, після усунення не-
доліків та іспитів, теж поїде боронити україн-
ський кордон. Жарти – в сторону, особливо 
коли за справу береться натренований при-
кордонний собака!                                                   n

Валентина ЛАЗАРЧУК

Вибір саме цього заводу 
цілком очевидний, впевнений 
заступник директора департа-
менту – начальник управлін-
ня інженерного та технічного 
забезпечення Департаменту 
матеріально-технічного забез-
печення Адміністрації ДПСУ 
генерал-майор Віктор Кривий. 
Насамперед, через команду 
професіоналів, яка набувала 
свій досвід не один рік. До речі, 
коли можливість співпраці за-
воду з прикордонниками тільки 
розглядалася, керівники Мико-
лаївської ОДА й згаданого під-
приємства подарували «зеленим 
кашкетам» рухомий блок-пост, 
який наразі успішно служить на 
благо відомства.

Роботи з ремонту БТРів вже 
розпочато. В чому, власне, й пе-
реконалася спеціальна комісія 
Адміністрації ДПСУ на чолі з 
Головою Служби генералом ар-
мії України Миколою Литвином 
під час візиту на завод. Корис-
туючись нагодою, працівники 
підприємства продемонструва-
ли власні технічні розробки, з 
якими й виступають на ринку 
озброєння. 

Для прикладу, БТР-70, на-
званий «Ковчегом», по суті може 
слугувати пересувним шпита-
лем. Для цього є найнеобхідні-
ше медобладнання. В машині 

можна перевозити до 10 пора-
нених. Ідея Миколі Литвину ви-
далася цілком доречною. Тому, 
не гаючи часу, він розпорядився 
придбати такий «Ковчег». 

Своєю увагою не оминули 
прикордонники й низку інших 
модернізацій, що проводить за-
вод на базі вже наявної техніки. 
Зокрема, мова йде про БТРи із 
протимінним днищем та таки-
ми ж сидіннями, що зменшують 
травмування персоналу в разі 
підриву. Працівники заводу роз-
повіли, що не проблема також 
встановлювати системи конди-
ціонування у «перепрошитих» 

БТРах. Словом, для подальшої 
співпраці між Держприкордон-
службою та підприємством під-
став більше, ніж вдосталь.

На завершальному етапі 
штатний екіпаж нашого відом-
ства прибуде до Миколаєва для 
контрольного пробігу машин, 
випробування їх боєздатності 
в польових умовах. Після того 
броньовики вирушать на охо-
рону українського кордону. 
А доти працюватиме комісія, 
сформована на базі Херсон-
ського прикордонного загону, 
яка спостерігатиме за перебігом 
робіт.                                              n

Броня кріпка – кордон міцніше
Міністерство оборони 
України передало 
Держприкордонслужбі 
20  БТРів. Наразі 
фахівці Миколаївського 
бронетанкового заводу 
докладають усіх 
зусиль, аби якомога 
якісніше провести їх 
капітальний ремонт.

АЗИ МАЙСТЕРНОСТІ

Запах на ім’я «Смерть»

n Панамський 
канал 
перекрито

Аналізуючи останні затримання 
одеських прикордонників, можна 
зробити висновок, що літній сезон 
для «туристів»-нелегалів у самому 
розпалі. Так, правоохоронці 
«Іллічівського морського порту», 
як і зазвичай, взялися оглядати 
вантажний теплохід, що прибув під 
стягом Панами. Проте незабаром 
службовий собака запідозрив там 
присутність «пасажирів». Уважно 
перевіривши конструктивні 
особливості вантажівок, що 
перевозилися теплоходом, 
прикордонники виявили 8 осіб. 
Причому «туристи» розмістилися 
на осях між задніми колесами 
причепів кількох автомобілів. 
Троє псевдопасажирів  виявилися 
громадянами Марокко, ще троє 
– сирійцями, решта –  вихідцями 
з Лівії. Як з’ясувалося, всі вони 
мали намір потрапити до країн 
Євросоюзу. До речі, минулого 
тижня на цьому ж теплоході, 
прикордонники виявили ще двох 
таких «пасажирів» – палестинця 
й марокканця. Мандрівники 
переховувалися у такий же спосіб, 
як і їх «послідовники».    

Оксана ПОШТОВА

nЩе той 
племінничок

Війна війною, а про 
родичів забувати не можна. Але 
чернігівські прикордонники 
засумнівалися у щирості благих 
намірів 23-річного росіянина. 
Той, прибувши до пункту 
пропуску «Нові Яриловичі» на 
велосипеді, заявив, що слідує до 
своєї тітки в Чернігові. Однак 
надалі не зміг підтвердити 
інформацію про заплановане 
перебування на території України. 
Та й навряд чи племіннику 
так необхідно було тягнути до 
родички військовий квиток, 
GPS-навігатор, військовий 
монокуляр, ніж та цифровий 
фотоаппарат. Враховуючи як і де 
міг застосувати свою амуніцію 
росіянин, правоохоронці 
заборонили йому в’їзд в Україну 
терміном на 3 роки.

Олександр ДУДКО

n Не доїхав на 
525 тис. гривень

Через пункт пропуску 
«Порубне» намагався виїхати 
до Румунії наш співвітчизник. 
Оглядаючи автобус марки 
«Неоплан», яким кермував 
українець, прикордонники 
Чернівецького загону спільно з 
працівниками митниці виявили 
під підлогою, в порожнинах за 
облаштованим телевізором та 
санвузлі сховки з тютюновими 
виробами. Всього в тайниках 
було 1250 пачок сигарет. На водія 
складено адмінпротокол. Та 
найцікавіше те, що на сигаретах 
правопорушник міг заробити 
20 тис гривень. А в результаті, 
не лише втратив свій «товар», 
але й автомобіль, вартістю в 25 
разів вищою, аніж міг бути піж 
заробіток. «Неоплан» оцінили в 
півмільйона гривень.

Людмила ТКАЧЕНКО
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ЗНАКОВА ПОДІЯ 

Спілкувався 
Андрій КУЧЕРОВ

– Володимире Андрійовичу, 
чверть віку тому життя нашої 
держави було багатим на полі-
тичні події та доленосні рішення. 
Що, на Вашу думку, варто виді-
лити з точки зору державотво-
рення?

– В історії боротьби україн-
ської нації за свою незалежну 
державність в одному ряду з Ак-
том проголошення незалежності 
України стоїть Декларація про 
державний суверенітет України, 
та Всеукраїнський референдум, 
проведений 1 грудня 1991 року. 
Зазначені три події, на моє твер-
де переконання, стали знакови-
ми, визначними і визначальними 
етапами цієї боротьби. 

– Нині російська влада нази-
ває процеси, які призвели до роз-
паду СРСР, штучними, а рішення 
колишніх республік – неправомір-
ними. Яка Ваша думка з цього при-
воду?

– Політичні події тих часів 
стали наслідком краху СРСР, як 
системи, що вичерпала свій ре-
сурс та показала свою неспро-
можність на існування. Для 
російських імпер-шовіністів 
на кшталт Владіміра Путіна 
розпад «імперії зла» став гео-
політичною трагедією. А для 
українського національно-
визвольного руху був геополі-
тичним тріумфом. 

Повертаючись до подій 90-х 
років минулого століття я би 
виділив кілька суттєвих мо-
ментів. Важливою віхою у жит-
ті суспільства того часу стали 
вибори депутатів СРСР у 1989 
році. Їх проведення уперше ви-
йшло з-під контролю КПРС і 
внаслідок цього до найвищого 
органу державної влади СРСР 
було обрано також представни-
ків національно-патріотичних 
сил з різних союзних республік. 
Позиції КПРС було суттєво пі-
дірвано, коли 14 березня 1990 
року З’їзд народних депутатів 
СРСР скасував статтю 6 Кон-
ституції СРСР. Вона визначала 
компартію як керівну силу сус-
пільства. Внаслідок відміни цієї 
статті в окремих союзних рес-
публіках утворилися нові легі-
тимні центри влади з активними  
представниками національно-
демократичних сил. Під впливом 
їхніх вимог республіканські за-
конодавчі органи без узгоджен-
ня з московським керівництвом 
почали ухвалювати нормативні 
акти, спрямовані на утверджен-
ня суверенітету союзних респу-
блік, значне обмеження або по-
вну ліквідацію влади союзного 
центру. Парламенти республік 
приймали закони, акти, поста-
нови і декларації про державний 
суверенітет. Найпоширенішою 
була назва «декларація». Цими 
документами союзні республіки 

реалізували своє право на само-
визначення, а конкретніше – на 
вихід із СРСР, яке було перед-
бачене союзною і республікан-
ськими конституціями. Отже 
діяли законодавчі органи цілком 
правомірно.

– Політологи назвали той пе-
ріод «парадом суверенітетів». Цей 
термін відображає тодішні події?

– Ухвалення республіками 
актів про державний суверені-
тет, яке тривало з листопада 1988 
року по грудень 1990 року, дійсно 
називали «парадом сувереніте-
тів». Але цей процес був скоріше 
«війною суверенітетів» союзних 
республік з суверенітетом СРСР, 
оскільки в республіканських ак-
тах проголошувався пріоритет 
республіканських законів над со-
юзними. 

Першим своєрідним пострі-
лом у цій «війні» була ухвалена 
16 листопада 1988 року Верхо-
вною Радою Естонської РСР 
Декларація про суверенітет цієї 
республіки, яка встановлювала 
верховенство естонських зако-
нів на їх території. 18 квітня та 28 
липня 1989 року подібні декла-
рації ухвалили законодавчі орга-
ни Литовської РСР і Латвійської 
РСР, відповідно. У згаданих актах 
у тій чи іншій формі зазначалося, 
що майбутній статус республік у 
складі СРСР має визначатися на 
договірній основі. 

23 вересня 1989 року Верхо-
вна Рада Азербайджанської РСР 
ухвалила Конституційний Закон 
«Про суверенітет Азербайджан-
ської РСР». У ньому встанов-
лювалося, що Азербайджанська 
РСР «суверенна соціалістична 
держава у складі СРСР», на всій 
території якої діють її закони і за-
кони СРСР, які не порушують су-
веренні права Азербайджанської 
РСР.

На початку 1990 року прибал-
тійські республіки декларують 
вихід зі складу СРСР. 2 лютого 
народні депутати Естонської 
РСР усіх рівнів ухвалили «Де-
кларацію з питань державної не-
залежності Естонії», а 23 лютого 
Верховна Рада Естонської РСР 
приймає постанову «Про підго-
товку до державної незалежності 
Естонії». До прибалтійських рес-
публік приєднується Грузинська 
РСР. Її парламент 9 березня 1990 
року ухвалює постанову «Про 
гарантії захисту державного су-
веренітету Грузії». У постанові, 
зокрема, зазначалося: Верховна 
Рада Грузинської РСР прагне до 
анулювання наслідків порушень 
договору між Грузією і Радян-
ською Росією від 7 травня 1920 
року для Грузії і до відновлення 
прав Грузії. Пропонувалося по-
чати переговори про відновлення 
незалежної грузинської держави. 
Так що читач, спираючись на на-
ведені мною факти, зрозуміє, що 
бажання республік Союзу само-
стійно визначати своє майбутнє 
не було стихійним або неправо-
мірним процесом. 

– Володимире Андрійовичу, 
розкажіть як народжувалася ідея 
щодо розробки Декларації про дер-
жавний суверенітет України?

– Вперше питання про необ-
хідність ухвалення Верховною 
Радою такого документа у квітні 
1990 року переніс у практичну 
площину Іван Заєць. Іван Олек-
сандрович звернувся до мене із 

пропозицією терміново підготу-
вати проект Закону про держав-
ний суверенітет України. Я це 
зробив. Це був досить стислий 
документ, який концептуально 
відрізнявся від декларацій і ак-
тів, ухвалених прибалтійськими 
республіками, оскільки орієн-
тував не на революційний, а на 
еволюційний шлях відновлення 
державної незалежності України. 

Одночасно доцент Київсько-
го університету Петро Марти-
ненко розробив проект Закону 
про державний суверенітет Укра-
їни. Обидва документи стали 
предметом обговорення на на-
раді, яка відбулася у травні 1990 
року за участі провідних юристів-
міжнародників та народних де-

путатів. Більшість учасників 
зібрання висловилася за доціль-
ність розробки документа у фор-
мі Декларації.

Для опрацювання проекту 
документу було створено робочу 
групу, яку очолив Сергій Івано-
вич Дорогунцов, народний де-
путат України, доктор економіч-
них наук, голова ради з вивчення 
продуктивних сил Української 
РСР Академії наук УРСР. Робота 
над текстом проекту Декларації 
тривала протягом травня 1990 
року. Розроблений групою про-
ект мав назву «Декларація про 

державний суверенітет Україн-
ської РСР» і складався з 11 роз-
ділів. Документ завершували два 
великі за обсягом розділи під на-
звами «Невід’ємні суверенні пра-
ва Української РСР» та «Новий 
Союзний Договір».

Ще одним документом, під-
готовленим робочою групою, 
був проект Постанови Верховної 
Ради «Про порядок здійснення 
Декларації про державний суве-
ренітет Української РСР». Зга-
дані документи, згодом, під час 
їх обговорення в комісіях і на 
пленарних засіданнях Верховної 
Ради зазнали суттєвих змін.

– Напевно шлях від проекту до 
голосування у Верховній Раді не був 
легким...

– Так, існувала певна проце-
дура. Проекти згаданих докумен-
тів були схвалені Президією Вер-
ховної Ради і на початку червня 
1990 року роздані всім народним 
депутатам. Після цього до Комі-
сії з питань державного сувере-
нітету міжреспубліканських та 
міжнаціональних відносин на-
дійшло ще шість проектів Декла-
рації. А народний депутат Леонід 
Сватков запропонував ухвалити 
Постанову про державну неза-
лежність України, яка складалася 
всього з одного речення: «Вер-
ховна Рада України проголошує 
державну незалежність України». 
Так, що палітра думок у політиків 
була в ті часи різноманітною.

Обговорення Декларації роз-
почалося о 16 годині 28 червня 
на п’ятдесят третьому пленар-
ному засіданні Верховної Ради. 
Не вдаючись до подробиць ска-
жу, що доопрацьований Комі-
сією варіант проекту знову став 
предметом постатейного об-
говорення, яке відбувалося 11, 
12 і 13 липня під час пленарних 
засідань Верховної Ради. Ухва-
лення Декларації про державний 
суверенітет України відбулося о 
10 годині 8 хвилин 16 липня 1990 
року на пленарному засіданні се-
сії Верховної Ради. Відповідно до 
стенограми засідання та за уточ-
неними даними «за» проголосу-
вало 357 депутатів, «проти» – 3, 
утрималося 0, не голосувало 26. 
Пізніше 17 народних депутатів, 
посилаючись на поважні причи-
ни, звернулися до Секретаріату 
Верховної Ради з офіційними за-
явами про зарахування їхнього 
голосу «за». Ухвалений Верхов-
ною Радою документ був про-
грамою відновлення незалежної 
державності України.

– Яким чином відбувалось ре-
алізація зафіксованої в Декларації 
програми? 

– Здійснення Декларації від-
бувалося у двох напрямках: шля-
хом створення проекту нової 
Конституції України та ухвален-
ня Верховною Радою окремих 
законів і постанов, у тому числі 
і таких, якими вносилися зміни 
в діючу тоді Конституцію УРСР 
1978 року.

Попервах через низку 
об’єктивних і суб’єктивних при-
чин виникало чимало перешкод, і 
пройти зазначений шлях приско-
реним темпом не виходило. До-
сить сказати, що Верховна Рада 
ухвалила постанову про ство-
рення Комісії з розробки Кон-
ституції Української РСР лише 
24 жовтня 1990 року. Відповід-
но до цього документа Верховна 
Рада мала розглянути концепцію 
нової Конституції у грудні 1990 
року. Схвалений невдовзі план 
роботи комісії передбачав подан-
ня проекту нової Конституції на 
розгляд Верховної Ради з наступ-
ним винесенням його на всена-
родне обговорення до 1 травня 
1991 року. Проте 19 червня 1991 
року Верховна Рада спромоглася 
схвалити лише концепцію нової 
Конституції України. За таких 
умов інструментом реалізації Де-
кларації стала законотворчість 
поза межами процесу створення 
нової  Конституції України. 

Заглавна буква свободи
16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про 
державний суверенітет України. Цей документ став першим серйозним 
кроком до набуття нашою державою справжньої незалежності.  
В сьогоднішньому номері газети спілкуємось з автором першого проекту 
Декларації Володимиром Василенком. 

ВІЗИТНА КАРТКА СПІВРОЗМОВНИКА

Володимир Андрійович Василенко – український правознавець-
міжнародник, заслужений юрист України, Надзвичайний і Повно-
важний посол України, доктор юридичних наук професор. 

Закінчив юридичний факультет Київського державного універси-
тету ім. Т. Г. Шевченка у 1959 році та аспірантуру за спеціальніс-
тю «Міжнародне право» у 1964 році. В 1972-1992 рр. був науковим 
консультантом Міністерства закордонних справ України з правових 
питань. 

З 1993 року – посол у країнах БЕНІЛЮКС, а також представник 
України при Європейському Союзі та НАТО. В 1998-2002 рр. посол у 
Великій Британії і за сумісництвом в Ірландії та представник Укра-
їни в Міжнародній морській організації.

У 1991-2009 рр. неодноразово брав участь у роботі Генеральної 
Асамблеї ООН як експерт, радник, заступник члена делегації і член 
делегації України, представляючи Україну у Третьому (питання прав 
людини) та Шостому (юридичні питання) комітетах.

У 2001 році обраний Генеральною Асамблеєю ООН до Міжнарод-
ного Кримінального Трибуналу з колишньої Югославії, де працював 
суддею з квітня 2002 року по січень 2005 року.

З 2006 року по 2010 рік – представник України в Раді ООН  з прав 
людини. У 2008-2009 рр. Уповноважений Уряду України в Міжнарод-
ному Суді ООН щодо розмежування економічних зон між Україною та 
Румунією у Чорному морі. 
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З ПЕРШИХ ВУСТ

Першорядне значення для 
розбудови незалежної державнос-
ті України стало формування по-
літичних, правових і економічних 
підвалин її суверенітету. Одно-
часно зі створенням відповідної 
комісії, Верховна Рада України 
ухвалила Закон «Про зміни і до-
повнення до Конституції (Основ-
ного Закону) Української РСР», 
який з посиланням на Деклара-
цію вніс у тіло діючої Конституції 
низку радикальних коректив.

Насамперед із розділу «По-
літична система» було вилучено 
статтю  про керівну і спрямову-
ючу роль КПРС у державному і 
суспільному житті, а в статті 3 і 7 
замість принципу демократич-
ного централізму запроваджено 
принцип розподілу повноважень 
державних органів, які форму-
ються на засадах виборності за 
участю всіх політичних партій і 
громадських організації відповід-
но до Конституції і законів Укра-
їнської РСР.

Неабияке практичне значен-
ня мали конституційні зміни, 
спрямовані на відновлення су-
веренних повноважень України 
і утвердження пріоритету респу-
бліканської юрисдикції над со-
юзною. Так замість формули про 
обов’язковість дії законів СРСР 
на території УРСР новий закон 
запроваджував наступну норму: 
«На території Української РСР 
забезпечуються верховенство за-
конів республіки».

Важливою сферою стало фор-
мування національної економіки 
України. Керуючись розділом VІ 
Декларації, Верховна Рада ще 3 
серпня 1990 року ухвалила Закон 
«Про економічну самостійність 
Української РСР». Тим самим 
було започатковано розбудову 
економічної системи країни як 
незалежної держави, а не як скла-
дової частини СРСР. 

До кінця 1990 року Верхо-
вна Рада України ухвалила такі 
важливі закони, як «Про  ціни та 
ціноутворення», «Про державну 
податкову службу Української 

РСР», «Про бюджетну систему 
Української РСР», а протягом 
лютого – червня 1991 року «Про 
власність», «Про підприємни-
цтво», «Про банки та банківську 
діяльність», «Про цінні папери та 
фондову біржу» та «Про систему 
оподаткування».

Відповідно до цих законів, в 
Україні було запроваджено влас-
ний державний бюджет та визна-
чено джерела бюджетних надхо-
джень, створено Національний 
банк і республіканські акціонерні 
комерційні банки, почав форму-
ватися ринок цінних паперів. На 
черзі було запровадження власної 
грошової одиниці. 

В інтерв’ю всесоюзній газе-
ті «Труд» 26 червня 1991 року у 
відповідь на запитання, чи буде 
українська «гривня» чи «карбо-
ванець», Леонід Кравчук заявив:  
«...застосування фінансово-
захисних засобів – наше суве-
ренне право. І тут жодні талони і 
купони не змінять на краще. Це 
лише напівзаходи і до того ж тим-
часові. Докорінно ситуацію може 
змінити лише власна валюта при 
відповідному курсі».

– Сьогодні це може звучати з 
певним гумором, але як Декларація 
про державний суверенітет Укра-
їни була сприйнята за кордоном? 
Українські дипломати почали пра-

цювати самостійно, без вказівок з 
Москви?

– Першою самостійною пу-
блічною зовнішньополітичною 
акцією України була Заява Верхо-
вної Ради Української РСР від 2 
серпня 1990 року з приводу Ірако-
Кувейтського збройного конфлік-
ту. Знаковою подією була участь 
України у 45-й сесії Генеральної 
Асамблеї ООН, делегація якої 
вперше керувалася у своїй роботі 
Директивами, затвердженими не 
в Москві, а Радою Міністрів Укра-
їнської РСР.

Це були перші кроки. Далі за 
ініціативою МЗС України Вер-
ховна Рада 31 жовтня 1990 року 
ухвалила Постанову «Про реалі-
зацію Декларації про державний 
суверенітет України у сфері від-
носин з радянськими республі-
ками». Вона доручала Комісії з 
питань державного суверенітету, 
міжреспубліканських і міжнаці-
ональних відносин доопрацюва-
ти Концепцію про принципи та 
основні напрями співробітництва 
Української РСР з радянськими 
республіками і визначала загаль-
ний порядок укладання міждер-
жавних угод з ними. До прого-
лошення незалежності Україна 
підписала повномасштабні між-
державні договори з Російською 
Федерацією (19 листопада 1990 
року), Білорусією (29 грудня 1990 
року), Казахстаном (20 лютого 
1991 року), Киргизстаном (2 квіт-
ня 1991 року). 

Ініційовані Україною дого-
вори були укладені відповідно до 
вимог міжнародного права та під-
писані не в Москві, а в столицях 
договірних сторін — Києві, Мін-
ську, Алма-Аті, Бішкеку, і стали 
переконливою демонстрацією 
волі і спроможності ключових 
республік Союзу регулювати свої 
відносини самостійно і незалеж-
но від централізованих структур 
СРСР.

З точки зору міжнародно-
го права ці угоди і домовленості 
означали юридичне визнання 
України de facto з боку семи євро-
пейських держав. Найбільш про-
мовисто про це свідчили Декла-
рація про принципи та основні 
напрямки розвитку українсько-
польських відносин від 13 жовтня 
1990 року та Декларація про осно-
ви відносин між УРСР та Угор-
ською Республікою від 31 травня 
1990 року. В обох документах сто-
рони висловили намір встанови-
ти дипломатичні, консульські та 
торговельні відносини у повному 
обсязі та обмінятися відповідни-
ми офіційними представництва-
ми.

Так закладалися підвалини 
майбутнього широкого міжнарод-
ного визнання України. З позицій 
сьогодення результат здається до-
сить скромним, але насправді це 
був неабиякий успіх української 
дипломатії з огляду на системну 
протидію Міністерства закор-
донних справ СРСР та сильний і 
жорсткий тиск, який Радянський 
уряд чинив на інші держави, пе-
реконуючи їх не започатковувати 
двосторонні відносини з Украї-
ною.

– Дякую за змістовні від - 
повіді.                                                  n

Вороги  
пізнаються в біді
Як змінилися відносини прикордонного 
відомства України із взаємодіючими 
правоохоронними структурами інших 
держав, а особливо – Росії розповів 
під час прес–конференції директор 
Міжнародно–правового департаменту 
Адміністрації Держприкордонслужби 
генерал–лейтенант Олександр 
Мельников.

Валентина ЛАЗАРЧУК

Безумовно, загострення становища на українському 
Сході не могло не відобразитися на взаєминах між 
силовими структурами України та інших держав. Різниця 
тільки в тому, що хтось усіляко намагається підтримати 
й допомогти українцям, а хтось – посилено сприяє 
бандформуванням, що ледь не щодня завдають втрат 
нашим захисникам. Олександр Мельников звернув увагу 
на те, що російська сторона не лише не виконує свої 
зобов’язання за двосторонніми договорами, але й відкрито 
діє проти нашої країни. Починаючи з квітня нинішнього 
року вітчизняні прикордонники постійно фіксують 
спроби незаконного переміщення з території сусідньої 
держави осіб, транспорту, зброї. Вже системним стало 
використання росіянами безпілотних літальних апаратів 
на нашій території. Тим не менш, російські колеги вперто 
цього не помічають, точніше вдають, що не помічають. 
Враховуючи, що практично всі дії бойовиків координують 
саме спецпідрозділи ФСБ РФ, то логічно, що такого роду 
правопорушення й надалі залишатимуться «невидимими» 
для пильного ока російського правоохоронця.

У той час як представники цивілізованого світу 
намагаються хоч чимось допомогти, «браття»-слов’яни 
продовжують демонструвати верх свого цинізму в 
ставленні до подій в Україні. Для прикладу Олександр 
Григорович розповів про трагедію, коли від залпу ракетної 
системи «Град» загинули наші військові, серед яких був 
Ігор Момот, який посмертно отримав звання генерал-
майора. Так от, на адресу Служби надходили листівки зі 
словами співчуття від правоохоронних структур інших 
держав. Утім, не надійшло жодного слова співчуття від 
колег з Білорусі та Росії. Натомість, останні повідомили 
нас про те, що «в результате обстрела зафиксирован факт 
гибели домашнего животного на территории России». 
Дійсно, таке навіть коментувати не потрібно. На сьогодні 
діяльність Держприкордонслужби в Раді керівників 
прикордонних відомств країн СНД призупинена. Про 
обмін оперативною інформацією та аналіз ризиків 
зі  співробітниками ФСБ РФ також не йдеться. Тобто 
в боротьбі з транскордонною злочинністю російські 
правоохоронці нам більше не помічники.

На даний час для прикордонного відомства діють лише 
ті проекти з міжнародно-технічної допомоги, що були 
укладені ще з початку антитерористичної операції (АТО). 
Єдиним новим договором про допомогу є договір зі 
США про виділення технічної допомоги на суму 8,4 млн. 
доларів. На жаль, броньовану техніку, що вкрай необхідна 
«зеленим кашкетам», Україна не отримує. Проте на 
жовтень вже анонсовано міжнародну конференцію 
донорів для допомоги Україні. Серед основних питань 
порядку денного – зміцнення потенціалу українського 
кордону. Така ініціатива, звичайно, похвальна, але до 
жовтня ще багато часу, а критичною ситуація стає вже 
зараз.                                                                                            n
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ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ

Меценат-стахановець Сергій Шахов:

«З нами – правда, отже з нами – Господь»
Кілька днів тому на території однієї 
з частин Держприкордонслужби 
Київського гарнізону відбулася 
передача бронежилетів. Засоби 
захисту, такі необхідні нині 
прикордонникам, які воюють 
з терористами на Донбасі, 
передав уродженець цієї 
землі громадський діяч Сергій 
Шахов. Користуючись нагодою, 
наша газета поспілкувалася з 
благодійником.

Олег БОЙКО,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Церемонія передачі бронежилетів 
пройшла без зайвого пафосу. Вона, ско-
ріше, нагадувала зустріч фронтовиків, і 
де-факто такою була. По обидва боки три-
буни були люди, які недавно повернули-
ся з передової. Присутні генерал Валерій 
Суботін, полковник Кирило Тишков, інші 
офіцери та сержанти, а також Сергій Ша-
хов знають що таке зона АТО не з новин 
чи чуток, а з власного досвіду. 

Того дня прикордонники отримали 
двадцять «броників» 5 класу захисту та ще 
десять – 4 класу. Хтось скаже, – небагато. 
А якщо рахувати їх як збережені життя?.. 
До того ж раніше заснована Сергієм Во-
лодимировичем громадська організація 
«Народна довіра» уже передала 60 броне-
жилетів воїнам Харківського загону, 100 
– прикордонникам Чернігівського загону, 
ще 90 бронежилетів та 60 сучасних кевла-
рових касок – охоронцям рубежу, які не-
суть службу в зоні АТО. 

 Начальник управління прикордонної 
служби Адміністрації Держприкордон-
служби генерал-майор Валерій Суботін 
подякував Сергію Шахову, а в його осо-
бі – й усім небайдужим людям, хто під-
тримує прикордонників, Збройні сили, 
Нацгвардію України. Ці люди не лише 
підтримують матеріально, а й піднімають 
дух воїнства, бо показують, що народ і вій-
сько – єдині.

У свою чергу уродженець Донбасу за-
явив, що на нашу землю знов прийшов 
загарбник, який вважав Україну легкою 
здобиччю. Прорахувався. Дійсно, нашу 
країну, її військо десятиліттями обкрадали 
і знищували, але противник не врахував 
силу духу українців. Духу дідів – хліборо-
бів та шахтарів, які колись зламали хребет 
коричневій чумі гітлерівської навали. Так 
само нинішньому поколінню судилося 
стати на захист рідної землі від путінської 
агресії, випалити осине гніздо терористів, 
яке закинув в Україну Кремль. 

– Мені за честь стояти поряд з вами, 
допомагати армії, вносити свою част-
ку в перемогу. З нами – правда, отже з 
нами – Господь і перемога буде за нами, 
– такими словами завершив свій ви-
ступ Сергій Шахов. Потім він відійшов 
від звичного для таких заходів протоко-
лу – особисто пройшов крізь весь стрій, 

потиснувши руку кожному присутньому 
прикордоннику. 

Особливо приємно було чути слова 
вдячності лейтенанта Володимира Гринь-
ка. Тому що Володя в цей день живий-
здоровий стояв на плацу, бо допоміг бро-
нежилет, пластина якого спинила ворожу 
кулю.  

Зважаючи на те, що гість прикордон-

ників, вельми шанована людина саме в 
тих краях, де нині точиться найгостріша 
боротьба за майбутнє України, і з ним від-
вертіше спілкуються та дослухаються до 
його думки земляки, ми поцікавилися у 
Сергія Шахова про сьогоднішні настрої 
жителів Донбасу. 

– Сергію Володимировичу, в деяких ра-
йонах на Сході нашої країни люди панічно 
боялися українських військовослужбовців, 
називали їх бандерівцями, «правим секто-
ром», карателями, зараз ці настрої зміни-
лись? 

– На наших теренах, а особливо у схід-
них регіонах України, уже давно триває 
гібридна війна. Ще до збройного супро-
тиву вона велася інформаційними, еконо-
мічними методами. Нині агресивний сусід 
уже практично не криється і заводить сво-

їх кадрових військових, спонсорує теро-
ристам бронетехніку, сучасне озброєння… 
І вже зараз люди зрозуміли хто справжній 
ворог, а ще півроку тому вони були зазом-
бовані, залякані, жахалися військовиків з 
упевненістю, що то «правий сектор» при-
їхав їсти дітей.

Людей налаштовували, що Київ зазі-
хає на їх культуру та звичаї, вони бачили 

загрозу в українській мові. Я, наприклад, 
змалку розмовляю російською, але з пова-
ги до своєї землі й родини вивчив україн-
ську. І після цього для багатьох на Сході я 
став бандерівцем.

Сьогодні у людей відкрились очі на 
те, хто насправді фашисти, що це росія-
ни, які нелегально заходять з-за кордо-
ну, вбивають українських військових та 
мирних мешканців, мародерствують на 
Луганщині та Донеччині. Вони можуть 
вбити людину лише за те, що вона роз-
мовляє українською. Люди бояться розпо-
відати журналістам, але мені повідали про 
підвали-катівні, в яких бойовики мучили 
та позбавляли життя неугідних. Чолові-
ка, який скаржився, що на його подвір’ї 
розгорнули «Град» застрелили на місці. 
Шахтарів змушують воювати, а тих, хто 

відмовляється заставляють копати окопи, 
б’ють, морять голодом.

– Настрої простих людей зрозумілі, а 
що скажете про еліту Луганської та Доне-
цької областей?

– На жаль, значною мірою тамтешні 
політики та чиновники – це зрадники. 
Я звертався до деяких підприємців, аби 
вони допомогли нашій армії. А ті відпо-
відали, що підтримують «ополченців». 
Не може бути довіри і до співробітників 
міліції, які загонами перекидалися на бік 
сепаратистів-терористів. Буквально дня-
ми у комуніста на дачі знайшли зброю, 
якою вбивали українських людей. Дай 
Боже, щоб сьогодні відновилася справед-
ливість, правоохоронна система, щоб ко-
жен отримав по заслузі. Ми знаємо, що 
є на Луганщині Єфремов, Голенко, При-
стюк, які практично підтримують сепара-
тистів, терористів і повинні за це відпові-
дати. 

– Скажіть, чи багато людей сьогодні 
допомагає Вам у підтримці українського 
війська?

– На жаль, не так багато, як цього хоті-
лося б. На сьогодні я практично забезпечив 
бронежилетами приблизно батальйон вій-
ськовослужбовців. Але, якби інші активні-
ше підключилися, то ми б могли врятувати 
більше життів. Тому я звертаюся до олі-
гархів, підприємців, громадян підтримати 
нашу ініціативу та допомогти прикордон-
никам, які протистоять зовнішньому во-
рогу, допомогти армії, народній міліції, 
яка зараз формується. І це треба робити 
сьогодні, не чекати поки державні структу-
ри проведуть тендери, інші бюрократичні 
процедури. Підтримати треба не лише бро-
нежилетами, а й елементарними речами:  
продуктами, сірниками, сигаретами. Хто 
не може матеріально – хоча б молитвою.

Крім того, наша громадська організа-
ція активно допомагає людям, які виму-
шено виїжджають з міст, де звірствують 
терористи. На сьогодні ми перевезли біль-
ше як тисячу сімей до Луцька, Львова, Ки-
єва, Харкова, Одеси.

– Ви спілкуєтесь з тими, хто поїхав у 
західні області? 

– Так, спілкуємося. Спочатку люди 
були налякані, потім здивовані, що їх при-
йняли як рідних, дали роботу, одяг, їжу, 
забезпечили всебічну підтримку, підпри-
ємці на західній Україні прихистили сім’ї 
з дітьми, оздоровлюють людей... Спершу 
вимушені переселенці одягали жовто-
блакитні стрічки, бо боялися що через 
російську мову з ними станеться щось 
страшне, а потім зрозуміли, наскільки 
вони були обмануті російською пропаган-
дою.

– Що хочете побажати прикордонни-
кам, армійцям, гвардійцям, які нині вою-
ють з терористами?

– Я бажаю бути пильними, бути силь-
ними, бути патріотичними живими та 
здоровими з перемогою повернутися до-
дому. Хай кожен військовий відчуває, що 
ми за них молимося. Хай кожний вій-
ськовий знає, що в нього велика родина 
– всі українці, що Захід і Схід разом.      n

Лейтенант Володимир Гринько:
– Під час нападу бойовиків 

на відділ прикордонної служби 
«Станично-Луганське» ми прий-
няли бій, який тривав кілька годин. 
Коли нападники обстрілювали нас, 
я відчув сильний удар в спину. Як 
з’ясувалося потім, це було пряме 
влучення зі стрілецької зброї, яке 
бронежилет 4 класу захисту ви-
тримав. Завдяки ньому, я сьогодні 
живий-здоровий і готовий надалі 
боронити кордон України. Хочу 
подякувати людям, які допомага-
ють нашим військовослужбовцям 
якісними засобами захисту.

ДОВІДКА «ПУ»

Сергій Володимирович Шахов – гро-
мадський та політичний діяч, меценат. 
Виріс у місті Стаханові Луганської об-
ласті. У 2008 році став переможцем кон-
курсу «Молода людина Луганщини» в но-
мінації «Молодий меценат року». У 2010 
році став людиною року м. Стаханова. У 
квітні цього року першим на Луганщині 
запропонував оплачувати здачу нелегаль-
ної зброї та російських диверсантів.
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ВОЇНУ НА ЗАМІТКУ

Андрій ГЕРАСИМКІВ 

ІНДИВІДУАЛÜНА ТАКТИКА
а) виáір укриття. Воно повинно бути зліва 

від вас, закриваючи корпус і більшу части-
ну голови. У такому випадку для ворожого 
вогню залишаються відкритими руки, плече 
і менша частина голови. Якщо укриття роз-
ташоване справа, то вам доведеться стріляти 
з лівого плеча що зовсім незручно (звичайно 
якщо ви не шульга). А стріляючи з правого 
плеча, за таких умов ви відкриєте противни-
ку значну частину тулуба і всю голову.

á) стрілüáа по кілüкоõ öіляõ. Зручні-
ше всього відкривати вогонь починаючи 
з крайньої правої цілі, розвертаючись по 
ходу стрільби ліворуч. Це пов’язано з тим, 
що людині-правші краще вдаються усі дії, 
пов’язані з поворотом ліворуч.

Ведучи вогонь по групі противника, що 
прямує фронтально, першим уражати до-
цільніше замикаючого, з подальшим пере-
несенням вогню на цілі, що рухаються спе-
реду. У такому випадку противних не одразу 
зорієнтується, що попав під вогонь. Якщо 
ж ви спочатку вразите ціль, що рухається в 
голові групи, противник одразу заляже, роз-
осередиться і відкриє вогонь у відповідь.

в) ді¿ при раптовій çустрі÷і ç групою про-
тивника. Негайно відкривайте вогонь у бік 
ворога зі всього, що у вас є. При цьому стрі-
ляти слід як можна частіше і швидше. Од-
ночасно переміщайтеся в бік супротивника 
і праворуч від нього (ліворуч від вас). Тоді 
члени групи ворога змушені будуть повер-
татися зліва направо, направляючи зброю в 
спини один одного.

Дійте якомога швидше. У перші секунди 
не шкодуйте патронів. Поки стріляєте боко-
вим зором намітьте собі укриття, де можна 
буде перезарядитися. Залишайте ініціативу 
за собою. 

г) якùо потрапили під раптовий вогонü 
противника. Одразу ж падайте і відповзайте 
за будь-яке укриття, одночасно готуючись 
до бою. Зорієнтуйтеся. Не давайте проти-
внику пристрілятися, переміщайтеся ліво-
руч, змушуючи ворога розвертатися пра-
воруч. Спробуйте поставити його проти 
сонця. У жодному разі не залишайтеся на 
одному й тому ж місці. Бігайте і стріляйте, 
кидайте гранати, не давайте противнику 
вести прицільний вогонь. Якщо вас декіль-
ка, не збивайтеся докупи. Маневруйте, при-
криваючи один-одного вогнем. Якщо поруч 
є поранений товариш, не силкуйтеся негай-
но надати йому допомогу. Інакше ви ризи-
куєте залишитися лежати поруч із ним. 

Вам доведеться багато стріляти біжачи. 
При такій стрільбі старайтеся натискати на 
спуск в момент переносу ноги. Коли нога 
ступає на землю, це пружинить корпус, що 
не сприяє точності вогню. 

д) під ÷ас артоáстрілу. Якщо ви почули 
свист снаряда (він схожий більше на шур-
хіт), а через 2-3 секунди – вибух, відразу па-
дайте на землю. Не панікуйте: вже те, що ви 
чуєте сам звук, означає, що снаряд пролетів 
достатньо далеко від вас, а ті секунди перед 
вибухом лише підтвердили досить безпечну 
відстань. Однак наступний снаряд може по-
летіти ближче до вас, тому швидко й уваж-
но озирніться довкола, шукаючи де можна 
заховатися надійніше. Ідеальний варіант 
– бліндаж чи інше спеціально підготовлене 
бомбосховище. Також можна сховатися у 
підземному переході, будь-якій канаві, тран-
шеї чи ямі, оглядовій ямі гаражу чи СТО, ши-
рокій трубі водостоку попід дорогою, вздовж 
високого бордюру чи підмурку паркану, гли-
бокому підвалі під капітальними будинками 
старої забудови. Натомість не підходять для 
переховування під’їзди та підвали багато-
квартирних будинків і місця під різною тех-
нікою. В жодному разі не слід ховатися під 
стінами сучасних будинків. Сучасні бетонні 
«коробки» не мають запасу міцності, і легко 
«складаються» від прямого попадання. 

У найгіршому разі – коли в полі зору 
нема укриття, куди можна перебігти одним 

швидким кидком, – просто лягайте на зем-
лю і лежіть, закривши голову руками. Пере-
важна більшість снарядів та бомб розрива-
ються у верхньому шарі ´рунту чи асфальту, 
тож осколки в момент вибуху розлітаються 
на висоті щонайменше 30-50 см над поверх-
нею. 

е) в середині áудівлі. До джерел шуму слід 
ставитися дуже уважно та критично. Проти-
вник може відволікти вашу увагу, кинувши у 
потрібний йому бік камінь, палку чи інший 
предмет. Врешті-решт шумом вас можуть 
заманити в пастку. Зброя повинна бути на-
правлена в бік вашого погляду. Éдучи схода-
ми, тримайтеся спиною до стіни і крокуйте 
боком. Якщо сходинки дерев’яні, чи ви-
готовлені з іншого не надто міцного мате-
ріалу, можна зробити кілька пострілів крізь 
них, аби подавити можливу загрозу знизу чи 
зверху. Будьте готові до того, що ворог може 
також застосувати цю тактику. 

º) ді¿ в темному приміùенні. Не можна 
вдень без підготовки заходити до темного 
приміщення, адже очам потрібен час аби 
адаптуватися. Взагалі оглядати приміщення 
слід із ліхтарем, тримаючи його на витягну-
тій руці. Не бачачи вас у темряві, противник 
буде стріляти на світло. А краще за все ліхтар 
закріпити на автоматі. Коли автомат утри-
мується наведеним на ціль, кисть руки під-
тримує цівку таким чином, щоби великий 
палець міг натискати на вимикач ліхтаря. 
Після кожного вмикання ліхтаря слід одра-
зу ж змінювати позицію. Не варто рухатися 
з постійно увімкненим світлом. Не шуміть, 
не видавайте своєї присутності, зайвий раз 
не стріляйте. 

ТАКТИКА ГРУПОВИХ ДІЙ
а) на марøі. Тут головним є похідний 

порядок колони. Він повинен бути вибуду-
ваний таким чином, аби забезпечувати ви-
соку швидкість руху, розгортання в бойовий 
порядок, найменшу уразливість від ударів 
противника і підтримання стійкого управ-
ління. Як правило на марші висилаються 
розвідувальні дозори із завданням запобігти 
раптовому нападу противника на колону, 
а також забезпечити їй вигідні умови для 
вступу в бій. Тунелі, мости та інші вузькі 
місця колона проходить безупинно. Бажа-
но, аби маршрут руху не проходив через 
великі населені пункти, вузлові залізничні 
станції, перехрестя автомагістралей тощо. 
Під час руху на відкритій місцевості, де є 
можливість застосування противником ви-
сокоточної зброї, дистанції між машинами 
можуть бути збільшені до 100-150 метрів. На 
привалах побудова колони не порушується, 
а похідна охорона зупиняється на вигідних 
рубежах в постійній бойовій готовності до 
відбиття нападу противника.

á) руõ вулиöями міста. Залежно від об-
становки, особовий склад може діяти у пі-
шому порядку, десантом «на броні» чи пе-
ребувати у десантному відділенні техніки. 
Колона повинна прямувати під прикриттям 
безпосередньої охорони, яка висилається 
за маршрутом руху на відстань 100-200 ме-
трів від основних сил. Широкими вулицями 
бронетехніка рухається парами або змійкою 

(в шаховому порядку) по обидва боки вули-
ці. При цьому гармати та кулемети мають 
бути направлені на протилежний бік. Якщо 
особовий склад їде «на броні», ящики з боє-
припасами і гранатами мають бути розкриті, 
аби вони були під рукою під час можливого 
бою. Ідучи в пішому порядку, бійці мають 
пересуватися під стінами будівель на рівні 
з бойовою технікою, укриваючись таким 
чином за її бронею. Причому весь проти-
лежний бік вулиці повинен бути під пиль-
ним спостереженням, і при виявленні там 
противника вогонь ведеться зі всіх видів 
озброєння по всіх поверхах будівлі. Водно-
час вогнем зі стрілецької зброї і гранатами 
знищується противник у підвалах і перших 
поверхах на «своїй» стороні вулиці.

в) при çаõопленні áудівлі. Під час штур-
му будь-якого об’єкту наближатися до 
нього слід лише при вогневій підтримці 
групи прикриття, яка ізолює та знищує ви-

димого у вікнах противника. Під прикрит-
тям шквального вогню група бійців робить 
ривок під стіни споруди та закидає в отво-
ри вікон і дверей ручні гранати. Але слід 
пам’ятати, що ворог може встигнути «по-
вернути» їх вам назад. Тому перед закидан-
ням по змозі треба відпустити чеку, відраху-
вати дві секунди («і раз, і два») та лише після 
цього закинути гранату в приміщення. 

Перші, хто увірвався до будівлі, різко 
відходять вбік від дверей і відкривають во-
гонь по усіх затемнених і небезпечних міс-
цях. Головне їхнє завдання – прикрити вог-
нем захід основних сил підрозділу (групи). 
Згодом, після перезаряджання зброї, вони 
йтимуть вже у другому ешелоні. 

Захоплення об’єкту має пройти макси-
мально швидко і з першої спроби. Шаленим 
натиском і шквальним вогнем слід одразу 
деморалізувати противника. Інакше – во-
рог зможе зорієнтуватися і проаналізувати 
ситуацію. Як свідчить практика, друга атака 
завжди є менш ефективною, адже особовий 
склад починає рахувати втрати, і вдруге під-
няти людей в атаку буде значно важче. 

У приміщенні, яке тільки-но покинув 
противник, будьте обережними (можуть 
бути «розтяжки»), двері приміщень старай-
теся не відчиняти руками (використовуйте 
палицю чи довгу мотузку). Замінованими 
також можуть виявитися трупи, шафи і на-
віть штори (пекельна машинка спрацьовує 
при їх відкритті). Окрім того, противник 
може зачинити двері на ключ. Недосвідчені 
вояки намагаються вибити їх прикладом чи 
ногою, а у відповідь отримують з того боку 
автоматичну чергу. У такому випадку пра-
вильним буде просто відстрілити замок. 

Не підходьте до вікон, відкриті площад-
ки в під’їздах і кімнатах долайте пригнув-
шись і бігом: немає жодної гарантії, що у 
сусідній будівлі не засів ворожий снайпер.

г) протидія снайперам противника. Сила 
снайпера не так у кількості вбитих військо-
вослужбовців (звичайний кулемет чи грана-
томет морже завдати значно більших втрат), 
як у психологічному тиску на вояків. Не 
знаючи куди вести вогонь у відповідь, бійці 
одразу ж намагаються сховатися і не висо-
вуватися, тобто бездіяти. Власне це і потріб-

но противнику. Марно сподіватися, що від 
снайпера можна просто сховатися. Навпа-
ки, слід активно діяти. По-перше, треба на-
лагодити систему безперервного спостере-
ження. Оглядати місцевість потрібно справа 
на ліво. Наші очі звикли пропускати деякі 
букви при читанні зліва направо, тож якщо 
не змінити порядок спостереження вони не 
звертатимуть уваги на певні деталі місцевос-
ті. При використанні приладів нічного ба-
чення слід пам’ятати, що їх дуже добре ви-
дно у такі ж ПНБ. Відтак, необхідно швидко 
«сканувати» місцевість з певною періодич-
ністю, щоразу змінюючи позицію. Усе, що 
може бути скритим від візуального спосте-
реження противника, має бути прихованим. 
Причому не завжди це мають бути кулене-
пробивні перепони. Цілком достатньо буде 
обладнати свої позиції нездоланними для 
погляду здалеку «масками»: маскувальними 
сітками, гіллям дерев, ковдрами, шторами, 
будівельним сміттям тощо. 

Якщо ж у місці вашої дислокації таки 
завівся ворожий снайпер, потрібно у першу 
чергу виявити його позицію. За дірками від 
куль у стінах, тонких листах металу, деревині 
можна змоделювати траєкторію їх польоту, а 
відповідно – місце, звідки стріляв снайпер. 
Також можна спробувати упіймати снайпе-
ра на приманку: манекен, каску, дзеркало, 
мигаючу лампочку, прилад нічного бачен-
ня тощо. При цьому виставляється кілька 
точок спостереження за місцевістю. Якщо 
снайпер «клюне» і вистрелить у приманку, 
його викрито. У місце засідки одразу спря-
мовують щільний вогонь з усієї наявної 
зброї. 

ОСОБЛИВОСТІ 
ВИКОРИСТАННß ЗБРО¯

Для того, аби швидше підготуватися до 
стрільби і не гаяти час на піднесення авто-
мата до плеча, слід пересуватися не від-
риваючи зброї від плеча. При цьому ствол 
тримати дещо опущеним додолу. З цього 
положення боєць може швидше розпочати 
стрільбу. 

Стріляючи з автомата чи кулемета не че-
кайте повного опустошіння магазину. Якщо 
в бою виникла певна пауза, замініть магазин 
на новий, а частково використаний залиште 
в резерві. Щоби не гаяти час на пересмику-
вання затвора при заміні магазина, вставте 
три трасуючих набої починаючи споря-
джання кожного магазина. У такому випад-
ку, помітивши трасуючу кулю, ви знатимете, 
що залишилося ще два набої. Можна ви-
стрелити ще раз і замінити порожній мага-
зин повним. Оскільки останній патрон уже 
буде в патроннику, пересмикувати затвор не 
потрібно. Пустий магазин можна кинути у 
бік противника, імітуючи таким чином ки-
док гранати. 

Під час стрільби з підствольного грана-
томета ГП-25 не забувайте: зведення грана-
ти відбувається на відстані від 10 до 40 метрів 
після пострілу. Тому при стрільбі на менші 
відстані граната може не вибухнути.

У бою ручний гранатомет потрібно пе-
реносити зі вставленою у ствол гранатою. 
У дощову чи вологу погоду на гранату та 
ствольну частину слід надіти поліетилено-
вий пакет. Перед пострілом пакет знімати 
не потрібно: стрільбі він не заважає. 

Гвинтівку СВД можна успішно ви-
користовувати для подолання високих 
парканів і для підйому будь-якими сті-
нами (кам’яними, цегляними, бетон-
ними). Для цього потрібно стріляти в 
стіну кулями зі стальним сердечником 
чи броньобійно-запалювальними таким 
чином, аби пробоїни лягали «ялинкою». 
Тоді, вставляючи в пробоїни штирі, на 
стіну можна підійматися. 

Перед входом до «незачищеного» примі-
щення краще кинути туди гранату. Але треба 
враховувати, що противник може залишити 
в кімнаті гранату з витягнутою чекою, поміс-
тивши її в склянку. Коли вибухне ваша гра-
ната, склянка розіб’ється під дією вибухової 
хвилі, і за кілька секунд розірветься граната, 
залишена ворогом.                                                    n

Прописні 
істини 
війни
Нині на східних теренах нашої держави точиться справжня 
війна. Багатьом і досі не хочеться навіть подумки воскрешати це 
страшне слово, але це дійсно так. Через те, що ведеться вона 
далеко не за звичними канонами, тому відповідно – потребує 
особливої тактики військових дій. «Прикордонник України» дає 
своїм читачам кілька слушних порад, які можуть стати у пригоді 
на полі бою і навіть врятувати життя.
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16:35 «КОСТЯНТИН» 

ICTV
Костянтин народився з рідкісним 
талантом – здатністю розпізна-
вати суміш янголів і демонів. Він 
намагався вчинити самогубство, 
але невдало. Відроджений, Ко-
стянтин патрулює межу, що 
розділяє рай і пекло.

23:30 «МЕДАЛЬЙОН» 

УКРАЇНА
Невідомі викрадають дочку ко-
лишнього злодія в законі, який 
вирішив зав'язати з темним 
минулим. Викрадачі повідомля-
ють, що тримають дівчинку-під-
літка в багажнику таксі... Рахунок 
іде на години.

00:00 «НІНДЗЯ-ВБИВЦЯ» 

ICTV
Рейзо – один з найбільш небез-
печних вбивць-ніндзя в світі. Ще 
дитиною його перетворили на 
професійного кілера  члени 
клану Озуну – секретної органі-
зації, чиє існування до цих пір 
вважалося вигадкою...

00:25 «ЛЮДИНА З ЗОЛОТИМ ПІСТОЛЕТОМ» 

1+1
Золотий пістолет Скараманги 
приніс смерть всім, хто намагав-
ся знешкодити цього лиходія. 
Джеймсу Бонду – агенту 007 – 
загрожує  смертельний поєди-
нок з розумним, хитрим і жор-
стоким противником...

10:00 «ДРУЖИНА ЗА КОНТРАКТОМ» 

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

22:00 «КРИМІНАЛЬНЕ ЧИТВО» 

ICTV
Три історії, одна крутіша за іншу, 
сполучні ланки яких – наймані 
вбивці Вінс і Джуліус ... Перека-
зувати сюжет немає сенсу, його 
і так всі добре знають. Просто 
дивіться і насолоджуйтеся ше-
девром.

00:25 «ШПИГУН, ЯКИЙ МЕНЕ КОХАВ» 

1+1
Цього разу знаменитий агент 007 
за допомогою радянської розвід-
ниці намагається зірвати плани 
вселенського лиходія, який, за-
хопивши американський і ра-
дянський підводні човни, збира-
ється розв'язати війну.

00:55 «ВИДІННЯ СМЕРТІ» 

ICTV
Студентці юридичного факуль-
тету сняться сни, в яких вона 
бачить минуле і майбутнє. 
Стурбована тим, що їй постійно 
сниться одне й те саме вбив-
ство, вона звертається до ше-
рифа.

05.10 Т/с «Говорить 
полiцiя!»

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

лiхтарiв»
11.20 Т/с «Журов»
15.10 Т/с «Павутиння-5»
19.00, 21.40, 02.05, 04.10 

Свiдок
19.30 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-13»
22.00 Т/с «Елементарно»
23.45 Т/с «Бестiя»
00.40 Т/с «CSI. Маямi-7»
02.35 Х/ф «Тремтiння»
04.40 Випадковий свiдок
04.55 Легенди бандитського 

Києва

05.50 Kids'Time
05.55 М/с «КiтПес»
06.35 Kids'Time
06.40 М/с «КiтПес»
07.05 Т/с «Моя кохана 

вiдьма»
08.05 Т/с «Супер Макс»
10.05 Т/с «Смугасте щастя»
12.10 Х/ф «Нiндзя-

серфери»
14.00 Х/ф «Мушкетер»
16.00 Х/ф «Сахара»
18.00 Репортер
18.05 Т/с «До смертi 

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

вампiра» �
Повернувшись 
додому після ве-
чірки, Пітер зна-
ходить в будинку 
кажана, який на-
лякав його под-
ружку і привів Пі-
теру в сильне 
сексуальне збу-
дження. Так, у 
всякому разі, Пі-
тер розповідає 
своєму психо-
аналітику.

02.45 Т/с «Крок за кроком»
05.20 Зона ночi

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

Спорт
06.25 Невiдоме про вiдомих
07.25 Ера бiзнесу
07.30, 23.30 На слуху
07.45, 00.30 Вiд першої 

особи
08.35 Кориснi поради
09.00 День хрещення Русi. 

Трансляцiя святкових 
богослужiнь

14.20, 17.55 Хочу спiвати. 
Нацiональний вiдбiр 
на ДПКЄ-2014

14.25 Українського роду
14.45 Вiкно в Америку
15.05 Книга.ua
15.55 Брифiнг Кабмiну 

України
16.00 Х/ф «Операцiя 

«Пiлот». 2 с.
18.05, 19.45 З перших вуст
18.10 Euronews
18.15 Час-Ч
18.30 Новини (iз 

сурдоперекладом)
19.00 Про головне
19.55 Д/ф «Айлей, 

таємниця вiскi»
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.45 Д/ф «Контингент. 

Ефiопiя або смерть»
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки

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

05.30 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»

07.00 Новини
07.10 Ранок з «Iнтером»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «Iнтером»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Впiзнай мене, 

якщо зможеш»
11.00 Х/ф «Перевiрка на 

кохання»
12.00 Новини
12.25 Х/ф «Перевiрка на 

кохання»
13.25 Легенди радянського 

розшуку
14.00 Новини
14.20 Легенди радянського 

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

спить»
20.00 Подробицi
20.40 Т/с «Легковажна 

жiнка»
23.50 Т/с «Господарка 

тайги-2. До моря»
02.30 Легенди бандитської 

Одеси
03.45 Мультфiльми
04.10 Легенди радянського 

розшуку
04.50 Подробицi

06.20 Х/ф «РЕД-2»

08.40 Особистий

рахунок

08.45 ТСН

09.30 М/с «Маша i Ведмiдь»

10.05 М/с «Аладдiн»

10.40 М/с «Аладдiн»

11.05 М/с «Маша i Ведмiдь»

11.45 Мiняю жiнку-9

13.00 Сiмейнi

мелодрами-2

14.00 Сiмейнi

мелодрами-2

14.55 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана-3»

17.00 Т/с «Фатмагюль-2»

19.30 ТСН

20.30 Казкова Русь

21.15 Т/с «Гюльчатай»

23.20 Т/с «Справа

честi»

00.25 Х/ф «Людина з 

золотим пiстолетом»

02.40 Сiмейнi мелодрами-2

03.25 Х/ф «Людина з 

золотим пiстолетом»

05.25 Служба розшуку

дiтей

05.30 Телемагазин

05.10 Служба розшуку
дiтей

05.15 Факти
05.50 Свiтанок
06.50 Надзвичайнi

новини
07.45 Факти. Ранок
08.00 Т/с «Леся+Рома»
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi

новини
10.05 Х/ф «Французький 

поцiлунок»
12.25 Дивитись усiм!
12.45 Факти. День
13.15 Дивитись

усiм!
13.45 Х/ф «За бортом»
15.45 Факти. День
16.15 Х/ф «За бортом»
16.35 Х/ф «Костянтин»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi

новини
20.25 Дiстало!
21.15 Свобода слова
00.00 Х/ф «Нiндзя-

убивця» �
01.40 Х/ф «Повернення 

мушкетерiв»
03.20 Т/с «Дружини 

футболiстiв. 
Додатковий час»

05.30 У пошуках iстини
06.15 Все буде добре!
08.00 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.00 Зiркове життя
09.55 Х/ф «Висота»
11.40 Х/ф «Дочка»
13.20 Слiдство ведуть 

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

про зiрок
20.00 Слiдство ведуть 

екстрасенси
20.55 Т/с «Наречений»
22.00 «Вікна»-новини
22.35 Вагiтна у 16
23.35 Доньки-матерi

Якщо ви не мо-
жете знайти 
спільної мови з 
дитиною, не зна-
єте, як застерег-
ти її від непо-
правних поми-
лок, або, навпа-
ки, вступаєте у 
доросле життя і 
не знаходите ро-
зуміння у своїх 
батьків – ця про-
грама для вас!

00.35 Х/ф «Висота»
02.20 Нiчний ефiр

05.25, 03.55 Х/ф «Гра в 
хованки»

07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
03.10 Подiї

07.15 Ранок з Україною
09.15, 14.10, 15.20, 17.10 

Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «На шляху до 

серця»
12.10, 19.45 Говорить 

Україна
13.20 Т/с «ОСА»
18.00 Т/с «Три зiрки»
21.00 Т/с «Засiб вiд смертi»
23.00 Подiї дня
23.30 Х/ф «Медальйон» �
01.30 Х/ф «Битва на 

ножах» �

07.45 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Черепашки 

мутанти нiндзя»
08.55 М/с «Гуфi i його 

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

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

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

Ютуба
02.40 Рай, гудбай
03.25 Теорiя зради

07.10 Профайли
07.20, 13.00, 23.25 

Мундiаль. Матч-центр
09.00, 01.15 Боснiя-Герцеговина – Iран. 

Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014

11.00, 03.05 Нiгерiя – 
Аргентина. Чемпiонат 
свiту ФIФА-2014

14.45 М/с «Кумедний м'яч»
14.55 Гондурас – 

Швейцарiя. Чемпiонат 
свiту ФIФА-2014

16.55 Еквадор – Францiя. 
Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014

18.55 Великий футбол. 
Бразилiя-2014

19.55 Чемпiонат України. 
«Зоря» – «Металiст»

04.55 Futbol Mundial

06.25 Невiдоме про вiдомих
07.25 Ера будiвництва
07.30 Ера бiзнесу
07.35, 23.30 На слуху
08.25 Паспортний сервiс
08.35 Кориснi поради
09.00, 21.00, 01.20 

Пiдсумки дня
09.30, 18.00, 19.45 З 

перших вуст
09.55, 19.00 Про головне
10.35 Уряд на зв'язку з 

громадянами
11.10, 05.00 Т/с 

«МонтеКрiсто»
12.00, 17.45 Хочу спiвати. 

Нацiональний вiдбiр 
на ДПКЄ-2014

12.25 Д/с «Неповторна 
Корея»

13.15, 18.15 Час-Ч
13.35 М/с «Сандокан»
14.10 Хочу бути
14.35 Д/ф «Арганова олiя – 

бiле золото Марокко»
15.55 Брифiнг Кабмiну 

України
16.00 Т/с «Таксистка»
18.05 Euronews
18.30 Новини (iз 

сурдоперекладом)
19.50 Д/ф «Iван Терещенко. 

Колекцiонер справ 
благодiйних»

20.15 Київська старовина
21.45 Д/ф «Сiль iнкiв»
22.55 Лото «Трiйка», 

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

Пiдсумки
00.30 Вiд першої особи
01.55 ТелеАкадемiя
03.00 Т/с «Роксолана»
04.05 Вiра. Надiя. Любов

05.30 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»

07.00 Новини
07.10 Ранок з «Iнтером»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «Iнтером»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Легковажна 

жiнка»
12.00 Новини
12.25 Т/с «Легковажна 

жiнка»
12.55 Слiдство вели...
13.45 Легенди радянського 

розшуку
14.00 Новини
14.20 Легенди радянського 

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

спить»
20.00 Подробицi
20.40 Т/с «Легковажна 

жiнка»
23.50 Т/с «Господарка 

тайги-2. До моря»
02.30 Легенди бандитської 

Одеси
03.45 Мультфiльми
04.10 Легенди радянського 

розшуку
04.50 Подробицi

06.00 Шiсть
кадрiв

06.35 Х/ф «Живе такий 
хлопець»

08.40 Особистий
рахунок

08.45 ТСН
10.00 М/с «Аладдiн»
10.35 М/с «Аладдiн»
11.00 Iлюзiя безпеки
12.05 Т/с «Гюльчатай»
14.10 Сiмейнi

мелодрами-2
15.10 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана-3»
17.10 Т/с «Фатмагюль-2»
19.30 ТСН
20.30 Казкова

Русь
21.15 Т/с «Гюльчатай»
23.10 Т/с «Справа

честi»
00.25 Х/ф «Шпигун, який 

мене кохав»
02.55 Сiмейнi

мелодрами-2
03.35 Х/ф «Шпигун, який 

мене кохав»
05.35 Служба розшуку

дiтей
05.40 Телемагазин

04.20 Факти
04.55 Свiтанок
05.55 Свобода

слова
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi

новини
10.05 Т/с «Убивча

сила»
12.05 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
12.45 Факти. День
13.30 Т/с «Самотнiй

вовк»
14.25 Т/с «Справжнi»
15.45 Факти. День
16.15 Т/с «Справжнi»
16.45 Т/с «Убивча

сила»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi

новини
20.10 Т/с «Лiтійний»
22.00 Х/ф «Кримiнальне 

читво» �
00.55 Х/ф «Видiння

смертi» �
02.25 Т/с «Полiцейська 

академiя»
03.50 Т/с «Дружини 

футболiстiв. 
Додатковий час»

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

про зiрок
09.05 Зiркове життя
10.00 Х/ф «Дружина за 

контрактом»
11.50 Слiдство ведуть 

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

про зiрок
20.00 Слiдство ведуть 

екстрасенси
У кожному випу-
ску програми ек-
страсенси роз-
слідують кримі-
нальну справу 
або містичну 
історію. Пара-
лельно з ними 
розслідування 
веде експерт-
криміналіст. Він 
виїжджає на міс-
це подій, спілку-
ється зі свідками 
і робить свої вис-

новки.
20.55 Т/с «Наречений»
22.00 «Вікна»-новини
22.35 Кохана, ми вбиваємо 

дiтей
00.20 Нiчний ефiр

05.45 Kids'Time
05.50 М/с «КiтПес»
06.30 Kids'Time
06.35 М/с «КiтПес»
07.00 Репортер
07.05 Т/с «Моя кохана 

вiдьма»
09.10 Т/с «Щасливi разом»
14.25 Т/с «Молодiжка»
16.30 Серця трьох
18.00 Репортер
18.05 Т/с «До смертi 

вродлива»
19.00 Т/с «Воронiни»
22.00 Т/с «Молодiжка»
23.00 Т/с «Вижити пiсля»
00.00 Т/с «Щасливi разом»

Звичайне життя 
нормальної сім’ї 
із провінції. Дру-
жина-домого-
сподарка обож-
нює дивитися се-
ріали, чоловік – 
продавець взут-
тя, любитель 
футболу, дочка – 
старшокласниця, 
яка змінює хлоп-
ців щотижня, і 
син, який мріє 
про перше кохан-
ня.

01.00 Репортер
01.05 М/ф «Смертельна 

битва. Подорож 
починається»

01.45 Т/с «Крок за кроком»
02.35 Зона ночi
05.20 25-й кадр

05.45 Х/ф «Скарб»
07.05 Х/ф «Загiн «Д»
08.30, 12.00, 15.00, 19.00, 

21.40, 02.10, 03.40 
Свiдок

09.00, 04.10 Випадковий 
свiдок

10.00 Т/с «Коломбо»
12.30, 02.40 Речовий доказ
13.05, 19.30 Т/с «Вулицi 

розбитих лiхтарiв-13»
15.15 Т/с «Погоня за 

янголом»
22.00 Т/с «Елементарно»
23.45 Т/с «Бестiя»
00.40 Т/с «CSI. Маямi-7»
04.30 Легенди бандитського 

Києва

05.25, 18.00, 04.40 Т/с 
«Три зiрки»

06.15, 13.20 Т/с «ОСА»
07.00, 09.00, 15.00 Подiї
07.15 Ранок з Україною
09.15, 14.10, 15.20, 17.10 

Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «На шляху до 

серця»
12.10, 19.45 Говорить 

Україна
19.00 Подiї
21.00 Т/с «Засiб вiд смертi»
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с «Слiдчий комiтет»
02.20 Подiї
03.05 Х/ф «Медальйон» �

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

07.45 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Черепашки 

мутанти нiндзя»
08.55 М/с «Гуфi i його 

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

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

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

Ютуба

07.20, 13.00, 23.25 
Мундiаль. Матч-центр

08.55, 01.15 Португалiя – 
Гана. Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014

10.55, 03.05 США – 
Нiмеччина. Чемпiонат 
свiту ФIФА-2014

14.45 М/с «Кумедний м'яч»
14.55 Алжир – Росiя. 

Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014

16.55 Пiвд. Корея – Бельгiя. 
Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014

19.00 Live. Товариський 
матч. «Шальке» – 
«Сток Сiтi»

21.00 Великий футбол. 
Бразилiя-2014

04.55 Чемпiонат Бразилiї. 
Огляд туру
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ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ 1

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ 1

УКРАЇНА

УКРАЇНА

СЕРЕДА, 30 ЛИПНЯ 2014 РОКУ

ЧЕТВЕР, 31 ЛИПНЯ 2014 РОКУ

06:40 «ВЕРШНИК БЕЗ ГОЛОВИ» 

1+1
Дія відбувається у ті часи, коли 
Техас вийшов зі складу Мексики 
і став 28-м штатом США. Ніщо не 
віщувало зловісних подій: за-
гадкового зникнення юного Генрі 
і таємничої появи моторошної 
примари.

09:50 «БЛЕФ» 

СТБ
Відомому злодієві-рецидивісту 
ватажок банди організовує втечу. 
Однак молодий і перевірений 
шахрай плутає їм всі плани і втікає 
замість нього. Потрапивши в руки 
організаторів втечі, він змушений 
повернутися у в'язницю...

22:05 «ПАРОЛЬ «РИБА-МЕЧ» 

ICTV
Габріель Шеар – небезпечний 
шпигун і харизматична особи-
стість. По-своєму розуміючи 
патріотизм, він хоче знайти 
кошти на фінансування власної 
операції, для чого йому потрібно 
проникнути в цей світ.

00:25 «МІСЯЧНИЙ ГОНЩИК» 

1+1
На цей раз агенту 007 доведеть-
ся розслідувати незвичайно 
зухвалий злочин. Зловмисники 
викрали космічний шатл. Сліди 
злочинців приводять Бонда до 
американського мільярдера 
Дракса.

08:55 «КОХАННЯ ПІД НАГЛЯДОМ» 

СТБ
Неприємності в житті благопо-
лучної Насті наступили раптово і 
водночас. Напередодні весілля 
вона дізнається про зраду коха-
ного. Начальник виганяє її з ро-
боти. І на останок, посварившись 
з батьками, вона йде з дому...

22:05 «ЗАХОПЛЕННЯ ПІДЗЕМКИ 123» 

ICTV
Озброєні терористи захоплю-
ють поїзд у нью-йоркському 
метро і вимагають викуп за па-
сажирів. Але навіть якщо всі їхні 
вимоги будуть виконані, чи ба-
гато у заручників шансів зали-
шитися в живих?

00:25 «ТІЛЬКИ ДЛЯ ТВОЇХ ОЧЕЙ» 

1+1
У Середземному морі тоне трау-
лер, що насправді є секретною 
станцією стеження. Москва вирі-
шує підняти корабель, щоб роз-
слідувати  інцидент, але на Заході 
цьому не раді. Прибрати Бонда 
наймають вбивцю...

03:05 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ» 

УКРАЇНА
У Миколи Малініна  – нова дру-
жина, молода, красива жінка 
Катя, але син від першого шлюбу 
Сергій ніяк не може налагодити 
з нею стосунки. Приятель Сергія 
жартома радить йому спокусити 
мачуху. І Сергію це вдається ...

06.10, 07.15, 08.15, 23.20 
Спорт

06.25 Невiдоме про вiдомих
07.25 Ера бiзнесу
07.30, 23.30 На слуху
07.45, 00.30 Вiд першої 

особи
08.25 Паспортний сервiс
08.35 Кориснi поради
09.00, 21.00, 01.20 

Пiдсумки дня
09.30, 18.00, 19.45 З 

перших вуст
09.55, 19.00 Про головне
10.35 Перша шпальта
11.10, 05.00 Т/с 

«МонтеКрiсто»
12.00, 17.45 Хочу спiвати. 

Нацiональний вiдбiр 
на ДПКЄ-2014

12.25 Д/с «Неповторна 
Корея»

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

України
16.00 Т/с «Таксистка»
18.05 Euronews
18.30 Новини (iз 

сурдоперекладом)
20.00 Слiдство. Iнфо
20.30 Д/ф «Україна. 1812»
21.45 Д/ф «Модест 

Мусоргський. 
Картинки з виставки»

22.40 Лото «Мегалот»
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.00, 00.00, 01.00 

Пiдсумки
01.55 ТелеАкадемiя
03.00 Т/с «Роксолана»

05.30 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»

07.00 Новини
07.10 Ранок з «Iнтером»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «Iнтером»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Легковажна 

жiнка»
12.00 Новини
12.25 Т/с «Легковажна 

жiнка»
12.55 Слiдство вели...
13.45 Легенди радянського 

розшуку
14.00 Новини
14.20 Легенди радянського 

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

спить»
20.00 Подробицi
20.40 Т/с «Легковажна 

жiнка»
23.50 Т/с «Господарка 

тайги-2. До моря»
02.35 Легенди бандитської 

Одеси
03.50 Мультфiльми
04.15 Легенди радянського 

розшуку
04.50 Подробицi

06.10 Шiсть кадрiв
06.40 Х/ф «Вершник без 

голови»
08.40 Особистий

рахунок
08.45 ТСН
10.00 М/с «Аладдiн»
10.35 М/с «Аладдiн»
11.00 М/с «Маша

i Ведмiдь»
11.15 Iлюзiя безпеки
12.15 Т/с «Гюльчатай»
14.10 Сiмейнi

мелодрами-2
15.10 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана-3»
17.10 Т/с «Фатмагюль-2»
19.30 ТСН
20.30 Казкова Русь
21.15 Т/с «Гюльчатай»
23.10 Т/с «Справа

честi»
00.25 Х/ф «Мiсячний 

гонщик» �
02.55 Сiмейнi

мелодрами-2
03.40 Х/ф «Мiсячний 

гонщик» �
05.40 Служба розшуку

дiтей
05.45 Телемагазин

04.40 Служба розшуку дiтей
04.45 Факти
05.25 Свiтанок
06.25 Т/с «Таксi»
06.50 Т/с «Самотнiй вовк»
07.45 Факти. Ранок
08.10 Сiм чудес України
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.05 Т/с «Убивча сила»
12.05 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
12.45 Факти. День
13.30 Т/с «Самотнiй вовк»
14.25 Т/с «Справжнi»
15.45 Факти. День
16.15 Т/с «Справжнi»
16.40 Т/с «Убивча сила»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини
20.10 Т/с «Лiтійний»
22.05 Х/ф «Пароль «Риба-

меч» �
23.55 Т/с «Революцiя»
00.45 Х/ф «Загiн «Морськi 

котики» �
02.30 Т/с «Полiцейська 

академiя»
03.55 Т/с «Дружини 

футболiстiв. 
Додатковий час»

05.10 У пошуках iстини
05.55 Все буде добре!
07.45 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.00 Зiркове життя
09.50 Х/ф «Блеф»
11.40 Слiдство ведуть 

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

про зiрок

Неймовірні фак-

ти про життя зі-

рок вітчизняного 

та світового шоу-

бізнесу. Цікаві та 

актуальні нови-

ни, ексклюзивні 

відео та інтерв’ю 

зі знаменитостя-

ми. Тепер гляда-

чі зрозуміють 

мотиви вчинків 

своїх кумирів.

19.50 Слiдство ведуть 
екстрасенси

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

05.45 Kids'Time
05.50 М/с «КiтПес»
06.30 Kids'Time
06.35 М/с «КiтПес»
07.00 Репортер
07.05 Т/с «Моя кохана 

вiдьма»
09.05 Т/с «Воронiни»
15.35 Т/с «Молодiжка»
16.30 Серця трьох
18.00 Репортер
18.05 Т/с «До смертi 

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

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

00.00 Т/с «Щасливi разом»
01.00 Репортер
01.05 М/ф «Бетмен. 

Таємниця жiнки-
летючої мишi»

02.20 Служба розшуку дiтей
02.25 Т/с «Крок за кроком»
03.10 Зона ночi
05.20 25-й кадр

05.20, 15.15 Т/с «Погоня за 
янголом»

08.30, 12.00, 15.00, 19.00, 

21.40, 02.05, 03.35 
Свiдок

09.00, 04.05 Випадковий 
свiдок

10.00 Т/с «Коломбо»
12.30, 02.35 Речовий доказ
13.05, 19.30 Т/с «Вулицi 

розбитих лiхтарiв-13»
22.00 Т/с «Елементарно»
23.45 Т/с «Бестiя»
00.40 Т/с «CSI. Маямi-7»
04.25 Легенди бандитського 

Києва

06.15, 13.20 Т/с «ОСА»
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

02.20 Подiї
07.15 Ранок з Україною
09.15, 14.10, 15.20, 17.10 

Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «На шляху до 

серця»
12.10, 19.45 Говорить 

Україна
18.00, 04.40 Т/с «Три зiрки»
21.00 Т/с «Засiб вiд смертi»
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с «Слiдчий комiтет»
03.05 Х/ф «Битва на 

ножах» �

07.45 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Черепашки 

мутанти нiндзя»
08.55 М/с «Гуфi i його 

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

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

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

Ютуба
02.40 Рай, гудбай
03.25 Теорiя зради

07.20, 11.50, 22.25, 02.55 
Мундiаль. Матч-центр

08.55, 00.20 Бразилiя – 
Чилi. Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014. 1/8 
фiналу

12.40, 03.40 Колумбiя – 
Уругвай. Чемпiонат 
свiту ФIФА-2014. 1/8 
фiналу

14.40 Великий футбол. 
Бразилiя-2014

15.50 Futbol Mundial
16.25 М/с «Кумедний м'яч»
16.35 Чемпiонат України. 

«Металург» – 
«Днiпро»

18.30 Footbrazil
19.00 Чемпiонат України. 

«Шахтар» – 
«Металург»

06.10, 07.15, 08.15, 23.20 
Спорт

06.25 Невiдоме про вiдомих
07.25 Ера будiвництва
07.30 Ера бiзнесу
07.35, 23.30 На слуху
08.25 Паспортний сервiс
08.35 Кориснi поради
09.00, 21.00, 01.20 

Пiдсумки дня
09.30, 18.00, 19.45 З 

перших вуст
09.55, 19.00 Про головне
10.35 Слiдство. Iнфо
11.10, 05.00 Т/с 

«МонтеКрiсто»
12.00, 17.45 Хочу спiвати. 

Нацiональний вiдбiр 
на ДПКЄ-2014

12.25 Д/с «Неповторна 
Корея»

13.15, 18.15 Час-Ч
13.35 М/с «Сандокан»
14.10 Околиця
14.40 Надвечiр'я
15.50 Брифiнг Кабмiну 

України
15.55 Т/с «Таксистка»
18.05 Euronews
18.30 Новини (iз 

сурдоперекладом)
20.00 Схеми
20.30 Київська старовина
21.45 Д/ф «Мiстерiя чорної 

матерiї»
22.55 Лото «Трiйка», 

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

Пiдсумки
00.30 Вiд першої особи
01.55 ТелеАкадемiя
03.00 Т/с «Роксолана»
04.05 В гостях у Д. Гордона

05.30 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»

07.00 Новини
07.10 Ранок з «Iнтером»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «Iнтером»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Легковажна 

жiнка»
12.00 Новини
12.25 Т/с «Легковажна 

жiнка»
12.55 Слiдство вели...
13.45 Легенди радянського 

розшуку
14.00 Новини
14.20 Легенди радянського 

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

спить»
20.00 Подробицi
20.40 Т/с «Легковажна 

жiнка»
23.50 Т/с «Господарка 

тайги-2. До моря»
01.50 Легенди бандитської 

Одеси
03.05 Мультфiльми
04.15 Легенди радянського 

розшуку
04.50 Подробицi

06.15 Шiсть кадрiв
06.30 Х/ф «Доживемо до 

понедiлка»
Головний герой 
фільму – шкіль-
ний учитель істо-
рії, він пройшов 
війну, тому дале-
кий від педагогіч-
них штампів. Ду-
же непросто 
складаються йо-
го стосунки з пе-
дагогами школи, 
здаються не-
розв’язними 
проблеми особи-
стого життя.

08.40 Особистий рахунок
08.45 ТСН
10.00 М/с «Аладдiн»
10.35 М/с «Аладдiн»
11.00 М/с «Маша i Ведмiдь»
11.10 Iлюзiя безпеки
12.20 Т/с «Гюльчатай»
14.15 Сiмейнi мелодрами-2
15.10 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана-3»
17.10 Т/с «Фатмагюль-2»
19.30 ТСН
20.30 Казкова Русь
21.15 Т/с «Гюльчатай»
23.10 Т/с «Справа честi»
00.25 Х/ф «Тiльки для твоїх 

очей» �
03.00 Сiмейнi мелодрами-2
03.45 Х/ф «Тiльки для твоїх 

очей» �
05.50 Телемагазин

04.50 Факти

05.25 Свiтанок

06.30 Т/с «Таксi»

06.50 Т/с «Самотнiй вовк»

07.45 Факти. Ранок

08.10 Сiм чудес України

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайнi новини

10.05 Т/с «Убивча сила»

12.05 Т/с «Прокурорська 
перевiрка»

12.45 Факти. День

13.30 Т/с «Самотнiй вовк»

14.25 Т/с «Справжнi»

15.45 Факти. День

16.15 Т/с «Справжнi»

16.40 Т/с «Убивча сила»

18.45 Факти. Вечiр

19.20 Надзвичайнi новини

20.10 Т/с «Лiтійний»

22.05 Х/ф «Захоплення 
пiдземки 123» �

00.00 Т/с «Революцiя»

00.50 Х/ф «Робiнзон 
Крузо» �

02.20 Т/с «Полiцейська 
академiя»

03.40 Т/с «Дружини 
футболiстiв. 
Додатковий час»

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

про зiрок
08.55 Х/ф «Кохання пiд 

наглядом»
10.45 Слiдство ведуть 

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

Шоу об’єднує ін-

тереси жінок і чо-

ловіків з ведення 

господарства, 

виховання дітей, 

догляду за со-

бою. Експерти 

програми дають 

практичні пора-

ди, застосовні в 

повсякденному 

житті і в побуті.

18.00 «Вікна»-новини
18.55 Неймовiрна правда 

про зiрок
19.50 Слiдство ведуть 

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

про секс
00.30 Нiчний ефiр

05.45 Kids'Time
05.50 М/с «КiтПес»
06.30 Kids'Time
06.35 М/с «КiтПес»
07.00 Репортер
07.05 Т/с «Моя кохана 

вiдьма»
09.05 Т/с «Щасливi разом»
15.35 Т/с «Молодiжка»
16.30 Серця трьох
18.00 Репортер
18.05 Т/с «До смертi 

вродлива»
19.00 Т/с «Воронiни»
22.00 Т/с «Молодiжка»

«Ведмеді» ніколи 
не були лідерами 
своєї ліги. Але 
тепер все буде 
по-іншому – за 
команду береть-
ся новий тренер 
Сергій Макєєв. 
Колись він блис-
нув в НХЛ, але 
після травми за-
вершив кар’єру 
гравця. Перед 
тренером стоїть 
нездійсненне за-
вдання – виграти 
чемпіонат і пере-
творити команду 
любителів в 
справжніх профі.

23.00 Т/с «Вижити пiсля»
00.00 Т/с «Щасливi разом»
01.00 Репортер
01.05 М/ф «Труп 

нареченої»
02.20 Служба розшуку дiтей
02.25 Т/с «Крок за кроком»
03.35 Зона ночi

05.20, 15.15 Т/с «Погоня за 
янголом»

08.30, 12.00, 15.00, 19.00, 
21.40, 02.05, 03.35 
Свiдок

09.00, 04.05 Випадковий 
свiдок

10.00 Т/с «Коломбо»
12.30, 02.35 Речовий доказ
13.05 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-13»
19.30 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-10»
22.00 Т/с «Елементарно»
23.45 Т/с «Бестiя»
00.40 Т/с «CSI. Маямi-7»
04.30 Легенди бандитського 

Києва

06.15, 13.20 Т/с «ОСА»
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

02.20 Подiї
07.15 Ранок з Україною
09.15, 14.10, 15.20, 17.10 

Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «На шляху до 

серця»
12.10, 19.45 Говорить 

Україна
18.00, 04.40 Т/с «Три зiрки»
21.00 Т/с «Засiб вiд смертi»
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с «Слiдчий комiтет»
03.05 Х/ф «Король, дама, 

валет»

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

07.45 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Черепашки 

мутанти нiндзя»
08.55 М/с «Гуфi i його 

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

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

«Свiтлофор»
19.00 Розсмiши комiка
20.00 Т/с «Кухня»
21.00 Країна У
22.40, 01.00 6 кадрiв
01.50 Чортiвня щодня
02.40 Рай, гудбай

06.00, 20.50 Оле, Мундiаль!
07.10 Профайли
07.20, 11.00, 22.20, 02.05 

Мундiаль. Матч-центр
08.55, 00.15 Нiдерланди – 

Мексика. Чемпiонат 
свiту ФIФА-2014. 1/8 
фiналу

12.40, 03.35 Коста-Рика – 
Грецiя. Чемпiонат 
свiту ФIФА-2014. 1/8 
фiналу

15.30 Великий футбол. 
Бразилiя-2014

16.25 Чемпiонат Бразилiї. 
Огляд туру

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

18.55 Чемпiонат України. 
«Говерла» – 
«Карпати»
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22:00 «НАЖИВКА» 

ICTV
Невловимий комп'ютерний ге-
ній, який називає себе  Брістоль, 
зламує код найскладнішої за-
хисної системи безпеки Феде-
рального золотого запасу Ман-
хеттена і здійснює крадіжку 
століття.

23:30 «ДВАНАДЦЯТЬ РАУНДІВ» 

1+1
Денні Фішер, новоорлеанський 
поліцейський, заарештовує Майл-
са Джексона, одного з найбільш 
небезпечних і розшукуваних зло-
чинців у світі. Однак страшний 
нещасний  випадок забирає життя 
подруги Майлса...

00:20 «ОБІЦЯТИ – НЕ ЗНАЧИТЬ ОДРУЖИТИСЯ» 

НОВИЙ КАНАЛ
Непрості стосунки чоловіка і 
жінки, які не завжди вірно тлума-
чать наміри один одного. При-
вабливий чоловік не поспішає 
розлучитися зі своїм статусом 
холостяка, чим викликає бурхли-
ву реакцію своєї подружки.

04:40 «БІЛЕ ПЛАТТЯ» 

УКРАЇНА
Олеся і її наречений, який виграв 
у конкурсі, отримують білу сук-
ню. Із заробітків наречений по-
вертається чужою людиною, а 
Олеся залишається одна. Шука-
ючи роботу, вона стає нянею 
дочки бізнесмена. 

20:40 «УТІКАЧ» 

НОВИЙ КАНАЛ
Злодіями жорстоко убита дру-
жина хірурга Річарда Кімбла. 
Його заарештовують за звину-
ваченням у вбивстві. Доктор 
переховається і наодинці нама-
гається знайти справжнього 
убивцю... 

22:00 «ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ ЧОЛОВІКИ?» 

ICTV
Про що говорять чоловіки? Зви-
чайно, про жінок. Ні, ще про робо-
ту, про гроші, про машини, про 
футбол... Але, в основному, все-
таки про жінок. А за два дні, які 
герої фільму проведуть у дорозі, 
обговорити встигнуть чимало...

22:20 «ЧОГО ЧЕКАТИ, КОЛИ ЧЕКАЄШ НА ДИТИНУ» 

1+1
Фільм розповість історії п'яти 
пар, які пройдуть через всі радо-
щі процесу очікування та наро-
дження першої дитини. Головна 
героїня – 42-річна адептка си-
стеми схуднення по Джилліан 
Майклз.

23:55 «ПІРАМММІДА» 

ICTV
Росія, початок 90-х. Сергій Ма-
монтов шукає, куди застосувати 
свій інтелект. Мамонтов замовляє 
макет «цінного паперу» з імперсь-
кою в'яззю, багатим орнаментом, 
водяними знаками і власним 
портретом у самому центрі ...

06.10, 07.15, 08.15 Спорт
06.25 Невiдоме про вiдомих
07.25 Ера бiзнесу
07.30, 23.30 На слуху
07.45, 00.30 Вiд першої 

особи
08.25 Паспортний сервiс
08.35 Кориснi поради
09.00, 21.00, 01.25 

Пiдсумки дня
09.30, 18.05, 19.45 З 

перших вуст
09.55, 19.00 Про головне
10.35 Схеми
11.10, 05.00 Т/с 

«МонтеКрiсто»
12.00, 17.45 Хочу спiвати. 

Нацiональний вiдбiр 
на ДПКЄ-2014

12.25 Д/с «Неповторна 
Корея»

13.15 Час-Ч
13.35 М/с «Сандокан»
14.10 Театральнi сезони
14.45 Вiра. Надiя. Любов
15.55 Брифiнг Кабмiну 

України
16.05 Т/с «Таксистка»
18.10 Euronews
18.30 Новини (iз 

сурдоперекладом)
19.55 Д/ф «Бiле полотно 

Едварда Хоппера»
21.25 Шустер Live
23.00, 00.00, 01.00 

Пiдсумки
01.20 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

01.45 Фiльм-опера 
«Запорожець за 
Дунаім»

03.00 Т/с «Роксолана»
04.05 В гостях у Д. Гордона

05.30 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»

07.00 Новини
07.10 Ранок

з «Iнтером»
08.00 Новини
08.10 Ранок

з «Iнтером»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Легковажна 

жiнка»
12.00 Новини
12.25 Т/с «Легковажна 

жiнка»
12.55 Слiдство

вели...
13.45 Легенди радянського 

розшуку
14.00 Новини
14.20 Легенди радянського 

розшуку
14.55 Судовi

справи
15.50 Сiмейний суд
17.45 Новини
18.10 Стосуіться

кожного
19.00 Т/с «Поки станиця 

спить»
20.00 Подробицi
20.40 Т/с «Земляк»
02.45 Легенди бандитської 

Одеси
03.30 Мультфiльми
03.40 Легенди радянського 

розшуку
04.20 Подробицi

06.20 Шiсть кадрiв
06.40 Х/ф «В зонi 

особливої уваги»
Виконуючи за-
вдання під час 
навчань, група 
десантників зна-
ходить в лісі тру-
пи. З’ясовується, 
що з місць 
ув’язнення втек-
ло кілька банди-
тів. Для воїнів ці 
навчальні манев-
ри перетворю-
ються на справ-
жню бойову опе-
рацію.

08.40 Особистий рахунок
08.45 ТСН
10.00 М/с «Аладдiн»
10.35 М/с «Аладдiн»
11.00 М/с «Маша i Ведмiдь»
11.10 Iлюзiя безпеки
12.20 Т/с «Гюльчатай»
14.15 Сiмейнi мелодрами-2
15.10 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана-3»
17.10 Т/с «Фатмагюль-2»
19.30 ТСН
20.30 Вечiрнiй Київ
22.25 Свiтське життя
23.30 Х/ф «Дванадцять 

раундiв» �
01.40 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана-3»
03.10 Х/ф «Дванадцять 

раундiв» �
04.50 Сiмейнi мелодрами-2
05.35 Телемагазин

04.40 Служба розшуку
дiтей

04.45 Факти
05.25 Свiтанок
06.25 Т/с «Таксi»
06.50 Т/с «Самотнiй

вовк»
07.45 Факти. Ранок
08.10 Сiм чудес України
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.05 Т/с «Убивча сила»
12.10 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
12.45 Факти. День
13.30 Дiстало!
14.30 Т/с «Справжнi»
15.45 Факти. День
16.15 Т/с «Справжнi»
16.45 Т/с «Убивча сила»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi

новини
20.10 Т/с «Лiтійний»
22.00 Х/ф «Наживка» �
00.10 Т/с «Революцiя»
01.00 Х/ф «Запобiжний 

удар» �
02.30 Т/с «Полiцейська 

академiя»
03.50 Т/с «Карадай»
05.20 Т/с «Дружини 

футболiстiв. 
Додатковий час»

06.20 У пошуках iстини

07.00 Х/ф «Невловимi 

месники»

Колишній гімна-

зист Валерка, ве-

селий відчайдуш-

ний Яшка-циган,  

сироти Данька і 

його сестричка 

Ксанка дали 

клятву помстити-

ся отаману Бур-

нашеві та його 

банді за смерть 

батька Даньки.

08.25 Неймовiрна правда 

про зiрок

09.20 Т/с «Я не повернуся»

18.00 «Вікна»-новини

18.55 Неймовiрна правда 

про зiрок

20.00 Х/ф «Операцiя «И» та 

iншi пригоди Шурика»

22.00 «Вікна»-новини

22.35 Х/ф «Кавказька 

полонянка, або Новi 

пригоди Шурика»

00.15 Х/ф «Кохання пiд 

наглядом»

02.00 Нiчний ефiр

05.15 25-й кадр
05.40 Служба розшуку дiтей
05.45 Kids'Time
05.50 М/с «КiтПес»
06.30 Kids'Time
06.35 М/с «КiтПес»
07.00 Репортер
07.05 Т/с «Моя кохана 

вiдьма»
09.05 Т/с «Воронiни»
15.35 Т/с «Молодiжка»
16.30 Серця трьох
18.00 Репортер
18.05 Т/с «До смертi 

вродлива»
19.00 Т/с «Воронiни»

У звичайному бу-
динку в трикім-
натній квартирі 
живе молода 
сім’я. Костя – 
журналіст. Дру-
жина Віра веде 
господарство, а 
діти не доставля-
ють багато кло-
поту. Набагато 
більше проблем 
їм приносять 

батьки Кості.
22.00 Х/ф «Життя як воно 

є» �
00.20 Х/ф «Обiцяти – не 

значить одружи-
тися» �

02.35 Репортер
02.40 Зона ночi

05.20, 15.15 Т/с «Погоня за 
янголом»

08.30, 15.00, 19.00, 02.15 
Свiдок

09.00, 02.45 Випадковий 
свiдок

09.25 Т/с «Брудна робота»
13.05 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-10»
19.30 Х/ф «Бiле мiсто»
21.00 Х/ф «Шафт»
23.00 Х/ф «Ордер на 

смерть»
00.40 Т/с «Закон i порядок. 

Злочиннi намiри-9»
03.40 Речовий доказ
04.40 Легенди бандитської 

Одеси

06.15 Т/с «ОСА»
07.00, 09.00 Подiї
07.15 Ранок з Україною
09.15, 14.10, 15.20, 17.10, 

21.00 Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «На шляху до 

серця»
12.10, 19.45 Говорить 

Україна
13.20 Т/с «ОСА»
15.00 Подiї
18.00 Т/с «Три зiрки»
19.00 Подiї
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с «Слiдчий комiтет»
02.20 Подiї
03.05 Х/ф «Догори ногами»
04.40 Х/ф «Бiла сукня»

07.45 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Черепашки 

мутанти нiндзя»
08.55 М/с «Гуфi i його 

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

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

комiка
18.00, 22.40 Т/с 

«Свiтлофор»
20.00 М/ф «Льодовиковий 

перiод»
21.50, 01.25 6 кадрiв
23.30 Х/ф «Хлопцi з 

жiночого гуртожитку»
01.50 Чортiвня щодня
02.40 Рай, гудбай
03.25 Теорiя зради

06.00, 19.10 Оле, Мундiаль!
07.10, 18.55 Профайли
07.20, 11.00, 20.35, 00.30 

Мундiаль. Матч-центр
08.55 Францiя – Нiгерiя. 

Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014. 1/8 
фiналу

12.40, 02.10 Нiмеччина – 
Алжир. Чемпiонат 
свiту ФIФА-2014. 1/8 
фiналу

15.25, 04.30 Великий 
футбол. Бразилiя-
2014

16.20 Futbol Mundial
16.55 Товариський матч. 

«Вердер» – «Атлетик»
22.30 Лiга Європи УЄФА

06.00 Пiдсумки
06.25 Х/ф «Собака на сiнi»
08.05 Шустер Live
11.30 Д/ф «Фантастична 

симфонiя Гектора 
Берлiоза»

12.20, 17.55 Хочу спiвати. 
Нацiональний вiдбiр 
на ДПКЄ-2014

12.35 Книга.ua
13.00 Хочу бути
13.35 М/с «Сандокан»
14.20, 05.00 Т/с 

«МонтеКрiсто»
15.35 Околиця
16.00 Українського роду
16.25 Нацiональнi 

колективи Тарасовi 
Шевченку

18.15 В гостях у Д. Гордона
19.15 Т/с «Сержант Рокка»
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.45 Д/ф «Прокофьєв. 

Незакiнчений 
щоденник»

22.40 Лото «Мегалот»
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.00 Вiд першої особи
23.35 Золотий гусак
00.05 Х/ф «Вусатий нянь»
01.50 Надвечiр'я
03.00 Т/с «Роксолана»
04.05 Д/ф «Я за все 

вдячний долi. Олексiй 
Богданович»

05.00 Т/с «Найкрасивiша»
08.00 Школа доктора 

Комаровського
08.30 Городок
09.30 Новини
10.00 Х/ф «Спортлото-82»
12.00 Т/с «Пiдземний 

перехiд»
16.10 Мiжнародний 

фестиваль гумору 
«Юрмала-2013»

18.10 Т/с «Доярка з 

Хацапетiвки-2»
Наша Попелюш-
ка стала принце-
сою, перша ча-
стина історії скін-
чилася весіллям 
з прекрасним 
принцом. Що ж 
було далі? Щас-
ливе життя Діми 
та Каті рушиться 
в одну мить. При-
ревнувавши дру-
жину до колиш-
нього друга, 
Дмитро виганяє 

вагітну з дому.
20.00 Подробицi
20.35 Т/с «Доярка з 

Хацапетiвки-2»
22.30 Т/с «Доярка з 

Хацапетiвки-3»
00.25 Х/ф «Дiдька лисого»
02.05 Т/с «Пiдземний 

перехiд»

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

команда»
08.25 М/с «Гуфi та його 

команда»
09.00 Свiтське життя
10.05 Х/ф «Найкращий друг 

сiм'ї»
14.15 Вечiрнiй Київ
16.15 Вечiрнiй квартал
18.30 Розсмiши комiка-5
19.30 ТСН
20.15 Вечiрнiй квартал
22.20 Х/ф «Чого чекати, 

коли чекаіш на 
дитину»

00.30 Х/ф «Зять»
02.20 Х/ф «В зонi 

особливої уваги»
03.50 Х/ф «Доктор

Дулiттл-2»
Доктор Дуліттл, 
який володіє 
здатністю гово-
рити мовою тва-
рин, користуєть-
ся шаленою по-
пулярністю! 
Спраглі спілку-
вання звірятка 
осаджують його 
квартиру, часом 
втручаючись в 
особисте життя. 
Терпінню докто-
ра приходить кі-
нець.

05.10 Телемагазин
05.25 Х/ф «Чого чекати, 

коли чекаєш на 
дитину»

06.10 Факти
06.50 Свiтанок
07.30 Х/ф «Товстуни»
09.25 Зiрка YouTube
10.40 Дача
11.05 Х/ф «Армiйськi 

пригоди»
12.45 Факти. День
13.05 Т/с «Справжнi»
18.45 Факти. Вечiр
19.15 Надзвичайнi новини
20.05 Т/с «Справжнi»
22.00 Х/ф «Про що 

розмовляють 
чоловiки?» �

23.55 Х/ф «ПiраМММi-
да» �

01.50 Х/ф «Людина-
ракета» �
Під час підготов-
ки до польоту на 
Марс два астро-
навта отримують 
травму. У центрі 
космічних польо-
тів знаходять ви-
мушену заміну. 
Замість першо-
класних льотчи-
ків командиру ді-
стається бовдур-
новачок...

03.15 Злочини, якi 
сколихнули Британiю

04.00 Т/с «Карадай»
05.35 Т/с «Дружини 

футболiстiв. 
Додатковий час»

06.35 Х/ф «Новi пригоди 
невловимих»

08.00 Караоке на Майданi
09.00 Все буде смачно!
10.55 Хата на тата
12.45 Х/ф «Операцiя «И» та 

iншi пригоди Шурика»
14.40 Х/ф «Кавказька 

полонянка, або Новi 
пригоди Шурика»

16.10 Кохана, ми вбиваємо 
дiтей

18.00 Т/с «Лжесвiдок»
21.55 Вагiтна у 16
22.55 Доньки-матерi
23.50 Давай поговоримо 

про секс
01.35 Х/ф «Сни» �

Між Росією доре-

волюційною і Ро-

сією постра-

дянською вста-

новлюється та-

ємничий зв’язок. 

Молода графиня 

і посудомийка з 

їдальні бачать 

один і той же 

кошмарний сон: 

їм сниться ней-

мовірна, абсурд-

на країна ...

02.50 Нiчний ефiр

05.30 25-й кадр
05.55 М/с «Новi пригоди 

мисливцiв на 
привидiв»

07.15 М/с «Сильвестр i 
Твiтi»

08.50 М/с «Том i Джеррi»
11.00 Х/ф «Все включено. 

Канiкули в Грецiї»
13.05 Хто зверху-2
14.55 Т/с «Смугасте

щастя»
17.00 Т/с «Воронiни»
19.00 Уральськi

пельменi

Гумористичний 

проект без будь-

яких вікових об-

межень: гумори-

сти традиційно 

уникають «бруд-

них жартів нижче 

пояса», так що 

від їхніх програм 

п’ятирічні діти 

сміються поряд з 

п’ятдесятирічни-

ми чоловіками!

20.40 Х/ф «Утiкач» �
23.15 Феномен
03.40 Люди Хе
04.50 Зона ночi

05.00 Т/с «Погоня за 
янголом»

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

лiхтарiв»
19.00 Свiдок
19.30 Т/с «Громадянка 

начальниця. 
Продовження»

23.00 Т/с «Говорить 
полiцiя!»

01.55 Х/ф «Ордер на 
смерть»

03.15 Легенди бандитської 
Одеси

06.15 Т/с «Три зiрки»
07.00 Подiї
07.10 Т/с «Iнтерни»
09.00 Т/с «Iнтерни»
09.50 Один за сто годин
10.50 Х/ф «Догори ногами»
13.00 Х/ф «Бiла сукня»
15.00 Х/ф «Горобчик»
17.00 Т/с «Не вiдпускай 

мене»
19.00 Подiї
19.40 Т/с «Не вiдпускай 

мене»
21.40 Х/ф «Печалi-радостi 

Надiї»
01.40 Т/с «Слiдчий комiтет»
03.10 Подiї
03.50 Т/с «Слiдчий комiтет»

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

дослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго, 

вперед!»
10.35 М/с «Фиксики»
11.05 Х/ф «Стоптанi 

черевички»
12.10 Х/ф «Цей клятий кiт»
14.05 Х/ф «Застряг у тобi»
16.10 Х/ф «Санта Клаус»
18.10 М/ф «Льодовиковий 

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

07.20, 11.40, 00.50 
Мундiаль. Матч-центр

08.55, 02.35 Аргентина – 
Швейцарiя. Чемпiонат 
свiту ФIФА-2014. 1/8 
фiналу

12.50 Бельгiя – США. 
Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014. 1/8 
фiналу

15.30 Futbol Mundial
15.55 Live. Emirates Cup. 

«Валенсiя» – 
«Монако»

18.15 Live. Emirates Cup. 
«Арсенал» – 
«Бенфiка»

20.15, 04.50 Великий 
футбол. Бразилiя-
2014

21.25 Чемпiонат України
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ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ 1

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ 1

УКРАЇНА

УКРАЇНА

НЕДІЛЯ, 3 СЕРПНЯ 2014 РОКУ

СКАНВОРД

19:15 «НА ГРІ» 

ICTV
Після приголомшливої перемоги 
на турнірі з кіберспорту команді 
геймерів вручають диски з тільки 
що розробленою грою. Запу-
стивши її, кожен з них піддається 
впливу, що перетворює їхні 
ігрові здібності в реальні.

20:40 «СКЕЛЯ» 

НОВИЙ КАНАЛ
Група терористів, колишніх де-
сантників, захоплює в'язницю 
«Алькатрас», яка стала тепер 
музеєм,  і загрожує обстріляти 
Сан-Франциско ракетами з не-
безпечним газом... Злочинців 
необхідно знешкодити.

21:05 «НЕ ПІДГАНЯЙ КОХАННЯ» 

СТБ
У 30-річної Каті трагедія. Коханий 
виявився бабієм. 6 років, протя-
гом яких Катя чекала заміжжя, 
пішли нанівець. Подруги вирішу-
ють їй допомогти – знайти по Ін-
тернету вигідного нареченого. І 
обов'язково  – за кордоном.

21:40 «ХРОНІКИ НАРНІЇ. ПІДКОРЮВАЧ СВІТАНКУ» 

1+1
Люсі та Едмонд Певенси повер-
таються в Нарнію разом зі своїм 
кузеном Юстасом. Там вони зу-
стрічаються з принцом Каспіа-
ном і мандрують з ним через 
море на королівському ко-
раблі...

06.05 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв»

07.55 Т/с «Громадянка 
начальниця. 
Продовження»

11.30 Легенди карного 
розшуку

12.00 Агенти впливу
12.50, 22.45, 05.20 

Випадковий свiдок
13.30 Х/ф «Бiле мiсто»
15.00 Т/с «Журов»
19.00 Т/с «Павутиння-5»
23.00 Головний свiдок
00.00 Х/ф «Пацюки»
02.00 Х/ф «Шафт»
03.35 Речовий доказ

06.20 Подiї
07.00 Прем'єра! Таємницi 

зiрок
07.55 Т/с «Засiб вiд смертi»
15.00 Х/ф «Печалi-радостi 

Надiї»
19.00 Подiї
20.00 Т/с «Iнтерни»
21.00 Т/с «Iнтерни»
22.00 Т/с «Iнтерни»
23.00 Comedy Woman
01.00 Т/с «Слiдчий комiтет»
02.35 Подiї
03.20 Т/с «Слiдчий комiтет»

05.15 Х/ф «Спортлото-82»
06.45 Мiжнародний 

фестиваль гумору 
«Юрмала-2013»

08.00 уДачний проект
09.00 Школа доктора 

Комаровського. 
Невiдкладна 
допомога

09.30 Недiльнi новини
10.00 Орел i Решка. На краю 

свiту
11.00 Сусiд на обiд
12.00 Т/с «Пiдземний 

перехiд»
16.10 Х/ф «Тариф 

«Щаслива родина»
Ніна одержує 
звістку про те, 
що її дідусь Пав-
ло Олексійович 
Назаров потра-
пив до лікарні з 
обширним ін-
фарктом. Дівчи-
на терміново ви-
їжджає в Старо-

сільськ.
18.05 Т/с «Доярка з 

Хацапетiвки-3»
20.00 Подробицi
21.00 Т/с «Доярка з 

Хацапетiвки-3»
00.45 Х/ф «Випадковий 

запис»
02.00 Т/с «Пiдземний 

перехiд»

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

команда»
08.25 М/с «Гуфi та його 

команда»
09.00 Лотерея «ЛОТО-

ЗАБАВА»
10.10 ТСН
11.00 Свiт навиворiт-5
12.05 М/с «Маша i Ведмiдь»
14.05 Х/ф «Доктор

Дулiттл-2»
15.55 Мiняю жiнку-9
17.25 Розсмiши комiка-5
18.25 Українськi сенсацiї
19.30 ТСН
20.30 Мiй малюк зможе
21.40 Х/ф «Хронiки Нарнiї. 

Пiдкорювач свiтанку»
00.05 Х/ф «Ворон» �

Розповідь про 
останні дні життя 
Едгара Аллана 
По. Знаменитий 
поет переслідує 
серійного вбив-
цю, чиї злочини 
дуже схожі на ті, 
що описані в йо-

го творах.

02.00 Х/ф «Найкращий друг 
сiм'ї»

05.15 Телемагазин

06.25 Факти

06.55 Таксi

07.20 Анекдоти по-
українськи

08.10 Зiрка YouTube

09.20 Дивитись усiм!

11.15 Т/с «Лiтійний»

12.45 Факти. День

13.00 Т/с «Лiтійний»

18.45 Факти. Вечiр

19.15 Х/ф «На грi»

21.00 Х/ф «На грi-2. Новий 
рiвень»

22.40 Х/ф «Темний свiт» �
00.25 Х/ф «Дитя

пiтьми» �

Подружня пара, 

яка зовсім недав-

но втратила ди-

тину, удочеряє 

дев’ятирічну дів-

чинку. Але та ви-

являється зовсім 

не такою милою, 

як це могло зда-

тися на перший 

погляд.

02.30 Т/с «Карадай»

04.00 Т/с «Дружини 
футболiстiв. 
Додатковий час»

06.30 Х/ф «Корона 
Росiйської iмперii, 
або Знову невловимi»

09.00 Все буде смачно!

10.00 Караоке на Майданi

11.00 Т/с «Наречений»

15.05 Т/с «Лжесвiдок»

19.00 Битва екстрасенсiв

20.35 «Вікна»-новини

21.05 Х/ф «Не пiдганяй 
кохання»

23.20 Х/ф «Московськi 

сутiнки» �

Куди податися 

примарі, яку не 

приймають ні в 

пекло, ні в рай? 

Звичайно ж, в 

сім’ю. Але є про-

блема – контакт з 

дружиною не-

можливий. Одно-

го разу привид 

знайомиться із 

собі подібними, і 

це призводить до 

несподіваних на-

слідків...

01.10 Х/ф «Щовечора об 
11»

02.35 Нiчний ефiр

06.00 М/с «Новi пригоди 
мисливцiв на 
привидiв»

07.00 М/ф «Скубi Ду на 
островi мерцiв»

08.15 Х/ф «Веселi няньки»

Семеро дівчаток-

старшокласниць 

з маленького мі-

стечка весь віль-

ний від навчання 

час витрачають 

на роботу нянь-

ками. Одна з них, 

Крісті, пропонує 

подружкам ство-

рити закритий 

клуб нянь для до-

помоги один 

одному і спільно-

го проведення 

часу.

10.05 Х/ф «Мiстер нянька»

12.00 Файна Украйна

14.05 Т/с «Смугасте щастя»

16.15 Т/с «Воронiни»

19.00 Уральськi пельменi

20.40 Х/ф «Скеля»

23.20 Шоумастгоуон

00.30 Така як ти

02.50 Зона ночi

06.25, 10.05 М/с «Вперед, 
Дiєго, вперед!»

06.50 М/с «Школа 
монстрiв»

07.30 Байдикiвка
08.30 М/с «Смiшарики»
09.00 Мультик з Лунтiком
10.35 М/с «Фиксики»
11.20 М/ф «Школа 

монстрiв. Перегони в 
нiч на суботу»

12.15 Х/ф «Космiчнi 
пригоди цуценят 
Санти»

14.05 Х/ф «Санта Клаус»
16.05 Королева балу
18.00 Країна У
20.00 Розсмiши комiка
22.00 6 кадрiв
00.00 Дiвчата зрозумiють
00.55 Бар «Дак»
02.35 З ночi до ранку

06.00 Оле, Мундiаль!
07.10, 05.10 Профайли
07.20, 10.55 Мундiаль. 

Матч-центр
08.55 Францiя – Нiмеччина. 

Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014. 1/4 
фiналу

12.40 Бразилiя – Колумбiя. 
Чемпiонат свiту 
ФIФА-2014. 1/4 
фiналу

14.40 Великий футбол. 
Бразилiя-2014

15.45 Легенди Прем'єр-лiги
16.20 Footbrazil
16.55, 18.55, 20.55 Live. 

Чемпiонат України
23.00 Emirates Cup. 

«Арсенал» – 
«Монако»

01.00 Чемпiонат України

06.05 Свiт православ'я
06.40 Крок до зiрок
07.30 Золотий гусак
08.10 Шеф-кухар країни
09.50 Хто в домi хазяїн?
10.25 Київська старовина
11.25 Хочу спiвати. 

Нацiональний вiдбiр 
на ДПКЄ-2014

11.30 Д/ф «Жнива 
майбутнього»

13.35 М/с «Сандокан»
14.25 Т/с «МонтеКрiсто»
15.30 Фольк-music
16.50 Театральнi сезони
17.30 Хочу спiвати. 

Нацiональний вiдбiр 
на ДПКЄ-2014

17.35 В гостях у Д. Гордона
18.40 Т/с «Сержант Рокка»
20.30 Перша шпальта
21.00 Пiдсумки дня
21.40 Дреди епохи
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки
23.35 Концертна програма 

«Я – українець»
01.20 Пiдсумки дня
01.50 Фольк-music
03.00 Т/с «Роксолана»
04.05 Д/ф «Герой не 

нашого часу. Юрiй 
Мажуга»

05.00 Т/с «МонтеКрiсто»



12 ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ№ 28,  25 липня 2014 року

ÃÎËÎÂÍÈÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ

ÎËÅÃ ÁÎÉÊÎ

ÀÍÄÐ³É ÃÅÐÀÑÈÌÊ²Â

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÁÎÆÎÊ

Головний редактор
Олег БОЙКО

Заступник 
головного редактора

Костянтин ПЯСЕЦЬКИЙ

Черговий 
по номеру

Андрій КУЧЕРОВ

Верстка: Сергій ПОЛІЩУК

Тижневик надруковано у друкарні ТОВ «Мега-Поліграф» 
Адреса: м. Київ, вул. М. Вовчка, 12/14. Тел.: 581-68-15
Програму телебачення та сканворд надано ТОВ «Мега-Поліграф»
Замовлення: 36226   
Наклад: 3760 прим.

З питань розміщення реклами на шпальтах газети звертатися 
у відділ реклами та договірної роботи Інформагентства 
Держприкордонслужби України за тел.: (044) 566-43-30

Відповідальність за достовірність фактів, цитат, 
власних назв та інших відомостей несуть автори 
публікацій, а рекламної інформації – рекламода-
вець. Редакція не листується з читачами. Редакція 
може не поділяти точку зору автора. Рукописи 
не повертаються і не рецензуються. Редакція 
залишає за собою право редагувати матеріали. 
При використанні наших публікацій посилання на 
газету обов’язкове.

Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної 
служби України

Видається 
з липня 1943 року

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ
Свідоцтво про реєстрацію:

КВ № 8071 (28.10.2003 р.)
Передплатний індекс: 

61023

В
ід

по
ві

д
і 

на
 с

ка
нв

о
р

д
ц

ьо
го

 н
о

м
ер

а:

ПІДТРИМКА НЕБАЙДУЖИХ 

ПРО ÆИТТß 
ДЕРÆАВНОГО 

РУБЕÆУ

газети – 61023, журналу – 48736
Передплатний індекс:

компетентно,компетентно,компетентно,компетентно,компетентно,компетентно,
яскраво, яскраво, яскраво, 

öікаво всімöікаво всімöікаво всімöікаво всімöікаво всімöікаво всім
÷èòàéòå ó ãàçåò³ 
«Пðèêîðäîííèê Уêðà¿íè» 

òà æóðíàë³ «Кîðäîí», ïåðåä
ïëàòà 

íà ÿê³ íå çàê³í÷óºòüñÿ í³
êîëè

Олена 
Кондратюк
м.Київ. 
Допоможіть знайти 16-річну киянку Олену Кондратюк!

10 червня 2014 року дівчина без дозволу пішла з Центру соціально-психологічної 
реабілітації для дітей (м. Київ) та більше її ніхто не бачив.
Прикмети дівчини: виглядає на 17-18 
років, 170-175 см на зріст, худорлявої 
статури, овальне обличчя, довге русяве 
волосся.
Одяг: блакитна сорочка у клітинку, 
бірюзові бриджі, чорно-білі кросівки.

– Васю, у мене комп’ютер не працює.
– А ти пробувала кнопочку натиснути таку ве-

лику?
– Так! Все рівно не працює!
– А в розетку включений?
– Не знаю… зараз візьму ліхтарик і подивлюся.
– А ліхтарик навіщо?
– Та світло вимкнули…

*  *  *
У школі побилися фізрук і трудовик. Переміг тру-

довик, тому що карате – це карате, а молоток – це 
молоток.

*  *  *
Мужик дивиться телепередачу:
– У панди 16 зубів, в акули – 100, а у людини 32 

зуби. І це норма.
– Ух ти! Я панда!

Наши мужья и маминû мальчики.
Горят самолетû в солнечнûх зайчиках.
Мужские слезинки – на грязнûх щеках.
На них – наши жизни, в их крепких руках.

Кто сам, кто по долгу, а кто поневоле…
Так страшно вокруг, так устали от боли,
Так хочется спать. È снова – обстрел
«Чуть-чуть тишинû я так сильно хотел!!!»

-Попали? –Æив? 
–Äûшит! – Äержись! –Заберем!
È снова стреляют  – другой под огнем.
Я помню: «Взорвались!» Я помню: палата,
бинтуют, уколû, забрали куда-то…

È страшная боль, а сказать не могу.
«Моргни, если слûшишь! Кивни, помогу!»

Я слûшу, болит, занемело, я цел?
Не чувствую рук, помню: «Прицел!»
А ноги на месте? Не чувствую ног.
О Боже, не надо! Где мама? Мой Бог!
Нет сил – хочу спать, закрûваю глаза, 
а в мûслях: «Взорвались!» – кричат голоса,
и крики, и стонû, и снова болит,
и самолет над нами летит.
Глаза открûваю: палата, бинтуют,
врачи, медсестра – о чем-то толкуют,
Бинтуют, уколû, болит, «Потерпи!»
«Взорвались!» – мне снится? 
Я слûшу – «Поспи!»

Мû – ваши мужья и маминû мальчики,
мужские слезинки на грязнûх щеках.
Я раньше смеялся от солнечнûх зайчиков,
А солнечнûй зайчик взорвался в ногах.

ПРОБА ПЕРА

Болить душа за рани інших
Вважається, нібито щоденно стикаючись з болем, лікарі 
намагаються від нього абстрагуватися. Проте це зовсім не так. 
Так, про людський біль медики знають не з чуток: вони щоденно  
пропускають його крізь свою душу. Недарма кажуть: «Світячи 
іншим – згораю сам». 
І яскравим доказом цьому є вірш, автором якого є  начальник 
клініки терапії Одеського клінічного госпіталю майор медичної 
служби Олена Устинська. Пропонуємо його до уваги читачів:

Роман Тка÷ 

У змаганнях взяли 
участь чотири коман-
ди, серед яких команда 

«Прикордонник» Сум-
ського загону, команда 
«Колос» з села Боромля 
Тростянецького району, 
команди «Пресинг» та 
«Пресинг-50+» з міста 
Суми.

За результатами зма-
гань перше місце вибо-
рола збірна Сумського 
прикордонного загону. 
До речі, у складі збірної 
охоронців кордону були 
й військовослужбовці, 
які нещодавно приймали 
участь у бойових опера-
ціях на Луганщині.  Друге 
місце дісталось команді 
«Пресинг-50+», «бронзу» 
здобув «Пресинг», який у 
боротьбі за 3 та 4 місця пе-
реміг «Колос».

Після фіналу відбулася 
церемонія нагородження. 

Перший віце-президент 
Федерації футболу Сум-
щини Василь Бершов та 
голова Федерації футзалу 
м. Суми Олександр Єл-
шанський нагородили ко-
манди призами, а команді 
прикордонного загону 
вручено 100 спортивних 
футболок. Крім цього, 
прикордонникам Сумщи-
ни було передано подару-
нок від головного тренера 
збірної України з футболу 
Михайла Фоменка – фут-
больний м’яч з пам’ятним 
написом.  

Начальник Сумського 
загону полковник Павло 
Лисак привітав перемож-
ців і подякував усім учас-
никам, які завітали в гості 
до прикордонників та взя-
ли участь в турнірі.           n

«Прикордонник» здолав 
футбольний «Пресинг»
Нещодавно на 
стадіоні управ–
ління Сумського 
прикордонного 
загону відбувся 
благодійний турнір 
з міні–футболу 
на підтримку 
військовослуж–
бовців цього 
підрозділу.

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

Командування та персонал Ізмаїльського 
прикордонного загону щиро та сердечно 
вітає начальника свого  загону полковника 
ЗАДОРОЖНОГО Олександра Миколайовича 
з Днем народження!
Зичимо мирного неба, міцного здоров’я, 
родинного благополуччя, достатку та успіхів 
у службі.

Рада та Актив громадської організації «Ветеран 
кордону»  Одеського прикордонного загону 
щиро та сердечно вітають підполковника 
запасу ЛІДО Валерія Павловича з 75-річчям 
та іменинників липня:
полковників запасу ПЛЕЧЕНЯ Віліслава 
Івановича, КРИВЕНКА Леоніда 
Прокоповича, підполковників запасу 
ХВАЛЬОВА Анатолія Бактеміровича, 
БОМЕШКА Володимира Григоровича, 
МАТАТА Ігоря Валентиновича, МАТАТА 
Руслана Валентиновича, майорів 
запасу БАЗУТОВА Петра Федоровича, 
КАШЕВАРОВА Володимира Петровича, 
капітана запасу ЛЮТОГО Миколу 

Петровича, старших прапорщиків запасу 
ЛАПОУХОВА Сергія Федоровича, ХРУЩА 
Олександра Васильовича, СЕРГІЄНКА 
Юрія Миколайовича, МІНАЄВА Валерія 
Павловича, ШЕВКОЛОВИЧА Павла 
Володимировича, БОЙКА Петра 
Федоровича, вдів ветеранів ЯКОВЕНКО 
Катерину Іванівну, ФІНЬКО Раїсу Наумівну.
Бажаємо міцного здоров’я, особистого щастя, 
добробуту в сім`ях та мирного неба! 

Вітаємо співробітницю Центрального 
клінічного шпиталю ЛИЧЕК Олену 
Миколаївну, медичну сестру 
гастроентерологічного відділення з 50-річним 
ювілеєм!
Бажаємо міцного здоров’я, сімейного щастя, 
успіхів у роботі, невичерпної енергії, надійних 
друзів та здійснення усіх мрій.

Бажаємо здоров’я, тепла і добра,
Щоб усі негаразди згоріли дотла,
І жити в бадьорості років зі сто,
Щоб мирне і затишне було житло.

Колектив ЦКГ

ВЕСЕЛИМ ОЛІВЦЕММИТЬ РОЗРЯДКИ

Êишеньковий
злодій!


