
Луцький об’єднаний міський 
військовий комісаріат здій-

снює набір військовозобов’язаних 
з метою комплектування загонів 
оборони для виконання завдань 
на території міста Луцька та Луць-
кого району. 

До основних завдань загонів 
оборони належатимуть охорона 
будівель органів місцевого само-
врядування, важливих об’єктів, 
комунікацій, підтримання без-
пеки та правопорядку в місті 
та районі у разі відкритої агре-
сії Російської Федерації проти 
України. Загони оборони будуть 
комплектуватися за рахунок 
військовозобов’язаних громадян, 
які відповідають вимогам. При-
значений і сформований особо-
вий склад загонів оборони при-
зиватиметься на військову службу 
з отриманням статусу військовос-
лужбовців Збройних сил України. 

Василь ХУДИК, 
військовий комісар Луцького 

об’єднаного міського 
військового комісаріату, 

підполковник

Телегід
1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 4 серпня

06:00 «Шість кадрів»
06:55 Х/ф «Хід у відповідь» 
08:45, 19:30 ТСН: «Телевізійна 

служба новин»
10:00, 10:35 М/ф «Аладдін» 
11:00 «Міняю жінку - 7»
12:20 Х/ф «Найкращий друг 

сім’ї» 
16:30, 02:30 Т/с «Величне століт-

тя. Роксолана - 3» 
20:30 «Секретні матеріали»
21:00 Т/с «Гюльчатай - 2. Заради 

любові» 
23:05, 04:30 Т/с «Цікава Варвара» 


00:10 Х/ф «Восьминіжка» 
05:20 «Служба розшуку дітей»
05:25 «Телемагазин»

05:30 Т/с «Повернення Мухта-
ра-2»

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 
17:45 Новини

07:10, 08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
09:10 Х/ф «Тариф «Щаслива 

родина»
11:05, 12:25 Д/с «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
13:15, 04:10 Д/с «Легенди радян-

ського розшуку»
14:20 «Судові справи»
15:25 «Сімейний суд»
16:15 «Жди меня»
18:10 «Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця спить»
20:00, 04:50 «Подробиці»
20:40 Т/с «Береги моєї мрії»
23:30 Т/с «Точка кипіння» 
01:20 Х/ф «Добрий ранок» 
03:00 Д/с «Легенди бандитської 

Одеси»

06:15, 13:10 Т/с «ОСА» 
07:00, 09:00, 15:00, 19:00, 03:15 

Події
07:15 Ранок з Україною
09:15 Т/с «Не відпускай мене» 
14:00, 15:20, 17:10 Т/с «Слід» 
18:00 Т/с «Три зірки» 
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Не жіноча справа» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Хеллбой II: Золота 

армія» 
01:45 Х/ф «Клин клином» 
04:00 Х/ф «Я буду поруч» 

06:00 «Шеф-кухар»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми» 
08:10 М/с «Смішарики» 
08:40, 01:40 Х/ф «Земля бізонів» 


10:20 Х/ф «Мама оголошує 

страйк» 
12:10 Х/ф «Волохатий тато» 
14:00 «КВК»
16:15 «Вечірній квартал»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Сили природи» 
00:00 Х/ф «Прикинься моїм 

хлопцем» 
03:00 «Нічне життя»

05:45, 09:30 Радянські муль-
тфільми

10:30 Х/ф «Ганна Каренина»
13:10, 19:45 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
15:05, 21:40 Т/с «Пуаро Агати 

Кристі»
17:00 Х/ф «Поживемо-побачимо»
18:20 Х/ф «Увага, відьми»
23:30 Х/ф «Сто перший»
02:00 Бійцівський клуб
02:45 Кіноляпи
03:45 Саундтреки

05:20 «У пошуках істини. Сідней 
Рейлі: сімейна драма агента 
«007»

06:05, 16:00 «Все буде добре!»
07:55, 18:30 «Неймовірна правда 

про зірок»
08:55 «Зіркове життя. У шлюбі зі 

звіром» 
09:55, 00:30 Х/ф «Дами запро-

шують кавалерів» 
11:15 Х/ф «Не підганяй кохання» 


13:20, 20:00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
14:20 «Битва екстрасенсів»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:55 Т/с «Рівняння любові» 
22:35 «Вагітна у 16»
23:35 «Доньки-матері»
02:00 Нічний ефір

06:10 Служба розшуку дітей
06:15, 07:45, 08:45, 12:45, 15:45, 

18:45 Факти
06:20 Світанок
07:20, 08:15, 19:20 Надзвичайні 

новини
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:10 Х/ф «На грі»
12:00, 13:20 Т/с «Прокурорська 

перевірка»
13:35, 16:20 Т/с «Полювання на 

ізюбра»
17:00 Х/ф «На грі-2. Новий 

рівень»
20:25 Дістало!
21:15 Свобода слова
00:05 Х/ф «Про що розмовляють 

чоловіки?» 
01:50 Х/ф «Темний світ» 
03:25 Т/с «Дружини футболістів. 

05:25, 10:45, 11:40, 17:45, 02:30, 
03:15, 04:05, 04:50 Comedy 
Club

06:10, 18:45 Comedy Woman
07:00 М/с «Это волшебство»
07:30 М/с «Дэн против»
07:50 Д/с «Разрушители мифов»
09:45, 14:00 «Готовим в рифму»
09:50 «Города»
12:40, 14:05 Т/с «Универ»
16:00 Т/с «Наша Russia»
16:45 Т/с «Высотка»
19:40 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
21:05 Т/с «СашаТаня»
22:00 «Звезданутые»
22:55 «МАМАХОХОТАЛА-ШОУ»
00:00 М/с «Правила съема»
00:55 Х/ф «Гаргулья: Страж 

тьмы» 

05:35, 06:15 Kids Time
05:40, 06:20 М/с «Котопес»
06:45 Т/с «Моя кохана відьма»
07:45 Т/с «Смугасте щастя»
10:55 Х/ф «Містер нянька»
12:45 Х/ф «Утікач»
15:10 Х/ф «Скеля»
18:00, 01:00 Репортер
18:05 Т/с «До смерті красива»
19:00 Т/с «Вороніни»
22:00 Т/с «Останній з Магикян»
23:00 Т/с «Щасливі разом»
01:05 Х/ф «Великі неприємності»
02:25 Т/с «Красуні в Клівленді»
03:10 Зона ночі
05:20 25-й кадр

06:00, 06:30 Бандитська Одеса
07:00, 15:50 У пошуках істини
07:50, 19:20 Герої крижаних доріг
08:40, 18:30 У пошуках пригод
09:30 Червона панда
10:30 Екватор
11:30, 23:40 Жертви природи
12:20, 17:30 Зброя: сімейна справа
13:10 Містична Україна
14:10, 15:00, 21:10 НЛО з 

минулого
16:40, 22:00 Сучасні дива
20:20 Загадки Всесвіту
22:50 Таємниці царства рослин
00:30 Європейський покерний тур
01:20, 02:10, 03:00, 03:50, 04:40, 

05:30 Таємнича Росія

05:10 Т/с «Говорить поліція!»
08:00 «Правда життя. Професія 

турист»
08:30 «Агенти впливу»
09:25 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів» 
11:20 Т/с «Журов»
15:10 Т/с «Павутиння - 5»
19:00, 21:40, 02:10, 04:20 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 10»
22:00 Т/с «Елементарно» 
23:45 Т/с «Бестія» 
00:40 Т/с «CSI: Маямі - 7» 
02:40 Х/ф «Щури» 

06:00 Малята-твійнята
06:25, 10:25 М/с «Маша і ведмідь» 


06:50, 09:30 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць» 
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Черепашки мутанти 

ніндзя» 
08:55 М/с «Гуфі і його команда» 
10:55 Єралаш
12:00 Т/с «Маленькі таємниці» 
13:50, 17:10 Дайош молодьож!
14:50 Віталька
16:00, 01:00 17+
18:00, 23:00 Т/с «Світлофор» 
19:00 Розсміши коміка
20:00 Т/с «Кухня» 
21:00 Країна У
22:00, 00:00 6 кадрів
01:50 Чортівня щодня
02:40 Рай, гудбай
03:25 Теорія зради
04:10 З ночі до ранку

05:25 Глянець
06:10 Іноземна кухня
06:30 Телеторгівля
07:35, 14:20, 20:00 Мультфільми 
10:10 Школа доктора Комаров-

ського
11:30, 17:10 Жіноча форма
13:20 Модний вирок
15:10 Таємниці шеф-кухаря
16:00 Квадратний метр
18:00 Д/с «Ігри долі»
21:00, 00:00 Д/с «Зіркові історії»
22:00 Правда про їжу
00:55 Х/ф «Свято кохання» 
02:25 Колір Ночі

06:00, 07:00, 08:00, 18:30 Новини
06:10, 07:15, 08:15, 23:20 Спорт
06:25 Невідоме про відомих
07:25, 00:30 Від першої особи
07:40, 23:30 На слуху
08:25 Мультфільм
08:35 Корисні поради
09:00 !!!
15:00 Вікно в Америку
15:40 Брифінг Кабміну України
15:45 Книга.ua
16:20 Т/с «Сержант Рокка»
18:05 Euronews
18:15 Час-Ч
19:00, 04:00 Про головне
19:45 З перших вуст
19:55 Д/ф «Кофі Аннан. Відкладена 

мрія»
21:00, 01:20 Підсумки дня
21:40 Д/ц «Схід». 5 ф. «Пастор»
21:45 Д/ф «Долина в’язниць. 

Тюремна індустрія»
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
01:55 ТелеАкадемія

03:00 Т/с «Роксолана» 
04:35 Хто в домі хазяїн?
05:05 Д/ф «Це моє життя. Лариса 

Кадочникова»

06:00 Мультфільми 
06:10 «Обережно, модерн!»
06:35 Х/ф «Залізний смерч» 
08:30 Д/п «Знищені за мить»
10:30 Д/п «Протистояння тварин»
11:30 Д/п «Сто один пес»
12:30 Д/п «Зброя майбутнього»
13:30 Д/п «Надзвичайні війни»
14:30 Т/с «В’язниця особливого 

призначення» 
18:30, 21:30 Новини «Спецкор»
19:00 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів-5» 
21:00 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
22:00 «Люстратор 7.62»
22:05 Х/ф «Інферно» 
00:00 Х/ф «Довічно» 
01:30 Х/ф «Ворог держави 
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Росія стягує техніку і готується 
до наступу 
За даними РНБО, за 18 км від українського кордону 
на території Росії базуються 29 вертольотів і два 
військові літаки. Крім того, із залізничної станції 
«Уразово» РФ, що навпроти Харківської області, 
відвантажено 6 БТРів. Навпроти пункту пропуску 
«Ізварине» в Луганській області — 16 КамАЗів, 
виявлено переміщення тягачів із 10 танками Т-64 та 
трьома автомобілями «Урал». У Ростовській області 
зафіксовано до 20 одиниць бронетехніки, а також 
близько 40 установок «Град». 

Начальник Генштабу сів 
у танк і очолив прорив 
«У вівторок ударне угруповання наших військ на 
одному з найнебезпечніших напрямків повів на 
прорив начальник Генштабу генерал-лейтенант 
Віктор Муженко. Сам пішов у танку, зі своїми 
позивними, які добре знають частини його 
рідного корпусу, й особисто керував боєм. У 
Муженка в корпусі було прізвисько «Вітя-війна», 
кажуть бійці. І тішаться, що не помилилися», — 
написав редактор «Цензор.нет» Юрій Бутусов. 

Формуються 
загони оборони 
міста Луцька та 
Луцького району 

Тележурналіст Роман Бочкала 
розповів, як бійці 51-ї опинилися 
на території Росії та чому вони 
змушені були  це  зробити.  Деталі 
вражають... 

«З приводу хлопців із 51-ї бри-
гади, які опинилися в Росії в полоні. 
Мені дуже шкода, що їх поспішили 
охрестити зрадниками. Не хотів 
розповідати, але не можу байдуже 
спостерігати за тим, як цих молодих 
людей перетворюють на зрадників 
Батьківщини. Давайте розберемося, 
хто кого зрадив. 

Я спілкувався по телефону з од-
ним із бранців того дня, коли все 
трапилося. Так от. Цей підрозділ 51-ї 
бригади був приписаний до 72-ї бри-
гади і виконував завдання в районі 
Краснодона. Було це три тижні тому. 

13 липня наші сили звідти пішли 
в напрямку Свердловська. Хлопці, 
яких пізніше візьмуть у полон, око-
палися неподалік шахти «Червоно-
партизанська». Це дуже близько до 
російського кордону. Район контр-
олювався нашими військами. І межа 
теж. Доти, доки 17 липня не стався 
перший потужний обстріл «Града-
ми» з території РФ. Наші основні 
сили відступили. Що, загалом, ло-
гічно. Але тих самих хлопців із 51-ї 
залишили. І наказали «триматися». 
Типу прикривати кордон. 

Хлопці трималися. Хоча сенс їх 
перебування там, враховуючи, що 
всі інші пішли, був не зовсім зрозу-
мілий. «Командуванню видніше, — 
заспокоювали себе бійці. — Прийде 
підкріплення». А тим часом кільце 
навколо них стискалось. У Сверд-
ловську різко активізувалися сепа-
ратисти, натхненні вогневим при-
криттям із Росії. І виявилися наші 
хлопці в котлі. Шлях назад відріза-
ний. Попереду — Росія. Та відпові-
дати вогнем на територію РФ суворо 

заборонили. 
До середи бронемашин залиши-

лося три. Запаси продовольства і 
води підійшли до кінця. «Вони вже 
просто знущалися над нами, — роз-
повідав боєць. — Грали, як кіт із 
мишкою». 

Такий висновок напрошувався, 
оскільки було абсолютно очевидно: 
росіяни їх бачать. І бачать, що техні-
ка вся згоріла. Але шарахали цілим 
дивізіоном «Градів». «Хотіли б уби-
ти — убили б», — із великою впев-
неністю говорив мені боєць. Але не 
вбили. 

До п’ятниці 25.07 техніки зовсім 
не залишилося, патронів теж. Бій-
ці вже забули, як виглядає сонячне 
світло. Рятувалися в землянках, на-
критих колодами і блоками, приси-
паними землею. Вже не було ніяких 
розвідок, ніяких дозорів... Усі просто 

хотіли вижити. І жили під землею, 
задихаючись від смердючих розду-
тих тіл убитих товаришів. Можна я 
не описуватиму стан морально-бо-
йового духу? Єдине, що залишалося, 
— мобільний зв’язок. 

Від рідних хлопці дізналися, що 
РНБО заявила: «Всіх вивели з ото-
чення». «А про нас що, забули?» —
перша думка. А потім друга, страш-
ніша: «А може, поставили хрест?». 

Я не знаю і хлопці не знають, 
чому РНБО заявила, що всіх вивели. 
І що б сказала РНБО, якби хлопці за-
гинули під «Градами»? І чи сказали б 
щось узагалі? 

І ось п’ятниця. Все відбулося 
якось буденно і без зайвих слів. До 
них прийшли бойовики з Росії. Не 
в тому сенсі, що самі вони з Росії. А 
прямо з Росії прийшли бойовики. І 
сказали: «Вилазьте». Посадили всіх 

наших у КамАЗ і відвезли в свій по-
льовий табір. Це ще було на терито-
рії України. Ніхто нікого не бив, не 
ображав. Усе було мовчки. У таборі 
наших хлопців нагодували, помили 
і сказали: «Ввечері виїжджаємо до 
Росії». Телефони ніхто не відбирав. 
І хлопці дзвонили не тільки рідним, 
а й командуванню. Все і всі знали. І 
про те, де бійці, й що їх збираються 
вивозити в РФ. 

До 23:00 в п’ятницю матері 
бранців із різних куточків країни 
з’їхалися до Києва на проспект Пові-
трофлотський. Але можна було і не 
їхати, скидаючись на бензин і найма-
ючи за свої кровні таксі втридорога. 
У Міноборони матерям повідомили, 
що їхні діти — зрадники. Мобілізо-
вані й добровольці, що лежали тиж-
день під «Градами», — зрадники. 

Я не став писати про це відразу. 
Потрібно було дати час компетент-
ним органам, щоб розібратись. Але 
в підсумку про цю історію ніхто ні-
чого не сказав. І тільки тепер, після 
того, як росіяни заявили, що 40 сол-
датів української армії втекли в РФ», 
оскільки не можуть далі продовжу-
вати вбивати мирне населення», мі-
ністр оборони підтвердив, що таки 
так — перетнули кордон. А ось як і 
чому наші військові опинилися в Ро-
сії — «з’ясовується»... 

Звичайно, ми багато чого не зна-
ємо. І той боєць, який мені все це 
розповів, він теж, напевно, знав не 
все. Наприклад, скільки ще потрібно 
було лежати під «Градами» в сирій 
землі. І вже точно не був посвячений 
у великі плани великого начальства 
щодо підходу підкріплення. 

Я до чого це все написав. Я не 
вважаю цих хлопців зрадниками. 
Перш ніж таврувати їх ганьбою, 
поставте собі запитання: а як би ви 
вчинили на їхньому місці?» 
За інформацією http://ndilo.com.ua/

Тележурналіст Роман БОЧКАЛА: 

Військові 51-ї не зрадники! 
Вони були смертниками 


