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Державний кордон України перетнуло

1,75 млн. 
осіб

 390 тис. 
транспортних засобів>

Затримано за незаконне перетинання кордону

103 
особи

з них 33 
незаконні мігранти>

Вилучено

16 од.
зброї

85 од.
боєприпасів> 1,6 кг

нарк. речовин

Затримано

на 1,7 млн. грн.
контрабандних товарів

ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

>

Нещодавно Котовський 
прикордонний загін 
відзначив своє 20-річчя. 
Починалася ж його 
історія в обстановці 
більш ніж наближеній до 
бойової. Адже навесні 1992 
року в Молдові розгорівся 
придністровський 
конфлікт. Тоді поблизу від 
українсько-молдовського 
кордону точилися справжні 
бої з усіма негативними 
для суміжної території 
наслідками. Кількість 
біженців, які намагалися 
врятуватися від війни 
на території Укра їни, 
перевалила за 80 тисяч осіб.

ЮВІЛЕЙ

6-7
стор.

Ми зустрічаємо EURO!

Пліч-о-пліч із колегами-чоловіками український 
кордон боронять майже 8,5 тисячі жінок. І хоча 
представниці нашого відомства часто виконують нелегку 
роботу, впритул наближаючись до ідеалів гендерної 
рівності, все ж без привілеїв у медзабезпеченні  їм не 
обійтися. Тому в Службі діє система спеціалізованої 
допомоги, яка й має пильнувати за жіночим здоров’ям 
вітчизняних «солдатів Джейн».  

Хранителі жіночого здоров’я20 років у строю

Ось, нарешті, й настало свято великого європейського футболу, до якого наша країна готувалася довгих п’ять років. 
За цей час було зроблено чимало: прокладено сучасні автомагістралі, зведено новітні аеропорти та стадіони, змінено 
прикордонну інфраструктуру, запроваджено європейські стандарти здійснення пропускних операцій на державному кордоні. Усі 
чудово усвідомлювали, що Євро-2012 стане для України справжнім іспитом, і від того як ми його складемо залежатиме міжнародний 
імідж нашої держави. Одним із перших іспит європейським футболом складав Львів, якому, на наш погляд, усе вдалося чудово.

4
стор.

 20 років у строю
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НОВИНИ ОБОРОНА ДЕРЖАВИ

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ

www.rnbo.gov.ua

«Хочу зазначити, що оборонне пла-
нування є одним із основних напрямів 
діяльності Ради національної безпеки 
і оборони України. Це – підготовка за-
значених документів, які, окрім полі-
тичного курсу держави, визначають на-
прями реформування і розвитку суб'єктів 
Воєнної організації та сектору безпеки 
України на перспективу. Такими доку-
ментами є Стратегія націо нальної без-
пеки України, Воєнна доктрина Украї-
ни, Стратегічний оборонний бюлетень 
і Концепція реформування та розвитку 
Збройних Сил України», – сказав він. До 
розробки та опрацювання проекту нової 
редакції Стратегії національної безпеки 
України «Україна у світі, що змінюєть-
ся» залучалися широкі кола фахівців з 
питань національної безпеки, політи-
ків, представників центральних органів  
виконавчої влади, наукових і громад-
ських організацій як в Україні, так і за 
кордоном. 

«Проект нової редакції Стратегії міс-
тить ґрунтовний аналіз змін у середовищі 
безпеки.  Він структурований за рівнями і 
джерелами загроз, враховує тенденції, за-
кладені у Стратегічних концептуальних 
документах провідних країн світу», – ска-
зав Секретар РНБОУ. 

На основі проекту Стратегії розро-
блено нову редакцію Воєнної доктрини 
України. Її положення враховують остан-
ні зміни воєнно-політичної і воєнно-
стратегічної обстановки у світі і, зокрема, 
в Європі, особ ливості геополітичного по-
ложення України та можливості її еконо-
міки. Враховувався й характер нових ви-

кликів і загроз воєнній безпеці держави. 
У Доктрині сформульовано погляди на 
застосування Україною воєнної сили у разі 
збройної агресії та виникнення збройного 
конфлікту. 

«Головний аспект, закладений у Во-
єнну доктрину України, полягає у тому, 

що у найближчі 5-7 років збройна агресія 
проти нашої держави у формі локальної 
або регіональної війни є малоймовірною.  
Таким чином ми маємо час для прове-
дення системних реформ Збройних Сил 
України та підвищення рівня їх боєздат-
ності. Насамперед, за рахунок техніч-
ного переозброєння», – заявив Андрій  
КЛЮЄВ. 

Він відзначив, що проект вітчизняної 
Воєнної доктрини отримав високу оцінку 
з боку міжнародних військових експертів у 
сфері стратегічного оборонного плануван-
ня. Однією з головних процедур оборонно-

го планування, визначених законодавством 
України, є проведення Оборонного огляду. 
«Дані Оборонного огляду максимально від-
криті. У їх обговоренні брали широку участь 
не лише державні структури, а й неурядові 
організації та іноземні експерти. На осно-
ві їхніх напрацювань розроблено Страте-
гічний оборонний бюлетень. Результати 
Оборонного огляду використовуються для 
планування подальшого розвитку усіх скла-
дових Воєнної організації держави», – ска-
зав Секретар РНБОУ. Він також зазначив, 
що на основі комплексної оцінки стану і 
готовності Збройних Сил, інших складо-
вих сектору безпеки та оборони України до 

спільного виконання завдань щодо гаран-
тування безпеки і оборони держави, згідно 
з Концепцією, розроблятиметься Держав-
на комплексна програма  реформування 
Збройних Сил України.  Крім того,  важливо 
уточнити довгострокові перспективи роз-
витку вітчизняної армії, визначити потреби 
в матеріальних, фінансових і людських ре-
сурсах для забезпечення захисту національ-
них інтересів. Необхідно також узгодити 
напрями розвитку Збройних Сил України 
з розвитком інших військових формувань 
і правоохоронних органів, які залучаються 
до оборони держави.                                           n

 Стратегічний погляд у майбутнє
Необхідність переходу до стратегічного управління багато хто 

недооцінює і до сьогодні, хоча лише воно здатне вивести країну 
на якісно новий рівень розвитку. Про це заявив Секретар Ради 
національної безпеки і оборони України Андрій КЛЮЄВ, виступаючи 
на парламентських слуханнях «Про стан та перспективи розвитку 
Воєнної організації та сектору безпеки України». 

n «Моя поліція 
мене береже...»

  На час проведення в Україні 
Чемпіонату  Європи з футболу 
Євро-2012 до України завітали 
численні делегації поліцейських 
з країн-учасниць турніру. Приїзд 
іноземних колег зумовлений наданням 
практичної допомоги вітчизняним  
правоохоронцям. Окрім того, що 
закордонні поліцейські працюють у 
Міжнародному центрі поліцейського 
співробітництва,  вони перебувають 
безпосередньо у середовищі своїх 
уболівальників і проводять з ними 
профілактичні бесіди. Зокрема, 
до компетенції поліцейських 
входить зустріч уболівальників 
своєї країни в аеропортах та на 
вокзалах, відвідування місць їхнього 
проживання (готелі, наметові містечка, 
кемпінги тощо) та місць відпочинку. 
Також вони спостерігають за своїми 
громадянами на стадіонах та у фан-
зонах під час матчу. У разі потреби 
поліцейські проводять співбесіду та 
виступають у ролі перекладачів для 
вирішення конфліктних ситуацій, 
якщо такі виникнуть. Що ж до 
повноважень членів таких делегацій, 
то вони виступають виключно у якості 
експертів. Іноземних поліцейських 
супроводжують представники 
української міліції.  Наразі в 
Україні працюють поліцейські зі 
Швеції, Нідерландів, Німеччини, 
Португалії, Росії,  Данії, Франції та 
Великобританії. Усього близько  
80 правоохоронців. 

n Зміни у питаннях 
реадмісії 

Уряд ухвалив розпорядження, 
що стосується підписання Угоди 
між Кабінетом Міністрів України 
та Урядом Республіки Вірменія про 
реадмісію осіб, які перебувають 
на територіях держав без дозволу. 
Укладення Угоди слугуватиме 
практичним цілям боротьби з 
нелегальною міграцією та дозволить 
вирішити кілька важливих питань, 
зокрема: мінімізувати негативні 
наслідки, що породжуються 
нелегальною міграцією, підвищити 
ефективність спільної боротьби 
правоохоронців обох країн з 
нелегальною міграцією шляхом 
введення її в рамки правового поля, а 
також заощадити бюджетні кошти, що 
виділяються на заходи, спрямовані на 
примусове видворення іноземців.

www.kmu.gov.ua

n Оновлені 
«Нові Яриловичі» 

Надзвичайний і Повноважний 
Посол Республіки Білорусь в Україні 
Валентин ВЕЛИЧКО та Надзвичайний 
і Повноважний Посол України в 
Республіці Білорусь Віктор ТИХОНОВ 
урочисто відкрили оновлений 
міжнародний автомобільний пункт 
пропуску «Нові Яриловичі». Тепер він 
налічує 16 смуг руху, що вдвічі більше, 
ніж раніше. Як зазначив у своєму 
виступі на заході голова Чернігівської 
облдержадміністрації Володимир 
ХОМЕНКО, відкриття оновленого 
міжнародного автомобільного 
пункту пропуску створює сприятливі 
умови для збільшення товарообігу 
та пасажиропотоку, скорочує час 
митного оформлення товарів і митних 
оглядів, а також ліквідує черги. Під 
час урочистостей підрозділу передано 
20 одиниць автомобільної техніки та 
технічних засобів охорони державного 
кордону.

Влас. інф.

Аліна ДАНИЛЮК,
фото Дмитра СЛИВНОГО

Протягом перших п’яти днів від старту 
футбольної першості число бажаючих по-
трапити в Україну зросло майже на 22 від-
сотки, кількість транспорту збільшилася 
удвічі. Загалом за цей час через кордон вже 
пропущено 2 мільйони громадян. Проте 
додаткове навантаження майже не впли-
нуло на якість пропускних операцій.

– Державна прикордонна служба 
Украї ни виконала свою обіцянку – здій-

снювати пропуск громадян зі швидкістю 
до 20 секунд на одну особу, а за наявності 
попередньої інформації щодо організова-
них груп – від 7 до 10 секунд, – наголосив 
Павло ШИШОЛІН.

Більшість уболівальників прибувають 
літаками та автотранспортом. Збільшення 
пасажиропотоку також спостерігається  у 
залізничних пунктах пропуску. Разом, по-
чинаючи з 5 червня, оформлено вже 350 
літаків, майже 220 автобусів, 100 потягів.

У тридцяти пунктах пропуску встанов-
лено нові комплекси паспортного контро-
лю, ще у двадцяти двох зазначені комп-
лекси повністю оновлено, що дає змогу 
швидко та якісно здійснювати пропускні 
операції.

Запровадження таких інновацій, як 
спільний контроль з польськими колега-
ми, попереднє інформування, проведення 
оформлення у літаку, біля трапа, на окре-
мих євросмугах за спрощеними техноло-
гіями та у буферних зонах за допомогою 
мобільних комплексів, допомогло сфор-
мувати позитивний імідж нашої держави 
загалом та прикордонного відомства зо-

крема. Тепер громадяни, які подорожують, 
бачать сучасну європейську правоохорон-
ну структуру, а не вкрай мілітаризовану 
установу як це було колись.

До роботи щодо пропуску громадян за-
лучено експертів від Європейської агенції 
FRONTEX та 12 офіцерів з Польщі, Порту-
галії, Нідерландів, Франції та Німеччини, 
які працюють в аеропортах України. Це до-
водить, що можливо працювати, створю-
вати нормативну базу і спільно вирішувати 
всі проблеми в єдиному європейському 
просторі, запобігаючи в’їзду на територію 
України небажаних осіб.

Задля ефективного спілкування із гос-
тями додаткову мовну підготовку пройшли 
5,5 тисячі інспекторів прикордонної служ-
би. Також до пунктів пропуску, задіяних 
під час Євро-2012, направлено майже 50 
офіцерів і курсантів, які володіють інозем-
ними мовами.

Наприкінці свого виступу Павло  
ШИШОЛІН зауважив, що введені у зв’язку 
із футбольною першістю інновації, при-
кордонне відомство використовуватиме і 
після закінчення Євро-2012.                             n

 За лічені секунди
Під час прес-конференції в інформаційному агентстві «Укрінформ» 

генерал-полковник Павло ШИШОЛІН підбив підсумки роботи 
прикордонників від початку ЄВРО-2012. 
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ГАРЯЧІ БУДНІУКРАЇНА–МОЛДОВА

Андрій БІЛОБОРОДЧЕНКО,
фото Олександра ЯКОВЕНКА

Так, протягом першого дня,  
Микола ЛИТВИН відвідав відділи 
прикордонної служби «Гребенники» 
Котовського та відділи «Степанівка» і 
«Кучурган» Білгород-Дністровського 
прикордонних загонів. Рухаючись без-
посередньо вздовж лінії Державного 
кордону, Голова відомства перевірив 
несення служби прикордонними патру-
лями, хід інженерного облаштування 
кордону та практичної роботи системи 
оптико-електронного спостереження.  
Також очільник Держприкордонслуж-
би України відвідав ВПС «Іллічівськ» 
Одеського прикордонного загону, де 
взяв участь у відкритті нової будівлі під-
розділу.

 6 червня безпосередньо на лінії кордо-
ну, на ділянці транзитної дороги Одеса– 

Рені, неподалік від пункту пропуску 
«Маяки», відбулася зустріч Миколи 
ЛИТВИНА та Генерального директо-
ра Прикордонної служби Республіки 
Молдова Романа РЕВЕНКА, в ході якої 
в урочистій обстановці був підписаний 
протокол між Адміністрацією Держпри-
кордонслужби України та Прикордон-
ною службою Республіки Молдова «Про 
організацію спільного патрулювання 
на українсько-молдовському кордоні». 
Також під час зустрічі вони обговорили  
виконання домовленостей, досягну-
тих на попередній зустрічі в Одесі, і 
позитивно характеризували їх реалі-
зацію. Сторони схвально відзначили 
й стан функціонування пунктів про-
пуску та організацію взаємодії під час 
пропуску через державний кордон осіб 
і транспортних засобів. Особливу ува-
гу приділили підсумкам проведення 
експерименту зі здійснення спільного 
контролю у пункті пропуску «Россо-
шани – Брічень» на території України. 

Загалом Микола ЛИТВИН та Роман 
РЕВЕНКО відзначили високий рівень 
взаємодії між прикордонними служба-
ми, що дозволяє оперативно вирішува-
ти широкий спектр питань, пов'язаних з 
охороною кордону.

З нагоди підписання протоколу, ке-
рівниками відомства в урочистій обста-
новці було відкрито меморіальну дошку. 

Також у рамках заходу присут-
нім було продемонстровано порядок 
підготовки спільного українсько-
молдовського патрулювання кордону та 
дій при зміні обстановки.  

У ході прес-конференції, яка відбу-
лася одразу після урочистостей, керів-
ники відомств відповіли журналістам 
на запитання, що торкалися як заходів, 
котрі вживаються прикордонниками 
обох країн для спрощення пропуску 
громадян під час туристичного сезону 
та під час проведення чемпіонату Євро-
пи з футболу Євро-2012, так і боротьби 
з нелегальною міграцією, контрабанд-
ним переміщенням зброї, боєприпасів, 
наркотичної речовини та підакцизних  
товарів тощо.

Наприкінці заходу головні прикор-
донники України та Молдови обміня-
лися пам’ятними відзнаками.                 n

 Реалізовуючи спільні зусилля

З метою вивчення стану охорони державного кордону протягом 
двох днів Голова прикордонного відомства України генерал армії 
України Микола ЛИТВИН перебував з робочою поїздкою на 
придністровській ділянці українсько-молдовського кордону. 

Максим СІБУРОВ, 
фото з архіву «ПУ»

Головною метою таких заходів є визначення рівня про-
фесійної підготовки генералів, офіцерів і прапорщиків Ад-
міністрації Держприкордонслужби до виконання завдань 
згідно із займаними посадами. Заняття передбачали пере-
вірку рівня обізнаності прикордонників як у теоретичній, 
так і практичній площинах за допомогою інформаційно-
телекомунікаційної системи „Гарт-8”, складання заліків 
з фізичної підготовки та контрольних стрільб з пістолета 
Макарова. 

Так, під час роботи у системі «Гарт-8» військовослуж-
бовцям необхідно було відповісти не менш як на 20 за-
питань, що охоплюють найбільш притаманні конкретній 
посаді питання за фахом (знання норм Статутів ЗСУ, за-
конодавства про Державну прикордонну службу та інших 
нормативно-правових документів, що регламентують ді-
яльність охоронців рубежу, будову та правила експлуатації 
озброєння і технічних засобів охорони кордону тощо). 

Практична частина контрольно-перевірочних занять 
проходила у спортивному залі та тирі військового містечка, 

де прикордонники демонстрували свою влучність зі стріль-
би з пістолета Макарова та власний фізичний гарт. 

Слід зазначити, що захід було організовано на досить 
високому рівні. Підбиваючи підсумки КПЗ, керівництво 
управління професійної підготовки Департаменту персо-
налу АДПСУ відзначило, що офіцери центрального апара-
ту відомства досить серйозно підійшли до перевірки і про-
демонстрували свої кращі професійні якості. Як результат 
– більшість із них отримали „відмінні” та „добрі” оцінки. 
Окремо слід відзначити високу організованість офіцерів 
Фінансово-економічного департаменту, управлінь кадрів, 
авіаційного, матеріального забезпечення та інформації. 
За індивідуальними показниками кращі результати про-
демонстрували полковники Владислав БЛІНДЮК, Воло-
димир ЯКИМЧУК, Андрій ФЕДОРЧЕНКО, Олександр  
ПАНЧЕНКО та підполковники Сергій ФЕДОРОВ, Володи-
мир ХЛІВНЮК і Микола ПОГИБА.                                              n

ФАХОВИЙ РІВЕНЬ

 Прикордонний профі-тест
На базі Окремої комендатури охорони та 

забезпечення відбулися дводенні практичні 
контрольно-перевірочні заняття з персоналом 
Адміністрації Держприкордонслужби за підсумками  
I півріччя 2012 року. Під час КПЗ військовослужбовці 
центрального апарату відомства демонстрували свої 
професійні навики та вміння. 

n Безвізовий псевдопаспорт
Прикордонники відділу «Ягодин» затримали 

громадянку Туреччини, яка з двома неповнолітніми 
дітьми намагалася незаконно перетнути державний 
кордон України. Рухалася іноземка потягом 
«Київ – Варшава» та представила спеціальний 
паспорт громадянки Туреччини, який надає право 
на безвізові поїздки в країни Європи. Під час 
поглибленого вивчення документа правоохоронці 
встановили, що паспорт повністю підроблений, 
у нього  вшито нову підроблену саме під цю 
громадянку інформаційну сторінку з фото та 
установчими даними, куди пізніше було вписано 
і дітей. Вже пізніше правопорушниця зізналася, 
що прямувала в Німеччину до своїх родичів, які 
там проживають тривалий час. Отримати візу 
та потрапити до Євросоюзу законно вона не 
знайшла можливості, тому і вирішила йти на 
правопорушення. Наразі стосовно громадянки 
Туреччини порушено кримінальну справу.

Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ

n Піщанський утікач
Прикордонникам відділу «Болган», що на 

ділянці Могилів-Подільського прикордонного 
загону, надійшла інформація про втечу одного із 
засуджених з виправної колонії, що на Піщанщині. 
Не минуло і двох годин від початку пошуку, як 
дільничний інспектор прикордонної служби 
затримав утікача на відстані 8 км від лінії кордону 
на околиці села Студена Вінницької області. 
Наразі утікача-невдаху передано працівникам 
Піщанського міськрайвідділу внутрішніх справ.

Людмила КАТЕРИНИЧ

n Пес-рятівник
У місті Котовськ Одеської області 

прикордонний пес Вальтер допоміг знайти 
3-річного хлопчика, котрий напередодні зник. 
Батьки малюка відразу звернулися до чергової 
частини міліції та почали бити на сполох. Однак 
пошуки малюка силами міліції та місцевих 
жителів результатів не дали. До пошукових заходів 
вирішили залучити кінолога відділу прикордонної 
служби «Чорна» зі службовим собакою. Досить 
скоро чотирилапий помічник прикордонників 
вивів правоохоронців до цукрового заводу, що 
знаходиться неподалік від місця проживання 
батьків хлопчика. Малюка знайшли в ямі на 
території заводу, до якої він випадково потрапив та 
не міг самостійно вибратися.

Андрій ДЕМЧЕНКО

n Долари за обшивкою
Намірам громадянина Киргизстану незаконно 

перевезти через кордон значну кількість валюти 
завадило хвилювання та його транспортний засіб.
Чоловік перетинав державний кордон України на 
автомобілі Mercedes у пункті пропуску «Плетенівка», 
що на Харківщині. Для проходження оформлення 
водій обрав смугу руху «зелений коридор». Проте, 
виходячи з досвіду, що автомобілі литовської 
реєстрації, які перетинають український кордон, 
часто знаходяться в міжнародному розшуку як 
викрадені, прикордонники прийняли рішення 
ретельно його перевірити. У ході огляду мали 
намір лише звірити номери агрегатів з номерами 
вказаними в техпаспорті. Однак чим ретельніше 
прикордонно-митна оглядова група перевіряла авто, 
тим більше водій видавав своє хвилювання. Його 
нервова поведінка була недаремною – за обшивкою 
транспортного засобу працівники пункту пропуску 
знайшли два чорних пакети, у яких було приховано 
незадекларовані 74 тисячі доларів США. Валюту, 
що у перерахунку сягає майже 600 тисяч гривень, 
передано до митниці.

Влас. інф.

n Горе-нелегали
Прикордонники Чопського загону затримали 

групу нелегальних мігрантів з Грузії. Відтак, 
отримавши сигнал технічних засобів, група 
реагування «зелених кашкетів» з розшуковою 
собакою виявила сліди порушників й «горе-
мандрівників» незабаром затримали. Ними 
виявилися четверо громадян Грузії без документів, 
яких доставили до відділу прикордонної 
служби «Ужгород» для з’ясування обставин 
правопорушення та складання адміністративно-
процесуальних документів.

Роман СТАХІВ
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ЮВІЛЕЙ

Максим БОЯР

Починалася ж історія загону 
у обстановці більш ніж наближе-
ній до бойової. Адже навесні 1992 
року в Молдові розгорівся придні-
стровський конфлікт. Тоді побли-
зу від українсько-молдовського 
кордону точилися справжні бої з 
усіма негативними для суміжної 
території наслідками. Кількість 
біженців, які намагалися врятува-
тися від війни на території Укра-
їни, перевалила за 80 тисяч осіб.

Сюди були вислані на поси-
лення мотоманеврені групи від 
Сімферопольського і Одеського 
прикордонзагонів, які й склали 
перший «кістяк» Котовського за-
гону прикордонного контролю, 
котрий прийняв під охорону ді-
лянку кордону з Республікою 
Молдова. 

Вже до кінця червня 1992 року 
Котовський загін переважно за-
безпечив усі підрозділи особовим 
складом, озброєнням та бойовою 
технікою і приступив до охорони 
кордону силами 4 комендатур,  

20 основних та 5 резервних  
застав. Протяжність ділянки кор-
дону  склала  429,4 кілометра, на 
яких розташувалися 18 пунктів 
пропуску. 

Застави розміщувалися в не-
пристосованих для цього при-
міщеннях – будинках тваринни-
ків, колишніх дитячих садках і 
лікарнях. Сам кордон був позна-
чений тільки на карті, тому його 
охоронцям постійно доводилося 
роз’яснювати місцевим жителям 
реалії нового життя. 

Із часом активний збройний 
конфлікт по той бік кордону 
вщух. Проте межувати довелося 
із невизнаною Україною держа-
вою – Придністровською Мол-
довською Республікою – ПМР, 
яка за нормами міжнародного 
права залишалася для україн-
ської влади частиною Респу-
бліки Молдова, проте де-факто 
претендувала на повноцінний 
суверенітет. І до того ж там про-
живало чимало етнічних україн-
ців, які історично мали з Украї-
ною дуже тісні зв’язки.

Природно, для їх підтриман-
ня постало питання переміщення 

людей через кордон. Та його за-
конне перетинання громадянами 
ПМР із документами де-юре не-
існуючої держави було немож-
ливе. Ускладнення обстановки 
вимагало від українських прикор-
донників прийняття своєчасних 
адекватних рішень. І вони із цим 
з честю впоралися.

Сьогодні  до складу загону 
входить 10 відділів прикордонної 
служби  та  мобільна прикордон-
на застава. Обстановка на кордоні 
цілком стабільна і контрольована. 

Підрозділи розташовані у  
сучасних службових приміщен-
нях. На озброєння надходить 
нова техніка і засоби прикор-
донконтролю, що дозволяють 
ефективно виявляти порушників 
у пунктах пропуску через держав-
ний кордон. 

– Нестабільне економічне 
становище в Придністров’ї зму-
шує тамтешніх мешканців зай-
матися переміщенням вантажів 
через кордон поза пунктами про-
пуску. В різні роки це були різні 
групи товарів, намагалися пере-
міщувати контрафактні сигарети, 
спирт і куряче м'ясо.

Персоналом загону оформле-
но понад 65 мільйонів осіб, близь-
ко  16 мільйонів транспортних за-
собів. Затримано понад 22 тисячі 
порушників, 223 одиниці вогне-
пальної та 228 – холодної і 111 
одиниць газової зброї, близько 
13 кілограмів вибухівки, більш як 
66 тисяч боєприпасів, майже 110 
кілограмів наркотиків і психо-
тропних речовин. Вартість зупи-
нених у русі через кордон контра-
бандних вантажів сягає понад 60 
мільйонів гривень, – підкреслює 

нинішній начальник загону під-
полковник Андрій ІГНАТЬЄВ.

Діяльність котовських при-
кордонників неодноразово ви-
соко оцінювалася керівництвом 
Держприкордонслужби та місце-
вими органами влади. За підсум-
ками оперативно-службової ді-
яльності у 2003, 2006 та 2011 роках 
він посідав перше місце у Півден-
ному регіональному управлінні 
і був нагороджений перехідним 
прапором Одеської облдержадмі-
ністрації.                                            n

 20 років у строю
Нещодавно Котовський прикордонний загін відзначив своє 20-річчя. На це 

урочисте свято прибули поважні гості, колишні керівники, ветерани та чимало 
інших шанованих відвідувачів. Учасники свята відвідали розташування частини, 
кімнату бойової слави, ознайомились із славним шляхом, пройденим котовськими 
прикордонниками за всі ці роки. 

Василь КЛИМЕНКО

З цієї нагоди відбулося уро-
чисте зібрання, учасники якого 
представляли усі регіональні ве-
теранські організації Держпри-
кордонслужби та ветеранський 
актив на місцях. Тепло зустрі-
нутий присутніми на ньому ви-
ступив Голова Служби – генерал 
армії України Микола ЛИТВИН. 
З історичної точки зору, наголо-
сив він, тридцять років не такий 
уже й значний проміжок часу. 
Та якщо взяти до уваги обстави-
ни, коли довелося створювати 
ветеранську організацію, стає 
очевидним, що тридцятиліття 
прикордонного ветеранського 
руху, без перебільшення, можна 
порівняти з цілою епохою. Епо-
хою відродження і будівництва 
незалежної держави України та її 
прикордонних військ. 

У ті нелегкі часи, підкреслив 
генерал армії України, прикор-
донники не піддалися байдужості 
та апатії, вони активно включи-
лися у процес створення та удо-
сконалення принципово нових 
підходів до охорони кордонів, 
виховання і навчання. Їхній ба-
гатий службовий досвід, знання 

і професіоналізм, вірність героїч-
ним традиціям старших поколінь 
значною мірою сприяли створен-
ню того міцного фундаменту, на 
якому впевнено стоять нинішні 
правоохоронці кордону. Запасу 
його надійності вистачить ще на-
довго.

Нині у ветеранській органі-
зації Державної прикордонної 
служби України нараховується 
13 тисяч осіб, з яких дві тися-
чі – вдови колишніх вартових 
кордонів. Адміністрація Держ-
прикордонслужби, її керів-
ництво роблять усе для того, 

щоб ветерани у своєму житті не 
залишалися забутими, а їхній со-
ціальний захист забезпечувався 
на належному рівні. Так, лише за 
два останні роки майже 1 тисяча 
ветеранів і 600 членів їхніх сімей 
отримали можливість покращити 
своє здоров’я у відомчих оздо-
ровчих закладах, а  1239 колишніх 
прикордонників пройшли стаціо-
нарне медичне обстеження. За 
останні чотири роки ветеранам 
надано матеріальну допомогу на 
суму понад 100 тисяч гривень. 

Розповівши учасникам уро-
чистого зібрання про основні 

напрямки та перспективу по-
дальшого європейського розвит-
ку прикордонного відомства, у 
якому активну участь беруть і 
регіональні ветеранські організа-
ції ДПСУ, генерал армії України 
Микола ЛИТВИН, зокрема, від-
значив, що усі ветерани достой-
ні поваги нинішніх охоронців 
кордону і заслуговують щирої 
вдячності. Подвиг, здійснений 
старшим поколінням на кордоні, 
як у роки війни, так і повоєнний 
час, унікальний дух товариськос-
ті та взаємодопомоги, відданості 
кордону – усе це є найкращим 
моральним орієнтиром для нас, 
наголосив керівник прикордон-
ного відомства.

З увагою вислухали учасни-
ки зібрання і виступ голови Ради 
організації ветеранів Державної 
прикордонної служби України 
генерал-лейтенанта у відставці 
Анатолія МАКАРОВА. Він  ко-
ротко доповів присутнім про ті 
напрацювання, що відбулися за 
останні роки у діяльності гро-
мадської організації, особливо 
участі її членів у військово-
патріотичному вихованні ново-
го покоління прикордонників 
і молоді. Присвоєння заставам 
(згодом вони увійшли до складу 
ВПСів) імен добре знаних при-
кордонників Валерія Губенка, 
Віктора Банних, Іллі Каліні-
ченка, відкриття пам’ятника Ге-
рою Радянського Союзу Микиті 
Карацупі у Запоріжжі, музею 
Героя Радянського Союзу Гера-
сима Рубцова, Алеї прикордон-
ної слави у столичному парку 
«Перемога», на часі завершення 
відкриття пам’ятника прикор-

донному десанту у місті Килія, 
що в Одеській області. Усе це 
далеко не повний перелік доб-
рих справ, здійснення яких не 
обходиться без активної учас-
ті ветеранських організацій на 
місцях. 

То ж із наголосом вдячнос-
ті звучали на зібранні не лише 
імена першобудівників, які 
стояли у витоків створення ве-
теранської організації прикор-
донників, її першого керівника 
Олександра Косовця, Іллі Калі-
ніченка, В’ячеслава Ярличенка, 
Миколи Іванова, Павла Ко-
зацького, їхніх «спадкоємців» 
– Олександра АРТЬОМОВА, 
Леонтія БЕСАРАБА та інших. 
Немало добрих слів було ска-
зано на адресу нинішніх керів-
ників ветеранських організацій 
– Юрія ШОВКОВСЬКОГО,  
Віктора МУШИМАНСЬКОГО,  
Ігоря ДОДЕРКА, Михайла 
ОВСЯННІКОВА та їхніх спо-
движників по громадській ро-
боті. Усі присутні на зібранні 
висловили тверду упевненість, 
що у тісній взаємодії з персо-
налом Держприкордонслужби її 
ветеранські організації й надалі 
будуть надійною опорою право-
охоронців у зелених кашкетах 
при вирішенні поставлених пе-
ред ними завдань.

У роботі урочистого засідан-
ня взяли участь члени Колегії 
ДПСУ, Почесний голова орга-
нізації ветеранів Держприкор-
донслужби України генерал-
лейтенант у відставці Олександр 
АРТЬОМОВ, а також представ-
ники ветеранських організацій 
Києва.                                              n

ВЕТЕРАНСЬКІ ІМЕНИНИ

 Резерв міцності
За більш як двадцять років у «біографію» Державної прикордонної служби України 

вписано немало славетних сторінок. Помітним доповненням до історії відомства 
правоохоронців у зелених кашкетах стала ще одна подія – організації ветеранів 
ДПСУ виповнилося 30 років.
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ВІТАННЯ

Шановні товариші!

Від імені Колегії Державної прикордонної служби України, себе особисто щиро й сердечно 
вітаю весь особовий склад служби охорони здоров'я, ветеранів-медиків з професійним святом 
– Днем медичного працівника!

Сьогодні система охорони здоров’я Державної прикордонної служби України складається з 
ефективно працюючих лікувально-діагностичних, санаторних установ і медичних підрозділів. 
У них створено сучасну матеріальну базу, а також склалися високопрофесійні колективи.

Відомча служба охорони здоров’я власними ресурсами спроможна надати гарантований 
рівень якісної і доступної медичної допомоги, забезпечити санаторно-курортне лікування та 
оздоровлення, санітарно-епідеміологічний нагляд і заходи формування здорового способу жит-
тя прикордонників.

Основними результатами цієї діяльності є зменшення рівня захворюваності персоналу. 
Успішно розвивається санаторно-оздоровчий комплекс Державної прикордонної служби. 

Завдяки зусиллям медичного складу система охорони здоров'я прикордонного відомства України 
є однією з найкращих у державі.

Висловлюю глибоку повагу та вдячність колективу медичних працівників за нелегку  що-
денну копітку та сумлінну працю.

Бажаю усім медичним працівникам нових вагомих здобутків у шляхетній справі підтримки 
і збереження здоров'я персоналу Державної прикордонної служби України, щастя, здоров’я та 
родинного благополуччя!

З повагою, 

Голова Державної прикордонної служби України                                          Микола ЛИТВИН

Шановні медичні працівники Державної прикордонної служби України!

Прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята – Дня медичного працівника!
Професія, обрана вами, в усьому світі вважається найгуманнішою.
Важка місія медиків була і залишається однією з наймилосердніших. Своєю не-

втомною працею ви повсякчас демонструєте нам приклади професіоналізму, витримки 
та самовідданості.

Власною добротою, знаннями й досвідом ви повертаєте людей до повноцінного 
життя. Скільки пацієнтів завдяки вашим старанням знову відчули щастя і радість 
життя!

Милосердя та чуйність стали вашим покликанням, а самопожертва й вірність об-
раному шляху – невід’ємною складовою професії.

Ми впевнені в подальшій співпраці Міністерства охорони здоров’я та медичної 
служби Державної прикордонної служби з метою поліпшення рівня надання медичної 
допомоги, щоб вона була високого стандарту, а українці мали якісне і доступне ліку-
вання.

Нехай ваш високий професіоналізм, доброта, чуйність, відданість найгуманнішій у 
світі професії вселяє надію й упевненість у завтрашньому дні, дарує заслужену шану і 
авторитет.

Зі святом вас! Нових ідей і перемог, надійних партнерів і вірних друзів, процвітан-
ня, удачі й добробуту вам і вашим родинам!

З повагою,

Віце-прем’єр-міністр – міністр охорони здоров’я України      Раїса БОГАТИРЬОВА

Аліна ДАНИЛЮК

Про те, наскільки керівництво Служби 
відповідально підходить до суто жіночих 
проблем підлеглих можна судити ледь пе-
реступивши поріг цього відділення. Адже 
сучасний інтер’єр із продуманим дизай-
ном у поєднанні з привітністю та нездо-
ланним оптимізмом лікарів не може не 
заспокої ти навіть найприскіпливу і стур-
бовану станом свого здоров’я пацієнтку. 
Утім, справжньою візитівкою підрозділу 
лікаря ШЕВАГИ є не це.

За специфічною допомогою до при-
кордонного госпіталю звертаються не 
лише співробітниці відомства. Йдуть 
сюди й «сторонні» хворі за порадами 
фахівців з декількох пологових будин-
ків української столиці, елітної лікарні 
«Фео фанія», Національного інституту  
раку та багатьох лікувальних закладів. 
Навіть із-за кордону – Придністров’я, 
Росії, Узбекистану – спеціально до 
Олександра  Ярославовича їдуть стурбо-
вані своїм станом жінки. Секрет же та-
кого успіху дуже простий. Тут виконують 
унікальні операції і, з-поміж іншого, ре-
ально допомагають тим, хто вже майже 

втратив надію відчути радості материн-
ства і справжнього жіночого щастя.

А це справа така – із часом звістка про 
успіхи лікарів через «сарафанне радіо» та 
«циганську пошту» доходять до того, хто 
шукає розв’язання своїх наболілих в усіх 
смислах проблем.

Так тепер чекає на операцію пацієнтка 
з Умані Ольга ВОЛОШИНА. На запитан-
ня про те, чого звернулася саме сюди жін-
ка відповіла:

– Тут лікувалася моя знайома, яка дов-
го не могла завагітніти. І саме завдяки лі-
карям цього відділення вона змогла наро-
дити донечку.

Щоб виправдовувати подібні надії, 
персонал щороку бере участь у конфе-
ренціях, симпозіумах і майстер-класах. 
Без цього, за словами Олександра  
ШЕВАГИ, говорити про розвиток та за-
провадження нових методик і схем ліку-
вання неможливо, адже жодне відділен-
ня не може повноцінно розвиватися без 
надходження нової інформації. Впрова-
дження інновацій допомагає бути попе-
реду. І це підтверджено п’ятьма діючими  
патентами, розробленими Олександром 
ШЕВАГОЮ.

Власні напрацювання лікаря вилили-
ся в кандидатську дисертаційну роботу, 

захист якої планується наступного року. 
І хоча особисті досягнення Олександр 
Ярославович рекламує не надто охоче, 
про роботу свого колективу відгукується 
без зайвих вагань:

– Для того, щоб досягти потрібно-
го ефекту, персонал має діяти як єдина 
команда. Кожен повинен не лише вміти 
робити все належне, але й щиро прагну-
ти постійного професійного росту. Адже 
інколи потрібно, щоб одна людина ви-
конувала обов’язки іншої. У роботі від-
ділення є складова не лише лікарів – 
Оксани РЕЗНІК та Наталії ШЕРШУН, а й 
старшої медсестри Світлани РОМАНЮК  
та головної медсестри госпіталю Лілії 

СОКОЛ. Неможливо було б створити 
відділення і ефективно працювати без 
допомоги керівництва госпіталю, зо-
крема полковників медслужби Леоніда 
ПРОЦИКА та Валентина ВОЛОХИ.

Те, що робить відділення, високо від-
значається в службі. 17 гінекологічних 
ліжко-місць із найвищою якістю безкош-
товно працюють на тих, хто служить спра-
ві охорони кордону.

– Та все ж, найвища нагорода, – зізна-
ється акушер-гінеколог Оксана РЕЗНІК,  
– це чути теплі слова вдячності від колиш-
ніх пацієнток і бачити фото малечі, яка 
прийшла у цей світ, зокрема, й через ко-
ристь від нашої праці.                                 n

 Хранителі жіночого здоров’я
Пліч-о-пліч із колегами-чоловіками український кордон боронять 

майже 8,5 тисячі жінок. І хоча представниці нашого відомства часто 
виконують нелегку роботу, впритул наближаючись до ідеалів гендерної 
рівності, все ж без привілеїв у медзабезпеченні  їм не обійтися. Тому в 
Службі діє система спеціалізованої допомоги, яка й має пильнувати за 
жіночим здоров’ям вітчизняних «солдатів Джейн».  Найвища ж відомча 
гінекологічна інстанція для прикордонниць – це відповідне відділення у 
Центральному клінічному госпіталі, очолюване підполковником медичної 
служби Олександром ШЕВАГОЮ.

Аліна ДАНИЛЮК

За досягнуті результати в організації медичного за-
безпечення у першому півріччі 2012 року директор 

Депар таменту персоналу генерал-полковник Михайло  
КОВАЛЬ вручив пам’ятні відзнаки Адміністрації Служ-
би клінічним госпіталям, санаторно-курортним та 
оздоровчим закладам, медсанчастинам і санітарно-
епідеміологічним загонам відомства. 

Усього з близько 1600 людей у білих халатах, які опі-

куються здоров’ям охоронців кордону, відзначено заслуги 
111 чоловік. Також за спільним рішенням Голови відом-
ства та голови Генеральної дирекції міжнародного акаде-
мічного рейтингу технології і соціології “Золота фортуна” 
визначено 10 кращих медичних працівників Служби.

Цьогорічним переможцем огляду-конкурсу «Краща 
медична сестра року» стала представниця терапевтично-
го відділення клініки терапії клінічного госпіталю Держ-
прикордонслужби Ірина СОСНОВЧИК. Загалом за ви-
сокий рівень професійних знань і практичних навичок 
отримали заслужені нагороди 13 медичних сестер.            n

 Вшановано найкращих медиків Служби
Напередодні професійного свята співробітників галузі охорони здоров’я, яке цього року 

відзначається 17 червня, у Центрі культури та мистецтв СБУ відбулося урочисте вшанування 
найкращих медпрацівників Держприкордонслужби. 

ЗА КЛЯТВОЮ ГІППОКРАТА
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Андрій ГЕРАСИМКІВ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Наша творча група прибула до міста 
Лева напередодні відкриття європейсько-
го футбольного форуму і одразу попря-
мувала до міжнародного автомобільного 
пункту пропуску «Шегині – Медика». 
Він знаходиться за 70 кілометрів від Льво-
ва, отож саме тут українсько-польський 
кордон мала перетинати значна частка 
вболівальників на матч «Німеччина – 
Португалія». Перше, що кинулося у вічі, 
– атмосфера, яка панувала скрізь. Усі рек-
ламні площі, фасади будинків, кав’ярні, 
громадський транспорт і навіть кіоски 
буквально рясніли символікою Євро-2012 
та привітаннями гостям міста. На трасі 
нерідко можна було зустріти авто із націо-
нальними прапорами України, Польщі 
та Німеччини, водії яких ввічливо вітали 
один одного гудками клаксонів. Навіть 
зазвичай суворі працівники ДАІ, яких, до 
речі, на шляху було теж чимало, не звер-
тали уваги на такі жести водійської толе-
рантності. Однак найбільше, що тішило – 
якість дорожнього покриття. Кілька років 
тому я вже їздив у відрядження тутешніми 
шляхами, отож маю із чим порівнювати. 
Скажу відверто: дорожники попрацювали 
на славу. Не знаю чи оцінили це звиклі до 
комфорту європейські автолюбителі, але 
сам факт, що їхні залізні коні без зайвих 
перешкод подолали кілометри до міста 
Лева говорить багато про що, і це одно-
значно можна зарахувати в актив підго-
товки нашої країни до Євро-2012.

Сам не помітив, як наше авто під’їхало 
до ВПС «Шегині». У цей час межі під-
розділу покидала «стара» зміна при-
кордонних нарядів. Звиклі до щоденної 
перезмінки мешканці прикордоння за-
цікавлено розглядали охоронців рубежу 
в нових одностроях. Натомість у самому 
пункті пропуску було незвично безлюд-
но. У вантажному терміналі проходили 
оформлення кілька камеонів, а поруч – 
на «червоному» коридорі прикордонно-
митна група здійснювала огляд двох мік-
роавтобусів і легковика з причепом. Із 
інтервалом у 2-3 хвилини з польського 
боку виїжджали авто, які одразу пряму-
вали до шлагбаума на в’їзд до України. 
Лише у пішому переході все йшло як за-
звичай: подорожуючі зі своєю нехитрою 
поклажею чимчикували виділеним кори-
дором між українською та польською ка-
бінками паспортного контролю. 

Справа в тому, що ще 2010 року за іні-
ціативи прикордонного відомства Кабі-
нет Міністрів України прийняв постанову 
«Про здійснення прикордонного контро-
лю в період підготовки та проведення в 
Україні фінальної частини чемпіонату Єв-
ропи 2012 року з футболу». Удосконален-
ню системи нормативного забезпечення 
сприяла й ратифікація 6 липня 2010 року 
Парламентом України доповнень до Уго-
ди з Республікою Польща про спільний 
контроль. Згодом керівники прикордон-
них відомств України та Польщі підписали 

План співпраці з підготовки до Чемпіонату 
Європи з футболу 2012 року. Саме цей до-
кумент дав можливість запровадити суттєві 
новації в автомобільних пунктах пропуску 
на українсько-польському кордоні. Зо-
крема, передбачено: чітке розмежування 
руху транспортних засобів за категоріями; 
спрямування великогабаритного тран-
спорту для подальшого оформлення в тер-
міналах; оформлення учасників Євро-2012 
і гостей футбольного форуму на спеціально 
створених єврокоридорах; запровадження 
принципу однієї зупинки транспортних за-
собів у пунктах пропуску; здійснення при-
кордонних формальностей без виходу па-
сажирів та водіїв із транспортних засобів; 
виділення смуг реверсного руху й окремих 
смуг для осіб, які перетинатимуть кордон 
з використанням електронних магнітних 
карток. А найголовніше – проведення 
спільного контролю на території польських 
пунктів пропуску. 

Відтак з 8.00 5 червня в автомобіль-
ному пункті пропуску «Шегині – Меди-
ка», втім як і в усіх МАПП на західному 
рубежі нашої держави, введено режим 
«Євро». Головною його метою є забез-
печення безперебійного і якісного про-
пуску через кордон осіб, транспортних 
засобів і вантажів, а також зменшення 
часових показників перетину кордону 
зав дяки спільній роботі усіх контрольних 
служб на польській стороні. Зокрема, тут 
ми побачили по дві окремих смуги руху 
на в’їзд і виїзд для подорожуючих кате-
горії «Євро». Оформлення відбувалося 
за принципом однієї зупинки і тривало 
лише кілька хвилин. Таким же чином 
прикордонно-митний контроль проходи-
ли й інші громадяни, які прямували «зе-
леним» коридором. До речі, така новація 
досить зручна й для прикордонників обох 
держав, адже у будь-який час старші змін 
прикордонних нарядів можуть зустрітися 
для вирішення поточних питань і скоор-
динувати дії своїх підлеглих. А ось водіям 
вантажівок та інших авто, які мають що 
декларувати, доводилося як і раніше про-
ходити усі формальності як у польському, 
так і українському пунктах пропуску. 

Слід зазначити, що атмосфера у само-
му пункті пропуску «Медика» була також 
доволі товариською. Прикордонники і 
митники двох держав працювали настіль-
ки злагоджено, що здавалося ніби вони 
вже не один рік здійснюють спільний 
контроль. У всьому відчувалося, що ко-
жен із них усвідомлює, наскільки важливу 
спільну справу вони роблять, а від їхнього 
професіоналізму залежить не лише без-
пека а й імідж обох держав. Це позначи-
лося і на якості прикордонного контро-
лю. Незважаючи на те, що пасажиропотік 
у ці дні в пункті пропуску зріс у 1,5-2 рази 
(протягом 8-9 червня тут було оформле-
но понад 25 тисяч громадян), пропускні 
операції здійснювалися без жодних за-
тримок, конфліктних і нестандартних 
ситуацій. Відтак для багатьох футбольних 
уболівальників із країн Західної Європи 
перетин кордону в пункті пропуску «Ше-
гині – Медика» став першим приємним 
знайомством із Україною.

Ми зустрічаємо 
Ось, нарешті, й настало свято великого європейського футболу, до якого 

наша країна готувалася довгих п’ять років. За цей час було зроблено чимало: 
прокладено сучасні автомагістралі, зведено новітні аеропорти та стадіони, 
змінено прикордонну інфраструктуру, запроваджено європейські стандарти 
здійснення пропускних операцій на державному кордоні. Усі чудово 
усвідомлювали, що Євро-2012 стане для України справжнім іспитом,  
і від того як ми його складемо залежатиме міжнародний імідж нашої 
держави. Одним із перших іспит європейським футболом складав Львів, 
якому, на наш погляд, усе вдалося чудово.
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EURO-2012!
Наступного дня нас уже зустрічав 

красень-аеропорт ім. Данила Галицького. 
Новий термінал «А» вражає своєю вели-
чиною та сучасним дизайном. Загальна 
площа терміналу 48 тис. 320 кв. метрів, а 
пропускна здатність – 2000 пасажирів на 
годину. Аеровокзал має шість телетрапів, 
здатних одночасно приймати два літаки 
класу Boeing-767 і чотири літаки класу 
Boeing-737. На першому поверсі розміщу-
ються зали очікування та реєстрації паса-
жирів, обробка багажу, а на другому й тре-
тьому поверхах – митний, прикордонний 
контроль і контроль з авіаційної безпеки. 
Завдяки розбудові терміналу кількість 
робочих місць інспекторів прикордонної 
служби для перевірки документів збіль-
шилася до 24 на постійній основі та до 30 
під час проведення Євро-2012. 

Відтак не дивно, що саме на персонал 
ВПС «Львів-аеропорт» лягло найбільше 
навантаження із забезпечення пропуску 
офіційних делегацій, представників ро-
дини УЄФА, команд учасників і основної 
маси вболівальників. 

Вже о 12.30 8 червня львівське летови-
ще приймало чартерний літак зі збірною 
командою Німеччини, а за годину – зі 
збірною командою Португалії. Прикор-
донники попередньо отримали списки 
пасажирів обох літаків, отож після при-
землення оформлення футболістів та їх 
супроводжуючих відбулося безпосередньо 
біля трапу літака у доволі стислі терміни. 

Загалом обстановка у львівському ае-
ропорту у ці дні була доволі жвавою, адже 
такого напливу пасажирів тут не було ще 
ніколи. Зокрема, протягом 7-10 червня 
у терміналі «А» було оформлено близько 
14 тисяч осіб і 202 літаки. А найбільш на-
пруженим видався наступний день після 
матчу «Німеччина – Португалія», коли 
основна маса вболівальників і команди 
поверталася додому. Тоді протягом доби 
персонал ВПС «Львів-аеропорт» офор-
мив близько 5 тисяч громадян і 79 літаків. 

Незважаючи на таке суттєве збіль-
шення пасажиро-транспортного потоку 
усі контрольні процедури проходили у 
доволі стислі терміни. У цьому контексті 
передусім слід відмітити, що з міркувань 
безпеки та створення комфортних умов 
для подорожуючих була проведена робо-
та з іноземними авіакомпаніями та пра-
воохоронними органами щодо надання 
завчасної інформації про осіб, які при-
бували. Особливо це стосується доручень 
правоохоронних органів і потенційних 
правопорушників із категорії найбільш 
запеклих футбольних фанів. Також важ-
ливим елементом у системі безпеки стало 
часове розмежування потоків пасажи-
рів регулярних рейсів і уболівальників 
команд-суперниць, а також гнучка сис-
тема організації служби прикордонних 
нарядів. 

Схема руху пасажирів у новому термі-
налі аеропорту «Львів» була апробована 
під час тренінгів 26 січня, 9 лютого, 5 і 20 
квітня нинішнього року, до яких долуча-
лися представники контрольних служб 
пункту пропуску, правоохоронних орга-
нів, авіакомпаній і працівники аеропор-
ту. За допомогою волонтерів – студентів 
навчальних закладів – імітувалося прохо-
дження потоків пасажирів міжнародних і 
внутрішніх рейсів на відліт. Це дало змогу 
узгодити спільні дії зацікавлених служб у 
разі суттєвого збільшення пасажиропо-
току, а також виникнення конфліктних і 
нестандартних ситуацій.

До речі, активно в роботу аеропорту 
ім. Данила Галицького влилися й іно-
земні експерти від Європейської агенції 
з охорони зовнішніх кордонів Європей-
ського Союзу FRONTEX. 

І н с п е к т о р 
FRONTEX Рікардо 
М А Г А Л Ь Я Н Ш 
( П р и к о р д о н н о -
міграційна служба 
Португалії): 

«Головне моє зав-
дання – допомога 
українським прикор-
донникам на час 
Євро-2012, у разі ви-
никнення будь-яких проблемних ситуацій із 
пропуском через ваш кордон громадян країн ЄС. 
За таких обставин я можу звернутися до офісу 
агенції FRONTEX задля отримання додаткової 
інформації про особу тощо. Однак сподіваюся, 
що така допомога не знадобиться, адже бачу 
чудовий фаховий рівень українських прикордон-
ників і надзвичайну гостинність. Ви створили 
досить комфортні умови для перетину кордо-
ну учасниками Євро-2012 та вболівальниками. 
Крім того, тут на належному рівні дотримані 
усі стандарти безпекового характеру».

Окремо слід зупинитися на професійній 
готовності персоналу ВПС «Львів-аеропорт». 
Адже тут на постійній основі проводяться тре-
нінги з ідентифікації особи. Велику увагу управ-
ління відділу приділяє стандартам культури 
прикордонного контролю та рольовим іграм, 
під час яких опрацьовуються різноманітні си-
туації, що можуть виникнути в пункті пропус-
ку. Це стосується як елементарного звернення 
до подорожуючих і пояснення причин відмови 
перетину кордону, так і порядку дій при нестан-
дартних чи кризових ситуаціях. 100% персона-
лу підрозділу, допущених до несення служби в 
прикордонному наряді «Перевірка докумен-
тів», пройшли додаткову підготовку. На достат-
ньому рівні володіють англійською мовою – 69, 
німецькою мовою – 4, польською мовою – 19, 
румунською мовою – 1, італійською мовою – 1 
військовослужбовець. 

Про позитивне враження європейців від 
сучасних вітчизняних стандартів здійснення 
прикордонного контролю та створених ком-
фортних умов при перетинанні державного 
рубежу якнайкраще свідчила поведінка фут-
больних фанів. Одразу ж після проходжен-
ня усіх формальностей вони гуртувалися, 
весело танцювали, фотографувалися, вигу-
кували гасла та вітали українців із початком  
Євро-2012. І лише згодом колоритні групи 
іноземців прямували до автобусів, аби позна-
йомитися із містом Лева.

А подивитися тут було на що. Місто бук-
вально дихало передчуттям футбольної фе-
єрії. Складалося таке враження, що фани 
заполонили усю центральну частину міста. 
Усі кав’ярні, яких, до речі, тут безліч, були 
вщент заповнені вболівальниками із наці-
ональними прапорами Німеччини та Пор-
тугалії. Скрізь панувала атмосфера тепла та 
гостинності. Місцеві мешканці із задоволен-
ням спілкувалися з іноземцями, розповідали 
їм про історію Львова, робили свої прогнози 
на результат майбутнього матчу. А в офіційній 
фан-зоні, яка розташувалася навпроти Львів-
ської опери, взагалі не було де яблуку впасти. 
Тут виступали світові та українські зірки, від-
бувалися трансляції матчів і піротехнічні шоу. 
По суті вона стала місцем зустрічі для туристів 
та львів’ян, адже тут була можливість усім, хто 
не має квитків на матчі чемпіонату, відчути ат-
мосферу футбольного свята та разом вболіва-
ти, безкош товно переглядаючи матчі турніру 
на великих екранах. 

Загалом протягом перших днів Євро-2012 
Львів відвідали близько 60 тисяч туристів. По-
над 12 тисяч уболівальників приїхали з Німеч-
чини і більше 5 тисяч – із Португалії. Матч 
Німеччина–Португалія у фан-зоні перегляда-
ли майже 30 тисяч людей. А найголовніше – 
європейці були приємно вражені стародавнім 
Львовом, і більшість гостей обіцяли згодом 
знову повернутися сюди.                                       n
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05.50 Легенди бандитської 
Одеси

07.10 Х/ф «Сiль землi»
08.30 Правда життя
09.00 Д/с «Православнi 

святi»
10.00 Т/с «Закон i порядок»
12.00 Т/с «Детективи»
12.25 Х/ф «Кримiнальний 

квартет» �
14.25 Х/ф «Дума про 

Ковпака» �
18.30 Агенти впливу
19.00 Свiдок
19.30 Т/с «Лiтєйний»
21.45 Т/с «CSI: Маямi-9»
22.40 Т/с «Кримiналiсти: 

мислити як 
злочинець» �

00.05 Х/ф «Ганнiбал» �

08.30 Репортер
08.40 Пiдйом
09.00 Т/с «Друзi»
09.55 М/с «Качинi iсторiї»
11.15 Т/с «Айкарлi»
12.15 Т/с «Татусевi дочки»
13.55 М/с «Качинi iсторiї»
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Друзi»
15.50 Teen Time
15.55 Т/с «Молодята»
16.55 Т/с «Не родись 

вродливою»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.20 Спортрепортер
19.30 Пiраньї
19.55 Т/с «Не родись 

вродливою»
20.55 Т/с «Бальзакiвський 

вiк, або Всi мужики 
сво...»

22.00 Мачо не плачуть
22.55 Т/с «Щасливi разом»
00.00 Репортер
00.15 Спортрепортер
00.25 Служба розшуку дiтей
00.30 Т/с «Плiткарка-4»
01.25 Т/с «Чотири життя 

Тари»
01.55 Ток-шоу 

зi С. Ферестоном
02.45 Українцi. Вiра
04.25 Невгамовний 

Пантелеймон

07.30 Ера бiзнесу
07.35 Тема дня
08.00 Новини
08.05 Спорт
08.15 Кориснi поради
08.30 Ювелiр ТБ
09.00 Пiдсумки дня
09.15 Офiцiйна хронiка
09.25 Вiкно в Америку
09.50 Темний силует
10.00 Олiмпiйським курсом
10.15 Адреналiн
11.50 Дiловий свiт
12.00 В гостях у Д. Гордона
13.00 Футбол. Євро-2012. 

Португалiя – 
Нiдерланди

14.45 Дiловий свiт. 
Агросектор

14.50 Euronews
15.00 Новини
15.10 Футбол. Євро-2012. 

Данiя – Нiмеччина
16.55 Iгри патрiотiв
18.05 Дiловий свiт
18.20 Новини
18.50 Українська пiсня року
20.30 Агроньюз
20.40 Офiцiйна хронiка
20.45 Наше Євро
21.00 Пiдсумки дня
21.15 Наше Євро
21.35 Футбол. Євро-2012. 

Iталiя – Iрландiя
23.45 Наше Євро
00.20 Ювелiр ТБ

05.35 Т/с «Маршрут 
Милосердя»

07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «IНТЕРом»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «IНТЕРом»
08.30 Спорт у Подробицях
08.35 Ранок з «IНТЕРом»
09.00 Новини
09.10 Х/ф «Зойчина 

любов»
11.10 Х/ф 

«Любов зi зброєю»
12.00 Новини
12.25 Х/ф 

«Любов зi зброєю»
15.20 Судовi справи
16.15 Чекай на мене
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровиночка»
19.05 Про життя
20.00 Подробицi
20.25 Спорт у Подробицях
20.30 Ми разом
21.00 Т/с «Вчора 

закiнчилася вiйна»
22.55 Т/с «Меч»
01.00 Х/ф «Злочинна 

пристрасть»
02.30 Д/ф «Дуель з 

вiрусом»
03.10 Подробицi
03.40 Д/ф «Спека. Хто воює 

з землянами?»
04.25 Д/ф «Загадковi 

сусiди. Ворони»

06.05 ТСН
06.45 Снiданок з 1+1
07.00 ТСН
07.10 Снiданок з 1+1
07.15 М/с «Чорний 

плащ»
07.40 Снiданок з 1+1
08.00 ТСН
08.05 Снiданок з 1+1
09.00 ТСН
09.10 Снiданок з 1+1
10.00 Шiсть кадрiв
10.15 Знiмiть 

це негайно
11.15 Знiмiть це негайно
12.15 Цiлковите 

перевтiлення
13.15 Х/ф «Надiя як доказ 

життя»
16.55 Т/с «Метод 

Лаврової»
18.00 ТСН
18.25 Т/с «Метод 

Лаврової»
19.30 ТСН
20.15 Територiя обману
21.20 Х/ф «РЕД»
23.45 ТСН
00.00 Х/ф «ДАIшники»
02.00 Т/с «Закон 

i порядок-3»
03.00 Т/с «Закон 

i порядок-3»
03.50 ТСН
04.05 Т/с «Вогнi великого 

мiста»
04.50 Т/с «Закон 

i порядок-3»

05.30 Служба розшуку 
дiтей

05.40 Свiтанок
06.20 Дiловi факти
06.30 Спорт
06.35 Анекдоти 

по-українськи
07.00 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi 

факти
07.45 Факти тижня
08.45 Факти
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi 

новини
10.30 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти-7»
12.45 Факти
12.55 Спорт
13.10 Х/ф «Другий у 

командi»
15.20 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
16.30 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти-7»
18.45 Факти. Вечір
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайнi новини
20.15 Т/с «Братани-2»
22.30 Факти. Пiдсумок
22.45 Свобода слова
00.55 Спорт
01.05 Надзвичайнi новини
02.00 ПроЦiкаве
02.20 Факти
02.50 Свобода слова
04.35 Свiтанок

08.10 Т/с «Карамель»
09.15 Х/ф «Приборкання 

норовливого»

11.45 Х/ф «Домробiтниця»
13.45 Неймовiрнi iсторiї 

кохання
14.50 Паралельний свiт
15.50 Битва екстрасенсiв
18.00 Вiкна-Новини
18.10 Неймовiрна правда 

про зiрок
19.30 Т/с «Карамель»
20.30 Куб
22.00 Вiкна-Новини
22.25 Детектор брехнi
23.25 Паралельний свiт
00.25 Т/с «Доктор Хаус»
01.25 Т/с «Комiсар Рекс»
03.00 Вiкна-Спорт
03.10 Х/ф «Шалений день»

Скромний служ-
бовець Зайцев 
марно намагаєть-
ся потрапити на 
прийом до Міу-
сова, щоб отри-
мати резолюцію 
на запиті про бі-
лила для ліжок у 
яслах. Він навіть 
проникає у буди-
нок, де відпочи-
ває чиновник, і 
все-таки досягає 
свого...

04.15 Нiчний ефiр

08.25, 13.10 Т/с «Слiд»
09.00 Х/ф «Дозволь тебе 

поцiлувати»
11.00, 05.30 Т/с «Ви 

замовляли вбивство»
12.00, 04.40 Хай говорять
15.25 Щиросерде зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.15, 04.00 Критична точка
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с «Катина Любов-2»
21.00, 23.45 Великий 

футбол
21.40 Футбол. Євро-2012. 

Хорватiя – Iспанiя
01.30  Т/с «Спiльнота»
02.10 Х/ф «Кльовий 

хлопець»

08.00 Байдикiвка
08.30 Мультик з Лунтiком
09.00 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Всi жiнки – 

вiдьми»
11.45 Т/с «Н2О: просто 

додай води»
12.15 Твою маму!
12.40 Одна за всiх
13.10 Т/с «Хто у домi 

господар?»
14.10 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
15.10 Т/с «Ранетки»
16.05 У ТЕТа мама!
16.35 Т/с «Унiвер»
19.00 Бар«Дак»
19.25 Богиня шопiнгу
19.55 Т/с «Унiвер. Нова 

общага»
20.35 Т/с «Унiвер»
22.00 Т/с «Дiффчатка»
22.30 Т/с «Унiвер»

08.30 Великий футбол
10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 

19.45, 20.30, 21.15, 
00.00 Футбол NEWS

10.05, 10.35, 14.05, 14.35 
Євро. Я люблю тебе!

11.00, 17.05 Євро-2012. 
Португалiя – 
Нiдерланди

13.30, 05.00 Д/ф «Пункт 
призначення – Київ-2012»

16.55, 19.05 Street Stile
19.15, 04.30 Класика Євро
19.50, 20.35, 21.20, 23.50 

Євроспека
21.35 Євро-2012. Iталiя – 

Iрландiя
00.05 Євро-2012. Хорватiя 

– Iспанiя
02.35 Євро-2012. Iталiя – 

Iрландiя

08.00 Новини
08.05 Спорт
08.15 Кориснi поради
09.00 Пiдсумки дня
09.15 Про виплати 

компенсацiй 
вкладникам 
Ощадбанку СРСР

09.30 Свiтло
10.00 Розiграш ТМ «Хомка»
10.05 Хай щастить
10.25 Адреналiн
11.55 Дiловий свiт
12.00 Шеф-кухар країни
12.55 Футбол. Євро-2012. 

Iталiя – Iрландiя
14.45 Дiловий свiт. 

Агросектор
14.50 Euronews
15.00 Новини
15.10 Футбол. Євро-2012. 

Хорватiя – Iспанiя
16.55 Iгри патрiотiв
18.05 Дiловий свiт
18.20 Новини
18.45 Вболiвай з 

найкращими
19.15 Смiшний та ще 

смiшнiший
19.40 Зiрки гумору
20.35 Наше Євро
21.00 Пiдсумки дня
21.15 Наше Євро
21.35 Футбол. Євро-

2012.Швецiя – 
Францiя

23.45 Наше Євро

05.35 Т/с «Маршрут 
Милосердя»

07.00 Новини
07.10 Ранок з 

«IНТЕРом»
07.30 Новини
07.35 Ранок з 

«IНТЕРом»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «IНТЕРом»
08.30 Спорт у Подробицях
08.35 Ранок з «IНТЕРом»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Пандора»
12.00 Новини
12.20 Т/с «Пандора»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровиночка»
19.05 Про життя
20.00 Подробицi
20.25 Спорт у Подробицях
20.30 Ми разом
21.00 Т/с «Вчора 

закiнчилася вiйна»
22.55 Т/с «Меч»
01.00 Х/ф «Мiсто 

ангелів» �
02.45 Кризи. Пророкування 

пророка
03.30 Подробицi
03.55 Телевiзiйна служба 

розшуку дiтей
04.00 Д/ф «Люди-Мавпи. 

Секретнi дослiди 
доктора Iванова»

06.00 Служба розшуку дiтей
06.05 ТСН
06.45 Снiданок з 1+1
07.00 ТСН
07.10 Снiданок з 1+1
07.15 М/с «Чорний плащ»
07.40 Снiданок з 1+1
08.00 ТСН
08.05 Снiданок з 1+1
09.00 ТСН
09.10 Снiданок з 1+1
10.00 Знiмiть це негайно
11.00 Знiмiть це негайно
12.00 Цiлковите 

перевтiлення
13.00 Х/ф «Квiти вiд Лiзи»

16.55 Т/с «Метод Лаврової»
18.00 ТСН
18.25 Т/с «Метод Лаврової»
19.30 ТСН
20.15 Мiняю жiнку-5
21.40 Моя сповiдь. 

М. Басков
22.50 Iлюзiя безпеки
23.55 ТСН
00.10 Вечiрнiй Ургант
00.45 Х/ф «РЕД»
02.35 Т/с»Закон

i порядок-3»
03.20 Т/с»Закон 

i порядок-3»
04.05 Т/с «Вогнi великого 

мiста»
04.50 Т/с»Закон 

i порядок-3»

05.25 Факти
05.40 Свiтанок
06.25 Дiловi факти
06.35 Спорт
06.40 Анекдоти по-

українськи
07.00 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
07.45 Стоп-10
08.45 Факти
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi новини
10.30 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти-7»
12.40 Анекдоти по-

українськи
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Анекдоти 

по-українськи
13.05 Т/с «Мент у законi-4»
15.25 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
16.35 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти-7»
18.45 Факти. Вечір
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайнi новини
20.15 Т/с «Братани-2»
22.30 Факти. Пiдсумок
22.45 Т/с «Група Zetа-2»
23.50 Т/с «Кодекс честi-2»
00.45 Надзвичайнi новини
01.40 Спорт

05.50 Документальний 
детектив

06.40 Т/с «Комiсар Рекс»
08.40 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.40 Т/с «Карамель»
10.45 Росiйськi 

сенсацiї
11.40 Х/ф «Вечiрня казка»
13.50 Неймовiрнi iсторiї 

кохання
14.50 Паралельний 

свiт
15.50 Битва екстрасенсiв
18.00 Вiкна-Новини
18.10 Неймовiрна правда 

про зiрок
19.10 Т/с «Карамель»
20.15 Моя правда. 

Н. Бабкiна. 
Приборкання 
норовливої

21.15 Моя правда. 
I. Аллегрова. Вiрте в 
кохання, дiвчата...

22.00 Вiкна-Новини
22.40 Моя правда. 

С. Шурiнс
00.05 Паралельний свiт
01.05 Т/с «Доктор Хаус»
02.00 Т/с «Комiсар Рекс»
03.30 Вiкна-Спорт
03.40 Х/ф «Веселi зiрки»
05.10 Нiчний ефiр

06.35 Kids Time
06.40 Пiдйом
06.45 М/с «Губка Боб 

Квадратнi штани»
07.05 Пiдйом
07.30 Репортер
07.40 Пiдйом
08.30 Репортер
08.40 Пiдйом
09.00 Т/с «Друзi»
09.55 М/с «Качинi 

iсторiї»
11.15 Т/с «Айкарлi»
12.15 Т/с «Татусевi 

дочки»
13.55 М/с «Качинi iсторiї»
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Друзi»
15.50 Teen Time
15.55 Т/с «Молодята»
16.55 Т/с «Не родись 

вродливою»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.20 Спортрепортер
19.30 Пiраньї
19.55 Т/с «Не родись 

вродливою»
20.55 Т/с «Бальзакiвський 

вiк, або Всi мужики 
сво...»

22.00 Шури-амури
22.55 Т/с «Щасливi разом»
00.00 Репортер

08.30 Свiдок
09.00 Т/с «Генеральська 

онука»
11.00 Т/с «CSI: Маямi-9»
12.00 Т/с «Детективи»
12.25 Кримiнальнi справи
13.20 Т/с «Лiтєйний»
15.15 Х/ф «Дума про 

Ковпака» �
18.30 Спецпроект «Вибухи 

в Днiпропетровську»
19.00 Свiдок
19.30 Т/с «Лiтєйний»
21.45 Т/с «CSI: Маямi-9»
22.40 Т/с «Кримiналiсти: 

мислити як 
злочинець» �

23.30 Свiдок
00.05 Х/ф «Мiльйон рокiв 

до нашої ери–2»

08.15, 13.10 Т/с «Слiд»
10.00  Т/с «Зустрiчна течiя»
11.00, 05.25 Т/с «Ви 

замовляли вбивство»
12.00, 04.35 Хай говорять
15.25 Щиросерде зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.15, 03.55 Критична точка
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с «Катина Любов-2»
21.00, 23.45 Великий 

футбол
21.40 Футбол. Євро-2012. 

Англiя – Україна
01.30 Т/с «Спiльнота»
02.10 Х/ф «Нас прийняли!»

08.30 Мультик з Лунтiком
09.00 Т/с «Ранетки»
11.45 Т/с «Н2О: просто 

додай води»
12.15 Богиня шопiнгу
12.40 Твою маму!
13.10 Одна за всiх
13.40 Т/с «Хто у домi 

господар?»
14.10 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
15.10 Т/с «Ранетки»
16.05 У ТЕТа мама!
16.35 Т/с «Дiффчатка»
17.05 Т/с «Унiвер»
19.00 Бар«Дак»
19.25 Богиня шопiнгу
19.55 Т/с «Унiвер. Нова 

общага»
20.35 Т/с «Унiвер»
22.00 Т/с «Дiффчатка»

10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 
19.45, 20.30, 21.15, 
00.00 Футбол NEWS

10.05, 10.35, 14.05, 14.35 
Євро. Я люблю тебе!

13.30 Д/ф «Пункт 
призначення – Київ-
2012»

16.55, 19.05 Street Stile
17.05 Євро-2012. Хорватiя 

– Iспанiя
19.15, 04.30, 05.00 Класика 

Євро
19.50, 20.35, 21.20, 23.50 

Євроспека
21.35 Євро-2012. Швецiя – 

Францiя
00.05 Євро-2012. Англiя – 

Україна
02.35 Євро-2012. Швецiя – 

Францiя

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

ПОНЕДІЛОК, 18 ЧЕРВНЯ 2012 РОКУ

ВІВТОРОК, 19 ЧЕРВНЯ 2012 РОКУ

09:15 «ПРИБОРКАННЯ НОРОВЛИВОГО» 

СТБ
Ілія живе відлюдником на фермі. У 
нього є все: статки, будинок, однак 
немає коханої жінки. Причина тому 
– важкий характер. Та якось у його 
домі з'являється красуня, якій все 
ж таки вдається впоратися з кру-
тим норовом Ілії...

13:15 «НАДІЯ ЯК ДОКАЗ ЖИТТЯ» 

1+1
Психологічна драма про складне 
кохання Надії та Андрія. На за-
ваді їхнім романтичним почуттям 
стає ненависть: Надія вважає 
Андрія вбивцею свого батька. І 
одного дня Надія «замовляє» 
убиство коханого...

21:20 «РЕД» 

1+1
Одного ранку кілер намагався 
позбавити життя Френка Мо-
зеса. Він зумів ухилитися від 
кулі, але зрозумів, що справа 
– «тютюн». Хто ж допоможе 
впоратися з командою ліквіда-
торів? 

00:05 «ГАННІБАЛ» 

НТН
Після десяти років тривожного 
мовчання геніальний Ганнібал 
Лектор пише листа агенту ФБР 
Клариcсі Старлінг, пропонуючи 
їй відновити незакінчену дуель. 
Кларисса виходить на слід не-
вловимого маніяка.

13:00 «КВІТИ ВІД ЛІЗИ» 

1+1
Ліза з ранку до вечора продає 
рибу на оптовому ринку, терпить 
грубощі начальника, а вдома її 
чекають докори мачухи й по-
стійно п'яний батько. На її щастя, 
професор філології, аристократ 
і франт Лівітін шукає учня...

00:05 «МІЛЬЙОН РОКІВ ДО НАШОЇ ЕРИ–2»

НТН
Уявний острів у синьому-синьо-
му Егейському морі. Химерні 
покручені скелі. А далі – загад-
ковий первісний зелений ліс. На 
південь від нього – поселення з 
хатинами-вуликами. Його меш-
канці – народ із кумедними 
звичаями...

01:00 «МІСТО АНГЕЛІВ» 

ІНТЕР
Ця історія почалася у той мо-
мент, коли жінка зустріла симпа-
тичного юнака і закохалася. 
Однак незабаром завіса таємни-
ці її обранця відкрилися і з'ясува-
лося, що він зовсім не людина, а 
ангел...

02:10 «НАС ПРИЙНЯЛИ!» 

УКРАЇНА
Випускник школи Бартлбі Гейнс 
отримав восьму відмову про при-
йом до інституту, що, звичайно, 
навряд чи влаштує його батьків. 
На щастя, він не один такий. 
Кілька друзів-однокласників ма-
ють таку ж проблему.
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08.00 Новини
08.05 Спорт
08.15 Кориснi поради
08.30 Ювелiр ТБ
09.00 Пiдсумки дня
09.15 Театральнi сезони
09.50 Про виплати 

компенсацiй 
вкладникам 
Ощадбанку СРСР

10.30 Адреналiн
11.55 Дiловий свiт
12.10 Крок до зiрок. 

Євробачення
12.55 Футбол. Євро-2012. 

Швецiя – Францiя
14.45 Дiловий свiт. 

Агросектор
14.50 Euronews
15.00 Новини
15.10 Футбол. Євро-2012. 

Англiя – Україна
16.55 Iгри патрiотiв
18.05 Дiловий свiт
18.20 Новини
18.40 Про головне
18.55 Зiрки гумору
20.25 Театральнi сезони
20.50 Мегалот
20.55 Офiцiйна хронiка
21.00 Пiдсумки дня
21.15 Дiловий свiт
21.25 Наше Євро
21.50 Народний список
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.00 Пiдсумки

05.35 Т/с «Маршрут 
Милосердя»

07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «IНТЕРом»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «IНТЕРом»
08.30 Спорт у Подробицях
08.35 Ранок з «IНТЕРом»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Зоя»
12.00 Новини
12.20 Т/с «Зоя»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровиночка»
19.05 Про життя
20.00 Подробицi
20.25 Спорт у Подробицях
20.30 Ми разом
21.00 Т/с «Вчора 

закiнчилася вiйна»
22.55 Т/с «Меч»
01.00 Парк автомобiльного 

перiоду
01.25 Х/ф «Довгий 

поцiлунок на нiч»
03.20 Подробицi
03.50 Телевiзiйна служба 

розшуку дiтей
03.55 Д/ф «Побачити Марс 

i не збожеволiти»

06.45 Снiданок 
з 1+1

07.00 ТСН
07.10 Снiданок з 1+1
07.15 М/с «Чорний 

плащ»
07.40 Снiданок з 1+1
08.00 ТСН
08.05 Снiданок з 1+1
09.00 ТСН
09.10 Снiданок з 1+1
10.05 Знiмiть це 

негайно
11.05 Знiмiть це 

негайно
12.05 Цiлковите 

перевтiлення
13.05 Х/ф «Проїзний 

квиток»

16.55 Т/с «Метод 
Лаврової»

18.00 ТСН
18.25 Т/с «Метод 

Лаврової»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Люди Х-2»

23.00 Грошi
00.00 ТСН
00.15 Вечiрнiй 

Ургант
00.50 Х/ф «Дипломат»
03.50 ТСН
04.05 Т/с «Вогнi великого 

мiста»
04.50 Грошi

05.15 Служба розшуку дiтей
05.25 Факти
05.40 Свiтанок
06.25 Дiловi факти
06.35 Спорт
06.40 Анекдоти 

по-українськи
07.00 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
07.45 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi новини
10.30 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти-7»
12.35 Анекдоти 

по-українськи
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Анекдоти по-

українськи
13.10 Т/с «Мент у законi-4»
15.25 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
16.40 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти-7»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайнi новини
20.15 Т/с «Братани-2»
22.30 Факти. Пiдсумок
22.45 Т/с «Група Zetа-2»
23.50 Т/с «Кодекс честi-2»

05.55 Документальний 
детектив

06.45 Т/с «Комiсар 
Рекс»

08.50 Неймовiрна правда 
про зiрок

09.50 Т/с «Карамель»
10.50 Росiйськi 

сенсацiї
11.50 Х/ф «Одружений 

холостяк»

13.45 Неймовiрнi iсторiї 
кохання

14.50 Паралельний 
свiт

15.50 Битва екстрасенсiв
18.00 Вiкна-Новини
18.10 Неймовiрна правда 

про зiрок
19.05 Т/с «Карамель»
20.10 Врятуйте нашу 

сiм'ю
22.00 Вiкна-Новини
22.25 Зiркове життя. 

Найгучнiшi весiлля 
2011

23.30 Паралельний свiт
00.30 Т/с «Доктор Хаус»
01.30 Т/с «Комiсар Рекс»
03.10 Вiкна-Спорт
03.20 Х/ф «Дайте книгу 

скарг»
04.45 Нiчний ефiр

06.35 Kids Time
06.40 Пiдйом
06.45 М/с «Губка Боб 

Квадратнi штани»
07.05 Пiдйом
07.30 Репортер
07.40 Пiдйом
08.30 Репортер
08.40 Пiдйом
09.00 Т/с «Друзi»
09.55 М/с «Качинi iсторiї»
11.15 Т/с «Айкарлi»
12.15 Т/с «Татусевi дочки»
13.55 М/с «Качинi iсторiї»
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Друзi»
15.50 Teen Time
15.55 Т/с «Молодята»
16.55 Т/с «Не родись 

вродливою»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.20 Спортрепортер
19.30 Пiраньї
19.55 Т/с «Не родись 

вродливою»
20.55 Т/с «Бальзакiвський 

вiк, або Всi мужики 
сво...»

22.00 Ревiзор
23.05 Т/с «Щасливi разом»

08.30 Свiдок
09.00 Т/с «Генеральська 

онука»
11.00 Т/с «CSI: Маямi-9»
12.00 Т/с «Детективи»
12.25 Кримiнальнi справи
13.25 Т/с «Лiтєйний»
15.35 Х/ф «Вiд Бугу до 

Вiсли» �
18.30 Правда життя
19.00 Свiдок
19.30 Т/с «Лiтєйний»
21.45 Т/с «CSI: Маямi-9»
22.40 Т/с «Кримiналiсти: 

мислити як 
злочинець» �

00.05 Х/ф «Остiн Пауерс. 
Людина–загадка 
мiжнародного 
масштабу»

08.15, 13.10, 21.00 Т/с 
«Слiд»

10.00 Т/с «Зустрiчна течiя»
11.00, 05.30 Т/с «Ви 

замовляли вбивство»
12.00, 04.40 Хай говорять
15.25 Щиросерде зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.15, 04.00 Критична точка
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с «Катина Любов-2»
22.00 Т/с «Подружжя»
23.00 Т/с «Кримiнальна 

полiцiя»
01.10 Т/с «Спiльнота»
01.50 Х/ф «Ганнiбал. 

Сходження»

08.05 Байдикiвка
08.30 Мультик з Лунтiком
09.00 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Всi жiнки – 

вiдьми»
11.45 Т/с «Н2О: просто 

додай води»
12.15 Богиня шопiнгу
12.40 Твою маму!
13.10 Одна за всiх
13.40 Т/с «Хто у домi 

господар?»
14.10 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
15.10 Т/с «Ранетки»
16.05 У ТЕТа мама!
16.35 Т/с «Дiффчатка»
17.05 Т/с «Унiвер»
19.00 Бар«Дак»
19.25 Богиня шопiнгу
19.55 Т/с «Унiвер. Нова 

общага»
20.35 Т/с «Унiвер»
22.00 Т/с «Дiффчатка»

06.00, 05.35 Д/ф 
«Претенденти Євро»

06.30, 14.55 Євро-2012. 
Швецiя – Францiя

10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 
19.45, 20.30, 21.15 
Футбол NEWS

10.05, 10.35, 14.05, 14.35 
Євро. Я люблю тебе!

13.00 Д/с «Офiцiйна iсторiя 
УЄФА Євро»

16.55, 19.05 Street Stile
17.05, 03.25 Євро-2012. 

Англiя – Україна
19.15 Класика Євро
19.50, 20.35, 21.20 

Євроспека
21.35 Д/ф «Les Arbitres»
22.50 Urban Freestler Poland
23.25 Євро-2012. Україна – 

Швецiя

08.15 Кориснi поради
08.30 Ювелiр ТБ
09.00 Пiдсумки дня
09.15 Про виплати 

компенсацiй 
вкладникам 
Ощадбанку СРСР

09.25 Книга.ua
10.00 Д/ф «Фронтовi 

хронiки»
10.55 Адреналiн
12.30 Дiловий свiт
12.55 Футбол. Євро-2012. 

Україна – Францiя
14.45 Дiловий свiт. 

Агросектор
14.50 Euronews
15.00 Новини
15.10 Футбол. Євро-2012. 

Англiя – Україна
16.55 Iгри патрiотiв
18.05 Дiловий свiт
18.20 Новини
19.00 Зiрки гумору
20.50 Про виплати 

компенсацiй 
вкладникам 
Ощадбанку СРСР

20.55 Офiцiйна хронiка
21.00 Пiдсумки дня
21.15 Дiловий свiт
21.25 Наше Євро
21.55 Зiрки гумору
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки

05.35 Т/с «Маршрут 
Милосердя»

07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «IНТЕРом»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «IНТЕРом»
08.30 Спорт у Подробицях
08.35 Ранок з «IНТЕРом»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Єдиний чоловiк»
12.00 Новини
12.30 Т/с «Єдиний чоловiк»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровиночка»
19.05 Про життя
20.00 Подробицi
20.25 Спорт у Подробицях
20.30 Ми разом
21.00 Т/с «Вчора 

закiнчилася вiйна»
22.55 Т/с «Меч»
01.00 Розбiр польотiв
01.45 Х/ф «Бажання»
03.25 Подробицi
03.50 Телевiзiйна служба 

розшуку дiтей
03.55 Д/ф «Секретнi 

територiї. Бактерiї. 
Розум пiд 
мiкроскопом»

06.00 Служба розшуку 
дiтей

06.05 ТСН
06.45 Снiданок з 1+1
07.00 ТСН
07.10 Снiданок з 1+1
07.15 М/с «Чорний 

плащ»
07.40 Снiданок з 1+1
08.00 ТСН
08.05 Снiданок з 1+1
09.00 ТСН
09.10 Снiданок з 1+1
10.05 Знiмiть це негайно
11.05 Знiмiть це негайно
12.05 Цiлковите 

перевтiлення
13.05 Х/ф «Будинок iз 

сюрпризом»
16.55 Т/с «Метод Лаврової»
18.00 ТСН
18.25 Т/с «Метод Лаврової»
19.30 ТСН
20.15 Я люблю Україну-3
21.30 Десять крокiв до 

кохання-2
22.40 Чотири 

весiлля
00.00 ТСН
00.15 Вечiрнiй Ургант
00.50 Т/с «Анжелiка – 

коханка диявола»
03.55 Т/с «Вогнi великого 

мiста»
04.40 Територiя обману

06.35 Спорт
06.40 Анекдоти 

по-українськи
07.00 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
07.40 Максимум в Українi
08.45 Факти. Ранок
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi новини
10.30 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти-7»
12.30 Анекдоти 

по-українськи
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Анекдоти 

по-українськи
13.05 Т/с «Мент у законi-4»
15.20 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
16.30 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти-7»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайнi новини
20.15 Т/с «Братани-2»
22.30 Факти. Пiдсумок
22.45 Т/с «Група Zetа-2»
23.50 Т/с «Кодекс честi-2»
00.45 Надзвичайнi новини
01.40 Спорт
01.50 Т/с «Дружини 

футболiстiв-3»

05.40 Документальний 
детектив

06.05 Т/с «Комiсар Рекс»
07.50 Неймовiрна правда 

про зiрок
08.50 Т/с «Карамель»
09.50 Врятуйте нашу сiм'ю
11.40 Х/ф «Молода 

дружина»

13.45 Неймовiрнi iсторiї 
кохання

14.50 Паралельний 
свiт

15.50 Битва 
екстрасенсiв

18.00 Вiкна-Новини
18.10 Неймовiрна правда 

про зiрок
19.05 Т/с «Карамель»
20.05 Зiркове життя. Тi, що 

пiшли у 2011
21.10 Зiркове життя. 

Зiрковi утриманки
22.00 Вiкна-Новини
22.40 Зiркове життя. 

У шлюбi зi звiром
23.55 Паралельний свiт
00.55 Т/с «Доктор Хаус»
01.50 Т/с «Комiсар Рекс»
03.20 Вiкна-Спорт
03.30 Х/ф «Здійснення 

бажань»
05.00 Нiчний ефiр

08.30 Репортер
08.40 Пiдйом
09.00 Т/с «Друзi»
09.55 М/с «Качинi iсторiї»
11.15 Т/с «Айкарлi»
12.15 Т/с «Татусевi дочки»
13.55 М/с «Качинi iсторiї»
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Друзi»
15.50 Teen Time
15.55 Т/с «Молодята»
16.55 Т/с «Не родись 

вродливою»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.20 Спортрепортер
19.30 Пiраньї
19.55 Т/с «Не родись 

вродливою»
20.55 Т/с «Бальзакiвський 

вiк, або Всi мужики 
сво...»

22.00 Кухня на двох
22.55 Т/с «Щасливi разом»
00.00 Репортер
00.15 Спортрепортер
00.25 Служба розшуку дiтей
00.30 Х/ф «Кiт Кеттредж. 

Американська 
дiвчинка»

02.25 Точка роси
03.30 Пiд знаком бiди
04.10 Цiна повернення

08.30 Свiдок
09.00 Т/с «Генеральська 

онука»
11.00 Т/с «CSI: Маямi-9»
12.00 Т/с «Детективи»
12.25 Кримiнальнi справи
13.20 Т/с «Лiтєйний»
15.35 Х/ф «Зелений 

фургон» �
18.30 Легенди карного 

розшуку
19.00 Свiдок
19.30 Т/с «Лiтєйний»
21.45 Т/с «CSI: Маямi-9»
22.40 Т/с «Кримiналiсти: 

мислити як 
злочинець» �

00.05 Х/ф «Смертельна 
вода» �

08.25, 13.15 Т/с «Слiд»
09.00 Т/с «Кримiнальна 

полiцiя»
11.10, 05.30 Т/с «Ви 

замовляли вбивство»
12.10, 04.40 Хай говорять
15.25, 03.05 Щиросерде 

зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.15, 04.00 Критична точка
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с «Катина Любов-2»
21.00 Т/с «Iнтерни»
21.40 Футбол. Євро-2012. 

1/4
23.45 Великий футбол
01.30 Х/ф «Раптова 

смерть»

08.30 Мультик з Лунтiком
09.00 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Всi жiнки – 

вiдьми»
11.45 Т/с «Н2О: просто 

додай води»
12.15 Богиня шопiнгу
12.40 Твою маму!
13.10 Одна за всiх
13.40 Т/с «Хто у домi 

господар?»
14.10 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
15.10 Т/с «Ранетки»
16.05 У ТЕТа мама!
16.35 Т/с «Дiффчатка»
17.05 Т/с «Унiвер»
19.00 Бар«Дак»
19.25 Богиня шопiнгу
19.55 Т/с «Унiвер. Нова 

общага»
20.35 Т/с «Унiвер»
22.00 Т/с «Дiффчатка»

08.30 Д/ф «Les Arbitres»
09.45 Urban Freestler Poland
10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 

19.45, 20.30, 21.15, 
00.00 Футбол NEWS

10.05, 10.35, 14.05, 14.35 
Євро. Я люблю тебе!

11.00 Євро-2012. Україна – 
Францiя

13.00 Д/с «Офiцiйна iсторiя 
УЄФА Євро»

16.55, 19.05 Street Stile
17.05, 02.35 Матч Євро-

2012
19.15, 04.30, 05.00, 05.30 

Класика Євро
19.50, 20.35, 21.20, 23.50 

Євроспека
21.35 1/4 фiналу. Євро-

2012

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

СЕРЕДА, 20 ЧЕРВНЯ 2012 РОКУ

ЧЕТВЕР, 21 ЧЕРВНЯ 2012 РОКУ

11:50 «ОДРУЖЕНИЙ ХОЛОСТЯК» 

СТБ
У потягу  дівчина зізналася знайо-
мому, що розлучилася з чолові-
ком і не хоче поки засмучувати з 
цього приводу батьків. Події 
розвиваються таким чином, що 
їй не доводиться пояснювати 
батькам відсутність зятя...

13:05 «ПРОЇЗНИЙ КВИТОК» 

1+1
На прогулянці Сергій зустрів  
Таню. Однак у той же вечір запо-
вітний телефон, записаний на 
клаптику паперу, потрапив у 
пральну машинку. З цього мо-
менту життя хлопця перетворю-
ється на безнадійний пошук.

20:15 «ЛЮДИ Х–2» 

1+1
Мутанти продовжують боротьбу 
проти суспільства, яке їх лякає, і 
якому вони не довіряють. Їх стано-
вище стає ще запеклішим – вони 
наражаються на могутню атаку 
супротивника, який володіє ек-
страординарними здібностями.

00:05 «ОСТІН ПАУЕРС...» 

НТН
Пародія на фільми про Джеймса 
Бонда. Спеціальний агент 
20 років перебував у кріогенній 
камері, щоб розморозитися у 
той момент, коли Землі загрожу-
ватиме найстрашніший лиходій 
у світі. І ось його час настав...

11:40 «МОЛОДА ДРУЖИНА» 

СТБ
Маша віддано чекала свого 
хлопця з армії. А він приїхав у 
рідне село з іншою... І вирішила 
тоді Маша назло всім вийти за-
між за вдівця з сусіднього села. 
Та вона не врахувала головного 
– жити без кохання нелегко...

15:35 «ЗЕЛЕНИЙ ФУРГОН» 

НТН
Колишній форвард гімназійної 
футбольної команди 20-х років 
ХХ століття стає начальником 
одеського повітового відділення 
міліції і вступає у боротьбу з са-
могонниками, конокрадами та 
іншими порушниками.

00:05 «СМЕРТЕЛЬНА ВОДА» 

НТН
Група водолазів знаходить ідеа-
льне місце для пошуку скарбів у 
вигляді цілого кладовища зато-
нулих кораблів різних часів. За 
легендою, всі ці кораблі зазнали 
нападу якогось величезного 
морського чудовиська...

01:30 «РАПТОВА СМЕРТЬ» 

УКРАЇНА
Члени терористичного угрупо-
вання викрадають віце-прези-
дента Сполучених Штатів Аме-
рики. Більше того, терористи 
погрожують підірвати стадіон 
під час фінального матчу з хо-
кею. 
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08.00 Новини
08.05 Спорт
08.15 Кориснi поради
08.30 Ювелiр ТБ
09.00 Пiдсумки дня
09.15 Про виплати 

компенсацiй 
вкладникам 
Ощадбанку СРСР

09.25 Д/ф «Київ. Початок 
вiйни»

10.10 Х/ф «Завтра була 
вiйна»

11.45 Дiловий свiт
11.50 Надвечiр'я
12.20 Околиця
12.55 Футбол. Євро-2012
14.45 Дiловий свiт. 

Агросектор
14.50 Euronews
15.00 Новини
15.10 Футбол. Євро-2012
16.55 Ближче до народу
17.25 Шляхами України
17.45 Х/ф «Фронт без 

флангiв»
20.30 Дiловий свiт
20.40 Наше Євро
21.00 Пiдсумки дня
21.15 Наше Євро
21.35 Футбол. Євро-2012. 

1/4 фiналу
23.45 Наше Євро
00.20 Ювелiр ТБ
01.20 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

01.25 Пiдсумки дня
01.40 Нацiональна 

двадцятка
02.55 Т/с «Сержант 

Рокка-4»

07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «IНТЕРом»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «IНТЕРом»
08.30 Спорт у Подробицях
08.35 Ранок з «IНТЕРом»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Нiмець»
12.00 Новини
12.30 Т/с «Нiмець»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровиночка»
19.05 Про життя
20.00 Подробицi
20.25 Спорт у Подробицях
20.30 Ми разом
21.00 Велика рiзниця
23.00 Велика полiтика
02.00 Х/ф «Перекладачка» 

Перекладачі Ор-
ганізації 
Об’єднаних На-
цій як ніхто інший 
знають справж-
ню ціну словам – 
адже одна по-
милково зрозумі-
ла фраза, одне 
неправильно пе-
рекладене ре-
чення у міжна-
родних перего-
ворах можуть 
вплинути на жит-
тя мільйонів лю-
дей.

07.15 М/с «Чорний плащ»
07.40 Снiданок з 1+1
08.00 ТСН
08.05 Снiданок з 1+1
09.00 ТСН
09.10 Снiданок з 1+1
10.10 Знiмiть це негайно
11.10 Знiмiть це негайно
12.10 Цiлковите 

перевтiлення
13.10 Х/ф «Ще один шанс»
16.55 Т/с «Метод Лаврової»
18.00 ТСН
18.25 Т/с «Метод Лаврової»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Вихідний код»

Капітан Стівенс 
прокидається у 
капсулі, де йому 
пояснюють, що 
він знаходиться 
всередині «Ви-
хідного коду» – 
програми, що 
дозволяє вселя-
тися у тіло люди-
ни в останні вісім 
хвилин життя. 
Місія Стівенса – 
знайти бомбу, 
що вибухнула у 
потягу, і дізнати-
ся, хто її ство-
рив.

22.10 Х/ф «Бунраку – лицар 
честi»

05.20 Служба розшуку дiтей
05.30 Факти
05.45 Свiтанок
06.25 Дiловi факти
06.35 Спорт
06.40 Д/ф «22 червня. 

Фатальнi рiшення»
08.35 Дiловi факти
08.45 Факти. Ранок
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi 

новини
10.30 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти-7»
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с «Мент 

у законi-4»
15.20 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
16.30 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв. Менти-7»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайнi 

новини
20.15 Т/с «Братани-2»
22.15 Т/с «Група Zetа-2»
23.15 Т/с «Кодекс честi-2»
00.15 Голi та смiшнi
01.30 Спорт
01.40 Т/с «Дружини 

футболiстiв-3»
02.30 Факти
03.00 Т/с «Герої-4»
03.40 Свiтанок

06.35 Х/ф «Репетитор»
08.20 Х/ф «Дiдусь у 

подарунок»
10.15 Х/ф «Коханий за 

наймом»
12.20 Х/ф «Загальна 

терапiя»
17.10 Вiкна-Новини
17.20 Х/ф «Загальна 

терапiя»
19.50 Росiйськi сенсацiї
20.50 Росiйськi сенсацiї
22.00 Вiкна-Новини
22.25 Х/ф «Молода 

дружина»
00.30 Х/ф «Осiннiй 

марафон»

Перекладач Бу-
зикін ніяк не мо-
же влитися у су-
часний світ. Бу-
дучи людиною 
м’якою і доброю, 
він постійно бре-
ше і викручуєть-
ся, щоб не обра-
зити близьких 
йому людей. Але 
від цього стає 
тільки гірше, і йо-
му, і оточуючим.

02.20 Вiкна-Спорт
02.30 Х/ф «Одружений 

холостяк»
03.55 Нiчний ефiр

05.50 Т/с «Останнiй акорд»
06.35 Х/ф «Вiднесенi 

вiтром»
10.00 Всеукраїнська 

хвилина мовчання в 
пам'ять про загиблих 
у роки ВВВ

10.01 Х/ф «Вiднесенi 
вiтром»

11.45 Х/ф «Володар 

сторiнок»

13.05 Х/ф «Острiв Нім»

15.00 Х/ф «Принц i 
жебрак»

17.00 Т/с «Не родись 
вродливою»

19.00 Репортер
19.20 Спортрепортер
19.30 Пiраньї
19.55 Т/с «Не родись 

вродливою»
21.50 Х/ф «Iдеальний 

шторм»

00.35 Репортер
00.50 Спортрепортер
01.00 Т/с «Плiткарка-4»
01.45 Т/с «У Фiладельфiї 

завжди сонячно»
02.30 Богдан Хмельницький
04.35 Ох, не говорiть менi 

про любов...
05.15 Вiр менi

06.05 Легенди бандитської 
Одеси

07.00 Х/ф «Сiль землi»
08.30 Свiдок
09.00 Т/с «Генеральська 

онука»
11.00 Т/с «CSI: Маямi-9»
12.00 Т/с «Детективи»
12.25 Кримiнальнi справи
13.25 Т/с «Лiтєйний»
15.25 Х/ф «Золото 

Кольджата» �
17.10 Х/ф «Чартер» �
19.00 Свiдок
19.30 Т/с «Брестська 

фортеця»
23.30 Х/ф «Чартер» �
01.15 Свiдок
01.45 Речовий доказ

08.25, 13.10, 21.00 Т/с 
«Слiд»

09.00 Т/с «Подружжя»
10.00, 04.30 Т/с «Ви 

замовляли вбивство»
12.00, 03.40 Хай говорять
15.25, 03.00 Щиросерде 

зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.15 Критична точка
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с «Катина Любов-2»
22.30 Т/с «Кримiнальна 

полiцiя»
23.45 Великий футбол
01.30 Т/с «Спiльнота»
02.10 Гостi на порозi

08.05 Байдикiвка
08.30 Мультик з Лунтiком
09.00 Т/с «Ранетки»
10.00 Хвилина мовчання
10.05 Т/с «Всi жiнки – 

вiдьми»
11.45 Т/с «Баффi – 

винищувачка 
вампiрiв»

13.30 Т/с «Н2О: просто 
додай води»

14.30 Богиня шопiнгу
14.55 Твою маму!
15.25 Т/с «Ранетки»
16.20 У ТЕТа мама!
16.50 Це любов
17.15 Х/ф «Вiйна подружжя 

Роуз» �
19.25 Богиня шопiнгу
19.55 Х/ф «Титанiк» �
23.25 Х/ф «Герцогиня» �

06.00 Магiя Євро
06.30 Матч. Євро – 2012
10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 

19.45, 20.30, 21.15, 
00.00 Футбол NEWS

10.05, 10.35, 14.05, 14.35 
Євро. Я люблю тебе!

11.00, 14.55, 17.05, 00.05 
Матч Євро-2012

13.00 Д/с «Офiцiйна iсторiя 
УЄФА Євро»

16.55, 19.05 Street Stile
19.15, 04.30, 05.00, 05.30 

Класика Євро
19.50, 20.35, 21.20, 23.50 

Євроспека
21.35 1/4 фiналу. Євро-

2012
02.05 Д/с «Майстри 

Європейського 
футболу»

06.00 Ранкова молитва
06.10 Мультфiльм
06.20 Свiт православ'я
07.00 Ера здоров'я
07.25 Кориснi поради
07.40 Олiмпiйський виклик
08.00 Шустер-Live
09.15 Школа юного 

суперагента
09.30 Шустер-Live
10.25 Мiсце зустрiчi
12.00 Футбол. Євро-2012
14.00 Зелений коридор
14.10 Золотий гусак
14.40 Футбол. Євро-2012
16.35 Iгри патрiотiв
18.00 Мiсце зустрiчi
20.50 Мегалот
20.55 Кабмiн: подiя тижня
21.00 Пiдсумки дня
21.15 Зворотний зв'язок
21.25 Наше Євро
21.50 Зiрки гумору
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.00 Експерт на зв'язку
23.25 Ера здоров'я
23.50 Олiмпiйський виклик
00.15 Ювелiр ТБ
01.20 Пiдсумки дня
01.35 Нащадки
02.35 After Live

06.00 Парк автомобiльного 
перiоду

06.25 Велика 
полiтика

09.20 Городок
10.00 Україно, вставай!
10.40 Вирваний з натовпу
11.20 Найрозумнiший
13.15 Велика рiзниця
15.20 Фестиваль гумору 

«Юрмала»
16.50 Ми разом
17.55 Вечiрнiй квартал
19.00 Розсмiши комiка
20.00 Подробицi
20.30 Вдалi пiснi
23.00 Х/ф «Полювання на 

пiранью» �
01.35 Подробицi
02.05 Д/ф «Жадiбнiсть. 

Замкнутий тур»
02.50 Х/ф «Одна любов на 

мiльйон» �
Санкт-Петер-
бург, початок 
90-х.  Юнак Мітяй 
продає аудіоза-
писи на ринку. 
Дівчина Ганна 
надає інтим-по-
слуги за викли-
ком. У результаті 
безглуздої ви-
падковості у ру-
ках цієї парочки 
опиняється мі-
льйон доларів.

06.00 М/ф «Смурфи»
06.55 Справжнi лiкарi-2
07.45 Кулiнарнi курси
08.10 Свiтське життя
09.05 Лотерея 

«Хто там?»
10.10 М/с «Русалонька»
10.35 М/с «Тiмон 

i Пумба»
11.00 Свiт навиворiт-3
12.10 Велика рiзниця 

по-українськи
12.55 Х/ф «Лимонадний 

голос»
15.05 Х/ф «Ханна Монтана»
17.10 Х/ф «ДАIшники»
19.30 ТСН
20.00 Операцiя краса
21.30 Х/ф «Морозко»

23.50 Х/ф «Вихідний код»
01.30 Х/ф «Бунраку – 

лицар честi»

Загадковий блу-
кач і молодий 
японський воїн 
прибувають у  мі-
сто, яке терори-
зують злочинці. 
У кожного своя 
місія, але не-
вдовзі вони 
об’єднують сили, 
щоб повалити ко-
румповану владу.

03.25 Х/ф «XIII. Змова»

07.40 ЄвроФуд-2012
08.35 Зiрка YouTube
09.45 Дача
10.15 Квартирне питання
11.10 Стоп-10
12.10 Провокатор
13.10 Спорт
13.15 Твiй рахунок
14.15 Дивитися всiм!
15.15 Х/ф «Вiдшкодування 

збиткiв»
17.45 Максимум в Українi
18.45 Факти. Вечiр
19.00 Провокатор. 

Спецвипуск
20.00 Х/ф «Slove. Просто у 

серце»
21.50 Наша Russia
22.45 Х/ф «Антикiлер»

01.05 Х/ф «Змiї на борту 
лiтака» �
На борту літака, 
що летить над 
Тихим океаном, 
знаходиться 
вбивця, який має 
намір покінчити з 
пасажиром, свід-
ком майбутньої 
справи про опіку, 
випустивши з 
контейнера 
смертельно от-
руйних змій...

02.55 Т/с «Полiцейська 
академiя»

04.25 ПроЦiкаве
04.45 Свiтанок

05.20 Нашi улюбленi 
мультфiльми

06.15 Х/ф «Варвара-краса, 
довга коса»

07.50 Караоке на Майданi
08.50 Снiданок 

з Ю. Висоцькою
09.00 Їмо вдома
10.05 ВусоЛапоХвiст
10.50 Х/ф «Оксамитовi 

ручки»
Інженер Гвідо ви-
находить міцне 
скло, яке дасть 
змогу спокійно 
спати власникам 
ювелірних мага-
зинів. Але цей 
винахід не подо-
бається злодіям, 
і вони підсилають 
чарівну дівчину, 
щоб заманити 
винахідника у 
свої ряди...

13.00 Неймовiрна правда 
про зiрок

15.50 Зiркове життя. Тi, що 
пiшли у 2011

16.55 Зiркове життя. 
У шлюбi зi звiром

18.00 Х/ф «Бабине лiто»
21.55 Моя правда. 

Н. Бабкiна
23.00 Моя правда. 

I. Аллегрова
00.00 Моя правда. 

С. Шурiнс

05.40 Т/с «Останнiй 
акорд»

07.20 Домашнiй доктор
09.00 М/с «Качинi 

iсторiї»
09.35 М/с «Пiнгвiни з 

Мадагаскару»
10.00 Ревiзор
11.05 Пiкнiк
12.00 Новий погляд
13.05 Кухня на двох
14.05 Красунi
15.00 Х/ф «Скубi Ду-2. 

Монстри на волi»
Цього разу Скубі-
Ду та його при-
ятелям дове-
деться позмага-
тися із замаско-
ваним ворогом, 
який намагається 
взяти місто до 
своєї влади і на-
повнити оселі 
привидами. Ці 
істоти з'являють-
ся на світ завдя-
ки генератору 
монстрів.

16.55 Х/ф «Iдеальний 
шторм»

19.45 Т/с «Бальзакiвський 
вiк, або Всi мужики 
сво...»

23.55 Х/ф «Вiд музики до 
любовi один крок»

01.55 Спортрепортер
02.00 Т/с «Плiткарка-4»
02.45 Богдан Хмельницький

06.00 Легенди бандитського 
Києва

07.30 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства» �

09.30 Т/с «Брестська 
фортеця»

11.30 Спецпроект «Вибухи 
в Днiпропетровську»

12.00 Свiдок
13.00 Т/с «Брестська 

фортеця»
15.00 Т/с «Ера стрiльця»
19.00 Т/с «Таємницi 

слiдства-7»
23.00 Свiдок
23.30 Свiдок
00.00 Х/ф «Викрадена» �
02.00 Речовий доказ
03.10 Агенти впливу

06.00, 05.10 Срiбний 
апельсин

06.25 М/c «Вiдчайдушнi 
футболiсти»

07.00, 19.00, 03.20 Подiї
07.15 М/ф «Ну, 

постривай!»
07.25, 14.00, 19.20 Т/с 

«Iнтерни»
08.00, 03.40 Х/ф «Майор 

Пейн»
10.00 Жiнка чемпiона
11.00 Т/с «Зустрiчна течiя»
15.00 Х/ф «Любов на сiнi»
17.10 Т/с «Контргра»
21.40 Футбол. Євро-2012. 

1/4
23.45 Великий футбол
01.30 Т/с «Слiд»

08.00 Телепузики
08.30 Байдикiвка
09.30 М/с «Бiлка та Стрiлка. 

Пустотлива сiмейка» 
09.40 М/с «Пукка» �
10.10 М/ф «Як козак щастя 

шукав» �
10.25 М/ф «Як козаки в 

хокей грали» �
10.45 Крутони
11.15 Одна за всiх
11.45 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
12.45 М/ф «Червона Шапка 

проти зла» �
14.15 Королева балу-2
15.20 Х/ф «Титанiк» �
19.00 Х/ф «Наречена-втiкачка» �
21.15 Т/с «Унiвер»
23.10 Х/ф «28 тижнiв 

потому» �

06.00 Магiя Євро
08.30 Великий футбол
10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 

19.45, 20.30, 21.15, 
00.00 Футбол NEWS

10.05, 10.35, 14.05, 14.35 
Євро. Я люблю тебе!

11.00, 14.55, 17.05, 00.05, 
02.35 Матч Євро-2012

13.00 Д/с «Офiцiйна iсторiя 
УЄФА Євро»

16.55, 19.05 Street Stile
19.15, 04.30, 05.00, 05.30 

Класика Євро
19.50, 20.35, 21.20, 23.50 

Євроспека
21.35 1/4 фiналу. Євро-2012
02.05 Д/с «Майстри 

Європейського 
футболу»

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

П’ЯТНИЦЯ, 22 ЧЕРВНЯ 2012 РОКУ

СУБОТА, 23 ЧЕРВНЯ 2012 РОКУ

11:45 «ВОЛОДАР СТОРІНОК» 

НОВИЙ КАНАЛ
Маленький хлопчик, рятуючись 
від грози, ховається у бібліотеці. 
Разом із улюбленими героями 
він бере участь у мультиплікацій-
них пригодах, тому що сам став 
мультяшкою.

13:05 «ОСТРІВ НІМ» 

НОВИЙ КАНАЛ
Маленька дівчинка живе з бать-
ком-мікробіологом на безлюдно-
му острові. Якоїсь миті батько 
зникає, і тоді дівчинка розпочинає 
пошуки з допомогою своїх дру-
зів – морського лева Селкі, ігуани 
Фреда і...

21:50 «ІДЕАЛЬНИЙ ШТОРМ» 

НОВИЙ КАНАЛ
Хвилі Атлантики здіймаються на 
100-футову висоту. Вітер небу-
валої сили. Хеллоуін 1991 року. 
Стихія наступає на трьох фрон-
тах, і один з них – буревій 
«Грейс» – піднімає найсильніший 
в історії людства шторм.

22:10 «БУНРАКУ – ЛИЦАР ЧЕСТІ» 

1+1
Загадковий блукач і молодий 
японський воїн прибувають у 
місто, яке  тероризують злочин-
ці. У кожного своя місія, але не-
вдовзі вони об'єднують сили, 
щоб повалити корумповане па-
нування.

21:30 «МОРОЗКО» 

1+1
Мачуха наказує чоловікові від-
везти Настуню у зимовий ліс, 
щоб та не відволікала женихів від 
її доньки – поганулі Марфуші. 
Але Насті допомагає добрий 
чарівник Морозко, а ледачу 
Марфушу справедливо карає.

22:45 «АНТИКІЛЕР» 

ICTV
Колишній співробітник карного 
розшуку майор Коренєв, на пріз-
висько Лис, звільнився з ув'язнен-
ня. У його плани не входила по-
мста колегам, які його зрадили. 
Але, опинившись у місті, майор 
стикається з реальністю...

23:00 «ПОЛЮВАННЯ НА ПІРАНЬЮ» 

ІНТЕР
За мотивами роману А.Бушко-
ва. Агент «Піраньї» Кирило Ма-
зур із колегою Ольгою прямують 
на Північ із завданням ліквідува-
ти склад зброї. Вони опиняють-
ся у світі, де закони диктує 
«гос подар тайги» Прохор.

23:55 «ВІД МУЗИКИ ДО ЛЮБОВІ ОДИН КРОК» 

НОВИЙ КАНАЛ
Алекс Флетчер колись був су-
перзіркою, але з часом його 
популярність стала згасати і 
майже зійшла нанівець. Однак 
йому випадає ще один шанс 
повернути втрачене – записати 
дует із співачкою.
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06.00 Легенди бандитського 
Києва

07.20 Т/с «Ера стрiльця»
11.30 Легенди карного 

розшуку
12.00 Агенти впливу
13.00 Д/с «Православнi 

святi»
15.00 Т/с «Таємницi 

слiдства-7»
19.00 Т/с «Тiло як доказ»
21.00 Т/с «Закон i порядок»
23.00 Х/ф «Акулосьминiг» 
01.00 Х/ф «Фландрiя» �
02.35 Речовий доказ
03.25 Агенти впливу
04.55 Уроки тiтоньки Сови
05.30 Правда життя

06.00, 05.15 Срiбний 
апельсин

06.20 М/c «Вiдчайдушнi 
футболiсти»

06.50, 19.00, 03.15 Подiї
07.10, 03.45 Х/ф «Король 

Ральф»
09.00 Ласкаво просимо
10.00 Герої екрану
11.00 Т/с «Зустрiчна течiя»
12.00 Х/ф «Любов на сiнi»
14.10  Т/с «Дорога на острiв 

Пасхи»
16.10, 19.30 Т/с «Дорога на 

острiв Пасхи»
20.30, 22.30 Т/с «Iнтерни»
23.45 Великий футбол
01.30 Т/с «Слiд»

05.20 Найрозумнiший
06.45 Х/ф «Сумна дама 

Чирви»
08.30 М/ф «Маша та 

Ведмiдь»
08.55 М/ф «Машинi казки»
09.30 Школа лiкаря 

Комаровського
10.05 Недiля з «Кварталом»
11.05 Свати бiля плити
11.30 Х/ф «Дорога моя 

донечка»
13.25 Х/ф «Розсмiшити 

Бога» �
15.20 Концерт «Парад 

зiрок»
17.45 Х/ф «Забутий»

У прикордонно-
му портовому мі-
сті бандитське 
угруповання пла-
нує захопити 
владу. Місто мо-
же стати «вік-
ном» для торгівлі 
зброєю та нар-
котиками. Для 
реалізації заду-
маного на вибо-
рах повинен пе-
ремогти «свій 
кандидат» у ме-
ри...

20.00 Подробицi
21.00 Х/ф «Забутий»
23.10 Що? Де? Коли?

07.10 М/ф «Турок. 
Загублений свiт»

08.35 Марiчкин кiнозал
09.05 Лотерея «Лото-

забава»
10.10 М/с «Русалонька»
10.35 М/с «Тiмон i Пумба»
11.00 Кулiнарнi курси
11.25 Велика рiзниця 

по-українськи
11.45 Мiняю жiнку-5
13.10 Операцiя краса
14.55 Х/ф «ДАIшники»
17.05 Х/ф «ДАIшники»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Моя шалена 

сiмейка»
22.05 Свiтське життя
23.05 ТСН
00.00 Х/ф «Хороший 

хлопчик»

Сімейна пара, 
яка була на межі 
розриву, приго-
ломшена нови-
ною: їхній 18-річ-
ний син влашту-
вав масову стрі-
лянину у колед-
жі, а потім за-
стрелився.

01.55 Х/ф «Морозко»
03.40 М/ф «Турок. 

Загублений свiт»
04.50 Територiя обману

06.35 Квартирне питання
07.30 Дача
08.00 Анекдоти 

по-українськи
08.35 Твiй рахунок
09.30 Дивитися всiм!
10.35 ОлiмпiЛяпи
11.00 Козирне життя
12.00 Iнший футбол
12.25 Спорт
12.30 Провокатор
13.30 Х/ф «Антикiлер»
16.05 Х/ф «Slove. Просто у 

серце»

Солдат Ронін 
опиняється пе-
ред вибором - 
стати ангелом 
смерті або анге-
лом кохання. Од-
нак його ім’я у 
перекладі з 
японської озна-
чає самурай – 
воїн-лицар, який 
з дитинства ося-
гає мистецтво 
війни. Для нього 
закон честі - це 
закон життя.

18.00 Наша Russia
18.45 Факти тижня
19.45 Х/ф «Суддя Дредд»

21.45 Х/ф «Антикiлер-2»
01.55 Голi та смiшнi

06.00 Нашi улюбленi 
мультфiльми

07.10 Х/ф «Вогонь, вода й... 
мiднi труби»

08.55 Снiданок 
з Ю. Висоцькою

09.05 Їмо вдома
10.15 Неймовiрнi iсторiї 

кохання
11.15 Караоке на Майданi
12.15 Куб
13.55 Зiркове життя. 

У шлюбi зi звiром
15.00 Х/ф «Бабине лiто»
19.00 Битва екстрасенсiв
21.10 Х/ф «Ця жiнка до 

мене»
У типовому про-
вінційному мі-
стечку Павло-
горськ все було 
спокійно до тих 
пір, поки мос-
ковський бізнес-
мен Сергій не на-
думав викупити 
ткацьку фабрику, 
на якій працюва-
ли місцеві дівча-
та, навіть не при-
пускаючи, що з 
цього вийде...

23.40 Х/ф «Знак долi»
01.45 Неймовiрнi iсторiї 

кохання
02.30 Х/ф «Салон краси»

05.00 Т/с «Останнiй 
акорд»

05.45 Клiпси
06.05 Здрастуйте, я ваша 

мама
07.45 Церква 

Христова
08.00 Запитайте у лiкаря
08.25 М/с «Качинi 

iсторiї»
09.35 М/с «Пiнгвiни з 

Мадагаскару»
10.00 Свiтлi голови. Лiтнi 

iгри
11.05 Хто зверху?
13.00 Шури-амури
14.05 Мачо не плачуть
15.05 Красунi
15.45 Х/ф «Марс атакує»

18.00 Х/ф «Завжди говори 

«Так»

20.00 Фабрика Зiрок. 
Україна-Росiя

22.00 Пiраньї XL
22.55 Х/ф «На риболовлю»
00.50 Спортрепортер
00.55 Т/с «Плiткарка-4»
01.55 Т/с «У Фiладельфiї 

завжди сонячно»
02.15 Українцi Любов
03.15 С. Параджанов. 

Вiдкладена прем'єра
03.30 Країна людей
04.00 Зоря вечiрняя
04.15 Микола Лисенко

08.00 Телепузики
08.30 Байдикiвка
09.00 Мультик з Лунтiком
09.30 М/с «Бiлка та Стрiлка. 

Пустотлива сiмейка» 
09.40 М/с «Пукка» �
10.10 М/ф «Червона Шапка 

проти зла» �
11.35 Єралаш
11.50 Х/ф «Доктор 

Дулiттл-5» 
13.30 Крутони
14.00 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
15.05 Єралаш
15.25 Т/с «Унiвер»
16.50 Х/ф «Наречена-втiкачка»
19.00 Королева балу-2
20.00 Т/с «Унiвер»
22.55 Х/ф «Доджбол. Наша 

сила в наших м'ячах»
00.35 Х/ф «28 тижнiв 

потому» �

06.00 Магiя Євро
08.30 Великий футбол
10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 

19.45, 20.30, 21.15, 
00.00 Футбол NEWS

10.05, 10.35, 14.05, 14.35 
Євро. Я люблю тебе!

11.00, 14.55, 17.05, 00.05, 
02.35 Матч Євро-
2012

13.00 Д/с «Офiцiйна iсторiя 
УЄФА Євро»

16.55, 19.05 Street Stile
19.15, 04.30, 05.00, 05.30 

Класика Євро
19.50, 20.35, 21.20, 23.50 

Євроспека
21.35 1/4 фiналу. Євро-2012
02.05 Д/с «Майстри 

Європейського 
футболу»

08.00 Укравтоконтинент
08.20 Кориснi поради
08.30 Ювелiр ТБ
09.05 Смiшний та ще 

смiшнiший
09.30 Хто в домi хазяїн?
09.50 Крок до зiрок. 

Євробачення
10.50 Золотий гусак
11.15 Караоке для дорослих
12.15 Футбол. Євро-2012
14.00 Ближче до народу
14.35 Футбол. Євро-2012
16.25 Шеф-кухар країни
17.15 Дiловий свiт. Тиждень
17.45 Бенефiс Ю. Гальцева 

та О. Воробей
20.15 Офiцiйна хронiка
20.25 Головний аргумент
20.35 Наше Євро
21.00 Пiдсумки дня
21.15 Наше Євро
21.35 Футбол. Євро-2012. 

1/4 фiналу
23.45 Наше Євро
00.20 Ювелiр ТБ
01.20 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
01.25 Пiдсумки дня
01.40 Концерт «Пiсня 

об'єднує нас»
05.25 Надвечiр'я

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

НЕДІЛЯ, 24 ЧЕРВНЯ 2012 РОКУ

СКАНВОРД

15:45 «МАРС АТАКУЄ» 

НОВИЙ КАНАЛ
Вони прилетіли з Марса і хочуть 
захопити всю Землю. Прези-
дент США, генерали і маршали 
шоковані: вони не знають, що 
робити. І тільки одна бабуся, яка 
з'їхала з глузду, зможе врятува-
ти рідну планету...

18:00 «ЗАВЖДИ ГОВОРИ «ТАК» 

НОВИЙ КАНАЛ
Депресивний головний герой 
завжди і всім говорив «ні» – при-
міром, друзям, якщо вони кличуть 
кудись. Але однієї прекрасної миті 
він вирішив відповідати згодою на 
все підряд, щоб побачити, куди це 
може його привести.

19:45 «СУДДЯ ДРЕДД» 

ICTV
ХХII століття, місто Мегасіті-1. 
Атмосфера напружена до межі. 
Про правосуддя краще не згаду-
вати. Єдине покарання для 
злочинців – судді, які одночасно 
є і присяжними засідателями, і 
прокурорами, і катами...

23:40 «ЗНАК ДОЛІ» 

СТБ
Після сварки Павло відвозить 
дружину Марину у заміський бу-
динок під домашній арешт. Ви-
падково вона дізналася, що у чо-
ловіка є коханка – Настя. Від міс-
цевих мешканців Марина почула 
переказ про Настину липу...
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ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

Управління та персонал Чопського прикордонного загону 
щиро та сердечно вітає з Днем народження начальника 
прикордонного загону полковника КОШОНЬКА Аркадія 
Васильовича!
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб гарний настрій у серці не згас,
Все світле й прекрасне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя і радість ллються рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

Колектив центру управління службою ПнРУ щиро вітає з Днем 
народження офіцера – помічника начальника зміни групи 
РЦУС ПнРУ підполковника ЛОПАТЮКА Сергія Петровича та 
оператора групи забезпечення функціонування ІС „Гарт-2” ЦУЗ 
ПнРУ старшину БІТЮКОВУ Вікторію Вікторівну!
Бажаємо добра і миру, світанків сонячних, привітних
І днів прекрасних, теплих, світлих. Ночей спокійних, без тривоги
І щастя з радістю від Бога! Здоров’я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!

Керівництво та особовий склад Бердянського прикордонного 
загону вітає з Днем народження начальника відділення 
по роботі з іноземцями, дізнання та адміністративного 
провадження штабу Бердянського прикордонного загону 
капітана ДОЦЕНКА Олександра Вікторовича! Бажаємо 
міцного козацького здоров`я, родинного благополуччя, гарного 
настрою та успіхів у службі! 
Здорові будьте і добром багаті,
Хай радість завжди буде у Вашій хаті!
Хай сонце світить і завтра, й нині
Для Вас і Вашої родини!

Вітаємо з Днем народження начальника прикордонного 
поста «Варяж» старшого лейтенанта ЯКОБЧУКА Олега 
Олександровича, інспектора прикордонної служби 3-го 
відділення інспекторів старшого прапорщика  ВОЙТИНУ 
Володимира Андрійовича, відповідального виконавця 
старшого сержанта ГОНЧАРУК Оксану Володимирівну, 
інспектора прикордонної служби-чергову ЦУС сержанта 
ЄВИЧ Христину Сергіївну, інспектора прикордонної 
служби — інструктора кінологічного відділення прапорщика 
САМОРІДНИКА Юрія Ярославовича, інспектора прикордонної 
служби 1-го відділення інспекторів БОСАК Юлію Василівну,  
інспектора прикордонної служби-дозиметриста  ЛЕВОЧКА 
Петра Петровича, начальника відділення дільничних 
інспекторів  прикордонної служби старшого прапорщика 
ВЕРХОЗІНА Олега Олександровича! Бажаємо невичерпної 
життєвої енергії, міцного здоров’я, бадьорості й натхнення, 
нових успішних здобутків у службі, родинного затишку, надійних 
друзів, любові та поваги від людей!
Удачі, любові, здоров’я міцного,
Прихильності долі і щастя такого,
Щоб світ неозорий в обіймах стиснути,
І зір вечорових рукою сягнути.
Щоб успіхом ранні світанки займати
І в казку реальність життя обертати!

Керівництво та персонал ВПС «Павловичі» Львівського ПЗ

Колектив оториноларингологічного відділення Центрального 
клінічного госпіталю ДПСУ вітає з Днем народження старшу 
медичну сестру відділення Тетяну КУДРЯВСЬКУ! Зичимо їй 
здоров’я, щастя, невичерпної енергії та гарного настрою! 
Нехай в житті все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Кохання, щастя, вірні друзі
І вічно юна, нестаріюча душа!

ФОТОКОНКУРС «КРАСУНЯ У ПОГОНАХ – 2012» ТРИВАЄ...

Старший лейтенант міліції Яна БИСТРИЦЬКА, помічник 
начальника відділу по взаємодії з громадськістю та ЗМІ 
Староміського РВ Вінницького міського управління 
УМВС України у Вінницькій області. 

Бажаючі взяти участь у конкурсі мають надіслати до редакції газети «Прикордонник України» кольорові художні фото у стилі «мілітарі» розміром від 10х15 до 30х40 см. Разом із фото має бути надана коротка інформація 
про конкурсантку (вік, освіта, військове звання, посада, вислуга років на військовій службі, сімейний стан, уподобання), а також поштова адреса та контактний телефон учасниці. Фото конкурсанток проходитимуть попередній 
відбір журі конкурсу. Найкращі з них будуть надруковані на шпальтах газет «Прикордонник України», «Народна армія» та «Іменем закону», журналу «Камуфляж», а також розміщуватимуться на сайтах видань і відомств. За 
підсумками кожного місяця обиратиметься учасниця фінальної частини. У фінальній частині конкурсу дівчата змагатимуться у стрільбі з пістолета, водінні автомобіля та плаванні. Оголошення та нагородження переможниць 
конкурсу відбудеться в другій половині грудня 2012 року. Фото надсилайте за адресою: 02099, м. Київ, вул. Ялтинська, 11, редакція газети «Прикордонник України». Електронні адреси: FTP: ADPSU//Inform//All; kordo@ukr.net .

Солдат за контрактом Каріна ШИНКОВА, 
механік-радіотелеграфіст ПВЗ та РТЗ.
Займається легкою атлетикою,тенісом, любить художню 
літературу, музику та танці.

Молодший сержант Катерина АГАФОНОВА, 
інспектор групи паспортного контролю ВПС 
«Бориспіль-1» ОКПП «Київ». Захоплюється 
гімнастикою й танцями.

АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

оголошує конкурс на заміщення двох вакантних посад державного 
службовця:

• головний спеціаліст відділу організації захисту секретної 
інформації, контролю за режимом секретності, експертної роботи 
управління режиму і захисту інформації.

Вимоги до кандидата:  громадянство України; вища 
освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фа-
хом у державній службі на посаді провідного спеціаліста не мен-
ше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління 
не менше 3 років; вільне володіння державною мовою та вміння 
працювати з оргтехнікою.

До заяви на ім’я голови конкурсної комісії додаються такі 
документи: особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додат-
ками, дві фотокартки розміром 4х6 см, засвідчені нотаріально копії 
документів про освіту та підвищення кваліфікації, декларація про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 
2011 рік, копія паспорта, медична довідка про стан здоров’я, пись-
мова згода на проведення спеціальної перевірки, копія трудової 
книжки, копія військового квитка (для військовозобов’язаних).

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня 
опублікування оголошення про проведення конкурсу за адре-
сою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 26.
За довідками звертатися до управління кадрів за тел. 527-64-24.


