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Державний кордон України перетнуло

1,7 млн. 
осіб

 416 тис. 
транспортних засобів>

Затримано за незаконне перетинання кордону

102 
особи

з них 29 
незаконні мігранти>

Вилучено

7 од.
зброї

Затримано

на 886 тис. грн.
контрабандних товарів

ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

> 33 кг
нарк. речовин>45 од.

боєприпасів
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З ІСТОРІЇ МАЛОГО ПРИКОРДОННОГО РУХУ

Кордон завжди чітко розділяє між собою 
території, де діє закон суверенних держав. Проте, 
маючи різні паспорти, мешканці прикордоння з обох 
боків, як правило, ближчі одне до одного, ніж до своїх 
співвітчизників з інших кінців Батьківщини. Тому 
для них здавна встановлювався специфічний порядок 
відвідування найближчого зарубіжжя. Отож «ПУ» 
розповідає про історію малого прикордонного руху.

ТЕТ-А-ТЕТ

Нині перед прикордонниками західного рубежу 
стоїть чимало викликів, з якими вони справляються 
на «відмінно». Про те, що ховається за лаштунками 
статистики оперативно-службової діяльності,  розповідає 
начальник Західного регіонального управління ДПСУ 
генерал-лейтенант Артур ГОРБЕНКО.

 Протистояння йде 
на суші, в повітрі, 
у воді та під землею

 Коли сільська дорога – 
рубіж держави

Відкриваючи змагання, керівник 
прикордонного відомства побажав грав-
цям успіхів і вдачі на футбольному полі, 
а також чесної та безкомпромісної гри. 
«Ми приділяли і будемо приділяти над-
звичайно важливу увагу розвитку фізич-
ної культури і спорту в нашому відомстві. 
Тому що це – запорука успішного вико-
нання покладених на персонал завдань, 
це – здоров’я, краса і гармонійний роз-
виток наших людей! – наголосив генерал 
армії України Микола ЛИТВИН.

Команди із Житомира та Хмель-
ницька першими вийшли з турні-

ру. За третє місце на полі зійшлися 
команди зі Львова та Одеси. Під час 
матчу глядачі побачили аж 6 м’ячів у во-
ротах. Всі голи були забиті львів’янами, 
а от одесити не спромоглися відповісти 
жодного разу. Фінальний свисток так і 
зафіксував на табло 6:0.

Матч за перше місце видався більш 
запеклим, хоча й було менше забитих 
голів. Зауважимо, що торік перемож-
цями Кубку були футболісти Азово-
Чорноморського регіонального управ-
ління. Цього року кримчани також 
вийшли до фіналу, а протистояла їм 

команда Східного регіонального управ-
ління. У запеклій боротьбі удача була 
на боці харків’ян. Вони забили у ворота 
супротивника 3 голи. А от прикордон-
никам із сонячного півострова не вда-
лося «розмочити» ворота переможців. 

Спортивне свято досить добре відчули 
й діти прикордонників, серед яких прове-
ли турніри з човникового бігу та техніки 
володіння м’ячем. Юні спортсмени отри-
мали від Миколи ЛИТВИНА медалі, ди-
пломи, заохочувальні призи та солодощі.

Андрій ДЕМЧЕНКО, 
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Чергове свято прикордонного 
футболу відбулося минулими 
вихідними в Києві. На стадіоні 
навчально-тренувального 
комплексу ім. В.М. Баннікова 
вже вчетверте відбулися 
змагання з міні-футболу на кубок 
Голови Держприкордонслужби. 
Поборотися за цей спортивний 
трофей до столиці з’їхалися 
збірні команди регіональних 
управлінь та Національної 
академії ДПСУ. 
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 Кубок  Голови  ДПСУ 
поїхав    до Харкова
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4
стор.



2 ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ№ 36,  28 вересня 2012 року2 ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

НОВИНИ УКРАЇНА – ПОЛЬЩА

ОФІЦІЙНО

За матеріалами сайта
www.president.gov.ua

Передусім у цьому контексті 
Віктор ЯНУКОВИЧ і Броніслав 
КОМОРОВСЬКИЙ відзначили  
важливість підписаної між Ка-
бінетом Міністрів України та 
Урядом Польщі Угоди про ска-
сування оплати за оформлення 
національних довготермінових 
віз, яка набула чинності 15 ве-
ресня нинішнього року. Крім 
того, укладено міжурядову уго-
ду про відкриття на українсько-
польському кордоні нового ав-
томобільного пункту пропуску 
«Нижанковичі – Мальховичі», 
який дозволить розвантажити 
існуючі прикордонні переходи.

Загалом, як заявив Пре-
зидент України Віктор ЯНУ-
КОВИЧ, курс на європейську 
інтеграцію залишається одним 
із пріоритетних напрямків зов-
нішньої політики нашої дер-
жави. У свою чергу, Броніслав  
КОМОРОВСЬКИЙ наголосив, 
що Польща підтримує європей-
ські прагнення України і відзна-
чає її здобутки на цьому шляху, 
особливо що стосується Угоди 
про асоціацію України та ЄС.

Підготовка та успішне про-
ведення в Україні та Польщі фі-
нальної частини Чемпіонату Єв-
ропи з футболу 2012 року також 
стало доброю сторінкою у розви-
тку відносин між нашими краї-
нами. Підтвердженням того, що  
Євро-2012 відбулося на найвищо-
му рівні, стала рекордна кількість 

футбольних уболівальників, які 
відвідали Україну та Польщу. 

Підсумовуючи перебіг дво-
сторонніх переговорів Віктор 
ЯНУКОВИЧ наголосив, що 
державний візит в Україну  
Президента Польщі Броніслава  
КОМОРОВСЬКОГО є знаковою 

подією для розвитку українсько-
польських відносин стратегічно-
го партнерства. Наша держава 
налаштована на подальшу розбу-
дову добросусідських відносин та 
ефективного співробітниц тва з 
Польщею – закріплювати і роз-
вивати їх у майбутньому.           n

 Курсом стратегічного партнерства
Україна та Польща активізують спільну роботу з 

розширення зони малого прикордонного руху. Такої 
домовленості досягнуто під час зустрічі президентів 
обох держав у Києві.

КАБІНЕТ 
МІНІСТРІВ 
УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА
від 5 вересня 2012 р. № 832 

Про порядок та умови призначення і 
виплати одноразової грошової допомоги 
у разі загибелі (смерті), поранення (кон-
тузії, травми або каліцтва) чи інвалід-
ності військовослужбовців Державної 
прикордонної служби та інвалідності 
звільнених з військової служби осіб.

Відповідно до статті 26 Закону 
України “Про Державну прикордон-
ну службу України” Кабінет Міністрів 
України постановляє:

1. Установити, що призначення і 
виплата одноразової грошової допо-
моги у разі загибелі (смерті), пора-
нення (контузії, травми або каліцтва) 
чи інвалідності військовослужбовців 
Державної прикордонної служби та 
інвалідності звільнених з військової 
служби осіб здійснюється згідно з 
Порядком та умовами призначення 
і виплати одноразової грошової до-
помоги у разі загибелі (смерті), пора-
нення (контузії, травми або каліцтва) 
чи інвалідності військовослужбовців, 
військовозобов'язаних і резервістів, 
призваних на навчальні (або переві-
рочні) та спеціальні збори, та інвалід-
ності звільнених з військової служби 
(зборів) осіб, затвердженими постано-
вою Кабінету Міністрів України від 28 
травня 2008 р. № 499 (Офіційний віс-
ник України, 2008 р., № 39, ст. 1298).

2. Визнати такою, що втратила 
чинність, постанову Кабінету Міні-
стрів України від 14 січня 2009 р. № 10 
“Про затвердження Порядку та умов 
призначення і виплати одноразової 
грошової допомоги у разі загибелі 
(смерті), поранення (контузії, травми 
або каліцтва) чи інвалідності військо-
вослужбовців Державної прикордон-
ної служби та інвалідності звільнених 
з військової служби осіб” (Офіційний 
вісник України, 2009 р., № 3, ст. 83).

Прем'єр-міністр України 
М. АЗАРОВ

НОВЕ У ЗАКОНОДАВСТВІ 

www.president.gov.ua 

За словами радника Президента України 
– керівника Головного управління з питань 
судоустрою АПУ Андрія ПОРТНОВА закон 
спрямований на оптимізацію та скорочення 
існуючих повноважень органів прокуратури.

«Підписаний Главою Держави закон поз-
бавляє прокуратуру права вносити приписи 
та протести, прийняття яких вимагало від фі-
зичних і юридичних осіб безумовного та невід-

кладного виконання вимог прокурора. Тепер 
зупинення підприємницької діяльності з іні-
ціативи прокурора може бути здійснено лише 
за рішенням суду. Така процедура дозволить 
запровадити змагальний судовий порядок у 
відносинах між прокурором та суб’єктом під-
приємницької діяльності. Запропонований 
підхід матиме позитивні економічні наслідки, 
оскільки зменшуватиме вплив органів проку-
ратури на ведення господарської діяльності», 
– підкреслив радник Президента.

Андрій ПОРТНОВ також зазначив, що 
норми цього закону вимагають, щоб повно-
важення прокурора щодо виявлення пору-
шень закону здійснювалися виключно після 
ухвалення мотивованої постанови, з чітким 
наведенням підстав для їх здійснення. Пе-
редбачений законом обов’язок надання такої 
постанови особі, щодо якої здійснюється пе-
ревірка та закріплене за нею право на оскар-
ження цієї постанови у суді, також сприятиме 
посиленню судового контролю за діяльністю 
органів прокуратури.

«Водночас Президент вважає, що цей крок 
є важливим, але недостатнім для завершення 
реформи прокуратури. Тому під керівництвом 
Глави Держави продовжує свою діяльність ро-
боча група, яка має подати на розгляд Парла-
менту пропозиції, що дозволять системно та 
докорінно реформувати прокуратуру», – наго-
лосив радник Президента України.                      n

 Повноваження 
прокуратури звужено

Президент України Віктор 
ЯНУКОВИЧ підписав Закон України 
«Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України з 
питань удосконалення діяльності 
прокуратури».

n Укрзалізниця 
скасовує потяг 
«Київ–Берлін»

Після 30 вересня нинішнього 
року Укрзалізниця планує 
скасувати курсування 
пасажирського потяга №29 
сполученням «Київ-Берлін». 
На сьогодні вартість проїзду в 
зазначеному потягу становить 
1,449 тис. гривень. Однак, 
враховуючи той факт що 
залізниці Німеччини та Польщі 
встановили додаткову плату за 
проводження потяга територією 
своїх держав, для отримання 
нульової рентабельності вартість 
квитків потрібно підвищити у 
2,5 разу. А це позбавляє сенсу 
курсування потяга, оскільки 
вартість авіаперельоту між 
Києвом і Берліном становить 
1,98 тис. грн.

Інтерфакс-Україна

n У ЗСУ скоротять 
10 тисяч офіцерів 

Начальник Генерального 
штабу – Головнокомандувач 
ЗС України генерал-полковник 
Володимир ЗАМАНА повідомив, 
що в Українській армії після 
скорочення з 35 тисяч офіцерів 
залишиться 25-26 тисяч. 
Скорочення не торкнеться 
військовослужбовців бойових 
частин Військово-Морських 
Сил, авіації, механізованих 
і танкових військ, військ 
протиповітряної оборони. 
Натомість офіцерський 
склад буде перерозподілений 
на вакантні посади, які є в 
цих частинах, у тому числі 
й із навчальних закладів, 
військкоматів тощо. Щодо 
структури та чисельності 
ЗС України в найближчій 
та у віддаленій перспективі 
генерал-полковник В. ЗАМАНА 
підкреслив, що у війську 
залишиться Генеральний штаб, 
до якого будуть структурно 
включені штаби видів Збройних 
Сил з певними завданнями 
і функціями, два оперативні 
командування і командування 
Військово-Морських Сил у 
Криму. А основу нової армії 
складуть військові частини Сил 
постійної готовності (до 65% 
бойового складу). 

За інформацією www.mil.gov.ua

n Візовий рейтинг
Громадська організація 

«Європа без бар’єрів», 
посилаючись на результати 
незалежного моніторингу візової 
практики країн ЄС, заявила, 
що найбільш «дружньою» до 
українців є консульська практика 
Угорщини, Польщі, Словаччини 
та Естонії; «нейтральною» – 
Латвії, Литви, Іспанії, Фінляндії, 
Швеції, Австрії, Португалії, 
Данії; «контрастною» є візова 
практика таких країн, як 
Німеччина, Франція, Бельгія, 
Фінляндія, Греція, Словенія, 
Нідерланди та «проблемною» є 
візова практика Італії, Чеської 
Республіки і Великої Британії». 
Також згідно з результатами 
дослідження, кількість виданих 
українцям віз терміном дії 2, 3 чи 
5 років нині дорівнює 3,7%.

УНІАН

www.kmu.gov.ua

Третій додатковий прото-
кол до Європейської конвен-
ції про видачу правопорушни-
ків передбачає використання 
інституту спрощеної видачі до 
тих осіб, які висловили згоду 
на видачу (екстрадицію) до 
держави, у якій вони переслі-
дуються за вчинення право-

порушення або розшукуються 
з метою виконання вироку.

Метою Четвертого додат-
кового протоколу до Євро-
пейської конвенції про видачу 
правопорушників є створення 
сучасних форм та процедур 
співробітництва компетентних  
органів Договірних Сторін у 
боротьбі зі злочинністю. 

Підписані угоди підляга-
тимуть ратифікації у Верхов-
ній Раді України.                   n

Україна приєдналася до 
двох угод про екстрадицію

Наша держава 
приєдналася до 
Третього та Четвертого 
додаткових протоколів 
до Європейської 
конвенції про видачу 
правопорушників. 
Підписання відбулося 
у Відні в рамках 31-ої 
Конференції міністрів 
юстиції країн-членів Ради 
Європи. 
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УКРАЇНИ

ГАРЯЧІ БУДНІ

КОНФЕРЕНЦІЯ ФРОНТЕКС

МІЖНАРОДНА ДОПОМОГА

n Сумка 
підривника 

Вибухонебезпечну сумку 
виявив біля кордону патруль 
відділу «Болган» Могилів-
Подільського загону. В ній було 
4 підривники до мінометних 
мін і фугасних снарядів калібру 
100-150 міліметрів та 2 вибухових 
заряди до мінометної міни 
калібру 120 міліметрів. Також 
там знаходився  пакунок з 1300 
грамами пороху та боєприпасами 
12-го калібру. Вилучений арсенал 
передали працівникам МНС. Про 
знахідку також поінформували 
підрозділи МВС та СБУ.

Ігор ПЛЕТЕНЬ

n Дві труби 
в одну цистерну

Наряд ВПС «Краснодон» 
Луганського загону виявив на 
водах Великої Кам’янки масляну 
пляму. Стало ясно: промишляють 
нафтоконтрабандисти. Для 
пошуку їхньої бази сформували 
міжвідомчу групу, яка виявила на 
«безгоспному» подвір’ї вкопані в 
´рунт дві пусті металеві ємності 
по 15 тонн та одну цистерну із 
30 тоннами дизпалива. Поряд 
знаходилась електропомпа, 
якою качали пальне з Росії. Під 
час «розкопок» правоохоронці 
виявили аж 2 трубопроводи, 
прокладені більш ніж півтора 
метри завглибшки. Нелегальні 
комунікації демонтували. 
Обставини порушення та 
причетні до нього особи 
встановлюються.

n Леман 
в ящику білизни

Скрипку, виготовлену  1908 
року російським майстром 
Леманом, виявила оглядова 
група у пункті пропуску «Хутір-
Михайлівський». Музичний 
інструмент ховали в ящику для 
білизни в одному з вагонів потяга 
«Львів - Москва». Як виявилося, 
скрипку туди помістив 
провідник – громадянин 
України. Він пояснив, що 
відвезти її на реставрацію 
в Москву його попросив 
знайомий. Інструмент передали 
в митницю на експертизу. 
Вирішується питання щодо 
порушення кримінальної справи 
за контрабанду історичних та 
культурних цінностей.

Людмила ТКАЧЕНКО

n Тайник 
у носі «Барда»

В Очакові затримали 
молдовський теплохід «Бард». 
Капітан запевняв, що судно 
прибуло на відстій порожнім. 
Однак прикордонники разом 
зі співробітниками митниці 
у носовій частині теплохода 
виявили тайник, дістатись 
до якого можна було лише з 
палуби. У схованці було 4 тонни 
дизельного палива. Наразі 
на судно накладено арешт, 
долю «Барда» і його капітана 
визначить суд. Попередня 
вартість вилученого пального 
та теплохода склала більше 2 
мільйонів гривень.

Андрій БІЛОБОРОДЧЕНКО

Вадим ІВКО

У чому ж унікальність про-
екту? Це  нова форма надан-
ня Європейською Комісією 
технічної допомоги Україні.  
Основна відмінність – Уряд 
України є головним розпо-
рядником коштів допомоги, 
які передаються окремими 
траншами до Держказначей-
ства України, а згодом – від-
повідальним за певний сектор 
органам влади. Передумовами 
для надання траншів є вико-
нання певних умов донора та 

прогрес у індикаторах (перед-
бачених елементах, які мають 
покращуватися в процесі ре-
алізації). Загалом проект має 
сприяти лібералізації візового 
режиму з ЄС і процесу інтегра-
ції нашої країни у європейське 
співтовариство в цілому.

У нараді, в якій співголо-
вували директор Міжнародно-
правового департаменту  
АДПСУ генерал-лейтенант 
Олександр МЕЛЬНИКОВ і на-
чальник Департаменту розвит-
ку митної інфраструктури та 
міжнародного співробітництва 
Держмитслужби України Ігор 
ТИМОФЄЄВ, брали участь 

представники прикордонної та 
митної служб, Мінфіну, Мін-
економрозвитку, МЗС, Дер-
жавної міграційної служби, а 
також Представництва Євро-
пейського Союзу в Україні. 
Під час цього заходу обгово-
рювалися перші кроки щодо 
започаткування практичної 
реалізації згаданого проекту 
міжнародної допомоги. Зокре-
ма, обговорювалися питання 
діяльності спільної групи мо-
ніторингу, утвореної у рамках 
виконання Угоди про фінан-
сування програми, інших екс-
пертних груп. Звучали звіти про 
успіхи та перспективи розвитку 

в сфері управління кордонами 
України. Також обговорювали-
ся питання методології оцінки 
матриці індикаторів програми. 

Фінансова допомога почне 
перераховуватися після узго-
дження усіх технічних моментів. 
Очікується, що перший транш 
на розвиток сектору управління 
кордонами – 20 мільйонів євро 
– буде розподілений між дер-
жавними прикордонною, мит-
ною й міграційною службами 
та МЗС. Результати та порядок 
використання виділених коштів 
вивчатимутьсяся спеціально ви-
значеним Моніторинговим ко-
мітетом Єврокомісії.                  n

 Кооперація для 
євроінтеграції

Днями в Адміністрації Держприкордонслужби 
України відбулася міжвідомча нарада щодо 
початку практичної реалізації унікального для 
нас проекту міжнародної допомоги – програми 
секторальної бюджетної підтримки від Євросоюзу. 
Загалом очікується, що в рамках цього проекту на 
управління кордонами України буде виділено 60 
мільйонів євро.  

Михайло ВДОВЕНКО

Під час даного форуму 
експертами ФРОНТЕКС 
розглядалися питання за-
гальних стандартів кіноло-
гії за різними напрямками 
використання службових 
собак, а також відбулося 
обговорення плану подаль-
ших кінологічних заходів 
Агенції ФРОНТЕКС. 

Зазначені стандарти 
необхідні для використан-
ня кінологів зі службовими 
собаками із різних країн 
у спільних правоохорон-
них операціях та локаль-
них діях за координацією 
Агенції ФРОНТЕКС. Вони 
включають у себе: загаль-
ні положення; загальний 

курс підготовки кінологів; 
норми утримання та збе-
реження собак; поведінку 
і психологію тварин; зако-
ни і нормативно-правові 
акти; міжнародне зако-
нодавство; принципи на-
вчання та підготовки со-
бак; матеріально-технічне 
забезпечення і стандарти 
дресирування за напряма-
ми використання.

І хоча ФРОНТЕКС не 
вимагає обов’язкового пе-
реходу на загальні стандар-
ти кінології, їх введення 
у службу дає можливість 
брати участь у загальноєв-
ропейських кінологічних 
правоохоронних заходах і 
пілотних проектах. Відтак 
українська сторона взяла 
активну участь в обгово-
ренні даних стандартів. 

У свою чергу, керівник 
даного проекту Раду Антон 
виявив підвищений інтерес 
до кінологічної служби на-
шого відомства і висловив 
бажання відвідати кіноло-
гічні підрозділи Державної 
прикордонної служби Укра-
їни (Кінологічний навчаль-
ний центр, кафедру кінології  
НА ДПСУ, кінологічні під-
розділи органів охорони 
кордону). Раду Антон під-
креслив, що кінологічні на-
вчальні підрозділи ДПСУ 
розглядаються Агенцією 
ФРОНТЕКС як базові для 
підготовки кінологів зі служ-
бовими собаками для при-
кордонних відомств Грузії та 
Молдови. Також розгляда-
ється можливість проведен-
ня у нас тренінгів кінологів 
європейських країн.             n

Андрій БАЗАН

На рейді порту Новоросійськ «Донбас» 
зустрів і супроводжував до місця стоян-
ки «колега» з Берегової охорони ПС ФСБ 
Росії «Рубін». Тут українських охоронців 
морських рубежів зустрічала делегація 
прикордонного відомства Російської Фе-
дерації. Після урочистої зустрічі відбула-
ся низка офіційних заходів, знайомство з 
історичними пам’ятками Новоросійська, 
відвідування прикордонних кораблів і ка-
терів російських колег. 

Наступного дня учасники походу взя-
ли участь в урочистому підйомі прапора 
на новому катері Чорноморо-Азовського 
прикордонного управління Берегової охо-
рони ФСБ РФ, а згодом разом із росій-
ськими провели спільні навчання. 

– Під час навчань відпрацьовували-
ся питання припинення порушень при-
кордонного законодавства, організації 
зв’язку та надання допомоги на морі. 
Персонал КрМО «Донбас» показав добрі 
практичні навики, закріплення та вдо-
сконалення яких проходить саме під час 
таких походів, – розповів командир по-
ходу заступник начальника штабу – на-

чальник відділу Морської охорони Азово-
Чорноморського РУ капітан 1 рангу Олег 
КОСТУР. 

До речі, «Донбас» нещодавно підтвер-
див свою готовність до виконання одного 
із завдань – надання допомоги потерпаю-
чим лихо на морі. 21 серпня 2012 року під 
час несення служби на Південному узбе-
режжі Криму, екіпаж корабля врятував 
двох громадян Росії, яких віднесло в море 
на надувному матраці.                                  n

НА МОРСЬКИХ РУБЕЖАХ

 Кінологія за передовими 
стандартами

У столиці Естонії Талліні 
пройшла третя стратегічна 
конференція керівників 
кінологічних служб 
прикордонних відомств, 
організована Агенцією 
ФРОНТЕКС. У заході взяли 
участь представники з 31 
країни, зокрема й кінологи 
Держприкордонслужби України.

 Дружній візит «Донбасу»
Корабель Морської охорони Державної прикордонної служби України 

«Донбас» з неофіційним візитом відвідав порт Новоросійськ, де взяв 
участь у спільних морських навчаннях.
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ТЕТ-А-ТЕТ

Спілкувався Роман СТАХІВ

– Почнемо із футбольного 
чемпіонату Євро-2012. Артуре 
Івановичу, відомо, що всі іспити 
перед міжнародними аудиторами, 
а згодом і багатотисячною армією 
вболівальників підрозділи Західно-
го регіонального управління склали 
успішно. Які фактори у цій роботі, 
на Ваш погляд, стали визначаль-
ними?

—  Так, справді, чемпіонат 
з футболу «Євро-2012» став для 
усіх нас справжнім випробу-
ванням і не лише професійних 
якостей, але моральних й суто 
людських. Протягом усього під-
готовчого періоду й безпосеред-
ньо під час проведення самого 
чемпіонату на адресу прикордон-
ників ми чули лише теплі слова 
вдячності за високу якість про-
веденої роботи. Не було допуще-
но жодного правопорушення чи 
нестандартної ситуації! І це при 
тому, що піковими періодами 
пасажиропотоку є літній турис-
тичний сезон з травня по серпень 
включно, а інтенсивність руху 
транспорту найбільша в період з 
березня по липень. 

Весь багатотисячний ко-
лектив Західного регіонального 
управління діяв і продовжує дія-
ти як один злагоджений меха-
нізм. Після закінчення чемпіона-
ту та підбиття підсумків чимало 
військовослужбовців заохочено 
керівництвом Адміністрації Дер-
жавної прикордонної служби, 
регіонального управління, а та-
кож начальниками органів охо-
рони кордону. 

Загалом нам вдалося по-
кращити результати за низкою 
показників паспортної та огля-
дової роботи, в першу чергу 
безпекової складової. Адже був 
проведений цілий комплекс 
системних заходів з персоналом 
на всіх рівнях відповідальності. 
Особливо результативною ви-
далася розширена нарада Захід-
ного регіонального управління 
із залученням командування 
загонів. Довела свою ефектив-
ність і чітко спланована прак-
тична робота контрольних груп 
на місцях. Не менш значимими 
були заходи з протидії втягуван-
ню персоналу у протиправну ді-
яльність. Значна увага приділя-
лася й поліпшенню співпраці з 
іншими силовими структурами, 
що функціонують на держав-

ному кордоні. Результат очевид-
ний — під час прикордонного  
контролю виявлено 71 чужий і 
підроблений документ.

– Сучасні підходи до право-
охоронної діяльності такі, як 
аналіз ризиків і кримінальний 
аналіз, дізнання, адмінпрактика, 
оперативно-розшукова робота 
сприяють результативності при-
кордонної безпеки. Чи підтвер-
джує це практика Західного регіо-
нального управління?

– Зупинюся на деяких згада-
них Вами підходах. Так, справді, 
2012 року продовжується тен-
денція покращення роботи з ре-
алізації матеріалів оперативно-
розшукових справ і порушення 
кримінальних справ стосовно 
конкретних осіб, причетних до 
протиправної діяльності. За ре-
зультатами якісного збору дока-
зової бази судовими органами 
винесено обвинувальні вироки 
щодо 54-ох організаторів і по-
собників злочинної діяльнос-
ті, з яких 18 осіб засуджено до 
реальних строків позбавлення 
волі.

Ліквідовано діяльність 4 ор-
ганізованих злочинних груп у 
складі 13 осіб, які діяли на со-
малійському, афганському, в’єт-
намському та пакистанському 
каналах незаконної міграції шля-
хом притягнення їх до кримі-
нальної відповідальності. Всього 
ж скомпрометовано спроби на-
лагодження 17 каналів незакон-
ної міграції, 6 каналів торгівлі 
людьми, 16 каналів наркотрафі-
ку, 4 каналів контрабанди куль-
турних цінностей, зброї та комп-
лектуючих до неї.

Окремо хочу зупинитися на 
правозастосовній діяльності, по-
казники якої перебувають на ста-
більно високому рівні. Так, про-
тягом 2012 року за матеріалами 
оперативного документування 
підрозділів Західного регіональ-
ного управління  порушено 71 
кримінальну справу стосовно 91 
особи, з яких 4 справи – щодо 
здійснення злочинів організова-
ними групами.

– Питання протидії неза-
конній міграції завжди були, є і, 
мабуть, надалі залишатимуться 
особливо актуальними для Захід-
ного регіонального управління. Що 
позитивного можна відзначити у 
цьому напрямку?

— Ситуація була достатньо 
керованою. Ми вживали ціле-
спрямованих заходів із забезпе-
чення якісної охорони кордону 

поза пунктами пропуску. Про-
водили спільні наради з теми ак-
тивізації протидії цій протиправ-
ній діяльності з керівництвом 
обласних, районних держадмі-
ністрацій та відповідних право-
охоронних органів.  Це позитив-
но вплинуло на загальний стан 
справ, особливо на ділянці відпо-
відальності Чопського загону. Як 
результат, на ділянці Західного 
регіонального управління торік 
за незаконний перетин кордону 
затримано  709 осіб – переважно 
це вихідці з Молдови, Грузії, Аф-
ганістану, Сомалі, Росії,  Туреч-
чини, Вірменії та Пакистану.

У пунктах тимчасового три-
мання протягом 8 місяців 2012 
року утримувалося 509 осіб, що 
на 35% менше, ніж за анало-
гічний період 2011 року. Одно-
часно із розвантаженням місць 
тримання продовжується удо-
сконалення їх інфраструктури. 
За рахунок міжнародного про-
екту «РЕАДМІТ 2» проводиться 
будівництво спецприміщень на 
відділах прикордонної служби 
«Великий Березний», «Ужго-
род», «Солотвино», «Смільниця» 
та «Павловичі».  За рахунок бю-
джетних коштів обладнано ПТТ 
в управлінні Мукачівського за-
гону та спецприміщення ВПС 
«Лужанка». Варто відзначити, що 
протягом нинішнього року  за-
безпечено роботу в місцях три-
мання понад 40 груп від міжна-
родних організацій.

 На виконання Угоди про  
реадмісію прийнято 296 та пере-
дано 32 особи. Відбулося суттєве 
посилення якості моніторингу 
державного кордону. 

Загалом з початку року за-
тримано понад 600 нелегальних 
мігрантів. 

Аналізуючи тенденції остан-
ніх років, слід зауважити змен-
шення динаміки цього виду 
протиправної діяльності. Це  
свідчить про те, що наші актив-
ні дії змушують транскордонні 
злочинні угруповання шукати 
нові канали переправлення не-
легальних мігрантів. Крім того, 
проглядається тенденція щодо 
збільшення частки затримання 
нелегальних мігрантів підроз-
ділами ДПСУ та відповідного 
зменшення частки затримань 
прикордонниками суміжних 
країн. Загалом на ділянці ЗхРУ 
співвідношення затримання мі-
грантів зросло на користь ДПСУ 
з 1,5 до 1 (2011 року), до 2,5 до 1 у 
поточному році. 

На тлі загального зменшен-
ня частки затриманих громадян 
Молдови, Афганістану та Гру-
зії, спостерігається збільшення 
кількості затриманих громадян 
Сомалі, Російської Федерації та 
Туреччини. 

Також слід врахувати той 
факт, що суміжними країнами 
часто надається порушникам 
кордону статус біженця. Відпо-
відно, на територію України їх не 
передають. Тенденція за останні 
роки наступна:  2010 року не пе-
редано суміжною стороною 9% 
затриманих, 2011 року – 42%, а 
2012 року – 49%.

— Які, за Вашим визначенням, 
напрями роботи регіонального 
управління можна назвати най-
більш успішними, такими, що дали 
очікуваний результат?

— Повторюся щодо поси-
лення контролю в пунктах про-
пуску та з упевненістю відзна-
чу підняття рівня дисципліни і 
правопорядку на службі. Також 
нам вдавалося успішно працю-
вати на упередження, своєчасно 
реагувати на зміну оперативної 
обстановки, завдяки чому до-
сягнуто зростання показників з 
виявлення наркотичних речо-
вин, набоїв, вибухових речовин 
і прекурсорів.

Посилена протидія незакон-
ному переміщенню автотран-
спорту через кордон дозволила 
вже цього року затримати 35 
одиниць транспорту. Одним із 
основних видів контрабандної 
діяльності і надалі залишається 
незаконне переміщення тютю-
нових виробів. Їх частка серед 
усіх випадків незаконного пе-
реміщення товарів сягає 90%, 
на всіх ділянках кордону, крім 
українсько-молдовської, де пе-
реміщення тютюнових і алко-
гольних товарів здійснюється в  
Україну. 2012 року сигарет вилу-
чено майже 17 мільйонів штук. 
Більш системно проводилися 
поглиблені огляди транспорт-
них засобів і вантажів. Це на 30% 
зменшило кількість спроб неза-
конного переміщення товарів. 
Внаслідок вжитого комплексу 
заходів вдалося ефективно про-
тидіяти контрабанді поза пунк-
тами пропуску, на 47% зросла 
кількість припинених спроб, 
значно збільшилася кількість за-
триманих контрабандистів (2009 
— 80, 2010 — 151 особа, 2011 – 
197 осіб та 115 контрабандистів 
за 8 місяців 2012-го). За вісім 
місяців 2012 року вже затрима-

но 53 одиниці зброї, 1 116 штук  
боєприпасів, 7,864 кг наркотич-
ної речовини.

Загальна тенденція перемі-
щення товарів поза пунктами 
пропуску вказує на збільшення 
активізації цього виду проти-
правної діяльності. Так, 2012 
року  вилучено товарів на загаль-
ну суму 44 мільйони гривень.

Крім цього, ми проводимо 
цілу низку заходів, які впливати-
муть на обстановку у 2013 році. 
Сюди слід віднести можливі 
спроби втягування персоналу в 
протиправну діяльність на дер-
жавному кордоні або сприяння 
їй, обмеження  матеріальних і 
фінансових ресурсів, незакон-
на міграція поза пунктами про-
пуску та на каналах міжнарод-
ного сполучення, у тому числі 
з використанням підроблених 
документів,  торгівля людь-
ми, контрабанда наркотичних 
(психотропних) речовин, зброї 
та економічна контрабанда, як 
у пунктах пропуску, так і поза 
ними.

Як доказ нашої ефективної 
роботи є те, що правопорушни-
ки відмовляються від «класич-
них» схем та шукають нові спо-
соби протиправної діяльності. 
Наприклад, цього року зафіксо-
вано факти незаконного перемі-
щення товарів легкомоторними 
літаками, споруджувалися канат-
ні «дороги»  за допомогою арба-
летів, виявлялися спритники, які 
використовували спорядження 
для підводного плавання. Окре-
мо варто наголосити про вияв-
лення спільно зі словацькими 
колегами підземного тунелю, 
через який контрабандисти до-
ставляли контрабандні сигарети 
на суміжну сторону. 

Враховуючи набутий досвід 
із витівками нечистих на руку 
ділків, ми активно проводимо 
цілу низку заходів, спрямованих 
на випередження «наших» віза-
ві на державному кордоні, а та-
кож почали використовувати як 
найсучасніші засоби виявлення 
схожих лазів, так  і давно забуті, 
древні способи наших предків. 
Триває плідна співпраця з коле-
гами з інших силових відомств, 
а для відстеження повітряної 
обстановки ми тісно співпра-
цюємо з підрозділами ППО Мі-
ністерства оборони України. З 
упевненістю можу сказати: ми й 
надалі будемо нарощувати наші 
зусилля з протидії протиправній 
діяльності.                                     n

 Протистояння йде 

на суші, в повітрі, 
у воді та під землею 

Діяльність транскордонних злочинних угруповань, розгалужена пособницька база серед 
мешканців прикордоння, національні діаспори і земляцтва, що забезпечують умови для 
нелегальної міграції, нестабільна соціально-економічна обстановка, а також збільшення 
пасажиро-транспортного потоку в пунктах пропуску – ось далеко неповний перелік викликів, 
які сьогодні стоять перед прикордонниками західного рубежу. Однак із усіма цими проблемами 
прикордонники, в рамках своєї компетенції, справляються на «відмінно», про що свідчать 
результати оперативно-службової діяльності. Більш детально про те, що стоїть за лаштунками 
невтомної статистики та сухих цифр,  «Прикордоннику України» розповів начальник Західного 
регіонального управління ДПСУ генерал-лейтенант Артур ГОРБЕНКО.
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27 ВЕРЕСНЯ - ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ТУРИЗМУ

Світлана ДЕЙЧУК

ДО СИЛЬНИХ СТОРІН ВІДНОСЯТЬ: 

Розумовий потенціал. Україна – країна 
розумних людей, вчених. Вітчизняні здо-
бутки у сфері науки та медицини визнані 
у світі та зробили великий внесок у розви-
ток суспільства.

Багата земля. Скажімо, ми  перші в Єв-
ропі за кількістю та якістю природних ре-
сурсів. У країні відкрито 8 тисяч родовищ, 
у яких залягає 90 видів різних корисних ко-
палин, в тому числі десята частина світових 
запасів залізних руд і 40% – марганцевих. 
Ще одне багатство України – сама земля. 

Національна кухня. Борщ, вареники, 
котлети по-київськи, відомі далеко за 
межами нашої держави. Українці володі-
ють унікальним ресурсом — козацьким 
колоритом. Додатковий козир – зелений 
туризм, його родзинка – натуральні про-
дукти харчування, які можна без особли-
вих проблем отримати в будь-якому селі. 

«ªвропейське сафарі». Найфантастич-
ніша оаза дикої природи Європи – запо-
відник Асканія-Нова. На 33 тис. га цього 
парку живуть 18 видів ссавців, сюди зліта-
ється більше 270 видів птахів. Третина цієї 

території – первісний степ, якого в Європі 
більш ніде немає. У країні є ще як мінімум 
два унікальних природних об'єкти: дельта 
Дунаю і гниле море – озеро Сиваш. 

Релігійні святині. Україна відома своєю  
багатовіковою історією, пам'ятками дав-
нини та релігійними святинями.  Особливе 
місце в історії посідає древній град Київ. 
Єрусалим земель руських – так, згідно з 
легендою, вперше назвав Київ Андрій Пер-
возванний, і ця назва залишається за міс-
том і донині. Звідси почало поширюватися 
християнство на всю Східну Європу. Саме 
тут знаходяться найстаріші православні 
собори та монастирі, засновані ще за часів 
перших київських князів. Оглянути святі 
місця з багатою історією чи помолитись тут 
їдуть туристи та паломники з усього світу.

Зручне розміùення. Україна знаходить-
ся на межі Європи і Азії на перехресті важ-
ливих світових шляхів.

НЕДОЛІКИ В УКРА¯НІ: 

Маловідомість. Недостатньо інфор-
мації про Україну туристичну в світі, не-
достатньо інформаційних ресурсів іно-
земними мовами, які б розкручували цей 
бренд. 

«Незручна країна». Більшість місцевих 
жителів не розмовляють англійською, а на 

вулицях дуже рідко можна побачити по-
кажчики на цій мові. Іноземцям важко зро-
зуміти, як працює громадський транспорт. 

Співвідношення якість – вартість. Ту-
ристи скаржаться на дорогі готелі та за-
уважують низьку якість обслуговування, 
доріг, недостатню кількість мотелів. 

Насправді в Україні прекрасні умови 
для розвитку туризму. У нас є Карпати і 
Кримські гори, Чорне і Азовське моря, 
джерела мінеральної води тощо. Про-
те, щоб переманити туриста, відповідна 
інфра структура має працювати на євро-
пейський лад. Необхідний достойний 
сервіс, потрібні інфоцентри. Людина по-
винна отримати інформацію, яка може її 
зацікавити. Починаючи від безкоштовних 
карт, які мають бути і в літаку, і на вокза-

лах, метро, в кожному готелі та ресторані. 
Карти мають містити систематизовану 
інформацію, куди піти, де жити, як пере-
міщатися. До таких безкоштовних додат-
кових послуг і клієнтоорієнтованого сер-
вісу європейці вже звикли. Українцям ще 
цього треба повчитися. 

Нинішнього року ми спіймали величез-
ну позитивну хвилю. Євро-2012 дало мож-
ливість по-перше, розвіяти низку негатив-
них міфів про Україну в світі, а по-друге, 
показати її гостинною, цивілізованою та 
відкритою. Сьогодні головне – не втратити 
момент і нарощувати рекламу країни, адже 
усі умови для того, щоб задовольнити виба-
гливого туриста з будь-яким смаком у нас 
є, та чи знає він про це? Отже, навчилися 
готувати, варто вчитися подавати.              n

 Уміємо готувати – вчимося подавати
Україну щорічно відвідують близько 20 мільйонів туристів. Але в 

світі вона ще не є розкрученим брендом. А їдуть туди, про що чули. 
Наприклад, під час Євро-2012 турпоїздки іноземців у Чорнобиль були 
одними з найбільш затребуваних. Щоб створити позитивний імідж, 
потрібно проаналізувати, що саме і як можна використати. Крім того, 
потрібно виділити і виправити головні недоліки України туристичної. 

Олег БОЙКО,
фото Олександра ЯКОВЕНКА

Коли надворі тепло, у дітей – 
канікули, а у дорослих – відпуст-
ки, саме час їхати на моря, в гори, 
відвідати родичів, які мешкають за 
сотні кілометрів. А тим, хто живе 
відносно недалеко від кодону і від-
пустки не треба – вихідних виста-
чає. Адже не так далеко росіянам, 
молдованам на українські морські 
узбережжя, поряд із держрубежом 
із Білоруссю та Польщею Шацькі 
озера, Закарпаття зі своїми озера-
ми, горами, замками, виноградни-
ками… межує з чотирма країнами 
ЄС. Тому, скажімо, в уїк-енд і сут-
тєво зростала кількість громадян 
Молдови, які поспішали скупати-
ся у Чорному морі та заодно від-
відати ринки Одещини. Зростала 
кількість громадян Білорусі, які 
прямували на українські базари. 
Серед тижня на західній ділянці 
ставало помітно більше наших за-
робітчан, які також спішили влітку 
відвідати свої родини. 

Серед іншого під час літнього 
турсезону-2012 проводилася як 
ніколи велика кількість різнома-
нітних міжнародних спортивних, 
культурних, бізнесових форумів. 
Звичайно, найвагомішим і най-
масштабнішим із них був фінал 
чемпіонату Європи з футболу. В 

цей час на кордоні діяв особливий 
режим роботи, найбільше – на 
українсько-польській ділянці, де 
в автомобільних пунктах пропус-
ку проводився спільний контр-
оль: одна зупинка, одна перевірка 
і жодних нарікань, жодних зво-
лікань. Усі учасники від контр-
олюючих служб до мандрівників 
відзначали позитив такого ме-
ханізму, як і роботи прикордон-
ників загалом. Жодної скарги не 
надходило у цей час. 

Крім Євро-2012 під час тур-
сезону проходили міжнародні 
зльоти байкерів, льотчиків малої 
авіації, транскордонні велопро-
біги, на різних ділянках проводи-
лися дні добросусідства. Чимало 
молоді з-за кордону з’їжджалося 
на концерти та фестивалі, такі як 
Казантип.

Ще одним чинником, який 
зробив це літо для прикордонни-
ків гарячішим, став спрощений 
перетин рубежу жителями при-
кордонних регіонів України та Ро-
сії. Протягом турсезону в місцевих 
пунктах пропуску оформлено по-
над 755 тисяч таких громадян. 

 Яким же чином прикордон-
никам вдається оформляти щорік 
то більше туристів? Чи не послаб-
лює це безпекову складову при-
кордонконтролю? Однозначно не 
послаблює, а швидкість і якість 
зросли за рахунок цілого комп-
лексу організаційних, технічних 
та технологічних нововведень.

Насамперед до Євро-2012 го-
тувалося чимало інновацій, час-
тина яких залишилася і після фут-
больного чемпіонату. Практично 
запроваджено Порядок подання 
попередньої інформації авіапе-
ревізниками. За рахунок цього 
на оформлення одного пасажира 
вистачає до 20 секунд часу. Такий 
же порядок застосовується щодо 

автоперевезень організованих 
туристичних груп. Мандрівники 
отримали можливість роздруко-
вувати імміграційні картки без-
посередньо з відомчого веб-сайта 
та мати їх уже заповненими під 
час перетинання держкордону. 
Активізовано роботу з органа-

ми місцевого самоврядування, 
туристичними операторами та 
адміністраціями підприємств 
щодо отримання українцями, а 
також іноземцями з країн безві-
зового в’їзду, які систематично 
перетинають державний кордон у 
службових, туристичних та інших 
справах, електронних карток для 
прискореного проходження пас-
портного контролю.

Цікаве нововведення – таб-
ло з інформацією про час очі-
кування в пунктах пропуску – 
з’явилося на в’їзді в Закарпатську 
область, вирішується питання 
щодо встановлення таких таб ло 
на всіх активних напрямках між-
народного сполучення. 

Окремо хочеться сказати 
про культуру прикордонного 
контролю. До цього питання у 
відомстві ставляться особливо 
уважно. Зокрема, з цього року 
запроваджено зовнішній ау-
дит культури прикордонного 
контролю, в ході якого вивча-
ється думка громадськості, ор-
ганів місцевого самоврядуван-
ня, інших контрольних служб 
і учасників міжнародного руху, 
відслідковуються коментарі й 
оцінки роботи прикордонників 
у ЗМІ та на інтернет-форумах. 
Зібрані дані впливають на прий-
няття управлінських, дисциплі-
нарних і кадрових рішень. Як 
результат, з кількістю оформ-
лених осіб і транспорту зростає 
кількість позитивних відгуків на 
дії прикордонників, а скарг стає 
все менше. Отож, чи турсезон, 
чи міжсезоння: бон-вояж пано-
ве, кордон не підведе!                 n

 Бон вояж, панове, кордон не підведе!
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Літо нинішнього року виявилося для прикордонників справді гарячим, і річ не лише 
в аномально високих температурах, які раз по раз фіксували метеорологи. Протягом 
турсезону-2012 держкордон України перетнуло понад 26,7 мільйона осіб та майже 5,9 
мільйона транспортних засобів. Ці показники приблизно на одну десяту частину вищі за 
відповідні минулорічні. Та й працювати доводилося у режимі постійних накладок. 
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ОФІЦЕРУ НА ЗАМІТКУ

СПРАВИ ВЕТЕРАНСЬКІ

Підготував Віктор ВИРВА

– Який порядок нарахування 
підйомних коштів та які для цього 
необхідні документи?

– Підйомна допомога на-
раховується в розмірі одного 
місячного забезпечення вій-
ськовослужбовця та 50 % від цієї 
суми на кожного із членів сім’ї. 

Підйомна допомога ви-
плачується на членів сім’ї при-
кордонника, які на день пере-
їзду військовослужбовця до 
нового місця служби в інший 
населений пункт записані в 
його особовій справі: дружину 

(чоловіка); неповнолітніх ді-
тей, дітей-інвалідів з дитинства 
(незалежно від віку); повно-
літніх дітей, які навчаються на 
очній формі до досягнення ними 
23-річного віку; непрацездатних 
батьків або усиновителів вій-
ськовослужбовця та його дружи-
ни (чоловіка), які перебувають 
на його утриманні. 

Належність до членів сім’ї 
підтверджується довідкою кад-
рового органу, а факт навчання 
– довідкою з навчального за-
кладу.

Підйомна допомога на чле-
нів сім’ї виплачується за умови 
їх зняття з реєстраційного обліку 
за попереднім місцем проживан-

ня та реєстрації за новим місцем 
служби військовослужбовця піс-
ля надання довідки кадрового 
органу (підрозділу) Держприкор-
донслужби про склад сім’ї.

Таким чином, військовослуж-
бовцю для отримання підйомної 
допомоги необхідно надати: ра-
порт на ім’я начальника органу 
Держприкордонслужби; копію 
паспорта дружини із відмітками 
про вибуття з попереднього міс-
ця проживання та реєстрацію за 
новим місцем проживання; ко-
пію свідоцтва про шлюб; довідку 
кадрового органу про склад сім’ї; 
довідку з місця проживання про 
реєстрацію і склад сім’ї, копії сві-
доцтв про народження дітей. 

– Який порядок переведення до 
нового місця служби у разі, якщо  
подружжя є військовослужбовця-
ми?

– Коли призначення військо-
вослужбовця на посаду перед-
бачає зміну місця проживання, 
а дружина (чоловік) цього вій-
ськовослужбовця також прохо-
дить військову службу в органах 
Держ прикордонслужби, одно-
часно з прийняттям рішення про 
призначення на посаду вирішу-
ється за згодою подружжя пи-
тання щодо призначення у цю ж 
місцевість іншого з подружжя.

У разі неможливості одночас-
но призначити військовослуж-
бовців Держприкордонслужби, 
які перебувають у шлюбі, на по-
сади в межах одного населеного 
пункту, на посаду в іншому насе-
леному пункті може бути призна-
чено одного з них лише за згоди 
обох із подружжя.

– Яке грошове забезпечення га-
рантовано офіцеру державою?

– До складу офіцерського 
грошового забезпечення вхо-
дять: посадовий оклад, оклад за 
військовим званням; щомісячні 
додаткові види грошового забез-
печення (надбавки: за вислугу 
років, виконання особливо важ-
ливих завдань, особливі умови 
служби, пов’язані з підвищеним 
ризиком для життя; доплати, ви-
нагороди, які мають постійний 
характер, премія); одноразові 
додаткові види грошового за-
безпечення. Останні включають 
у себе: винагороди: за бойове 
чергування, за тривалість без-
перервної військової служби; 
допомоги: для оздоровлення, на 
вирішення соціально-побутових 
проблем, при звільненні з вій-
ськової служби.

– Який порядок виплати кош-
тів на відрядження під час виїзду 
в суди та прокуратури в якості 
свідків у справах щодо порушення 
державного кордону?

– Порядок та умови відшко-
дування витрат на відрядження 
повністю поширюються на вій-
ськовослужбовців, які вибули у 
відрядження у зв’язку з їх викли-
ком до органів дізнання, досудо-
вого слідства, прокуратури або 
суду. При цьому відшкодування 
витрат на службові відрядження 
військовослужбовцям прово-
диться за місцем постійної служ-
би з подальшим відшкодуванням 
виплачених сум органом, який 
викликав. 

Відшкодування проводиться 
із розрахунку: витрати на проїзд, 
проживання в розмірі до 250 грн. 
та добові 30 гривень.

– Який порядок та вимоги для 
вступу на курси “Сатурн” (охо-
рона закордонних представництв 
України)?

– На посади чергових ко-
мендантів добираються офіцери 
(до майора включно) та особи 
сержантського й старшинського 
складу у військовому званні пра-
порщика (старшого прапорщика) 
віком до 43 років, які мають вищу 
освіту, професійно-технічну або 
повну загальну середню освіту, 
високі професійні та ділові якос-
ті, досвід служби на посадах у 
структурі Держприкордонслуж-
би не менше п’яти років, воло-
діють державною та, як правило, 
іноземними мовами. Бажаю чі 
пишуть рапорт по команді. Після 
позитивного розгляду в органах 
охорони кордону та регіональ-
ного управління кандидата на-
правляють для вступу на дані 
курси.                                                n

 Що хоче знати лейтенант
Під час настановчих зборів з лейтенантами – цьогорічними випускниками 

вишів, які проходили в Північному регіональному управлінні, відбувся круглий 
стіл, під час якого молоді офіцери отримали вичерпні відповіді на найбільш 
хвилюючі для них запитання. А саме: багатьох із них хвилюють питання побуту, 
фінансової складової та кар’єрного росту. Для того щоб зорієнтувати молодих 
офіцерів фахівці регіонального управління в формі відкритого діалогу донесли 
інформацію до даної аудиторії. З найцікавішими питаннями та відповідями на них 
пропонуємо ознайомитися читачам нашої газети.  

Володимир ШУРОВ 

Її життєдіяльність, як завжди, насичена і плідна. Особ-
ливого змісту вона набула у першому півріччі нинішнього 
року, коли сивочолі побратими відзначали 30-річчя з дня 
заснування ветеранської організації прикордонного ві-
домства. Громадські товариства колишніх вартових кор-
дону провели глибокий аналіз накопиченого досвіду сво-
єї роботи та пошук нових шляхів вирішення тих проблем, 
які найбільше турбують пенсіонерів-прикордонників 
та членів їхніх сімей. У всіх організаціях було проведено 
уточнення списків ветеранів, інвалідів Великої Вітчиз-
няної війни і вдів прикордонників, а також обстеження 
умов проживання самотніх членів організації, вивчен-
ня  нагальних проблем їхнього правового і соціального 
захисту. Це дозволило ветеранському активу своєчасно 
скоригувати свої плани для поліпшення індивідуальної 
роботи з членами об’єднання, надання конкретної допо-
моги тим, хто найбільше її потребує.

Достатньо сказати, що лише грошова допомога, яку 
отримали члени організації за півріччя, склала майже 
100 тисяч гривень. До цього ще треба додати, що деякі 
самотні пенсіонери і вдови щомісячно отримували про-
довольчі набори, а декільком десяткам пенсіонерів була 
надана суттєва допомога в ремонті помешкання. В цьому 
напрямку найбільш активно і плідно працювали ветеран-
ські організації Азово-Чорноморського, Західного, Схід-
ного регіональних управлінь і міст Києва й Севастополя.

Урочисто і по-справжньому тепло відзначили ветера-
ни жіноче свято – 8 Березня. Наприклад, у Києві жінок-
ветеранів і вдів прикордонників особисто привітав Голо-
ва Державної прикордонної служби України генерал армії 
України Микола ЛИТВИН. Аналогічні заходи пройшли 
також у всіх первинних ветеранських організаціях.

Святкування Дня Перемоги і Дня прикордонника 
ознаменувалися цілою низкою робочих і святкових за-

ходів. Наприклад, ветерани міст Запоріжжя, Бердянська, 
Куйбишево мітингом і покладанням квітів вшанували 
пам’ять загиблих у роки Великої Вітчизняної війни при-
кордонників поблизу селищ Олексіївка та Зелений Гай. 
А ветерани Сумщини зібрали кошти для будівництва 
в обласному центрі Меморіальної дзвіниці – пантеону 
героям-прикордонникам.  

Члени Черкаської організації ветеранів-прикор-
донників взяли активну участь в закладанні ветеран-
ського саду в Навчальному центрі та відкритті каплиці 
преподобного Іллі Муромця – святого покровителя при-
кордонних військ.

У місті Кілія Одеської області відкрито пам’ятник 
«Прикордонному десанту», споруджений на кошти, зібра-
ні персоналом ДПСУ та ветеранами-прикордонниками.

Розповідаючи про позитивні зрушення, які останнім 
часом відбуваються в роботі ветеранської спільноти, слід 
зазначити головне – вся їхня діяльність здійснюється в 
тісному контакті і за дієвої допомоги керівництва Дер-
жавної прикордонної служби України, її регіональних 
управлінь та органів охорони державного кордону та на-
вчальних закладів. А це, у свою чергу, значно підвищує 
ефективність у досягненні поставлених цілей та вирішен-
ні нагальних проблем прикордонників усіх поколінь. Ко-
мітет організації ветеранів-прикордонників, як і Рада Ки-
ївської організації, постійно підтримують ділові зв’язки з 
Головою Державної прикордонної служби України гене-
ралом армії України Миколою ЛИТВИНИМ, генералами 
Павлом ШИШОЛІНИМ, Михайлом КОВАЛЕМ, Анато-
лієм ЖУРАВЛЕМ,  Володимиром КОХАНОМ, Дмитром 
ІЩЕНКОМ, Михайлом ДИННИКОМ, Максимом МИ-
ХЕЄНКОМ, Ярославом РУДИКОМ, полковниками Сер-
гієм ДЕМКІВИМ, Олегом ГУМЕНЮКОМ та іншими. 

Завдяки їхній всебічній підтримці, глибокому розумін-
ню потреб і прагнень військових пенсіонерів наша орга-
нізація сьогодні має змогу не лише в повному обсязі здій-
снювати притаманні їй функції громадської організації, 
але й нарощувати свої можливості для подальшого розвит-
ку. Тож  професіоналізму, ентузіазму і завзяттю наших си-
вочолих бойових побратимів можна лише позаздрити.     n

 Турботи сивочолих 
побратимів

Час, наповнений добрими справами, 
завжди спливає дуже швидко. Найкращим 
підтвердженням цього є саме наше життя, 
коли у ньому особисте тісно поєднано з 
громадським, з колективом або людьми, 
які так чи інакше зробили помітний вплив 
на долю кожного із нас. Для колишніх 
охоронців державного кордону саме такою, 
образно кажучи, мобілізуючою силою і в 
будні, й свята стала організація ветеранів.
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З ІСТОРІЇ МАЛОГО ПРИКОРДОННОГО РУХУ

Ігор КУКІН

ВСІХ МІСЦЕВИХ – 
ПУСКАТИ ДОЗВОЛЕНО

Тісні стосунки мешканців 
прикордоння України та суміж-
них держав мають стародавню 
історію й виникли внаслідок 
геофізичних факторів та істо-
ричних подій. Ще французь-
кий картограф XVII століття  
де Боплан згадував, що на землях 
тодішньої України проживали 
різні за культурними рисами гру-
пи населення: польська шляхта, 
місцеві селяни, козаки та інші. 
І через відсутність чіткого роз-
межування кордонів Речі Поспо-
литої з Росією та наявність між 
цими країнами мало заселених і 
придатних для господарської ді-
яльності земель, створювались 
умови для міграції населення у 
східному напрямку.

Межі території, на якій впро-
довж XVI–XVIII століть про-
живали українські козаки, по-
стійно змінювались унаслідок 
чисельних конфліктів із поль-
ською шляхтою і війн між Реч-
чю Посполитою, Кримським 
ханством та Московським цар-
ством. У ті часи Вязьма, Брянськ, 
Новгород-Сіверський, Путивль, 
Харків і Чугуїв були прикордон-
ними містами.

Через активні міграційні 
процеси і періодичні зміни меж 
території країни виникла необ-
хідність правового регулювання 
порядку перетину державного 
кордону. Так, 1649 року законом 
Російської імперії “Про проїз-
ні грамоти” був запроваджений 
механізм перетину держрубежів з 
використанням проїзних грамот, 
що видавались уповноваженими 
на це посадовцями. Втім, жите-
лі “порубіжних земель” на кор-
донах з Литвою та Німеччиною 

звільнялися від обов’язку мати 
під час перетину кордону будь-
які документи. Це пояснювало-
ся наявністю стійких родинних 
і господарських стосунків між 
мешканцями прикордоння.

ОБІЙНЯТИ 
НЕОСЯЖНЕ

На початку XVIII століття у 
Росії взагалі заборонено будь-
яке переміщення без проїзних 
грамот або інших документів, що 
підтверджували б законність від-
лучки від місця постійного про-
живання. 1807 року на кордонах 
зі Швецією, Галичиною, Прус-
сією та Герцогством Варшав-
ським для жителів прикордоння 
введені свідоцтва від земських 
чиновників з обов’язковим за-
значенням закордонних населе-
них пунктів, до яких їм було до-
зволено слідувати у спрощеному 
порядку. Для окремих категорій 
осіб, як наприклад, землеробів, 
візників та інших, встановлю-
валися чіткі строки їхнього по-
вернення до місця постійного 
проживання.

1865 року на кордоні з Австрі-
єю для жителів зарубіжжя були 
введені легітимаційні білети на 
випадок пошуку худоби у прикор-
донній місцевості та викрадених 
речей. Для “обоюдних” поміщи-
ків, маєтки яких могли бути роз-
ташовані по обидва боки кордо-
ну, та осіб, котрі мешкали на їхніх 
землях, дозволялося без паспортів 
і сплати мита перетинати кордон 
з Австрією та Пруссією на відста-
ні до 1 німецької милі (7,42 кіло-
метра), перевозити вирощений 
урожай, предмети рукоділля, пе-
реганяти власну худобу. У Варшав-
ському генерал-губернаторстві для 
подолання межі між країнами ви-
давалися річні квитки від началь-
ників повітів.

У листі, датованому 1650 ро-
ком, надається роз’яснення, що 
мешканцями прикордоння є  

особи, які постійно проживають 
на відстані 5–10 верст (5,3 – 10,7 
кілометра) від кордону, котрих 
повинні пропускати через кордон 
без проїзних грамот.

У подальшому цей перелік 
розширюється. Так, в ХІХ століт-
ті на рубежі з Пруссією мешкан-
цями прикордоння визнавались 
особи, які постійно прожива-
ли на відстані від кордону до 30 
верст (32 кілометри). На кордоні 
з Туреччиною та Персією пільги 
мали ті, хто постійно проживав 
на відстані від кордону до 25 верст 
(26,67 кілометрів).

На кордоні з Пруссією для 
перетину кордону через митниці 
(в сучасному розумінні пункти 
пропуску), та особливі перехідні 
пункти (сучасні місцеві пункти 
пропуску) у своїх повітах «спро-
щенцям» безоплатно видавались 
«візи» на три доби. У Варшав-
ському генерал-губернаторстві, 
що входило до складу Російської 
імперії термін дії зазначених до-
кументів було збільшено до вось-
ми діб.

На межі з Австрією, крім 
тридобових квитків, начальники 
місцевої поліції видавали квит-
ки терміном від двох до чотирьох 
тижнів, за якими дозволялося 
знаходитися за кордоном на від-
стані до 3 миль (22,26 кілометра) у 
межах території одного повіту або 
округу. За необхідністю подаль-
шого пересування територією 
суміжної держави потрібно було 
отримувати дозвіл начальника 
місцевої поліції з обов’язковою 
спеціальною відміткою населе-
ного пункту, до якого особа ба-
жала слідувати. Держчиновники 
прикордонних населених пунктів 
для спрощеного перетину кор-
дону отримували дозвіл у своїх 
керівників. Начальники митного 
округу та Окремого корпусу при-
кордонної стражі в особливих 
випадках мали право видавати 
своїм підлеглим документи на за-
кордонні поїздки строком до 48 

годин, а членам їхніх родин – до 
8 діб. Легітимаційні документи 
на звичайному папері вирізалися 
із шнурової книги так, щоб у ній 
залишалася копія, яка могла ви-
користовуватися для виявлення 
підробок. Ідентифікація особи 
проводилася за зазначеними в ле-
гітимаційному квиткові прикме-
тами особи – зріст, колір очей, 
волосся, характерні риси, облич-
чя, вік тощо.

При підготовці персоналу 
вимоги законодавства, форми 
документів для мешканців при-
кордоння входили до програм 
навчання чинів Прикордонної 
стражі та відповідних для них 
службових інструкцій.

ПЕРЕСУВАЙСЯ, 
АЛЕ ЗНАЙ МІРУ

У Російській іпмерії для за-
безпечення діяльності «ямського 
приказу» (поштове відомство) вже 
у першій половині XVI століття до-
роги розписувалися по дистанціях 
довжиною 40-50 верст (42,67-55,34 
км) для заміни як пош тових коней, 
так і коней для подорожую чих. 
Паспортна система передбачала 
обов’язкове отримання особами 
дозволів для відлучки з місця по-
стійного проживання на відстань 
понад 50 верст (53,34 км). Прави-
ла малого прикордонного руху не 
могли супе речити загальному за-
конодавству країни.

Із розвитком паспортної 
системи в Росії починає запро-
ваджуватися метод переконан-
ня і примусу. Так, у “Статуті про 
паспорти”  зазначалося, що не 
повин но чинитися ніяких пере-
шкод перетину кордону для що-
денних стосунків між порубіжни-
ми мешканцями. Проте надані їм 
додаткові права були врівноваже-
ні системою санкцій. Так, права 
на отримання легітимаційних 
квитків позбавлялися особи, які 
перебували під судом, слідством, 
наглядом поліції, пособники про-
типравної діяльності, а також чо-
ловіки віком понад 18 років, які 
ухилялися від військової служби. 
На осіб, котрі порушували вста-
новлений для них спрощений 
порядок перетину держкордону, 
могли бути накладені штрафи, 
також за багаторазово скоєні 
правопорушення передбачалося 
примусове відселення з прикор-
донного регіону. За перше пору-
шення – на термін від 1 до 5 років, 
за неодноразові – назавжди.

Поряд із загальними правила-
ми існувала система врегулювання 
винятків. Так, в окремих випадках  
поміщикам, маєтки яких могли 
бути по обидва боки кордону, до-
зволялося при отриманні річного 
легітимаційного квитка вказати 
одну дорогу, якою ними здійсню-
ватиметься переїзд або перехід 
кордону. На ній землевласник 

мав встановити свій шлагбаум 
із замком. Крім цього, він брав 
зобов’язання щодо дотримання 
ним та його людьми вимог зако-
нодавства з прикордонних питань.

УСЕ НОВЕ – 
ЦЕ ЗАБУТЕ СТАРЕ

У СРСР норми малого прикор-
донного руху стали запроваджува-
тися лише з середини 1980-их ро-
ків на кордонах з європейськими 
країнами. Наприклад, мешканці 
прикордоння СРСР, Румунії та 
Польщі перетинали кордон за 
разовими перепустками, які нада-
валися прикордонними уповно-
важеними на підставі завіреного 
запрошення та особистої заяви 
громадянина. Строк перебування 
за кордоном обмежувався до 7 діб. 
Спрощені пункти пропуску діяли 
лише в денний час доби. Україна, 
ставши незалежною державою та 
керуючись прагненням розвивати 
відносини стратегічного партнер-
ства і співробітництва для запро-
вадження взаємних спрощень 
при перетині кордону мешкан-
цями прикордонної зони склала 
низку угод з країнами-сусідами 
про правила малого прикордон-
ного руху у прикордонній зоні. 
Остання є територією адміністра-
тивних одиниць Договірних Сто-
рін. Наприклад, з Польщею вона 
не перевищує 30 кілометрів від 
спільного кордону. Дозволами на 
перетин кордону в межах мало-
го прикордонного руху користу-
ються жителі, які постійно про-
живають у прикордонній зоні не 
менше трьох років та відповіда-
ють визначеним в угоді вимогам. 
Дозвіл дає право його власникові 
на перетин держкордону до 60 
днів кожного разу від дати пере-
тину кордону, але не більше ніж 
загалом 90 днів протягом кожних 
6 місяців, які рахуються від дати 
першого перетину кордону. У ви-
падку порушення правил малого 
прикордонного руху передбача-
ються санкції, що визначаються 
своїми внутрішніми вимогами. 
Так, за допомогою малого при-
кордонного руху держави, заці-
кавлені у підтриманні між собою 
дружніх сусідніх відносин, йдуть 
назустріч своїм громадянам – 
жителям прикордоння, які роз-
ділені кордоном, але мають тісні 
зв’язки через одну мову, культу-
ру, одні історичні цінності, а то й 
одну кров. 

Нині завдяки міжурядовій 
угоді про порядок перетинан-
ня українсько-російського дер-
жавного кордону жителі при-
кордонних регіонів України та 
Російської Федерації і мешканці 
п’яти областей нашої країни та 
Автономної Республіки Крим 
у спрощеному порядку можуть 
перетинати кордон у 63 пунктах 
пропуску.                                            n

Кордон завжди чітко і недвозначно розділяє між собою території, де діє закон 
суверенних держав. Проте, маючи різні паспорти, мешканці прикордоння з обох 
боків, як правило, ближчі одне до одного, ніж до своїх співвітчизників з інших кінців 
офіційно рідної землі. Адже вони мають між собою тісні зв’язки через одну мову, 
одну віру, а часто й одну кров. І від можливості підтримувати ці стосунки багато в 
чому залежить їхня лояльність до вищої влади своєї країни. Тому для тих, хто живе 
неподалік кордону, здавна встановлювався специфічний порядок відвідування 
найближчого зарубіжжя. Думаю, що читачам «ПУ» буде цікаво дізнатися про історію 
малого прикордонного руху.

 Коли сільська дорога – 
рубіж держави
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22:15 «НА МЕЖІ» 

УКРАЇНА
Екс-поліцейський, звинувачений 
у злочині, якого він нібито не 
скоював, збирається покінчити 
життя самогубством, скинувшись 
з даху одного з готелів на Манхет-
тені. З ним у переговори вступає 
психолог нью-йоркської поліції.

00:30 «УДАРНА ГРУПА» 

НТН
Уся команда бійців Маршалла 
Лоусона холоднокровно роз-
стріляна. На перший погляд 
здається, що цей напад випад-
ковий. Але Лоусон не вірить 
фактам і починає власне розслі-
дування загибелі друзів.

00:55 «НІНДЗЯ» 

1+1
Гайдзін на ім'я Кейсі, осягає в 
Японії мистецтво нінджіцу, на 
прохання свого сенсея він по-
вертається до Нью-Йорка, щоб 
захистити Йорой Біцу – ковану 
скриню, в якій зберігається зброя 
останнього ніндзя клану Кога.

01:15 «ЗЛОЧИННА ПРИСТРАСТЬ» 

ІНТЕР
Вже багато років поспіль Опер 
мріє зловити Горбатого, голов-
ного бандитського «авторите-
та» міста. Нарешті в руки до 
слідчого потрапляє ниточка, що 
веде безпосередньо до зло-
чинця...

07:00 «ХОЧУ ВАШОГО ЧОЛОВІКА» 

НТН
Олена ретельно готується до сі-
мейної вечері: в цей день випов-
нюється двадцять років спільно 
прожитого життя з Андрієм. Але  
все йде не за планом. Нежданна 
гостя пропонує Олені купити у неї 
чоловіка за 20 тисяч доларів!

11:15 «МАША І МОРЕ» 

СТБ
Маша дуже любить море. А ще – 
Дениса. І планує провести з ним 
відпустку. Однак у Дениса зміню-
ються плани. Знайома дівчина 
Лінда збирається зі своїм нарече-
ним у Крим, на власну дачу, і за-
прошує Машу із собою...

17:30 «НА ЗРАДІ» 

1+1
Кандидат у депутати від міста 
Великі Луки Петро Соломатін 
прибуває до Москви на роботу, 
проте на засідання парламенту 
не поспішає. Замість цього він 
має намір усамітнитися зі своєю 
секретаркою Єлизаветою...

00:30 «ШАБЛЕЗУБА ТВАРИНА» 

НТН
Четверо студентів-біологів подо-
рожують по болотах Флориди із 
метою зловити або знищити ге-
нетично модифікованого вели-
чезного вугра, вирощеного їхнім 
професором. Це виявляється 
смертельно небезпечним!

05.55 Х/ф «Вторгнення»
07.30, 03.35 Агенти впливу
08.30, 18.30, 05.35 Правда 

життя
09.00 Т/с «Розкол»
10.55 Т/с «УГРО-2»
15.00 Т/с «Каменська-4»
19.00, 21.45, 00.00, 02.15, 

04.05 Свiдок
19.30 Т/с «Лiтєйний»
22.00 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

23.00 Т/с «CSI: 
Нью-Йорк-7»

00.30 Х/ф «Ударна 
група» �

02.45 Речовий доказ
04.40 Уроки тiтоньки Сови

05.10 Т/с «Стройбатя»
06.00 Очевидець. Шокуюче 

вiдео
06.40 Пiдйом
06.45 Очевидець. Шокуюче 

вiдео
07.05 Пiдйом
07.30 Репортер
07.40 Пiдйом
08.30 Репортер
08.45 Пiдйом
09.00 Т/с «Не родись 

вродливою»
09.55 Т/с «Воронiни»
13.20 Kids Time
13.25 М/с «Пригоди Джекi 

Чана»
14.20 Kids Time
14.50 Teen Time
14.55 Т/с «Друзi»
15.50 Teen Time
15.55 Т/с «Свiтлофор»
16.55 Т/с «Не родись 

вродливою»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.30 Спортрепортер
19.40 Пiраньї
19.55 Т/с «Закрита школа»
21.00 Т/с «Татусевi доньки»
22.05 ФБР
23.00 Т/с «Свiтлофор»
00.05 Т/с «Звабливi та 

вiльнi»
01.00 Репортер
01.20 Спортрепортер
01.30 Служба розшуку дiтей
01.35 Т/с «Ясновидець-4»
02.20 Т/с «Останнiй акорд»
03.10 Богдан Хмельницький
04.45 Життя в обiймах 

квiтiв
05.00 Я кличу тебе

07.45 Глас народу
08.20, 00.40 Помiж 

рядками
08.40 Кориснi поради
09.00 Пiдсумки тижня
09.35, 11.55, 20.55 

Офiцiйна хронiка
09.45 Точка зору
10.10 Х/ф «Молода 

Галичина»
10.55 Шеф-кухар країни
12.10, 15.15, 18.45, 21.20, 

05.50 Дiловий свiт
12.25 Право на захист
12.45 Темний силует
12.55 Армiя
13.05 Х/ф «Це було у 

розвiдцi»
14.40 Вiкно в Америку
15.00, 18.20, 01.20 � 

Новини
15.10 Euronews
15.25 Х/ф «Фронт в тилу 

ворога»
18.00 Свобода вибору. 

Реальне життя
18.10 Справжня Україна
18.30 Агро-News
19.00 Х/ф «Громада»
19.30 Лiтнiй жарт
20.00 Сiльрада
20.20 Вибори-2012. 

Передвиборна 
агiтацiя. Полiтична 
партiя «Нова 
полiтика»

20.50 Плюс-мiнус
21.00 Пiдсумки дня
21.30 Країну – народовi!
21.45 Фестиваль пiснi та 

гумору в Коблево
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Вiд першої особи
23.45 Д/ф «Космос як 

послух»

05.30 Х/ф «Сирота 
казанська»

06.50 Ранок з «Iнтером»
07.00 Новини
07.10 Ранок з «Iнтером»
07.30 Спорт у 

«Подробицях»
07.35 Ранок з «Iнтером»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «Iнтером»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «Iнтером»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Не зрiкаються, 

кохаючи»
12.00 Новини
12.45 Т/с «Не зрiкаються, 

кохаючи»
13.45 Детективи
14.10 Слiдство вели...
15.05 Право на зустрiч
16.10 Чекай на мене
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровиночка»
19.05 Про життя
20.00 Подробицi
20.30 Подробицi. Неформат
20.40 Спорт у 

«Подробицях»
21.00 Т/с «Чкалов»
23.15 Т/с «Шаповалов»
01.15 Х/ф «Злочинна 

пристрасть»
02.45 Подробицi
03.15 Подробицi. Неформат
03.25 Спорт у 

«Подробицях»
03.25 Д/с «Супер-

спорудження 
стародавнього 
часу-2»

06.15 ТСН
06.45 Снiданок з 1+1
07.00 ТСН
07.10 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
11.05 Т/с «Слiдаки»
11.50 Т/с «Слiдаки»
12.30 Знiмiть це негайно
13.35 Повне перевтiлення. 

Дiм за тиждень
14.35 Росiйськi сiмейнi 

драми
15.40 Росiйськi сiмейнi 

драми
16.45 ТСН. Особливе
17.25 Х/ф «Операцiя «И» та 

iншi пригоди Шурика»
19.30 ТСН
20.15 Багатi теж плачуть
21.30 Х/ф «Диявол носить 

«Прада»
00.00 ТСН
00.15 Вечiрнiй Ургант
00.55 Х/ф «Нiндзя»

02.25 Х/ф «Компенсацiя»
03.50 Т/с «Слiдаки»
04.15 Х/ф «Операцiя «И» та 

iншi пригоди Шурика»

05.25 Служба розшуку дiтей
05.35 Свiтанок
06.40 Дiловi факти
06.50 Спорт
06.55 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
07.40 Факти тижня
08.45 Факти
09.30 Спорт
09.35 Надзвичайнi новини
10.40 Х/ф «Година пiк-2»
12.40 Анекдоти по-

українськи
12.45 Факти
12.55 Спорт
13.00 Х/ф «Година пiк-3»
14.55 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
16.05 Т/с «Опери»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайнi новини
20.15 Т/с «Надзвичайна 

ситуацiя»
22.40 Факти. Пiдсумки дня
22.55 Свобода слова
01.00 Спорт
01.10 Надзвичайнi новини
02.10 Факти
02.40 Свобода слова
04.15 Свiтанок

05.20 Документальний 
детектив

06.15 Т/с «Комiсар Рекс»
07.00 Все буде добре!
09.00 Неймовiрна правда 

про зiрок
10.40 Х/ф «Навчаю грi на 

гiтарi»
14.45 Екстрасенси ведуть 

розслiдування
15.55 Все буде добре!
18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 Куб-3

У цьому випуску 
на гру прийде ве-
дуча шоу «Все 
буде добре» На-
дія Матвєєва, яка 
хоче заробити 
гроші, щоб пере-
дати їх у фонди, 
що займаються 
організацією 
притулків для 

тварин.

22.00 Вiкна-Новини
22.20 Детектор брехнi-2
23.20 Т/с «Доктор Хаус»
00.25 Т/с «Комiсар Рекс»
01.25 Вiкна-Спорт
01.35 Х/ф «Ад`ютант його 

превосходительства»
02.50 Найкраще на ТБ
02.55 Нiчний ефiр

09.25, 13.10 Т/с «Слiд»
10.00, 21.10 Т/с «Карпов»
12.10 Нехай говорять
15.35 Щиросердне зiзнання
16.00 Право на захист
17.00, 19.00, 03.30 Подiї
17.10, 19.15, 03.45 Подiї. 

Спорт
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Джамайка»
19.20, 03.50 Говорить 

Україна
20.00 Т/с «Країна 03»
22.15 Х/ф «На межi»
00.20 Х/ф «Обговоренню не 

пiдлягає»
02.10 Т/с «У полi зору»
04.30 Т/с «Дорожнiй 

патруль-10»
05.15 Срiбний апельсин

08.05 М/с «Лiло i Стiч»
08.40, 14.30 Т/с 

«Кремлiвськi 
курсанти»

09.45 Т/с «Всi жiнки – 
вiдьми»

10.45 Т/с «Беверлi-Хiллз 
90210. Нове 
поколiння»

11.45 Твою маму!
12.25, 17.05 Маша та 

моделi-212.50, 20.30 Т/с «Зайцев 
+1»

13.30 Т/с «Маргоша»
15.35, 00.55 У ТЕТа тато!
16.00, 01.20 Досвiдос
16.40 Вайфайтери
17.45 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
18.50 Богиня шопiнгу
19.30, 00.25 БарДак
19.55 Даєш, молодь!
20.55 Т/с «Дiффчатка»

08.10, 14.05 Чемпiонат 
Англiї. «Арсенал» – 
«Челсi»

10.20 Чемпiонат Нiмеччини. 
«Вердер» – «Баварiя»

16.00 Чемпiонат Iспанiї. 
«Севiлья» – 
«Барселона»

18.00 Журнал. Лiга 
чемпiонiв УЄФА

18.30, 03.15 Чемпiонат 
Iспанiї. Огляд туру

19.30, 20.45 Лiга чемпiонiв: 
зворотнiй вiдлiк

20.00 Прес-конференцiя 
М. Луческу. Лiга 
чемпiонiв УЄФА

20.30 Тренування ФК 
«Шахтар». Лiга 
чемпiонiв УЄФА

21.05, 02.15 Чемпiонат 
Iталiї. Огляд туру

21.55 Чемпiонат Англiї. 
КПР – «Вест Гем»

06.25, 07.35 Тема дня
06.30 Православний 

календар
06.35 Мультфiльм
06.45 Вчимося разом
06.50, 07.50 Хазяїн у домi
07.20 Країна on-line
07.25 ТехноЕра
07.30 Ера бiзнесу
07.45 Глас народу
08.20, 00.40 Помiж 

рядками
08.40 Кориснi поради
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.20, 11.55, 20.55 

Офiцiйна хронiка
09.35 Свiтло
10.00 Легко бути жiнкою
11.05 В гостях у Д. Гордона
12.10, 15.20, 18.45, 21.20, 

05.50 Дiловий свiт
12.20 Хай щастить
12.45 Секрети успiху
13.15 Х/ф «Пiчки-лавочки»
15.00, 18.20, 01.20 � 

Новини
15.15 Euronews
15.30 Х/ф «Крiзь вогонь»
16.40 Х/ф «Четверта 

висота»
18.00 Свобода вибору. 

Реальне життя
18.10 Справжня Україна
19.00 Вибори-2012. 

Передвиборна 
агiтацiя. 
Соцiалiстична партiя 
України

19.30 221. Екстрений 
виклик. Тиждень

20.20 Вибори-2012. 
Передвиборна 
агiтацiя. Партiя 
Н. Королевської 
«Україна – Вперед!»

20.50 Плюс-мiнус
21.25 Адреналiн
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»

05.25 Т/с «Шаповалов»
06.50 Ранок з «Iнтером»
07.00 Новини
07.10 Ранок з «Iнтером»
07.30 Спорт у 

«Подробицях»
07.35 Ранок з «Iнтером»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «Iнтером»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «Iнтером»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Таємницi 

слiдства-10»
11.10 Детективи
12.00 Новини
12.25 Знак якостi
13.00 Слiдство вели...
14.55 Судовi справи
15.55 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-9»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровиночка»
19.05 Про життя
20.00 Подробицi
20.30 Подробицi. Неформат
20.40 Спорт у 

«Подробицях»
21.00 Т/с «Чкалов»
23.15 Т/с «Шаповалов»
01.15 Х/ф «Сплячий i 

красуня»
02.50 Подробицi
03.20 Подробицi. Неформат
03.30 Спорт у 

«Подробицях»
03.35 Телевiзiйна служба 

розшуку дiтей
03.40 Д/с 

«Суперспорудження 
стародавнього 
часу-2»

04.30 Знак якостi

06.00 Служба розшуку дiтей

06.05 ТСН

06.45 Снiданок з 1+1

07.00 ТСН

07.10 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

11.05 Т/с «Слiдаки»

11.50 Т/с «Слiдаки»

12.30 Знiмiть це негайно

13.35 Повне перевтiлення. 

Дiм за тиждень

14.35 Росiйськi сiмейнi 

драми

15.40 Росiйськi сiмейнi 

драми

16.45 ТСН. Особливе

17.30 Х/ф «На зрадi»

19.30 ТСН

20.15 Мамо, я одружуюсь?

21.30 Мiняю дружину-6

23.15 ТСН

23.30 Вечiрнiй Ургант

00.15 Х/ф «Рiка богiв»

03.30 Т/с «Слiдаки»

04.25 Х/ф «На зрадi»

05.15 Факти
05.35 Свiтанок
06.35 Дiловi факти
06.45 Спорт
06.50 Т/с «Леся+Рома»
07.30 Дiловi факти
07.40 Стоп-10
08.45 Факти
09.30 Спорт
09.35 Надзвичайнi новини
10.40 Т/с «Опери»
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с «Надзвичайна 

ситуацiя»
15.20 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
16.35 Т/с «Опери»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайнi новини
20.15 Т/с «Надзвичайна 

ситуацiя»
22.40 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.55 Факти. Пiдсумки дня
00.10 Т/с «Кодекс честi-4»
01.15 Спорт
01.25 Надзвичайнi новини
02.20 Т/с «Полiцейська 

академiя»
03.10 Факти
03.40 ПроЦiкаве
04.05 Свiтанок

05.25 Документальний 
детектив

06.20 Все буде добре!
Кожен вівторок у 
проекті «Все бу-
де добре» відбу-
вається справж-
ня битва серед 
дієт. Але вперше 
в шоу змагають-
ся чоловіки. Сьо-
годні ви дізнає-
теся результат 
їхніх 2-тижневих 
старань. Хто ж 

переможе?
08.00 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.25 Куб-3
11.15 Х/ф «Маша i море»

13.20 Битва екстрасенсiв. 
Дiти-ясновидцi

15.55 Все буде добре!
18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 Фермер шукає 

дружину-2
22.00 Вiкна-Новини
22.20 Вагiтна у 16
23.20 Доньки-матерi
00.25 Т/с «Доктор Хаус»
01.25 Т/с «Комiсар Рекс»
02.15 Вiкна-Спорт
02.25 Х/ф «Ад`ютант його 

превосходительства»
03.50 Нiчний ефiр

05.15 Т/с «Стройбатя»
06.00 Очевидець. Шокуюче 

вiдео
06.40 Пiдйом
06.45 Очевидець. Шокуюче 

вiдео
07.05 Пiдйом
07.30 Репортер
07.40 Пiдйом
08.30 Репортер
08.45 Пiдйом
09.00 Т/с «Не родись 

вродливою»
09.55 Т/с «Воронiни»
13.20 Kids Time
13.25 М/с «Пригоди Джекi 

Чана»
14.20 Kids Time
14.50 Teen Time
14.55 Т/с «Друзi»
15.50 Teen Time
15.55 Т/с «Свiтлофор»
16.55 Т/с «Не родись 

вродливою»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.30 Спортрепортер
19.40 Пiраньї
19.55 Т/с «Закрита школа»
21.00 Т/с «Татусевi доньки»
22.05 Весiлля буде по-

моєму!
23.05 Т/с «Свiтлофор»
00.10 Т/с «Звабливi та 

вiльнi»
01.05 Репортер
01.25 Спортрепортер
01.30 Т/с «Ясновидець-4»
02.15 Т/с «Останнiй акорд»
03.10 Богдан Хмельницький
04.15 Драй-Хмара: останнi 

сторiнки
04.45 Так нiхто не кохав

06.00 Легенди карного 
розшуку

07.00 Х/ф «Хочу Вашого 
чоловiка»

08.30, 16.45, 19.00, 21.45, 
00.00, 02.20, 04.10 
Свiдок

09.00 Кримiнальнi справи
10.00, 17.00 Т/с «Об’єкт 11»
12.00 Т/с «Детективи»
12.25 Т/с «Версiя»
14.25, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
22.00 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

23.00 Т/с «CSI: 
Нью-Йорк-7»

00.30 Х/ф «Шаблезуба 
тварина» �

02.50 Речовий доказ
03.35 Агенти впливу
04.45 Уроки тiтоньки Сови

07.00 Ранок з «Україною»
09.25, 13.10 Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «Країна 03»
11.00 Т/с «Карпов»
12.10, 04.10 Нехай говорять
15.35 Щиросердне зiзнання
16.00 Право на захист
17.00, 19.00, 03.50 Подiї
17.10, 19.15, 04.05 Подiї. 

Спорт
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Джамайка»
19.20 Говорить Україна
21.00 Т/с «Iнтерни»
21.30 Футбол. Лiга 

чемпiонiв УЄФА. 
«Ювентус» (Iталiя) – 
«Шахтар» (Україна)

23.50 Т/с «Подружжя»
00.50 Х/ф «На межi»
02.30 Т/с «У полi зору»
05.00 Срiбний апельсин

08.40, 14.30 Т/с 
«Кремлiвськi 
курсанти»

09.45 Т/с «Всi жiнки – 
вiдьми»

10.45 Т/с «Беверлi-Хiллз 
90210. Нове 
поколiння»

11.45, 18.50 Богиня шопiнгу
12.25 Маша та моделi-212.50, 20.55 Т/с 

«Дiффчатка»
13.30 Т/с «Маргоша»
15.35, 00.55 У ТЕТа тато!
16.00, 01.20 Досвiдос
16.40 Вайфайтери
17.45 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
19.30, 00.25 БарДак
19.55 Даєш, молодь!
20.30 Т/с «Зайцев +1»
22.00 Т/с «Барвиха-2»
23.00 Надто грубо для Ю-туба

06.10 Чемпiонат Iспанiї. 
Огляд туру

07.05, 10.20, 16.00 
Чемпiонат Англiї. 
Огляд туру

08.10 ЧУ. «Шахтар» – 
«Днiпро»

11.15, 17.00 Журнал. Лiга 
чемпiонiв УЄФА

11.40 Лiга чемпiонiв УЄФА. 
«Челсi» – «Ювентус»

13.40 Лiга чемпiонiв УЄФА. 
«Шахтар» – 
«Нордшелланд»

17.30, 18.15, 21.00, 23.45 
Нiч Лiги чемпiонiв: 
головний матч

18.45 Лiга чемпiонiв УЄФА. 
«Спартак» – «Селтiк»

21.30 Лiга чемпiонiв УЄФА: 
Найкращi моменти 
матчiв

00.30 Огляд дня. Лiга 
чемпiонiв УЄФА
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11:05 «ІДЕАЛЬНА ДРУЖИНА» 

СТБ
Олег і Віка живуть у шлюбі 10 років. 
Але одного разу Олегу приходить 
в голову, що він хоче бачити свою 
дружину на роботі – «бізнес-ву-
мен», вдома – домогосподаркою, 
а в ліжку – суперсексі. У підсумку 
чоловік отримує трьох дружин! 

00:30 «ПАВУКИ» 

НТН
Кілька хлопців проникнувши на 
військову базу, дізнаються сен-
саційну новину: у секретній ла-
бораторії проводяться зловісні 
експерименти по виведенню гі-
гантських павуків, здатних зни-
щувати ворожих солдатів.

01:10 «ВЕЛИКИЙ КУШ»

УКРАЇНА
Чотирипалий Френкі повинен був 
переправити крадений алмаз з 
Англії в США своєму босові Еві. Але, 
замість цього, зробивши ставку на 
підпільному боксерському поєдин-
ку, герой стає просто епіцентром 
великих неприємностей!

01:45 «ВСУПЕРЕЧ ЗДОРОВОМУ ГЛУЗДУ» 

ІНТЕР
Процвітаючий ландшафтний ди-
зайнер Марина збирається вийти 
заміж. У найближчу суботу має 
відбутися знайомство її високо-
поставленого батька з нареченим 
Олександром. За день до цього 
Олександр йде від Марини ...

10:55 «ЗДРАСТУЙТЕ ВАМ!» 

СТБ
У бізнесмена Олега – щаслива 
родина: кохана дружина Ганна і 
дочка Ксюша. Проте якось Анна 
знаходить у кишені його піджака 
записку від коханки! Вона при-
голомшена, адже все в їхньому 
житті було так безхмарно!

17:25 «УСЕ ВКЛЮЧЕНО» 

1+1
Андрій – власник дорогої, попу-
лярної ветеринарної клініки для 
домашніх тварин з Рубльовки. Він 
не обділений увагою прекрасних 
господинь милих звіряток. Але 
пристрасна ніч з дружиною олі-
гарха Евеліною змінює все.

00:05 «КОНУРА» 

1+1
Кілька людей, які подорожують 
під час канікул, натикаються на 
село. Всі жителі села – жінки, які 
вижили після того, як над їхніми 
будинками розпорошили експе-
риментальні смертоносні ток-
сини.

01:20 «ОХОРОННИЦЯ» 

ІНТЕР
Іванна працює охоронцем. Під 
час презентації її клієнтку вбива-
ють, а її звільняють із агентства. 
Дівчина розуміє, що її та Івана 
Азарова, відомого актора, – єди-
них, хто знає кілера в обличчя, 
– повинні прибрати.

06.35 Мультфiльм
06.45 Вчимося разом
06.50, 07.50 Хазяїн у домi
07.20 Країна on-line
07.25 ТехноЕра
07.30 Ера бiзнесу
07.45 Глас народу
08.20, 00.40 Помiж 

рядками
08.40 Кориснi поради
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.20, 11.55 Офiцiйна 

хронiка
09.35 Уряд на зв'язку з 

громадянами
10.00 Легко бути жiнкою
11.05 В гостях у Д. Гордона
12.10, 15.20, 18.45, 21.20, 

05.50 Дiловий свiт
12.20 Українська пiсня
13.10 Х/ф «На семи вiтрах»
15.00, 18.20, 01.20 � 

Новини
15.15 Euronews
15.35 Х/ф «Був мiсяць 

травень»
17.40 Країну – народовi!
18.00 Свобода вибору. 

Реальне життя
18.10 Справжня Україна
19.00 Вибори-2012. 

Передвиборна 
агiтацiя. Партiя 
регiонiв

19.30 Фестиваль пiснi та 
гумору в Коблево

20.20 Вибори-2012. 
Передвиборна 
агiтацiя. Полiтична 
партiя «УДАР 
В. Кличка»

20.50 Лото «Мегалот»
20.55 Плюс-мiнус
21.30 Один на один
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Вiд першої особи

05.25 Т/с «Шаповалов»
06.50 Ранок з «Iнтером»
07.00 Новини
07.10 Ранок з «Iнтером»
07.30 Спорт у 

«Подробицях»
07.35 Ранок з «Iнтером»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «Iнтером»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «Iнтером»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Таємницi 

слiдства-10»
11.10 Детективи
12.00 Новини
12.25 Знак якостi
13.00 Слiдство вели...
14.55 Судовi справи
15.55 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-9»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровиночка»
19.05 Про життя
20.00 Подробицi
20.30 Подробицi. Неформат
20.40 Спорт у 

«Подробицях»
21.00 Т/с «Чкалов»
23.15 Т/с «Шаповалов»
01.20 Парк автомобiльного 

перiоду
01.45 Х/ф «Всупереч 

здоровому глузду»
03.15 Подробицi
03.45 Подробицi. Неформат
03.55 Спорт у 

«Подробицях»
04.00 Телевiзiйна служба 

розшуку дiтей
04.05 Д/с «Таємницi 

iсторiї-2»

06.00 Служба розшуку дiтей
06.05 ТСН
06.45 Снiданок з 1+1
07.00 ТСН
07.10 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
11.05 Т/с «Слiдаки»
11.50 Т/с «Слiдаки»
12.30 Знiмiть це негайно
13.35 Повне перевтiлення. 

Дiм за тиждень
14.35 Росiйськi сiмейнi 

драми
15.40 Росiйськi сiмейнi 

драми
16.45 ТСН. Особливе
17.25 Х/ф «Матусi»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «На ножах»
21.40 Футбол. Лiга 

чемпiонiв. «Динамо» 
(Київ) – «Динамо» 
(Загреб)

23.50 ТСН
00.05 Вечiрнiй Ургант
00.50 Х/ф «Одного разу на 

сходi»
02.35 Повне перевтiлення. 

Дiм за тиждень
03.15 Т/с «Слiдаки»
04.05 Х/ф «Матусi»

05.10 Служба розшуку дiтей
05.20 Факти
05.35 Свiтанок
06.35 Дiловi факти
06.45 Спорт
06.50 Т/с «Леся+Рома»
07.30 Дiловi факти
07.40 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.30 Спорт
09.35 Надзвичайнi новини
10.40 Т/с «Опери»
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с «Надзвичайна 

ситуацiя»
15.15 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
16.30 Т/с «Опери»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайнi новини
20.15 Т/с «Надзвичайна 

ситуацiя»
22.40 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.55 Факти. Пiдсумки дня
00.10 Т/с «Кодекс честi-4»
01.15 Спорт
01.25 Надзвичайнi новини
02.20 Т/с «Полiцейська 

академiя»
03.10 Факти
03.40 ПроЦiкаве
04.10 Свiтанок

05.35 Документальний 
детектив

06.00 Все буде добре!
07.45 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.10 Фермер шукає 

дружину-2
11.05 Х/ф «Iдеальна 

дружина»
13.15 Битва екстрасенсiв. 

Дiти-ясновидцi
15.55 Все буде добре!
18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 МайстерШеф-2

У першому кон-
курсі учасників 
знову чекає тем-
на кімната, але 
на цей раз буде 
ще складніше. На 
конкурс коробка-
загадка було 
приготовлене 
суфле. А на виїз-
ному конкурсі 
команди будуть 
годувати сотню 
дітей в дитячому 
таборі ...

22.00 Вiкна-Новини
22.40 МайстерШеф-2
00.40 Т/с «Доктор Хаус»
01.30 Т/с «Комiсар Рекс»
02.15 Вiкна-Спорт
02.25 Х/ф «Ад`ютант його 

превосходительства»
03.35 Нiчний ефiр

05.10 Т/с «Стройбатя»
06.00 Очевидець. Шокуюче 

вiдео
06.40 Пiдйом
06.45 Очевидець. Шокуюче 

вiдео
07.05 Пiдйом
07.30 Репортер
07.40 Пiдйом
08.30 Репортер
08.45 Пiдйом
09.00 Т/с «Не родись 

вродливою»
09.55 Т/с «Воронiни»
13.20 Kids Time
13.25 М/с «Пригоди Джекi 

Чана»
14.20 Kids Time
14.50 Teen Time
14.55 Т/с «Друзi»
15.50 Teen Time
15.55 Т/с «Свiтлофор»
16.55 Т/с «Не родись 

вродливою»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.30 Спортрепортер
19.40 Пiраньї
19.55 Т/с «Закрита школа»
21.00 Т/с «Татусевi доньки»
22.05 Ближче до тiла
23.05 Т/с «Свiтлофор»
00.10 Т/с «Звабливi та 

вiльнi»
01.05 Репортер
01.25 Спортрепортер
01.35 Служба розшуку дiтей
01.40 Т/с «Ясновидець-4»
02.25 Т/с «Останнiй акорд»
03.15 Українцi. Надiя
04.15 Моя адреса – 

Соловки. Пастка
04.40 Невгамовний 

Пантелеймон

06.00 Легенди карного 
розшуку

06.30 Х/ф «Єдина дорога»
08.30, 16.45, 19.00, 21.45, 

00.00, 02.15, 04.25 
Свiдок

09.00 Кримiнальнi справи
10.00, 17.00 Т/с «Об’єкт 11»
12.00 Т/с «Детективи»
12.30 Т/с «Версiя»
14.30, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
22.00 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

23.00 Т/с «CSI: Нью-
Йорк-7»

00.30 Х/ф «Павуки» �
02.45 Речовий доказ
03.10 Агенти впливу
04.55 Уроки тiтоньки Сови
05.25 Правда життя

06.00 Т/с «Єфросинiя. 
Продовження»

07.00 Ранок з «Україною»
09.25, 13.10, 22.10 Т/с 

«Слiд»
10.00, 20.00 Т/с «Країна 

03»
11.00, 21.10 Т/с «Карпов»
12.10, 04.30 Нехай говорять
15.35 Щиросердне зiзнання
16.00 Право на захист
17.00, 19.00, 03.30 Подiї
17.10, 19.15, 03.45 Подiї. 

Спорт
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Джамайка»
19.20, 03.50 Говорить 

Україна
23.10 Т/с «Подружжя»
01.10 Х/ф «Великий куш»
02.50 Т/с «У полi зору»
05.20 Срiбний апельсин

08.40, 14.30 Т/с 
«Кремлiвськi 
курсанти»

09.45 Т/с «Всi жiнки – 
вiдьми»

10.45 Т/с «Беверлi-Хiллз 
90210. Нове 
поколiння»

11.45, 18.50 Богиня шопiнгу
12.25 Маша та моделi-212.50, 20.55 Т/с 

«Дiффчатка»
13.30 Т/с «Маргоша»
15.35, 00.55 У ТЕТа тато!
16.00, 01.20 Досвiдос
16.40 Вайфайтери
17.45 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
19.30, 00.25 БарДак
19.55 Даєш, молодь!
20.30 Т/с «Зайцев +1»
22.00 Т/с «Барвиха-2»
23.00 Надто грубо 

для Ю-туба

06.15, 21.45, 03.15 
Чемпiонат Iталiї. 
Огляд туру

07.00 Чемпiонат Нiмеччини. 
Огляд туру

08.10, 16.00, 22.50 Лiга 
чемпiонiв УЄФА. 
«Ювентус» – 
«Шахтар»

10.25 Найкращi моменти 
матчiв. Лiга чемпiонiв 
УЄФА

12.30, 01.05 Лiга чемпiонiв 
УЄФА. «Спартак» – 
«Селтiк»

14.30, 20.30 Огляд дня. Лiга 
чемпiонiв УЄФА

18.00 Лiга чемпiонiв УЄФА. 
«Нордшелланд» – 
«Челсi»

20.00 Один на один з 
Гамулою

03.55 Товариський матч. 
Аргентина – Бразилiя

06.35 Мультфiльм
06.45 Вчимося разом
06.50, 07.50 Хазяїн у домi
07.20 Країна on-line
07.25 ТехноЕра
07.30 Ера бiзнесу
07.45 Глас народу
08.20, 00.40 Помiж 

рядками
08.40 Кориснi поради
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.20, 11.55, 20.55 

Офiцiйна хронiка
09.35 Книга.ua
10.00 Легко бути жiнкою
11.05 Здоров'я
12.10, 15.20, 18.45, 21.20, 

05.50 Дiловий свiт
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд 

А до Я
12.45 Крок до зiрок
13.30 Х/ф «Чоловiчi 

тривоги». 1 с.
15.00, 18.20, 01.20 � 

Новини
15.15 Euronews
15.35 221. Екстрений 

виклик. Тиждень
16.20 Х/ф «Перший день 

миру»
17.55 Свобода вибору. 

Реальне життя
18.05 Справжня Україна
19.00 Вибори-2012. 

Передвиборна 
агiтацiя. Полiтична 
партiя «Україна 
майбутнього»

19.30 Фестиваль пiснi та 
гумору в Коблево

20.20 Вибори-2012. 
Передвиборна 
агiтацiя. Полiтична 
партiя Українська 
Нацiональна 
Асамблея

20.50 Плюс-мiнус
21.30 Досвiд
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки

05.20 Т/с «Шаповалов»
06.50 Ранок з «Iнтером»
07.00 Новини
07.10 Ранок з «Iнтером»
07.30 Спорт у 

«Подробицях»
07.35 Ранок з «Iнтером»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «Iнтером»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «Iнтером»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Таємницi 

слiдства-10»
11.10 Детективи
12.00 Новини
12.25 Знак якостi
13.00 Слiдство вели...
14.55 Судовi справи
15.55 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-9»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровиночка»
19.05 Про життя
20.00 Подробицi
20.30 Подробицi. Неформат
20.40 Спорт у 

«Подробицях»
21.00 Т/с «Чкалов»
23.15 Т/с «Шаповалов»
01.20 Х/ф «Охоронниця»
02.45 Подробицi
03.15 Подробицi. Неформат
03.25 Спорт у 

«Подробицях»
03.30 Телевiзiйна служба 

розшуку дiтей
03.35 Д/с «Таємницi 

iсторiї-2»
04.55 Знак якостi

06.00 Служба розшуку дiтей
06.05 ТСН
06.45 Снiданок з 1+1
07.00 ТСН
07.10 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
11.05 Т/с «Слiдаки»
11.50 Т/с «Слiдаки»
12.30 Знiмiть це негайно
13.35 Повне перевтiлення. 

Дiм за тиждень
14.35 Росiйськi сiмейнi 

драми
15.40 Росiйськi сiмейнi 

драми
16.45 ТСН. Особливе
17.25 Х/ф «Усе включено»

19.30 ТСН
20.15 Давай, до побачення
21.30 Чотири весiлля-2
23.05 ТСН
23.20 Вечiрнiй Ургант
00.05 Х/ф «Конура»

01.55 Х/ф «Одного разу на 
сходi»

03.30 Т/с «Слiдаки»
04.20 Х/ф «Все враховано»

05.15 Факти
05.30 Свiтанок
06.35 Дiловi факти
06.45 Спорт
06.50 Т/с «Леся+Рома»
07.30 Дiловi факти
07.40 Максимум в Українi
08.45 Факти. Ранок
09.30 Спорт
09.35 Надзвичайнi новини
10.40 Т/с «Опери»
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с «Надзвичайна 

ситуацiя»
15.15 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
16.30 Т/с «Опери»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайнi новини
20.15 Т/с «Надзвичайна 

ситуацiя»
22.40 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.55 Факти. Пiдсумки дня
00.10 Т/с «Кодекс честi-4»
01.15 Спорт
01.25 Надзвичайнi новини
02.20 Т/с «Полiцейська 

академiя»
03.10 Факти
03.40 ПроЦiкаве
04.00 Свiтанок

05.20 Документальний 
детектив

05.45 Все буде добре!
07.10 Неймовiрна правда 

про зiрок
08.50 Вагiтна у 16
09.55 Доньки-матерi
10.55 Х/ф «Здрастуйте 

Вам!»
13.15 Битва екстрасенсiв. 

Дiти-ясновидцi
15.55 Все буде добре!
18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 Зваженi та 

щасливi-2
На цьому тижні 
учасників чекає 
незвичайне но-
вовведення, те-
пер вони будуть 
боротися у парі. 
Кожному черво-
ному буде відпо-
відати синій су-
противник. На 
фінальному зва-
жуванні вони бу-
дуть також стоя-
ти один напроти 
одного ...

22.00 Вiкна-Новини
22.40 Зваженi та щасливi-2
01.15 Т/с «Доктор Хаус»
02.05 Т/с «Комiсар Рекс»
02.50 Вiкна-Спорт
03.00 Х/ф «Ад`ютант його 

превосходительства»
04.10 Нiчний ефiр

05.10 Т/с «Стройбатя»
06.00 Очевидець. Шокуюче 

вiдео
06.40 Пiдйом
06.45 Очевидець. Шокуюче 

вiдео
07.05 Пiдйом
07.30 Репортер
07.40 Пiдйом
08.30 Репортер
08.45 Пiдйом
09.00 Т/с «Не родись 

вродливою»
09.55 Т/с «Воронiни»
13.20 Kids Time
13.25 М/с «Пригоди Джекi 

Чана»
14.20 Kids Time
14.50 Teen Time
14.55 Т/с «Друзi»
15.50 Teen Time
15.55 Т/с «Свiтлофор»
16.55 Т/с «Не родись 

вродливою»
17.50 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.30 Спортрепортер
19.40 Пiраньї
19.55 Т/с «Закрита школа»
21.05 Т/с «Татусевi доньки»
22.10 Парад порад-2
23.15 Т/с «Свiтлофор»
00.20 Т/с «Звабливi та 

вiльнi»
01.15 Репортер
01.35 Спортрепортер
01.45 Служба розшуку дiтей
01.50 Т/с «Ясновидець-4»
02.35 Т/с «Останнiй акорд»
03.25 Українцi. Надiя
04.20 С. Параджанов. 

Вiдкладена прем'єра
04.40 Княгиня Ольга
04.50 Жар-птиця

05.50 Легенди карного 
розшуку

06.20 Т/с «На розi, бiля 
Патрiарших...»

08.30, 16.45, 19.00, 21.45, 
00.00, 05.05 Свiдок

09.00 Кримiнальнi справи
10.00, 17.00 Т/с «Об’єкт 11»
12.00 Т/с «Детективи»
12.30 Т/с «Версiя-2»
14.30, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
22.00 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

23.00 Т/с «CSI: Нью-
Йорк-7»

00.30 Покер. PokerStars Pro 
Challenge

01.30 Т/с «Кохання та 
золото» �

05.35 Уроки тiтоньки Сови

06.00 Т/с «Єфросинiя. 
Продовження»

07.00 Ранок з «Україною»
09.25, 13.10, 22.10 Т/с 

«Слiд»
10.00, 20.00 Т/с «Країна 

03»
11.00, 21.10 Т/с «Карпов»
12.10, 04.20 Нехай говорять
15.35 Щиросердне зiзнання
16.00 Право на захист
17.00, 19.00, 03.20 Подiї
17.10, 19.15, 03.35 Подiї. 

Спорт
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Джамайка»
19.20, 03.40 Говорить 

Україна
23.10 Т/с «Подружжя»
01.10 Х/ф «Червона 

фракцiя. 
Походження»

02.50 Т/с «У полi зору»

08.40, 14.30 Т/с 
«Кремлiвськi 
курсанти»

09.45 Т/с «Всi жiнки – 
вiдьми»

10.45 Т/с «Беверлi-Хiллз 
90210. Нове 
поколiння»

11.45, 18.50 Богиня шопiнгу
12.25, 17.05 Маша та 

моделi-212.50, 20.55 Т/с 
«Дiффчатка»

13.30 Т/с «Маргоша»
15.35, 00.55 У ТЕТа тато!
16.00, 01.20 Досвiдос
16.40 Вайфайтери
17.45 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
19.30, 00.25 БарДак
19.55 Даєш, молодь!
20.30 Т/с «Зайцев +1»
22.00 Т/с «Барвиха-2»
23.00 Надто грубо 

для Ю-туба

08.10, 16.30 Лiга Європи 
УЄФА. «Байєр» – 
«Металiст»

10.25 Лiга Європи УЄФА. 
«Рапiд» – 
«Русенборг»

12.20 Street Stle
12.30, 04.30 Огляд дня. Лiга 

чемпiонiв УЄФА
13.40 Товариський матч. 

Аргентина – Бразилiя
16.00 Один на один з 

Гамулою
18.30, 21.55, 00.00 Шлях 

до Амстердама
19.55 Лiга Європи УЄФА. 

«Металiст» – «Рапiд»
22.50 Лiга Європи УЄФА. 

Найкращi моменти 
матчiв

00.15 Лiга Європи УЄФА. 
«Русенборг» – 
«Байєр»

02.30 Лiга Європи УЄФА. 
«Металiст» – «Рапiд»
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18:15 «СЛУЖБОВИЙ РОМАН» 

СТБ
Новосєльцев, людина боязка і 
сором'язлива, за порадою прия-
теля починає залицятися до своєї 
начальниці, жінки суворої і самот-
ньої. Його невмілі спроби про-
буджують справжню любов, яка 
повністю змінює героїв фільму.

20:15 «ПРИНЦ ПЕРСІЇ. ПІСКИ ЧАСУ»

1+1
Принц Дастан завжди перемагав 
ворогів у бою, але втратив коро-
лівство через підступного ца-
редворця. Тепер Дастану нале-
жить викрасти з рук лиходіїв 
могутній магічний артефакт, 
здатний повернути час назад.

23:30 «ЧИНГІСХАН» 

НТН
Ще будучи дитиною Чингісхан 
пережив вбивство батька, полон і 
довгі страждання. Але, незважаю-
чи на всі перешкоди, він зміг 
здійснити свою мрію, і через деся-
тиліття об'єднав під своєю владою 
розрізнені племена монголів...

01:10 «ЦЕ СТАРЕ ПОЧУТТЯ» 

УКРАЇНА
Моллі радіє своєму весіллю, але 
перед торжеством її чекає одна 
делікатна справа. Треба запро-
сити на весілля своїх батьків, які 
ненавидять один одного, живуть 
окремо вже 14 років і не хочуть 
навіть чути один про одного!

10:55 «ПОКРОВСЬКІ ВОРОТА» 

ІНТЕР
Москва 50-х років. Вигадливо 
переплелися долі мешканців ба-
гатолюдної квартири. Весело 
коментує всі перипетії безжурний 
студент Костік, переповнений 
радістю буття і надіями на краще, 
адже йде епоха «відлиги».

15:30 «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЄМНОСТІ»

НОВИЙ КАНАЛ
Змагання двох репортерів у го-
нитві за сенсацією призводить до 
того, що вони розкопують се-
рйозний матеріал, що викриває 
хімічну компанію. Але матеріал 
виявляється занадто серйозним 
і небезпечним для життя...

21:05 «ЛАРА КРОФТ-2. КОЛИСКА ЖИТТЯ» 

ICTV
Лара Крофт, археолог і мандрів-
ниця, відправляється у затонулий 
храм, що веде в місця, де захо-
ваний легендарний ящик Пандо-
ри. Вона добуває ящик, але із 
властивою їй легковажністю до-
зволяє вкрасти його Чену Ло.

00:10 «ПОМСТИТИСЯ ЗА АНДЖЕЛО» 

НТН
Глава мафіозного клану убитий. 
Відданий охоронець повинен 
подбати про безпеку і особисте 
життя його дочки, спадкоємиці 
величезного стану, абсолютно 
не підозрюючої про своє кримі-
нальне походження.

06.30, 06.45, 07.20, 07.40 
Країна on-line

06.40 Вчимося разом
06.50 Православний 

календар
06.55 Хазяїн у домi
07.25 ТехноЕра
07.35 Ера бiзнесу
07.45 Глас народу
08.20 Помiж рядками
08.40 Кориснi поради
09.00, 21.00, 01.20 

Пiдсумки дня
09.20, 11.55 Офiцiйна 

хронiка
09.30 Про головне
09.45 Д/ф «Назарiй 

Яремчук. Афганська 
iсторiя»

10.15 Театральнi сезони
11.05 Вiра. Надiя. Любов
12.10, 15.20, 21.10, 05.50 

Дiловий свiт
12.25 Надвечiр'я
12.55 Околиця
13.25 Х/ф «Чоловiчi 

тривоги». 2 с.
15.00 � Новини
15.15 Euronews
15.35 Х/ф «22-го червня, 

рiвно о 4-й годинi...»
17.15 Осiннiй жарт
17.55 Шляхами України
18.20 Слов'янський базар у 

Вiтебську-2012
20.40, 01.30 After Live
21.15, 22.50 Шустер-Live
22.45 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

00.30, 01.00 Пiдсумки
01.50 Фестиваль «Покров»
02.45 Нацiональна 

двадцятка

05.20 Т/с «Шаповалов»

06.50 Ранок з «Iнтером»

07.00 Новини

07.10 Ранок з «Iнтером»

07.30 Спорт у 

«Подробицях»

07.35 Ранок з «Iнтером»

08.00 Новини

08.10 Ранок з «Iнтером»

08.30 Новини

08.35 Ранок з «Iнтером»

09.00 Новини

09.10 Т/с «Райськi яблучка. 

Життя триває»

12.00 Новини

12.35 Т/с «Райськi яблучка. 

Життя триває»

18.00 Новини

18.10 Т/с «Кровиночка»

19.05 Про життя

20.00 Подробицi

20.30 Подробицi. Неформат

20.40 Спорт у 

«Подробицях»

21.00 «Велика рiзниця» в 

Одесi

23.00 Велика полiтика

02.25 Х/ф «Перехрестя»

04.00 Знак якостi

06.00 ТСН

06.45 Снiданок з 1+1

07.00 ТСН

07.10 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

11.05 Т/с «Слiдаки»

11.50 Т/с «Слiдаки»

12.30 Знiмiть це негайно

13.35 Повне перевтiлення. 
Дiм за тиждень

14.35 Росiйськi сiмейнi 
драми

15.40 Росiйськi сiмейнi 
драми

16.45 ТСН. Особливе

17.25 Х/ф «Не треба 
сумувати»

19.30 ТСН

20.15 Х/ф «Принц Персiї. 

Пiски часу»

22.50 Добрий вечiр-2

23.55 Х/ф «Патруль часу»

01.55 Х/ф «Конура»

03.20 Т/с «Слiдаки»

04.10 Х/ф «Не треба 
сумувати»

05.00 Служба розшуку дiтей
05.10 Факти
05.25 Свiтанок
06.25 Дiловi факти
06.35 Спорт
06.45 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
07.40 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.30 Спорт
09.35 Надзвичайнi новини
10.40 Т/с «Опери»
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с «Надзвичайна 

ситуацiя»
15.15 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
16.30 Т/с «Опери»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайнi новини
20.15 Т/с «Надзвичайна 

ситуацiя»
22.40 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.55 Факти. Пiдсумки дня
00.10 Т/с «Кодекс честi-4»
01.20 Спорт
01.25 Голi та смiшнi
02.30 Т/с «Полiцейська 

академiя»
03.15 Факти
03.45 Битва нацiй
04.55 Свiтанок

05.45 Документальний 

детектив

06.40 Х/ф «Щиро Ваш...»

08.15 Х/ф «Пригоди 

Шерлока Холмса i 

доктора Ватсона»

16.05 Х/ф «Службовий 

роман»

18.05 Вiкна-Новини

18.15 Х/ф «Службовий 

роман»

20.00 Танцюють всi!-5

22.00 Вiкна-Новини

22.40 Танцюють всi!-5

00.20 ВусоЛапоХвiст

Це найсмішніші 

відеосюжети про 

тварин, починаю-

чи від домашніх 

кішок і собак, за-

кінчуючи дикими 

мавпами та сло-

нами. Приємне 

проведення часу 

гарантоване!

01.35 Х/ф «Здрастуйте 

Вам!»

03.15 Х/ф «Ад`ютант його 

превосходительства»

04.25 Нiчний ефiр

05.05 Т/с «Стройбатя»
05.50 Служба розшуку дiтей
06.00 Очевидець. Шокуюче 

вiдео
06.40 Пiдйом
06.45 Очевидець. Шокуюче 

вiдео
07.05 Пiдйом
07.30 Репортер
07.40 Пiдйом
08.30 Репортер
08.45 Пiдйом
09.00 Т/с «Не родись 

вродливою»
09.55 Т/с «Воронiни»
13.20 Kids Time
13.25 М/с «Пригоди Джекi 

Чана»
14.20 Kids Time
14.50 Teen Time
14.55 Т/с «Друзi»
15.50 Teen Time
15.55 Т/с «Свiтлофор»
16.55 Т/с «Не родись 

вродливою»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.30 Спортрепортер
19.40 Пiраньї
19.55 Т/с «Закрита школа»
21.00 Т/с «Татусевi доньки»
22.05 Україна чудес-2
23.05 Т/с «Свiтлофор»
00.10 Т/с «Звабливi та 

вiльнi»
01.05 Репортер
01.25 Спортрепортер
01.35 Т/с «Ясновидець-4»
02.20 Т/с «Останнiй акорд»
03.10 Iван Мазепа
04.15 Моя адреса – 

Соловки. Тягар 
мовчання

05.50 Легенди карного 
розшуку

06.20 Т/с «На розi, бiля 
Патрiарших...»

08.30, 16.45, 19.00, 02.10, 
04.45 Свiдок

09.00 Кримiнальнi справи
10.00, 17.00 Т/с «Об’єкт 11»
12.00 Т/с «Детективи»
12.30 Т/с «Версiя-2»
14.35 Т/с «Лiтєйний»
19.30 Т/с «Одного разу в 

Ростовi»
23.30 Х/ф «Чингiсхан» �
02.40 Речовий доказ
03.35 Агенти впливу
05.15 Уроки тiтоньки Сови
05.35 Правда життя

07.00 Ранок з «Україною»
09.25, 13.10 Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «Країна 03»
11.00 Т/с «Карпов»
12.10, 04.35 Нехай говорять
15.35 Щиросердне зiзнання
16.00 Право на захист
17.00, 19.00, 03.35 Подiї
17.10, 19.15 Подiї. Спорт
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Джамайка»
19.20, 03.55 Говорить 

Україна
21.10 Т/с «Iнтерни»
22.15 Х/ф «Вiдпустка за 

обмiном»
01.10 Х/ф «Це старе 

почуття»
02.50 Ласкаво просимо
05.25 Срiбний апельсин

08.00 М/с «Лiло i Стiч»
08.35 Т/с «Кремлiвськi 

курсанти»
09.40 Т/с «Всi жiнки – 

вiдьми»
10.40 Т/с «Беверлi-Хiллз 

90210. Нове 
поколiння»

11.40 Богиня шопiнгу
12.20, 17.00 Маша та 

моделi-2
12.45 Т/с «Дiффчатка»
13.25 Т/с «Маргоша»
15.30, 00.55 У ТЕТа тато!
15.55, 01.20 Досвiдос
16.35 Вайфайтери
17.40, 19.50 Т/с «Моя 

прекрасна няня»
18.45, 00.25 БарДак
20.50 Альо, директор?!
21.40 Слава зi Славеком 

Славiним

06.15, 12.30 Лiга Європи 
УЄФА. «Металiст» – 
«Рапiд»

08.10 Лiга Європи УЄФА. 
«Русенборг» – 
«Байєр»

10.25 Лiга Європи УЄФА. 
Найкращi моменти 
матчiв

14.30, 16.55, 18.30, 21.00 
Футбол live

14.55 ЧУ. Перша лiга. 
«Зiрка» – «Миколаїв»

17.30 Огляд матчiв. Лiга 
Європи УЄФА

18.55 ЧУ. «Металург» (Д) – 
«Кривбас»

21.25 Чемпiонат Нiмеччини. 
«Аугсбург» – 
«Вердер»

23.25 Чемпiонат Iспанiї. 
Передмова до туру

06.00 Ранкова молитва
06.10 Мультфiльм
06.20 Свiт православ'я
07.00, 23.30 Ера здоров'я
07.25 Кориснi поради
07.40 Олiмпiйський виклик
08.00, 09.40 Шустер-Live
09.25 Школа юного 

суперагента
11.20 Секрети успiху
11.55 Зелений коридор
12.10 Х/ф «Перевiрка на 

дорогах»
13.40 Х/ф «Перший день 

миру»
15.20 В гостях у Д. Гордона
17.00 Золотий гусак
17.30 Бенефiс Г. Вітрова
19.40, 01.35 Свiт атома
20.00 Д/ф «Сила мрiї»
20.50 Лото «Мегалот»
20.55 Зворотний зв'язок
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.15 Кабмiн: подiя тижня
21.30 Зiрки гумору
22.10 Українська пiсня
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.00 Твiй голос
23.50 Ультра. Тема
00.15 Д/ф «Острiв 

благодатi. Листи до 
себе»

01.55 Фестиваль «Покров»
02.20 Нащадки
03.20 ТелеАкадемiя
04.50 Околиця
05.25 Надвечiр'я

04.55 Велика полiтика

08.00 Позаочi

09.00 Орел i Решка

10.05 Україно, вставай!

10.55 Х/ф «Покровськi 

ворота»

13.55 Т/с «Люба. Любов»

18.00 «Велика рiзниця» в 

Одесi

20.00 Подробицi

20.35 Майдан's-3

23.00 Великий бокс. 

З. Байсангуров vs 

Л. Конечни

01.05 Х/ф «Кров за кров»

Чотири зведених 

брата знову зби-

раються разом і 

виходять на 

брудні вулиці Де-

тройта, щоб по-

мститися за 

смерть жінки, яку 

вони називали 

мамою.

02.50 Подробицi

03.10 Д/с «Таємницi 

iсторiї-2»

03.35 Х/ф «Кров за кров»

06.00 М/ф «Смурфи»

06.35 Справжнi лiкарi-2

07.35 Кулiнарна академiя

08.00 Свiтське життя

09.00 Квартирна лотерея 

«Хто там?»

10.15 М/с «Чiп i Дейл»

10.40 М/с «Чiп i Дейл»

11.05 Х/ф «Подаруй менi 

недiлю»

19.30 ТСН

20.15 Операцiя краса-2

22.00 Х/ф «Мiй коханий 

телепень»

23.55 Х/ф «Вам завдання»

01.40 Х/ф «Патруль часу»

Після винаходу 

машини часу у 

злочинців з’яви-

лися нові можли-

вості. Тому для 

запобігання втру-

чань у події мину-

лого, які змінюють 

майбутнє, ство-

рюється спеціаль-

ний підрозділ - 

«Патруль часу».

03.10 Х/ф «Подаруй менi 

недiлю»

06.35 Козирне життя
07.20, 03.20 М/ф «Том i 

Джерi. Шерлок 
Холмс»

08.40 Зiрка YouTube
10.00 Дача
10.30 Квартирне питання
11.30 Стоп-10
12.55 Спорт
13.05 Дивитися всiм!
14.05 Х/ф «Повернення 

Супермена»
Повернувшись на 
Землю після сво-
єї багаторічної і 
загадкової від-
сутності, Супер-
мен виявляє, що 
його заклятий 
ворог Лекс Лю-
тор знову будує 
йому перешкоди, 
а його кохана Ло-
їс Лейн начебто 
вже влаштувала 
своє особисте 
життя.

17.40 Максимум в Українi
18.45 Факти. Вечiр
19.00 Х/ф «Лара Крофт – 

розкрадачка 
гробниць»

21.05 Х/ф «Лара Крофт – 
розкрадачка 
гробниць-2. Колиска 
життя»

23.45 Наша Russia
00.50 Голi та смiшнi
01.45 Х/ф «Фреддi проти 

Джейсона»

05.15 Нашi улюбленi 

мультфiльми

06.15 Х/ф «Де знаходиться 

нофелет?»

07.45 Караоке на Майданi

08.50 Снiданок 

з Ю. Висоцькою

09.00 Їмо вдома

10.10 Зваженi та щасливi-2

15.05 Танцюють всi!-5

19.00 Х-Фактор-3

22.20 Х/ф «Службовий 

роман»

01.55 Детектор брехнi-2

02.40 Х/ф «Де знаходиться 

нофелет?»

Якщо ви хочете 

знати, як спанте-

личити дівчину, 

щоб отримати 

привід для зна-

йомства, поди-

віться, як це зро-

бив герой коме-

дії. Правда, його 

«винахід» не пі-

шов йому на ко-

ристь.

03.55 Нiчний ефiр

05.45 Т/с «Останнiй акорд»
07.20 Зроби менi смiшно
09.00 М/с «Кунг-фу Панда. 

Дивовижнi легенди»
09.35 М/с «Пiнгвiни з 

Мадагаскару»
10.00 Готуй
11.00 Нашi в Рашi
12.00 ФБР
12.55 Весiлля буде по-

моєму!
13.55 Даєш, молодь!
15.30 Х/ф «Я люблю 

неприємностi»
17.55 Україна чудес-2
19.00 М/ф «Шрек-3»
20.50 Х/ф «Мiй хлопець з 

зоопарку»
23.00 Х/ф «Дозволь тебе 

поцiлувати»
Переживши лю-
бовне розчару-
вання і службовий 
струс, майор Гри-
горій Власов пе-
реведений в іншу 
військову частину. 
Там він відразу 
стикається з проб-
лемою — групою 
жінок, веселих 
прапорщиків, які 
вельми грайливо 
трактують статут.

01.00 Спортрепортер
01.05 Х/ф «Екстремальне 

побачення»
03.00 Т/с «Ясновидець-4»
03.50 Українцi. Любов

06.00 Легенди бандитського 
Києва

07.45 Т/с «Прямуючи на 
пiвдень»

09.45 Х/ф «Убити лицедiя»
11.30 Речовий доказ
12.00 Свiдок
12.45 Х/ф «Друге життя 

Федора Строгова»
14.45 Т/с «УГРО-2»
19.00 Т/с «Кулiнар»
23.00 Свiдок
23.45 Свiдок
00.10 Х/ф «Помститися за 

Анджело» �
02.00 Речовий доказ
03.35 Агенти впливу
05.10 Уроки тiтоньки Сови
05.35 Правда життя

06.00, 04.35 Срiбний 
апельсин

07.00 Ранок з «Україною»
09.25 М/ф «Ну, 

постривай!»
09.35, 11.00 Т/с «Iнтерни»
10.00 Додому на свята
12.10, 03.50 Т/с «Дорожнiй 

патруль-10»
13.10 Т/с «Злочин буде 

розкрито»
14.10, 17.00, 19.20 Т/с 

«Моя велика родина»
19.00, 03.30 Подiї
22.00 Х/ф «Снайпер»
00.00 Т/с «Ментiвськi 

вiйни-5»
02.00 Х/ф «Люблю тебе до 

смертi»

07.10 М/с «Лунтiк»
07.35 Малята-твiйнята
07.55 Телепузики
08.35 Байдикiвка
09.00 Мультик з Лунтiком
09.35 М/с «Чорний плащ»
10.35 Дикi та смiшнi
11.00, 12.40 Т/с «Моя 

прекрасна няня»
12.05 ТЕТ 2.0
13.45 Мiстер Трололо
14.35 Х/ф «Я, знову я та 

Iрен»
16.45 Х/ф «Зачарована»
18.55 Х/ф «Гарфiлд»
20.30 Т/с «Вiсiмдесятi»
21.35 Даєш, молодь!
22.00 Альо, директор?!
23.00 Слава зi Славеком 

Славiним
23.05 Т/с «Ходячi мерцi»

08.10 Лiга Європи УЄФА. 
«Металiст» – «Рапiд»

10.20 Лiга чемпiонiв УЄФА. 
«Ювентус» – 
«Шахтар»

12.20 Street Stile
12.30, 13.10, 15.25, 15.45, 

17.50, 18.15, 20.25 
Футбол live

13.25 ЧУ. «Зоря» – 
«Карпати»

15.55 ЧУ. «Iллiчiвець» – 
«Чорноморець»

18.25 ЧУ. «Металург» (З) – 
«Волинь»

21.00 Чемпiонат Англiї. 
«Челсi» – «Норвiч»

22.55 Чемпiонат Iспанiї. 
«Бетис» – «Сосьєдад»

01.15 ЧУ. «Зоря» – 
«Карпати»
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СКАНВОРД

07:10 «ЯК ЗНАЙТИ ІДЕАЛ» 

УКРАЇНА
Дівчина Маша – співробітниця 
банку і невиправний романтик. 
Її нещасливий шлюб розпада-
ється, і вона намагається влаш-
тувати своє особисте життя. 
Маша знайомиться з трьома 
чоловіками...

15:35 «НЕ МОЖУ СКАЗАТИ «ПРОЩАВАЙ» 

ІНТЕР
Ліда полюбила красеня Сергія, 
але той не звертав на неї уваги і 
незабаром одружився на іншій. 
Коли ж з ним трапилося нещастя, 
і хвороба прикувала його до ліжка, 
саме Ліда прийшла до нього, щоб 
підтримати і розрадити.

22:10 «В ОЧІКУВАННІ ДИВА» 

НОВИЙ КАНАЛ
Історія дівчини, яка вірить у дива. 
Хлопці не звертають на неї уваги, 
на роботі крадуть її ідеї, друзі 
вважають її трохи дивною, але 
Майя не сумує і продовжує чека-
ти принца на білому коні. І одно-
го разу він з'являється.

23:55 «ЖАХІТТЯ НА ВУЛИЦІ В’ЯЗІВ» 

ICTV
Групу підлітків переслідує один і 
той же жах: у снах за ними кра-
деться спотворений вбивця –
Фредді Крюгер. Вони можуть 
захиститися тільки наяву, уві сні ж 
залишаються один на один зі 
своїм кошмаром...

05.50 Легенди бандитського 
Києва

07.35 Т/с «Одного разу в 
Ростовi»

11.30 Легенди карного 
розшуку

12.00 Агенти впливу
13.00 Т/с «Розкол»
15.00 Т/с «Кулiнар»
19.00 Т/с «Каменська-4»
23.00 Х/ф «Титанiк-2»
00.50 Х/ф «Шпигун» �
02.30 Речовий доказ
03.15 Агенти впливу
05.15 Уроки тiтоньки Сови
05.30 Правда життя

06.50 Подiї
07.10 Х/ф «Як знайти 

iдеал»
09.00 Ласкаво просимо
10.00 Герої екранiв
11.00, 04.05 Т/с «Дорожнiй 

патруль-10»
13.00 Т/с «Злочин буде 

розкрито»
15.00, 20.30, 21.10 Т/с 

«Iнтерни»
15.45, 19.30 Т/с «Засiб вiд 

смертi»
19.00, 03.35 Подiї тижня
22.15 Великий футбол
00.15 Т/с «Ментiвськi 

вiйни-5»
02.10 Х/ф «Послуги пекла 

коштують недешево»

05.25 М/с «Вiнкс»
06.25 Великий бокс. 

З. Байсангуров vs 
Л. Конечни

08.25 Глянець
09.25 Школа лiкаря 

Комаровського
10.00 Недiля з «Кварталом»
11.05 «Свати» бiля плити
11.30 Люди свiту. 

Б. Березовський
12.30 Х/ф «Екiпаж»
15.35 Х/ф «Не можу 

сказати «прощавай»

17.55 Т/с «Три товаришi»
20.00 Подробицi тижня
21.00 Т/с «Три товаришi»
23.10 Що? Де? Коли?
23.55 Х/ф «Я Вас чекаю»

Фільм про пу-
стельника, який 
живе у тайзі. На 
життя головний 
герой заробляє 
тим, що возить 
на полювання за-
можних клієнтів, 
яких надсилає 
туристична фір-
ма. Час від часу 
погостювати 
приїжджають і 

його друзі...
01.30 Подробицi тижня
02.15 Х/ф «Версiя»
04.05 Д/с «Таємницi 

iсторiї-2»

06.00 Х/ф «Гавр»
07.45 Марiчкин кiнозал
08.05 Ремонт
09.00 Лотерея «Лото-

Забава»
10.20 М/с «Чiп i Дейл»
10.45 М/с «Чiп i Дейл»
11.10 Кулiнарна академiя
11.35 Чотири весiлля-2
13.05 Х/ф «Ципочка»
15.15 Х/ф «Мiй коханий 

телепень»
17.10 Х/ф «Тайський вояж 

Степановича»
58-річний шофер 

«Камаза» – Тимо-
фій Степанович 

Окопів – одного 
разу і зовсім ви-
падково «накрив» 
на трудовому по-
сту банду викра-
дачів металу. За 
проявлений ге-
роїзм власник 
заводу видав 
Степановичу пу-

тівку до Таїланду.
19.30 ТСН-Тиждень
20.15 Мiй зможе-2
22.15 Свiтське життя
23.30 ТСН-Тиждень
00.15 Х/ф «Сушi гьорл»
02.25 Х/ф «Ципочка»
04.05 Х/ф «Тайський вояж 

Степановича»

05.55 Квартирне питання
06.40 Анекдоти по-

українськи
07.00 Дача
07.30 Х/ф «Повернення 

Супермена»
11.00 Козирне життя
11.45 Iнший футбол
12.30 Спорт
12.35 ОлiмпiЛяпи
12.55 Наша Russia
13.55 Х/ф «Лара Крофт – 

розкрадачка 
гробниць»

16.05 Х/ф «Лара Крофт – 
розкрадачка 
гробниць-2. Колиска 
життя»

18.45 Факти тижня
19.40 Останнiй герой-2
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс»

Шерлок Холмс 
разом зі своїм 
вірним соратни-
ком Ватсоном 
вступають у су-
тичку, що вимагає 
неабиякої фізич-
ної та розумової 
підготовки, адже 
їхній ворог стано-
вить загрозу для 
всього Лондона.

23.55 Х/ф «Жахiття на 
вулицi В'язiв»

02.00 Iнтерактив. Тижневик
02.15 Х/ф «Фреддi проти 

Джейсона»

05.40 Нашi улюбленi 
мультфiльми

06.50 Х/ф «Стережись 
автомобiля»

08.50 Снiданок 
з Ю. Висоцькою

09.00 Їмо вдома
10.15 Караоке на Майданi
11.20 МайстерШеф-2
15.35 Х-Фактор-3
19.00 Битва екстрасенсiв. 

Апокалiпсис
21.05 Х/ф «Мама 

мимоволi»
00.00 Х/ф «Довгоочiкуване 

кохання»

Історія про те, як 

три покоління 

жінок однієї 

сім’ї – мати, доч-

ка і бабуся – шу-

кають своє ща-

стя. Вероніка, 

так звати маму, 

працює у вели-

кій страховій 

компанії, донька 

Даша – студент-

ка технічного 

вузу...

01.55 Х/ф «Ще раз про 
кохання»

03.25 Нiчний ефiр

06.10 Т/с «Останнiй акорд»
06.55 Зроби менi смiшно
07.45 Церква Христова
08.00 Запитайте у лiкаря
08.25 Зроби менi смiшно
09.15 М/с «Кунг-фу Панда. 

Дивовижнi легенди»
09.55 М/с «Пiнгвiни з 

Мадагаскару»
10.15 Шара
11.15 Недiльний офiс
12.15 Парад порад-2
13.20 Ближче до тiла
14.25 Т/с «Щасливi разом»
16.00 Х/ф «Мiй хлопець з 

зоопарку»
Звірі намагають-
ся навчити невда-
лого доглядача 
зоопарку мето-
дам зваблювання 
протилежної статі 
для того, щоб 
той, нарешті, за-
воював серце ко-

ханої дівчини.
18.10 М/ф «Шрек-3»
20.00 ШоумаSтгоуон
22.10 Х/ф «В очiкуваннi 

дива»

00.10 Спортрепортер
00.15 Х/ф «Шлях воїна»
02.15 Т/с «Ясновидець-4»
03.55 Семеренки
04.55 Тася
05.00 Генiй смiху

06.45 М/с «Перерва»
07.10 М/с «Лунтiк»
07.35 Малята-твiйнята
07.55 Телепузики
08.35 Байдикiвка
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Чорний плащ»
10.40 М/ф «Друзi 

назавжди»
12.05 Х/ф «Я, знову я та 

Iрен»
14.20 Альо, директор?!
15.20 Х/ф «Заборонена 

мiсiя»
17.20 Х/ф «Гарфiлд»
19.00 Мiстер Трололо
19.50 Т/с «Зайцев +1»
20.55 Даєш, молодь!
21.55 Х/ф «Леон-кiлер»
00.05 Слава зi Славеком 

Славiним

08.10 Чемпiонат Англiї. 
«Челсi» – «Норвiч»

10.25, 12.15, 20.00, 04.45 
Журнал. Лiга 
чемпiонiв УЄФА

10.50 «Реал Мадрид» – 
чемпiон Ла Лiги . 
Чемпiонат Iспанiї

11.50, 04.20 Futbol Mundial
12.55 Чемпiонат Iспанiї. 

«Леванте» – 
«Валенсiя»

15.05, 17.25 Футбол live
15.25 ЧУ. «Таврiя» – 

«Ворскла»
17.55 ЧУ. «Ньюкасл» – МЮ
20.45 Чемпiонат Iспанiї. 

«Барселона» – «Реал»
22.45 Пiсляматчева прес-конференцiя
23.50 Чемпiонат Францiї. 

«Марсель» – ПСЖ

06.00 Ранкова молитва
06.10 Мультфiльм
06.30, 09.45 Крок до зiрок
07.15 Моя земля – моя 

власнiсть
07.30 Сiльський час
08.00 Укравтоконтинент
08.25 Кориснi поради
08.40 Футбол України
09.05 Смiшний та ще 

смiшнiший
09.25 Хто в домi хазяїн?
10.25 Країну – народовi!
11.10 Один на один
12.30 Караоке для дорослих
13.10 Шеф-кухар країни
14.00, 18.05, 03.15 

Слов'янський базар у 
Вiтебську-2012

15.40 Зiрки гумору
16.15 Золотий гусак
16.40 Маю честь запросити
17.25 Дiловий свiт
20.40, 01.55 Головний 

аргумент
20.50 Офiцiйна хронiка
21.00, 01.20 Пiдсумки 

тижня
21.35 Точка зору
21.55 Фольк-music
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
23.35 Олiмпiйський виклик
23.50 Д/ф «Щира розмова»
02.05 Фестиваль «Покров»
02.30 Театральнi сезони
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Олександр  
Матвейко
Львівська область. 
Допоможіть знайти 15-річного 
вихованця Львівського 

притулку для дітей Олександра Матвейка. Близько 
двадцятої години 12 вересня 2012 року Сашко без 
дозволу пішов з притулку і більше його не бачили.
Прикмети дитини: 165 см на зріст, темне волосся, 
темні очі. Був одягнений у жовту футболку з 
довгими рукавами та білі бриджі 
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ФОТОКОНКУРС «КРАСУНЯ У ПОГОНАХ – 2012» ТРИВАЄ...

Надія ТРОШИНА, курсант  Військового коледжу 
сержантського складу Харківського університету 
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. 
Любить готувати, захоплюється спортом.

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 .

Мар’яна ЛУЦИК, курсант 2-го курсу факультету 
іноземних мов НАДПСУ ім. Б. Хмельницького. 
Полюбляє вишивати бісером та керувати 
автомобілем.

Лейтенант міліції Тетяна ЛАВРУСЕНКО, 
оперуповноважений ВБНОН УМВС України у 
Кіровоградській області. 
Захоплюється музикою та співом. 

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

Персонал Львівського прикордонного загону вітає з 35-річчям  
начальника прикордонного загону полковника  
АДАМЧУКА Олександра Валерійовича!
Бажаємо спокою й миру в родині,
Щоб щастя всміхалось щоднини,
Тепла та поваги від добрих людей,
Любові та шани від рідних, дітей.
Хай Вас обминають біль і тривога,
Хай стелиться рівно життєва дорога,
Здоров’я міцного та щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм!

Персонал ВПС «Павловичі» Львівського прикордонного загону  
щиро вітає з Днем народження: ДІПС 1 категорії прапорщика 
БАСАРАБА Мирослава Богдановича, МІПС 2 категорії – кухаря 

старшого сержанта ФІГЕЛЬ Марію Іванівну! 
Бажаємо міцного здоров’я, широкого життєвого шляху, успіхів у 
службовій діяльності і невичерпної життєвої енергії.  

Друзі та колектив Мукачівського прикордонного загону 
щиро вітають із Днем народження інспектора прикордонного 
контролю ВПК штабу загону старшого сержанта 
КУПРИЄНКО Олену Борисівну!
Дозвольте з ювілеєм привітати,
І побажати від душі
Багато щастя і добра багато.
Хай буде світлим кожен день в житті,
Хай негаразди завжди обминають,
Хай буде легко Вам вперед іти,
І словом добрим Вас завжди вітають!

ЗНАЙ НАШИХ!

Прес-служба УДО

У чемпіонаті брала участь 21  
команда з 11 країн, серед яких зма-
галися і команди охоронців Прези-
дентів Білорусі, Вірменії, Грузії, Ка-
захстану та України. Зокрема, 1 місце 
ІІІ чемпіонату світу з багатоборства 
тілоохоронців «Бодігард–2012» ви-
борола збірна команда УДО України; 
2 місце – служба безпеки Президен-
та України, яка є підрозділом УДО; 
3 місце – департамент охорони АР 

Крим, який є регіональним підрозді-
лом УДО України. 

Упродовж чотирьох днів спортсме-
ни змагалися на шести етапах чемпіона-
ту: виконання вправ рукопашного бою; 
забезпечення безпеки особи, яку охо-
роняють, під час пішого супроводжен-
ня; надання першої медичної допомоги 
і евакуація до автомобіля; стрілецькі 
вправи; подолання смуги перешкод на 
автомобілі; пошук вибухових пристроїв 
у автомобілі. Слід зазначити, що зма-
гання професійних тілоохоронців про-
водяться в Україні вже 16 років, і вже 
втретє – у ранзі чемпіонату світу.            n

 Українські «бодігарди» – найкращі
Представники Управління державної охорони України 

виграли всі призові місця на чемпіонаті світу з багатоборства 
тілоохоронців, який пройшов у Ялті. 


