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Державний кордон України перетнуло

1,5 млн. 
осіб

 401 тис. 
транспортних засобів>

Затримано за незаконне перетинання кордону

39 
осіб

з них 7 
незаконні мігранти>

Вилучено

6 од.
зброї

Затримано

на 985 тис. грн.
контрабандних товарів

ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

> 19 од.
боєприпасів
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ТЕТ-А-ТЕТ

У сьогоднішньому номері газети начальник 
Центрального клінічного госпіталю ДПСУ 
заслужений працівник охорони здоров’я 
України полковник медичної служби 
Леонід ПРОЦИК розповідає про нинішній 
стан справ у головному відомчому 
лікувальному закладі та плани на 
найближчу перспективу.

ФОТОВИСТАВКА

В Одеському літературному музеї відкрилася 
фотовиставка «Собаки: служба і дружба». Організатор 
заходу – Місія EUBAM. На виставці було представлено 
більше 100 кращих робіт фотоконкурсу «Собаки: служба і 
дружба», відібраних серед 300 фотографій, надісланих на 
конкурс.  Приємно відзначити, що у категорії «Служба» 
переможцем став фотокореспондент редакції газети 
«Прикордонник України» службовець Валерій ОЛІЙНИК.

 Експозиція служби 
та дружби

 Злагодження «Мобільного»

НА ДОЗВІЛЛІ

Програма телепередач 
на 10-16 грудня 2012 року

8-11
стор.

АЛЬМА-МАТЕР

Наша газета продовжує знайомити читачів із 
історією та сьогоденням Національної академії 
Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького, яка 
14 грудня нинішнього року відзначатиме своє 20-річчя. 
Сьогодні ми розпочинаємо розповідь про факультети і 
кафедри цього унікального навчального закладу.

Портрет академії: 
факультети та кафедри

7
стор.

 ЦКГ – надійний друг 
проти недуг

3
стор.

4
стор.

Конфліктна ситуація у пункті 
пропуску, обстановка на ділянці 
відповідальності загострюється, 
вкрай необхідно посилити 
прикордонний підрозділ… Хто ж 
у Держприкордонслужбі України 
зможе своєчасно й професійно 
зреагувати у таких випадках та інших 
схожих загостреннях обстановки? 
Безперечно, 10-й мобільний. До речі, у 
загоні нещодавно відбулося так зване 
злагодження «мобільного» 
колективу, аби із упевненістю 
резюмувати: наступного року 
вони діятимуть ще дієвіше. 5

стор.
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НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВО

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

ОБЛАШТУВАННЯ КОРДОНУ

n Зареєструватися 
швидко та зручно

У терміналі D аеропорту 
«Бориспіль» почали діяти кіоски, 
що дозволяють подорожуючим 
самостійно реєструватися на 
рейси авіакомпаній та обирати 
місце в літаку. Для реєстрації 
на рейс пасажир може обрати 
найзручніший для себе спосіб. 
Основні опції виводяться на 
дисплеї та дозволяють отримати 
посадковий талон, зокрема, за 
допомогою кредитної карти 
або карти пасажира.  Якщо 
пасажир бажає зареєструватися 
за допомогою паспорта, він 
має прикласти його до сканера, 
після чого ввести номер рейсу, 
напрямок або код бронювання 
рейсу.  Існує й спосіб реєстрації 
шляхом простого введення 
прізвища та коду бронювання 
рейсу відповідно роздрукованого 
підтвердження бронювання в 
пасажирській квитанції. Крім 
того, для таких пасажирів 
реєстрація багажу відбувається 
без черг на спеціально відведеній 
стійці «Baggage Drop Off».

www.mtu.gov.ua 

n Уже 120 
тисяч українців 
стали жертвами 
работоргівлі

За оцінками Міжнародної 
організації з міграції (МОМ), 
за 21 рік незалежності України 
близько 120 тис. її громадян 
потрапили у тенета торгівців 
людьми. Про це повідомив голова 
Представництва МОМ в Україні 
Манфред ПРОФАЗІ. Голова 
Представництва МОМ також 
зазначив, що Україна все частіше 
стає країною призначення 
для торгівців людьми, а не 
тільки країною походження й 
транзиту. Водночас, як наголосив 
посадовець, Україна залишається 
«основною країною походження 
торгівлі людьми в Європі» – 
переважно саме українські 
громадяни потерпають від цих 
злочинів. За оцінками МОМ, 
2012 року близько 65% жертв 
торгівлі людьми експлуатувалися 
у Росії, майже 18% – в країнах ЄС 
та країнах Заходу, а 17% зазнали 
експлуатації в Україні.

www.ukrinform.ua 

n Нікому 
стріляти – треба 
утилізувати

Через скорочення армії в 
Україні потрібно утилізувати 
ще понад 370 тисяч тонн 
боєприпасів, строк придатності 
яких вичерпався. Про це сказав 
директор Департаменту утилізації, 
компонентів ракетного палива та 
ракет і боєприпасів Міноборони 
Сергій БРУЛÜ. Зі скороченням 
військових частин держава 
отримує необхідність термінової 
утилізації великої кількості 
боєприпасів. Ця цифра загрозлива 
– 374 тисяч тонн і, звичайно, 
зусиль України не достатньо. Ми 
різними способами – і за кошти 
виконавців, і за бюджетні кошти 
утилізуємо ці боєприпаси”, – 
сказав Сергій БРУЛÜ. 

УНН

Андрій ГЕРАСИМКІВ

Даний документ визначає 
процедуру перетинання дер-
жавного кордону рятувальними 
морськими суднами, укомплек-
тованими навченим персоналом 
і оснащеними обладнанням, при-
датним для швидкого здійснення 
пошуково-рятувальних операцій 
з метою забезпечення проведен-
ня негайного пошуку і рятування 
людей, які зазнають лиха на морі 
у пошуково-рятувальному районі 
України. 

Перетинання державного 
кордону рятувальними суднами 
може здійснюватися:

– у пунктах пропуску через 
державний кордон протягом часу 
роботи такого пункту;

– у пунктах пропуску через 
державний кордон у неробочий 
час – за рішенням начальника 
підрозділу охорони державного 
кордону та за погодженням з ке-
рівником митного органу, у зоні 
відповідальності яких перебуває 
ділянка державного кордону;

– поза пунктами пропуску 
через державний кордон – у ви-

падках, передбачених законом, 
за рішенням начальника органу 
охорони державного кордону.

З отриманням сигна-
лу лиха Державний морський 
рятувально-координаційний 
центр приймає рішення про 
необхідність направлення до 
пошуково-рятувального району 
рятувальних одиниць та визначає 
їх кількість із зазначенням назви. 
Про прийняте рішення центр не-
відкладно повідомляє Мінінфра-
структури, відповідний підроз-
діл органу охорони державного 
кордону та митний орган, у зоні 
відповідальності яких перебуває 
ділянка державного кордону.

Для прискорення формаль-
ностей, пов’язаних із перети-
нанням державного кордону, 
Державний морський рятувально-
координаційний центр подає від-
повідним підрозділам органів 
охорони державного кордону та 
митним органам інформацію про 
рятувальні судна (їх назву; прізви-
ще, ім’я та по батькові капітана; 
списки членів екіпажу та групи 
екстреного медико-санітарного 
реагування; перелік обладнання, 
придатного для швидкого здійс-
нення пошуково-рятувальних 

операцій), а також своєчасно ін-
формує про зміни в зазначеній 
інформації.

У свою чергу контролю-
ючі органи повинні здійснити 
прикордонно-митне оформлен-
ня таких суден у першочерго-
вому порядку та у максимально 
стислий термін, але не пізніше 
ніж за 30 хвилин з моменту по-
відомлення. 

Оформлення дозволу на вихід 
рятувального судна з морського 
порту здійснюється в Інспекції 
державного портового нагляду на 
строк до трьох місяців. Рятувальні 
судна, які в установленому поряд-
ку оформили зазначений дозвіл, 
мають право на багаторазовий 
вихід у море за умови відсутності 
змін у судновій ролі та отримання 

такого дозволу в Інспекції дер-
жавного портового нагляду під 
час кожного виходу.

Під час повернення ряту-
вального судна в морський порт 
формальності, пов’язані з пере-
тинанням державного кордо-
ну, здійснюються в загальному 
порядку в пункті пропуску че-
рез державний кордон. Проте 
капітан повинен завчасно по-
дати Державному морському 
рятувально-координаційному 
центру, відповідному підрозділу 
органу охорони державного кор-
дону та митному органу інформа-
цію про місце та очікуваний час 
приходу судна в морський порт, 
попередні відомості про врятова-
них осіб, а також майно, підняте 
на його борт.                                    n

Оформити у першочерговому порядку
Кабінет Міністрів України затвердив Порядок 

перетинання суднами державного кордону під час 
здійснення пошуку і рятування на морі.

По три смуги 
пішоходам

Нове приміщення пішого переходу відкрито в 
пункті пропуску «Шегині» на Львівщині. Якщо раніше 
тут функціонувало дві смуги для пішоходів, то 
тепер їх стало аж шість – по три на вхід і на вихід. А 
пропускна спроможність зросла більш ніж утричі – з 
2600 до 8500 осіб на добу.

6 грудня набрав чинності закон «Про Єдиний 
державний демографічний реєстр та документи, що 
підтверджують громадянство України, посвідчують 
особу чи її спеціальний статус». Закон, зокрема, 
передбачає запровадження з 1 січня 2013 року 
електронних паспортів для громадян України. 

Віктор КАØИН

Під час розбудови та відпо-
відного обладнання піший пе-
рехід пункту пропуску функці-
онував за тимчасовою схемою. 
Пропуск громадян здійснювали 
з використанням двох мобіль-
них комплексів прикордонного 
контролю «Поток-А». Зате після 
побудови перехід, до речі єдиний 
піший на українсько-польській 
ділянці, став відповідати всім 
необхідним вимогам. 

Що стосується обсягу про-
ведених робіт, то було повністю 
зведено нову споруду пішого 
переходу пункту пропуску, об-
ладнано кімнати для персона-

лу та здійснення контролю. Як 
повідомила прес-служба Держ-
митслужби, загальна площа 
службово-виробничої будівлі, 
яка вводиться в експлуатацію, 
– 708,7 кв. м. Вартість осно-
вних фондів, які приймаються 
в експлуатацію, – 6,367 млн. 
гривень.

Щодо технічного оснащення 
прикордонників, тут викорис-
товуватимуться автоматизовані 
робочі місця «Інспектор», об-
ладнані зчитувачами ID-карток, 
які містять всю інформацію пас-
портного документа подорожую-
чого. При постійному перетині 
кордону однією і тією ж особою з 
такою ID-карткою час її оформ-
лення в прикордонному відно-
шенні буде мінімальним.            n

Матимемо біопаспорти

Валентина ЛАЗАРЧУК 

Паспорт оформлятимуть, 
починаючи від народження і 
незалежно від віку, на кожні 10 
років. Внутрішній паспорт виго-
товлятиметься у вигляді картки 
з безконтактним електронним 
носієм, а закордонний – у формі 
книжечки, правий форзац якої 
містить безконтактний електрон-
ний носій. Цей документ скла-
датиметься з м’якої обкладинки, 
32 сторінок та сторінки даних.

У паспорті будуть прописані 
назва держави, назва докумен-
та, прізвище, ім’я особи, стать, 
громадянство, дата народження, 
місце народження, оцифрова-
ний образ особи, оцифрований 
підпис, унікальний номер запи-
су в реєстрі, номер документа, 
дата закінчення терміну дії до-

кумента, дата видачі документа 
та уповноважений суб’єкт, що 
його видав.

Проте відповідно до діючих 
наразі в ЄС вимог українські 
громадяни і надалі зможуть 
в’їжджати до країн-членів ЄС на 
підставі дійсного закордонного 
паспорта (без вимоги, щоб він 
був біометричним) та візи. Про 
це повідомив речник МЗС Укра-
їни Олександр ДИКУСАРОВ. 

Водночас посадовець на-
гадав, що вимога про запрова-
дження в Україні біометричних 
паспортів для виїзду за кордон 
міститься у Плані дій щодо лі-
бералізації ЄС візового режиму 
для громадян України. Отож піс-
ля виконання цього Плану наяв-
ність біометричного документа 
стане необхідною передумовою 
для того, щоб громадяни Украї-
ни могли скористатися правом 
на в’їзд до країн-членів ЄС.    n
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ГАРЯЧІ БУДНІРОБОЧА ГРУПА

ФОТОВИСТАВКА

n Volkswagen 
з револьвером 
і набоями

У пункті пропуску 
«Новоазовськ» донецькі 
прикордонники та  працівники 
митниці у взаємодії зі 
співробітниками УСБУ в 
Донецькій області перешкодили 
громадянину Росії незаконним 
шляхом перемістити зброю, 
нехай і в розібраному вигляді. 
53-річний житель Саранська на 
автомобілі Volkswagen намагався 
виїхати з України. Ініціювавши 
поглиблений огляд авто, спільна 
прикордонно-митна оглядова 
група виявила в салоні авто (а 
саме – в попільничці) барабан 
до револьвера. А під час огляду 
багажника правоохоронці 
знайшли ствол і 28 набоїв калібру 
7,62 мм. Наразі співробітниками 
УСБУ проводяться заходи 
щодо прийняття подальшого 
правового рішення стосовно 
затриманого громадянина. 

Едуард НІКІТЕНКО 

n У суд – через 
тунель

У липні цього року наша 
газета писала про виявлення 
на кордоні зі Словаччиною 
електрифікованого тунелю 
завдовжки понад 700 метрів, 
яким за допомогою вагонеток 
переправляли контрабанду. Як 
повідомив прес-центр СБУ, 
слідчі УСБУ в Закарпатській 
області скерували до 
Ужгородського міськрайонного 
суду кримінальну справу 
стосовно двох громадян України, 
причетних до функціонування 
цього тунелю. ¯х звинувачують 
у незаконному придбанні, 
зберіганні та транспортуванні 
з метою збуту незаконно 
виготовлених тютюнових 
виробів, контрабанді наркотиків 
та самовільному захопленні 
земельної ділянки.

Þрій ЗАНОЗ

nШлунок – 
не ефективна 
схованка!

Одеські прикордонники 
спільно з працівниками 
Одеського обласного управління 
по боротьбі з незаконним 
обігом наркотиків успішно 
перекрили канал контрабандного 
надходження кокаїну з однієї з 
північних країн Європи. У ході 
операції затримано 36-річного 
одесита, який перевозив у 
кишечнику смертельний 
білий порошок. Для того, аби 
речовину вийняти, довелося 
звернутися до хірурга однієї з 
міських клінік. В результаті з 
кишечника затриманого витягли 
28 контейнерів овальної форми. 
В кожному з них знаходився 
запакований у поліетилен та віск 
білий порошок вагою 5-10 грамів. 
За цінами чорного ринку вартість 
вилученого складає понад 400 
тисяч гривень. Наразі затриманий 
перебуває у міській лікарні під 
охороною. Проводяться подальші 
оперативно-розшукові заходи. 

За матеріалами 
УБНОН ГУМВС

Максим СІБУРОВ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Варто відзначити, що фото-
виставка приурочена святку-
ванню Європейською місією 
семиріччя з початку своєї ді-
яльності – наданню технічної 
та консультативної допомоги на 
українсько-молдовському кор-
доні.

– Нам здається правиль-
ним відзначити свій день на-
родження, віддаючи належне 
собакам – кращим друзям лю-
дини. Собаки – важлива час-
тина нашого життя, але вони 
також відіграють величезну 
роль у забезпеченні безпеки на 
кордоні, – розповідає Славомір 
ПІХОР, заступник Глави Місії 
EUBAM. – У мене є особистий 
досвід роботи з собаками, тому 
я дуже добре знаю, як вони пра-
цюють, наскільки вони корис-
ні, а також яку допомогу нада-
ють у несенні служби. Внесок 

собак на кордоні неоціненний з 
точки зору забезпечення безпе-
ки і прикордонного контролю. 
До того ж ефективне управлін-
ня кордоном багато в чому бу-
дується на довірі між сторона-
ми, а собаки, які працюють як 
з прикордонною, так і з митною 
службами, чудово демонстру-
ють такі якості.

У своєму вступному слові 
заступник начальника Півден-
ного регіонального управління 
Державної прикордонної служ-
би України з персоналу пол-
ковник Володимир БОНДАР 
засвідчив особливі стосунки 
прикордонників із своїми чоти-
рилапими друзями.

– Важко переоцінити зна-
чення службових собак в охо-
роні державного кордону, – го-
ворить він. – Вони фактично 
незамінні як при пошуку по-
рушників державного кордону, 
так і при виявленні наркотиків, 
зброї й боєприпасів. Собака 
протягом тисячоліть є другом 
людини, а для нас, при-

кордонників, та інших силових 
структур, які борються зі зло-
чинністю, собаки є незамінни-
ми помічниками.

На виставці було представ-
лено більше 100 кращих робіт 
фотоконкурсу «Собаки: служба 
і дружба», відібраних серед 300 
фотографій, надісланих на кон-
курс. До речі, бажаючі позмага-
тися за призові місця фотовис-
тавки були не лише з України, а 
й із Республіки Молдова, Росій-
ської Федерації, Польші, Угор-
щини, Німеччини, Великобри-
танії тощо.

Отож організатори поділили 
даний конкурс на два підкон-
курси. У першому під назвою 
«Служба» фотороботами необ-
хідно було підкреслити ключо-
ву роль собак у роботі прикор-
донних і митних відомств, а в 
другому «Дружба» – розповісти 
про те, яке місце вони займають 
у житті людини. Приємно від-
значити, що у категорії «Служ-
ба» переможцем став фотоко-

респондент редакції газети 

«Прикордонник України» служ-
бовець Валерій ОЛІЙНИК (1 
місце), серед призерів також 
старший офіцер сектору з пи-
тань взаємодії із ЗМІ та зв'язків 
з громадськістю Південного ре-
гіонального управління підпол-
ковник  Олександр ЯКОВЕНКО. 
Крім переможців у кожній з 
категорій, журі конкурсу визна-
чило володаря гран-прі. Ним 
став одеський фотохудожник 
Олександр СИНЕЛÜНИКОВ. 
Слід відзначити, що жоден учас-
ник фотовиставки не залишився 
непоміченим – кожен отримав 
пам’ятні подарунки та дипломи. 

До речі, передувала урочис-
тому врученню нагород доволі 
цікава вистава. ¯ї акторами ста-
ли кінологи Державної митної 
служби України та їхні чотири-
лапі напарники. За невеликий 
проміжок часу вони продемон-
стрували свої навики пошуку 
наркотиків, зброї, боєприпасів, 
а наостанок службовий собака 
Масяня показав, як уміє заго-
ряти на сонці та маскуватися 
під час подорожі у спортивній 
сумці.                                             n

Експозиція служби та дружби

людини, а для нас, при- респондент редакції газети 

В Одеському літературному музеї відкрилася фотовиставка «Собаки: 
служба і дружба». Організатор заходу – Місія з прикордонної допомоги 
Молдові та Україні (EUBAM). 

Максим СІБУРОВ 

Українську частину робо-
чої групи очолював началь-
ник управління прикордон-
ного контролю та реєстрації 
АДПСУ генерал-майор Олек-
сандр БІНÜКОВСÜКИЙ, ро-
сійську – начальник управлін-
ня прикордонного контролю 
Прикордонної служби ФСБ 
РФ генерал-лейтенант Володи-
мир МОЧАЛОВ. У ході заходу 
учасники узгодили необхідні 
кроки практичної реалізації 
міжурядової угоди про спів-
працю при здійсненні спільно-
го контролю осіб, транспортних 
засобів і товарів на російсько-
українському державному 

кордоні. Зокрема, основними 
напрямами вони визначили 
підготовку до підписання про-
токолу між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом РФ щодо 
внесення змін до вищезгаданої 
угоди стосовно поромної пере-
прави «Крим – Кавказ», а також 
участь в організації спільного 
контролю в пункті пропуску 
«Дяково – Куйбишево» на те-
риторії РФ. 

Як повідомив генерал-
майор Олександр БІНÜКОВ-
СÜКИЙ, в Україні завершилася 
процедура внутрішньодержав-
ного погодження проекту про-
токолу, а право на його під-
писання надано Голові ДПСУ 
генералу армії України Миколі 
ЛИТВИНУ. Він також звернув 
увагу присутніх на необхідності 

остаточного визначення фор-
мату двостороннього докумен-
та щодо організації спільного 
контролю в пункті пропуску 
«Дяково – Куйбишево».

У свою чергу генерал-
лейтенант Володимир 
МОЧАЛОВ поінформував сво-
го українського колегу про хід 
внутрішньодержавного пого-
дження проекту цього протоко-
лу, а також розповів про участь 
російського прикордонного 
відомства у підготовці до спіль-
ного контролю у вищезгада-
ному пункті пропуску. До речі, 
учасники засідання домовилися 

ініціювати перед митними орга-
нами обох країн та Роскордону 
питання додаткового обстежен-
ня цього пункту пропуску, адже 
там, за словами російської сто-
рони, існують деякі проблеми 
інфраструктурного характеру.

Крім того, вони обговорили 
необхідність проведення аналі-
зу стану функціонування місце-
вих пунктів пропуску у прикор-
донних регіонах та визначення 
найбільш затребуваних на-
прямів перетину кордону. На 
їхню думку, це значно посилить 
ефективність реалізації міжуря-
дового договору.                        n

Заради спільної мети
У міжнародному аеропорту «Бориспіль» відбулося 

засідання робочої групи Держприкордонслужби України 
та Прикордонної служби ФСБ Російської Федерації 
під час якої експерти обговорили питання спільного 
контролю на державному кордоні, а також порядку його 
перетину жителями прикордонних регіонів обох країн.
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ТЕТ-А-ТЕТ

Спілкувалася 
Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

– Леоніде Івановичу, нещодав-
но Центральний клінічний госпі-
таль ДПСУ відзначив 28-у річ-
ницю свого утворення. За цей час 
здравниця досягнула багато чого. 
Чим Ви як керівник головного ліку-
вального закладу відомства може-
те пишатися?

– Потрібно сказати, що люди 
зазвичай пишаються якимись 
надзвичайними успіхами або 
ж досягненнями. А ми просто  
виконуємо свої обов’язки – ро-
бимо все можливе для найшвид-
шого одужання і повернення в 
стрій захисників вітчизняного 
рубежу. Для персоналу госпіталю 
це давно стало справою звичною. 
Проте, безумовно, на сьогод-
ні можна говорити про явний 
прогрес. Зокрема, це стосується 
покращення ефективності ліку-
вального процесу. А це, у свою 
чергу, результат постійного онов-
лення матеріально-технічної 
бази госпіталю та зростання ква-
ліфікованості медпрацівників. 

– Чи змінилося щось у показ-
никах кількості та складності 
проведених операцій?

– Звичайно. І це пов’язано 
з тим, що останнім часом збіль-
шилася також і ступінь важкості 
захворювань пацієнтів. Кіль-
кість проведених оперативних 
втручань збільшилася у 2,5 разу. 
Майже у стільки ж збільшила-
ся кількість так званих «вели-
ких» оперативних втручань (Авт. 
– до таких належать операції 
на шлунку, стравоході, нирках, 
печінці тощо). Водночас такий 
напрям діяльності, як лапарос-
копічна хірургія (Авт. – метод 
хірургічного втручання, що до-
зволяє звести до мінімуму трав-
мування внутрішніх органів) все 
більш активно продовжує засто-
совуватися. Хочу зауважити, що 
надзвичайно великим імпульсом 
до проведення такого роду опе-

рацій є належне забезпечення 
всім необхідним медичним об-
ладнанням. Взагалі медицина є 
досить дороговартісною галуззю 
і потребує вкладання коштів в 
оновлення матеріальної бази. 

– Центральний клінічний гос-
піталь ДПСУ завжди був зразком 
у плані сучасного оснащення. Про-
те, як можна переконатися, на 
досягнутому Ви зупинятися не 
збираєтеся.

Безумовно. Ми робимо все 
для того, аби відповідати вимо-
гам сучасної медицини й онов-
лювати діагностичне та лікуваль-
не обладнання. Так, за останні 
4 роки ми встановили новий 
комп’ютерний томограф, онови-
ли лабораторне обладнання, за-
купили оснащення для відділен-
ня анестезіології та реанімації, а 
також операційного відділення. 
Це дає нам змогу постійно покра-
щувати результати лікування.

Дуже велика увага приділя-
ється покращенню матеріальної 
бази госпіталю. Ось, скажімо, 
торік проведено капітальний 
ремонт даху і фасаду головно-
го лікувального корпусу, що не 
тільки якісно покращило есте-
тичний вигляд госпіталю, а й 
дало можливість економніше 
використовувати газ. На початку 
нинішнього року відкрито сучас-
не гінекологічне відділення, за-
вершено ремонт даху та фасаду 
адміністративного корпусу. На 
даний час розпочато капітальний 
ремонт хірургічного відділення. 
Плануємо завершити його до 
кінця поточного року. Після цьо-
го капітальна реконструкція роз-
почнеться у відділенні урології.

– А як щодо підвищення фахо-
вої підготовки медперсоналу?

– Варто підкреслити, що на-
вчання для лікаря – це процес 
безперервний. Окрім постійно-
го самовдосконалення, медичні 
працівники беруть участь у тема-
тичних конференціях та конгре-
сах. Я завжди заохочую і стиму-
люю лікарів займатися науковою 
діяльністю, адже це також свого 
роду навчання. У нас шість лі-

карів – здобувачі степеня кан-
дидата медичних наук. Я радий, 
що обдаровані молоді лікарі свої 
практичні навики втілюють та-
кож і в наукових працях. 

Звичайно, для того, аби всти-
гати за новітніми досягненнями 
у сфері медицини, необхідно 
постійно співпрацювати з про-
відними спеціалістами. Тому ми 
проводимо конференції із залу-
ченням фахівців з усієї України. 
Практикуємо відеоконференції 
із Львівським та Одеським гос-
піталями. Останні в свою чергу 
намагаються залучати до таких 
заходів відповідних фахівців регі-
онального рівня. В такому режи-
мі ми досить часто обговорюємо 
найбільш гострі проблеми та на-
магаємося знайти найефективні-
ші їх вирішення. Окрім того, для 
персоналу ЦКГ ДПСУ щосереди 
проводяться заняття зі спеці-
альної підготовки. Практично 
щотижня намагаємося залучати 
професорів, доцентів провідних 
медичних закладів Києва для ко-
рисного обміну досвідом. 

– Як Ви оцінюєте роботу того 
чи іншого відділення? Чи можна 
виділити серед них кращі?

– Особисто для мене важ-
ливе саме ставлення лікаря до 
діагностики та лікування виявле-
них захворювань. Зрозуміло, що 
певні відділення оснащені най-
сучаснішим обладнанням і тому 
тут створені всі сприятливі умо-
ви для ефективного лікування. 
Проте ми активно працюємо над 
тим, аби в найближчій перспек-
тиві весь госпіталь був оснаще-
ний сучасним діагностичним та 
лікувальним обладнанням. Над-
звичайно важливо те, що керів-
ництво відомства бачить необхід-
ність у покращенні матеріальної 
бази госпіталю і всіма силами 
сприяє цьому. 

– Чи можна говорити про 
«професійні» хвороби прикордонни-
ків, яким найчастіше піддається 
персонал служби?

– В цілому захворювання, 
притаманні виключно прикор-
донникам, виділити не можна. 

Як-то кажуть, прикордонники – 
теж люди і хворіють тими ж хво-
робами, що й решта населення. 
Проте ми намагаємося всі захво-
рювання вчасно діагностувати, 
адже це – запорука успішного 
лікування. Саме з цією метою 
і  проводяться щорічні медичні 
огляди, яким надзвичайно велику 
увагу приділяють не тільки лікарі, 
але й керівництво відомства.

– Якщо ми торкнулися теми 
медоглядів, то прокоментуйте, 
будь ласка, наскільки успішно про-
йшла цьогорічна диспансеризація. 
Які висновки можна зробити за її 
результатами?

– На жаль, у суспільстві збе-
рігається споживче ставлення 
населення до власного здоров’я. 
Особливою загрозою є нинішній 
стан здоров’я і спосіб життя най-
більш перспективних у віковому 
відношенні категорій населення 
– дітей і молоді. Що стосується 
нещодавно проведеної диспан-
серизації, то 97% військовос-
лужбовців та 85% службовців 
Київського гарнізону успішно 
пройшли плановий медичний 
огляд. Його результати свідчать 
про те, що, на жаль, збільшилася 
кількість захворювань на тубер-
кульоз, загострилася ситуація із 
хворобами ендокринної системи. 
Стосовно останнього, хотів би 
зазначити, що сьогодні вивчаєть-
ся перспектива створення у нас 
відділення ендокринології. 

А загалом, щороку по за-
вершенні диспансеризації за-
тверджується план лікувально-
профілактичних заходів, де 
визначаються окремі діагностич-
ні, консультативні, лікувальні та 
оздоровчі заходи для конкретних 
осіб, які їх потребують. 

– Як відомо, Центральний 
клінічний госпіталь надає також 
платні послуги для пацієнтів-
неприкордонників. Наскільки ці 
фінансові надходження допомага-
ють?

– Кількість пролікованих за 
плату пацієнтів у госпіталі ста-
новить приблизно 15%. Це не 
така вже й велика цифра. Проте 

ті кошти, які надходять саме від 
них, спрямовуються на удоско-
налення матеріально-технічної 
бази госпіталю, а це – закупівля 
лікувально-діагностичного об-
ладнання, проведення ремонт-
них робіт, а також забезпечення 
всіх видів діяльності, що не в 
повній мірі фінансуються з дер-
жавного бюджету. Тобто власний 
спецфонд, який поповнюють 
саме пацієнти, котрі лікуються 
тут за плату, є надзвичайно важ-
ливим для нашого лікувального 
закладу.

– Для будь-якого лікувального 
закладу питання забезпечення ме-
дичними препаратами є одним із 
найважливіших. Що можна ска-
зати з цього приводу про ЦКГ?

– Без жодної краплі сумніву 
можу сказати, що Держприкор-
донслужба України – чи не єди-
на серед усіх силових структур, 
котра практично 100% забезпе-
чує необхідними лікарськими 
засобами персонал і ветеранів 
відомства. В основному медика-
менти постачаються централізо-
вано. Минулого року першими 
серед усіх військових лікуваль-
них закладів ми разом із фахів-
цями Департаменту раціональ-
ної фармакотерапії та супроводу 
державної формулярної системи 
і Держекспоцентру Міністерства 
охорони здоров’я України ство-
рили формуляр лікарських засо-
бів госпіталю, який погоджено 
в Головному управлінні охоро-
ни здоров’я Київської міської 
державної Адміністрації. Для 
цього було підраховано, скіль-
ки і яких конкретно категорій 
хворих лікується у кожному з 
відділень, та відповідно ство-
рено перелік медичних препа-
ратів, необхідних для їхнього 
лікування. Відтепер госпіталь 
отримуватиме медичні засоби з 
урахуванням потреб сьогоден-
ня. Впевнений, що даний підхід 
також дасть можливість більш 
ефективно використовувати бю-
джетні кошти.

– Дякую за змістовні  
відповіді!                                        n

ЦКГ – надійний друг проти недуг

Минулого тижня Центральний клінічний госпіталь Держприкордонслужби України 
відзначав чергову річницю з дня заснування. «ПУ» не зміг оминути увагою таку подію, 
тому в сьогоднішньому номері разом із начальником головного лікувального закладу 
відомства, заслуженим працівником охорони здоров’я України полковником медичної 
служби Леонідом ПРОЦИКОМ підсумовуємо досягнуті успіхи госпіталю, а також 
обговорюємо нинішній стан справ та плани на найближчу перспективу.
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НА ПРОФЕСІЙНОМУ РІВНІ

Є ПРОБЛЕМА

Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ

Правовий режим українсько-польсь-
кого державного кордону встановлено від-
повідним договором між Україною та Рес-
публікою Польща від 12 січня 1993 року. 
Згідно з даним документом на проточних 
прикордонних водах лінія державного кор-
дону проходить по середині їх головного 
рукава, зокрема й по руслу Західного Бугу. 

Проте норовливій ріці байдуже до людських 
погоджень. Вона живе за законами приро-
ди, які набагато сильніші. Тож і встановлює 
свої межі між державами, створюючи до-
датковий клопіт то одній, то іншій стороні. 
Щоправда, чомусь Буг (саме так цю ріку на-
зивають у Європі) віддає перевагу сусідам, 
відтинаючи сотками, а подекуди й гектара-
ми шматки української землі. 

Західний Буг – ріка дуже звивиста із до-
волі сильною течією та коловоротами. За фі-
зичними законами (за напрямком обертан-

ня Землі) вода вдаряється та вимиває більше 
правий, тобто український берег. Відтак 
русло, по центру якого проходить лінія дер-
жавного рубежу між Україною і Польщею, 
поступово зміщується на користь сусідів.

Берег річки змінюється на очах: там, де 
ще декілька років тому міг вільно проїхати 
автомобіль, тепер – урвище. А прикордонні 
наряди, які рухаються тут у пішому порядку, 
мають обходити цю ділянку з метою дотри-
мання заходів безпеки.

Крім того, існують ділянки, де підми-
вання берега загрожує обвалом прикор-
донних стовпів. За міжнародними угодами 
вони мають стояти в зоровому коридорі з 
польськими стовпами. У зв’язку з цим ін-
женерні підрозділи Луцького прикордон-
ного загону змушені періодично проводити 
з польськими колегами процедуру узго-
дження перенесення деяких прикордон-
них знаків далі від обриву, щоб уникнути їх 
падіння в річку. 

Поступово обвали впритул підходять 
до контрольно-слідової смуги, змиваючи її. 
Від цього страждає не лише прикордонна 
інфраструктура. На деяких ділянках річка 
«наступила» на сільськогосподарські угід-
дя, крадучи в місцевих жителів земельні паї. 
Люди бідкаються, що кожного року недора-
ховуються по декілька соток землі. 

Наприклад, жителі села Забужжя, що 
на Волині, розповідають, що лише за роки 
незалежності України втратили по 100-150 
метрів землі від зрізу води. У свою чергу роз-
митий ґрунт виноситься на польський берег, 
де відкладається у вигляді пляжів. За оцінка-
ми фахівців тільки за рік у басейні Західного 
Бугу внаслідок ерозії берега Україна позбу-
вається близько 4 гектарів територій за умо-
ви, що повінь слабка або її взагалі не було. 
А під час водопілля загроза втратити площі 
для України значно вища. Експерти щоразу 
побоюються, що під час великої води ріка 
може піти так званим «старим» руслом. Тоді 

від української землі «відріже» доволі вели-
кий шмат угідь. 

Зокрема, начальник Західно-Бузького 
басейного управління водних ресурсів  
Віктор БОНДАРУК зазначає, що наразі на 
прикордонній ділянці Західного Бугу є 119 
ділянок розмиву берегів загальною про-
тяжністю 31 кілометр. І на 22 ділянках існує 
реальна загроза прориву і зміни русла ріки. 
Це може викликати відторгнення території 
України площею 98,5 гектара. 

Приборкати Західний Буг, кажуть фа-
хівці, можна. Потрібно лише укріпити його 
береги. Так, представники водного госпо-
дарства розповідають про технологію, якою 
вже роками успішно користуються: на схи-
лах берегів закріплюють спеціальні замкові 
бетонні конструкції, в щілини яких забива-
ють кілочки верболозу. Згодом він пророс-
тає і додатково укріплює берег. Проте, аби 
капітально укріпити усі проблемні ділянки 
потрібно триста мільйонів гривень. Якщо 
для місцевих бюджетів ця сума непідйомна, 
то у загальнодержавному масштабі ціна пи-
тання непорушності кордону не така вже й 
захмарна. 

Отож лишається сподіватися, що Уряд 
найближчим часом таки віднайде кошти для 
укріплення берегів Західного Бугу. Інакше – 
ця проблема може перейти у дипломатичну 
площину. Адже пункт 4 статті 4 Договору 
між Україною і Республікою Польща про 
правовий режим українсько-польського 
державного кордону, співробітництво та 
взаємну допомогу з прикордонних питань 
стверджує: «В разі зміни русла прикордон-
ної річки або струмка внаслідок природних 
явищ Прикордонна Комісія визначає мож-
ливість відновлення попереднього русла 
прикордонних вод. Якщо проведення цих 
робіт буде визнано неможливим, питання 
проходження лінії державного кордону пе-
редається на розгляд компетентних органів 
Сторін».                                                                   n

Стрімкий Буг 
береги рве

Із 542,39 кілометрів державного кордону між Україною і Республікою 
Польща близько 180 кілометрів проходить фарватером ріки Західний 
Буг. Роками ця водна артерія поступово підмиває український берег. 
Внаслідок таких природних катаклізмів територія нашої держави 
щорічно «де-факто» стає меншою на цілі гектари.

Максим СІБУРОВ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Загалом захід відбувся за 
планом Адміністрації Держпри-
кордонслужби України та має 
офіційну назву «Застосування 
сил і засобів мобільного прикор-
донного загону для стабілізації 
обстановки на державному кор-
доні». Отож окрім злагодження 
загону, перевірявся й рівень го-
товності персоналу професій-
но діяти в тій чи іншій ситуації. 
Скажімо, особовий склад пови-
нен був продемонструвати знан-
ня своїх дій під час прийняття 
певної ділянки державного кор-
дону під охорону, організацію 
служби прикордонних нарядів, 
алгоритм їх роботи з припинення 
протизаконних дій, затриманні 
правопорушників, локалізації 
протиправної діяльності у пункті 
пропуску та багато іншого. 

– 10-й Мобільний прикор-
донний загін – це резерв Голови 
Державної прикордонної служ-
би України, призначений для 

безпосередніх дій з посилення 
охорони державного кордону 
як на «зеленому» кордоні, так 
і в пункті пропуску, а також на 
морській та річковій ділянці, 
– розповідає керівник заходу, 
перший заступник директора 
Департаменту охорони держав-
ного кордону генерал-лейтенант 
Віктор НАЗАРЕНКО. – Відтак 
він повинен не лише кількіс-
но посилювати органи охорони 
кордону, але й якісно проводити 
спеціальні завдання, визначені 
для ДПСУ. Слід відмітити, що 

нинішнього року загін проявив 
себе боєздатним колективом, 
який може якісно виконува-
ти завдання Служби. Сьогодні 
ми підбили річний підсумок та 
перевірили кожного військово-
службовця на спроможність ді-
яти за призначенням. До речі, 
результати доволі позитивні.

Варто зазначити, аби заслу-
жити таку оцінку військовослуж-

бовцям загону довелося добряче 
попотіти. Спершу – продемон-
струвати свій фізичний гарт на 
перекладині, пятикілометровому 
кросі по пересічній місцевості, а 
також володінні прийомами ру-
копашного бою. Згодом – акти-
візувати свої знання, навики і до-
свід у різноманітних службових 
обставинах за сценарієм. Ска-
жімо, це затримання групи пра-
вопорушників у автотранспорті 
з контрабандними товарами, 
затримання осіб, які розшуку-
ються за скоєння кримінального 
правопорушення, огляд будівель 
і виявлення схованок наркотич-
них засобів. Крім того, «мобіль-
ні» прикордонники обстежували 
контрольно-слідову смугу, органі-
зовували службу на контрольному 
посту, надавали першу медичну 
допомогу пораненому тощо. 

Проте найбільш динамічною 
частиною заходу стала локалі-
зація кризової ситуації в пунк-
ті пропуску. За легендою, група 

громадян із суб’єктивних причин 
почала конфліктно себе поводи-
ти та перешкоджати роботі пунк-
ту пропуску. Відтак загін у повно-
му складі висунувся до епіцентру 
подій та розпочав спеціальні за-
ходи. Вони включали у себе дії 
груп переговірників, фото-відео 
документування, прикриття, си-
лове затримання правопорушни-
ків тощо.

Цікавим епізодом заходу та-
кож стало вручення беретів Мо-
більного загону найбільш під-
готовленим прикордонникам. 
За словами першого заступника 
начальника загону – начальника 
штабу 10-го Мобільного прикор-
донного загону майора Ярослава 
ГУРИ, аби отримати цей по-
чесний головний убір військо-
вослужбовець загону повинен 
показати максимально високі 
результати. Така церемонія хоча 
й молода, лише з минулого року, 
а вже стала традицією. І це дуже 
приємно.                                         n

Злагодження «Мобільного»
Конфліктна ситуація у пункті пропуску, обстановка 

на ділянці відповідальності загострюється, вкрай 
необхідно посилити прикордонний підрозділ… Хто ж 
у Держприкордонслужбі України зможе своєчасно й 
професійно зреагувати у таких випадках та інших схожих 
загостреннях обстановки? Безперечно, 10-й мобільний. До 
речі, у загоні нещодавно відбулося так зване злагодження 
«мобільного» колективу, аби із упевненістю резюмувати: 
наступного року вони діятимуть ще дієвіше.
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СЛУЖАТЬ ПОМІЖ НАС

Василь КАКАДІЙ

Ніде правди діти – у сучасному укра-
їнському суспільстві серед чоловіків ще 
існує скептичне ставлення до жінок на 
військовій службі. В їхньому уявленні 
представниця прекрасної статі може бути 
медиком, учителем, менеджером,  діло-
водом, фінансистом, але аж ніяк не нести 
службу на кордоні. Такі судження вщент 
розбиває приклад старшого прапорщика 
Людмили ІЩУК. Вона обіймає посаду 
інспектора прикордонної служби 1-ої ка-
тегорії – інструктора кінологічного від-
ділення ВПС «Харків-аеропорт» Харків-
ського прикордонного загону. 

Прикордонний однострій Людмила 
одягнула 1996 року, коли розпочала вій-
ськову службу за контрактом. За два роки 
поїхала на навчання до школи інструк-
торів службового собаківництва Велико-
мостівського навчального загону, де здо-
була фах кінолога.

На новому місці служби Людмилі 
ІЩУК довелося нелегко. По-перше, не 
так то просто було підібрати собі службо-
вого собаку, з яким відразу на «ти» можна 
розпочинати його навчання. А по-друге,  
нова посада ставила перед нею нові ви-
моги. Усе це вартувало прикордонниці 
чималих душевних зусиль. Проте любов з 

дитинства до чотирилапих, помножена на 
її цілеспрямований характер, допомогла 
Людмилі перебороти всі труднощі.

– Перші кілька місяців було дуже важ-
ко. Коли після добових нарядів поверталася 
додому, буквально падала з ніг, – розповідає  
старший прапорщик ІЩУК. –  А зараз нічо-
го, звикла. І жодних поблажок, що я жінка, 
мені не роблять. Хіба що на 8 Березня на 
службу не залучають.

До речі, як зізнається Людмила ІЩУК, 
неоднозначне ставлення чоловіків до жін-
ки у військовій формі прикордонниці вона 
помічає і зараз. Коли йде містом разом зі 
своїм чотирилапим помічником, багато хто 
із перехожих не приховує свого здивуван-
ня: як це, представниця слабкої статі – і з 
собакою на кордоні службу несе?

Під час спілкування зі службовим со-
бакою – американським кокер-спанієлем 
Шреком – старший прапорщик – вродже-
на м’якість. За словами Людмили Олексан-
дрівни, її чотирилапий помічник відчуває 
добре ставлення до себе, тож і на контакт 
іде швидше, намагаючись зрозуміти, чого 
саме хоче його наставник і подруга.

За словами кінолога, ратна справа їй до 
душі. А те, що професія її нібито «не жіно-
ча»… Коли з командуванням Харківського 
прикордонного загону заходить мова про 
Людмилу Олександрівну, можна почути: 
«У нашій частині за рівнем знань, сумлін-
ного ставлення до своїх обов’язків, а поде-

куди й сміливості та рішучості під час не-
сення служби як приклад з неї не завадило 
б брати і багатьом військовослужбовцям-
чоловікам».

Що ж, можна лише щиро порадіти та-
кій характеристиці жінки-правоохоронця, 
яка разом зі своїми колегами-кінологами 
з допомогою чотирилапого напарника  
вартує український кордон.                        n

Ділять успіхи на двох
Сьогодні у Харківському прикордонному загоні несуть службу майже 90 кінологів разом зі своїми 

службовими собаками. Із усіма завданнями, визначеними в контексті надійної та ефективної охорони 
кордону, тутешні кінологи справляються, як завжди, успішно. Одним із кращих професіоналів своєї справи 
керівництво загону відмічає старшого прапорщика Людмилу ІЩУК, а заодно і її чотирилапого помічника.

ДОВІДКА «ПУ»

З початку нинішнього року на служ-
бовий рахунок чотирилапих помічни-
ків Харківського прикордонного загону 
можна віднести більше 17 кілограмів 
затриманих правоохоронцями у зелених 
кашкетах наркотичних і психотропних 
речовин, 52 одиниці зброї та 800 боє-
припасів. У 25 випадках за допомогою 
фахового використання кінологами своїх 
помічників на службі затримано 42 по-
рушники прикордонного законодавства.  
Задіяні чотирилапі вихованці у цілодо-
бовому чергуванні практично на всіх 
пунктах пропуску, розміщених на ділянці 
відповідальності Харківського прикор-
донного загону.

ВЕТЕРАНСЬКИЙ АКТИВ

Михайло ОВСЯННІКОВ,
Григорій МІНІН

На кордоні з Молдовою нас зу-
стрів заступник голови ради вете-
ранів Республіки Юхим ДАНОС. 
Після знайомства з делегатами та 
нетривалої бесіди делегація від-
відала музей у селі Малиновське, 
створений на відзнаку пам’яті 

воїнам-визволителям у 1944 році. 
Директор музею Іван БУГУЧАНУ 
детально розповів і ознайомив 
нас з експонатами музею. Поваж-
не місце серед них займають бюс-
ти командувачів Українськими 
фронтами, які в серпні 1944 року 
звільняли Молдавію, маршалам 
Конєву, Малиновському і Толбу-
хіну. 

У Бєльцах делегація відвідала 
меморіальний комплекс воїнам, 

загиблим під час визволення міс-
та. Щирою та сентементальною 
була зустріч із місцевими ветера-
нами та молоддю, які вітали нас з 
квітами в руках. 

З Бєльців ми поїхали у Киши-
нів, де відвідали найбільший ме-
моріальний комплекс «Вічність», 
на території якого поховано 700 
радянських воїнів. Особливо тут 
виділяється алея, де знаходять-
ся могили 19 Героїв Радянського 
Союзу. Окрема увага в комплексі 
приділена представникам інших 
народів, внесок яких у звільнен-
ня Молдови – неоцінимий. Так, 
на території меморіалу є алея 
беріз – данина пам'яті воїнам-
білорусам, загиблим на землі 
Молдови. Навпроти – алея каш-
танів і калин, закладена укра-
їнцями, які проживають тут, на 
честь 65-ої річниці перемоги у 
Великій Вітчизняній війні. 

Згодом наша делегація від-
відала історико-археологічний 
музей і меморіальний комплекс 
воїнам-інтернаціоналістам-
афганцям, який є одним із кра-
щих у СНД. Після цього нас за-
просили до Посольства України 
в Молдові. Радник Посольства 
– Геннадій АЛТУХОВ розповів, 
що на території Молдови прожи-
ває близько 100 тисяч українців, 
і Посольство проявляє особливу 
турботу про тих із них, хто має 
статус «ветеран». Доказом цьо-
го стала виставка художніх робіт 
інвалідів і ветеранів України, ор-
ганізована за підтримки Посоль-

ства, яку ми згодом також відві-
дали. 

Наступного ранку у супрово-
ді члена Республіканського комі-
тету ветеранів війни, військової 
служби і правоохоронних органів 
Володимира БУХЕНКА, виїхали 
на найбільший у Європі сіль-
ський меморіал на Шерпенсько-
му плацдармі. Уздовж оглядової 
доріжки на гранітних плитах зо-
лотом викарбувано найменуван-
ня корпусів, дивізій і полків, які 
тут воювали. Недалеко від мемо-
ріалу, на Кургані Слави, поховано 
дві тисячі воїнів 8-ої гвардійської 
армії маршала Василя ЧУЙКО-
ВА, бійцям якої належало в трав-
неві дні 1945 року прийняти клю-
чі від поваленого Берліна. 

Зустріччю з активом ради ве-
теранів Республіки Молдова, від-
значився наступний день нашого 
перебування в цій країні. Голова 
ради Алла МІРОШНИК, її за-
ступники розповіли українським 
гостям про роботу районних ор-
ганізацій і конкретну допомогу 
органів влади усіх рівнів, їхню 
спільну роботу зі збереження іс-
торії, патріотичного виховання 
молоді. Далі відбулося вручення 
пам’ятних знаків, сувенірів і ав-
торських книг, а увінчала день 
культурна програма з відвідан-
ням оперного театру.

Перед від’їздом з Молдови 
делегація побувала у райцен-
трі Штефан-Воде і, зокрема, 
біля пам’ятника загиблим вої-
нам на Раскаєцькому плацдар-
мі. Це місце однаково святе 
як для молдовського, так і для 
українського народів, адже тут 
поховано 290 загиблих воїнів з 

Одеської області і 860 – з Ми-
колаївської. 

У кожному місці бойової 
слави, які нам випала честь від-
відати, ми віддали шану воїнам, 
які полягли у боях із загарбни-
ками, поклали квіти до їхніх мо-
гил. Поїздка була дуже цікавою і 
повчальною в плані збереження 
пам'ятників і виявлення уваги 
ветеранам з боку органів влади 
усіх рівнів, навчальних закла-
дів і громадських організацій. 
Особливо кидалася у вічі пова-
га до історії як з боку старшого 
покоління, так і молоді. Адже у 
Молдові будуються та облашто-
вуються нові меморіальні комп-
лекси та окремі пам’ятники, 
поповнюються новими експо-
натами музеї, а могили воїнів 
доглянуті та практично завжди 
вкриті вінками й квітами. 

Шануються не лише старі 
традиції, але й приживаються 
нові. Так, з 2006 року кожного 
22 червня, крім того, що жителі 
відвідують пам’ятники, могили 
визволителів, прикордонники 
рівно о 4-ій ранку піднімають-
ся по тривозі і займають позиції 
на річці Прут. Також кожного 
року у Кишиневі проводиться 
«Ветеранський бал», де ветера-
ни війни, військової служби та 
правоохоронних органів мають 
можливість поринути в атмосфе-
ру своєї молодості та поспілкува-
тися зі своїми колегами. 

Загалом усі учасники поїздки 
залишилися задоволеними нею, 
і як члени ветеранського активу 
докладатимуть максимум зусиль, 
щоб втілювати набутий позитив-
ний досвід і в нашій країні.       n

Місцями бойової слави
Ветеранський десант з України у складі двадцяти 

ветеранів війни та учасників бойових дій відвідав 
недавно Молдову. Захід відбувався під патронатом 
Держслужби у справах інвалідів і ветеранів. Серед 
українських гостей були й ми – автори цієї публікації,  
у кого в шафі й досі одне з найповажніших місць займає 
зелений кашкет. 
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АЛЬМА-МАТЕР

Володимир ЗАХАРЧУК

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ

У липні 1994 року в Інституті 
Прикордонних військ України 
створено магістратуру, на базі якої 
вже наступного року сформовано 
1-й факультет. Його першим на-
чальником був полковник Лев-
ченко В. Ф. Далі факультетом ке-
рували полковники: Котов О. О. 
та Орлов Є. В. .

У серпні 2011 року 1-й факуль-
тет реорганізовано у факультет 
підготовки керівних кадрів, який 
очолив заслужений працівник 
освіти України, кандидат педаго-
гічних наук, професор генерал-
майор Томків І. О. 

Нині до складу факультету 
входять кафедри: інтегрованого 
управління кордонами; оператив-
ного мистецтва; прикордонноло-
гії; зв'язку, автоматизації та захисту 
інформації, курси очного та за-
очного навчання. Тут здійснюєть-
ся підготовка фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня “магістр” 
за спеціальностями “Охорона 
та захист державного кордону”, 
“Оперативно-службова діяльність 
та управління діями прикордон-
них підрозділів (частин, з'єднань)” 
і “Автомобілі та автомобільне гос-
подарство”. Якісній підготовці 
слухачів факультету сприяють до-
свідчений науково-педагогічний 
склад (один доктор наук і 21 кан-
дидат наук, серед яких один про-
фесор та 14 доцентів) і сучасна 
навчально-матеріальна база.

За роки існування на факуль-
теті підготовлено 764 офіцери 
оперативно-тактичного рівня, 
які проходять службу не лише у 
Держприкордонслужбі України, 
Внутрішніх військах МВС, але 
й у прикордонних відомствах 
Молдови, Грузії, Вірменії та  
Таджикистану. 

Кафедра інтегрованого управ-
ління кордонами. На кафедрі ви-
кладається 14 навчальних дис-
циплін, основними з яких є: 
“Інтегроване управління кордо-
нами”, “Наукові основи управ-
ління”, “Теорія і практика нау-
кових досліджень”, “Управління 
повсякденною діяльністю орга-
нів охорони державного кордо-
ну”, “Управління оперативно-
службовою діяльністю органів 
охорони державного кордону”.

З метою впровадження у на-
вчальний процес міжнародного 
досвіду кафедра активно співпра-
цює з міжнародною організацією 
з міграції (МОМ) та Місією ЄС із 
надання прикордонної допомоги 
Молдові й Україні (ЕUВАМ).

Кафедра оперативного мисте-
цтва. Науково-педагогічний склад 
кафедри виконує завдання з підго-
товки офіцерів управлінської лан-
ки за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем “магістр”. 

На кафедрі функціонує: лек-
ційна аудиторія на 54 місця, в 
якій можуть проводитися всі види 
навчальних занять. Робочий ка-
бінет начальника органу охоро-
ни державного кордону, відділу 
прикордонної служби, де слухачі 
отримують навики практичної 
роботи. Крім цього, обладнано 

три навчальних класи для вирі-
шення комплексних оперативно-
тактичних завдань і проведення 
ділових ігор.

Кафедра прикордоннології. Ка-
федра здійснює підготовку кур-
сантів і офіцерів з усіх напрямків 
та спеціальностей з питань при-
кордонної безпеки, історії роз-
витку та становлення кордонів, 
їх охорони, впливу геополітичної 
ситуації на характер реалізації і 
захисту національних інтересів у 
прикордонному просторі, регіо-
нальних та міжнародно-правових 
проблем охорони кордону, 
фінансово-економічної діяльнос-
ті Держприкордонслужби.

Доброю традицією кафедри є 
опанування інноваційних техноло-
гій, наприклад, геоінформаційних 
систем, електронних журналів, тес-
тових програм і карт знань, спря-
мованих на розвиток професійної 
компетентності.

Кафедра зв’язку, автоматиза-
ції та захисту інформації. Кафед-
ра здійснює підготовку фахівців 
оперативно-тактичного та так-
тичного рівнів управління за всі-
ма напрямами підготовки і спе-
ціальностями з питань організації 
та забезпечення функціонування 
системи управління і зв'язку; за-
стосування інформаційних сис-
тем в інтегрованому управлінні 

кордонами. Крім того, науково-
педагогічний склад кафедри про-
водить заняття зі студентами та 
на курсах підвищення кваліфіка-
ції керівного складу, інспекторів 
прикордонної служби, спеціаліс-
тів за напрямком зв'язку, автома-
тизації та захисту інформації.

ФАКУЛЬТЕТ ОХОРОНИ 
ТА ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОГО 

КОРДОНУ

Історія факультету розпочина-
ється з 12 квітня 1995 року. У різні 
роки його очолювали полковни-
ки: Дергачов В. А.; Бабенко Б. І.; 
Луцький О. Л. та Коцеруба Д. М.

З серпня 2011 року факульте-
том керує заслужений працівник 
освіти України, кандидат педаго-
гічних наук генерал-майор Бала-
шов В. О.

Факультет готує фахівців за 
освітньо-кваліфікаційним рів-
нем “бакалавр” за напрямом 
підготовки “Охорона та захист 
державного кордону”. До складу 
факультету входять п’ять кафедр: 
тактики прикордонної служби; 
прикордонного контролю; кіно-
логії; логістики і загальновійсько-
вих дисциплін та чотири навчаль-
них курси.

Фахову підготовку майбутніх 
офіцерів здійснює висококвалі-
фікований науково-педагогічний 
склад, до якого входять 36 канди-
датів наук, серед яких 2 професо-
ри та 14 доцентів.

За роки існування факульте-
том підготовлено близько 3 ти-
сяч офіцерів, які втілюють набуті 
знання не тільки в Держприкор-
донслужбі, а й у Службі безпеки 
та Управлінні державної охорони 
України. 

Кафедра тактики прикордон-
ної служби. Кафедра бере актив-
ну участь у підготовці майбутніх 
офіцерів-прикордонників за 
всіма напрямами підготовки за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем 
“бакалавр”. Основні навчальні 
дисципліни – “Основи охорони 
державного кордону”, “Охорона 
державного кордону прикордон-
ним підрозділом”, “Робота з міс-
цевим населенням”, “Охорона 
державного кордону у різних умо-
вах”, “Управління прикордонним 
підрозділом” та “Управління по-
всякденною діяльністю прикор-
донних підрозділів”.

Н а в ч а л ь н о - м а т е р і а л ь н а 
база включає: інформаційно-
мотиваційний простір, спеціа-
лізовані навчальні класи, 
обладнані сучасними програмно-
технічними комплексами: АРМ 
“Гарт-3П – Охорона кордону”, 
АРМ “Патруль”. У польовому 
навчальному центрі академії об-
ладнано навчальний відділ при-
кордонної служби з необхідним 
комплексом споруд, ділянку кор-
дону, місця несення служби при-
кордонними нарядами.

Кафедра прикордонного кон-
тролю. Практично всі викладачі 
кафедри підвищували кваліфіка-
цію у навчальних закладах та цен-
трах Німеччини, Австрії, Словенії, 
Угорщини, Словаччини, Польщі, 
Румунії, Мальти, Іспанії, країн 
Балтії, Фінляндії, США, КНР.

Педагоги кафедри на запро-
шення експертів ЄС постій-
но беруть участь у симпозіумах 
експертів-криміналістів ЄС у 
Республіці Польща за програмою 
FRONTEX. Також вони є модера-
торами системи мультиплікації 
«Захисні елементи паспортних 
документів та можливі способи 
їх фальсифікації» у рамках про-

грами МОМ у загальній системі 
підготовки персоналу Держпри-
кордонслужби. 

Кафедра кінології. Науково-
педагогічний склад кафедри 
забезпечує якісну підготовку 
офіцерських кадрів з питань ор-
ганізації і здійснення кінологіч-
ного забезпечення та підготовку 
курсантів за професійним спря-
муванням “офіцер-кінолог” для 
Держприкордонслужби та інших 
правоохоронних органів України. 

Персонал кафедри разом з 
кінологічним відділом Адміні-
страції Держприкордонслужби 
співпрацює з міжнародними ор-
ганізаціями з питань кінологічно-
го забезпечення охорони держав-
ного кордону та підтримує тісний 
зв’язок з кінологічними службами 
Управління державної охорони, 
СБУ, МВС, МНС, Держмитслуж-
би та Збройних Сил України щодо 
запровадження новітніх прийомів 
і способів тактики дій кінологів зі 
службовими собаками. 

Кафедра логістики. Головним 
завданням кафедри є підготовка 
керівного складу органів (підроз-
ділів) прикордонного відомства з 
питань господарської діяльності 
та контролю за нею, організації 
тилового забезпечення; підготов-
ка спеціалістів тактичної ланки з 
питань теорії та практики органі-
зації і ведення господарства в під-
розділі, а також безпосереднього 
керівництва службами тилу орга-
ну охорони кордону.

Кафедра бере участь у підготов-
ці офіцерів оперативно-тактичного 
рівня за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем “спеціаліст” та “магістр”. 
Підготовка офіцерів тактичного 
рівня за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем “бакалавр” здійснюєть-
ся в обсязі знань, необхідних для  
виконання посадових обов'язків на 
первинних офіцерських посадах у 
підрозділах охорони кордону. 

Кафедра загальновійськових 
дисциплін. Кафедра здійснює під-
готовку фахівців для Держприкор-
донслужби за всіма спеціальнос-
тями, напрямами підготовки та 
освітньо-кваліфікаційними рів-
нями; а також – офіцерів запасу 
для Збройних Сил і інших вій-
ськових формувань України із 
числа студентів цивільних ВНЗ.

У навчальному процесі вико-
ристовуються 3 спеціалізованих 
класи, лекційний клас, навчальні 
класи на польовому навчально-
му центрі; ротне тактичне поле, 
містечка: топографії, екологічної 
безпеки, радіаційного, хімічного, 
біологічного захисту підрозділів; 
військово-інженерної підготовки 
та технічні засоби мультимедіа. n
Продовження у наступному номері.

Наша газета продовжує знайомити читачів із історією та сьогоденням Національної 
академії Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького, яка 14 грудня 
нинішнього року відзначатиме своє 20-річчя. Сьогодні ми розпочинаємо розповідь про 
факультети і кафедри цього унікального навчального закладу.

Портрет академії: 
факультети та кафедри
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00:25 «ГЛЯНЕЦЬ» 

1+1
Галя приїжджає до Москви. Вона 
мріє стати супермоделлю глян-
цевого журналу Beauty. Але го-
ловний редактор журналу каже, 
що у Галі немає даних. Однак 
примхлива доля перетворює 
Галю на елітну наречену...

01:10 «ПОДОРОЖ ЗІ СВІЙСЬКИМИ ТВАРИНАМИ» 

ІНТЕР
Наталю «продали» заміж у 16 
років. Важка самотність поряд з 
некоханою людиною закінчуєть-
ся разом зі смертю чоловіка. 
Наталя, яка залишилася сама зі 
своїми домашніми тваринами, 
змінюється на очах...

02:00 «ПРОКЛЯТТЯ-2» 

УКРАЇНА
Таємниче і нещадне прокляття 
наздоганяє нову жертву — се-
стру дівчини, яка зуміла вряту-
ватися від примари покинутого 
токійського будинку. Тепер бага-
то людей помруть страшною 
смертю...

02:35 «ЖИТТЯ, ГІРШЕ ЗА ЗВИЧАЙНЕ» 

1+1
Кажуть, що шлюби укладаються 
на небесах. Є, виявляється, і 
ангели, що відповідають за цю 
роботу. Останнім часом за збіль-
шення  кількості  розлучень двоє 
з них отримують від Господа су-
ворий прочухан...

06:05 «ГУ-ГА» 

НТН
Батальйон штрафників під час 
Великої Вітчизняної розплачу-
ється за помилки штабних 
стратегів. Ризикуючи власним 
життям, породження сталінсько-
го режиму щодня проливає свою 
кров...

11:50 «НА МОСТУ» 

СТБ
Вадим Семенов — генеральний 
продюсер одного з головних 
телеканалів країни, успішний 
менеджер і просто гарна люди-
на. Але навіть у нього є свій 
«скелет у шафі». І, як з'ясовує-
ться, не один...

23:55 «БУМЕР» 

ICTV
Вулицями Москви чорний BMW 
втікає від погоні. Низка фаталь-
них подій з розбірками і стріля-
ниною поставила чотирьох геро-
їв — чотирьох друзів — поза за-
коном. У житті без правил для них 
не має зворотнього шляху...

00:15 «ТРАНСМОРФЕРИ-2» 

НТН
Недалеке майбутнє. Земля 
атакована роботами-трансмор-
ферами. Агресори влаштували 
на поверхні нашої планети 
справжнє пекло. Головна мета 
агресорів — знищити все живе 
на своєму шляху.

05.45 Легенди карного 
розшуку

06.45 Х/ф «Хочу Вашого 
чоловiка»

08.00 Агенти впливу
09.00 Т/с «Батюшка»
10.45 Т/с «УГРО-4»
14.50 Т/с «По гарячих 

слiдах»
18.30 Т/с «Детективи»
19.00, 23.45, 02.05, 04.20 

Свiдок
19.30 Т/с «Лiтєйний»
21.45 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
00.15 Х/ф «Афганськi 

лицарi»

05.10 Т/с «Стройбатя»
06.00, 06.45 Очевидець. 

Найбільш шокуюче
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Пiдйом
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 

Репортер
09.00, 16.50 Т/с «Вiола 

Тараканова. У свiтi 
злочинних 
пристрастей»

10.00 Т/с «Воронiни»
13.30 Kids Time
13.35 М/с «Сильвестр i 

Твiттi – детективи»
14.30 Kids Time
14.40 Teen Time
14.45 Т/с «Друзi»
15.40 Teen Time
15.45 Т/с «Молодята»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.15 Спортрепортер
19.35 Пiраньї
20.00 Т/с «Геймери»
21.00 Т/с «Воронiни»
22.00 Т/с «Кухня»
23.05 ФБР
01.15 Спортрепортер
01.25 Служба розшуку дiтей
01.30 Т/с «У Фiладельфiї 

завжди сонячно»
02.35 Т/с «Останнiй акорд»
03.25 Розквiт українського 

кiно
04.30 Моя адреса – 

Соловки. Не вдарте 
жiнку навiть квiткою

04.55 Невгамовний 
Пантелеймон

06.35, 07.30 Глас народу
06.40 Вести.Ru
06.55, 07.20 Країна on-line
07.35 Ера бiзнесу
07.40 Гiсть студiї
07.50 Фiнансовi поради
08.20 Твiй голос
08.40 Кориснi поради
09.00 Пiдсумки тижня
09.30 Точка зору
09.50, 11.50 Офiцiйна 

хронiка
10.10, 15.45 Т/с «Маруся»
11.00 Шеф-кухар країни
12.10, 15.35, 19.00, 21.25, 

05.50 Дiловий свiт
12.30 Право на захист
12.50 Темний силует
13.00 Армiя
13.20 Х/ф «Фронт без 

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

Новини
15.15 Euronews
16.30 Т/с «УГРО-2»
18.10 Останні 

попередження
18.45 Агро-News
19.15 Зiрки гумору
20.15 Жарт з О. Воробей
20.45 Сiльрада
21.00 Пiдсумки дня
21.20 Світ спорту
21.35 Новорiчний жарт
22.25 Жарт з Г. Ветровим
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Вiд першої особи
23.50 Кiно в деталях

05.30 Х/ф «Два квитки у 
Венецiю»

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 «Понаїхали тут»
12.00 Новини
13.15 Слiдство вели...
15.05 Право на зустрiч
16.05 Чекай на мене
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровиночка»
19.00 Про життя
20.00 Подробицi
20.30 Спорт у 

«Подробицях»
20.50 Подробицi. Неформат
21.00 Т/с «Зворотний бiк 

мiсяця»
23.10 Х/ф «Настоятель-2»
01.10 Х/ф «Подорож зi 

свiйськими 

тваринами»

02.45 Подробицi
03.15 Спорт у 

«Подробицях»
03.20 Подробицi. Неформат
03.30 Д/с «Секретнi 

територiї»

06.00 ТСН

06.45 Снiданок з 1+1

07.00 ТСН

07.10 Снiданок з 1+1

07.25 М/с «Ескiмоска»

07.30 Снiданок з 1+1

08.00 ТСН

08.05 Снiданок з 1+1

09.00 ТСН

09.10 Снiданок з 1+1

10.00 Мультфiльм

10.25 Т/с «Величне сторіччя. 
Роксолана-2»

12.45 Неймовiрнi 
перегони-2

13.45 Повне перевтiлення. 
Дiм за тиждень-3

14.45 Не бреши менi-3

15.45 Сiмейнi мелодрами-2

16.45 ТСН

17.10 Т/с «Величне сторіччя. 
Роксолана-2»

19.30 ТСН

20.15 Х/ф «Джерело щастя»

00.10 ТСН

00.25 Х/ф «Глянець»

02.35 Х/ф «Життя, гiрше за 

звичайне»

04.15 Х/ф «Я вродлива i 
струнка»

05.30 Служба розшуку дiтей
05.40 Свiтанок
06.45 Дiловi факти
06.55 Спорт
07.00 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
07.45 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi новини
10.30 Х/ф «Вихiд дракона»
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.05 Х/ф «Гудзонський 

яструб»
16.10 Х/ф «Петля часу»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайнi новини
20.15 Т/с «Братство 

десанту»
22.25 Факти. Пiдсумки дня
22.55 Свобода слова
00.55 Спорт
01.05 Надзвичайнi новини
02.05 ПроЦiкаве
02.15 Факти
02.45 Свобода слова
04.20 Свiтанок

04.35 Танцюють усi!-5
06.40 Усе буде добре!
08.40 Неймовiрна правда 

про зiрок
10.05 Таємницi Х-фактора
11.05 Х/ф «Пiд прицiлом 

кохання»
13.10 Битва екстрасенсiв. 

Апокалiпсис
16.00 Усе буде добре!
18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.10 Куб-3
22.00 Вiкна-Новини
22.25 Детектор брехнi-2
23.25 Т/с «Доктор Хаус»
00.25 Т/с «Комiсар Рекс»
01.30 Вiкна-Спорт
01.40 Х/ф «Тривожна 

недiля»
На іноземному 
танкері, що сто-
їть у радянському 
чорноморському 
порту, спалахну-
ла пожежа, і бри-
гада слюсарів-
ремонтників опи-
нилася заблоко-
ваною у трюмі 
охопленого по-
лум’ям судна. 
Пожежники всту-
пають у двобій з 
вогнем.

03.05 Найкраще на ТБ
03.10 Нiчний ефiр

06.00 Т/с «Єфросинiя. 
Продовження»

07.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.25 Ранок з Україною
09.25, 13.10 Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «П’ятницький. 

Розділ другий»
12.00, 04.30 Нехай говорять
16.00 Право на захист
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Джамайка»
19.15, 03.45 Подiї. Спорт
19.20 Говорить Україна
22.00 Х/ф «Людина-вовк»
00.00 Х/ф «Окреме 

доручення»
02.00 Х/ф «Прокляття-2»

08.50 Т/с «Кремлiвськi 
курсанти»

09.50 Т/с «Всi жiнки – 
вiдьми»

10.50 Т/с «Та, що говорить 
з привидами»

11.50, 19.25 Богиня шопiнгу
12.25 БАгиня шопiнгу. Без 

цензури
12.50 Гарячi мамусi
13.30 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
14.35 Дайош молодьож!
15.25, 00.55 Вайфайтери
16.00, 19.50 Одна за всiх
16.35 У ТЕТа тато!
17.00 Досвiдос
17.40, 20.50 Вiталька
18.25 Чортицi в спiдницях
18.50, 01.20 БарДак
21.35 Кузня зiрок-3

10.50 Чемпiонат Iспанiї. 
«Вальядолiд» – 
«Реал»

14.40 Чемпiонат Iспанiї. 
«Бетис» – 
«Барселона»

17.00, 03.15 Чемпiонат 
Iспанiї. Огляд туру

18.00, 02.15 Чемпiонат 
Iталiї. Огляд туру

18.50, 01.15 Чемпiонат 
Нiмеччини. Огляд 
туру

19.55 Чемпiонат Iталiї. 
«Сампдорiя» – 
«Удiнезе»

21.55 Чемпiонат Англiї. 
«Фулхем» – 
«Ньюкасл»

23.55, 04.15 Чемпiонат 
Англiї. Огляд туру

09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.25, 03.40 Свiтло
09.55, 15.45 Т/с «Маруся»
10.55 В гостях у Д. Гордона
11.55, 20.55 Офiцiйна 

хронiка
12.10, 15.35, 18.45, 21.20, 

05.50 Дiловий свiт
12.20 Кордон держави

Наприкінці грудня 
1992 року була 
створена спор-
тивна команда 
Прикордонних 
військ України. За 
період свого 
двадцятирічного 
існування цей під-
розділ цілком за-
служено посів гід-
не місце у спор-
тивних колах краї-
ни. А його пред-
ставники неодно-
разово перемага-
ли на спортивних 
змаганнях Украї-
ни, Європи та на 
олімпійських 
іграх.

12.35 Хай щастить
12.55, 04.45 Секрети успiху
13.35 Х/ф «Фронт без 

флангiв»
15.00, 18.20, 01.20 � 

Новини
15.15 Euronews
16.35 Т/с «УГРО-2»
19.00 221. Екстрений 

виклик. Тиждень
19.50 Зiрки гумору
20.50 Світ спорту
21.30 Адреналiн
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки

05.25 Х/ф «Дiд»
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 «Зворотний бiк 

мiсяця»
11.35 Слiдство вели...
12.00 Новини
12.50 Слiдство вели...
13.45 Т/с «Повернення 

Мухтара-2»
15.55 Д/ф «Циганська 

магiя»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровиночка»
19.00 Про життя
20.00 Подробицi
20.30 Спорт у 

«Подробицях»
20.50 Подробицi. Неформат
21.00 Т/с «Зворотний бiк 

мiсяця»
23.15 Х/ф «Дружба 

особливого 
призначення»

01.10 Т/с «Наказано 
знищити. Операцiя 
«Китайська скринька»

04.00 Подробицi
04.35 Спорт у 

«Подробицях»
04.40 Подробицi. Неформат
04.50 Телевiзiйна служба 

розшуку дiтей

06.00 Служба розшуку дiтей
06.05 ТСН
06.45 Снiданок з 1+1
07.00 ТСН
07.10 Снiданок з 1+1
07.25 М/с «Ескiмоска»
07.30 Снiданок з 1+1
08.00 ТСН
08.05 Снiданок з 1+1
09.00 ТСН
09.10 Снiданок з 1+1
10.00 Мультфiльм
10.25 Т/с «Величне сторіччя. 

Роксолана-2»
12.45 Неймовiрнi 

перегони-2
13.45 Повне перевтiлення. 

Дiм за тиждень-3
14.45 Не бреши менi-3
15.45 Сiмейнi мелодрами-2
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Величне сторіччя. 

Роксолана-2»
19.30 ТСН
20.15 Мiняю жiнку-6
21.55 Українськi сенсацiї
23.05 ТСН
23.20 Т/с «Полiцiя Гаваїв-2»
01.15 Українськi сенсацiї
02.05 Х/ф «Джерело щастя»
05.05 Т/с «Слiдаки»

05.25 Факти
05.40 Свiтанок
06.45 Дiловi факти
06.55 Спорт
07.00 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
07.45 Екстрений виклик
08.45 Факти. Ранок
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi новини
10.30 Т/с «Агент 

нацiональної 
безпеки»

12.30 Анекдоти по-
українськи

12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.10 Т/с «Братство 

десанту»
16.40 Т/с «Дiзнавач»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайнi новини
20.15 Т/с «Братство 

десанту»
22.25 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.55 Х/ф «Бумер»

02.15 Надзвичайнi новини
03.10 ПроЦiкаве
04.05 Свiтанок

05.35 Чужi помилки
06.20 Усе буде добре!
08.00 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.55 Зiркове життя
10.50 Зiркове життя
11.50 Х/ф «На мосту»

14.00 Битва екстрасенсiв. 
Вiйна свiтiв

16.00 Усе буде добре!
18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
19.50 Моя правда
22.00 Вiкна-Новини
22.25 Один за всiх
00.25 Куб-3
02.00 Т/с «Доктор Хаус»
02.50 Т/с «Комiсар Рекс»
03.35 Вiкна-Спорт
03.45 Х/ф «Акцiя»

Літо 1943 року. 
На окупованій те-
риторії України 
діє школа з підго-
товки диверсан-
тів, одним з ке-
рівників якої пра-
цює зрадник Ка-
рєєв. Для ней-
тралізації розвід-
бази створюєть-
ся спецгрупа і за-
кидається у тил 
до ворога.

05.15 Т/с «Стройбатя»
06.00, 06.45 Очевидець. 

Найбільш шокуюче
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Пiдйом
07.30, 08.30, 19.00 

Репортер
09.00 Т/с «Вiола 

Тараканова. У свiтi 
злочинних 
пристрастей»

10.00 Т/с «Воронiни»
13.30 Kids Time
13.35 М/с «Сильвестр i 

Твiттi – детективи»
14.30 Kids Time
14.40 Teen Time
14.45 Т/с «Друзi»
15.40 Teen Time
15.45 Т/с «Молодята»
16.50 Т/с «Вiола 

Тараканова. У свiтi 
злочинних 
пристрастей»

17.55 Т/с «Воронiни»
19.15 Спортрепортер
19.35 Пiраньї
20.00 Т/с «Геймери»
21.00 Т/с «Воронiни»
22.00 Т/с «Кухня»
23.05 Весiлля буде по-

моєму!
01.05 Репортер
01.20 Спортрепортер
01.30 Т/с «У Фiладельфiї 

завжди сонячно»
02.30 Т/с «Останнiй акорд»
03.25 Народження 

українського кiно
04.25 Моя адреса – 

Соловки. Тягар 
мовчання

04.50 Сумний П'єро

06.05 Х/ф «Гу-га»
08.30, 16.45, 19.00, 23.45, 

01.50, 04.10 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Т/с «Слiдство веде Да 

Вiнчi»
11.00 Т/с «NCIS: Лос-

Анджелес»
12.00 Т/с «Детективи»
12.30 Т/с «Авантюристка»
14.35, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
17.00 Т/с «Псевдонiм 

«Албанець»-2»
21.45 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
00.15 Х/ф «Трансмор-

фери-2»

06.00 Т/с «Єфросинiя. 
Продовження»

07.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.25 Ранок з Україною
09.25, 13.10, 22.00 Т/с 

«Слiд»
10.00, 20.00 Т/с 

«П’ятницький. Розділ 
другий»

12.00, 04.30 Нехай говорять
16.00 Право на захист
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Джамайка»
19.15, 03.45 Подiї. Спорт
19.20, 03.50 Говорить 

Україна
23.00 Т/с «Подружжя»
01.45 Х/ф «Людина-вовк»

08.50 Т/с «Кремлiвськi 
курсанти»

09.50 Т/с «Всi жiнки – 
вiдьми»

10.50 Т/с «Та, що говорить 
з привидами»

11.50, 19.25 Богиня шопiнгу
12.25 Косметичний ремонт
12.50 Гарячi мамусi
13.30 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
14.35 Дайош молодьож!
15.25, 00.55 Вайфайтери
16.00, 19.50 Одна за всiх
16.35 У ТЕТа тато!
17.00 Досвiдос
17.40, 20.50 Вiталька
18.25 Чортицi в спiдницях
18.50, 01.20 БарДак
21.35 Кузня зiрок-3
22.00 Веселi мамзелi

08.15 Чемпiонат Англiї. 
«Фулхем» – 
«Ньюкасл»

10.20, 14.00, 20.55 
Чемпiонат Iталiї. 
Огляд туру

11.55, 16.00, 03.05 
Чемпiонат Нiмеччини. 
Огляд туру

17.00 Чемпiонат Англiї. 
«Вест Хем» – 
«Лiверпуль»

19.00 Чемпiонат Iспанiї. 
«Бетис» – 
«Барселона»

21.40 Чемпiонат Англiї. 
«Сандерленд» – 
«Редiнг»

23.40 Д/с «Найвидатнiшi 
футбольнi тренери 
свiту»
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23:15 «СИН ЗА БАТЬКА» 

ІНТЕР
До відомого професора, звіль-
неного з роботи за його «прин-
ципи», з Москви приїжджає син. 
Щоб витягнути старого зі зневі-
ри, він умовляє батька створити 
приватну клініку з найкращими 
фахівцями.

00:15 «БЕОВУЛЬФ І ГРЕНДЕЛЬ» 

НТН
У минулі часи Хродгар убив 
троля, але залишив життя його 
синові. Це виявилося великою 
помилкою. Малюк Грендель 
перетворився на могутнього і 
лютого троля, який не забув про 
вбивство свого батька.

01:25 «ЛОПУХИ» 

ІНТЕР
Актори Серьога, Женєчка і Ендрю, 
втомившись чекати, коли успіх 
відшукає на карті їхнє містечко, 
приїжджають підкорювати Мо-
скву. Виступ на корпоративі у 
мафії викликає такий фурор, що 
бос мафії помирає від сміху...

01:45 «РОЗПУСНИК» 

УКРАЇНА
Поет і вельможа Джон Вільмот, 
герцог Рочестер, є другом коро-
ля Англії Карла II. Він веде вкрай 
вільний спосіб життя. Кохання 
Джона до молодої талановитої 
актриси Елізабет Беррі стає 
фатальним.

11:20 «МАМА НАПРОКАТ» 

СТБ
Мати Соні кинула сім'ю заради 
життя у США. Дівчинка оточена 
любов'ю батька і бабусі, але ніхто 
не замінить маму. Батько Соні, 
розчарований у жінках, хоче зму-
сити дівчинку забути про мрію і 
тому наважується на обман...

23:05 «ГОЙДАЛКИ» 

ІНТЕР
Йдучи на роботу, він не знає, чи 
повернеться додому, тому що 
ризикувати життям — його про-
фесія. Але іноді смертельне по-
ранення може завдати кохання, 
тому що воно, як куля, б'є просто 
в серце.

23:50 «АНТИБУМЕР» 

ICTV
Відомий бойовик «Бумер» у 
«гоблінському» перекладі. Без-
крайніми просторами Росії 
мчить чорний «бумер» з двигу-
ном від «Запорожця». А в ньо-
му — четверо друзів, люті фана-
ти футболу!

01:45 «ЗАСНІЖЕНІ КЕДРИ» 

УКРАЇНА
У приморське містечко прийшла 
смерть. Загинув місцевий ри-
балка. Його тіло зі страшною 
раною на голові заплуталося у 
сітці. Журналіст Ішмаель Чем-
берс вирішує розслідувати об-
ставини смерті...

06.30, 07.25 Рецепти 
здоров'я

06.35, 07.30 Глас народу
06.40 Вести.Ru
06.55, 07.20 Країна on-line
07.35 Ера бiзнесу
07.40 Гiсть студiї
07.50 Фiнансовi поради
08.20, 00.40 Помiж 

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

хронiка
09.30, 15.30, 18.45, 21.20, 

05.50 Дiловий свiт
10.00 Вiдкриття першої сесiї 

Верховної Ради 
України VII скликання

11.00, 12.25, 03.20 
Футбол. Клубний ЧС-2012

14.30 Контрольна робота
15.00, 18.20, 01.20 � 

Новини
15.15 Euronews
15.40 Т/с «Маруся»
16.30 Т/с «УГРО-2»
19.00 Плавання на короткiй 

водi. ЧС
20.50 Лото «Мегалот»
21.15 Світ спорту
21.30 Бенефiс                     

М. Поплавського          
в Москвi

22.50 Лото «Суперлото», 
«Трiйка», «Кено»

23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Вiд першої особи
23.50 Великi битви. Висадка 

в Нормандiї
01.45 З перших вуст
01.50 Перший допомагає
01.55 Про головне

05.25 Д/ф «Циганська 
магiя»

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 «Зворотний бiк 

мiсяця»
11.40 Слiдство вели...
12.00 Новини
12.55 Слiдство вели...
13.50 Т/с «Повернення 

Мухтара-2»
15.55 Д/ф «Змова сiрих 

кардиналiв»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровиночка»
19.00 Про життя
20.00 Подробицi
20.30 Спорт у 

«Подробицях»
20.50 Подробицi. Неформат
21.00 Т/с «Зворотний бiк 

мiсяця»
23.15 Х/ф «Син за батька»
01.00 Парк автомобiльного 

перiоду
01.25 Х/ф «Лопухи»
02.45 Подробицi
03.15 Спорт у 

«Подробицях»
03.20 Подробицi. Неформат
03.30 Телевiзiйна служба 

розшуку дiтей
03.35 Д/с «Секретнi 

територiї»

06.00 Служба розшуку дiтей
06.05 ТСН
06.45 Снiданок з 1+1
07.00 ТСН
07.10 Снiданок з 1+1
07.25 М/с «Ескiмоска»
07.30 Снiданок з 1+1
08.00 ТСН
08.05 Снiданок з 1+1
09.00 ТСН
09.10 Снiданок з 1+1
10.00 Мультфiльм
10.25 Т/с «Величне сторіччя. 

Роксолана-2»
12.45 Неймовiрнi 

перегони-2
13.45 Повне перевтiлення. 

Дiм за тиждень-3
14.45 Не бреши менi-3
15.45 Сiмейнi мелодрами-2
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Величне сторіччя. 

Роксолана-2»
19.30 ТСН
20.15 Джентльменський 

набiр
22.00 Територiя обману
23.05 Грошi
00.10 ТСН
00.25 Т/с «Полiцiя Гаваїв-2»
02.05 Територiя обману
02.55 Сiмейнi мелодрами-2
03.40 Т/с «Полiцiя Гаваїв-2»
05.05 Т/с «Слiдаки»

05.05 Служба розшуку дiтей
05.15 Факти
05.40 Свiтанок
06.45 Дiловi факти
06.55 Спорт
07.00 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
07.45 Несекретнi файли
08.45 Факти. Ранок
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi новини
10.30 Т/с «Дiзнавач»
12.35 Анекдоти по-

українськи
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.10 Т/с «Братство 

десанту»
16.40 Т/с «Дiзнавач»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайнi новини
20.15 Т/с «Братство 

десанту»
22.25 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.50 Д/ф «Кiнець свiту»
00.40 Х/ф «Бумер»
02.45 Надзвичайнi новини
03.40 ПроЦiкаве
04.10 Свiтанок

05.35 Чужi помилки
06.20 Усе буде добре!
08.05 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.45 Моя правда
11.50 Х/ф «Ми дивно 

зустрiлися»
13.45 Битва екстрасенсiв. 

Вiйна свiтiв
16.00 Усе буде добре!
18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 МайстерШеф-2
22.00 Вiкна-Новини
22.40 МайстерШеф-2
01.20 Т/с «Доктор Хаус»
02.15 Т/с «Комiсар Рекс»
03.00 Вiкна-Спорт
03.10 Х/ф «Галасливий 

день»
За мотивами ко-
медії Віктора Ро-
зова «У пошуках 
радості». На зви-
чайній московсь-
кій вулиці у нічим 
не примітному 
будинку дружно 
живе сім’я – мати 
і четверо дітей. 
Відносний спокій 
порушується 
одруженням 

старшого сина...

04.45 Нiчний ефiр

05.15 Т/с «Як я 
познайомився з 
вашою мамою»

06.00, 06.45 Очевидець. 
Найбільш шокуюче

06.40, 07.05, 07.40 Пiдйом
07.30 Репортер
08.30 Репортер
08.45 Пiдйом
09.00 Т/с «Вiола 

Тараканова. У свiтi 
злочинних 
пристрастей»

10.00 Т/с «Воронiни»
13.30 Kids Time
13.35 М/с «Сильвестр i 

Твiттi – детективи»
14.30 Kids Time
14.40 Teen Time
14.45 Т/с «Друзi»
15.40 Teen Time
15.45 Т/с «Молодята»
16.50 Т/с «Вiола 

Тараканова. У свiтi 
злочинних 
пристрастей»

17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.35 Пiраньї
20.00 Т/с «Геймери»
21.00 Т/с «Воронiни»
22.05 Т/с «Кухня»
23.05 Ближче до тiла
01.30 Репортер
01.45 Спортрепортер
02.00 Служба розшуку дiтей
02.05 Т/с «У Фiладельфiї 

завжди сонячно»
02.40 Т/с «Останнiй акорд»
03.35 Четверта хвиля
04.55 Усмiшник

05.00 Х/ф «Дума про 
Ковпака»

08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Т/с «Слiдство веде Да 

Вiнчi»
11.00 Т/с «NCIS: Лос-

Анджелес»
12.00 Т/с «Детективи»
12.25 Т/с «Авантюристка»
14.30, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
17.00 Т/с «Псевдонiм 

«Албанець»-2»
21.45 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
00.15 Х/ф «Беовульф i 

Грендель»

06.00 Т/с «Єфросинiя. 
Продовження»

07.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.25 Ранок з Україною
09.25, 13.10, 22.00 Т/с 

«Слiд»
10.00, 20.00 Т/с 

«П’ятницький. Розділ 
другий»

12.00, 04.30 Нехай говорять
16.00 Право на захист
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Джамайка»
19.15, 03.45 Подiї. Спорт
19.20, 03.50 Говорить 

Україна
23.00 Т/с «Подружжя»
01.45 Х/ф «Розпусник»

08.50 Т/с «Кремлiвськi 
курсанти»

09.50 Т/с «Всi жiнки – 
вiдьми»

10.50 Т/с «Та, що говорить 
з привидами»

11.50, 19.25 Богиня шопiнгу
12.25 Косметичний ремонт
12.50 Гарячi мамусi
13.30 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
14.35 Дайош молодьож!
15.25, 00.55 Вайфайтери
16.00, 19.50 Одна за всiх
16.35 У ТЕТа тато!
17.00 Досвiдос
17.40, 20.50 Вiталька
18.25 Чортицi в спiдницях
18.50, 01.20 БарДак
21.35 Кузня зiрок-3
22.00 Веселi мамзелi

10.20 Лiга Європи УЄФА. 
«Баір» – «Металiст»

12.15, 03.20 Чемпiонат 
Англiї. Огляд туру

13.15 Чемпiонат Англiї. 
«Арсенал» – «Вест 
Бромвiч»

15.15 Журнал. Лiга 
чемпiонiв УЄФА

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

18.00 Д/с «Найвидатнiшi 
футбольнi тренери 
свiту»

18.30, 23.55 Чемпiонат 
Iспанiї. Огляд туру

19.30 Чемпiонат Англiї. 
«Ман. Сiтi» – МЮ

21.30 Один на один з 
Гамулою

06.55, 07.20 Країна on-line
07.35 Ера бiзнесу
07.40 Гiсть студiї
07.50 Фiнансовi поради
08.20, 00.40 Помiж 

рядками
08.40 Кориснi поради
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.15, 11.55, 20.55 

Офiцiйна хронiка
09.20 Книга.ua
09.40 Уряд на зв'язку з 

громадянами
10.05, 15.25 Т/с «Маруся»
11.05 Здоров'я
12.10, 15.15, 18.45, 21.20, 

05.50 Дiловий свiт
12.25, 03.55 Футбол. 

Клубний ЧС-2012
14.30 Українська пiсня
15.00, 18.20, 01.20 � 

Новини
15.10 Euronews
16.05 Аудiєнцiя. Країни вiд 

А до Я
16.30 Бiатлон. Кубок свiту. 

Спринт
17.15 Т/с «Москва.Три 

вокзали»
18.10 Останні 

попередження
19.00 Плавання на короткiй 

водi. ЧС
21.15 Світ спорту
21.30 Досвiд
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Вiд першої особи
23.50 Великi битви. Битва 

пiд Марстон-Муром
01.45 З перших вуст
01.50 Перший допомагає

05.25 Д/ф «Змова сiрих 
кардиналiв»

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 «Зворотний бiк 

мiсяця»
11.40 Слiдство вели...
12.00 Новини
12.55 Слiдство вели...
13.55 Т/с «Повернення 

Мухтара-2»
16.00 Д/ф «Рятувальний 

бункер»
17.00 Д/ф «2012 

Апокалiпсис»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровиночка»
19.00 Про життя
20.00 Подробицi
20.30 Спорт у 

«Подробицях»
20.50 Подробицi. Неформат
21.00 Т/с «Зворотний бiк 

мiсяця»
23.05 Х/ф «Гойдалки»
01.05 Подробицi
01.40 Подробицi. Неформат
01.50 Телевiзiйна служба 

розшуку дiтей
01.55 Д/с «Секретнi 

територiї»

06.00 Служба розшуку дiтей
06.05 ТСН
06.45 Снiданок з 1+1
07.00 ТСН
07.10 Снiданок з 1+1
07.25 М/с «Ескiмоска»
07.30 Снiданок з 1+1
08.00 ТСН
08.05 Снiданок з 1+1
09.00 ТСН
09.10 Снiданок з 1+1
10.00 Мультфiльм
10.25 Т/с «Величне сторіччя. 

Роксолана-2»
12.45 Неймовiрнi 

перегони-2
13.45 Повне перевтiлення. 

Дiм за тиждень-3
14.45 Не бреши менi-3
15.45 Сiмейнi мелодрами-2
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Величне сторіччя. 

Роксолана-2»
19.30 ТСН
20.15 Чотири весiлля-2
21.30 Чотири весiлля-2
23.00 ТСН
23.15 Т/с «Полiцiя Гаваїв-2»
01.05 Грошi
01.55 ТСН
02.10 Джентльменський 

набiр
03.30 Т/с «Полiцiя Гаваїв-2»
04.55 Т/с «Слiдаки»

05.15 Факти
05.40 Свiтанок
06.45 Дiловi факти
06.55 Спорт
07.00 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
07.45 Максимум в Українi
08.45 Факти. Ранок
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi новини
10.30 Т/с «Дiзнавач»
12.35 Анекдоти по-

українськи
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.10 Т/с «Братство 

десанту»
16.35 Т/с «Дiзнавач»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайнi новини
20.15 Т/с «Братство 

десанту»
22.25 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.50 Х/ф «Антибумер»

01.30 Надзвичайнi новини
02.20 ПроЦiкаве
04.05 Свiтанок

05.25 Чужi помилки
06.10 Усе буде добре!
07.55 Неймовiрна правда 

про зiрок
Неймовірні фак-
ти про життя зі-
рок вітчизняного 
та світового шоу-
бізнесу. Цікаві та 
актуальні новини, 
ексклюзивне ві-
део та інтерв’ю зі 
знаменитостями. 
Тепер глядачі 
можуть спробу-
вати зрозуміти 
мотиви вчинків 

своїх кумирів.

09.20 Один за всiх
11.20 Х/ф «Мама 

напрокат»

13.20 Битва екстрасенсiв. 
Вiйна свiтiв

16.00 Усе буде добре!
18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 Зваженi та щасливi-2
22.00 Вiкна-Новини
22.40 Зваженi та щасливi-2
00.40 Т/с «Доктор Хаус»
01.35 Т/с «Комiсар Рекс»
02.20 Вiкна-Спорт
02.30 Х/ф «Застава у 

горах»
04.05 Нiчний ефiр

05.20 Т/с «Як я 
познайомився з 
вашою мамою»

06.00, 06.45 Очевидець. 
Найбільш шокуюче

06.40, 07.05, 07.40, 08.45 
Пiдйом

07.30, 08.30, 19.00 
Репортер

09.00 Т/с «Вiола 
Тараканова. У свiтi 
злочинних 
пристрастей»

10.00 Т/с «Воронiни»
13.30 Kids Time
13.35 М/с «Сильвестр i 

Твiттi – детективи»
14.30 Kids Time
14.40 Teen Time
14.45 Т/с «Друзi»
15.40 Teen Time
15.45 Т/с «Молодята»
16.50 Т/с «Вiола 

Тараканова. У свiтi 
злочинних 
пристрастей»

17.55 Т/с «Воронiни»
19.15 Спортрепортер
19.35 Пiраньї
20.00 Т/с «Геймери»
20.55 Т/с «Воронiни»
22.00 Т/с «Кухня»
23.05 Парад порад-2
01.25 Репортер
01.45 Спортрепортер
01.55 Служба розшуку дiтей
02.00 Т/с «У Фiладельфiї 

завжди сонячно»
02.40 Т/с «Останнiй акорд»
03.30 Українцi. Надiя
04.30 Чемпiон чемпiонiв
04.50 Княгиня Ольга
05.00 Яготинське лiто

05.45 Х/ф «Дума про 
Ковпака»

08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Т/с «Слiдство веде Да 

Вiнчi»
11.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес»
12.00 Т/с «Детективи»
12.25 Т/с «Авантюристка»
14.35, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
17.00 Т/с «Псевдонiм 

«Албанець»-2»
21.45 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
00.30 Покер. PokerStars Pro 

Challenge
01.30 Речовий доказ

06.00 Т/с «Єфросинiя. 
Продовження»

07.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.25 Ранок з Україною
09.25, 13.10, 22.00 Т/с 

«Слiд»
10.00, 20.00 Т/с 

«П’ятницький. Розділ 
другий»

12.00, 04.15 Нехай говорять
16.00 Право на захист
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Джамайка»
19.15, 03.30 Подiї. Спорт
19.20, 03.35 Говорить 

Україна
23.00 Т/с «Подружжя»
01.45 Х/ф «Заснiженi 

кедри»
05.00 Срiбний апельсин

08.50 Т/с «Кремлiвськi 
курсанти»

09.50 Т/с «Всi жiнки – 
вiдьми»

10.50 Т/с «Та, що говорить 
з привидами»

11.50, 19.25 Богиня шопiнгу
12.25 Косметичний ремонт
12.50 Гарячi мамусi
13.30 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
14.35 Дайош молодьож!
15.25, 00.55 Вайфайтери
16.00, 19.50 Одна за всiх
16.35 У ТЕТа тато!
17.00 Досвiдос
17.40, 20.50 Вiталька
18.25 Чортицi в спiдницях
18.50, 01.20 БарДак
21.35 Кузня зiрок-3
22.00 Веселi мамзелi

08.15 Чемпiонат Францiї. 
«Бастiя» – «Марсель»

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

12.15 Один на один з 
Гамулою

12.45 Чемпiонат Iспанiї. 
«Осасуна» – 
«Валенсiя»

14.40, 21.00 Чемпiонат 
Iспанiї. Огляд туру

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

19.00 Чемпiонат Iспанiї. 
«Вальядолiд» – 
«Реал»

21.55 Кубок Iталiї. 
«Мiлан» – «Реджина»

01.00 ЧУ. «Таврiя» – 
«Металiст»
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06:20 «СІМ ДІДІВ ТА ОДНА ДІВЧИНА» 

СТБ
Випускниця інституту фізкульту-
ри мріє стати відомим тренером, 
а поки що працює за розподілом 
з групою здоров'я. З різними 
людьми доводиться їй спілкува-
тися. А, як відомо, скільки лю-
дей, стільки й характерів.

13:40 «ФРОНТ ЗА ЛІНІЄЮ ФРОНТУ» 

ПЕРШИЙ
Пройшло 2 роки війни. Загін 
майора Млинського, виконуючи 
завдання командування, продо-
вжує бойові дії в тилу ворога. 
Отримавши чергове військове 
звання, майор отримує і особ-
ливо важливе завдання.

20:00 «ДОМОГТИСЯ УСПІХУ» 

НОВИЙ КАНАЛ
Дівчата з групи підтримки зна-
ють, як привернути до себе 
увагу. Вони чарівні й їхні енергій-
ні танці збуджують натовпи 
вболівальників. Однак між різни-
ми командами розгортається 
неабияка боротьба.

23:50 «БУМЕР-2» 

ICTV
Кіт виходить на свободу раніше, 
ніж очікував, і знову стає причи-
ною загибелі людини. Він споді-
вається розпочати життя заново. 
Але доля зіштовхне його з Даш-
кою, готовою повторити ті ж по-
милки, які зробив колись Кіт...

00:00 «ДВІЙНИК» 

НТН
Охоронці порядку збилися з ніг у 
пошуках убивці. І тоді було вирі-
шено у спеціальній лабораторії 
на основі секретного проекту 
клонувати цього жорстокого 
злочинця з надією, що двійник 
виведе поліцію на його слід...

01:05 «КРЕМІНЬ» 

ICTV
Москва — місто надій та обману-
тих сподівань. Тут діє закон вижи-
вання. Антон приїжджає до сто-
лиці за дівчиною, яка від нього 
відмовляється. Але він не звик 
відступати, тому йому доводити-
ся стати своїм у чужому місті.

02:35 «НЕ БІЙСЯ ТЕМРЯВИ» 

1+1
Саллі Херст приїжджає на Род 
Айленд, щоб пожити зі своїм 
батьком і його дівчиною у особ-
няку, який вони реставрують. 
Досліджуючи будинок, Салі 
знаходить таємничий підвал, 
куди раніше ніхто не заглядав.

02:40 «СВІДОК» 

ICTV
Джон Бук намагається врятувати 
хлопчика, який став випадковим 
свідком убивства. Восьмирічний 
Сем і його мама стають прина-
дою, на яку поліція ловить зло-
чинців. Разом з ними наражаєть-
ся на небезпеку і Джон...

06.45 Вести.Ru
07.35 Ера бiзнесу
07.50 Фiнансовi поради
08.20 Помiж рядками
08.40 Кориснi поради
09.00, 21.00, 01.20 

Пiдсумки дня
09.15, 11.55 Офiцiйна 

хронiка
09.25 Д/ф «Я залишаюсь. 

Ю. Богатиков»
10.05 Ювiлейний концерт 

В. Гришка
11.05 Вiра. Надiя. Любов
12.10, 15.15, 21.10, 05.50 

Дiловий свiт
12.25, 05.20 Надвечiр'я
12.55 Околиця
13.40 Х/ф «Фронт за 

лiнiєю фронту»
15.00 Новини
15.10 Euronews
15.25 Т/с «Москва.Три 

вокзали»
17.55 Шляхами України
18.15, 04.35 Бiатлон. Кубок 

свiту. Спринт
19.00 Плавання на короткiй 

водi. ЧС
21.15, 22.50 Шустер-Live
22.45 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

00.30 Пiдсумки
00.50 П'ятниця
01.30 After Live
01.50 З перших вуст
01.55 Перший допомагає
02.00 Про головне
02.25 Нацiональна 

двадцятка

04.45 Х/ф «Гойдалка»
06.15 Д/ф «Рятувальний 

бункер»
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 «Серафима 

Прекрасна»
12.00 Новини
13.10 Т/с «Серафима 

Прекрасна»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровиночка»
19.00 Про життя

«Про життя» – це 
телевізійний дис-
кусійний майдан-
чик на головному 
каналі країни, 
створений для 
публічного обго-
ворення невига-
даних історій з 
життя за участю 
їхніх реальних ге-
роїв.

20.00 Подробицi
20.30 Спорт у 

«Подробицях»
20.50 Подробицi. Неформат
21.00 Вечiрнiй квартал
23.00 Велика полiтика
02.00 Т/с «Забутий»

06.00 ТСН
06.45 Снiданок з 1+1
07.00 ТСН
07.10 Снiданок з 1+1
07.25 М/с «Ескiмоска»
07.30 Снiданок з 1+1
08.00 ТСН
08.05 Снiданок з 1+1
09.00 ТСН
09.10 Снiданок з 1+1
10.00 Мультфiльм
10.25 Т/с «Величне сторіччя. 

Роксолана-2»
12.45 Неймовiрнi 

перегони-2
13.45 Повне перевтiлення. 

Дiм за тиждень-3
14.45 Не бреши менi-3
15.45 Сiмейнi мелодрами-2
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Величне сторіччя. 

Роксолана-2»
19.30 ТСН
20.15 Київ вечiрнiй
22.00 Добрий вечiр
23.00 Х/ф «Боєць»
01.20 Т/с «Полiцiя Гаваїв-2»
03.10 Сiмейнi мелодрами-2
03.55 Не бреши менi-3
04.45 ТСН
05.30 Т/с «Слiдаки»

05.05 Служба розшуку дiтей
05.15 Факти
05.40 Свiтанок
06.45 Дiловi факти
06.55 Спорт
07.05 Т/с «Леся+Рома»
07.40 Дiловi факти
07.45 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi новини
10.30 Т/с «Дiзнавач»
12.35 Анекдоти по-

українськи
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Анекдоти по-

українськи
13.05 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.10 Т/с «Братство 

десанту»
16.35 Т/с «Дiзнавач»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайнi новини
20.15 Т/с «Братство 

десанту»
22.25 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.50 Х/ф «Бумер-2»

02.10 Надзвичайнi новини
03.00 ПроЦiкаве
03.35 Свiтанок

05.35 Чужi помилки
06.20 Х/ф «Сiм дідів та 

одна дiвчина»

07.55 Х/ф «Ми дивно 
зустрiлися»

09.45 Х/ф «Коли розтанув 
снiг»

17.45 Вiкна новини
17.55 Х/ф «Операцiя «И» та 

iншi пригоди Шурика»
20.00 Танцюють усi!-5
22.00 Вiкна-Новини
22.40 Танцюють усi!-5
00.30 ВусоЛапоХвiст
01.30 Вiкна-Спорт
01.40 Х/ф «Мама напрокат»
03.05 Х/ф «Квiти вiд 

переможцiв»

Дія роману Е.-М. 

Ремарка «Три то-

вариші» перене-

сена у наші дні. 

Звичайно, сучас-

ність наклала на 

цю історію свій 

відбиток: у ній 

з’явилися роз-

бірки, бійки, по-

мста, але зали-

шилася дружба, 

а головне – зали-

шилося кохання.

04.45 Нiчний ефiр

05.15 Служба розшуку дiтей
05.20 Т/с «Як я 

познайомився з 
вашою мамою»

06.00, 06.45 Очевидець. 
Найбільш шокуюче

06.40, 07.05, 07.40, 08.45 
Пiдйом

07.30, 08.30, 19.00, 01.00 
Репортер

09.00, 16.50 Т/с «Вiола 
Тараканова. У свiтi 
злочинних 
пристрастей»

10.05, 17.55 Т/с «Воронiни»
13.30 Kids Time
13.35 М/с «Сильвестр i 

Твiттi – детективи»
14.30 Kids Time
14.40 Teen Time
14.45 Т/с «Друзi»
15.40 Teen Time
15.45 Т/с «Молодята»
19.15 Спортрепортер
19.35 Пiраньї
20.00 Х/ф «Домогтися 

успiху»
22.00 Т/с «Кухня»
23.00 Україна чудес-2
01.15 Спортрепортер
01.25 Т/с «У Фiладельфiї 

завжди сонячно»
02.25 Т/с «Останнiй акорд»
03.20 Пристрастi навколо 

символiки
03.40 Справа про 

возз'єднання
04.15 Українцi. Надiя
05.05 Мовчазне божество
05.20 Неприборкана

05.35 Х/ф «Через Гобi та 
Хiнган»

08.30, 16.45, 19.00, 03.35 
Свiдок

09.00 Х/ф «Чорнобиль. 
Останні 
попередження»

11.00 Т/с «NCIS: Лос-
Анджелес»

12.00 Т/с «Детективи»
12.25 Т/с «Авантюристка»
14.30 Т/с «Лiтєйний»
17.00 Т/с «Псевдонiм 

«Албанець»-2»
19.30 Т/с «Ленiнград»
00.00 Х/ф «Клiнiка»
01.50 Х/ф «Дорога назад»
04.05 Речовий доказ
04.35 Агенти впливу

06.00 Т/с «Єфросинiя. 
Продовження»

07.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.25 Ранок з Україною
09.25, 13.10 Т/с «Слiд»
10.00, 20.00 Т/с 

«П’ятницький. Розділ 
другий»

12.00, 04.15 Нехай говорять
16.00 Право на захист
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Джамайка»
19.15, 03.30 Подiї. Спорт
19.20, 03.35 Говорить 

Україна
22.00 Т/с «Слiпа куля-2. 

Агент майже не 
видимий»

01.45 Х/ф «Вулицi у вогнi»

08.50 Т/с «Кремлiвськi 
курсанти»

09.50 Т/с «Всi жiнки – 
вiдьми»

10.50 Т/с «Та, що говорить 
з привидами»

11.50 Богиня шопiнгу
12.25 Косметичний ремонт
12.50 Гарячi мамусi
13.30, 18.25 Т/с «Моя 

прекрасна няня»
14.35, 20.25, 22.00 Дайош 

молодьож!
15.25, 00.55 Вайфайтери
16.00 Одна за всiх
16.35 У ТЕТа тато!
17.00 Досвiдос
17.40, 20.50 Вiталька
19.25, 01.20 БарДак
21.20, 01.45 Шури-Мури
23.00 Надто грубо для      

Ю-туба
23.25 Т/с «Надприродне»
00.20 Дурнів + 1

10.20 Лiга Європи УЄФА. 
«Русенборг» – 
«Металiст»

12.15 Журнал. Лiга 
чемпiонiв УЄФА

12.45 Чемпiонат Iспанiї. 
«Атлетико» – 
«Депортиво»

14.40 Чемпiонат Нiмеччини. 
Огляд туру

16.00 Лiга чемпiонiв УЄФА. 
«Шахтар» – «Челсi»

18.00, 00.25 Один на один з 
Гамулою

21.25, 03.55 Чемпiонат 
Нiмеччини. 
«Баварiя» – 
«Борусiя» (М)

23.25 Чемпiонат Iспанiї. 
Передмова до туру

23.55 Чемпiонат Iталiї. 
Передмова до туру

06.00 Ранкова молитва
06.10 Свiт православ'я
06.40 7 природних чудес 

України
07.00, 23.25 Ера здоров'я
07.25 Кориснi поради
07.40 Олiмпiйський виклик
08.00, 09.15 Шустер-Live
08.55 Школа юного 

суперагента
11.25 After Live
12.05 Х/ф «Фронт за лiнiєю 

фронту»
13.25 Зелений коридор
13.45, 16.00, 03.30, 04.25 

Бiатлон. Кубок свiту. 
Гонка переслiдування

14.40 Золотий гусак
15.10 В гостях у Д. Гордона
16.55 Бенефiс Ю. Гальцева 

та Г. Ветрова
18.40, 01.40 Свiт атома
19.00 Плавання на короткiй 

водi. ЧС
20.55 Лото «Мегалот»
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.20 Кабмiн: подiя тижня
21.30 Українська пiсня
22.00 Новорiчний жарт
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.00 Твiй голос
23.50 Концерт В. Павлiка 

«Освiдчення»
02.00 Новини за тиждень
02.30 Нащадки
05.20 Хiт-парад тижня

05.20 Велика полiтика
08.00 Позаочi
09.00 Орел та решка
10.05 Україно, вставай!
10.55 Сiмейний пес
12.00 Т/с «Горобини грона 

червонi»
15.55 Х/ф «На роздорiжжi»

Це історія про 

дівчину Катю, яку 

після закінчення 

торгового колед-

жу направили 

працювати за 

розподілом у се-

ло. Тепер вона 

зобов’язана  від-

шкодувати ви-

трачені на її на-

вчання кошти або 

відпрацювати 

визначений тер-

мін.

18.00 Вечiрнiй квартал
20.00 Подробицi
20.25 Червоне або чорне
22.35 Великий бокс. 

С. Федченко – 
А. Азiзов

00.30 Подробицi
00.55 Х/ф «З любов'ю iз 

пекла»
02.25 Д/с «Секретнi 

територiї»

06.10 Мультфiльм
06.35 Справжнi лiкарi-2
07.35 Кулiнарна академiя
08.00 Свiтське життя
09.00 Квартирна лотерея 

«Хто там?»
10.10 М/с «Чiп i Дейл»
10.35 М/с «Чiп i Дейл»
11.00 Свiт навиворiт-3. 

Танзанiя, Ефiопiя
12.15 Дикi та смiшнi
12.45 М/ф «Попелюшка-2»
14.10 Х/ф «Привид 

Зоккомон»
Сирота Кунал не 
забув, як його вчи-
ли батько і мати: 
«Ти сильний на-
стільки, наскільки 
віриш у свою си-
лу». Коли Кунал 
зустрічається із 
жорстокими реа-
ліями світу, він 
знаходить у собі 
таку мужність, що 
несподівано стає 
дивовижним су-
пергероєм.

16.35 Київ вечiрнiй
18.30 Розсмiши комiка
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Артист»
22.10 Х/ф «У джазi тiльки 

дiвчата»
00.45 Х/ф «Боєць»
02.35 Х/ф «Не бiйся 

темряви»
04.10 Добрий вечiр
04.55 Свiт навиворiт-3. 

Танзанiя, Ефiопiя

04.40 Факти
05.15 Свiтанок
06.05 Iнший футбол
06.35 Козирне життя
07.15 Останнiй герой-2
08.50 Зірка YouTube
10.00 Дача
10.30 Квартирне питання
11.30 Екстрений виклик
12.30 Несекретнi файли
13.45 Спорт
13.50 Дивитися всiм!
15.25 Х/ф «Бiла стрiла»

Середина 90-х 
років. Після 
смерті батьків 
десантник Мико-
ла Балакірєв за-
лишає службу і 
приїжджає в Пе-
тербург до се-
стри, де старо-
винний друг 
батька пропонує 
йому роботу в 
управлінні з бо-
ротьби з органі-
зованою злочин-
ністю...

17.45 Максимум в Українi
18.45 Факти. Вечiр
19.00 Х/ф «Снайпер. 

Знаряддя помсти»
22.40 Наша Russia
23.00 Х/ф «Спартан»
01.05 Х/ф «Кремiнь»
02.40 Х/ф «Свiдок»
04.30 ПроЦiкаве
05.00 Свiтанок

05.00 Нашi улюбленi 
мультфiльми

06.05 Х/ф «До мене, 
Мухтаре!»

07.35 Караоке на Майданi
08.35 Снiданок 

з Ю. Висоцькою
08.45 Їмо вдома
09.55 ВусоЛапоХвiст
10.35 Х/ф «Операцiя «И» та 

iншi пригоди Шурика»
12.40 Зваженi та щасливi-2
16.55 Зiркове життя
17.55 Зiркове життя
19.00 Х-Фактор-3
22.15 Таємницi Х-фактора
23.35 Х-Фактор-3
00.45 Детектор брехнi-2
01.40 Х/ф «Формула 

кохання»

Загадкова осо-
бистість графа 
Каліостро – чи то 
генія, чи то шар-
латана – вже два 
сторіччя в усіх на 
вустах. Марк За-
харов придумав 
оригінальний 
сюжет: граф Ка-
ліостро у своїх 
мандрах відвідує 
загадкову Ро-

сію...

03.05 Нiчний ефiр

05.35 Будинки мажорiв
09.00 М/с «Роги i копита. 

Повернення»
09.35 М/с «Пiнгвiни з 

Мадагаскару»
10.00 Готуй
11.00 Нашi в Рашi
12.00 Прокинутися 

знаменитим
13.00 Т/с «Татусевi дочки»
15.35 ШоумаSтгоуон
19.00 Х/ф «Гаррi Поттер i 

таємна кiмната»
22.10 Х/ф «Iсторiя лицаря»

Після загибелі 
свого пана слуга 
Вільям наважу-
ється на авантю-
ру. Юнакові вда-
ється змінити 
свій родовід і, 
присвоївши об-
ладунки та 
зброю, постати 
перед публікою 
молодим і родо-
витим лицарем 
Ульріхом фон 
Ліхтенштейном...

01.00 Спортрепортер
01.05 Х/ф «Домогтися 

успiху»
02.50 Т/с «У Фiладельфiї 

завжди сонячно»
03.35 Т/с «Останнiй акорд»
04.25 Чорний колiр 

порятунку
04.50 Країна людей
05.20 Тася
05.35 Марко 

Кропивницький

05.50 Легенди бандитської 
Одеси

06.15 Х/ф «За два кроки вiд 
«Раю»

07.45 Т/с «Прямуючи на 
пiвдень»

09.45 Залiзний Оскар
10.30 Крутi 90-тi
11.30, 01.55 Речовий доказ
12.00, 23.00 Свiдок
13.00 Х/ф «Клiнiка»
15.00 Т/с «УГРО-4»
19.00 Т/с «Павутиння-4»
00.00 Х/ф «Двiйник»

03.55 Агенти впливу
05.15 Уроки тiтоньки Сови
05.40 Правда життя

06.00, 05.20 Срiбний 
апельсин

07.00, 19.00, 03.30 Подiї
07.25 М/с «Ну, постривай!»
07.35 Т/с «Iнтерни»
08.00 На валiзах
09.00 Найкращий кухар на 

селi
10.00 Додому на свята
11.00 Т/с «Подружжя»
14.10, 22.00, 23.50 Т/с 

«Слiд»
17.00, 19.20 Т/с «Вiкторiя»
01.30 Х/ф «Вiддiл. По 

праву»
03.00 Щиросерде зiзнання
03.50 Т/с «Ведмежий кут»

09.25 М/с «Бiлка та Стрiлка. 
Пустотлива сiмейка»

09.45 М/с «Чорний плащ»
11.35 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
13.45 Одна за всiх
14.45, 22.20 Веселi мамзелi
15.25 М/ф «Новi пригоди 

Стiча»
16.35 М/ф «Бiлка та 

Стрiлка. Зорянi 
собаки»

18.25 Х/ф «Весiльний 
переполох»

20.30 Вiталька
21.30 Дайош молодьож!
23.00 Х/ф «Четвертий вид»
01.00 Альо, директор?!
01.50 Comedy Woman
02.40 До свiтанку

08.15 Чемпiонат Англiї. 
«Ман. Сiтi» – МЮ

11.00 Один на один з 
Гамулою

11.30 Чемпiонат Нiмеччини. 
«Баварiя» – 
«Борусiя» (М)

14.40 Чемпiонат Англiї. 
«Ньюкасл» – «Ман. 
Сiтi»

16.55 Чемпiонат Англiї. 
МЮ – «Сандерленд»

18.55 Чемпiонат Iталiї. 
«Удiнезе» – 
«Палермо»

20.55 Чемпiонат Iспанiї. 
«Гранада» – 
«Сосьєдад»

22.55 Чемпiонат Iспанiї. 
«Севiлья» – «Малага»
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СКАНВОРД

23:10 «ПІЖМУРКИ» 

ICTV
90-ті роки ХХ сторіччя. Епоха 
«стрілок». Сюжет фільму закру-
чується навколо валізки з герої-
ном. Саймон і Сергій повернуть 
її місцевому авторитетові Ми-
хайловичу або розпрощаються з 
життям.

23:55 «НІЧНИЙ ПРОДАВЕЦЬ» 

НОВИЙ КАНАЛ
У місті орудує маніяк. Його час — 
ніч. Його улюблена погода — 
дощ. І саме в таку ніч студент, 
який підробляє продавцем, за-
ступає на зміну. У цю ніч його бос 
вирушає у казино, а дружина 
боса вирішує розважитися.

00:35 «ПОХОРОН» 

1+1
Після вбивства Джонні Темпіо 
двоє його братів, Рей і Чез, зо-
бов'язані помститися за його 
смерть. Із завзяттям вони вер-
шать свій суд. Однак ця акція має 
трагічні наслідки для них са-
мих...

01:50 «ХРАНИТЕЛІ» 

ІНТЕР
Дія розгортається у паралельній 
реальності в Америці 1985 року. 
Тут супергерої стали частиною 
життя, а Годинник Судного Дня, 
завмерши за п'ять хвилин до 
півночі, відлічує час до зіткнення 
провідних світових держав.

06.10 Легенди бандитської 
Одеси

07.05 Т/с «Ленiнград»
11.30 Легенди карного 

розшуку
12.00, 04.15 Агенти впливу
13.00 Т/с «Спас пiд 

березами»
15.00 Т/с «Павутиння-4»
19.00 Т/с «По гарячих 

слiдах»
23.00 Крутi 90-тi
00.00 Х/ф «Майстер сходу»
01.45 Х/ф «Спорт 

майбутнього»
03.15 Речовий доказ
05.15 Уроки тiтоньки Сови
05.30 Правда життя

06.00 Срiбний апельсин
06.40 Подiї
07.00 Х/ф «Шаленi 

перегони»
09.00 Ласкаво просимо
10.00 Легенди
11.00 Т/с «Подружжя»
14.10 Т/с «Слiд»
16.00 Т/с «Вiкторiя»
19.00 Подiї тижня
20.00 Т/с «Вiкторiя»
21.20 Т/с «Iнтерни»
22.30 Т/с «Iнтерни»
00.15 Х/ф «Вiддiл. 

П'ятницький»
02.15 Т/с «Ведмежий кут»
03.45 Подiї тижня
04.30 Т/с «Ведмежий кут»
05.15 Срiбний апельсин

04.15 Великий бокс.           
С. Федченко –            
А. Азiзов

05.40 Найрозумнiший
07.05 М/с «Вiнкс»
08.00 М/с «Маша i Ведмiдь»
08.35 Глянець
09.35 Школа лiкаря 

Комаровського
10.10 Недiля з «Кварталом»
11.10 «Свати» бiля плити
11.35 Весiльний розмiр
12.35 Т/с «Йду тебе шукати»
20.00 Подробицi тижня
21.00 Х/ф «Честь Самурая»
23.00 Х/ф «Неiдеальна 

жiнка»

Втративши робо-
ту, Любаня та її 
11-річний син 
опиняються у 
скруті. Любаня 
намагається по-
зичити гроші у 
своєї подруги.  
Та погоджується, 
але з умовою,  
що Любаня допо-
може їй поверну-
ти коханого чоло-

віка.

01.05 Подробицi тижня
01.50 Х/ф «Хранителi»

04.20 Д/с «Секретнi 
територiї»

06.05 Х/ф «Мiй татусь, його 
коханка та я»

07.50 Мультфiльм
08.10 Ремонт +
09.00 Лотерея «Лото-

Забава»
10.10 М/с «Чiп i Дейл»
10.35 М/с «Чiп i Дейл»
11.00 Кулiнарна академiя
11.25 Давай, до побачення
12.55 Мультфiльм
13.35 Голос. Дiти
15.35 Х/ф «Непутяща 

невiстка»

При розлученні 
батьки шестиріч-
ного Дениса 
сплавили його ді-
дові з бабцею. 
Батько Дениса 
випадково гине, 
а рік потому до 
Рожкових приїж-
джає Ліза, мати 
Дениса, і вима-
гає повернути 

дитину...

19.30 ТСН
20.15 Голос. Дiти
22.50 Свiтське життя
23.50 ТСН
00.35 Х/ф «Похорон»

02.35 Х/ф «Мiй татусь, його 
коханка та я»

04.05 Х/ф «Артист»

05.55 Факти
06.20 Свiтанок
07.10 Квартирне питання
08.00 Анекдоти по-

українськи
08.35 Дача
09.10 Дивитися всiм!
10.25 ОлiмпiЛяпи
11.30 Козирне життя
12.00 Iнший футбол
12.25 Спорт
12.30 Наша Russia
13.05 Х/ф «Бiла стрiла»
15.10 Х/ф «Снайпер. 

Знаряддя помсти»
18.45 Факти тижня
19.45 Останнiй герой-2
21.15 Х/ф «Перевертень у 

погонах»
23.10 Х/ф «Пiжмурки»

01.30 Х/ф «Олiгарх»
Росія. Кінець ХХ 
сторіччя. Цей час  
назавжди змінив 
країну й усіх лю-
дей. Академіки 
зубожіли, молод-
ші наукові співро-
бітники знайшли 
неймовірні багат-
ства й владу, ста-
ли всемогутніми 
олігархами... Але 
за все треба пла-
тити!..

03.45 Iнтерактив. Тижневик
04.00 ПроЦiкаве
04.25 Свiтанок

05.10 Нашi улюбленi 

мультфiльми

05.40 Х/ф «Весiлля у 

Малинiвцi»

07.05 Снiданок 

з Ю. Висоцькою

07.15 Їмо вдома

08.35 МайстерШеф-2

13.30 Караоке на Майданi

14.30 Х-Фактор-3

19.00 Битва екстрасенсiв. 

Апокалiпсис

21.45 Х/ф «Четвер 12»

23.40 Х/ф «Рита»

Історія кохання 

двох людей, 

яким за... Життє-

вий досвід не до-

зволяє їм пов-

ною мірою пові-

рити одне одно-

му. Вони постій-

но чогось боять-

ся, через щось 

не можуть пере-

ступити. Осінь 

життя, як і осінь 

року...

01.45 Х/ф «Екiпаж»

03.50 Нiчний ефiр

05.55 Будинки мажорiв
07.45 Церква Христова
08.00 Запитайте у лiкаря
08.25 Будинки мажорiв
09.15 М/с «Роги i копита. 

Повернення»
09.55 М/с «Пiнгвiни з 

Мадагаскару»
10.15 Шоу Шара
11.15 Недiльний офiс
12.20 Т/с «Щасливi разом»
13.40 Х/ф «Iсторiя лицаря»
16.40 Х/ф «Гаррi Поттер i 

таємна кiмната»
20.00 ШоумаSтгоуон. 

Краще
22.50 Прокинутися 

знаменитим
23.50 Спортрепортер
23.55 Х/ф «Нiчний 

продавець»

01.50 Т/с «У Фiладельфiї 
завжди сонячно»

02.10 Т/с «Останнiй акорд»
03.00 Українцi. Надiя
03.55 Благословляю i 

молюся
04.25 Життя в обiймах 

квiтiв
04.40 Таємниця кохання. 

Олександрiя

08.35 Байдикiвка
09.35 М/с «Бiлка та Стрiлка. 

Пустотлива сiмейка»
09.45 М/с «Чорний плащ»
10.20 М/ф «Котяча 

вдячнiсть»
11.50 М/ф «Братик 

ведмедик»
13.35, 00.25 Альо, 

директор?!
14.40 М/ф «Бiлка та 

Стрiлка. Зорянi 
собаки»

16.30 Х/ф «Весiльний 
переполох»

18.35 Одна за всiх
19.40 Вiталька
20.55 Дайош молодьож!
21.55 Веселi мамзелi
22.35 Х/ф «Сестри»
01.15 Comedy Woman
02.05 До свiтанку

10.25, 12.25 Журнал. Лiга 
чемпiонiв УЄФА

10.50, 15.10 Street Style
11.00, 15.25, 04.20 Д/с 

«Найвидатнiшi 
футбольнi тренери 
свiту»

11.30 Futbol Mundial
11.55, 04.45 Один на один з 

Гамулою
12.55 Чемпiонат Iспанiї. 

«Сарагоса» – 
«Леванте»

15.55 Чемпiонат Iталiї. 
«Мiлан» – «Пескара»

17.55 Чемпiонат Англiї. 
«Вест Бромвiч» – 
«Вест Хем»

19.55 Чемпiонат Iспанiї. 
«Реал» – «Еспаньол»

21.55 Чемпiонат Iспанiї. 
«Барселона» – 
«Атлетико»

00.15 Чемпiонат Iталiї. 
«Мiлан» – «Пескара»

06.00 Ранкова молитва
06.10, 11.20 Крок до зiрок
06.50 Час культури
07.20 Моя земля – моя 

власнiсть
07.30 Сiльський час
08.00 Укравтоконтинент
08.25 Кориснi поради
08.40 7 природних чудес 

України
09.05 Хто в домi хазяїн?
09.25, 12.25, 03.30 

Футбол. Клубний ЧС-
2012

12.00 Золотий гусак
14.20, 16.00, 02.00, 02.45 

Бiатлон. Кубок свiту. 
Мас-старт

15.05 Шеф-кухар країни
16.45 Дiловий свiт
17.15 Маю честь запросити
18.05 Зiрки гумору
19.00 Плавання на короткiй 

водi. ЧС
20.50 Офiцiйна хронiка
21.00, 01.20 Пiдсумки 

тижня
21.30 Україна iнновацiйна
21.40 Головний аргумент
21.50 Точка зору
22.10 Фольк-music
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
23.35 Олiмпiйський виклик
23.50 Концерт В. Павлiка 

«Освiдчення»
01.50 Кабмiн: подiя тижня
05.30 Околиця
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ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

УКРАЇНСЬКА ЯКІСТЬ

Колектив відділу прикордонної служби «Павловичі» Львівського 
прикордонного загону сердечно вітає з Днем народження 
першого заступника начальника Львівського прикордонного 
загону – начальника штабу підполковника КОТОВА Михайла 
Борисовича! Бажаємо Вам міцного здоров’я,  широкого 
життєвого шляху та плідної роботи на благо нашого краю! Нехай 
у Ваших задумах завжди буде мудрість, у службових справах – 
підтримка однодумців, у серці – добре і сонячно від людської 
вдячності! Нехай Ваш життєвий і професійний шлях буде 
наповнений новими злетами та досягненнями, а все зроблене 
Вами добро вертається сторицею! Нехай щастить завжди та 
всюди, і хай Бог благословляє усе Ваше подальше життя! 

Колектив Інформаційного агентства ДПСУ вітає з Днем 
народження помічника начальника Львівського прикордонного 
загону – начальника прес-служби майора МЕЛЬНИК Ярославу 
Богданівну!
Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині!
Нехай обминають тебе болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога,
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається!
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого тобі ми бажаєм!

Персонал Львівського прикордонного загону щиро вітає з Днем 
народження заступника начальника Львівського прикордонного 
загону – начальника інженерно технічного відділу майора 
СТАРОГО Андрія Михайловича!
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!

Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

Колектив відділу прикордонної служби «Порубне» щиро й 
сердечно вітає з Днем народження лейтенанта СЕМЕНЮКА 
Андрія Сергійовича, прапорщика ШПАКА Василя 
Ярославовича, старшину КРОЧАК Віру Василівну, старшину 
ДОВГАНЯ Дениса Івановича, молодшого сержанта ВОЛКОВУ 
Оксану Олександрівну! Прийміть наші найщиріші вітання 
з Днем народження! Від усього серця бажаємо Вам міцного 
здоров’я та життєвої наснаги, професійних успіхів та особистих 
досягнень, сімейного щастя, злагоди й добробуту у Вашій оселі! 
Нехай здійсняться усі заповітні мрії, а будь-які повороти долі 
завжди відкривають лише нові обрії майбутніх перспектив! 
Щастя Вам, радості, добра та благополуччя!

Персонал Львівського прикордонного загону щиро вітає 
з Днем народження відповідального виконавця групи режиму і 
захисту інформації старшого прапорщика САС Любов Ігорівну!
Незабутніх вражень, щасливих подій, 
Здійснення задумів, втілення мрій! 
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє, 
Справджуються завжди заповітні мрії. 
Хай палають в серці почуття високі, 
А доля дарує повні щастям роки.

Колектив ветеранів-прикордонників Одеського прикордонного 
загону щиро та сердечно вітає з Днем народження вдову 
прикордонника ПОЛЯНЦЕВУ Тетяну Федорівну! У цей 
святковий день зичимо різнобарвний віночок світлих і теплих 
побажань, міцного здоров’я, мудрості та теплого затишку у 
рідному домі!

 від 29 листопада 2012 року№ 601 – ОС                               
по Адміністрації Державної прикордонної служби України
підполковник 
майору ПЕТРЕНКУ Юрію Григоровичу                                         

від 28 листопада 2012 року № 599 – ОС                              
по Західному регіональному управлінню Державної 
прикордонної служби України
підполковник медичної служби
майору медичної служби КУЗНЄЦОВУ Олександру 
Павловичу 

від 26 листопада 2012 року № 597 – ОС                             
По Південному регіональному управлінню Державної 
прикордонної служби України
полковник
підполковнику АЛІЄВУ Рустаму Вагіфовичу 

По Західному регіональному управлінню Державної 
прикордонної служби України
підполковник
майору КОЛЯДЕНКУ Андрію Вікторовичу                                    
По Азово-Чорноморському регіональному управлінню 
Державної прикордонної служби України
майору ЄРМАКОВУ Денису Юрійовичу                                   

від 03 грудня 2012 року № 610 – ОС                        
По Південному регіональному управлінню Державної 
прикордонної служби України
полковник
підполковнику САГІНУ Андрію Анатолійовичу

Управління кадрів АДПСУ 

МИТЬ РОЗРЯДКИ

– Скажіть, у чому різниця між цим і цим те-
лефонами?
– Різниця між цим і цим телефонами у тому, 
що ось цей – МР3-плейєр, а ось цей – фото-
апарат...

*  *  *
 Сьогодні вперше побачив один з найшвид-
ших каналів передачі даних: 4 гігабіти в се-
кунду! Пилосос засмоктав флешку...

*  *  *
Грецький салат, простоявши з тиждень в хо-
лодильнику, насправді не псується. Він стає 
античним!

*  *  *
На сьогоднішній день не обов’язково ви-
вчати таблицю Менделєєва по підручнику, 

достатньо лише зайти до супермаркету, взяти 
будь-який продукт харчування та прочитати 
його склад.

*  *  *
Розмовляють два чоловіки про НЛО. Один 
каже:
– От ми з кумом, наприклад, зіткнулися із 
НЛО у мене вдома.
– Тобто?
– Ми зайшли до мене додому за гітарою у 3-й 
годині ночі, а моя дружина вже чекала. Як 
результат, я зустрівся з літаючою тарілкою, а 
кум – з літаючою сковорідкою.

*  *  *
Перш ніж закохатися з першого погляду, пе-
ревірте зір.

Þрій ЗАНОЗ

Побратимські зв’язки між Києвом і 
Чикаго встановлені понад 20 років тому. 
Українська громада тут є третьою за кіль-

кістю етнічною групою після поляків і 
мексиканців та налічує близько 150 тисяч 
осіб. Вихідці з України мешкають в Чикаго 
в основному в районі, який носить назву 
«Українське село». Завдяки наполегливості 
і зусиллям української громади там діють 
три церкви, культурний центр, національ-
ний музей, український музей сучасного 
мистецтва, щоденна католицька школа, 
яка акредитована американським департа-
ментом освіти, кредитна спілка тощо.

До речі, коріння мера Чикаго Рама 
Емануеля пов’язано з Україною: його дід 
1905 року емігрував з Одеси. Особисто ж 
Рам Емануель цікавиться і вивчає історію 
Східної Європи і дуже обізнаний щодо по-
літичної і економічної ситуації в Україні та 
її столиці.                                                                n

НАШОГО ЦВІТУ – ПО ВСЬОМУ СВІТУ

Київська вулиця в Чикаго
За ініціативи української громади міста Чикаго (США) одній 

із вулиць мегаполіса, яка пролягає саме через «Українське 
село» і є найдовшою в Америці, присвоєно почесне 
найменування міста-побратима Києва.

Влас. інф.

«Кримський півострів з його чутли-
во зігненим Чорноморським узбереж-
жям – рай класу французької Рів’єри, 
але значно дешевший. 300 днів у році 
тут тепло і сонячно», – зазначають ав-
тори рейтингу і рекомендують відвідати 
півострів з травня по жовтень, зупиня-
тися у готелях на південному березі, а 
також спробувати страви традиційної 
кримсько-татарської кухні. А серед най-
кращих місць Криму вказують базу під-
водних човнів у Балаклаві, Лівадійський 

палац, завод вин у Масандрі та соляні 
курорти.

У редакції журналу зазначають, що 
Крим – це улюблене місце відпочинку 
російських царів і радянських вождів, це 
місце з багатою історією, культурою та 
унікальною природою.

У ТОП-20, рекомендованих до відві-
дування місць на планеті, увійшли також 
французький Марсель, індонезійський 
округ Раджа Ампато, італійська Равенна, 
держава Малаві в Східній Африці...       n

Крим – у ТОП-20 курортів світу
За версією журналу 

National Geographic, 
Кримський півострів очолив 
двадцятку місць на планеті, 
які треба обов’язково 
відвідати 2013 року.


