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Державний кордон України перетнуло

1,5 млн. 
осіб

 381 тис. 
транспортних засобів>

Затримано 
за незаконне 
перетинання 
кордону

42 
особи

Вилучено

8 од.
зброї

Затримано

на 720 тис. грн.
контрабандних товарів

з них 8
незаконні мігранти

> > 6 од.
боєприпасів
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>
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ТЕТ–А–ТЕТ ЗГАДАЙМО, ДРУЖЕ, ЯК МИ СЛУЖИЛИ

Свого часу профспілки увійшли до історії буквально 
«із боєм» за права найманих працівників. І чимало 
сьогоднішніх норм – таких як 8-годинний робочий 
день, обов’язкові вихідні та щорічні відпустки, оплата 
«лікарняних» та завчасне попередження про звільнення 
є результатом тієї боротьби. Про те, наскільки сьогодні 
захищені права держслужбовців і працівників нашого 
відомства, ми спілкуємося з головою Об’єднаної 
профспілкової організації ДПСУ Антоніною Птицею.

Підтримати, захистити, допомогти

НА ДОЗВІЛЛІ

Програма телепередач 
на 16 – 22 грудня 2013 року

8-11
стор.

ДОЛІ ЛЮДСЬКІ

Найповажніший ветеран Маріуполя
Полковник у відставці Яків Беленець – справжня гордість 

ветеранської організації Донецького прикордонного загону, учасник 
Фінської та Великої Вітчизняної воєн, кавалер багатьох державних 
нагород. Днями Якову Юхимовичу виповнилося 95 років. Свій день 
народження ветеран зустрів у колі чотирьох поколінь своєї сім’ї. Також 
до ювіляра завітали ветерани на чолі з заступником голови ветеранської 
організації Донецького прикордонзагону підполковником запасу 
Сергієм Æивовим та керівництвом загону.  

Сьогодні редакція «Прикордонника 
України» відкриває нову рубрику. 
Інформаційний привід у нас більш ніж 
вагомий. Наступного, 2014 року, ми будемо 
відзначати 90-річчя Червонопрапорного 
Західного прикордонного округу. І хоча основні 
урочистості відбудуться 25 лютого, газета 
протягом  усього наступного року розповідатиме 
про людей кордону, друкуючи ваші, шановні 
читачі, листи та світлини.

Кордон починається з людей

Кротоманія 
по-луганськи

5
стор.
55

стор.стор.

Коли готувався цей номер, надійшла 
інформація про виявлення у надрах Луганщини 
біля кордону з Росією одразу чотирьох 
трубопроводів. Одну трубу за свіжими слідами 
ґрунту на снігу знайшли прикордонники відділу 
«Краснодон». Вона починалася за 40 метрів 
від держкордону і на глибині до 1 метра на 
кілометр тяглася вглиб країни. Скористатися 
цією комунікацією контрабандисти не встигли.

Інші три трубопроводи за допомогою 
екскаватора ліквідувала міжвідомча група 
на ділянці відділу «Свердловськ» у місцях, 
визначених під час моніторингу ділянки з 
допомогою георадара «EZYRAD». Дві труби, 
прокладені за кілька сантиметрів одна від 
одної, прикопані на глибині до 1 метра, 
тяглися на 1500 метрів до кордону. Третій, 
схожий трубопровід, пролягав за якусь сотню 
метрів. Знайдені підпільні нафтогони 
доповнили і без того рекордний 
показник, адже цього року на ділянках 
відділів «Краснодон» і «Свердловськ» 
виявили аж 48 нелегальних 
трубопроводів… 

4
стор.

7
стор.

6
стор.
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НОВИНИ УКРАЇНА–РОСІЯ

УРЯДОВЕ РІШЕННЯ

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Підтвердити фінансову спроможність

Питання кордону розглянyть 
на найвищому рівні

Андрій ДЕМЧЕНКО 

Проект даної постанови підго-
товлений Адміністрацією Держ- 
прикордонслужби з метою ре-
алізації вимог законів України 
«Про правовий статус іноземців 
та осіб без громадянства» і «Про 
прикордонний контроль», яки-
ми передбачено встановлення 
Кабінетом Міністрів порядку 
підтвердження іноземцями та 
особами без громадянства до-
статнього фінансового забезпе-
чення для їхнього в’їзду, пере-
бування, транзитного проїзду 
та виїзду за межі України. До-
кументом передбачається, що  
розмір достатнього фінансово-
го забезпечення становитиме 
20-кратний прожитковий міні-
мум на одну особу з розрахунку 

на місяць. Раніше розмір фінан-
сового забезпечення було визна-
чено Правилами в’їзду іноземців 
та осіб без громадянства в Укра-
їну, їх виїзду з України і транзит-
ного проїзду через її територію, 
затвердженими постановою Ка-
бінету Міністрів України 1995 
року, які торік втратили чинність.

Також постанова містить 
методику розрахунку розміру 
фінансового забезпечення й 
способи здійснення контролю 
за наявністю достатнього фінан-
сового забезпечення. Зокрема, 
під час оформлення запрошень 
на отримання візи для в’їзду 
в Україну, безпосередньо під 
час оформлення віз для в’їзду в 
Україну та у ході здійснення при-
кордонного контролю в пунктах 
пропуску через державний кор-
дон чи продовження строку пе-
ребування.                                      n

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок 
підтвердження достатнього фінансового 
забезпечення іноземців та осіб без громадянства 
для в’їзду в Україну, перебування на території 
України, транзитного проїзду через територію 
України й виїзду за її межі, а також визначення 
розміру такого забезпечення.

Олег БОЙКО

Зокрема, днями на засіданні Уряду 
Прем’єр-міністр України Микола Азаров 
повідомив, що нині Уряд інтенсивно пра-
цює над підготовкою документів на засі-
дання Українсько-Російської міждержав-
ної комісії. Серед цих документів, зокрема, 
Меморандум про спільні дії з організації 
будівництва транспортного переходу через 
Керченську протоку, Угода між Кабінетом 
Міністрів України і Урядом Російської Феде-
рації про практичне організаційно-технічне 
забезпечення спільного контролю в пунктах 
пропуску через українсько-російський дер-
жавний кордон, розповів глава Уряду. 

Загалом, як повідомляє Інформагентство 
УНІАН, у Москві планується підписати не 
менш як 13 двосторонніх документів. Се-
ред них, крім названих вище, які належать 
до «прикордонного блоку» також може бути 
підписаний протокол між Кабінетом Міні-
стрів України і урядом Російської Федера-
ції про визначення пункту пропуску через 
російсько-український державний кордон 
“Куйбишеве” для здійснення спільного 
контролю контрольними органами дер-
жав Сторін, а також угода між Кабінетом 
Міністрів України і урядом Російської Фе-
дерації про взаємодію і співпрацю при на-
данні контрольними органами необхідних 
будівель, приміщень, споруд, обладнання, 
пристроїв і технічних засобів для здійснен-
ня спільного контролю в пунктах пропуску 

через українсько-російський державний 
кордон. Водночас країни планують активізу-
вати роботу з боротьби з незаконним обігом 
наркотиків. У зв’язку з цим готується до під-
писання Угода про співпрацю між Держав-
ною службою України з контролю за нар-
котиками і ФСКН Росії, а також протокол 
про організацію прикордонної співпраці між 
Службою безпеки України і ФСКН Росії.

Крім цього, очікується, що під час засі-
дання комісії у Москві буде вирішено низку 
питань економічного та культурного харак-
теру. «Це всі питання, над якими ми працю-
вали більше 2-х років. Зараз ми близькі до їх 
вирішення», – сказав Микола Азаров щодо 
пакету документів, які Уряд готує на шосте 
засідання Українсько-Російської міждер-
жавної комісії.                                                      n

Під час шостого засідання Українсько–Російської міждержавної комісії, 
яке має відбутися 17 грудня в Москві під головуванням Президента 
України Віктора Януковича і Президента Росії Володимира Путіна 
планується підписання низки двосторонніх документів. Серед іншого 
очікується, що в Білокам’яній буде підписано кілька документів, які 
стосуються пропуску через державний кордон.

Олена ТАЩИЛІНА 

Перший компонент проекту – у розмі-
рі 200 млн. доларів – піде на фінансування 
розширеної програми державної соціаль-
ної допомоги малозабезпеченим сім’ям. 
Він надаватиметься Міністерству фінансів 
як складова доходної частини державного 
бюджету. Другий компонент – у розмірі 100 
млн. доларів – буде надано Мінсоцполітики 
на підвищення ефективності системи со-
ціальної підтримки. Започаткування цього 
проекту  наступного року допоможе як бю-

джету України в цілому, так і Міністерству 
соціальної політики безпосередньо посили-
ти соціальний захист вразливих категорій 
населення.

Також, за словами міністра соціальної 
політики України Наталії Королевської, 
Мінсоцполітики наполягатиме, щоб до 
проекту було включено заходи щодо запро-
вадження сімейних форм виховання для 
дітей-сиріт і системи дистанційного навчан-
ня персоналу органів соціальної сфери. «Ми 

категорично проти застарілих інтернатних 
форм виховання, і тому звертаємо вашу ува-
гу на це питання. Також для нас, безумовно, 
важливим є підвищення професійного рівня 
фахівців соціальної сфери, підняття пре-
стижності роботи у соціальній сфері», – на-
голосила міністр.

У свою чергу, голова Представництва 
Світового банку Чімяо Фан зазначив, що 
протягом останнього тижня разом з іншими 
представниками фінансової установи відві-
дав низку управлінь соціального захисту на-
селення у східних областях України. «Мені 
приємно відзначити, що ми задоволені по-
баченим. Цей візит, а також проект ще біль-
ше посилюють наше бажання співпрацюва-
ти», – сказав він. 

Також, аби продемонструвати бажання 
співпрацювати і підкреслити важливість цього 
проекту, представники Світового банку висло-
вили готовність у рамках проекту співфінан-
сувати щорічне збільшення програми допо-
моги малозабезпеченим сім’ям на 25% – у разі 
збільшення видатків держави на ці цілі.           n

n Реадмісія 
імплементується

Український Уряд прийняв 
розпорядження «Про підписання 
Імплементаційного протоколу 
між Кабінетом Міністрів України 
та Урядом Естонської Республіки 
до Угоди між Україною та 
Європейським Співтовариством 
про реадмісію осіб».  Проектом 
Імплементаційного протоколу 
передбачено вжиття подальших 
заходів щодо посилення 
двостороннього міжнародного 
співробітництва у сфері протидії 
нелегальній міграції, а також 
створення правових підстав та 
визначення порядку здійснення 
реадмісії осіб між Україною та 
Естонією. Також документом 
визначено компетентні органи, 
що  здійснюватимуть реадмісію 
осіб, пункти пропуску через 
державний кордон України, у яких 
здійснюватиметься приймання–
передавання осіб, а також порядок 
подання та виконання запитів 
про реадмісію компетентними 
органами обох держав.

Наталія УСТЬЯНЦЕВА

n Мобільну 
«міграцію» 
перенесено 
на липень

Послуга з перенесення 
абонентського номера на 
мережах мобільного зв’язку 
буде доступною з липня 2014 
року. Таке рішення прийнято 
Національною комісією, що 
здійснює державне регулювання 
у сфері зв’язку та інформатизації 
(НКРЗІ). Слід зазначити, 
що у квітні нинішнього року 
НКРЗІ спільно з операторами 
телекомунікацій домовилися 
про надання абонентам 
мобільного зв’язку послуги з 
перенесення абонентського 
номера із 20 грудня 2013 року. 
Однак, під час виконання 
операторами та Адміністратором 
центральної бази даних 
(ЦБД) положень Технічних 
вимог до телекомунікаційних 
мереж України виникла 
необхідність врахування 
деяких організаційних та 
технічних особливостей, що 
потребують додаткового часу 
на їх реалізацію. Таким чином 
терміни впровадження послуги 
перенесено на 1 липня 2014 року.

Юрій ЗАНОЗ

n Петриківка 
у спадщині 
ЮНЕСКО

5 грудня на 8-й сесії 
Міжурядового комітету 
ЮНЕСКО, яка проходила в місті 
Баку (Республіка Азербайджан) 
було прийнято рішення про 
включення Петриківського 
розпису до Списку нематеріальної 
культурної спадщини. У засіданні 
взяли участь 600 експертів з 
95-ти країн світу. Включення 
Петриківки до спадщини 
ЮНЕСКО означає визнання її 
у всьому світі. Отож тепер вона 
стала не тільки брендом України, 
але ще й одним зі світових брендів. 

Світлана ДЕЙЧУК

Світовий банк надасть Україні 300 млн. доларів
Міністерство соціальної політики 
та Світовий банк домовилися 
про надання Україні 300 млн. 
доларів на реалізацію протягом 
найближчих 6–ти років проекту 
«Модернізація системи 
соціальної підтримки населення 
України».
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УКРАЇНИ

ГАРЯЧІ БУДНІ

КОНКУРС МАЛЮНКА

n Вибухова 
контрабанда

Оглядова група пункту 
пропуску «Куп’янськ», що 
на Харківщині, виявила 7200 
петард, які незаконно віз через 
кордон провідник поїзда «Київ-
Астана». Громадянин Казахстану 
заховав свій вибуховий багаж 
серед білизни на третій полиці 
купе. На залізничника оформили 
адмінпротокол, а прихований від 
контролю товар вилучили.

Олександр МОСКВІН

n Нічний гонщик 
Серед ночі у пункт пропуску 

«Ізварине» на великій швидкості 
влетів автомобіль «Хюндай-
Соната» з російськими 
номерами. Іномарка, не 
зупиняючись, мчала в 
Росію. Стримати її вдалося, 
застосувавши засіб примусової 
зупинки. Як з’ясувалося, водій 
автомобіля, 30-річний росіянин, 
перебував у стані алкогольного 
сп’яніння. Він пояснив, що був 
напідпитку і намагався утекти 
від співробітників ДАІ. Стосовно 
затриманого складено протоколи 
адміністративного провадження, 
порушника та автомобіль 
передано співробітникам ДАІ.

Віталій ÃОРДІЙЧУК

n Покинули 
авто і горілку

На Сумщині дільничний 
інспектор прикордонної 
служби відділу «Краснопілля» 
виявив неподалік від 
держрубежу підозрілий 
«УАЗ» без водія. В  автомобілі 
без реєстраційних номерів 
охоронці кордону знайшли 
320 пляшок горілки, картонні 
ящики з електрообладнанням, 
чохлами до планшетів та 
мобільних телефонів. Неподалік 
прикордонники  виявили 
причіп, також без номерів. У 
ньому знаходились 18 металевих 
гільз блоку циліндрів до 
двигунів сільськогосподарської 
техніки. Наразі проводяться 
заходи щодо пошуку осіб, 
причетних до протиправної 
діяльності. Автомобіль та 
причіп з вантажем передано 
співробітникам органів 
Міністерства доходів і зборів. 

Роìан ТКАЧ

n Паспорти 
в шоколаді

Трьох громадянок Молдови 
з фальшивими паспортами 
затримали днями в аеропорту 
«Одеса». Æінки намагалися 
вилетіти рейсом «Одеса–
Стамбул». Прикордонники 
мали інформацію про 
можливе порушення, тож 
вирішили спільно з митниками 
ретельно перевірити 
мандрівниць. У їхньому 
багажі знайшли коробку 
з-під цукерок «Вечірній 
Київ», де було заховано 3 
паспорти громадянок Росії із 
переклеєними фотокартками. 
За допомогою цих паперів 
молдованки хотіли потрапити в 
Туреччину. 

Оксана ПОЧТОВА

Роìан ТКАЧ 

У затишній актовій залі зі-
бралися керівництво та персо-
нал управління загону, пись-
менники, рідні та друзі поета, 
представники ЗМІ. Також на за-
прошення автора у заході взя-
ли участь колишні начальники 
Сумського прикордонного за-
гону та Управління СБУ України 
в Сумській області, керівництво 
міста та області, депутати, а та-
кож ветерани-прикордонники.

Поет представив присутнім 
свої вірші. Він читав твори, при-
свячені кордону, військовому 
обов’язку, Батьківщині, справ-
жнім бойовим товаришам, жін-
кам і дітям кордону та різним 
життєвим історіям, пов’язаним 
з охороною держрубежу. 

Слід зазначити, що стилю 
Юрія Øтики притаманні кон-
кретність, екскурси в історію 
радянського кордону, чуттєві ре-
акції на різні події прикордон-
ного життя. Це й не дивно, адже 
автор – ветеран Прикордонних 
військ, майор контррозвідки. У 
його творчому доробку премія 
Держприкордонслужби Украї-
ни «Смарагдова ліра» за збірки 
віршів «Моя граница» (2004 р.) 

і «Встреча с границей» (2005 р.);  
премія ФСБ Росії «Золотое 
перо границû» за збірку «Гра-
ни границû» (2006 р.), а та-
кож премія Всеукраїнського 
літературно-музичного фести-
валю пам’яті воїнів-інтерна-
ціоналістів «Розстріляна моло-
дість». А за четверту книгу «Я 
приш¸л в ýтот мир» (2010 р.) 
рішенням Союзу письменників 
баталістів і мариністів Росії ав-
тора нагороджено медаллю «Ге-
нералісимус А. Суворов».

До речі, за представлену збір-
ку видавництвом газети Мін-
оборони Росії «Красная Звезда» 
Юрій Øтика нагороджений 
пам’ятною медаллю фронтово-
го кореспондента «Константин 
Симонов». А в травні наступ-
ного року книга буде представ-
лена на щорічному конкурсі 
Держприкордонслужби  Укра-
їни «Смарагдова Ліра».

Завершуючи творчий вечір, 
Юрій Øтика, як автор і офі-
цер, який пройшов тернистими 
стежками кордону СРСР – з 
Іраном, Польщею, Китаєм, Ту-
реччиною, Øвецією і Фінлян-
дією – подякував усім присут-
нім за участь у презентації його 
книги, презентував підписані 
примірники збірки і наостанок 
промовив: «Маю честь».           n

Тетяна БАБІЙ 

У конкурсі взяли участь діти 
віком від шести до одинадцяти 
років з Хмельницького палацу 
творчості дітей і юнацтва, Ста-
рокостянтинівської загально-
освітньої школи ¹1, Академії 
творчості та мистецтва Хмель-
ницького коледжу технологій і 
дизайну та Центру національно-
го виховання учнівської молоді. 
Малюнки, а їх було представлено 
на конкурс понад 100, готували-
ся завчасно, що дало можливість 
об’єктивно оцінювати кожен 
малюнок. А їхні автори у своїх 
роботах найчастіше зображали 
сміливих і мужніх прикордонни-
ків, чиєю службою вони не лише 
захоплюються, а й багато хто із 
них, коли стане дорослим, мріє 
бути в строю «зелених кашкетів».

Підсумки конкурсу під-
бив перший заступник ректора 
НАДПСУ генерал-майор Вале-
рій Калюжний. Наголосивши на 
значимості подібних заходів для 
підняття іміджу «зелених каш-

кетів» серед місцевого населен-
ня, він, під дружні оплески при-
сутніх та радісні усмішки дітей, 
нагородив грамотами всіх учас-
ників конкурсу. Призові місця 
вибороли: Хмельницький палац 
творчості дітей та юнацтва, Ста-
рокостянтинівська загальноос-
вітня школа  ¹1, а третє місце 
розділили між собою академія 
творчості та мистецтва Хмель-
ницького коледжу технологій і 
дизайну та Центр національного 
виховання учнівської молоді.

За рішенням комісії кон-
курсу кращими були визнані 
малюнки Ірини Польнюк – 9 
років, Анни Люби – 6 років, 
Анастасії Рожак – 12 років, Ма-
рії Грушко – 7 років, Анастасії 
Кіт – 7 років, Христини Гав-
релюк – 8 років та Олександри 
Таравської – 9 років. ¯х нагоро-
дили дипломами та цінними по-
дарунками.

Після завершення церемо-
нії нагородження курсанти-
прикордонники влаштували для 
дітей святковий концерт, по-
радувавши присутніх цікавими 
творчими номерами.                  n

ПОЕТИЧНИМИ РЯДКАМИ

Кордон – очима дітей
У Національній академії Державної прикордонної 
служби України імені Богдана Хмельницького 
відбулася виставка дитячих малюнків 
«Прикордонна служба очима дітей». Захід 
проводив факультет правоохоронної діяльності 
та правознавства вишу спільно з Хмельницькою 
міською громадською організацією «Спілка митців 
народного та сучасного мистецтва».

У Національній академії Державної прикордонної 
служби України імені Богдана Хмельницького 
відбулася виставка дитячих малюнків 
«Прикордонна служба очима дітей». Захід 
проводив факультет правоохоронної діяльності 
та правознавства вишу спільно з Хмельницькою 
міською громадською організацією «Спілка митців 
народного та сучасного мистецтва».

Маю честь…
В управлінні Сумського прикордонного загону 
відбулася презентація книги Юрія Штики 
«Путь равен жизни…». Це вже п’ята поетична 
збірка, в якій автор продовжив тему кордону та 
людей, причетних до нього в різні періоди – від 
громадянської війни до наших днів. 

Ãåíåðàëó àðì³¿ Óêðà¿íè Ëèòâèíó Ì.Ì.

Øановний генерале арìі¿ Укра¿ни, 
øановний Миколо Михайлови÷у, дорогий друæе!

Ïåðø çà âñå õîò³â áè âèñëîâèòè ñâîþ âèñîêó âäÿ÷í³ñòü çà Âàø ëþá’ÿçíèé ïîäàðó-
íîê – ï³äïèñàíó Âàìè êíèãó «²íòåãðîâàíå óïðàâë³ííÿ êîðäîíàìè». Êîëè ÿ ÷èòàâ öþ 
êíèãó, äî ìåíå ïðèéøëî áàãàòî ñïîãàä³â ñòîñîâíî íàøèõ äðóæí³õ ³ âèñîêîïðîôåñ³éíèõ 
çóñòð³÷åé ó ìèíóë³ ðîêè. Âàø êóðñ íà ðîçáóäîâó â³äîìñòâà òà éîãî ìîäåðí³çàö³þ â³ä-
ïîâ³äíî äî ñó÷àñíèõ âèêëèê³â áåçïåö³ âðàçèëè ìåíå ùå íà ïåðø³é íàø³é ç Âàìè çóñòð³÷³.

Âàøà êíèãà â³äêðèëà íîâó ñòîð³íêó â óïðàâë³íí³ êîðäîíàìè Óêðà¿íè ³ ïðåäñòàâëÿº 
ñîáîþ òå, ùî ìàòèìå äîâãîòðèâàëèé âïëèâ íà ðîçâèòîê Âàøî¿ Ñëóæáè â íàéáëèæ÷³ 
ðîêè. Öå âïëèíå íå ëèøå íà Óêðà¿íó, àëå é íà á³ëüø øèðîêèé ãåîãðàô³÷íèé êîíòåêñò 
ó çâ’ÿçêó ç³ ñòðàòåã³÷íèì ðîçòàøóâàííÿì òà áàãàòîñòîðîíí³ìè ì³æíàðîäíèìè â³ä-
íîñèíàìè, ÿê³ ó Âàñ º. Çîêðåìà, Âè º âèñîêîïîâàæíèì ó ªâðîï³ é Âàø³ ïîãëÿäè ïðè-
âåðòàþòü óâàãó áàãàòüîõ êåð³âíèê³â, ÿê³ íàñë³äóâàòèìóòü Âàø³ ïîãëÿäè.

Öÿ ÷óäîâà ðîáîòà ì³ñòèòü ÿê òåîðåòè÷í³, òàê ³ ïðàêòè÷í³ åëåìåíòè, ùî ðîáèòü 
¿¿ êîìïëåêñíîþ òà âàæëèâîþ. Â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â òàê³ ïóáë³êàö³¿ º íåçáàëàíñîâàíè-
ìè, ç äîì³íóâàííÿì àáî ïðàêòè÷íî¿, àáî òåîðåòè÷íî¿ ñêëàäîâî¿. Ó äàíîìó æ âèïàäêó, 
êîëè âñå, áåçóìîâíî, áàçóºòüñÿ íà Âàøîìó áàãàòîìó äîñâ³ä³ òà ïðàêòèö³, Âè äîñÿãëè 
äîñêîíàëèõ ïðîïîðö³é.

Äîðîãèé äðóæå, ïðèéì³òü ìîþ âèñîêó ïîâàãó òà øàíó çà Âàøó â³äì³ííó ðîáîòó òà 
äîçâîëüòå ïîáàæàòè Âàì ³ Âàø³é ïðîôåñ³éí³é êîìàíä³ óñï³õ³â ó ìàéáóòíüîìó!

 Ç íàéêðàùèìè ïîáàæàííÿìè,
Доктор Ôеренс БАНÔІ, 

Директор ªвропейського поліöейського коледæу

ЛИСТ–ПОДЯКАФОТОФАКТ

У Навчальному центрі Державної прикордонної 
служби України відбувся черговий випуск прикор-
донників. 368 юнаків та дівчат отримали випускні 
свідоцтва, з якими відправилися  в усі органи й під-
розділи охорони державного кордону для подальшого 
проходження нелегкої, але дуже почесної служби охо-
ронців рубежів Вітчизни.

Катерина СОРОКОПУД
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ТЕТ–А–ТЕТ

 
Спілкувалася Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

– Антоніно Миколаївно, Ви вже десять 
років очолюєте профспілкову організацію. 
За цей період щось змінилося? І чи можливі 
якісь суттєві зміни у відносинах працівників 
і роботодавців у правоохоронній сфері?

– Якщо порівнювати тодішню і сучас-
ну профспілку, то неозброєним оком по-
мітно: це дві різні організації. Змінилося 
абсолютно все, починаючи від законодав-
чого врегулювання її діяльності та закін-
чуючи свідомістю самих членів профспіл-
ки. Коли я тільки обійняла цю посаду у 
профспілковій організації налічувалося 26 
членів, сьогодні ж ця цифра збільшилася 
до понад 4 тисяч. 

На даний час у кожній комісії, 
що прий має рішення в соціально-
економічній сфері, обов’язково присутні 
декілька представників профспілки, аби 
про держслужбовців і працівників «випад-
ково» не забули, встановлюючи, напри-
клад, розмір надбавки до заробітної плати 
тощо. Але основне досягнення за ці роки, 
як на мене, – це об’єднання всіх профспі-
лок прикордонної служби. Адже раніше не 
було єдиного центру, який би координував 
їх діяльність. Більше того, значна кількість 
відомчих організацій перебувала в складі 
обласних комітетів профспілок чи, напри-
клад, Збройних Сил України. Наразі ж ми 
– єдиний організм. А гуртом набагато лег-
ше відстоювати свої інтереси.

– Часто навіть самі члени профспілок не 
зовсім правильно розуміють роль цих об’єднань. 
Окресліть, будь ласка, їх конкретніше.

– Єдина мета діяльності профспілко-
вої організації – це виключно соціальний 
захист державних службовців, працівни-
ків Служби та членів їхніх сімей. Не при-
ховуватиму, що нерідко профспілку плу-
тають із фондом одноразової допомоги чи 
прихистком у разі, коли заходить мова про 
скорочення посади або трапляється ще 
якась неприємність. Мені прикро, що для 
людей один відсоток від заробітної платні 
(саме стільки становить щомісячний вне-
сок члена профспілки) часто виявляється 
непомірною сумою.

– А яким чином ці витрати компенсу-
ються?

– Зауважу, що компенсуються вони, 
як-то кажуть, з головою. Всі члени проф-
спілки мають можливість поїхати до будь-
якої відомчої здравниці, оплативши всьо-
го 30 відсотків від повної вартості путівки. 

Кожен добре знає, що хворіти в наш час 
– «задоволення» не з дешевих. А ось персо-
нал Служби – не лише військовослужбовці, 
але відтепер і державні службовці, праців-
ники, ветерани та навіть члени їхніх сімей 
можуть отримати абсолютно безкоштовне 
лікування у прикордонних госпіталях. 

На жаль, іноді через хворобу люди по-
требують серйозного хірургічного втручання. 
А вартість деяких операцій, як, приміром, 
шонтування серця чи подрібнення каменів 
у нирках становить кругленьку суму, яку лю-
дям важко оплатити. Частину таких операцій 
ми намагаємося профінансувати. 

Окрім того, профспілка ніколи не за-
лишається осторонь, коли в людини ста-
ється горе. Як-от недавно трапився випа-
док – у голови профспілкової організації 
в Попільні згорів будинок і на зиму сім’я 
залишилася буквально без крівлі над голо-
вою. Ми одразу ж виділили нехай не за-
хмарну суму, але ці кошти все одно стали 
в нагоді. Я впевнена, що в такі моменти 
один відсоток від зарплати здається люди-
ні не такою вже й непомірною сумою.

– Антоніно Миколаївно, на початку на-
шої розмови Ви сказали, що часто люди зга-
дують про профспілку, коли постає питання 
скорочення посади. А яким чином, власне, 
організація може тут зарадити?

– Коли планується проведення будь-
яких змін в організаційно-штатній струк-
турі (а частіше за все це скорочення), то 
всі пропозиції погоджуються з головою 
первинної профспілкової організації. В 
протилежному випадку рішення, зрозумі-
ло, приймається не на користь держслуж-
бовця чи працівника. Законодавча норма 
встановлює, що про зміни в оргштатній 
структурі людину повинні поінформувати 
за два місяці, профспілку – за три. Таким 
чином, керівництво профспілки має мі-
сяць часу, аби знайти вихід. Як правило, 
ми намагаємося запропонувати інші мож-
ливі посади або відправити на курси під-
вищення кваліфікації чи навчання через 
центри зайнятості. В результаті людина 
не лише не втратить робоче місце, але й 
підвищить свій фаховий рівень. Основна 
наша мета – в жодному разі не допустити, 
щоб людина опинилася на вулиці. Сьогод-
ні в нас тісно налагоджено стосунки з Го-
ловним центром зайнятості України. Але 
в прикордонному відомстві настільки на-
лагоджено соціальний діалог, що потреби 
в послугах даної установи, на щастя, поки 
що не виникало.

Відверто кажучи, бували випадки, 
коли деякі члени профспілки виходили із 
профспілкової організації, але як тільки 
з’являлася загроза втратити робоче місце, 
намагалися повернутися. Це, звичайно, не 
дуже приємно. Тому з об’єктивних причин 
ми більше не практикуємо повторного 
вступу до профспілкової організації.

– Яким чином регулюються взаємовід-
носини членів профспілок з керівництвом ор-
ганів і підрозділів прикордонного відомства 
безпосередньо на місцях? Адже самостій-
но, без підтримки тамтешніх командирів 
профспілка навряд чи зможе повноцінно 
функціонувати?

– Це дійсно так. Співпраця голови 
профспілки з керівником прикордонного 
підрозділу – невід’ємна складова успішної 
її діяльності. В одних випадках команди-
ри повністю йдуть назустріч організаціям, 
в інших – не дуже. Але в будь-якому ви-
падку всі права та обов’язки членів проф-
спілки прописано в колективному дого-
ворі, що укладається між керівництвом та 
профспілкою. Це своєрідна конституція 
держслужбовців і працівників. Тут визна-
чено норми заробітної плати, час роботи і 
час відпочинку, гарантії щодо соціального 
захисту та охорони праці, зобов’язання як 
керівництва підрозділу, так і профспілко-
вої організації.

– Тобто, за порушення норм даного до-
кумента можна понести відповідальність?

– Я Вам навіть більше скажу. Невико-
нання окремих його додатків може при-
звести навіть до кримінальної відповідаль-
ності. Проте проблема в тому, що наші 
люди забувають, що мало знати лише свої 
обов’язки, потрібно користуватися ще й 
своїми правами. А вони всі прописані в 
колективних договорах.

– Наскільки я знаю, профспілка також 
дає можливість її членам отримувати кре-
дити. Яким чином цей механізм діє на прак-
тиці?

– Наше профспілкове об’єднання сто-
їть на централізованому бухгалтерському 
обліку в міському комітеті профспілки. 
Там знаходяться всі наші кошти. І щоб 
вони не залишалися без діла, ми виріши-
ли з користю їх використовувати. Так, 
відповідно до положень Фонду поворот-
ної грошової допомоги, рядовим членам 
профспілки може бути надано дві тисячі, а 
за необхідності й п’ять тисяч гривень, а го-
ловам профспілок – від 5 до 10 тисяч гри-
вень. На сьогодні такі кредити оформили 
59 осіб. Надання коштів безвідсоткове. 
Тобто, взяв 2 тисячі й протягом 10 місяців 
цю ж суму повертаєш. Потрібно тільки 
написати заяву і надати копію паспорта й 
ідентифікаційного коду. Після чого буде 
укладено договір між заявником і проф-
спілкою.

– Наближення новорічних свят особли-
во хвилююче для прикордонної малечі, адже 
новорічні ранки, організовані профспілкою 
спільно з керівництвом Служби, не зали-
шають байдужими ні малих, ні дорослих. 
Маємо надію, що нинішній рік не стане ви-
нятком.

– У цьому немає жодних сумнівів. 
Підготовка до свята у повному розпа-
лі. Режисурою займається Академічний 
ансамбль пісні і танцю ДПСУ. Ініціа-
тиву проведення новорічної ялинки в 
ідейному плані підтримало управлін-
ня по роботі з персоналом АДПСУ, в 
ідейно-грошовому – Об’єднана проф-
спілкова організація ДПСУ. Якщо го-
ворити конкретніше, ми виділили 21 
тисячу на подарунки для дітей. Ще 12 
тисяч виділено на квитки до дельфіна-
рію, цирку, театрів, зокрема й лялько-
вих тощо. Більш того, зазначу, що ідея 
проведення подібних святкових ранків 
«заразила» й інші органи та підрозділи 
Служби, де тепер також розважатимуть 
малечу.

– До кінця нинішнього року залишилося 
вже зовсім мало часу. Протягом поточно-
го року Об’єднана профспілкова організація 
багато чого досягнула. У Вас як очільника 
такої важливої структури вже, мабуть, є 
плани на найближче майбутнє. Чого ж нам 
чекати наступного року?

–  Планів, як завжди, багато. Проте 
серед них я б хотіла окремо виділити ідею 
створення в нашому відомстві Благодій-
ного фонду.

– Як виникла така ідея?
– Ось для прикладу ситуація. При-

кордонники, які служать на Закарпат-
ті та Буковині, вже добре знають, що з 
приходом весни потрібно готуватися до 
паводків, підтоплень осель. Держава зав-
даних негодою збитків не відшкодує. Ад-
міністрація не має права збирати гроші на 
допомогу постраждалим, оскільки відпо-
відно до закону це вже корупційні діяння. 
Тому ми спільно з управлінням по роботі 
з персоналом пропонуємо створити відо-
мчий Благодійний фонд.

– За рахунок чого і, власне, як він функ-
ціонуватиме?

– Стартовим капіталом послужить 
первинний внесок усіх небайдужих. 
Фонд пропонуємо створити на базі ста-
туту Об’єднаної профспілкової організа-
ції. В документі буде прописано методи-
ку роботи, визначено посади керівника 
фонду та його заступника, головного ка-
сира, бухгалтера, наглядову групу та ре-
візійну комісію. Останні й відслідкову-
ватимуть всі грошові операції. Контроль 
за діяльністю фонду здійснюватиметься 
на громадських засадах. Філіали фонду 
планується відкрити в усіх органах охоро-
ни держкордону. Маємо сподівання, що 
наша ініціатива знайде підтримку серед 
усього персоналу Держприкордонслужби 
України.

– Дякую за змістовні відповіді.             n

Підтримати, захистити, допомогти
Свого часу профспілки увійшли до історії буквально «із боєм» за 
права найманих працівників. І чимало сьогоднішніх норм – таких як 
8–годинний робочий день, обов’язкові вихідні та щорічні відпустки, 
оплата «лікарняних» та завчасне попередження про звільнення є 
результатом тієї боротьби. Про те, як і наскільки сьогодні захищені 
права держслужбовців і працівників прикордонного відомства 
ми спілкуємося з головою Об’єднаної профспілкової організації 
Держприкордонслужби України Антоніною Птицею.
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ПАЛІТРА КОРДОНУ

Василь КАКАДІЙ 

Чому ж контрабандисти-
кроти облюбували саме ділян-
ки цих підрозділів? З міркувань 
практичності, адже для ефек-
тивної реалізації їхніх «бізнес-
планів» необхідна наявність у без-
посередній близькості до кордону 
з обох сторін населених пунктів, 
баз відпочинку, закинутих про-
мислових об’єктів тощо. Крім 
іншого, часто-густо завдяки про-
ходженню лінії рубежу по річці 
Велика Кам’янка порушники 
прокладали трубопроводи по її 
дну. Але поки одні копали тран-
шеї, інші вдавалися до більш ви-
шуканих способів – прокладали 
труби за допомогою професійних 
установок для горизонтального 
буріння. За допомогою такого 
приладдя трубу можна вести на 
значній глибині й вивести на по-
верхню у бажаній точці. А далі – 
качай «нафту» і рахуй прибуток, 
адже на кордоні жодних слідів, а в 
надрах… а хто бачить що в надрах? 
…Так думають порушники.

Проте оскільки кроти – це 
шкідники, то з ними треба боро-
тися. Землероби, дачники знають,  

щоб позбутися кротів зі своєї зем-
лі треба створити для них неспри-
ятливі умови, а найбільш присто-
сованих виловити. Що ж, схоже, 
такі ж заходи можуть ефективно 
допомагати і в боротьбі проти 
двоногих кротів. Чи це так, спро-
буємо розібратися. 

Від початку нинішнього року 
прикордонники Луганського за-
гону виявили та знищили рекорд-
ну кількість підпільних трубопро-
водів – 48. Крім цього, знайдені 
незаконні комунікації підказали 
правоохоронцям, де розміщені 
15 баз перекачки та накопичення 
контрабандного пального, адже 
саме для перекачування «горюч-
ки» і прокладають порушники 
свої нафтогони. Для порівняння 
назвемо минулі показники. Так, 
2012 року на ділянках відділів 
«Краснодон» та «Свердловськ» 
виявили 15 трубопроводів та 11 
баз накопичення, а 2011-го – 31 
трубопровід та стільки ж баз. 

То у чому ж причина рекорд-
ної кількості трубопроводів сьо-
годні? Якщо глибоко не вника-
ти, то напрошується висновок, 
що контрабандисти нахабніша-
ють та риють все більше. Однак, 
якщо розібратися, то не все так 
погано, а навіть навпаки. Річ у 

тім, що поточного року охоронці 
рубежу почали активно викорис-
товувати георадари. Це прилади, 
за допомогою яких можна, так 
би мовити, читати надра й під-
готовлений фахівець зможе й без 
лопати бачити: що ж знаходиться 
під землею.

 Для прикладу, перші дні вико-
ристання георадара на Луганщині 
в березні цього року одразу ж при-
несли значний результат. За ко-
роткий проміжок часу правоохо-
ронці виявили 11 трубопроводів 
та викрили 2 бази накопичення й 
перекачування пального. На од-
ній із них виявили 3 електропом-
пи, які мали закачувати пальне 
у 4 ємності об’ємом по 60 метрів 
кубічних. До речі, одна з ємнос-
тей на момент прибуття право-
охоронців уже містила в собі 19 
тонн дизельного пального. Варто 
сказати, що до цієї бази було під-
ведено одразу два трубопроводи 
діаметром по 9 сантиметрів. Тоб-
то, контрабандисти планували 
промислові об’єми перекачуван-
ня пального. Вилучене на цій базі 
майно експерти оцінили у 194 ти-
сячі гривень. 

Загалом з початку року у 
контрабандистів-кротів вилучи-
ли чимало обладнання і 137 тонн 

пального. Багато це чи мало? За-
питайте у  автомобіліста, який їз-
дить не на електрокарі.

Тож бачимо: незаконний біз-
нес з перекачування нафтопро-
дуктів досить недешевий і несе 
неабиякі ризики. Експерти під-
рахували, що для обладнання од-
нієї бази перекачування пального 
необхідно вкласти 300–400 тисяч 
гривень – це на ділянку, ємності, 
труби, насоси і приведення їх у 
робочий стан. Та прийомна база 
нічого не варта без такої ж пода-
вальної на суміжній стороні, на 
яку також треба потратитися. 

Ризики зрозумілі. Але часто 
контрабандисти їх не бачать, адже 
думають лише про вигоду. Спро-
буємо прорахувати ціну питання. 
Основа бізнесу «крота» – різниця у 
вартості пального, переважно ди-
зельного, в Україні та в Російській 
Федерації. Солярка у північних су-
сідів завжди була дешевшою, ніж 
у нас. Якщо 2006 року оптова ціна 
1 літра дизпалива в Україні була 3 
гривні 40 копійок, то придбавши 
його в Росії можна було зеконо-
мити від 10 до 30 копійок. Різни-
ця у цінах то збільшувалася, то 
зменшувалася. На сьогодні оптова 
ціна на 1 літр дизпалива в Україні 
близько 9 гривень 60 копійок, його 
покупка в Росії дозволить зеконо-
мити 80-90 копійок – кому зеко-
номити, а кому й заробити. Але 

за таких умов лише щоб окупити 
вкладене в свій бізнес контрабан-
дист має продати близько 500 тонн 
дизпалива. 

Апетити порушників зрозу-
мілі. Та це й не в новину право-
охоронцям Луганщини. В області 
прикордонники зі співробітника-
ми СБУ, інших контролюючих ор-
ганів, у взаємодії з колегами з су-
сідньої країни роками борються з 
контрабандистами, які промиш-
ляють російським пальним. І за-
хисникам закону є чим похвали-
тися, адже як це не парадоксально, 
але поява трубопроводів – знач-
ною мірою заслуга правоохорон-
ців. Бо ще якихось 5-7 років тому 
для цієї ділянки рубежу одними з 
найхарактерніших порушень були 
перевезення пального бензовоза-
ми, вантажівками та позашляхови-
ками. Однак заходи з інженерного 
облаштування кордону, правильна 
організація служби звели нанівець 
більшість спроб порушників про-
мишляти по-старому, от вони й 
полізли під землю. 

Що ж, сьогодні маємо нові 
способи порушення законодав-
ства, а на кожен вірус знаходиться 
антивірус. Тож будемо сподівати-
ся, що використання георадарів 
у комплексі з рештою заходів, які 
вживають прикордонники та вза-
ємодіючі органи двох країн, стане 
панацеєю від кротовиння.          n

Кротоманія по-луганськи
Що спільного між землеробами та прикордонниками 
відділів «Краснодон» і «Свердловськ» Луганського 
загону? І тим, і іншим надокучають ті, хто риє землю. 
Але якщо в полях та на городах шкодять маленькі 
підсліпуваті тварини – кроти, то «кроти», які риють 
на українсько–російському кордоні, – великі, двоногі, 
з серйозним технічним оснащенням і фінансовими 
можливостями… Мова про контрабандистів, які для 
реалізації своїх намірів прокладають між країнами 
підпільні трубопроводи. 

60 нелегалів за тиждень «Буг» – у спільному 
режимі
Аналіз обстановки на ділянці відповідальності Львівського 
прикордонного загону  протягом  осені  нинішнього 
року засвідчив активізацію протиправної  діяльності на 
тутешньому державному рубежі. Здебільшого фіксувалися 
систематичні спроби контрабанди тютюнових виробів. Відтак 
охоронці рубежу у взаємодії з польськими колегами провели 
спільну профілактичну операцію «Буг».

ПРИКОРДОННА ОПЕРАЦІЯ

Ярослава МЕЛЬНИК 

Маючи за мету посилення та під-
вищення щільності прикриття кордо-
ну прикордонники загону у взаємодії 
з Надбужанським відділом Прикор-
донної варти Республіки Польща під-
вищили інтенсивність  застосування 
спільних патрулів під час операції. 
Правоохоронці в посиленому режимі 
патрулювали сервісні зони пунктів 
пропуску «Зосін – Устилуг» та «Хре-
бенне – Рава-Руська», проводили на 
човнах спільний моніторинг берего-
вої лінії Західного Бугу тощо. Також  
приділялася увага використанню по-
вітряної техніки на загрозливих на-
прямах, щодобовому моніторингу та 
прихованому спостереженню сила-
ми мобільної прикордонної застави 
«Львів». 

Загалом у ході профілактичної 
операції проведено 19 спільних патру-

лювань, із них 11 – на території Рес-
публіки Польща, 8 – в Україні. За час 
її проведення порушення державного 
кордону на спільній ділянці рубежу не 
допущено. Отож прикордонники обох 
країн досягли спільної мети.                  n

ОКПП «КИЇВ»

Мар’яна МАРКОВИЧ 

Скажімо, лише за перший тиждень груд-
ня вартові кордону не пропустили майже 60 
потенційних нелегалів із числа громадян Ві-
рменії, Таджикистану, Іраку, Ірану, Сомалі 
тощо. При цьому «зелені кашкети» відмічають 
 значне збільшення кількості громадян Узбе-
кистану, Грузії та Азербайджану, які перетина-
ють кордон з підробленими відмітками Держ-
прикордонслужби в паспортах.

Загалом підрозділами ОКПП «Київ» з по-
чатку року не пропущено майже дві тисячі 
осіб з числа потенційних незаконних мігран-
тів, що втричі більше порівняно з аналогічним 
періодом минулого року. Здебільшого шукачі 
кращої долі прибувають авіарейсами з Росії, 
Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів. 

Причинами їх непропуску є чужі, підробле-
ні документи або ж відсутність таких взагалі, 
підроблені відмітки, перевищення терміну 
перебування та заборона в’їзду.

Плануючи використати територію на-
шої держави для  транзиту до країн Західної 
Європи, чимало громадян з країн СНД та 
африканського континенту заздалегідь купу-
ють підроблені паспорти громадян Болгарії, 
Литви, Великобританії та інші. Проте пильні 
прикордонники вміло виявляють документи, 
в яких було замінено фотокартку власника та 
сторінку з установчими даними і повертають 
непроханих гостей до країни вильоту.

Однак незаконні мігранти намагаються 
знайти нові шляхи перетину кордону. Скажі-
мо, громадяни Китаю, котрі, використовуючи 
фіктивні запрошення від приватних фірм та 
держустанов і підприємств України, отриму-
вали в’їзні візи до країни. Також  протягом 
цього року суттєво збільшилася кількість гро-
мадян, які використовують при перетині кор-
дону підроблені  посвідки на проживання в 
нашій державі.                                                         n

У міжнародному аеропорту 
«Бориспіль» щоденно 
перетинають державний 
кордон в середньому 20 тисяч 
громадян із майже ста країн 
світу. В основному подорожуючі 
прямують з приватною, 
діловою та туристичною 
метою. Однак серед цього 
величезного пасажиропотоку 
прикордонники Окремого 
контрольно–пропускного пункту 
«Київ» кожної доби виявляють 
і значну кількість потенційних 
незаконних мігрантів. 
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ЗГАДАЙМО, ДРУЖЕ, ЯК МИ СЛУЖИЛИ!

Андрій КУЧЕРОВ,
фото з архіву «ПУ»

Кордон завжди починав-
ся з людей. А інакше й бути не 
може. Маленький колектив, 
який перебуває тривалий час 
на невеличкій території,  у сто-
роні від великих міст і круп-
них інфраструктурних вузлів, 
об’єднується однією метою. І 
неважливо хто ти, керівник або 
рядовий, кухар або чатовий. 
Всі живуть за одним розкладом 
і працюють на загальний ре-
зультат. Саме в таких непростих 
умовах виховується чоловічий 
характер, з’являються справжні 
друзі, а цінності вимірюються 
далеко не матеріальними кате-
горіями. 

Сьогодні редакція «При-
кордонника України» відкриває 
нову рубрику. І головними ді-
йовими особами матеріалів цієї 
рубрики будуть звичайні люди! 
Ті, хто служив на кордоні, про-
живав у прикордонних підроз-
ділах. Звичайно, це і  їхні сім’ї. 
Адже ми говорили про колектив 
однодумців. А без надійного 
тилу, яким є дружини, діти, ко-
хані – неможливо продуктив-
но нести службу та виконувати 
службові обов’язки.

Інформаційний привід у 
нас більш ніж вагомий. На-
ступного, 2014 року, ми будемо 
відмічати 90-річчя Червоно-
прапорного Західного прикор-
донного округу. І хоча основні 
урочистості відбудуться 25 лю-
того, газета протягом  усього 
наступного року розповідатиме 
про людей кордону, друкуючи 
ваші, шановні читачі, листи та 
світлини.

Що для цього потрібно? Зов-
сім небагато. Дістати власний 
фотоархів, сімейний альбом, фо-
тографії батьків та вибрати ті, що 
стосуються служби на кордоні. 
Найбільш цікаві, інформативно 
насичені необхідно сканувати та 
переправити електронною пош-
тою на адресу «Прикордонника 
України»: kordo@ukr.net.

 Крім того, обов’язково слід 
зробити письмове роз’яснення 
щодо надісланих світлин і вка-
зати, хто зображений на фото 
та місце розташування прикор-
донного підрозділу, де зроблено 
знімки, а також коротко розпо-
вісти про батька, чоловіка або 
сина-прикордонника.

Ми також будемо раді вашим 
листам, які розповідатимуть про 
наших прикордонників, котрих 
службовий обов’язок направляв 
у інші країни. Сьогодні вже не 
є секретом, що прикордонники 
перебували в Афганістані, Мо-
замбіку, Єфіопії, Анголі, Кубі, 
В’єтнамі, Єгипті... 

... А розпочати наше спілку-
вання з вами, нашими читачами, 
ми хочемо з публікації знімків ба-
гаторічного фотокореспондента 
газети Григорія Кравця. Протягом 
не одного десятиріччя він знімав 
людей Західного прикордонно-
го округу, об’їздив практично всі 
підрозділи й особисто знав бага-
тьох прикордонників, а також їхні 
сім’ї. Він був свідком народження 
прикордонних династій, завжди 
радів просуванню по службі офі-
церів і прапорщиків, сумував за 
тими, хто переводився в інші при-
кордонні округи або їхав у довго-
тривалі закордонні відрядження. 
Проте завжди вірив, що рано чи 
пізно вони повернуться у рідний 
Червонопрапорний Західний 
прикордонний округ.                       n

Кордон 
починається 
з людей

ФОТОІСТОРІЯ

14 грудня 1994 року… Ця дата золотою сторінкою уві-
йшла в історію Національної академії Державної при-
кордонної служби України імені Б. Хмельницького. 19 
років тому заступник Командувача Прикордонних військ 
України генерал-лейтенант Олег Первомайський вручив 
керівникові вищого навчального закладу охоронців укра-
їнського кордону генерал-лейтенанту Борису Олексієнку 
Бойовий прапор частини. Він став символом військової 
честі, доблесті та слави, нагадуючи курсантам і офіцерам 
про їхній почесний обов’язок – віддано служити Україні, 
надійно берегти та захищати її державні рубежі.                     n

(Фото з архіву Олега Первомайського)

ПРИКОРДОННЯ

Ярослава МЕЛЬНИК 

На Волині, у місті 
Устилуг, відбулося зна-
менне свято – 40-річний 
ювілей з дня створення у 
цьому місті загальноосвіт-
ньої школи I–III ступенів. 
На ньому були присутні: 
делегація польських осві-
тян, керівництво прикор-
донного містечка, пред-
ставники духовенства і 
місцевої громади. Участь в 
урочистостях, звичайно ж, 
взяли і добрі старші друзі, 
наставники учнів, прикор-
донники ВПС «Пархомен-
кове» Львівського загону. 
Правоохоронці кордону 
під щирі оплески присут-
ніх привітали ювілярів зі 
святом та вручили пода-
рунки членам клубу ЮДП, 

які навчаються в школі-
іменинниці.

Урочиста частина захо-
ду закінчилася святковим 
концертом. Віднині у шко-
лі працюватиме і, відкри-
тий за активного сприяння 
«пархоменківців», Музей 
прикордонної слави. Особ-
ливу зацікавленість його 
перших відвідувачів викли-
кало те, що в ньому пред-
ставлено експонати зраз-
ків озброєння та уніформи 
різних поколінь охоронців 
державних рубежів, а також 
історія становлення під-
розділів «зелених кашке-
тів», які пильнували захід-
ний кордон, а також багато 
інших цікавинок.

Закінчилося свято то-
вариським футбольним 
матчем між командами 
української та польської 
шкіл.                                      n

Шкільне свято Устилуга

Продовжуючи традиції своїх 
попередників, нинішні правоохоронці 
у своїй повсякденній діяльності 
велику увагу приділяють вихованню 
підростаючого покоління. Для учнів 
місцевих шкіл вони давно уже стали 
щирими друзями–наставниками.
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ДО 90–РІЧЧЯ ЧЗПО

ДОЛІ ЛЮДСЬКІ

Едуард НІКІТЕНКО

Для маріупольських прикордонників 
Яків Беленець – не просто попередник, 
який досяг вельми поважного віку. Він – 
жива легенда. Адже у прикордонній части-
ні на берегах Азовського моря він служив з 
дня її створення, а загалом Прикордонним 
військам віддав більше 25 років свого життя. 

Службу свою Яків Юхимович почав 
далекого 1938 року. Пройшов Фінську й 
Велику Вітчизняну війну. Далі на його 
долю випала охорона державних рубежів 
на Далекому Сході та Закарпатті. А коли 

20 лютого 1956 року у зв’язку із відкриттям 
Æданівського (нині Маріупольського) 
морського торговельного порту для захо-
ду іноземних суден почалося формування 
контрольно-пропускного пункту Прикор-
донних військ, Якова Беленця як досвід-
ченого офіцера було направлено сюди. 

Багаторічну добросовісну службу 
офіцера-прикордонника відзначено низ-
кою високих нагород, серед яких ордени 
Червоної зірки, Вітчизняної війни І та ІІ 
ступенів, Богдана Хмельницького та чис-
ленні медалі.

Опісля завершення військової кар’єри 
полковник Беленець разом із родиною за-
лишився жити в Маріуполі. Вже перебу-

ваючи на пенсії чимало років працював у 
кадровому апараті Азовського морського 
пароплавства. Разом із дружиною Ганною 
Андріївною виховав сина, двох онуків і 
правнука. 

Незважаючи на свій поважний вік, 
Яків Юхимович – бадьорий і зберігає 
оптимізм. Він залишився вірним своїм 

поглядам, передаючи сучасним прикор-
донникам свій життєвий досвід і почуття 
любові до Батьківщини.

У день свого ювілею найстарший у міс-
ті ветеран-прикордонник отримав вели-
чезну кількість вітань із щирими словами 
подяки за славні справи минулого та по-
бажання міцного здоров’я на майбутнє. n

Юрій ÕАРЧЕНКО, 
ветеран ìор÷астин 
Прикордонних військ

– Миколо Миколайовичу, як 
утворилася ваша ветеранська 
рада?

– Нам трохи більше року. 
Справа в тому, що 2012 року 
ми відвідали батьківщину при-
кордонника ¹1 СРСР Микити 
Карацупи, якого вважаю своїм 
символічним шефом, адже мені 
теж довелося служити вожатим 
службових собак. І коли ми поба-
чили, як у селі Олексіївка Куйби-
шевського району організовано 
проходить захід із вшанування 
героя, мимоволі виникла думка: 
«Чим же ми гірші? По домівках 
збираємося, а офіційної органі-
зації у нас немає!».

Я подумав, і справді, адже мене 
минулого року в Мелітополі на 
святкуванні Дня прикордонника 
хотіли навіть затримати як керів-
ника самочинного збору. При-
йшли з міськвиконкому з міліцією 
і кажуть: «Був несанкціонований 
мітинг...». Пояснюю: це ж День 
прикордонника! Ми щороку зби-
раємося на площі Перемоги біля 
пам'ятника Тарасу Øевченку! Це 
вже стало традицією!

До речі, наші ветерани зби-
раються там ще з 1964 року. А я 
вперше прийшов на площу піс-
ля демобілізації, 1974 року. Тоді 
хлопці, побачивши що тільки у 
мене є медаль «За відзнаку в охо-

роні державного кордону СРСР», 
вирішили довірити мені органі-
зацію зборів. З тих пір і керую. А 
коли постало питання про офі-
ційну реєстрацію нашої органі-
зації, ми запросили на зустріч 
голову обласної ради ветеранів 
Прикордонних військ Запорізь-
кої області Анатолія Капінуса. 19 
червня 2012 року зібрали ініціа-
тивну групу й подали документи. 
І вже 2 серпня нас офіційно заре-
єстрували як підрозділ Запорізь-
кої обласної організації спілки 
ветеранів Прикордонних військ.

З тих пір у нас і почалася ак-
тивна робота. Вже встигли взяти 
участь у відкритті пам'ятника 
Прикордонним військам у За-
поріжжі, 2 жовтня відвідали Си-
нельникове, де пройшов День 
пам'яті 95-го Наддворнянского 

прикордонзагону, який обороняв 
це місто сорок першого року.

– Ðозкажіть, будь ласка,  про 
це докладніше…

– Цей подвиг виходить за 
рамки людського сприйняття: 
900 бійців прикордонного загону 
дві доби стримували танкову ди-
візію СС «Вікінг» на лінії фронту 
протяжністю 5 кілометрів. Тіль-
ки вдумайтеся в цю цифру! При 
тому що «найважчою» зброєю 
прикордонників були 50-мілі-
метрові міномети. Завдання було 
важким – затримати німців на 2 
години, аби зі станції Синель-
никове встигли вирушити вглиб 
країни останні ешелони. Утім, 
прикордонники протрималися 
аж 2 доби! Більшість із них за-
гинули. Розкопки на місці битви 
ведуться й досі.

– Êуди ще їздили, де брали 
участь?

– У себе в Мелітополі брали 
участь у заходах, присвячених 
звільненню міста. Ми вже виго-
товили прапор своєї організації, 
вимпели, записали диски з ма-
теріалами діяльності. Та навіть 
пошили собі нові камуфляжні 
костюми, так як стара форма або 
зношена, або просто в неї вже «не 
влазять». Нас тепер стали часті-
ше запрошувати до навчальних 
закладів. Буквально вчора побу-
вали в професійному училищі, 
завтра знову захід. Тож докладає-
мо максимум зусиль щодо акти-
візації військово-патріотичного 
виховання.

– Скільки людей у вашій орга-
нізації зараз? Чи вступають до неї 
нові члени?

– За даними військкомату, 
за радянських часів із Меліто-
поля до Прикордонних військ 
призвано близько 6 тисяч осіб. 
Зрозуміло, що більшості з них 
вже немає, а молодь наші лави 
не поповнює, адже в українській 
прикордонній службі тепер слу-

жать лише контрактники. Хоча 
іноді приходять і вони, але того 
що було вже немає. Офіційно ж 
у нас зареєстровано 103 людини. 
За рахунок їхніх внесків органі-
зація й покриває свої оргвитра-
ти. Та й своїх ми в біді не лиша-
ємо: після операції одна людина 
потребує допомоги після онко-
логії – інша… Треба підтримати.

– Так чим же закінчилася іс-
торія, пов'язана з «несанкціонова-
ним» святкуванням Дня прикор-
донника?

– Ми культурно пояснили 
чиновнику, що на такі заходи ні-
якого дозволу не треба. Ми ж не 
закликаємо до повалення влади 
або бунту. Навпаки –  намагає-
мося відродити добре, світле й 
патріотичне. За всі минулі роки 
на святкуванні Дня прикордон-
ника я не пригадую ані лайки, 
ані бійок. Ми завжди чітко, гордо 
і достойно проходимо урочистим 
маршем. Цьому тільки радіти 
треба. Отже представник місь-
квиконкому швидко усвідомив, 
що був неправий. Тож на цьому 
інцидент було вичерпано.             n

Побратими, єднаймося!
Під таким гаслом проходить в останні роки активізація ветеранів Прикордонних 
військ у Запорізькій області. Спочатку стихійні збори кожного 28 травня 
поступово переросли у традиційні, ставши більш організованими. Колишні 
охоронці кордону створюють районні осередки, реєструють їх у місцевих 
органах влади. І, зрештою, всі подібні структури замикаються на обласну раду 
ветеранів Прикордонних військ.

Про те, як і для чого це відбувається ми розмовляємо з головою ветеранської 
організації прикордонників Мелітополя Миколою Довбнею.

Найповажніший 
ветеран Маріуполя
Полковник у відставці Яків Беленець – справжня гордість 
ветеранської організації Донецького прикордонного загону, 
учасник Великої Вітчизняної війни, кавалер багатьох державних 
нагород. Днями Якову Юхимовичу виповнилося 95 років. Свій 
день народження ветеран зустрів у колі чотирьох поколінь своєї 
сім’ї. Також до ювіляра завітали ветерани на чолі з заступником 
голови ветеранської організації Донецького прикордонзагону 
підполковником запасу Сергієм Живовим та керівництвом загону.   

Заступник голови Ðади ветеранів Прикордонник військ м. Маріуполя 
підполковник запасу Сергій Æивов вручає полковнику у відставці Якову Áеленцю 

пам’ятну медаль «Ветеран Погранвойск»
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23:05 «ПАРОЛЬ «РИБА-МЕЧ» 

НОВИЙ КАНАЛ
Хакер Стенлі Джобсон відсидів 
два роки за злам програми ФБР, 
і тепер йому не можна торкатися 
до клавіатури. Але на порозі його 
квартири з'являється дівчина і 
пропонує $ 100 тисяч тільки за те, 
щоб він зустрівся з її босом...

00:00 «НЕ ОЗИРАЙСЯ» 

1+1
Дивні метаморфози кояться з 
Жоан: вона раптом почала помі-
чати, що щось не так... Вона пе-
рестає впізнавати себе в дзерка-
лі: змінюється її тіло, обличчя, 
змінюється навіть будинок, але 
навколо ніхто нічого не помічає.

00:40 «ОСТАННЯ ІСТИНА» 

ICTV
У парку Нью-Йорка знайдено 
руку. Незабаром поліція встанов-
лює ім'я загиблої. Розслідування 
цієї справи доручається детекти-
ву Рему Мейсі. Крок за кроком 
досвідчений сищик намагається 
скласти картину злочину.

01:35 «ЧОРНИЙ ДОЩ» 

ІНТЕР
У руки двох поліцейських по-
трапляє безжалісний убивця, що 
належить до одного з кланів 
якудзи. Напарникам потрібно 
ескортувати злочинця в Осаку, 
де на нього чекає суд. Однак 
мафіозі вдається сховатися.

17:00 «ТЕГЕРАН-43» 

ПЕРШИЙ
За завданням гітлерівського ке-
рівництва напередодні перегово-
рів глав урядів трьох держав у 
Тегеран із метою підготовки те-
ракту проникає група нацистсь-
ких агентів на чолі з професійним 
убивцею Максом Рішаром.

23:05 «СОЛДАТ» 

НОВИЙ КАНАЛ
Його навчили вбивати за нака-
зом, битися там, куди пошлють, 
виживати там, де можна тільки 
померти... Він був солдатом. 
Найкращим солдатом... Однак 
прийшли нові часи, а з ними — 
нові командири і нові солдати...

23:25 «ПУНКТ ПРИЗНАЧЕННЯ-5» 

ICTV
Одного разу Сем Лоутон поба-
чив видіння, у якому він із друзя-
ми йде високим мостом, і рап-
том міст руйнується. Опинив-
шись  у цьому місці наяву, Сем  
вмовляє друзів і перехожих піти 
звідти геть.

01:35 «НА ЧУЖІЙ СМУЗІ» 

ІНТЕР
Гевін поспішав до суду, щоб 
представити документ, що пере-
дає мільйони доларів його фірмі. 
Дойл теж поспішав до суду. Він 
повинен підтвердити отримання 
кредиту. У найкритичніший мо-
мент їхні машини зіткнулися.

05.15 Х/ф «Кохання 
немолодої людини»

06.30 Х/ф «Три плюс два»
08.00 Агенти впливу
09.00, 03.55 Правда життя
09.40 Легенди шансону
10.45 Т/с «Iнкасатори»
14.50 Т/с «Павутиння-7»
19.00, 21.40, 02.35, 04.20 

Свiдок
19.30 Т/с «Слiпий»
22.00 Т/с «Кримiналiсти: 

мислити як 
злочинець»

23.00 Т/с «Згадати 
майбутнє»

00.00 Т/с «CSI. Нью-Йорк»
01.00 Т/с «NCIS. Лос-Анджелес-2»
03.05 Речовий доказ

05.15, 06.10 Teen Time
05.20 Пекельне побачення
06.15, 13.25 М/с 

«Черепашки-нiндзя»
06.35, 07.00, 07.35, 08.35 

Пiдйом
06.40, 13.45 М/с «Губка 

Боб»
09.00 Х/ф «Гостя»
11.40, 18.00, 22.05 Т/с 

«Воронiни»
13.20 Kids'Time
14.25 Kids'Time
14.50 Т/с «Друзi»
15.50 Т/с «Татусевi дочки»
16.50 Т/с «Метод Лаврової»
19.00 Репортер
19.20 Абзац!
20.00 Т/с «Молодiжна 

команда»
21.00 Т/с «Кухня»
23.05 Х/ф «Пароль «Риба-

меч» �
01.05 Репортер
01.15 Т/с «Щоденники 

вампiра»
02.00 Т/с «Плiткарка»
02.40 Служба розшуку дiтей
02.45 Зона ночi
02.50 Українцi. Любов
03.45 Зона ночi
03.50 Моя адреса – 

Соловки. Пастка
04.10 Воля вiдходить з 

боями
04.25 Великий злам
04.40 Зона ночi
04.45 Мовчазне божество
04.55 Нiмфея кандiда
05.10 Зона ночi

06.45, 07.45, 08.20 Гiсть 
студiї

07.20 Тема дня
07.25 Країна online
07.35 Ера бiзнесу
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00 Пiдсумки тижня
09.50 Полiттеатр
10.10 Без цензури
10.35, 16.30 Т/с «Таємниця 

старого мосту»
11.25 Нехай вам буде 

кольорово!
12.10, 17.40, 21.30 Дiловий 

свiт
12.25 Шеф-кухар країни
13.30 Аудiєнцiя. Країни вiд 

А до Я
13.50 Свiтло
14.10 Право на захист
14.30 Темний силует
14.40 Вiкно в Америку
15.15 Euronews
15.30 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.35 Життя на рiвних
17.20, 01.40 Про головне
18.05 Агро-News
18.40 Фiнансова 

перспектива
18.50, 04.15 Сiльрада
19.15 Фестиваль гумору 

«Умора»
20.55 Офiцiйна хронiка
21.00 Пiдсумки дня
21.40 Знак питання
21.50 Я люблю тебе, 

Україно!
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 На слуху
23.50 Вiд першої особи
00.10 Смiх iз доставкою 

додому
02.00 ТелеАкадемiя

05.30 Х/ф «Злочинна 
пристрасть»

07.00 Новини
07.10 Ранок з «Iнтером»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «Iнтером»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «Iнтером»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «Iнтером»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Кохання 

несподiвано 
нагряне»

12.00 Новини
12.20 Т/с «Кохання 

несподiвано 
нагряне»

13.45 Судовi справи
14.40 Сiмейний 

суд
15.40 Чекай на мене
17.50 Новини
18.00 Стосується 

кожного
19.05 Т/с «Пасiчник»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Чорнi 

кiшки»
22.30 Т/с «Кулiнар-2»
00.35 Т/с «Картковий 

будинок»
01.35 Х/ф «Чорний 

дощ» �
03.30 Судовi справи
04.40 Стосується 

кожного

06.00 ТСН-Тиждень
06.45 Снiданок з «1+1»
07.00 ТСН
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 ТСН
08.05 Економiчна 

правда
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 ТСН
09.05 Т/с «Кохання та 

покарання»
11.15 Т/с «Шерлок 

Холмс»
13.15 Т/с «Без слiду»

Їх п’ятеро. Вони – 
слідча бригада. 
Перед ними 
практично не-
здійсненне за-
вдання – знайти 
безслідно зниклу 
людину. Щоб 
вийти на слід 
зниклих, нашим 
героям дове-
деться не тільки 
підключити до-
свід і професійне 
чуття, але й стати 
командою і на-
вчитися чути 
один одного.

16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с «Кохання та 

покарання»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Три мушкетери»
21.20 Т/с «Три мушкетери»
22.25 Грошi
23.45 ТСН
00.00 Х/ф «Не 

озирайся»
02.05 Т/с «Без слiду»
04.30 ТСН. Особливе
04.55 Грошi

05.05 Служба розшуку 
дiтей

05.10 Свiтанок
06.15 Дiловi факти
06.20 Економiчний 

iнтерес
06.25 Т/с «Таксi»
06.50 Т/с «Леся+Рома»
07.25 Дiловi факти
07.35 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15 Анекдоти по-

українськи
09.30 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
11.00 Т/с «Лiтєйний»
12.00 Т/с «Лiквiдацiя»
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Лiквiдацiя»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi 

новини
20.10 Т/с «Спецзагiн 

«Шторм»
22.15 Свобода 

слова
00.40 Х/ф «Остання 

iстина» �

02.15 Про-Ziкаве.ua
03.15 Свобода 

слова

05.30 Чужi помилки
06.15 Усе буде добре!
07.55 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.35 Таємницi «Х-

фактора». Однi проти 
всiх

10.35 Х/ф «Нерозумна 
зiрка» �
Сімнадцятирічна 
Еля Найдьонова 
– кругла сирота. 
Почувши по теле-
візору про набір у 
телепроект «Зо-
ряні війни», пере-
можець якого от-
римує шанс ста-
ти зіркою естра-
ди, Еля першим 
же автобусом ви-
рушає підкорю-

вати столицю.
12.40 Битва екстрасенсiв. 

Чоловiки проти жiнок
14.55 Звана вечеря
15.55 Усе буде добре!
18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.10 Куб-4
22.00 «Вікна»-новини
22.25 Детектор брехнi-4
00.10 Один за всiх
01.25 Х/ф «Нерозумна 

зiрка» �
03.05 Нiчний ефiр

07.00, 09.00, 17.00, 19.00 
Подiї

07.30 Щиросерде зiзнання
08.00 Т/с «Подружжя»
09.10 Х/ф «Щастя Катi» �
13.15 Кохаю! Чекаю!
14.15, 17.20, 22.30 Т/с 

«Слiд»
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова 

iсторiя»
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с «Не жiноча 

справа»
22.00, 03.25 Подiї дня
23.20 Х/ф «Таємниця 

перевалу Дятлова» �
01.30 Х/ф «Щелепи-2» �
04.30 Х/ф «Бiла 

матерiя» �

06.55 Малята-твiйнята
07.45 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
08.55 «Єралаш»
10.00, 21.05 Країна У
11.05, 00.35 Одна за всiх
12.05 Т/с «Ксена – 

принцеса-воїн»
13.05 Т/с «Якось у казцi»
14.00 Богиня шопiнгу
15.45 У ТЕТа тато!
16.50 Королева балу
18.00 ТЕТки i шмотки
19.00 Моду народу
20.00 Т/с «Двоє батьків i 

двоє синів»
22.10 6 кадрiв
23.15 Дурнів+1
23.55 Т/с «Секс i мiсто»
01.25 Т/с «Закрита школа»
02.10 Т/с «Кремлiвськi 

курсанти»

10.15 Великий футбол
12.30, 13.30 Лiга Чемпiонiв
13.00 Live. Жеребкування 

1/8 фiналу. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА

14.00 Live. Жеребкування 
1/16 та 1/8 фiналiв. 
Лiга Європи УЄФА

14.25 Шлях до Турина
15.00, 22.00 Журнал. Лiга 

Чемпiонiв УЄФА
16.00 Д/с «Донбас Арена»
16.25 Огляд матчiв. Лiга 

Європи УЄФА
17.25 Д/с «Невигаданi 

iсторiї футболу»
18.25 Чемпiонат Iталiї. 

Огляд туру
19.20, 01.15 Чемпiонат 

Iспанiї. Огляд туру
20.30 Європейський weekend
22.50 Чемпiонат Англiї. 

«Тоттенгем» – 
«Лiверпуль»

06.20 Хочу все знати
06.35 Доброго ранку, 

Україно!
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть 

студiї
07.20 Ера будiвництва
07.25 Країна online
07.35 Ера бiзнесу
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.25, 20.55 Офiцiйна 

хронiка
09.40, 16.15 Т/с «Таємниця 

старого мосту»
10.25 Т/с «Монте Крiсто»
11.20 Нехай вам буде 

кольорово!
12.10, 18.50, 21.30 Дiловий 

свiт
12.15 Знак питання
12.40 Д/ф «Довге 

дитинство»
13.20 Х/ф «Один iз нас»
15.15 Euronews
15.20 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.35 Секрети успiху
17.00 Х/ф «Тегеран-43». 

1 с.
18.40 Фiнансова 

перспектива
19.10 Останні 

попередження
19.35 Фестиваль пiснi в 

Коблево
21.40 Я люблю тебе, 

Україно!
22.50 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 На слуху
23.50 Вiд першої особи
00.10 Смiх iз доставкою 

додому
01.40 Про головне
02.00 ТелеАкадемiя
03.15 Рояль у кущах
03.40 Книга.ua

05.25 Т/с «Кулiнар-2»
07.00 Новини
07.10 Ранок з «Iнтером»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «Iнтером»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «Iнтером»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «Iнтером»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Чорнi 

кiшки»
11.10 Слiдство 

вели...
12.00 Новини
12.20 Слiдство вели...
13.40 Судовi справи
14.40 Сiмейний 

суд
15.40 Давай 

одружимося 
в Українi

16.45 Т/с «Ганничка»
17.50 Новини
18.00 Стосується 

кожного
19.05 Т/с «Пасiчник»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Чорнi кiшки»
22.30 Т/с «Кулiнар-2»
00.35 Т/с «Картковий 

будинок»
01.35 Х/ф «На чужiй 

смузi»
03.05 Подробицi
03.35 Слiдство вели...
04.40 Стосується 

кожного

06.00 Служба розшуку 
дiтей

06.05 ТСН
06.45 Снiданок з «1+1»
07.00 ТСН
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 ТСН
08.05 Економiчна 

правда
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 ТСН
09.05 Т/с «Кохання та 

покарання»
11.05 Т/с «Три 

мушкетери»
12.10 Т/с «Три 

мушкетери»
13.15 Т/с «Без слiду»
14.35 Т/с «Без слiду»
15.40 Т/с «Без слiду»
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с «Кохання та 

покарання»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Три 

мушкетери»
21.20 Т/с «Три 

мушкетери»
22.25 Мiняю жiнку-8
23.55 ТСН
00.10 Х/ф «Бандити» �
02.10 Т/с «Без слiду»
03.00 Т/с «Без слiду»
03.50 Х/ф «Бандити» �

04.50 Факти
05.20 Свiтанок
06.20 Дiловi факти
06.25 Економiчний iнтерес
06.35 Т/с «Таксi»
07.00 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
07.45 Надзвичайнi новини. 

Пiдсумки
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi 

новини
10.10 Анекдоти по-

українськи
10.25 Т/с «Лiтєйний»
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по-

українськи
13.05 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.30 Т/с «Спецзагiн 

«Шторм»
16.35 Т/с «Лiтєйний»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi новини
20.10 Т/с «Спецзагiн 

«Шторм»
22.15 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.25 Х/ф «Пункт 

призначення-5» �
01.25 Несекретнi файли
02.15 Т/с «Тринадцятий»
03.00 Х/ф «Блакитний 

мiсяць» �
04.30 Про-Ziкаве.ua

05.30 Чужi помилки
06.15 Усе буде добре!
08.00 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.50 Х/ф «Дiвчата» �
11.55 Х/ф «Павутинка 

бабиного лiта» �
Ганна – кримі-
нальний журна-
ліст і цілком при-
свячує себе 
кар’єрі. Головний 
редактор журна-
лу, з яким Ганна 
живе в цивільно-
му шлюбі, пропо-
нує їй одружити-
ися офіційно. 
Дівчина погоджу-
ється, однак жит-
тя вносить корек-

тиви в ці плани.
13.55 Битва екстрасенсiв
14.55 Звана вечеря
15.55 Усе буде добре!
18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 Врятуйте нашу 

сiм'ю-2
22.00 «Вікна»-новини
22.25 Врятуйте нашу 

сiм'ю-2
23.25 Кохана, ми вбиваємо 

дiтей
01.10 Х/ф «Дiвчата» �
02.50 Нiчний ефiр

05.15, 06.10, 05.10 Teen 
Time

05.20 Пекельне побачення
06.15, 13.30 М/с 

«Черепашки-нiндзя»
06.35, 07.00, 07.35, 08.35 

Пiдйом
06.40 М/с «Губка Боб»
09.00 Т/с «Молодiжна 

команда»
10.00 Т/с «Щасливi разом»
11.00 Т/с «Воронiни»
13.25 Kids'Time
13.45 М/с «Губка Боб»
14.30 Kids'Time
14.50 Т/с «Друзi»
15.50 Т/с «Татусевi дочки»
16.50 Т/с «Метод Лаврової»
18.00 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.20 Абзац!
20.00 Т/с «Молодiжна 

команда»
21.00 Т/с «Кухня»
22.00 Т/с «Воронiни»
23.05 Х/ф «Солдат» �
01.05 Репортер
01.15 Т/с «Щоденники 

вампiра»
01.55 Т/с «Плiткарка»
02.40 Зона ночi
02.45 Драй Хмара. Останнi 

сторiнки
03.10 Сон Алiни 

Костомарової
03.35 Зона ночi
03.40 Українцi. Вiра
04.30 Швидкоплинний сон

04.50 Х/ф «Життя, забав 
сповнене»

06.25 Х/ф «Крутi. 
Смертельне шоу»

08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Засуди мене
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
12.40, 19.30 Т/с «Слiпий»
14.50, 17.00 Т/с «Застиглi 

депешi»
22.00 Т/с «Кримiналiсти: 

мислити як 
злочинець»

23.00 Т/с «Згадати 
майбутнє»

00.00 Т/с «CSI. Нью-Йорк»
01.00 Т/с «NCIS. Лос-

Анджелес-2»

06.00 Т/с «Адвокат»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 

Подiї
07.20 Щиросерде зiзнання
08.00 Т/с «Подружжя»
09.10, 13.25, 17.20, 22.30 

Т/с «Слiд»
10.05, 20.00 Т/с «Не жiноча 

справа»
12.20, 04.55 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова 

iсторiя»
19.20, 04.15 Говорить 

Україна
22.00, 03.45 Подiї дня
00.15 Т/с «Мент у законi-7»
02.05 Х/ф «Таємниця 

перевалу Дятлова» �
05.45 Срiбний апельсин

07.45 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
08.55 «Єралаш»
10.00, 21.05 Країна У
11.05, 00.35 Одна за всiх
12.05 Т/с «Ксена – 

принцеса-воїн»
13.05 Т/с «Якось у казцi»
14.00 Богиня шопiнгу
15.45 У ТЕТа тато!
16.50 Королева балу
18.00 ТЕТки i шмотки
19.00 Моду народу
20.00 Т/с «Двоє батьків i 

двоє синів»
22.10 6 кадрiв
23.30 Т/с «Секс i мiсто»
01.25 Т/с «Закрита школа»
02.10 Т/с «Кремлiвськi 

курсанти»
02.55 З ночi до ранку

08.00 Чемпiонат Францiї. 
«Лiон» – «Марсель»

10.30 Чемпiонат Англiї. 
«Ман Сiтi» – 
«Арсенал»

12.25 Журнал. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА

13.00 Великий футбол
14.40 Чемпiонат Iталiї. 

Огляд туру
16.00 Д/с «Донбас Арена»
18.20 Чемпiонат Англiї. 

«Тоттенгем» – 
«Лiверпуль»

20.25 Чемпiонат Iталiї. 
«Мiлан» – «Рома»

22.55 Чемпiонат Англiї. 
«Челсi» – «Кристал 
Пелес»

01.20 Чемпiонат Iспанiї. 
«Атлетико» – 
«Валенсiя»
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УКРАЇНА

УКРАЇНА

СЕРЕДА, 18 ГРУДНЯ 2013 РОКУ

ЧЕТВЕР, 19 ГРУДНЯ 2013 РОКУ

23:05 «РОМЕО ПОВИНЕН ПОМЕРТИ» 

НОВИЙ КАНАЛ
Колишній поліцейський, май-
стер східних єдиноборств, при-
їжджає в Окленд, де чорна і ки-
тайська мафії ведуть війну за 
зони впливу. Там він закохується 
в дівчину з протилежного табору, 
стаючи сучасним Ромео.

00:20 «ЖАХ ЗА СТІНОЮ» 

1+1
Сюзанна, молода письменниця, 
шукає натхнення для нової кни-
ги, усамітнившись у заміському 
будинку. Досліджуючи особняк, 
вона знаходить потайну кімнату 
в підвалі.

02:20 «АФОНЯ» 

СТБ
Жив собі Афоня, без тривог і 
хвилювань, весело чаркувався з 
приятелями, поки не зустрілася 
йому зворушлива дівчина Катя. 
Самовіддане кохання Каті заче-
пило ніжні струни душі слюсаря-
сантехніка...

03:00 «СТАНДАРТНА ПРОЦЕДУРА» 

ICTV
Еррол Морріс досліджує випад-
ки побиття, тортур та інших по-
рушень прав людини наглядача-
ми у в'язниці Абу-Грейб, що 
знаходиться недалеко від Багда-
да, де утримуються особи, пі-
дозрювані в тероризмі.

17:05 «ЖОРСТОКИЙ РОМАНС» 

ПЕРШИЙ
Фільм знятий за мотивами 
п'єси «Безприданниця». Драма 
героїв, на думку творців фільму, 
полягає в тому, що пристрасті, 
які вони переживають, претен-
дують на трагедію, а «тягнуть»  
лише на жорстокий романс...

23:05 «СУТИЧКА» 

НОВИЙ КАНАЛ
Запеклий грабіжник стає до 
герцю з досвідченим поліцейсь-
ким. Одержимі кожен своєю 
справою, вони варті один одного 
і, до того ж, дуже схожі за стилем 
роботи і жорсткістю характерів. 
Але хто з них доб'ється свого?!

23:25 «ОБГОВОРЕННЮ НЕ ПІДЛЯГАЄ-3. ВИКУП» 

ICTV
Юрій Бойка — російський чемпі-
он підпільних боїв без правил 
— поступово оговтується від 
отриманої в останньому поєдин-
ку травми і вирішує повернутися 
на ринг.

23:55 «НИКОЛИ НЕ ЗДАВАЙСЯ» 

1+1
Джейк Тайлер разом із родиною 
переїжджає в Орландо, щоб 
підтримати брата в його праг-
ненні домогтися успіхів у тенісній 
кар'єрі. Джейк, який в рідному 
місті був зіркою, на новому місці 
перетворюється на лузера.

06.45, 07.45, 08.20 Гiсть 
студiї

07.20 Тема дня
07.25 Країна online
07.35 Ера бiзнесу
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.25 

Пiдсумки дня
09.25, 20.55 Офiцiйна 

хронiка
09.30 Уряд на зв'язку з 

громадянами
10.00 Пряме включення з 

Кабiнету Мiнiстрiв 
України

10.15 Т/с «Монте Крiсто»
11.15 Не вiр худому кухарю
11.40, 03.40 Книга.ua
12.10, 18.50, 21.30 Дiловий 

свiт
12.30 Дорослi iгри
13.30 Х/ф «Термiново... 

Секретно... ГУБЧЕКА»
15.15 Euronews
15.30, 05.50 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.50 Українська пiсня
16.40 Х/ф «Тегеран-43». 

2 с.
17.55, 01.40 Про головне
18.40 Фiнансова 

перспектива
19.15 Фестиваль гумору 

«Умора»
20.50 Лото «Мегалот»
21.40 Концертна програма 

«Музика нас 
з'єднала»

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

23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 На слуху
23.50 Вiд першої особи
00.10 Смiх iз доставкою 

додому
02.00 ТелеАкадемiя
03.15 Рояль у кущах
04.10 Хто в домi хазяїн?

05.25 Т/с «Кулiнар-2»
07.00 Новини
07.10 Ранок з «Iнтером»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «Iнтером»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «Iнтером»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «Iнтером»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Чорнi кiшки»
11.10 Слiдство 

вели...
12.00 Новини
12.20 Слiдство 

вели...
13.40 Судовi справи
14.40 Сiмейний 

суд
15.40 Давай 

одружимося 
в Українi

16.45 Т/с «Ганничка»
17.50 Новини
18.00 Стосується 

кожного
19.05 Т/с «Пасiчник»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Рiдкiсна 

група кровi»
00.55 Т/с «Картковий 

будинок»
02.00 Х/ф «Милий 

друг» �
03.30 Подробицi
04.10 Слiдство вели...

06.00 Служба розшуку 
дiтей

06.05 ТСН
06.45 Снiданок з «1+1»
07.00 ТСН
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 ТСН
08.05 Економiчна 

правда
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 ТСН
09.05 Т/с «Кохання та 

покарання»
11.05 Т/с «Три мушкетери»
12.10 Т/с «Три мушкетери»
13.15 Т/с «Без слiду»
14.35 Т/с «Без слiду»
15.40 Т/с «Без слiду»
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с «Кохання та 

покарання»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Три мушкетери»
21.20 Т/с «Три мушкетери»
22.25 Т/с «Три мушкетери»
23.40 ТСН
23.55 Тачки-2
00.20 Х/ф «Жах за стiною» 

�

01.55 Т/с «Без слiду»
02.45 Т/с «Без слiду»
03.35 ТСН
03.50 Х/ф «Жах за стiною» 

�

05.10 Тачки-2

04.50 Служба розшуку 
дiтей

04.55 Факти
05.25 Свiтанок
06.25 Дiловi факти
06.35 Економiчний 

iнтерес
06.40 Т/с «Таксi»
07.00 Т/с «Леся+Рома»
07.40 Дiловi факти
07.45 Несекретнi файли
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi 

новини
10.10 Анекдоти по-

українськи
10.25 Т/с «Лiтєйний»
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по-

українськи
13.10 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.35 Т/с «Спецзагiн 

«Шторм»
16.45 Т/с «Лiтєйний»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi 

новини
20.10 Т/с «Спецзагiн 

«Шторм»
22.15 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.25 Х/ф «Дороги назад 

немає» �
01.20 Стоп-10
02.15 Т/с «Тринадцятий»
03.00 Х/ф «Стандартна 

процедура» �
04.35 Про-Ziкаве.ua

05.50 Чужi помилки

06.30 Усе буде добре!

08.15 Неймовiрна правда 
про зiрок

09.55 Зiркове життя

10.55 Врятуйте нашу 
сiм'ю-2

13.55 Битва екстрасенсiв

14.55 Звана вечеря

Учасники – люди 

різних професій, 

достатку, віку, 

захоплень, жит-

тєвих прагнень і 

кулінарних при-

страстей. Вміти 

добре готувати 

їм абсолютно не 

обов’язково. Го-

ловне – створити 

незабутню ат-

мосферу свята.

15.55 Усе буде добре!

18.00 «Вікна»-новини

18.20 Неймовiрна правда 
про зiрок

20.00 МайстерШеф-3

22.00 «Вікна»-новини

22.40 МайстерШеф-3

02.20 Х/ф «Афоня» �

03.45 Нiчний ефiр

05.15 Пекельне побачення
06.10 Teen Time
06.15, 13.30 М/с 

«Черепашки-нiндзя»
06.35, 07.00, 07.35, 08.35 

Пiдйом
06.40, 13.45 М/с «Губка 

Боб»
09.00, 20.00 Т/с 

«Молодiжна 
команда»

10.00 Т/с «Щасливi разом»
11.00, 18.00, 22.00 Т/с 

«Воронiни»
13.25, 14.30 Kids'Time
14.50 Т/с «Друзi»
15.50 Т/с «Татусевi дочки»
16.50 Т/с «Метод Лаврової»
19.00 Репортер
19.20 Абзац!
21.00 Т/с «Кухня»
23.05 Х/ф «Ромео повинен 

померти» �
01.20 Репортер
01.30 Т/с «Щоденники 

вампiра»
02.10 Т/с «Плiткарка»
02.55 Служба розшуку дiтей
03.00 Зона ночi
03.05 Українцi. Вiра
03.50 Зона ночi
03.55 Моя адреса – 

Соловки. Тягар 
мовчання

04.15 Двi долi
04.45 Зона ночi
04.50 Усмiшник
05.10 Зона ночi

05.05 Х/ф «За 206-ю»
06.40 Х/ф «Змiєлов»
08.30, 16.45, 19.00, 

21.40, 02.40, 04.10 
Свiдок

09.00 Засуди мене
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
12.40, 19.30 Т/с «Слiпий»
14.50, 17.00 Т/с «Застиглi 

депешi»
22.00 Т/с «Кримiналiсти: 

мислити як 
злочинець»

23.00 Т/с «Згадати 
майбутнє»

00.00 Т/с «CSI. Нью-Йорк»
01.00 Т/с «NCIS. Лос-Анджелес-2»
03.10 Речовий доказ
03.40, 04.40 Правда життя

06.00 Т/с «Адвокат»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 

Подiї
07.30 Щиросерде зiзнання
08.00 Т/с «Подружжя»
09.10, 13.25, 17.20, 22.30 

Т/с «Слiд»
10.05, 20.00 Т/с «Не жiноча 

справа»
12.20 Нехай говорять
16.00, 04.05 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова 

iсторiя»
19.20, 04.50 Говорить 

Україна
22.00, 03.35 Подiї дня
00.15 Т/с «Мент у законi-7»
02.05 Т/с «СОБР»
05.30 Срiбний апельсин

06.55 Малята-твiйнята
07.45 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
08.55 «Єралаш»
10.00, 21.05 Країна У
11.05, 00.35 Одна за всiх
12.05 Т/с «Ксена – 

принцеса-воїн»
13.05 Т/с «Якось у казцi»
14.00 Богиня шопiнгу
15.45 У ТЕТа тато!
16.50 Королева балу
18.00 ТЕТки i шмотки
19.00 Моду народу
20.00 Т/с «Двоє батьків i 

двоє синів»
22.10 6 кадрiв
23.30 Т/с «Секс i мiсто»
01.25 Т/с «Закрита школа»
02.10 Т/с «Кремлiвськi 

курсанти»
02.55 З ночi до ранку

08.00 Чемпiонат Iталiї. 
«Мiлан» – «Рома»

10.30 Чемпiонат Англiї. 
«Тоттенгем» – 
«Лiверпуль»

12.25 Європейський 
weekend

14.00, 21.50 Futbol Mundial
14.40 Один на один з 

Гамулою
16.00 Д/с «Донбас Арена»
16.35 Чемпiонат Iспанiї. 

«Осасуна» – «Реал»
18.40 Чемпiонат Нiмеччини. 

Огляд туру
19.45 Чемпiонат Англiї. 

«Ман Сiтi» – 
«Арсенал»

22.55 Чемпiонат Iталiї. 
«Наполi» – «Iнтер»

01.20 Чемпiонат Англiї. 
«Челсi» – «Кристал 
Пелес»

06.35 Доброго ранку, 
Україно!

06.45, 07.45, 08.20 Гiсть 
студiї

07.20 Ера будiвництва
07.25 Країна online
07.35 Ера бiзнесу
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.25, 20.55 Офiцiйна 

хронiка
09.40, 16.15 Т/с «Таємниця 

старого мосту»
10.25 Т/с «Монте Крiсто»
11.20 Нехай вам буде 

кольорово!
12.10, 18.50, 21.30 Дiловий 

свiт
12.30, 03.40 Контрольна 

робота
12.50 Д/ф «Розум, втiлений 

у звук чарiвний»
13.35 Х/ф «Мама»
15.15 Euronews
15.20 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.35 Крок до зiрок. З Днем 

Святого Миколая
17.05 Х/ф «Жорстокий 

романс». 1 с.
18.40 Фiнансова 

перспектива
19.10 Останні 

попередження
19.35, 22.30 Фестиваль 

пiснi в Коблево
21.40 Надвечiр'я
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 На слуху
23.50 Вiд першої особи
00.10 Смiх iз доставкою 

додому
01.40 Про головне
02.00 ТелеАкадемiя
04.10 Рояль у кущах
04.40 Секрети успiху

05.30 Стосується 
кожного

06.15 Т/с «Пасiчник»
07.00 Новини
07.10 Ранок з «Iнтером»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «Iнтером»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «Iнтером»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «Iнтером»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Рiдкiсна 

група кровi»
11.10 Слiдство 

вели...
12.00 Новини
12.20 Слiдство 

вели...
13.40 Судовi справи
14.40 Сiмейний 

суд
15.40 Давай 

одружимося 
в Українi

16.45 Т/с «Ганничка»
17.50 Новини
18.00 Стосується 

кожного
19.05 Т/с «Пасiчник»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Рiдкiсна 

група кровi»
00.55 Т/с «Картковий 

будинок»
02.50 Подробицi
03.20 Судовi справи
04.05 Слiдство 

вели...

06.00 Служба розшуку 
дiтей

06.05 ТСН
06.45 Снiданок з «1+1»
07.00 ТСН
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 ТСН
08.05 Економiчна 

правда
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 ТСН
09.05 Т/с «Кохання та 

покарання»
11.05 Т/с «Три мушкетери»
12.10 Т/с «Три мушкетери»
13.30 Т/с «Три мушкетери»
14.35 Т/с «Без слiду»
15.40 Т/с «Без слiду»
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с «Кохання та 

покарання»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Три мушкетери»
21.20 Т/с «Три мушкетери»
22.25 Т/с «Три мушкетери»
23.40 ТСН
23.55 Х/ф «Нiколи не 

здавайся» �

01.55 Т/с «Без слiду»
02.45 Т/с «Без слiду»
03.35 Х/ф «Нiколи не 

здавайся» �
05.20 ТСН. Особливе

04.45 Факти
05.15 Свiтанок
06.20 Дiловi факти
06.25 Економiчний 

iнтерес
06.30 Т/с «Таксi»
06.55 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
07.40 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi 

новини
10.10 Анекдоти по-

українськи
10.25 Т/с «Лiтєйний»
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по-

українськи
13.10 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.35 Т/с «Спецзагiн 

«Шторм»
16.40 Т/с «Лiтєйний»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi 

новини
20.10 Т/с «Спецзагiн 

«Шторм»
22.15 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.25 Х/ф «Обговоренню 

не пiдлягає-3. 
Викуп» �

01.30 Провокатор
02.15 Т/с «Тринадцятий»
03.00 Х/ф «Дороги назад 

немає» �
04.30 Про-Ziкаве.ua

05.10 Чужi помилки
05.55 Чужi помилки
06.40 Усе буде добре!
08.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
10.00 Х/ф «На мосту» �

Вадим Семенов 

– генеральний 

продюсер одного 

з найбільших те-

леканалів країни, 

успішний мене-

джер і просто 

гарна людина. 

Але навіть у такої 

людини є свій 

«скелет у шафі». 

І, як з’ясовуєт-

ься, не один...

12.10 Кохана, ми вбиваємо 
дiтей

13.55 Битва екстрасенсiв
14.55 Звана вечеря
15.55 Усе буде добре!
18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 Зваженi та щасливi-3
22.00 «Вікна»-новини
22.40 Зваженi та щасливi-3
00.55 Х/ф «Одруження 

Бальзамiнова» �
02.30 Нiчний ефiр

05.15, 06.10 Teen Time
05.20 Пекельне побачення
06.15, 13.30 М/с 

«Черепашки-нiндзя»
06.35, 07.00, 07.35, 08.35 

Пiдйом
06.40, 13.45 М/с «Губка 

Боб»
09.00, 20.00 Т/с 

«Молодiжна 
команда»

10.00 Т/с «Щасливi разом»
11.00, 18.00 Т/с «Воронiни»
13.25 Kids'Time
14.30 Kids'Time
14.50 Т/с «Друзi»
15.50 Т/с «Татусевi дочки»
16.50 Т/с «Метод Лаврової»
19.00 Репортер
19.20 Абзац!
21.00 Т/с «Кухня»
22.00 Т/с «Воронiни»
23.05 Х/ф «Сутичка» �
01.00 Репортер
02.20 Т/с «Щоденники 

вампiра»
02.35 Служба розшуку дiтей
02.40 Зона ночi
02.45 Пристрастi навколо 

символiки
03.00 Марко 

Кропивницький
03.45 Зона ночi
03.50 Чемпiон чемпiонiв
04.05 Таїнства Києво-

Печерської Лаври
04.20 Зона ночi
04.25 Швидкоплинний сон
05.10 Зона ночi

05.10, 14.50, 17.00 Т/с 
«Застиглi депешi»

08.30, 16.45, 19.00, 
21.40, 02.45, 04.15 
Свiдок

09.00 Засуди мене
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
12.40, 19.30 Т/с «Слiпий»
22.00 Т/с «Кримiналiсти: 

мислити як 
злочинець»

23.00 Т/с «Згадати 
майбутнє»

00.00 Т/с «CSI. Нью-Йорк»
01.00 Т/с «NCIS. Лос-

Анджелес-2»
03.20 Речовий доказ
04.45 Правда життя

06.00 Т/с «Адвокат»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 

Подiї
07.30 Щиросерде зiзнання
08.00 Т/с «Подружжя»
09.10, 13.25, 17.20, 22.30 

Т/с «Слiд»
10.05, 20.00 Т/с «Не жiноча 

справа»
12.20 Нехай говорять
16.00, 04.05 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова 

iсторiя»
19.20, 04.50 Говорить 

Україна
22.00, 03.35 Подiї дня
00.15 Т/с «Мент у законi-7»
02.05 Т/с «СОБР»
05.30 Срiбний апельсин

07.45 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
08.55 «Єралаш»
10.00, 21.05 Країна У
11.05, 00.35 Одна за всiх
12.05 Т/с «Ксена – 

принцеса-воїн»
13.05 Т/с «Якось у казцi»
14.00 Богиня шопiнгу
15.45 У ТЕТа тато!
16.50 Королева балу
18.00 ТЕТки i шмотки
19.00 Моду народу
20.00 Т/с «Двоє батьків i 

двоє синів»
22.10 6 кадрiв
23.30 Т/с «Секс i мiсто»
01.25 Т/с «Закрита школа»
02.10 Т/с «Кремлiвськi 

курсанти»
02.55 З ночi до ранку

08.00, 03.30 Чемпiонат 
Iспанiї. «Осасуна» – 
«Реал»

10.30 Чемпiонат Iталiї. 
«Мiлан» – «Рома»

12.30 Чемпiонат Нiмеччини. 
Огляд туру

13.35 Чемпiонат Нiмеччини. 
«Байєр» – «Айнтрахт»

16.00 Д/с «Донбас Арена»
16.35 Чемпiонат Iспанiї. 

«Атлетико» – 
«Валенсiя»

18.40 Чемпiонат Францiї. 
Огляд туру

19.45 Чемпiонат Англiї. 
«Тоттенгем» – 
«Лiверпуль»

21.50 Свiтова гра
22.55 Чемпiонат Iспанiї. 

«Барселона» – 
«Вiльяреал»

01.20 Чемпiонат Англiї. 
«Ман Сiтi» – 
«Арсенал»
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19:30 «ПАРАДИЗ» 

НТН
Життя міліціонера Миколи Звя-
гіна круто змінюється після сі-
мейної драми. Опинившись у 
в'язниці, Звягін знайомиться з 
впливовою і шанованою на зоні 
людиною. Звільнившись, він йде 
до нього працювати.

23:05 «РОЗПЛАТА» 

НОВИЙ КАНАЛ
Гангстера Портера підставляють. 
Однак йому щастить: він залиша-
ється живим. На карту поставле-
ні сімдесят тисяч доларів. Портер 
вирішує за будь-яку ціну «повер-
нути борг» компаньйонам. Ніхто 
не втече від розплати...

23:30 «СЕРЦЕЇД» 

1+1
Улюбленець дам  Алекс розпочи-
нає разом із сестрою бізнес: він 
розбиває небажані для клієнтів 
романтичні союзи. Справа йде, 
як по маслу, поки Алексу не тра-
пляється по-справжньому склад-
не замовлення.

23:50 «НІНДЗЯ» 

ICTV
Гайдзин на ім'я Кейсі вивчає в 
Японії мистецтво нінджіцу. Однак 
на прохання свого сенсея він 
повертається до Нью-Йорка, щоб 
захистити Єрой Біцу — ковану 
скриню, в якій зберігається зброя 
останнього ніндзя клану Кога.

20:00 «ЛЮДИ ІКС-2» 

1+1
Мутанти продовжують боротьбу 
проти суспільства. Їхнє станови-
ще стає ще більш небезпечним, 
коли їх потужно атакує  невідо-
мий супротивник, який володіє 
екстраординарними здібностя-
ми.

21:50 «СТИРАЧ» 

ICTV
Джон Крюгер «стирає» всі сліди 
людей, що знаходяться під  охо-
роною програми захисту свідків. 
Йому необхідно врятувати жінку, 
яка готова викрити операцію з 
продажу злочинцям зброї. Почи-
нається смертельний марафон.

00:20 «БЛОНДИНКА І БЛОНДИНКА» 

НОВИЙ КАНАЛ
Блондинки Ді та Дон приходять 
влаштовуватися в стрип-клуб, 
де їх сприймають як  прославле-
ну кілерку з напарницею. Неза-
баром безробітні дами одержу-
ють від мафіозі замовлення 
«подбати» про містера Вонга...

00:40 «ЛЕДІ» 

1+1
Історія кохання Аун Сан Су Чжі 
та її чоловіка Майкла Ейріса. 
Ні відстані, ні довгі розлуки, 
ні ворожий політичний режим 
не змогли зруйнувати їхнє 
кохання.

06.35 Доброго ранку, 
Україно!

06.45, 08.20 Гiсть студiї
07.20, 07.40 Країна online
07.35 Ера бiзнесу
07.45 Тема дня
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.25 

Пiдсумки дня
09.25 Офiцiйна хронiка
09.40, 16.20 Т/с «Таємниця 

старого мосту»
10.25 Т/с «Монте Крiсто»
11.20 Нехай вам буде 

кольорово!
12.10, 18.50, 21.30 Дiловий 

свiт
12.25 Хто в домi хазяїн?
12.45 Вiра. Надiя. Любов
13.35 Х/ф «Хлопець iз 

нашого мiста»
15.15 Euronews
15.20, 05.50 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.40 Рояль у кущах
17.05 Х/ф «Жорстокий 

романс». 2 с.
18.40 Фiнансова 

перспектива
19.15 Фестиваль гумору 

«Умора»
21.40 Фольк-music
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 На слуху
23.45 Вiд першої особи
00.10 Смiх iз доставкою 

додому
01.40 Про головне
02.00 ТелеАкадемiя
03.30 Подорожуй свiтом з 

Ю. Акунiною
04.10 Аудiєнцiя. Країни вiд 

А до Я
04.30 Свiтло

05.30 Стосується 
кожного

06.15 Т/с «Пасiчник»
07.00 Новини
07.10 Ранок з «Iнтером»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «Iнтером»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «Iнтером»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «Iнтером»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Рiдкiсна 

група кровi»
11.10 Слiдство 

вели...
12.00 Новини
12.20 Слiдство 

вели...
13.40 Судовi справи
14.40 Сiмейний 

суд
15.40 Давай 

одружимося 
в Українi

16.45 Т/с «Ганничка»
17.50 Новини
18.05 Х/ф «Наречена»
20.00 Подробицi
20.30 Шустер Live
00.40 Х/ф «За 

межею» �
02.50 Подробицi
03.20 Судовi справи
04.05 Слiдство 

вели...

06.00 ТСН
06.45 Снiданок з «1+1»
07.00 ТСН
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 ТСН
08.05 Економiчна 

правда
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 ТСН
09.05 Т/с «Кохання та 

покарання»
11.00 Т/с «Три 

мушкетери»
12.05 Т/с «Три 

мушкетери»
13.25 Т/с «Три 

мушкетери»
14.30 Т/с «Без слiду»
15.40 Т/с «Без слiду»
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с «Кохання та 

покарання»
19.30 ТСН
20.15 Вечiрнiй 

Київ-2013
22.15 Супергерої
23.30 Х/ф «Серцеїд» �

01.40 Т/с «Без слiду»
02.30 Т/с «Без слiду»
03.20 Х/ф «Серцеїд» �
05.00 ТСН. Особливе
05.25 Супергерої

04.40 Служба розшуку 
дiтей

04.45 Факти
05.10 Свiтанок
06.15 Дiловi факти
06.20 Економiчний 

iнтерес
06.25 Т/с «Таксi»
06.50 Т/с «Леся+Рома»
07.25 Дiловi факти
07.30 Зiрка YouTube
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi 

новини
10.15 Анекдоти по-

українськи
10.30 Т/с «Лiтєйний»
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по-

українськи
13.10 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.40 Т/с «Спецзагiн 

«Шторм»
16.45 Т/с «Лiтєйний»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi 

новини
20.00 Машина часу
21.55 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.25 Максимум 

в Українi
23.50 Х/ф «Нiндзя» �
01.30 Х/ф «Чорна маска-2. 

Мiсто масок» �
03.10 Т/с «Тринадцятий»
03.50 Про-Ziкаве.ua

04.55 Х/ф «Дами 
запрошують 
кавалерiв» �

06.05 Неймовiрна правда 
про зiрок

07.25 Х/ф «Велика 
перерва» �

13.05 Х/ф «Кавказька 
полонянка, або Новi 
пригоди Шурика» �

14.50 Звана вечеря
15.50 Х/ф «Дiамантова 

рука» �
Скромний і чес-
ний радянський 
працівник Семен 
Семенович під 
час зарубіжної 
туристичної по-
їздки знайомить-
ся з симпатич-
ним чоловіком і 
випадково стає 
центральною фі-
гурою в операції 
з виявлення зграї 

«валютників»...
18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 Танцюють усi!-6
22.00 «Вікна»-новини
22.40 Танцюють усi!-6
23.35 Куб-4
01.05 Х/ф «Карнавальна 

нiч» �
02.25 Нiчний ефiр

05.15 Пекельне побачення
06.10 Teen Time
06.15, 13.30 М/с 

«Черепашки-нiндзя»
06.35, 07.00, 07.35, 08.35 

Пiдйом
06.40, 13.45 М/с «Губка 

Боб»
09.00, 20.00 Т/с 

«Молодiжна 
команда»

10.00 Т/с «Щасливi разом»
11.00, 18.00 Т/с «Воронiни»
13.25 Kids'Time
14.30 Kids'Time
14.50 Т/с «Друзi»
15.50 Т/с «Татусевi дочки»
16.50 Т/с «Метод Лаврової»
19.00 Репортер
19.20 Абзац!
21.00 Т/с «Кухня»
22.00 Т/с «Воронiни»
23.05 Х/ф «Розплата» �
01.10 Репортер
01.20 Т/с «Щоденники 

вампiра»
02.00 Т/с «Плiткарка»
02.45 Зона ночi
02.50 С. Параджанов. 

Вiдкладена прем'єра
03.05 Дiалоги
04.00 Зона ночi
04.05 Скiфи (свiдчення i 

версiї)
04.30 Зона ночi
04.35 SOLO-MEA
05.00 Зона ночi
05.05 М/с «Барбоскiни»

05.10 Т/с «Застиглi депешi»
08.30 Свiдок
09.00 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-2»
12.40 Т/с «Слiпий»
14.50 Т/с «Застиглi депешi»
16.45 Свiдок
17.00 Т/с «Застиглi депешi»
19.00 Свiдок
19.30 Х/ф «Парадиз»
21.30 Х/ф «Пограбування 

по-iталiйськи»
23.55 Х/ф «Вантаж» �
02.10 Т/с «Слiдство веде Да 

Вiнчi»
03.40 Речовий доказ
04.10 Правда життя

06.00 Т/с «Адвокат»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 

Подiї
07.30 Щиросерде зiзнання
08.00 Т/с «Подружжя»
09.10, 13.25, 17.20 Т/с 

«Слiд»
10.05 Т/с «Не жiноча 

справа»
12.20 Нехай говорять
16.00 Критична точка
19.20, 04.20 Говорить 

Україна
21.00, 22.30 Т/с «Убити 

двiчi»
22.00, 03.50 Подiї дня
01.30 Т/с «СОБР»
05.45 Т/с «Мент у законi-7»

07.45 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
08.55 «Єралаш»
10.00 Країна У
11.05, 00.35 Одна за всiх
12.05 Т/с «Ксена – 

принцеса-воїн»
13.05 Т/с «Якось у казцi»
14.00 Богиня шопiнгу
15.45 У ТЕТа тато!
16.50 Королева балу
18.00 ТЕТки i шмотки
19.00 Iкона стилю
20.15 Х/ф «Дiм Великої 

матусi-3. Який 
батько, такий син» �

22.45 Смiшнiше, нiж 
кролики

23.30 Т/с «Секс i мiсто»
01.25 Т/с «Закрита школа»
02.10 Т/с «Кремлiвськi 

курсанти»

08.00 Чемпiонат Iталiї. 
«Наполi» – «Iнтер»

10.30 Чемпiонат Iспанiї. 
«Барселона» – 
«Вiльяреал»

12.30 Журнал. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА

13.00 Чемпiонат Англiї. 
«Челсi» – «Кристал 
Пелес»

16.00 Д/с «Донбас Арена»
16.35 Чемпiонат Iталiї. 

«Мiлан» – «Рома»
18.40, 00.30 Чемпiонат 

Iталiї. Передмова до 
туру

19.20 Чемпiонат Францiї. 
«Лiон» – «Марсель»

21.25 Live. Чемпiонат 
Францiї. «Монако» – 
«Валансьєнн»

23.55 Чемпiонат Iспанiї. 
Передмова до туру

06.00 Пiдсумки
06.20 Д/ф «Здрастуй, рiдне 

село!»
07.05 Фiльм-концерт 

«Шукай Вєтрова!»
08.30 Панянка та кулiнар
09.05 Життя на рiвних
09.15 Армiя
09.30 Православний вiсник
10.10 Моменти життя
11.15, 04.15 Театральнi 

сезони
12.15 Фiнал Нацiонального 

вiдбору на 
Мiжнародний 
пiсенний конкурс 
«Євробачення-2014»

14.40 Х/ф «Термiново... 
Секретно... ГУБЧЕКА»

16.15 В гостях у Д. Гордона
17.10 Український акцент
17.30 Золотий гусак
18.00 Фестиваль гумору 

«Умора»
20.35 Слово регiонам
20.55 Лото «Мегалот»
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.25 Без цензури
22.00 Українська пiсня
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.10 Ювiлейний концерт 

гурту «Сябри»
01.45 Хiт-парад 

«Нацiональна 
двадцятка» (iз 
сурдоперекладом)

02.55 Нащадки
03.55 Хто в домi хазяїн?
05.00 Служба розшуку дiтей
05.05 Надвечiр'я

05.30 Шустер Live
09.30 Все для мами
10.00 Д/ф «Костянтин 

Меладзе. Сiрий 
кардинал»

11.05 Т/с «Iдеальний шлюб»
15.25 Мiжнародний 

фестиваль гумору 
«Юрмала»

18.00 Х/ф «Пiти, щоб 
залишитися»

20.00 Подробицi
20.30 Х/ф «Ти будеш моєю»
22.30 Велика рiзниця по-

українськи
23.30 Х/ф «Усе можливо»

У центрі сюжету – 

глава однієї з по-

літичних партій 

Катерина Ша-

ховська, яка зби-

рається балоту-

ватися в прези-

денти країни. А 

щоб зробити собі 

добрий піар, во-

на хоче зняти 

фільм, що розпо-

відає про її осо-

бисте життя.

01.35 Т/с «Iдеальний шлюб»
04.10 Подробицi
04.50 Велика рiзниця по-

українськи

06.25 Х/ф «Цуценята 
Санти»

08.15 ТСН
09.00 Квартирна лотерея 

«ХТО ТАМ»
10.00 М/с «Енгрi бердс»
10.05 М/ф «Вiннi Пух»
10.20 Свiтське життя
11.25 Чотири весiлля
12.55 Моя сповiдь
14.00 Мiняю жiнку-8
15.30 М/с «Машинi казки»
15.35 М/см «Маша i 

ведмiдь»
16.20 Вечiрнiй Київ-2013
18.30 Розсмiши комiка-4
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Люди Ікс-2» �
22.50 Х/ф «Люди Ікс-3. 

Останнiй контакт» �
Людям Ікс на чолі 
з професором 
Чарльзом Кса-
вьером дово-
диться вступити 
в битву з самою 
еволюцією в осо-
бі їхньої воскрес-
лої товаришки... 
Джин Грей, ві-
дроджена у ви-
гляді Темного 
Фенікса, є  не-
безпечною для 
всього живого.

00.40 Х/ф «Ледi» �
02.45 Т/с «Свiт Сонi»
04.10 Х/ф «Люди Х-2» �

04.15 Факти
04.45 М/ф «Балто»
05.55 Козирне життя
06.30 Х/ф «Каспер»
08.25 Зiрка YouTube
09.35 Дача
10.05 Квартирне питання
11.00 За кермом
11.35 «Путьова» країна
11.55 Х/ф «Американський 

нiндзя-4»
Колишній пол-
ковник, садист і 
вбивця тренує 
терористів-нінд-
зя для арабсько-
го шейха, який 
задумав підірва-
ти Нью-Йорк за 
допомогою виго-
товленої мініа-
тюрної атомної 
бомби. Знищити 
лиходіїв посила-
ють команду 
спецпідрозділу...

14.00 Т/с «Лiквiдацiя»
18.45 Факти. Вечiр
19.00 Надзвичайнi новини. 

Пiдсумки
19.55 Т/с «Лiквiдацiя»
21.50 Х/ф «Стирач»

00.10 Х/ф «Вiдшкодування 
збиткiв»

02.15 Х/ф «Обговоренню не 
пiдлягає-3. Викуп» �

03.45 Х/ф «Каспер»
05.20 Про-Ziкаве.ua

05.35 Х/ф «Морозко» �
06.55 Караоке на 

Майданi
07.50 Їмо вдома
09.00 Усе буде смачно!
10.00 ВусоЛапоХвiст
11.10 Танцюють усi!-6
14.10 Зваженi та 

щасливi-3
19.00 Х-фактор-4
22.05 Таємницi «Х-

фактора». Щоразу, як 
в останнє

23.20 Х-фактор-4
00.30 Детектор брехнi-4
01.50 Х/ф «Я бажаю тобi 

себе» �

Це фільм про по-

чуття людей, їхні 

мрії та бажання. 

Бо часом для 

щастя людині не 

потрібен успіх чи 

матеріальні бла-

га, а достатньо 

просто мати 

обожнювану і ко-

хану людину по-

ряд, яка стане 

центром усього 

Всесвіту...

03.20 Нiчний ефiр

05.25 Х/ф «Крулл»
07.25 Педан-Притула 

шоу
09.00 Вiйна свiтiв. 

Ревiзор проти 
шефа

11.00 Уральськi 
пельменi

12.05 Шурочка
13.05 Дорослi, 

як дiти
14.05 Т/с «Воронiни»
18.00 М/ф «Стюарт 

Лiттл-2»
19.40 Х/ф «Гаррi 

Поттер та смертельні 
реліквії. 
Частина 2»

22.05 Х/ф «Нестерпнi 
боси» �

00.20 Х/ф «Блондинка i 

блондинка» �
02.00 Зона ночi
02.05 Богдан 

Хмельницький
03.05 Зона ночi
03.10 Богдан 

Хмельницький
03.50 Зона ночi
03.55 Моя адреса – 

Соловки. 
Не вдарте жiнку 
навiть квiткою

04.15 Зона ночi
04.20 Iван Франко
05.10 Зона ночi

05.00 Т/с «Застиглi депешi»
08.20 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-2»
11.30 Речовий доказ
12.00 Головний свiдок
13.00 Випадковий свiдок
14.00 Правда життя
14.30 Х/ф «Парадиз»
16.30 Х/ф «Пограбування 

по-iталiйськи»
19.00 Т/с «Таємницi 

слiдства-7»
23.00 Т/с «Вiдчинiть, 

мiлiцiя!»
02.40 Речовий доказ
03.35 Правда життя
03.55 М/ф «Троє з 

Простоквашина»

07.00 Подiї
07.10 Х/ф «Близнюки» �
09.20 Т/с «Iнтерни»
10.00 Т/с «Iнтерни»
11.00 1 за 100 годин
12.00 Т/с «Адвокат»
15.00 Х/ф «Князiвна з 

хрущовки» �
19.00 Подiї
19.20 Х/ф «Мiй бiлий i 

пухнастий» �
21.20 Х/ф «Продається 

кiшка» �
23.35 Х/ф «Команда-8» �
03.25 Подiї
03.45 Т/с «Мент у законi-7»
05.10 Т/с «Убити двiчi»

08.30 М/с «Смiшарики. Пiн-код»
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Даша-дослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго, 

вперед!»
10.40 М/ф «Фея Дiн-Дiн та 

загублений скарб»
12.05 М/с «Бiлка та Стрiлка. 

Пустотлива сiмейка»
12.15 Т/с «Ксена – 

принцеса-воїн»
16.05 Х/ф «Дiти шпигунiв-4»
18.00 Х/ф «Дiм Великої 

матусi-3. Який 
батько, такий син» �

20.30 Т/с «Двоє батьків i 
двоє синів»

22.00 6 кадрiв
23.05 Х/ф «Дуже 

вампiрське кiно» �
00.45 Х/ф «Чарiвна країна»

08.00 Чемпiонат Францiї. 
«Монако» – 
«Валансьєнн»

10.20 Один на один з 
Гамулою

12.00 Чемпiонат Iталiї. 
«Мiлан» – «Рома»

14.00 Чемпiонат Англiї. 
Передмова до туру

14.40 Live. Чемпiонат 
Англiї. «Лiверпуль» – 
«Кардiфф»

16.55 Live. Чемпiонат 
Англiї. МЮ – «Вест 
Гем»

18.55 Live. Чемпiонат Iталiї. 
«Лiворно» – 
«Удiнезе»

20.55 Live. Чемпiонат 
Iспанiї. «Атлетико» – 
«Леванте»

23.30 Чемпiонат Англiї. 
«Лiверпуль» – 
«Кардiфф»
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УКРАЇНА

НЕДІЛЯ, 22 ГРУДНЯ РОКУ

СКАНВОРД

13:00 «ХОЧУ В ТЮРМУ» 

НТН
Економічна криза вносить корек-
тиви в життя Семена Лямкіна — 
сучасного Шульги. Втративши 
роботу, він вляпується  в крупну 
аферу. Щоб уникнути в'язниці, 
Семен вирішує відсидітися за 
кордоном.

21:20 «ТАЙМЛЕСС. РУБІНОВА КНИГА» 

НОВИЙ КАНАЛ
Шістнадцятирічна Гвендолін 
Шеферд, яка живе в Лондоні, 
випадково дізнається, що во-
лодіє унікальним геном мандрів-
ника в часі, який успадкувала від 
прапрабабусі...

22:30 «НОВОРІЧНА ДРУЖИНА» 

СТБ
У розпал вечірки в клубі Даша і 
Максим зустрічають одне одно-
го... і прокидаються в одному 
ліжку... Вирішивши, що їх звела 
доля, герої починають будувати 
стосунки і подають заяву 
до РАГСу, уклавши парі...

22:55 «НІНДЗЯ-ВБИВЦЯ» 

ICTV
Рейзо — один з найбільш небез-
печних убивць-ніндзя в світі. Ще 
дитиною його перетворили на 
професійного вбивцю члени 
клану «Озуну». Клан убиває 
друга Рейзо, тому він утікає від 
своїх.

04.15 Т/с «Застиглi депешi»
07.20 Т/с «Таємницi 

слiдства-7»
11.30 Легенди карного 

розшуку
12.00 Агенти впливу
13.00 Х/ф «Хочу у 

в'язницю»
14.50 Т/с «Iнкасатори»
19.00 Т/с «Павутиння-7»
23.00 Т/с «NCIS. Полювання 

на вбивцю-8»
01.00 Х/ф «Раптор» �
02.50 Речовий доказ
03.40 Правда життя
04.35 М/ф «Зима в 

Простоквашинi»

06.40 Подiї
07.00 Т/с «Убити двiчi»
09.00 Свiт на смак
10.00, 11.00 Таємницi зiрок
12.00 Х/ф «Мiй бiлий i 

пухнастий» �
14.00 Х/ф «Продається 

кiшка» �
16.15, 17.00, 18.00 Т/с 

«Iнтерни»
19.00, 03.00 Подiї тижня
20.00 Як двi краплi
23.30 Comedy Woman
01.30 Comedy Club
03.45 Х/ф «Близнюки» �
05.20 Т/с «Мент у законi-7»

05.35 Х/ф «Усе можливо»
07.10 Мiжнародний 

фестиваль гумору 
«Юрмала»

09.25 Школа доктора 
Комаровського

10.00 Орел i решка. Назад у 
СРСР

11.00 Зимова кухня
11.55 Т/с «Iдеальний шлюб»
17.35 Одна родина
20.00 Подробицi тижня
21.00 Т/с «Загадка для 

Вiри»

Вірі Івановій, яка 
виросла у дитбу-
динку, 23 роки. 
Вона живе в гур-
тожитку і зароб-
ляє тим , що гу-
ляє з чужими со-
баками. Завдяки 
допомозі своєї 
заповзятливої 
подруги Ольги, 
Віра нарешті от-
римує окрему 
однокімнатну 
квартиру. Однак 
її щастя триває 

недовго.

00.50 Т/с «Iдеальний шлюб»
04.20 Подробицi тижня
05.05 Д/ф «Костянтин 

Меладзе. Сiрий 
кардинал»

06.10 Х/ф «Мiстичнi 
пригоди цуценят 
Санти»

07.50 Марiччин кiнозал
08.25 ТСН
09.00 Лотерея «Лото 

«Забава»
10.00 Смакуємо
10.40 М/с «Машинi казки»
11.20 Х/ф «Чорна мiтка»

Просто на злеті 
кар’єри молодо-
го детектива Ем-
метта спіткало 
нещастя: у нього 
виявилися сим-
птоми невиліков-
ної хвороби. Ко-
лишній полі-
цейський Марлоу 
підказав вихід: 
він влаштує так, 
що Емметта    
вб`ють на за-
вданні й він       

помре без мук.
15.20 Х/ф «Нелюб»
19.30 ТСН-Тиждень
20.15 Битва хорiв
22.10 Свiтське життя
23.15 Що? Де? Коли?-2
00.20 Альманах українських 

короткометражних 
фiльмiв

02.05 Х/ф «Ледi» �
04.10 Чотири весiлля
05.10 Моя сповiдь

05.30 Факти
05.45 М/ф «Балто-2. У 

пошуках вовка»
07.00 Квартирне питання
07.50 Анекдоти по-

українськи
08.10 Дача
08.50 Х/ф «Конан-

руйнiвник»
11.00 Козирне життя
11.45 Таксi
12.10 Машина часу
14.10 Х/ф «Вiдшкодування 

збиткiв»
Представники 
влади, які розслі-
дують теракт, ра-
дять Горді Брює-
ру не втручатися 
в цю справу. Але 
він уже по вуха у 
цій справі: його 
дружина і син 
значаться в спи-
ску жертв вибуху 
бомби. Брюєр 
виходить на 
стежку війни.

16.35 Х/ф «Стирач»
18.45 Факти тижня
19.55 Наша Russia
20.25 «Путьова» країна
20.45 Х/ф «Повернення 

героя» �
22.55 Х/ф «Нiндзя-

вбивця» �
00.55 Х/ф «Нiндзя» �
02.30 Т/с «Полiцейська 

академiя»
03.10 М/ф «Балто-2. У 

пошуках вовка»
04.30 Про-Ziкаве.ua

04.45 Х/ф «Вечори на 
хуторi поблизу 
Диканьки» �

05.50 Їмо вдома
06.40 МайстерШеф-3
08.55 Усе буде смачно!
09.55 Караоке на Майданi
10.55 МайстерШеф-3
14.45 Х-фактор-4
19.00 Битва екстрасенсiв. 

Чоловiки проти жiнок
21.15 Один за всiх
22.30 Х/ф «Новорiчна 

дружина» �

00.35 Х/ф «Зимовий 

роман» �
Образившись на 
закиди дітей, Ні-
на Петрівна йде з 
дому. Побродив-
ши вогкими мо-
сковськими вули-
цями, вона захо-
дить в бістро і... 
зустрічає Його. І 
замість того, щоб 
скаржитися одне 
одному на долю, 
вони їдуть жити 

на дачу.

02.15 Х/ф «Вечори на 
хуторi поблизу 
Диканьки» �

03.20 Нiчний ефiр

05.15 Т/с «Джоуї»
06.25 Педан-Притула 

шоу
07.45 Церква 

Христова
08.00 М/ф «Ку! Кiн-дза-

дза»
09.50 Спiвай, 

якщо зможеш
11.35 Божевiльний 

автостоп
12.20 М/ф «Стюарт 

Лiттл-2»
14.00 Х/ф «Гаррi 

Поттер та смертельні 
реліквії. 
Частина 2»

16.45 Т/с «Кухня»
19.30 Вiйна свiтiв. 

Ревiзор проти 
Шефа

21.20 Х/ф «Таймлесс. 
Рубiнова книга»

00.05 Знайти 
крайнього

01.35 Х/ф «Одкровення 
юної нареченої» �

03.00 Богдан 
Хмельницький

03.45 Останнi лицарi
04.00 Зона ночi
04.05 Райськi 

сади гетьмана 
Сагайдачного

04.25 З полону 
на волю

04.40 Життя в обiймах 
квiтiв

04.55 Шануйте майстрiв 
замолоду

08.30 М/с «Смiшарики. Пiн-код»
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Даша-дослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго, 

вперед!»
10.40 М/ф «Школа 

монстрiв. Класнi 
дiвчата»

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

12.20 Х/ф «Острiв Нiм»
14.20 Х/ф «Дiти шпигунiв-4»
16.15, 01.00 Х/ф 

«Страхiтливо гарний»
18.10 Країна У
19.55 Вiталька
20.55 Т/с «Двоє батьків i 

двоє синів»
22.00 6 кадрiв
23.05 Х/ф «Дiти 

кукурудзи» �

08.00 Чемпiонат Англiї. 
«Лiверпуль» – 
«Кардiфф»

10.25 Д/с «Невигаданi iсторiї 
футболу»

11.55 Чемпiонат Англiї. МЮ 
– «Вест Гем»

13.55 Чемпiонат Iспанiї. 
«Атлетико» – 
«Леванте»

15.55 Live. Чемпiонат Iталiї. 
«Аталанта» – 
«Ювентус»

17.55 Live. Чемпiонат Англiї. 
«Свонсi» – «Евертон»

20.00 Чемпiонат Англiї. 
«Фулгем» – «Ман 
Сiтi»

21.55 Live. Чемпiонат 
Iспанiї. «Валенсiя» – 
«Реал»

00.55 Чемпiонат Iталiї. 
«Iнтер» – «Мiлан»

06.05 Свiт православ'я
06.35 Криве дзеркало
07.05 Панянка та кулiнар
07.30, 23.35 Дружина
09.00 Шеф-кухар країни
09.50, 04.45 Околиця
10.15 Як ваше здоров'я?
11.05 Ближче до народу
11.45 Подорожуй свiтом з 

Ю. Акунiною
12.10 Крок до зiрок
13.05 В гостях у Д. Гордона
13.55 Баскетбол. Чемпiонат 

України. Суперлiга
15.55 Золотий гусак
16.20 Караоке для дорослих
17.10 Маю честь запросити
17.55 Дiловий свiт. Тиждень
18.35 Концертна програма 

«Приречений на 
любов»

20.30 Ми хочемо, щоб ви 
знали

20.40, 02.20 Головний 
аргумент

20.50, 02.30 Офiцiйна 
хронiка

21.00 Пiдсумки дня
22.00 Полiттеатр
22.20 Фестиваль пiснi в 

Коблево
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки
00.50 Смiх iз доставкою 

додому
01.20 Пiдсумки тижня
02.10 Слово регiонам
02.40 Хто в домi хазяїн?
03.00 Книга.ua
03.20 Х/ф «Хлопець iз 

нашого мiста»
05.10 Театральнi сезони
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Іра Міценко
Дніпропетровська 
область. 
Допоможіть знайти 15-річну Іру Міценко!
Вранці 30 листопада 2013 року дівчинка вийшла з дому  
(м. Нікополь) та більше її не бачили.

Прикмети дитини: виглядає на 15-16 років, 165 см на зріст, середньої статури, 
овальне обличчя, довге пряме темно-
русяве волосся, прямий ніс, карі очі.
Одяг: темно-синій пуховик з капюшо-
ном, червоний светр, сині джинси, чорні 
високі чоботи на підборах.

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

Управління кадрів АДПСУ щиро та 
сердечно вітає з Днем народження 
заступника начальника відділу планування, 
комплектування, проходження служби 
молодшим персоналом та державної служби 
полковника НАКОНЕЧНОГО Валентина 
Володимировича! Зичимо міцного здоров’я, 
наснаги, родинного благополуччя, достатку 
та успіхів у службі. Нехай збуваються всі Ваші 
найзаповітніші мрії!

Колектив Чопського прикордонного 
загону щиро вітає з Днем народження 
начальника загону полковника ГОЦЯ Романа 
Євгенійовича! 
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!

Від усього серця вітаємо з 30-річним ювілеєм 
прапорщика ВПС «Краснопілля» ОЛЕКСЕНКА 
Олександра Васильовича!
Наш славний, рідний, найкращий у світі
З тобою нам завжди затишно і світло,
Ти гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу і море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті та мирі.
Хай Матінка Божа тебе охороняє,
На службі й у рідному домі,
Господь із неба щастя посилає,
Хай буде здоров’я міцне, мов граніт,
На многая, многая, многая літ!

Батьки, дружина Олена,  
донечки Настуся й Анюта

ОГОЛОШЕННЯ

Êíèãî-æóðíàëüíå âèäàâíèöòâî 
«Ãðàíèöà» Ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè 
ÔÑÁ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ïëàíóº 
âèäàòè ïðîòÿãîì 2014–2015 ðîê³â 
ñåð³þ êíèã – õóäîæí³õ òâîð³â – ó 
ÿêèõ éòèìåòüñÿ ïðî ñëóæáó òà ãå-
ðî¿çì ïðèêîðäîííèê³â ó ÷àñè Âåëè-
êî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè. Äî çá³ðêè íà 
êîíêóðñí³é îñíîâ³ â³äáèðàòèìóòüñÿ 
ÿê ïðîçîâ³, òàê ³ ïîåòè÷í³ õóäîæí³ 
òâîðè, íàïèñàí³ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. 
Âèäàâíèöòâî «Ãðàíèöà» çâåðòà-
ºòüñÿ äî àâòîð³â ç Óêðà¿íè ç ïðîïî-
çèö³ºþ ðîçãëÿíóòè ìîæëèâ³ñòü îïó-
áë³êóâàííÿ ¿õí³õ òâîð³â ó çàçíà÷åí³é 
ñåð³¿ êíèã.

Øàíîâí³ ïðèêîðäîííèêè, âå-
òåðàíè, ë³òåðàòîðè òà áàæàþ÷³ 
ñïðîáóâàòè ñåáå íà ë³òåðàòóðí³é 
íèâ³! ßêùî ó âàñ º ãîòîâ³ òâîðè ÷è 
íàì³ðè ðîçïîâ³ñòè ïðî ïðèêîðäîííó 
³ñòîð³þ, êðàù³ ðèñè ñëóæáè íà êîð-
äîí³ ó ÷àñè ëèõîë³òòÿ ïðîïîíóºìî 
íàäñèëàòè ìàòåð³àëè äî êîîðäèíà-
òîðà â³ä Àäì³í³ñòðàö³¿ Äåðæàâíî¿ 
ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè – ïî-
ì³÷íèêà Ãîëîâè ÄÏÑÓ – ðå÷íèêà 
ïîëêîâíèêà Ñåðã³ÿ Àñòàõîâà.

Êîíòàêòíà ³íôîðìàö³ÿ:
Òåë. (044) 239-85-05;
e-mail: sastahov@pvu.gov.ua
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Тетяна МАРЧЕНКОВА

День святого Миколая відзначається 
з давніх-давен. За переказами, святий 
Миколай народився у другій половині 
III століття в Греції. Близько 300 року в 
тих краях поширилася страшна епідемія, 
яка забрала життя багатьох людей, зо-
крема й батьків Миколая. Після того він 
успадкував велике багатство, яке роздав 
бідним і нужденним. З юних літ Мико-
лай вирізнявся глибокою набожністю, 
тому й прийняв духовний сан. Усе жит-
тя св. Миколая – це нескінченні благо-
діяння і чудеса, подані стражденному 
людству. Він став покровителем море-
плавців та землеробів, заступником від 
бід і напастей, помічником у найважчих 
справах. 

День Миколая Чудотворця, або як 
його ще іноді називають – зимовий Ми-
колай, завжди розпочинається молебнем 

у церкві. Раніше в Україні всі жителі села 
збирали гроші й у складчину ставили після 
молебню велику свічку, аби святий Мико-
лай уберіг їх від усіх бід і нещасть. Після 
церковної служби влаштовувалося веселе 
свято, яке називали братчини. Це був сво-
го роду обряд примирення ворогів і про-
щення всіх образ. 

Вже тривалий час 19 грудня залиша-
ється одним із тих днів, коли сім’я збира-
ється разом, а дітям влаштовують справж-
ню передноворічну казку: дивним чином 
заповітні слова з листа, написаного свято-
му Миколаю, матеріалізуються під їхньою 
подушкою! Звечора дітлахи хвилюються, 
чи не дістанеться їм різочка і з завзяттям 
допомагають батькам. У школах і садочках 
проводяться творчі конкурси, а коридо-
рами з великим мішком дарунків ходить 
усміхнений дідусь. Для тих, хто виріс уже 
достатньо, щоб крізь білу бороду розгле-
діти вчителя музики чи праці, свято стає 
чудовим приводом навідати родичів і при-
гадати дитячі роки. А зважаючи на давню 

традицію, можна сподіватися на залаго-
дження давніх конфліктів з близькими та 
друзями.

Цього дня найбільше задоволення 
– це побачити радість в очах дитини, 
членів сім’ї та друзів. Подарунок ближ-
ньому, нехай і зовсім символічний – ось 
щастя! В цьому й заключається вся магія 
Дня святого Миколая. Тому напередодні 
свята зичимо вам тепла в душах, любові в 
серцях та усмішок на обличчях близьких 
людей. Даруйте радість іншим!                 n

Подаруйте радість іншим!
Наближається одне з найулюбленіших дитячих свят – 
День святого Миколая. Воно сповнене добра, ніжності, 
любові й співчуття. Вже стало традицією цього дня 
допомагати нужденним, дарувати подарунки діткам–
сиротам і просто робити приємне рідним і близьким.

МАЛОВІДОМА УКРАЇНА

Андрій ÃЕРАСИМКІВ

Як відомо, у XIV столітті тамплієри 
воювали на боці галицько-волинських 
князів Льва Другого і Андрія проти 
ставленика Папи Римського Карла – 
Роберта Анжуйського. Середнянський 
замок же датується XII-XIII століттями. 
Він побудований за прикладом захід-
них, а не слов'янських укріплень. Фор-
пост зовні нагадує сейф. У ньому лише 
одна вежа – донжон. Висота триярусної 
вежі була близько 20 метрів, товщина 
стін – близько трьох метрів. Вхід роз-
ташовувався на рівні другого ярусу, до 
нього вела драбина або мотузка. Якщо 

ворог показувався на горизонті, «вхід» 
затягували і вежу «запечатували» зсере-
дини. 

Точно відомо, що «господарства» 
тамплієрів перебували по сусідству – 
угорський король Андраш Другий дуже 
поважав храмовників, даруючи їм різні 
території. Наприклад, він подарував Ор-
дену гірську фортецю Кліс в Хорватії та 
угорську землю Гечко. Тамплієри володіли 
замками біля озера Балатон і на сході, на 
кордоні Галицької Русі. 

Середнянський замок як не можна 
краще підходив таємничому ордену. За 
допомогою ланцюга подібних укріплень 
тамплієри контролювали соляний шлях 
із Закарпаття до Європи. Після розгро-
му тамплієрів форпост переходив із рук в 
руки – від ченців Ордена святого Павла до 
магнатів Другетів. 

З часом замок прийшов у повний за-
непад. Зараз дивом збереглися фунда-
менти і «перший поверх». До речі, ходять 
легенди, що саме на цих задвірках Євро-
пи, в далекому від тамтешніх правителів 
місці опальні тамплієри могли заховати 
свою найголовнішу реліквію – священ-
ний Грааль.                                                     n

Український замок тамплієрів
Замок у селі Середнє, що в Закарпатті, називають найсхіднішим 
форпостом таємничого Ордена тамплієрів. Шкода, правда, що 
залишилося від колись могутньої споруди зовсім небагато.


