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Кожен прикордонник
може розраховувати
на кваліфіковану
медичну допомогу

Запитують, бо довіряють
На кордоні, як відомо, обстановка постійно
напружена. Не менш «гарячими» є будні
відділу з питань взаємодії із ЗМІ, забезпечення
доступу до публічної інформації та по роботі
зі зверненнями громадян. Одне із завдань
його співробітників – у максимально стислі
терміни задовольнити усі запити, що надходять
від вищих органів державної влади, громадян,
військовослужбовців і членів їхніх сімей.
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Про професіоналізм і самовідданість наших ескулапів,
а також сучасні аспекти розвитку прикордонної медицини
розповідає начальник управління охорони здоров’я
АДПСУ генерал-майор медичної служби Валентин Волоха.
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Охорона В(М)ЕЗ –
справа державна

В Адміністрації Держприкордонслужби під
керівництвом першого заступника Голови відомства –
директора Департаменту охорони державного кордону
генерал–полковника Павла Шишоліна відбулася
міжвідомча координаційна нарада, на якій ішлося
про захист інтересів України у її виключній
(морській) економічній зоні та припинення там
можливої протиправної діяльності.
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стор.

ДО 90–РІЧЧЯ ЧЗПО

НА ДОЗВІЛЛІ

Начальник застави

Програма телепередач
на 3 – 9 лютого
2014 року

Грудень минулого року він закінчив відзначенням свого 72-річчя. Не
умовкав цього дня телефон у затишній домівці ветерана. І, дивлячись на радісно
збуджене обличчя іменинника з якимось незгасним вогником у сірих очах,
колишній замполіт, який від імені керівництва ветеранської організації вручав
майору у відставці Бакальцю Андрію Савичу медаль «За мужність
в охороні державного кордону України», не міг приховати свого
хвилювання. «Молодець, – радів він, – такі, як мій перший начальник
застави, завжди залишаються людьми, котрі й свій вік, і всі життєві
стор.
випробування зустрічають мужньо, з високо піднятою головою».
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Державний кордон України перетнуло
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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

n Понад 900
мільйонів на
житло

У Міністерстві регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства інформують, що
нинішнього року державним
бюджетом передбачено понад
900 мільйонів гривень на
реалізацію житлових програм.
При цьому кількість бажаючих
скористатися державними
житловими програмами на
сьогодні складає 39 тисяч
громадян. Щодо призначення
бюджетних коштів, то 100
мільйонів передбачено на
програму 30/70% (коли 30%
вартості сплачує держава, 70%
– громадянин). На програму
здешевлення вартості іпотечних
кредитів, де кредитна ставка
не перевищує 16% – з яких
лише 3% сплачує громадянин,
а решту держава, заплановано
340 млн. гривень. На молодіжне
кредитування планується
виділити 126 млн. гривень.
На програму кредитування
сільських забудовників «Власний
дім» передбачено 48 млн.
грн., на забезпечення житлом
інвалідів війни – 300 млн.
гривень. До того ж, на реалізацію
перших чотирьох програм
передбачається виділення коштів
з місцевих бюджетів. Крім
цього, нещодавно Мінрегіон
затвердив рішення Міжвідомчої
комісії з розгляду пропозицій
щодо формування переліку
об’єктів житлового будівництва,
на добудову яких можуть
спрямовуватися кошти, яким
визначено більше 300 об’єктів
житла, в яких громадяни можуть
придбати більше 9300 квартир
в рамках реалізації програми
будівництва (придбання)
доступного житла та здешевлення
вартості пільгових іпотечних
кредитів.
Сергій ПОЛІЩУК

n Пенсії

підвищуватимуть
тричі
Підвищення пенсій і
встановлення соціальної
справедливості щодо їх
розмірів – основні завдання
Пенсійного фонду України 2014
року – заявила в.о. міністра
соціальної політики Наталія
Королевська на засіданні
Правління Пенсійного фонду
України. Всього ж, за її словами
поточного року передбачено три
етапи підвищення мінімальної
пенсії, перший з яких
відбудеться у березні. Другий
етап припадає на 1 липня,
третій – на 1 жовтня 2014
року в зв’язку із зростанням
прожиткового мінімуму. “Таким
чином, вже з 1 жовтня країна
забуде, що таке пенсія нижче
1000 гривень”, – констатувала
Н. Королевська. В умовах
нинішньої економічної та
політичної кризи важливо, щоб
у людей була впевненість у тому,
що вони вчасно отримають
належні їм виплати, – зазначила
вона. – Необхідно, щоб і узагалі
забули про затримки виплат».
Василь ДРОЗДОВ

ЗАСІДАННЯ УРЯДУ

Суспільному діалогу – економічну стабільність
Зараз в українському суспільстві триває важливий
діалог і пошук рішень у непростій ситуації, що
склалася в країні. За таких умов Кабінет Міністрів
має сконцентруватися і зробити все можливе для
стабільного функціонування держави. Про це на
засіданні Уряду наголосив виконувач обов’язків
Прем’єр–міністра Сергій Арбузов.
Максим СІБУРОВ

За словами Сергія Арбузова,
Уряд зі свого боку готовий забезпечити належні умови для
досягнення національної стабільності. Він наголосив, що в
умовах складної ситуації все ж
вдалося зберегти керованість
українською економікою та
бюджетною системою. І незахищені верстви не мають стати
заручниками ситуації, що склалася. Зокрема, громадяни вчасно отримують виплати з бюджету. Пенсійний фонд виплатив
пенсії майже 14 мільйонам громадян. На ці потреби протягом
місяця було спрямовано понад
21 млрд. грн., що повністю задовольнило січневу потребу в

коштах. Крім того, Держказначейство повністю профінансувало державні соціальні допомоги
за січень. Ці видатки перевищили 3,4 млрд. гривень.
Також виконувач обов’язків
Глави Уряду підкреслив, що
фінансово-банківська система
України продемонструвала достатній запас міцності. Банки забезпечені ліквідністю. Нацбанк
надійно контролює ситуацію на
грошово-кредитному ринку, він
розширив свою присутність на
валютному ринку та буде забезпечувати її у подальшому.
Серед факторів, які дозволяють підтримувати економічну стабільність Сергій Арбузов
назвав домовленості Президентів України та Росії. Зокрема, про надання кредиту нашій
державі.

Наразі Україна вже отримала
перший транш у 3 млрд. доларів
США, найближчим часом очікується другий у розмірі 2 мільярдів.
Відмітив Сергій Арбузов і динамічний розвиток співпраці з
Китаєм. Нещодавно за підтримки Президента України підписано більше двох десятків договорів, меморандумів і контрактів у
фінансовій, виробничій і енергетичній сферах на багатомільярдні суми.
Крім того, він закцентував
увагу на першочергових зав

даннях, що стоять перед українським Урядом. Серед них головними є своєчасні виплати
заробітної плати, а також чітка
робота системи життєзабезпечення країни у зимовий період.
Так, Сергій Арбузов наголосив на реалізації безперебійної
діяльності об’єктів житловокомунального
господарства,
своєчасній розчистці доріг, здійсненні оперативного ремонту
електромереж,
пошкоджених
внаслідок снігопадів і сильного
вітру тощо.
n

ВІДОМЧИЙ КОШТОРИС

Фінансові перспективи – 2014
Завдяки активній співпраці Адміністрації Держприкордонслужби з
вищими органами влади під час розроблення державного бюджету на
2014 рік видатки прикордонного відомства порівняно з минулим роком
збільшено на 189,4 млн. грн. або на 7,6%. Таким чином Державна
прикордонна служба має доволі позитивні показники бюджету на
нинішній рік і готова до ефективного використання коштів.
Фінансово-економічний департамент АДПСУ

Державним бюджетом на 2014 рік для Державної прикордонної служби України передбачено 2 млрд. 781,4 млн. грн., у тому числі за
рахунок загального фонду – 2 млрд. 697,2 млн.
грн., за рахунок спеціального фонду – 84,2
млн. грн. Наразі Адміністрацією Держприкордонслужби України здійснюється робота
з організації витрачання бюджетних коштів і
економічної роботи у поточному році.
Безумовно, головними пріоритетами у
цільовому спрямуванні бюджетних коштів
будуть оплата праці, оплата комунальних послуг, продовольче забезпечення та закупівля
медикаментів, будівництво і піднаймання
житла для військовослужбовців, речове забезпечення та інші соціально значущі виплати.
Водночас з урахуванням певної обмеженості видатків потребує уваги ефективне й

результативне використання коштів, виділених на матеріально-технічне забезпечення
службової діяльності та облаштування державного кордону. За цими статтями пріоритетами визначено погашення боргів минулих років та забезпечення належного рівня
оперативно-службової діяльності 2014 року.
Продовжиться активна робота з поступового підвищення рівня оплати праці прикордонників. Порівняно з 2013 роком видатки на

оплату праці збільшено на 196,1 млн. грн. або
на 13,3%. Такий фонд оплати праці дозволяє
збільшити рівень заробітної плати цивільним працівникам відповідно до поетапного
підвищення державних соціальних стандартів. Крім того, буде здійснено черговий етап
підвищення рівня грошового утримання військовослужбовців, з урахуванням диферен
ціації рівня оплати праці військовослужбовців залежно від умов проходження служби.
Слід зазначити, що цьогорічним бюджетом у повному обсязі відповідних потреб
передбачено фінансування соціальних та
компенсаційних виплат, на рівні минулого
року забезпечено витрати на харчування,
медицину, оплату піднаймання житла для
військовослужбовців, відрахування коштів
профспілковим організаціям на культурномасову та фізкультурну роботу
Також 2014 року буде продовжено активне залучення коштів до відомчого спеціального фонду за всіма можливими джерелами
його формування та залучення міжнародної
технічної допомоги.
З урахуванням обмеженості ресурсів бюджету 2014 року будуть здійснюватися заходи
з економії бюджетних коштів за всіма можливими напрямами. Передусім це стосується
дотримання лімітів комплектування персоналом, витрачання енергоносіїв та пального,
лімітів використання послуг зв’язку, обмеження відряджень тощо.
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СТИХІЯ

Дороги розчистять, людей обігріють
Україна готується до погіршення погодних умов. За даними
Гідрометцентру, у найближчий тиждень температура впаде до –22оС
вдень та до –33оС вночі. Посилиться також і вітер – до 15–20 метрів за
секунду. Продовжиться сніг, хуртовини та ожеледиця.
Олександр ТИХОНОВ

Враховуючи подальше погіршення погодних умов в. о. Віце-прем’єр-міністра України
Олександр Вілкул доручив тримати в посиленому цілодобовому режимі аварійні та рятувальні
служби. Так, за завданням Уряду, в регіонах працює понад 4,3 тисячі пунктів обігріву та чергує

понад 1 тисяча соціальних патрулів. Також з
20 січня почали працювати ще 263 пункти обігріву та більше тисячі медичних працівників
Червоного Хреста.
«Необхідно за будь-яких умов захистити
людей від холоду та небезпечних ситуацій, –
сказав Олександр Вілкул. – Особливо хочу
відзначити, що до даної роботи долучилися
волонтери. Це дуже важливо. Велика подяка
всім українцям, які висловлюють свою жит-

тєву позицію саме так: допомагаючи країні
та конкретним людям», – наголосив Олександр Вілкул.
n
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ПРИКОРДОННИЙ СПОРТ

ЛИСТ–ПОДЯКА
Ãолові Дерæавно¿
прикордонно¿ слóæáи Укра¿ни
генералó армі¿ Укра¿ни
Литвинó М.М.
Øановний пане генерал армії Óкраїни!
Õо÷у поінôормувати Âас стосовно
здійсненої шенгенської перевірки сухопутних
кордонів Óгорщини наступне.
ßк Âам відомо, в жовтні 2013 року
відбулася шенгенська інспекція сухопутних
кордонів Óгорщини. Õо÷а оôіційних даних
щодо результатів перевірки ще не надійшло,
але за попередніми оцінками на місцях
та попередньою думкою експертів, які
здійснювали інспектування, контроль
та охорона наших зовнішніх кордонів
здійснюються відповідно до шенгенських вимог
та відповідаº їм.
Таким ÷ином, хотів би висловити Âам
та всім Âашим співробітникам слова подяки
за ту співпрацю, взаºмодію й допомогу, яку
було надано угорській поліції і без ÷ого ми не
змогли б у повному обсязі виконати шенгенські
вимоги.
Користую÷ись нагодою, дозвольте
побажати Âам, шановний пане генерал армії
Óкраїни, та Âашим підлеглим міцного здоров’я
й успіхів у подальшій роботі!
Ç повагою
генерал-лейтенант поліöі¿ Попп Кароль,
головний радник поліöі¿
начальник Респóáліканського
Управління поліöі¿ Угорùини

ГАРЯЧІ БУДНІ

Наші олімпійські надії
До ХХІІ зимових Олімпійських ігор 2014 року залишилися лічені
дні. Господарі, гості та учасники дійства у повній «бойовій»
готовності. Приємно, що серед 6850 спортсменів за найвищі
спортивні нагороди боротимуться й дві прикордонниці.
Валентина ЛАЗАРЧУК

Працівник
Державної прикордонної служби
України Марія Панфілова відстоюватиме честь
держави на змаганнях з
біатлону. Цікаво, що свою
спортивну кар’єру Марія
починала з гірських гонок,
де стала майстром спорту.
Проте згодом захопилася
біатлоном і, досягнувши
в ньому чималих успіхів,
з часом стала майстром
спорту міжнародного класу з біатлону. Марія Панфілова виступає на змаганнях під українським стягом
не так давно – близько
року. До того спортсменка активно будувала свою
кар’єру в складі російської збірної. Там вона неодноразово здобувала чемпіонські титули. Як член
української збірної Марія
доволі успішно дебютувала на Чемпіонаті Європи в

Ìарія ПАНÔ²ËОВА

Ольга ПОËÞÊ

болгарському Банско, де в
складі команди завоювала
бронзу.
Феєричне лижне шоу,
від якого важко відірвати
погляд, у світі спорту зветься фристайлом. Виборювати олімпійську медаль
в одному з найтравматичніших видів спорту в Сочі
відправиться і працівник
Державної прикордонної
служби України майстер
спорту Ольга Полюк. На
змаганнях на Кубок Європи 2010 року вона впевнено

виборола золоту нагороду.
Аналогічні змагання на Кубок світу 2011 року принесли Ользі четверте місце.
Загалом тренери обох
спортсменок-прикордонниць доволі оптимістично дивляться на участь
своїх підопічних в зимових
Олімпійських іграх у Сочі.
Запевняють, що хороший
результат забезпечено. Що
ж, нам залишається тільки вболівати за відомчих
спортсменок і вірити у їхню
перемогу!
n

СПІЛЬНА НАРАДА

У рамках профілактичних
заходів та убезпечення
мешканців і гостей Львівщини
й Волині від шахраїв, які,
користуючись необізнаністю
подорожуючих, збирають з них
кошти заради «прискорення»
перетину кордону, в управлінні
Львівського прикордонного
загону відбулася спільна
нарада за участі туроператорів
і міжнародних перевізників.

Обережно: шахраї на кордоні!

Ярослава МЕЛЬНИК

Захід відбувся під керівництвом першого заступника начальника Львівського прикордонного загону – начальника штабу підполковника Івана Чаплінського, заступника

начальника штабу – начальника відділу прикордонного контролю штабу Мостиського
прикордонного загону – підполковника
Миколи Марченка, начальника відділу організації митного контролю Львівської митниці Міндоходів – Андрія Тодощука.

У ході зібрання учасники обговорили
порядок спільних дій з протидії корупційним проявам і недопущення випадків збирання водіями автобусів коштів у
громадян для прискорення проходження
контролю. Торкнулися й питання взаємообміну інформацією з питань перетину
кордону туристичними групами, порядку
надання інформації представникам Держприкордонслужби про іноземних громадян із країн-постачальників незаконних
мігрантів. Не меншої актуальності набуло
й питання розміщення у салонах автобусів
міжнародного сполучення інформаційних
плакатів, проведення профілактичних дій з
водіями автобусів міжнародного сполучення стосовно вищезгаданих питань, нагадали також і про персональну відповідальність за корупційні діяння тощо.
n

ПРОФЕСІЙНА ПЕРШІСТЬ

Кращий старший зміни
У Львівському прикордонному загоні відбулися змагання на
звання «Кращий старший зміни прикордонних нарядів». За цей
почесний титул боролися представники дев’яти підрозділів
охорони кордону загону.
Ярослава МЕЛЬНИК

Головною метою таких заходів є передусім
обмін досвідом з питань організації несення
служби змінами прикордонних нарядів та роботи з персоналом як основних складових системи управління кордоном. Тому не дивно, що
цьогорічні змагання на звання «Кращий старший зміни прикордонних нарядів» пройшли
під керівництвом заступника начальника штабу – начальника відділу прикордонної служби
підполковника Валерія Падителя та заступника начальника відділу персоналу підполковника Сергія Родака. Ці досвідчені офіцери
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провели низку тестувань, занять, рольових
ігор, а також інших заходів, аби неупереджено
та фахово визначити, наскільки конкурсанти
теоретично й практично готові організовувати
службу прикордонних нарядів.
Слід зазначити, що кожен із учасників
турніру намагався продемонструвати свої найкращі професійні якості й виділитися серед
своїх опонентів. Проте зробити це було доволі нелегко, адже усі вони мають уже чималий
досвід служби на кордоні, вагомі результати
оперативно-службової діяльності, а найголовніше – непереборне бажання здобути титул
кращого старшого зміни прикордонних нарядів саме для свого підрозділу. Однак на фахових турнірах рішень журі на кшталт «Перемогла дружба» бути не може. Отож у запеклій
боротьбі титул кращого старшого зміни прикордонних нарядів Львівського загону виборов старший лейтенант Сергій Загірний (ВПС
«Пархоменкове»). Друге місце посів старший
лейтенант Сергій Козлюк (ВПС «Салаші»), а
замкнула трійку кращих із кращих лейтенант
Віра Адикевич із ВПС «Белз».
n

n Фіаско «батька»
В аеропорту «Бориспіль»
прикордонники ОКПП «Київ»
зупинили 35-річного громадянина
США. Як з`ясувалося, він
намагався вивезти з України
4-річного хлопчика без згоди
його матері. Чоловік з малюком
мали вилетіти рейсом до
Амстердаму. При проходженні
контролю прикордонникам
було надано документи, що
засвідчували: вони є громадянами
Сполучених Штатів Америки.
Однак правоохоронці заздалегідь
отримали інформацію від матері
малюка про те, що її дитину
викрав із дитячого садка колишній
чоловік. Нотаріально засвідченої
згоди на вивезення дитини за
кордон жінка йому не надавала.
Про факт непропуску дитини було
поінформовано співробітників
міліції в аеропорту «Бориспіль»
і щасливу матусю. Прибувши
в аеропорт, остання надала
документи, які підтвердили: в
дійсності хлопчик є громадянином
України.
Людмила ТКАЧЕНКО

n «Чудо–йогурт»
Пізньої ночі у пункті
контролю «Конотоп» під час
перевірки потяга «Одеса–
Москва» правоохоронці у зелених
кашкетах виявили наркотичну
речовину. Інформацію щодо
можливого переміщення
«зілля» прикордонники
Сумського загону отримали
від співробітників СБУ. Під
час огляду в одному з вагонів
потяга службовий собака
Кокос спрацював на пакунок
з речами пасажирки. У ході
його поглибленого огляду
правоохоронці виявили
пластикову пляшку з-під йогурту.
У ній і знаходилася речовина
рослинного походження вагою
близько 300 грамів. Попередньо
це була марихуана. 22-річній
громадянці України щодо
виявленої у неї «травички»
довелося давати пояснення
співробітникам СБУ.
Роман ТКАЧ

n Як шведські

автобуси стали
російськими
Прикордонний наряд відділу
«Бірюкове», що на Луганщині,
помітив два автобуси марки
«Вольво» без номерних знаків,
які рухалися в напрямку Росії.
Правоохоронці наздогнали
та зупинили їх за 20 метрів
від кордону. У транспортних
засобах виявили 2 свідоцтва про
російську реєстрацію. Також
було встановлено, що громадяни
України, які керували автобусами,
тиждень тому вже намагалися
виїхати з України цими ж
транспортними засобами через
пункт пропуску «Красна Талівка».
Згодом з’ясувалося, що затримані
авто в грудні минулого року
ввезені на територію України,
але з реєстраційними номерними
знаками Швеції. Наразі автобуси
передали працівникам митниці.
Попередня сума їх оцінки склала
690 тисяч гривень.
Василь КАКАДІЙ
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Кожен прикордонник може розраховувати
на кваліфіковану медичну допомогу
Події жовтневої ночі, коли невідомий у пункті пропуску «Бачівськ», що на
Сумщині, привів у дію вибуховий пристрій, приголомшили країну. Професіоналізм
і холоднокровність дій складу прикордонного наряду запобігли людським
втратам, які намагався вдіяти порушник. Водночас вразила оперативність, з
якою діяли всі чергові служби. Окремо хочеться відмітити відомчих медиків.
З професіоналізму та оперативності ми й почали розмову з начальником
управління охорони здоров’я Адміністраціїи Держприкордонслужби України
генерал–майором медичної служби Валентином Волохою.
Інтерв’ю вів Андрій КУЧЕРОВ

– Товаришу генерале, жовт
невий випадок у пункті пропуску
«Бачівськ», пов’язаний з вибухом,
травмуванням прикордонників і
смертю злочинця, досить довго був
у центрі уваги громадськості та
головною новиною в інформацій
ному просторі. Але, на відміну від
інших надзвичайних подій, немож
ливо не відмітити оперативність
відомчої медицини. Чи існує алго
ритм дій у подібних ситуаціях?
– Те, що трапилося в ніч
на 4 жовтня у пункті пропуску
«Бачівськ» за своїм характером
привернуло увагу засобів масової інформації і, звичайно ж,
суспільства. Оперативність дій
представників мас-медіа дало
можливість кожному спостерігати розвиток цієї надзвичайної
події практично у прямому ефірі.
Це перший момент.
По-друге, крім правоохоронців коментарі брали й у медиків,
у тому числі й наших відомчих,
котрі швидко прибули в регіон і були готові при стабілізації
стану поранених на сучасному
реанімобілі транспортувати їх
у Центральний клінічний госпіталь ДПСУ. Для пересічного
громадянина така оперативність
виглядала може й дивом, але для
нас така реакція – практика, яка
існує в прикордонному відомстві
тривалий час. Я не буду втомлювати читачів газети переліком законодавчих актів і наших відом
чих наказів та розпоряджень,
регламентуючих цю діяльність.
Зосереджуся на головному: кожен із тих, хто несе службу на
кордоні повинен знати, що у разі
надзвичайної події або кризової
ситуації, йому буде надано кваліфіковану допомогу відомчими
медиками. Для цього у нас є і сучасні реанімобілі, й кваліфіковані фахівці, і досвід роботи.
Високо цінуючи оперативність і професіоналізм медиків,
які врятували життя старшому
прапорщику Миколі Уску та
старшині Руслану Божку, хочу
зазначити, що завдяки нашим
лікарям і допомозі спеціалізованих столичних медзакладів нам
вдалося у короткий термін поставити на ноги постраждалих прикордонників, зберегти дружинам
їхніх чоловіків, а дітям батьків.
Це, я вважаю, головне.
– Враховуючи досвід, пов’язаний
з подіями у «Бачівську», керівництво
планує внести зміни у навчальні про
грами персоналу з тим, щоб звес
ти до мінімуму ризики, пов’язані з
життям прикордонників. Які орга
нізаційні або практичні зміни плану
ються у відомчій медицині?

– Систему охорони здоров’я
Державної прикордонної служби
оптимізовано відповідно до європейських стандартів, що ґрунтуються на особливих вимогах до
стану здоров’я особового складу.
З одного боку вона зумовлена напруженістю та специфікою служби, з іншого – необхідністю раннього виявлення захворювань
для своєчасного й ефективного
лікування.
На сьогодні у нас створено
нормативну базу та ефективно
діє вертикаль організації медичного забезпечення, що дозволяє
якісно і в повному обсязі виконувати поставлені завдання.
Водночас для подальшого удосконалення нами здійснюються
заходи з оптимізації наявної мережі закладів охорони здоров’я
за наступними принципами:
доступність для персоналу медичної допомоги (невідкладної, амбулаторно-поліклінічної,
інтенсивного лікування), підвищення якості надання медичних послуг, забезпечення
кваліфікованої
спеціалізованої
медичної допомоги, відповідність
матеріально-технічної бази спеціалізованих відділень табелю оснащення, забезпечення належного
транспортування хворих, що передбачає наявність сучасних реанімобілів. І, безумовно, це раціональне використання кадрових та
матеріально-технічних ресурсів.
Водночас ми теж зробили певні висновки після подій у «Бачівську» та будемо всебічно підвищувати рівень медичної підготовки
персоналу відомства. В першу чергу це стосується удосконалення
системи медичної підготовки: ми

прагнемо, щоб кожен прикордонник володів прийомами надання
першої медичної допомоги (самодопомоги, взаємодопомоги). Тому
управлінням охорони здоров’я
розроблено та направлено до кожного органу Держприкордонслужби методичні рекомендації щодо
тематики медичної підготовки
особового складу з питань надання першої медичної допомоги. Це,
на моє тверде переконання, дасть
змогу підняти готовність персоналу нашого відомства з питань
надання медичної допомоги на
новий, якісно вищий рівень.
Крім того, у кожному відділі
прикордонної служби почнуть
функціонувати
фельдшерські
пункти. Ми їх відповідним чином забезпечимо лікарськими
засобами.
– Проте кожна перебудова
ґрунтується на конкретних діях і
механізмах реалізації. Що в умовах
обмеженого фінансування та все
бічної економії бюджетних коштів
можливо зробити?
– Всі наші дії не несуть додаткового навантаження на бюджет
відомства. А головними механізмами оптимізації мережі закладів
охорони здоров’я я би визначив:
укомплектування посад медичного персоналу висококваліфікованими спеціалістами, подальший
розвиток
стаціонарозамінних
форм надання медичної допомоги, усунення дублювання в наданні медичної допомоги усіх рівнів закладами охорони здоров’я
відомчого підпорядкування через створення спеціалізованих
центрів і дооснащення відділень
інтенсивної терапії та спеціалізованих відділень сучасною апарату-

рою, лікарськими засобами й виробами медичного призначення.
– Валентине Григоровичу, про
аналізуйте, будь ласка, результа
ти економічної роботи 2013 року.
Чого вдалося досягти, над чим
необхідно попрацювати?
– Для реалізації таких завдань,
як оснащення закладів охорони
здоров’я сучасним медичним обладнанням, медичними виробами, поліпшення матеріальнотехнічної бази та умов перебування
на лікуванні здійснювалися заходи
з наповнення спеціального фонду
бюджету за рахунок здійснення
медичної практики та реалізації
путівок стороннім особам.
Хочу наголосити, що це не
впливало на основне призначення наших закладів охорони
здоров’я – гарантований рівень
медичного обслуговування військовослужбовців, працівників,
ветеранів і членів їхніх сімей. Ми
й надалі активно впроваджуватимемо новітні сучасні медичні
технології лікування, що, безу
мовно, зменшить час на лікування та реабілітаційний період.
Минулий рік показав високу ефективність цієї роботи і як
наслідок – на 120% виконання
планових завдань економічної
роботи, визначених Головою
Державної прикордонної служби
України та Колегією прикордонного відомства. Нинішнього року
ми плануємо досягти не менших
результатів, про що обов’язково
повідомимо наприкінці року.
– Що нового чекати поточного
року у системі відомчих санаторнокурортних закладів? Як зміняться,
наприклад, ціни на путівки?
Нагадаю, що у прикордонному відомстві є чотири санаторнокурортних і оздоровчих заклади:
клінічні санаторії «Прикордонник» у місті Ялта та «Аркадія» в
Одесі. Вони функціонують протягом року. У Автономній Респуб
ліці Крим маємо Центр оздоровлення та відпочинку «Піщане» й
Дитячий оздоровчий центр «Прибережний» з відділенням матері
та дитини, розташований у місті
Саки. Ці два заклади функціонують у літній період.
Ефективність роботи наших оздоровниць ми доводимо
на практиці. Торік у них пройшли санаторно-курортне лікування та оздоровилися понад
14 тисяч осіб, що вважається
гарним результатом. Ми плануємо і нинішнього року на такому ж високому рівні провести
санаторно-курортний сезон.
Щодо вартості путівок на
2014 рік, то на сьогодні йде відпрацювання їх вартості й після
остаточного затвердження бюджету прикордонного відомства,
ціну на путівки буде визначено
й доведено до кожного органу
Державної прикордонної служби
України. Проте хочу запевнити,
що вартість путівок практично залишиться на рівні минулого року.
– Не є секретом, що Державна
прикордонна служба у разі медич
них показань закуповує для нашого
персоналу путівки в інших спеціа
лізованих санаторно-курортних

закладах. З недавних пір ця про
цедура стала більш раціональною
і менш бюрократичною.
– Так, ми впровадили новий
підхід до процедури забезпечення спеціалізованим санаторнокурортним лікуванням персоналу,
ветеранів та членів їхніх сімей. Закупівля путівок здійснюватиметься тепер нашими закладами охорони здоров’я за територіальним
принципом. Це стало можливим
відповідно до затверджених наказом Адміністрації Держприкордонслужби зон відповідальності
закладів охорони здоров’я відомства, шляхом укладання договорів
безпосередньо між самими закладами охорони здоров’я та спеціалізованими санаторіями, виходячи з
конкретної потреби.
Хочу підкреслити, що придбання та забезпечення путівками до спеціалізованих санаторіїв
буде здійснюватися лише згідно
з рішенням санаторно-курортної
відбіркової комісії та після надання відповідного дозволу АДПСУ. Загалом новий підхід дасть
можливість більш раціонально й
ефективно використовувати кошти на спеціалізоване санаторнокурортне лікування.
– Товаришу генерале, одним із
пунктів Основних напрямків ді
яльності та подальшого розвитку
відомства у 2014 році передбача
ється завершення виконання тре
тього етапу Програми здорового
способу життя серед персоналу.
Що це передбачає?
– Нагадаю, що Програму здорового спо собу життя серед персоналу ДПСУ на 2012–2014 роки
затверджено наприкінці 2011
року. Як показав аналіз, практична реалізація цього документа
доказала свою актуальність і призвела до зниження на 2% рівня
загальної захворюваності. Ця, на
перший погляд невеличка цифра, свідчить про зменшення на
8500 днів працевтрат і, відповідно, на 30% кількості військово
службовців, звільнених з військової служби за станом здоров’я.
Що
стосується
згаданого
ІІІ етапу програми, то вона передбачає великий спектр заходів, серед
яких хотілося б відмітити підвищення рівня фізичної підготовленості персоналу, розвиток фізичної
культури та спорту, впровадження в
суспільну свідомість переваг здорового способу життя, перетворення
санітарної освіти в систему безперервного медико-гігієнічного навчання й виховання через системи
загальної і професійної освіти, масової інформації, охорони здоров'я,
ефективний вплив на фізичне
здоров`я та фізичну підготовленість засобами фізичної культури, а
також інших соціальних інститутів.
Крім того, окремим блоком
згаданої програми прописано заходи щодо забезпечення безпечних умов служби персоналу відомства, який виконує завдання
в межах території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській
АЕС, а також там, де мають місце
шкідливі виробничі чинники.
– Дякую за змістовні відповіді. n
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ЗВІТУЮТЬ МЕДИКИ

Як зазначав свого часу відомий перський лікар Авіценна «Людина
народжується, щоб жити здоровою, красивою і багатою. І для
того, щоб здобути благословення свого буття вона повинна дбати
про своє тіло й дух». Тож як дбають про своє тіло й дух українські
прикордонники нам розповіли в Управлінні охорони здоров’я
Адміністрації Держприкордонслужби України.

Чим і як хворіють
прикордонники?

показники рівня загальної захворюваності особового складу. Згідно зі статистикою,
найбільше хворіють військовослужбовці Західного та Азово-Чорноморського регіональних управлінь, органів центрального підпорядкування. В кращу сторону прикордонні
медики відзначають роботу з профілактики
захворюваності в Південному регіональному
управлінні. Тут особовий склад значно рідше скаржиться на стан здоров’я.
Відомчі ескулапи зазначають, що захворювання органів дихання (гострі респіраторні вірусні інфекції) продовжують утримувати «лідерські» позиції (55,6%) серед усіх
хвороб. Високим все ще залишається рівень

Валентина ЛАЗАРЧУК

Керівництво Служби та Управління охорони здоров’я АДПСУ приділяє неабияку
увагу поглибленому медичному обстеженню персоналу відомства. Адже його якісне
проведення дає можливість реально визначати рівень захворюваності прикордонників
та позитивні чи негативні його тенденції.
Отож наприкінці кожного року у відомчих
закладах охорони здоров’я проводиться загальноприкордонна диспансеризація.
Так, за результатами минулорічного поглибленого медичного обстеження можна
сміливо сказати, що 91,4% прикордонників
належать до І (здорові) та ІІ (практично здорові) груп здоров’я. І тільки 8,6% осіб мають
хронічні захворювання з порушення функцій
органів, тому входять до ІІІ групи здоров’я.
Планове медичне обстеження особового складу та ветеранів Державної прикордонної служби України у містах, де немає
відомчих закладів охорони здоров’я, здійснювалося силами мобільних лікувальнодіагностичних комплексів (лікарських

бригад) клінічних госпіталів, медикосанітарних частин і санаторіїв. Як і годиться, людей обстежували терапевт, хірург,
невропатолог, а за необхідності залучали й
інших лікарів.
Аналіз стану здоров’я прикордонників свідчить, що торік на 1,7% знизилися

захворювань органів травлення (25% від усіх
захворювань).
Знизилися, але ще на відносно високому рівні фіксуються хвороби шкіри та підшкірної клітковини. При цьому, в більшості
випадків хворобами зазначеної категорії
хворіє рядовий і сержантський склад.

Значне місце в структурі загальної захворюваності прикордонників займають також хвороби опорно-рухового апарату.
Окрему увагу відомчі ескулапи звертають на травматизм персоналу, точніше –
його профілактику. Так, завдяки проведеній
комплексній роботі в цьому напрямі минулого року загальна кількість травмувань порівняно із 2012 роком зменшилася на 12,7%
і складає 324 випадки. Переважають травми,
отримані внаслідок особистої необережності, причому 278 травмувань було отримано
за обставин, не пов’язаних із виконанням
службових обов’язків у позаслужбовий час.
23 травми прикордонники отримали в результаті дорожньо-транспортних подій. А в
35 випадках військовослужбовців травмували внаслідок застосування фізичної сили
цивільні особи.
Від травм, несумісних із життям, 11 військовослужбовців загинули. Непридатними
до військової служби за наслідками травмувань медики визнали 18 військовослужбовців (2012 року – 15).
Минулого року центральна військоволікарська комісія винесла 197 постанов про
звільнення військовослужбовців зі служби
за станом здоров’я (2012 рік – 276). Причинами переважно ставали захворювання
серцево-судинної, кістково-м’язової систем, захворювання органів травлення та
нервово-психічні хвороби.
Загалом, оцінюючи показники загальної захворюваності персоналу Держприкордонслужби, можна відзначити, що
тенденції все ж позитивні. Чи то зросла самосвідомість і розуміння самих прикордонників, чи то відомчі медики вдосконалили
профілактично-лікувальні заходи. Швидше за все, ці фактори в комплексі й дають
позитивну динаміку стану здоров’я серед
«зелених кашкетів».
n

ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ

Запитують, бо довіряють
На кордоні, як відомо, обстановка постійно напружена. Не менш «гарячими»
є будні відділу з питань взаємодії із ЗМІ, забезпечення доступу до публічної
інформації та по роботі зі зверненнями громадян. Одне із завдань його
співробітників – у максимально стислі терміни задовольнити усі запити, що
надходять від вищих органів державної влади, громадян, військовослужбовців і
членів їхніх сімей. Тому цікаво буде дізнатися, хто і стосовно чого звертався до
прикордонного відомства протягом минулого року.
Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Звернемося до статистичних
показників. Так, протягом минулого року до органів управління
ДПСУ надійшло 10445 звернень
громадян (що на 8,8% більше
порівняно з 2012 роком). З усіх
8148 звернень, що надійшли до
Адміністрації ДПСУ торік, 8046
– заяви (2012 року – 7135), 102 –
скарги (2012 року – 84), 51 – колективні звернення (2012 року –
54) та 13 анонімних листів (2012
року –5). Потрібно сказати, що
це насамперед свідчить про довіру людей до прикордонного
відомства та бажання громадян завчасно усувати проблеми,
аби на самому кордоні не було
неприємних сюрпризів.
Окрім того, минулого року
124 звернення надійшло до
АДПСУ від вищих органів державної влади (93 звернення 2012
року). Зокрема, з Адміністрації Президента України – 52, з
Верховної Ради України – 43, з
Кабінету Міністрів України – 29
звернень. У загальному, основні теми звернень вищих поса-

довців стосувалися вирішення
житлових питань, призову до лав
Держприкордонслужби України,
неправомірних дій прикордонників, порядку перетинання державного кордону, а також тимчасового обмеження права виїзду
громадян за межі України.
Проаналізувавши звернення
громадян можна зробити висновок, що найактуальнішими темами звернень все ще залишаються
порядок і правила перетинання
кордону. Зокрема, люди часто
уточнюють переліки документів, необхідних залежно від мети
слідування за кордон, правила
перевезення дитини. У багатьох
зверненнях громадяни просили
роз’яснити прядок зняття заборони перетину кордону тощо.
А ось учасники та інваліди
Великої Вітчизняної війни торік
надіслали лише три звернення.
Приємно, що в одному з них ветеран клопотав про заохочення
прикордонного медперсоналу,
який гарно за ним доглядав.
Члени сімей військовослужбовців у 38 зверненнях (67 – 2012
року) в основному хвилювалися
вирішенням житлового питання,
наданням довідок на пільги, виділенням путівок до відомчих са-

наторіїв та виплатою одноразової
грошової допомоги у зв’язку із
втратою чоловіком здоров’я під
час виконання обов’язків військової служби.
Самі ж прикордонники минулого року 26 разів зверталися
до центрального апарату Служби (2012 року ця цифра складала
лише 15). Здебільшого охоронці
рубежу запитували про надання
житла та порядок лікування у відомчих здравницях, продовження терміну перебування на військовій службі понад граничний
вік, надання матеріальної допомоги на лікування дитини тощо.
Однак також атктуальними були
звернення щодо переведення до
іншого місця проходження служби, надання чоловікам відпустки
по догляду за дитиною і навіть –
неправомірні дії посадових осіб.
Дещо рідше стали звертатися
до Адміністрації Держприкордонслужби України громадяниучасники бойових дій – лише 57
листів (65 – 2012 року). Здебільшого вони цікавилися питанням
оздоровлення у відомчих санаторіях та інших медичних закладах
України, вирішення житлових питань, перерахунку пенсії, надання
матеріальної допомоги тощо.

689 звернень до Адміністрації
Служби надійшло від ветеранів
і пенсіонерів-прикордонників,
що значно менше ніж за 2012 рік,
коли таких звернень було зафіксовано 846. Але, як і раніше, ця
категорія запитувала про виділення путівок на оздоровлення
у санаторіях ДПСУ, виплати грошової компенсації за проїзд до
місця лікування, видачу (заміну)
посвідчення «Ветеран військової
служби», перерахунок та доплату
до пенсій, медичне обстеження
та лікування, а також про поновлення в лавах ДПСУ.
Порівняно з 2012 роком
збільшилася кількість скарг. За
минулий рік їх надійшло 102, у
той час як 2012 року – 84. Більша частина з них стосувалася
питань пропуску через державний кордон, неправомірних дій
прикордонників.
Скаржилися
громадяни також на тимчасове
обмеження права виїзду за межі
України, випадки невиплати грошової компенсації за речове майно тощо. За всіма скаргами було
проведено службові перевірки.

За їх висновками, якщо посадових осіб визнано винними, їх
було притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
Підсумки роботи зі зверненнями громадян у Державній
прикордонній службі України
щотижня обговорювалися на
нарадах керівництва та начальників структурних підрозділів
Адміністрації Держприкордонслужби, що давало змогу оперативно вживати заходи для вирішення порушених у зверненнях
питань, а також задовольняти
законні права та інтереси громадян.
Отож, за результатами розгляду отриманих звернень у
встановлені законом терміни 59% питань вирішено по
суті, на 29% звернень – надано
роз’яснення, 2% звернень надіслано на розгляд за належністю
іншому органу влади, 3% звернень ще розглядаються, а вимоги, зазначені у 7% звернень
громадян, згідно з чинним законодавством задоволенню не підлягають.
n
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Охорона В(М)ЕЗ –
справа державна
В Адміністрації Держприкордонслужби під керівництвом
першого заступника Голови відомства – директора
Департаменту охорони державного кордону генерал–
полковника Павла Шишоліна відбулася міжвідомча
координаційна нарада, на якій ішлося про захист інтересів
України у її виключній (морській) економічній зоні та
припинення там можливої протиправної діяльності.

Костянтин ПЯСЕЦЬКИЙ

Відкриваючи захід, Павло Шишолін
наголосив на тому, що час його проведення обрано зовсім не випадково. Адже
багаторічна практика свідчить про те, що
найтиповіше порушення законодавства –
незаконний вилов морських біоресурсів
– із року в рік припадає саме на період із
лютого по квітень.
І хоча загроза ця є традиційною, правопорушники постійно вишукують нові
шляхи для реалізації свого наміру, оскільки ринкова вартість у Туреччині найціннішого чорноморського біоресурсу
– камбали-калкан залишається досить високою. Тож на тлі постійного підвищення
рівня роботи українських правоохоронців
та її координації із береговими охоронами
інших чорноморських країн, зловмисники теж не стоять на місці та намагаються
уникнути кари закону.

Серед браконьєрських «ноу-хау» – вилов риби українськими рибопромисловими суднами, які мають право на діяльність
у вітчизняних економводах, із подальшим
перевантаженням здобутого на турецькі
шхуни у морі. Або залишення улову у сітці
із позначенням місця за допомогою електронних буїв. Тому їхнім турецьким «партнерам» лишається тільки швидко підійти
до обумовленої точки та забрати здобич, не
наражаючись на небезпеку самим. Зреш
тою через це нещадно знищується чорноморська фауна та не доходять кошти до бюджету України.
З огляду на такий стан справ, задля
захисту інтересів держави, зусиль лише
українського прикордонного відомства
буває не завжди достатньо. Потрібна допомога взаємодіючих структур – таких, як
органи рибоохорони, військова розвідка
та Військово-Морські сили. Насамперед
прикордонникам потрібна інформація
про протиправну діяльність та нові форми
її здійснення.

Оскільки у нараді в режимі відеозв’язку
взяли участь і керівники прикордонних
органів та загонів Морської охорони, то
було заслухано доповіді про готовність до
протидії порушенням з місць.
Начальник Азово-Чорноморського РУ
генерал-лейтенант Анатолій Хортюк окреслив коло всіх можливих порушень законодавства у вітчизняній економзоні. Зокрема,
окрім браконьєрського промислу, це – ввезення в Україну з моря зброї, вибухових і
наркотичних речовин, перевезення до українських берегів терористів і нелегальних мігрантів, забруднення акваторії та незаконне
підняття з морських глибин підводної спадщини. На усі можливі випадки відпрацьовано та затверджено рішення з реагування.
Начальник Південного РУ генераллейтенант Віктор Мишаковський повідомив про готовність підлеглих йому сил і
засобів до дій. Для боротьби із порушеннями у морі в Одесі перебувають напоготові три кораблі, літак, вертоліт і відділ
спеціальних дій на воді.
Безпосередній же захист морських
інтересів країни лягає на спеціальне
угрупування різнорідних сил, яке очолює командир Севастопольського ЗМО
капітан 1 рангу Ігор Ткачук. Він доповів,
що для боротьби із порушеннями тут залучаються 9 кораблів і один катер. Налагоджено взаємодію з Держпідприємством
«Дельта-лоцман»,
Держфлотінспекцією, постами технічного спостереження
ДПСУ, кораблями й суднами ВійськовоМорських сил. Аби прорахувати ймовірність порушень, постійно здійснюється
моніторинг цінової політики у Туреччині,
вивчається прогноз погоди у загрозливих
районах. Також запроваджено базу даних на правопорушників. Оглядові групи
складаються з персоналу відділу спеціальних дій на воді. Залучаються до огляду й представники органів рибоохорони.
Загальний висновок командира: спецугрупування забезпечено всім необхідним,
техніка справна, люди професійно підготовлені та до дій готові.
Також учасники наради обговорили
тенденції, які можуть вплинути на розвиток ситуації. На жаль, обнадійливого
прогнозу не прозвучало. Так, у Туреччині
наразі триває підготовка до промислу –
закуповується рибальське знаряддя, най
маються екіпажі. Триває процес здавання
старих шхун державі в обмін на пільгове
придбання нових. Можлива активізація
не лише у традиційних, північно-західних
квадратах Чорного моря, але й у північно-

східних районах, що належать до українських економвод. У зв’язку з конфліктом
у Сирії не виключаються спроби доставки
до України нелегальних мігрантів.
Перший заступник директора департаменту охорони державного кордону
генерал-лейтенант Віктор Назаренко наголосив на тому, що все не може зводитися до боротьби з браконьєрством. Адже
дійсно існує загроза доставки нелегальних мігрантів (вже є випадки таких затримань береговою охороною Румунії та
Болгарії), ймовірна контрабанда товарів
і предметів безпекової групи – зброї, вибухівки та наркотиків. Звернувши на це
увагу учасників наради, Павло Шишолін
ще раз зазначив важливість отримання
упереджувальної достовірної інформації.
Адже спроби опонентів дезінформувати
українських прикордонників та дізнатися
про їхні плани не припиняються. І цьому
необхідно протидіяти.
Присутній на нараді перший заступник
Командувача ВМС віце-адмірал Сергій
Єлісєєв висловив своє бачення взаємодії
між військовими моряками і прикордонниками у морі й на березі та окреслив
шляхи покращення такої співпраці.
Представник органів рибоохорони
Іван Скляренко розповів про напрямки
співпраці з його відомством. У свою чергу
головуючий попросив посилити попере
джувальну та роз’яснювальну роботу насамперед у Азовському регіоні, де навколо
колишніх рибгоспів чиняться значні порушення прикордонного законодавства
України.
Начальник авіаційного управління
АДПСУ генерал-майор Микола Тепан
повідомив присутніх про можливість застосування в пошуках суден-порушників
прикордонної авіації, зокрема літаків
DA-42. Адже їхнє використання дає змогу
висвітлювати надводну обстановку із найменшими витратами пального.
Заступник директора департаменту –
начальник управління Морської охорони
контр-адмірал Микола Жибарєв та його
заступник – капітан 1 рангу Анатолій Сукач доповіли про можливі загрози та готовність до їх подолання. Зокрема, йшлося про застосування в охороні економічної
зони катера «Балаклава».
Завершуючи нараду, генерал-полковник Павло Шишолін підкреслив важливість організації взаємодій різних прикордонних та підрозділів інших відомств
і звернув особливу увагу на дотримання
заходів безпеки.
n

ГОТУЄМОСЯ ДО ОЛІМПІАДИ В СОЧІ

Координуємо зусилля
Днями у Керченському загоні Морської охорони пройшла координаційна
нарада під керівництвом першого заступника начальника Азово–
Чорноморського регіонального управління – начальника штабу полковника
Віктора Мельниченка. У заході взяли участь офіцери регіонального управління,
Керченського загону Морської охорони, Сімферопольського прикордонного
загону, керівництво Керченської філії ДП «Адміністрація морських портів
України», керченських міських відділів СБУ, МВС, рибоохорони, прокуратури,
держпідприємства «Керченський морський рибний порт».
Сергій ШАМШУРА

Обговорювався перелік питань із забезпечення національної
безпеки на державному кордоні
на час проведення у місті Сочі
ХХІІ Олімпійських та Параолімпійських зимових ігор 2014 року,
координації дій взаємодіючих
підрозділів міністерств і відомств,
які здійснюють свою діяльність на
морі щодо протидії протиправній
діяльності. Також було порушено
питання з підтримки сприятливо-

го режиму плавання, припинення
браконьєрської діяльності та охорони водних біологічних ресурсів
територіального моря, виключної (морської) економічної зони
України у північно-східній частині Чорного моря, Керченській
протоці та Азовському морі.
З доповідями виступили заступник начальника штабу – начальник відділу Морської охорони
Азово-Чорноморського регіонального управління капітан 1 рангу
Олег Костур та командир Керченського загону Морської охорони
капітан 1 рангу Юрій Лошак.

Керченський прокурор з нагляду за додержанням законів у
транспортній сфері радник юстиції Дмитро Забаров, з огляду
на проблематику ведення господарчої діяльності в районі якірної стоянки № 471, запропонував
адміністраціям портів прискорити процес внесення змін до
Обов’язкових постанов по портах
щодо визначення місць для відстою суден-транзитерів. Заступник начальника Керченського
міського відділу СБУ підполковник Олександр Ткаченко поінформував, що підрозділами СБУ

організовано чітку взаємодію з
представниками
Федеральної
служби безпеки Росії з отримання
випереджувальної інформації у
сфері протидії тероризму. Директор морського агентства запропонував органам Держприкордонслужби розробити «Пам’ятку»
капітанам суден щодо основних
вимог законодавства з прикордонних питань під час перебування в територіальному морі
України та при проведенні перевантажувальних і бункерувальних
робіт.

Підбиваючи підсумки наради,
полковник Віктор Мельниченко
відмітив, що за наявності встановлених компетентними органами
фактів порушення чинного законодавства, органи охорони кордону в межах своєї компетенції
прийматимуть рішення стосовно суден-порушників. Також він
подякував учасникам наради за
розуміння того, що оперативнослужбову діяльність прикордонних підрозділів спрямовано на
дотримання у зоні їх відповідальності належного провопорядку. n
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ОБДАРОВАНА ЮНЬ

Від Шевченка
до Нобеля
Недавно у Києві відбулося нагородження
переможців фінального етапу ІІІ Міжнародного
мовно–літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка. У
змаганнях брали участь обдаровані юнаки й дівчата
ледь не з усього світу. Були серед учасників мовно–
літературних баталій і прикордонники.
Володимир ЗАХАРЧУК

На вшанування творчої спадщини Кобзаря Міжнародний
мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка започатковано Указом Президента України 2010 року. На сьогодні він став

одним із найпрестижніших, най
масовіших інтелектуальних змагань в Україні та за її межами. Зокрема, до нього долучилися учні
загальноосвітніх та професійнотехнічних навчальних закладів і
студенти вищих навчальних закладів не лише з України, але й
із Канади, Молдови, Росії, Італії,
Іспанії, Індії, Бельгії, Ірану, Білорусі, Польщі та інших країн.

До
міжнародних
мовнолітературних змагань долучилися
минулого року і троє курсантів
Національної академії ДПСУ
ім. Б. Хмельницького. Одного із
них – Мирослава Смольницького – компетентна комісія визнала одним із 39 переможців. Відтак йому призначено стипендію

Президента України, а на урочистостях з нагоди нагородження
переможців ІІІ Шевченківського
конкурсу міністр освіти та науки
Дмитро Табачник особисто вручив прикордоннику повну збірку
творів Тараса Шевченка в 6 томах.
Сам Мирослав скромно каже,
що учасником змагань став випад-

ково, але на кафедрі педагогіки та
психології прикордонного вишу
так не вважають. Курсант добре
себе зарекомендував у колективі –
він користується повагою у колег і
командирів, відмінно навчається,
займається науковою діяльністю
та до всього є ще й членом збірної
академії з рукопашного бою. Саме
викладачі прикордонної альмаматер рекомендували Мирославу
спробувати свої сили, і не помилилися. Твори курсанта з теми глобалістики та міграції вразили членів
журі конкурсу й принесли йому
перемогу.
Як зазначив під час нагородження переможців конкурсу міністр Дмитро Табачник:
– Я оптиміст і абсолютно
вірю, що серед переможців Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка обов’язково є майбутній
перший Нобелівський лауреат у
галузі літератури з України.
n

ДО 90–РІЧЧЯ ЧЗПО

Начальник застави
Грудень минулого року він закінчив відзначенням свого
72–річчя. Не умовкав цього дня телефон у затишній домівці
ветерана. І, дивлячись на радісно збуджене обличчя іменинника
з білою–пребілою, ніби снігом обсипаною головою, з якимось
незгасним вогником у сірих очах, колишній замполіт, який від
імені керівництва ветеранської організації вручав майору у
відставці Бакальцю Андрію Савичу медаль «За мужність в охороні
державного кордону України», не міг приховати свого хвилювання.
«Молодець, – радів він, – такі, як мій перший начальник застави,
завжди залишаються людьми, котрі й свій вік, і всі життєві
випробування зустрічають мужньо, з високо піднятою головою.
Василь КЛИМЕНКО

Їхні життєві стежини зійшлися тоді,
коли уже далекого 1974 року молодим лейтенантом Володимир Бужан прибув служити до Мукачівського прикордонного загону, яким на той час командував полковник
Олександр Романенко. Учорашнього випускника Алма-Атинського вищого прикордонного училища, звичайно, найбільше
хвилювало те, на яку заставу його призначать, хто буде першим командиром. Бо саме
від цього багато в чому залежав початок
службової кар’єри молодого офіцера.
І ось вона – застава з доволі незвичною
назвою «Княгиня». Зустріч з середнього
росту, худорлявим, сірооким, старшим лейтенантом Андрієм Бакальцем. Кинувши
прискіпливий погляд на свого помічника,
він, приязно усміхнувшись, ніби випере
джаючи прикордонну добу, сказав: «Маємо
спрацюватися, тоді усе буде добре. Головне
– не забувайте: служба зволікань не терпить,
ну, а про все інше поговоримо пізніше».
Згодом молодий офіцер уже знав, що
його начальник службу на кордоні розпочинав строковиком, успішно закінчив школу сержантського складу, яка за спогадами
старшого лейтенанта чи не найкраще прищепила йому якості, необхідні для професійного становлення «зелених кашкетів».
– То була школа високого прикордонного ґатунку, – відзначив якось він у відвертій розмові зі своїм помічником. – Там
я по-справжньому зрозумів, душею відчув
своє життєве покликання.
У школі молодших командирів вчорашньому строковику довелося вивчати
такі нелегкі дисципліни, як тактика прикордонних військ, слідознавство, кавалерійська і вогнева підготовка. Навчали
курсантів навіть організації у прикордонних підрозділах військового господарства.

Одинадцять місяців такого вишколу стали
для Андрія Савича першою сходинкою його
професійного становлення.
Після закінчення школи новоспеченому сержанту на заставі довіряли не лише
очолювати прикордонні наряди, тривожні
й пошукові групи. Командир, упевнений
у своєму підлеглому, часто призначав його
відповідальним черговим по підрозділу.
Капітан Згерський Геннадій Анатолійович, який через роки вже у званні генераллейтенанта буде командувати Середньоазіатським прикордонним округом, на
відповідальність якого ляже основний тягар
участі «зелених кашкетів» у неоголошеній
війні в Афганістані, а тоді ще молодший
офіцер відразу розпізнав у старанному
сержантові риси непоказного трудолюба
кордону. «Коли будете далі вчитися, з вас
може вийти путній офіцер», – сказав якось
він, не приховуючи задоволення від виконаного сержантом доручення начальника
застави. Слова останнього ніби хвилями
радості прокотилися в душі Андрія. У відповідь зміг лише по-військовому коротко
відрапортувати: «Буду старатися, товаришу
капітан».
Не вагаючись, Андрій залишився на
надстрокову службу. Призначили його старшиною застави, якою командував майор
Веніамін Кошенков. Як і батько Андрія, він
був фронтовиком, тому відразу ж викликав
особливу симпатію у молодого старшини,
котрий поради свого начальника сприймав
як незаперечну істину, добре вивірену на
тяжких дорогах війни.
З командирським благословенням старшина Бакалець складає екстерном іспити
у Московському вищому прикордонному
командному училищі. Добре знаючи професійні ділові якості Андрія Бакальця, начальник Мукачівського прикордонного
загону довірив новоспеченому лейтенанту
командувати третьою прикордонною заставою. За три роки спільної праці з офіце-

На рідній заставі в родинному колі
ром Володимиром Бужаном їхній підрозділ
щоразу складав інспекторську перевірку на
«відмінно».
Останні десять років своєї прикордонної служби син сержанта фронтовика Сави
Бакальця майор Андрій Бакалець керував заставою оперативного напрямку, яку
за назвою населеного пункту неофіційно
іменували «Соломоново». То були нелегкі
роки відбудови кордону та його інженернотехнічного облаштування. Андрій Савич до
сих пір з душевною вдячністю згадує своїх
безпосередніх начальників – тодішніх керівників комендатури «Ужгород» – підполковників Леоніда Левицього і Евгенія Хрустальова. «Вони були командирами міцного
гарту, – з особливою повагою каже ветеран,
– у них, як і в начальника нашого загону
полковника Олександра Романенка, я багато чого навчився».
Після звільнення з військ за вислугою
років відставник Бакалець Андрій Савич,
працюючи уже на цивільній посаді, ще десять років залишався членом прикордонної сім’ї очолюваної до цього ним застави.
Тож молоді офіцери уже нового покоління
«зелених кашкетів» не один раз зверталися до колишнього начальника застави за
корисними «підказками». Його ім’я добре
знають у Мукачівському прикордонному
загоні, особливо шановане воно серед ветеранів, котрим, як згадують вони, доводилося «днювати й ночувати на кордоні, а коли
нарешті йшли у відпустку, ніяк не могли
призвичаїтися, що замість армійських чобіт можна ходити і в легких черевиках». Це
про таких, як Андрій Бакалець і його прикордонні побратими, згадуючи роки сво-

го командування прикордонним загоном,
нині генерал-майор у відставці Романенко
Олександр Іванович відгукнеться коротко
й лаконічно: «На них, безоглядно відданих
кордону, і трималася наша служба».
…Добре знаючи з лейтенантських років
Андрія Савича та нерідко спілкуючись з ним
по телефону, завжди з товариською радістю
чую у його голосі упевненість, мовляв, роки
роками, а ми ще ого-го-го які козаки! У боротьбі з хворістю, що підступає усе помітніше, він залишається на схилі літ не один. Бо
виростили з дружиною двох синів: старший
Олександр після закінчення медуніверситету працює в Білорусі лікарем-травматологом
і має вже помітні багатьма успіхи у своєму
захопленні аматора-художника. Молодший
нащадок – старшина Сергій Бакалець –
служить інспектором прикордонної служби
ВПС «Тиса». Як і батько, пишається своєю
професією, разом з дружиною виховує дідусеву радість – відмінника Артемчика. Вони і
живуть однією сім’єю недалеко від застави, у
своєму будинку, куди телефонують дідусеві з
Білорусі онуки – студентка Наталія та малолітня пустунка Софійка. Ось тільки радість
його родинного буття часто огортається невимовним смутком – ніколи уже не зможе
він розділити його зі своєю розумницею –
коханою дружиною Анею, котра так рано
пішла від чоловіка у далекі незнані світи,
звідки приходить до нього лише у тривожних снах. Тоді Андрій Савич, пам’ятаючи,
що час, визначений для людського буття, як
і служба, зволікань не терпить, береться за
буденні, але корисні справи.
Ось такий він ветеран, колишній начальник застави майор Андрій Бакалець. n
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16:15 «КОСТЯНТИН»

23:20 «ПІДСТАВА»

00:30 «ЗОЛОТЕ ТЕЛЯ»

00:45 «ВІД КОЛИСКИ ДО МОГИЛИ»

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

1+1

ICTV

Костянтин народився з талантом — здатністю розпізнавати
гібрид янголів і демонів. Він
намагався вчинити самогубство, але невдало. Повернувшись до життя, він патрулює
межу, що розділяє рай і пекло.

Вінсент і Дейв, найкращі друзі
Соні, виросли на бандитських
вулицях і заробляють розбоєм.
Втомившись від такого життя,
вони вирішують покінчити зі
злочинами, коли завершать
останню кримінальну справу...

Екранізація культового роману
І. Ільфа та Є. Петрова з включенням фрагментів, які раніше не
публікувалися з цензурних міркувань. Історія полювання Остапа Бендера на підпільного мільйонера Корейка.

Професійний грабіжник і секретний агент об'єднують свої
зусилля в боротьбі проти
банди лютих гангстерів, яка
діє під керівництвом жорстокого мафіозі...

ПЕРШИЙ
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть

студiї
Тема дня
Країна online
Ера бiзнесу
Ранковi поради
Кориснi поради
Пiдсумки тижня
Полiттеатр
Т/с «Монте-Крiсто»
Нехай вам буде
кольорово!
12.10, 18.55, 21.25 Дiловий
свiт
12.25 Право на захист
12.45 Темний силует
12.55 Хто в домi хазяїн?
13.25 Т/с «Вiчний поклик»
14.40 Вiкно в Америку
15.00, 18.20, 01.20 Новини
(iз сурдоперекладом)
15.15 Euronews
15.20, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.35 Дорослi iгри
16.35 Х/ф «Тiнi зникають
опiвднi»
18.05 Агро-News
18.40 Фiнансова
перспектива
19.20 Концертна програма
М. Поплавського
«Приречений на
любов»
20.55 Офiцiйна хронiка
21.00, 05.25 Пiдсумки дня
21.35 Знак питання
21.45 Тенiс. Кубок
Девiса.Щоденник
21.50 Надвечiр'я
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.00 Пiдсумки
23.25 На слуху
23.45 Вiд першої особи
00.00 Х/ф «Крах iнженера
Гарiна». 1 с.
01.40 ТелеАкадемiя
02.40, 04.35 Караоке для
дорослих

07.20
07.25
07.30
08.35
08.45
09.00
10.00
10.30
11.25

ІНТЕР
06.10 Т/с «Одну тебе

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
12.00
12.20
13.20
14.55
15.50
18.00
18.05
19.05
20.00
20.30
22.25
01.20
02.00
03.30
04.00

кохаю»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Я не зможу тебе
забути»
Новини
Т/с «Я не зможу тебе
забути»
Судовi справи
Сiмейний
суд
Чекай на мене
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Сильнiше за
долю»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-13»
Т/с «Своя
правда-2»
Д/ф «Генрiх
Гiммлер. Погоня за
примарою»
Подробицi
Т/с «Вулицi
розбитих
лiхтарiв-13»

1+1
06.00
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
11.10

ТСН-Тиждень
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Асi»
Т/с «Темнi лабiринти
минулого»
14.55 Х/ф «Шукаю тебе»
Закохані Роман і
Берта вирушають
відпочивати на
дачу з друзями.
Роман був трохи
напідпитку і програв свою кохану
в карти другові.
Намагаючись захиститися від
Сергія, Берта ненавмисно вбиває
його.

16.45
17.10
19.30
20.15
21.15
22.15
23.20
23.35
00.30
03.15
03.40
04.25
05.15

ТСН. Особливе
Т/с «Асi»
ТСН
Т/с «Парфумерниця»
Т/с «Парфумерниця»
Грошi
ТСН
Т/с «Касл»
Х/ф «Золоте теля»
ТСН. Особливе
Т/с «Касл»
Грошi
Телемагазин

ICTV
05.35 Служба розшуку

05.40
06.40
07.35
08.45
09.15
10.10

дiтей
Свiтанок
Надзвичайнi новини
Факти тижня
Факти. Ранок
Надзвичайнi новини
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Будні працівників
прокуратури
важкі завжди.
Справу невиправдано закрито, засуджений
невинний, чому є
докази, а справжній злочинець
залишився на волі – все це приводи для проведення прокурорської
перевірки.

12.35 Анекдоти поукраїнськи

12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по13.25
16.15
18.45
19.20
20.05
22.50
00.45
02.50
03.45

українськи
Т/с «Шеф»
Х/ф «Костянтин»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Шеф»
Свобода слова
Х/ф «Вiд колиски до
могили» Y
Про-Ziкаве.ua
Свобода слова

СТБ
04.20 Усе буде добре!
06.00 Неймовiрна правда
про зiрок
07.25 Х/ф «Три
напівграцiї»
Колись у далекому сонячному місті Сочі дідок напідпитку назвав
трьох молоденьких дівчат, які
прогулювалися
набережною,
трьома напівграціями. Зараз
трьом подругам
під сорок. Вони
цілком успішні та,
як і раніше,
дружні.

09.50 Х/ф «Дiвчата»
11.45 Слiдство ведуть
12.45
15.55
18.00
18.20
20.05
21.00
22.00
22.25
23.55
00.45
01.55
03.40

екстрасенси
МайстерШеф
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Пiзнє каяття»
«Вікна»-новини
Детектор брехнi-5
Слiдство ведуть
екстрасенси
Один за всiх
Т/с «Смерть
шпигунам!»
Нiчний ефiр

НОВИЙ
06.20 Kids'Time
06.25 М/с «Губка Боб»
06.55 Kids'Time
07.00 Пiдйом
07.35 Пiдйом
08.00 Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»

08.50 Т/с «Не родись
вродливою»

09.45 Т/с «Щасливi разом»
13.10 М/с «Черепашки13.30
15.00
17.05
18.00
19.00
19.20
20.00
22.25
23.20
01.00
01.10
02.45
02.50
02.55
03.40
03.45
04.05
04.15
04.20
04.50
05.00

нiндзя»
М/с «Губка Боб»
Х/ф «Великий тато»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Ревiзор-2
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Пiдстава» Y
Репортер
Х/ф «Невразливий» Y
Служба розшуку дiтей
Зона ночi
Українцi. Надiя
Зона ночi
Скiфи (свiдчення та
версiї)
Вiр менi
Зона ночi
SOLO-MEA
Зона ночi
Педан-Притула Шоу

УКРАЇНА
06.00, 05.20 Т/с «Дорожнiй

НТН
05.00 Т/с «Висяки»
08.30 Агенти впливу
09.20 Правда життя
09.55 Т/с «Таємницi

патруль»

07.00, 09.00, 17.00, 19.00
Подiї

07.30, 15.25, 02.50

слiдства-10»
11.40 Т/с «Двоє зi
скриньки-2»
15.05 Т/с «Йду тебе
шукати-2»

Щиросерде зiзнання

08.00 Т/с «Подружжя»
09.10 Т/с «Життя
розсудить»

лiхтарiв-10»

13.00, 17.25 Т/с «Слiд»
16.00, 03.55 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20, 04.40 Говорить

на вбивцю»

20.00 Т/с «Горюнов»
22.00, 03.25 Подiї дня
22.30 Х/ф «Мумiя-2.

19.00, 21.40, 02.20, 05.00
Свiдок

19.30 Т/с «Вулицi розбитих
22.00 Т/с «Гаваї 5.0»
00.00 Т/с «CSI. Маямi»
00.50 Т/с «NCIS. Полювання

Україна

Повернення» Y

01.40 Т/с «Дев'ять»
02.50 Випадковий свiдок
03.25 Легенди шансону

01.10 Х/ф «Перевага
Борна» Y

ТЕТ
07.45 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
09.20 «Єралаш»
10.00, 00.30 Одна за всiх
12.25 Т/с «Ксена –
принцеса-воїн»
14.10, 22.00 6 кадрiв
15.05 Даєш, молодь!
16.05 Т/с «Дєтка»
17.00 Розсмiши комiка
17.55 Вiд пацанки до
панянки
19.05 Панянка-селянка
20.00 Т/с «Кухня»
21.00 Країна У
21.35 Т/с «Вiсiмдесятi»
23.20 Дурнів+1
23.55 Т/с «Секс i мiсто»
01.20 Т/с «Закрита школа»
02.05 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»

ФУТБОЛ 1
10.00, 15.40, 22.45 Футбол
News
10.25 Об'єднаний
суперкубок-2014.
«Металiст» –
«Шахтар»
12.30 Футбол Live
13.20 Топ-матч
13.30 Iсторiї чемпiонату
Англiї
13.35 Чемпiонат Бразилiї.
«Палмейрас» – «СанПауло»
16.00 Нiмеччина –
Аргентина. 1/4 фiналу
ЧС-2010
17.55 Чемпiонат
Iспанiї.
«Атлетик» – «Реал»
20.00 Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
20.50 Чемпiонат Англiї.
Огляд туру
21.55 Live. Чемпiонат
Англiї. «Ман Сiтi» –
«Челсi»
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22:20 «НЕВРАЗЛИВИЙ»

22:50 «ПРИДОРОЖНІЙ ЗАКЛАД»

00:00 «КРАХ ІНЖЕНЕРА ГАРІНА»

01:10 «СТЕЛС»

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

ПЕРШИЙ

ICTV

Охоронець Девід Данн відразу
став знаменитим. Він єдиний залишився живим після катастрофи. Понад 130 людей загинули,
Девід не отримав і подряпини.
Щасливчик запитує себе: чому
мені так пощастило?..

Далтон служить викидайлом у
барі. За допомогою кулаків він
підтримує тут лад і хоче встановити такий же порядок у місті.
Але ділкові Веслі, який зробив
статок на вимаганні грошей, ця
ситуація не до душі.

Інженер Гарін сконструював
апарат, що володіє потужною
силою. За цим винаходом почалося полювання... Гарін інсценує свою загибель і вирушає за
кордон під виглядом комерсанта...

Група пілотів бере участь у розробці літака. Під час одного з
випробувальних польотів удар
блискавки виводить з ладу
комп'ютер. Тепер льотчикам
треба довести свою перевагу
над розумною машиною.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

07.20 Ера будiвництва
07.25 Країна online
07.30 Ера бiзнесу
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.25

05.30 Т/с «Вулицi розбитих

Пiдсумки дня
09.30, 16.00 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10.30 Т/с «Монте-Крiсто»
11.30 Свiтло
12.10, 18.55, 21.30 Дiловий
свiт
12.30 Знак питання
12.40 Шеф-кухар країни
13.45 Т/с «Вiчний поклик»

15.00, 18.20, 01.20, 04.00
Новини (iз
сурдоперекладом)
15.15 Дiловий свiт.
Агросектор
15.30 Ближче до народу
16.55 Х/ф «Тiнi зникають
опiвднi»
18.40 Фiнансова
перспектива
19.20, 01.40 Про головне
19.40 Концертна програма
«Нацiональнi
колективи України –
Тарасовi Шевченку»
20.55 Офiцiйна хронiка
21.40 Тенiс. Кубок
Федерацiї.Щоденник
21.45 Українська пiсня
22.25 Фестиваль пiснi в
Коблево
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
23.25 На слуху
23.45 Вiд першої особи
00.00 Х/ф «Крах iнженера
Гарiна». 2 с.
02.00 ТелеАкадемiя
03.00 Дорослi iгри

06.15
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.05
12.00
12.20
13.20
15.10
16.05
18.00
18.05
19.05
20.00
20.30
22.25
01.20
02.00
03.30
04.00

лiхтарiв-13»
Т/с «Поки станиця
спить»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Сильнiше за
долю»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Т/с «Таємницi
слiдства-13»
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Сильнiше за
долю»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-13»
Т/с «Своя
правда-2»
Д/ф «Поклик
безоднi»
Подробицi
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-13»

1+1

06.00
06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
11.00
12.00
12.55
13.50
14.45
15.45
16.45
17.10
19.30
20.15
21.15
22.15
23.30
23.45
00.40
01.30
02.15
03.00
03.50
04.30
05.30

ICTV
Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Асi»
Т/с «Парфумерниця»
Т/с «Парфумерниця»
Т/с «Next-2»
Т/с «Next-2»
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Свати-3»
ТСН. Особливе
Т/с «Асi»
ТСН
Т/с «Парфумерниця»
Т/с «Парфумерниця»
Сiм'я
ТСН
Т/с «Касл»
Т/с «Next-2»
Т/с «Next-2»
Стрингери
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Касл»
Сiм'я
Телемагазин

СТБ

05.15 Факти
05.40 Свiтанок
06.45 Т/с «Лiтєйний, 4»
У Пітері за адресою: Літейний, 4
знаходиться спеціальний відділ із
розслідування
особливо важких
злочинів. До його
складу входять
талановиті оперативні працівники найрізноманітніших структур, зібраних в
незалежну
команду. Спецвідділ займається найскладнішими справами.

08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Т/с «Прокурорська
12.45
13.00
13.55
16.45
18.45
19.20
20.05
22.50
01.10
03.05
03.50

перевiрка»
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Шеф»
Т/с «Лiтєйний, 4»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Шеф»
Х/ф «Придорожнiй
заклад» Y
Х/ф «Стелс» Y
Т/с «Спогади про
минуле»
Х/ф «Гаманець або
життя» Y

НОВИЙ

05.25 Зiркове життя
06.10 Усе буде добре!
07.50 Неймовiрна правда
09.35
11.35
12.35
15.55
18.00
18.20
20.05
21.00

про зiрок
Х/ф «Прощання»
Слiдство ведуть
екстрасенси
МайстерШеф
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Пiзнє каяття»
Кіра та Сергій
шукають своє
щастя. Але, як
завжди, на шляху
до великого кохання немало перешкод. Проблема батьків і дітей
відіграє тут не
останню роль. У
шістнадцять років вони покохали
один одного, але
розлучилися. Наступна їхня зустріч тепер відбудеться тільки через двадцять років...

22.00 «Вікна»-новини
22.25 Кохана, ми вбиваємо
дiтей
00.15 Т/с «Смерть
шпигунам!»
02.15 Нiчний ефiр

06.20 Kids'Time
06.25 М/с «Черепашки06.40
06.55
07.00
07.35
08.00
08.55
09.45
13.10
13.35
15.20
16.15
17.10
18.00
19.00
19.20
20.00
20.15
22.20

нiндзя»
М/с «Губка Боб»
Kids'Time
Пiдйом
Пiдйом
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Татусевi дочки»
М/с «Черепашкинiндзя»
М/с «Губка Боб»
Т/с «Друзi»
Т/с «Татусевi дочки»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Т/с «Супер Макс»
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Невразливий»

Y

00.20 Репортер
00.30 Х/ф «Побачення
02.10
02.15
03.15
03.20
03.40
03.50
04.05
04.10
04.35
05.00

наослiп»
Зона ночi
Українцi. Надiя
Зона ночi
Моя адреса –
Соловки. Тягар
мовчання
Цiна повернення
Зоря вечiрняя
Зона ночi
Сумний П'єро
Зона ночi
Педан-Притула Шоу

НТН

05.30 Х/ф «Пасажирка без
квитка»
06.35 Х/ф «Закляття
Долини змiй»

08.30, 16.45, 19.00, 21.40,
02.15, 05.05 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
09.55 До суду
10.50 Т/с «Мовчазний

УКРАЇНА

06.00, 05.15 Т/с «Дорожнiй
патруль»

07.00, 09.00, 17.00, 19.00
Подiї

07.30, 15.25 Щиросерде
зiзнання

08.00 Т/с «Подружжя»
09.10, 12.50, 17.25, 22.30
Т/с «Слiд»

свiдок»
11.45 Т/с «Детективи»
12.50, 19.30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв-10»
14.50, 17.00 Т/с «Формула
стихiї»
22.00 Т/с «Гаваї 5.0»
00.00 Т/с «CSI. Маямi»
00.50 Т/с «NCIS. Полювання
на вбивцю»
01.35 Т/с «Дев'ять»
02.45 Випадковий свiдок
ТЕТ

10.00, 20.00 Т/с «Горюнов»
11.50 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20, 04.35 Говорить

06.30
07.20
07.45
08.20

10.00, 15.40, 22.30 Футбол

Малята-твiйнята
М/с «Лалалупси»
Мультик з Лунтiком
М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
09.20 «Єралаш»
10.00 Країна У
12.25 Т/с «Ксена –
принцеса-воїн»
14.10, 22.00 6 кадрiв
15.05 Даєш, молодь!
16.05 Т/с «Дєтка»
17.00, 20.00 Т/с «Кухня»
17.55 Вiд пацанки до
панянки
19.05 Панянка-селянка
21.00 Т/с «Вiсiмдесятi»
23.30 Т/с «Секс i мiсто»
00.30 Одна за всiх
01.20 Т/с «Закрита школа»
02.05 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»

Україна

22.00, 04.05 Подiї дня
23.20 Т/с «ОСА»
00.20 Т/с «Профiль убивцi»
02.10 Х/ф «Мумiя-2.
Повернення» Y
ФУТБОЛ 1
News

10.30 Чемпiонат Англiї.

«Ман Сiтi» – «Челсi»

12.30 Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру

13.30 Iсторiї чемпiонату
Англiї

13.40 Чемпiонат Iспанiї.
15.55
19.10
20.00
22.00
22.55

«Барселона» –
«Валенсiя»
Гана – Уругвай. 1/4
фiналу ЧС-2010
Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
Об'єднаний
суперкубок-2014.
«Зенiт» – ЦСКА
Чемпiонат Бразилiї.
Огляд туру
Об'єднаний
суперкубок-2014.
«Металiст» –
«Шахтар»
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08:45 «КОХАННЯ ПІД НАГЛЯДОМ»

17:00 «ТІНІ ЗНИКАЮТЬ ОПІВДНІ»

22:20 «ПОБАЧЕННЯ НАОСЛІП»

22:50 «НА ГРЕБЕНІ ХВИЛІ»

СТБ

ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

Напередодні весілля Настя
дізнається, що коханий їй
зраджує. Начальник, якому
вона не відповідала взаємністю, виганяє її з роботи. Посварившись із батьками, вона
йде з дому.

Драма за мотивами однойменного роману Анатолія Іванова.
Це розповідь про долю кількох
поколінь односельців сибірського села Зелений Дол: з моменту
приходу Радянської влади до
50-х років минулого сторіччя.

Волтер Девіс — трудоголік, і всю
свою увагу він віддає роботі. Для
ділової зустрічі в ресторані Волтеру потрібна супутниця. Його
брат порадив запросити Надю,
кузину його дружини. Але... Наді
не можна пити. Зовсім!

Культове кіно, яке виховало не
одне покоління, що цінує кожну
мить свого життя — відчайдушних молодих людей. На тлі неймовірно гарних пляжів Атлантики
розгортається несподівано напружений детективний сюжет.

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

ІНТЕР
05.30 Т/с «Вулицi розбитих

1+1
06.00 Служба розшуку

лiхтарiв-13»

06.15 Т/с «Поки станиця

Пiдсумки дня

09.30 Уряд на зв'язку з
громадянами

10.00 Пряме включення з

Кабiнету Мiнiстрiв
України
10.20 Т/с «Монте-Крiсто»
11.20 Нехай вам буде
кольорово!
12.10, 18.55, 21.30 Дiловий
свiт
12.25 Д/ф «Той, хто
повернувся»
13.30 Кордон держави
13.45 Т/с «Вiчний поклик»

15.00, 18.20, 01.20, 04.00

Новини (iз
сурдоперекладом)
15.15 Euronews
15.20, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.40 Секрети успiху
16.15 Крок до зiрок
17.00 Х/ф «Тiнi зникають
опiвднi»
18.40 Фiнансова
перспектива
19.20 Кубок свiту з футболу
2014. Щоденник
ФIФА
19.45 Концертна програма
«Нацiональнi
колективи України –
Тарасовi Шевченку»
20.50 Лото «Мегалот»
20.55 Офiцiйна хронiка
21.40 Тенiс. Кубок
Федерацiї.Щоденник
21.45 Фольк-music
22.45 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.00 Пiдсумки
23.25 На слуху
23.45 Вiд першої особи

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.05
12.00
12.20
13.20
15.10
16.05
18.00
18.05
19.05
20.00
20.30
22.25
01.20
02.00
03.30
04.00

спить»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Сильнiше за
долю»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Т/с «Таємницi
слiдства-13»
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Сильнiше за
долю»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-13»
Т/с «Своя
правда-2»
Д/ф «Сiльська магiя»
Подробицi
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-13»

06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
10.55
11.55
12.50
13.40
14.40
15.40
16.45
17.10
19.30
20.15
21.15
22.20
23.25
23.40
00.30
01.20
02.10
02.55
03.45
04.25
05.15

дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Асi»
Т/с «Парфумерниця»
Т/с «Парфумерниця»
Т/с «Next-3»
Т/с «Next-3»
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Свати-3»
ТСН. Особливе
Т/с «Асi»
ТСН
Т/с «Парфумерниця»
Т/с «Парфумерниця»
Iлюзiя безпеки
ТСН
Т/с «Касл»
Т/с «Next-3»
Т/с «Next-3»
Стрингери
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Касл»
Iлюзiя безпеки
Телемагазин

ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей
05.15 Факти
05.45 Свiтанок
06.45 Т/с «Лiтєйний, 4»
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Т/с «Прокурорська

СТБ
04.40 Чужi помилки
05.25 Усе буде добре!
07.05 Неймовiрна правда
про зiрок

08.45 Х/ф «Кохання пiд
наглядом»

10.35 Кохана, ми вбиваємо
дiтей

перевiрка»

12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Шеф»
Т/с «Лiтєйний, 4»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини

13.50
16.40
18.45
19.20

Новий інформаційно-публіцистичний проект
Костянтина Стогнія «Надзвичайні
новини». Ця програма розповідатиме про всі надзвичайні події, які
відбуваються в
Україні та світі.
Під прицілом резонансні злочини, катастрофи,
теракти.

20.05 Т/с «Шеф»
22.50 Х/ф «На гребенi
01.15
03.10
03.50
04.40

хвилi» Y
Х/ф «Придорожний
заклад» Y
Т/с «Спогади про
минуле»
Х/ф «Гаманець або
життя» Y
Про-Ziкаве.ua

НОВИЙ
06.20 Kids'Time
06.25 М/с «Черепашки-

06.40
06.55
07.00
07.35
08.00

12.20 Слiдство ведуть

08.55

екстрасенси
13.20 МайстерШеф
15.55 Усе буде добре!

09.45
13.00

Шоу об’єднує інтереси жінок і чоловіків щодо ведення господарства, виховання
дітей, організації
сімейного бюджету, догляду
за собою, кулінарної майстерності тощо. Експерти програми
дають практичні
поради для застосування у повсякденному
житті та побуті.

18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда
про зiрок

13.25
15.15
16.10
17.10
18.00
19.00
19.20
20.00
20.15
22.20
00.05
00.15
02.00
02.05
02.10
03.05
03.10
03.30

20.05 Слiдство ведуть

03.45

екстрасенси
Т/с «Пiзнє каяття»
«Вікна»-новини
Хата на тата
Т/с «Смерть
шпигунам!»
02.10 Нiчний ефiр

21.00
22.00
22.25
00.15

04.00
04.05
04.15
04.40
05.05

нiндзя»
М/с «Губка Боб»
Kids'Time
Пiдйом
Пiдйом
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Щасливi разом»
М/с «Черепашкинiндзя»
М/с «Губка Боб»
Т/с «Друзi»
Т/с «Татусевi дочки»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Т/с «Супер Макс»
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Побачення
наослiп»
Репортер
Х/ф «9 ярдiв» Y
Служба розшуку дiтей
Зона ночi
Українцi. Любов
Зона ночi
Райськi сади гетьмана
Сагайдачного
Чи повернеться
лiкар?
Першi кроки
кримiналiстики
Зона ночi
Легендарне парi
Портрет, написаний
глибиною
Зона ночi
Педан-Притула Шоу

УКРАЇНА
06.00, 05.15 Т/с «Дорожнiй

НТН
06.05 Х/ф «Секретний

патруль»

фарватер»

08.30, 16.45, 19.00, 21.40,
02.10, 05.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
09.55 До суду
10.50, 02.40, 05.30

07.00, 09.00, 17.00, 19.00
Подiї

07.30, 15.25, 02.10
Щиросерде зiзнання

Випадковий свiдок
11.55 Т/с «Детективи»
13.00 Т/с «Бухта зниклих
дайверiв»
14.50, 17.00 Т/с «Формула
стихiї»
19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-10»
22.00 Т/с «Гаваї 5.0»
00.00 Т/с «CSI. Маямi»
00.50 Т/с «NCIS. Полювання
на вбивцю»
01.30 Т/с «Дев'ять»

08.00 Т/с «Подружжя»
09.10, 12.50, 17.25, 22.30

ТЕТ
07.45 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
09.20 «Єралаш»
10.00, 00.30 Одна за всiх
12.25 Т/с «Ксена –
принцеса-воїн»
14.10, 22.00 6 кадрiв
15.05 Даєш, молодь!
16.05 Т/с «Дєтка»
17.00, 20.00 Т/с «Кухня»
17.55 Вiд пацанки до
панянки
19.05 Панянка-селянка
21.00 Т/с «Вiсiмдесятi»
23.30 Т/с «Секс i мiсто»
01.20 Т/с «Закрита школа»
02.05 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
03.35 З ночi до ранку

ФУТБОЛ 1
08.00 Об'єднаний
суперкубок-2014.
«Металiст» –
«Шахтар»
10.00 Футбол News
10.30 Кубок Iталiї. 1/2
фiналу. «Удiнезе» –
«Фiорентина»
12.30 Європейський
weekend
14.00 Futbol Mundial
14.30 Уругвай –
Нiдерланди. 1/2
фiналу ЧС-2010
17.00, 20.00 Футбол
Live
17.55 Live. Об'єднаний
суперкубок-2014.
«Зенiт» – «Металiст»
21.30 Iсторiї чемпiонату
Англiї
21.40 Live. Кубок Iталiї. 1/2
фiналу. «Рома» –
«Наполi»/«Лацiо»
23.55 Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру

Т/с «Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «Горюнов»
11.50, 04.25 Нехай говорять
16.00, 03.00 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20, 03.45 Говорить
Україна

22.00, 02.30 Подiї дня
23.20 Т/с «ОСА»
00.20 Т/с «Профiль убивцi»
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09:45 «БУДИНОК НА УЗБІЧЧІ»

22:20 «9 ЯРДІВ»

22:50 «ЗАТЯЖНИЙ ПОСТРІЛ»

03:35 «ПРОПАЩІ ХЛОПЦІ. ПЛЕМ’Я»

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

ICTV

Пара вночі збиває людину. Не
зважившись викликати швидку,
Саша разом з дружиною відвозить потерпілого до лікарні й
кидає на лавці. Але вже наступного дня, сам не розуміючи навіщо, Сашко повертається...

У дантиста Озоровські з'являється новий сусід — знаменитий
кілер із Чикаго. Цією обставиною
не забула скористатися дружина
героя. Вона замовляє чоловіка
кілерові, щоб отримати гроші за
страховкою...

Одного ранку в Нью-Мексико на
шосе легкова машина врізалася
в автоцистерну з отруйним газом. Вітер поніс хмару з токсичними речовинами в сторону
в'язниці штату. Довелося почати
термінову евакуацію в'язнів.

Після заходу сонця оживає
Плем'я — група відчайдушних
вампірів, які наповнюють вулиці
безперервною дією. Але коли
з'являється король вампірів і
його сестра, всі секрети виходять назовні.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.35, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть

05.30 Т/с «Вулицi розбитих

студiї
Ера будiвництва
Країна online
Ера бiзнесу
Ранковi поради
Кориснi поради

07.20
07.25
07.30
08.35
08.45
09.00, 21.00, 05.25

Пiдсумки дня
09.30, 15.25 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10.35 Т/с «Монте-Крiсто»
11.35 Книга.ua
12.10, 17.45, 21.30 Дiловий
свiт
12.25 Українська пiсня
13.20 Український акцент
13.40 Т/с «Вiчний поклик»

15.00, 18.20, 01.20, 04.00
Новини (iз
сурдоперекладом)
15.10, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
16.20 Х/ф «Тiнi зникають
опiвднi»
18.00 Фiнансова
перспектива
18.30 Олiмпiйськi iгри.
Фiгурне катання
(команднi змагання)
21.40 Тенiс. Кубок
Федерацiї.Щоденник
21.45, 04.35 Надвечiр'я
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
23.25 На слуху
23.45 Вiд першої особи
00.00 Х/ф «Крах iнженера
Гарiна». 4 с.
01.30 Про головне
01.50 ТелеАкадемiя
02.50, 03.55 Служба
розшуку дiтей

06.15
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.05
12.00
12.20
13.20
15.10
16.05
18.00
18.05
19.05
20.00
20.30
22.25
01.20
02.00
03.30
04.00

лiхтарiв-13»
Т/с «Поки станиця
спить»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Сильнiше за
долю»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Т/с «Таємницi
слiдства-13»
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Сильнiше за
долю»
Т/с «Вулицi
розбитих
лiхтарiв-13»
Т/с «Своя правда-2»
Д/ф «Далiда. По лезу
слави»
Подробицi
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-13»

1+1

ICTV

06.00 Служба розшуку
06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
10.50
11.50
12.45
13.45
14.45
15.45
16.45
17.10
19.30
20.15
21.15
22.15
23.20
23.35
00.25
01.25
02.15
03.50
04.30
05.20

дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Асi»
Т/с «Парфумерниця»
Т/с «Парфумерниця»
Т/с «Next-3»
Т/с «Next-3»
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Свати-3»
ТСН. Особливе
Т/с «Асi»
ТСН
Т/с «Парфумерниця»
Т/с «Парфумерниця»
Територiя
обману
ТСН
Т/с «Касл»
Т/с «Next-3»
Т/с «Next-3»
Стрингери
Т/с «Касл»
Територiя
обману
Телемагазин

СТБ

05.10
05.40
06.40
08.45
09.15
10.10

Факти
Свiтанок
Т/с «Лiтєйний, 4»
Факти. Ранок
Надзвичайнi новини
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Прокурорська
перевiрка»
13.55 Т/с «Шеф»
Віктор Расторгуєв – полковник
міліції – з усією
родиною переїжджає в Санкт Петербург. У Москві він перейшов
дорогу якомусь
чиновнику і був
змушений виїхати. Спокійно служити там йому б
уже не дали. У Пітері він став начальником РУВС
в одному з районів міста.

16.45
18.45
19.20
20.05
22.50

Т/с «Лiтєйний, 4»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Чужий район»
Х/ф «Затяжний
пострiл» Y
00.45 Х/ф «На гребенi
хвилi» Y
02.50 Т/с «Спогади про
минуле»
03.35 Х/ф «Пропащi
хлопцi. Плем'я» Y

НОВИЙ

05.35 Зiркове життя
06.20 Усе буде добре!
08.00 Неймовiрна правда
про зiрок

09.45 Х/ф «Будинок на
11.45
12.45
15.55
18.00
18.20
20.05

узбiччi»
Слiдство ведуть
екстрасенси
МайстерШеф
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
У кожному випуску програми
двоє екстрасенсів працюють у
парі, розслідуючи кримінальну
справу або містичну історію.
Паралельно з ними розслідування
веде експерткриміналіст. Він
виїжджає на місце подій, спілкується зі свідками
і робить свої висновки.

21.00
22.00
22.25
23.25
00.20

Т/с «Пiзнє каяття»
«Вікна»-новини
Зiркове життя
Зiркове життя
Т/с «Смерть
шпигунам!»
02.20 Нiчний ефiр

06.20 Kids'Time
06.25 М/с «Черепашки06.40
06.55
07.00
07.35
08.00
08.55
09.45
13.15
13.35
15.20
16.10
17.10
18.00
19.00
19.20
20.00
20.15
22.20
00.10
00.20
02.10
02.15
02.45
02.55
03.00
04.00
04.05
04.15
04.30
04.55
05.00

нiндзя»
М/с «Губка Боб»
Kids'Time
Пiдйом
Пiдйом
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Татусевi дочки»
М/с «Черепашкинiндзя»
М/с «Губка Боб»
Т/с «Друзi»
Т/с «Татусевi дочки»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Т/с «Супер Макс»
Т/с «Воронiни»
Х/ф «9 ярдiв» Y
Репортер
Х/ф «9 ярдiв-2» Y
Служба розшуку дiтей
Десята муза в Українi
Скiфи
Зона ночi
Розквiт українського
кiно
Зона ночi
Життя в обiймах
квiтiв
POETA MAXIMUS
Зона ночi
Служба розшуку дiтей
Педан-Притула Шоу

УКРАЇНА

НТН

05.55 Х/ф «Секретний
фарватер»

08.30, 16.45, 19.00, 21.40,
02.15, 04.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
09.55 До суду
10.50, 02.40 Випадковий
свiдок

06.00 Т/с «Дорожнiй
патруль»

07.00, 09.00, 17.00, 19.00
Подiї

07.30, 15.25, 02.10
Щиросерде зiзнання

08.00, 05.15 Т/с
«Подружжя»

11.55 Т/с «Детективи»
13.00 Т/с «Бухта зниклих

09.10, 12.50, 17.25, 22.30

дайверiв»
14.50, 17.00 Т/с «Формула
стихiї»
19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-10»
22.00 Т/с «Гаваї 5.0»
00.00 Т/с «CSI. Маямi»
00.50 Т/с «NCIS. Полювання
на вбивцю»
01.30 Т/с «Дев'ять»
ТЕТ

10.00, 20.00 Т/с «Горюнов»
11.50, 04.25 Нехай говорять
16.00, 03.00 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20, 03.45 Говорить

07.45 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Черепашки

08.00 Об'єднаний

мутанти нiндзя»
09.20 «Єралаш»
10.00 Країна У
12.25 Т/с «Ксена –
принцеса-воїн»
14.10, 22.00 6 кадрiв
15.05 Даєш, молодь!
16.05 Т/с «Дєтка»
17.00, 20.00 Т/с «Кухня»
17.55 Вiд пацанки до
панянки
19.05 Панянка-селянка
21.00 Т/с «Вiсiмдесятi»
23.30 Т/с «Секс i мiсто»
00.30 Одна за всiх
01.20 Т/с «Закрита школа»
02.05 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
03.35 З ночi до ранку

Т/с «Слiд»

Україна

22.00, 02.30 Подiї дня
23.20 Т/с «ОСА»
00.20 Т/с «Профiль убивцi»
ФУТБОЛ 1
суперкубок-2014.
«Зенiт» – «Металiст»
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
News
10.30 Об'єднаний
суперкубок-2014.
«Шахтар» – ЦСКА
12.30 Футбол Live
13.20 Топ-матч
13.30 Iсторiї чемпiонату
Англiї
13.35 Чемпiонат Iталiї.
«Ювентус» – «Iнтер»
15.55 Iспанiя – Нiдерланди.
Фiнал ЧС-2010
19.10 Свiт Прем'єр
-Лiги
19.50 Кубок Iталiї. 1/2
фiналу. «Рома» –
«Наполi»/«Лацiо»
22.55 Чемпiонат Англiї.
«Ман Сiтi» – «Челсi»
01.00 Чемпiонат Францiї.
Огляд туру
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22:50 «НА ВІДСТАНІ УДАРУ»

23:55 «УБИВЦЯ ВСЕРЕДИНІ МЕНЕ»

01:00 «ІГРИ ПАТРІОТІВ»

02:00 «ШВИДКИЙ ПОЇЗД»

ICTV

1+1

НТН

СТБ

Робоча династія — добра річ.
Особливо у поліцейських. Приємно дивитися, як батько і син,
обидва поліцейські, переслідують злочинця: гальма верещать,
машини перевертаються, гуркіт,
полум'я, дим! ..

Помічник шерифа Лу Форд –—
справжній техасець із маленького містечка. Неквапливий, доброзичливий і навіть привабливий, він приховує всередині себе
зовсім іншу особу — невблаганного душогуба.

Джек Райан приїжджає з сім'єю
в Лондон. Випадково він опиняється саме в тому місці, де
бойовики ІРА готуються до замаху на члена королівської сім`ї.
Райан вбиває одного з терористів.

Ольга,самотня мати, працює
офіціанткою в вагоні-ресторані
швидкого поїзда. У глибині душі
жінка мріє зовсім про інше.
Якось Ольга зустрічає прекрасну людину і мало не їде до нього
в Мурманськ...

ПЕРШИЙ
06.20 Мультфiльм
06.30 Доброго ранку,

ІНТЕР
05.30 Т/с «Вулицi розбитих

Україно!
06.35, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть
студiї
07.20 Тема дня
07.25, 07.40 Країна online
07.30 Ера бiзнесу
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради

09.00, 21.00, 05.25

Пiдсумки дня
09.30, 15.55 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10.30 Т/с «Монте-Крiсто»
11.35 Подорожуй свiтом
12.10, 21.25 Дiловий свiт
12.25, 04.35 Вiра. Надiя.
Любов
13.25 Театральнi сезони
14.15 Крок до зiрок
15.00, 01.20, 04.00 Новини
(iз сурдоперекладом)
15.10 Euronews
15.15, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.30 Рояль у кущах
17.00, 21.40 Олiмпiйська
студiя
18.00 Церемонiя вiдкриття
Олiмпiйських iгор
22.00 Полiттеатр
22.20 Фестиваль пiснi в
Коблево
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.00 Пiдсумки
23.20 На слуху
23.45 Вiд першої особи
00.00 Фiльм-концерт
«О. Газманов.
Зроблений в СРСР»
01.40 Хiт-парад
«Нацiональна
двадцятка» (iз
сурдоперекладом)
02.50 Караоке для дорослих

06.15
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.05
12.00
12.20
13.20
15.05
16.00
17.55
18.00

21.00
21.30
02.15
03.20
03.50

лiхтарiв-13»
Т/с «Поки станиця
спить»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Сильнiше за
долю»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Т/с «Таємницi
слiдства-13»
Новини
Церемонiя
вiдкриття
Зимових
Олiмпiйських
iгор в Сочi
Подробицi
Т/с «Мосгаз»
Д/ф «Як приручити
удачу»
Подробицi
Т/с «Мосгаз»

1+1
06.00
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05

08.10
09.00
09.05
10.50
11.45
12.40
13.40
14.40
15.40
16.45
17.10
19.30
20.15
22.05
23.55

01.55
02.45
03.35
04.20
05.35

ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Асi»
Т/с «Парфумерниця»
Т/с «Парфумерниця»
Т/с «Next-3»
Т/с «Next-3»
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Свати-3»
ТСН. Особливе
Т/с «Асi»
ТСН
Вечiрнiй
Київ-2013
Х/ф «Поцiлунок
крiзь стiну» Y
Х/ф «Убивця
всерединi
мене» X
Т/с «Next-3»
Т/с «Next-3»
Стрингери
Х/ф «Тридцять
три»
Телемагазин

ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей
05.15 Факти
05.45 Свiтанок
06.45 Т/с «Лiтєйний, 4»
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Т/с «Прокурорська

12.45
13.00
13.50
16.40
18.45
19.20
20.05

перевiрка»
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Чужий район»
Т/с «Лiтєйний, 4»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Чужий район»
Працівник карного розшуку Андрій Фролов – біла ворона. Йому
не подобаються
методи роботи
колег. Після того
як Андрій знешкодив злочинця,
який виявився
онуком впливової особи, йому
ставлять ультиматум: він повинен піти з розшуку за власним бажанням, або...

СТБ
06.05 Чужi помилки
07.40 Х/ф «Застава в
горах»

09.40 Неймовiрна правда
11.10

18.00
18.20
20.10
22.00
22.25

удару» Y

про зiрок
Х/ф «Пригоди
Шерлока Холмса i
доктора Ватсона»
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Х/ф «Кров не вода»
«Вікна»-новини
Х/ф «Кров не вода»
Аня звикла сама
добиватися
всього в житті. А
її сестра Маша з
дитинства була
улюбленицею
батьків, які виконували будь-яку
її примху. Несподівано з’являється справжній
батько Ані. Але
радість дівчини

22.50 Х/ф «На вiдстанi
01.00 Х/ф «Затяжний

НОВИЙ
06.20 Kids'Time
06.25 М/с «Черепашки-

триває недовго...

00.05 Х/ф «Будинок на

пострiл» Y

02.30 Т/с «Спогади про
минуле»
03.15 Стоп-10
04.00 Про-Ziкаве.ua

узбiччi»

06.40
06.55
07.00
07.35
08.00
08.55
09.45
13.10
13.30
15.25
16.10
17.10
18.00
19.00
19.20
20.00
20.15
22.20
00.10
00.20
02.00
02.40
02.45
03.40
03.45
04.40
04.45
05.00
05.15
05.30
05.35

02.00 Х/ф «Швидкий
поїзд»

03.35 Нiчний ефiр

нiндзя»
М/с «Губка Боб»
Kids'Time
Пiдйом
Пiдйом
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Воронiни»
М/с «Черепашкинiндзя»
М/с «Губка Боб»
Т/с «Друзi»
Т/с «Татусевi дочки»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Т/с «Супер Макс»
Т/с «Воронiни»
Х/ф «9 ярдiв-2» Y
Репортер
Х/ф «Без почуттiв»

Y

Т/с «Пан Ам»
Зона ночi
Iван Мазепа
Зона ночi
Десята муза в Українi
Зона ночi
С. Параджанов.
Вiдкладена прем'єра
Незнайомка
Нiмфея кандiда
Зона ночi
Iван Франко

УКРАЇНА
06.00 Т/с «Дорожнiй

НТН
04.30, 14.50, 17.00 Т/с
«Формула стихiї»
08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-3»
11.05 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-10»
19.30 Х/ф «Танець
горностая»
22.15 Х/ф «Пряма та явна
загроза»
01.00 Х/ф «Iгри
патрiотiв» Y
02.55 Т/с «Слiдство веде Да
Вiнчi»

ТЕТ
07.20 М/с «Лалалупси»
07.45 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
09.20 «Єралаш»
10.00, 00.30 Одна за всiх
12.25 Т/с «Ксена –
принцеса-воїн»
14.10, 22.00 6 кадрiв
15.05 Даєш, молодь!
16.05 Т/с «Дєтка»
17.00 Т/с «Кухня»
17.55 Вiд пацанки до
панянки
19.05 Iкона стилю
20.15 Х/ф «Дьюс Бiгало.
Новачок жиголо» Y
23.30 Т/с «Секс i мiсто»
01.20 Т/с «Закрита школа»
02.05 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
03.35 З ночi до ранку

патруль»

07.00, 09.00, 17.00, 19.00
Подiї

07.30, 15.25 Щиросерде
зiзнання

08.00 Т/с «Подружжя»
09.10, 12.50, 17.20, 22.30
Т/с «Слiд»

10.00, 21.00 Т/с «Горюнов»
11.50, 04.50 Нехай говорять
16.00, 02.40 Критична точка
19.20, 03.25 Говорить
Україна

22.00, 02.10 Подiї дня
23.20 Iсторiя
кримiналiстики.
Судова медицина
00.20 Т/с «Профiль убивцi»
05.40 Срiбний апельсин

ФУТБОЛ 1
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
News
10.30 Кубок Iталiї. 1/2
фiналу. «Рома» –
«Наполi»/«Лацiо»
12.30 Footbrazil
13.00 Чемпiонат Iспанiї.
«Атлетик» – «Реал»
15.00, 21.25 Futbol Mundial
16.00 Об'єднаний
суперкубок-2014.
«Зенiт» – «Металiст»
18.00 Чемпiонат Iспанiї.
Передмова до туру
18.40 Iсторiї чемпiонату
Англiї
18.45 Об'єднаний
суперкубок-2014.
«Шахтар» – ЦСКА
20.50 Чемпiонат Iталiї.
Передмова до туру
21.55 Свiт Прем'єр-Лiги
22.55 Чемпiонат Англiї.
«Вест Бромвiч» –
«Лiверпуль»
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18:00 «ТАКСІ»

21:40 «ЖІНОЧА ІНТУІЦІЯ»

1+1

ПЕРШИЙ

Молодого таксиста, схибленого на швидкій їзді, поліція
змушує взяти участь у затриманні банди грабіжників, які
вислизають від правосуддя на
своїх невловимих «мерседесах». Хто кого?..

У неї є все: врода, розум, чарівність, а от везіння немає. Роботу
знайти не може, особисте життя
до тридцяти років не склалося,
всіх гідних розхапали більш
спритні панянки. І ось з'являється Він...

Шоушенк — це в'язниця. І якщо
тобі немає ще й 30-ти, а ти отримуєш довічне, то для тебе
виходу не буде! Коли в сусідню
камеру помістили банкіра Енді,
Ред був упевнений, що тендітний
новачок зламається...

Героїня мелодрами — самотня
жінка з дитиною. При всій
своїй незахищеності вона
точно знає, чого хоче: вийти
заміж і бути щасливою. Тільки
от поєднати ці два бажання
дуже важко...

ІНТЕР

06.00 Пiдсумки
06.15 Фiльм-концерт

06.05 Т/с «Мосгаз»
08.05 Школа доктора

06.00 Мультфiльм
07.00 Квартирна лотерея

07.45

Комаровського
08.55 Х/ф «Будьте моїм
чоловiком»

08.05 М/с «Король-лев.

12.00
13.15
13.25
13.55
16.10
16.20
18.10
19.55

«О. Газманов.
Зроблений в СРСР»
Церемонiя вiдкриття
Олiмпiйських
зимових iгор у Сочi
Олiмпiйськi iгри.
Сноубординг.
Слоупстайл
Олiмпiйськi iгри.
Лижнi гонки
Армiя
Без цензури
Баскетбол. Кубок
України. Пiвфiнал
Слово регiонам
Олiмпiйськi iгри.
Бiатлон. Спринт
Олiмпiйськi iгри.
Фiгурне катання
(команднi змагання)
Олiмпiйськi iгри.
Фрiстайл.Могул

З таким дивним
проханням звернулася молода
жінка до випадкового перехожого на пероні
вокзалу одного з
курортних містечок. Як не дивно,
незнайомець погодився і тим самим потрапив у
вир комічних і

21.00, 21.30, 01.20
21.25
22.50
22.55
23.10
23.50
01.30
02.30
03.25

04.55

23:50 «ЗИМОВА ВИШНЯ»

СТБ

ПЕРШИЙ

10.50

22:10 «ВТЕЧА З ШОУШЕНКА»

НОВИЙ КАНАЛ

Пiдсумки дня
Тенiс. Кубок
Федерацiї.Щоденник
Лото «Мегалот»
Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
Смiх з доставкою
додому
Х/ф «Зимова вишня»
Олiмпiйськi iгри.
Санний спорт
Нащадки
Д/ф «Виклик
будiвничих.
Страсбурзький
собор»
Надвечiр'я

безглуздих ситуацій...

10.45 Х/ф «Егоїст»
12.40 Т/с «Одну тебе
17.50
20.00
20.30
22.40
02.45
03.15

кохаю»
Т/с «Усе спочатку»
Подробицi
Т/с «Усе спочатку»
Т/с «Мережева
загроза»
Подробицi
Т/с «Одну тебе
кохаю»

1+1

ICTV

«ХТО ТАМ»
Тiмон i Пумба»

08.30 М/с «Король-лев.
08.50
08.55
09.40
10.40
11.40
12.40
13.40
14.40
16.30
18.30
19.30
20.00
22.10
00.50

Тiмон i Пумба»
М/с «Енгрi бердс»
ТСН
Свiтське життя
Т/с «Свати-3»
Т/с «Свати-3»
Т/с «Свати-3»
Т/с «Свати-3»
Вечiрнiй Київ-2013
Вечiрнiй квартал
Розсмiши комiка-4
ТСН
Вечiрнiй квартал
Х/ф «Втеча з
Шоушенка» Y
Х/ф «Горавбивця» X

Команда професійних альпіністів
на чолі з Вордом
Донованом вирушає на порятунок
групи вчених, які
загубилися серед скель найвищої гори світу.
Однак посеред
крутих скель
Ворд знаходить
покинутий храмовий комплекс...

02.15 Х/ф «Убивця

всерединi мене» X
04.00 Х/ф «Поцiлунок крiзь
стiну» Y
05.25 Телемагазин

04.45
05.15
06.05
08.45
09.55
10.20
18.45
19.00
19.55
23.40
01.20

СТБ
Факти
Свiтанок
Т/с «Чужий район»
Зiрка YouTube
Дача
Т/с «Московське
подвiр'я»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Доставити за
будь-яку цiну»
Х/ф «Прорив» Y
Х/ф «Монтана» Y
Монтана... Країна мрій, синіх
гірських озер, гарячих гейзерів і
крутих ковбоїв. У
дитинстві Микола і Віктор мріяли
про неї в дитбудинку. Тепер вони обидва на
шляху до Монтани. На одному з
крутих поворотів
долі Микола зустрічає кохання.

05.40
07.00
07.55
09.00
09.55
10.50
12.45
16.20

НОВИЙ
Х/ф «Садко»
Караоке на Майданi
Їмо вдома
Усе буде смачно!

06.25 М/с «Джуманджи»
08.10 М/с «Том
i Джеррi»

09.50 Файна Юкрайна
11.55 Уральськi

ВусоЛапоХвiст
Хата на тата
Х/ф «Кров не вода»
Х/ф «Кавказька
полонянка, або Новi
пригоди Шурика»

18.00 Х/ф «Тещинi млинцi»
21.40 Х/ф «Жiноча
iнтуїцiя»

00.00 Детектор брехнi-5
01.25 Х/ф «Царевбивця» Y

У червні 1918 року в

14.35
18.00
19.50
21.45
23.40
00.35
02.10
02.15
02.35
03.00
03.05

Єкатеринбурзі була
розстріляна царська
родина. Про події тієї
страшної ночі через

04.05
04.10

кілька десятиліть
розповідає
«очевидець» – нині
старожил

02.50 Х/ф «На вiдстанi

психіатричної лікарні,

удару» Y
04.25 Х/ф «Пекельний
бункер» Y

який вважає себе
царевбивцею.

03.10 Нiчний ефiр

04.30
04.45
04.50
05.00
05.30
05.35

пельменi
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Таксi»
Х/ф «Таксi-2»
Х/ф «Без
почуттiв» Y
Вже котрий
день
Х/ф «Шеф»
Зона ночi
Пристрастi навколо
символiки
Мольфар
Зона ночi
Становлення
українського
нiмого кiно
Зона ночi
Моя адреса –
Соловки.
Навiщо перекладати
Вергiлiя
Перетворення
Зона ночi
Княгиня Ольга
Київ на межi
сторіч
Зона ночi
М/с «Джуманджи»

УКРАЇНА

НТН

03.40 Т/с «Формула стихiї»
07.45 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-3»

09.45 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-10»
Речовий доказ
Головний свiдок
Випадковий свiдок
Правда життя
Братан-ботан
Х/ф «Пряма та явна
загроза»
17.00 Т/с «Таємницi
слiдства-11»
22.30 Т/с «Висяки»
01.45 Х/ф «Iгри
патрiотiв» Y

11.30
12.00
12.55
13.15
13.45
14.05

ТЕТ

07.00
07.10
08.10
10.00
11.00

Подiї
Т/с «Iнтерни»
Т/с «Iнтерни»
Один за сто годин
Т/с «Дорожнiй
патруль-2»
15.00 Х/ф «Мiй коханий
генiй»
19.00 Подiї
19.20 Х/ф «Я буду поруч»
21.20 Х/ф «Шлях до серця
чоловiка»
23.20 Т/с «Рiвняння з усiма
вiдомими»
02.50 Подiї
03.10 Т/с «Профiль убивцi»
06.10 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1

09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Дашадослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго,

09.05 Топ-матч
09.25 Чемпiонат Англiї.

10.35 М/с «Бiлка та Стрiлка.

10.30 Чемпiонат Нiмеччини.

вперед!»

16.20
18.15
20.00
21.00
21.55
22.50
00.45

News

«Борусiя» – «Байєр»

Пустотлива сiмейка»

13.00 Об'єднаний

пригоди Карика i
Валi»
Обережно, дiти!
Т/с «Ксена –
принцеса-воїн»
Х/ф «Гуртом
дешевше»
Х/ф «Дьюс Бiгало.
Новачок жиголо» Y
Вiталька
Розсмiши комiка
РайЦентр
Т/с «Секс i мiсто»
Х/ф «Лепрекон-2» Y

15.55 Огляд групової стадiї.

11.05 М/с «Фiксики»
11.25 М/с «Незвичайнi
12.35
13.35

Передмова до туру

10.00, 15.40, 23.00 Футбол

суперкубок-2014.
«Шахтар» – ЦСКА

Лiга Європи УЄФА

16.55 Live. Чемпiонат

Англiї. «Челсi» –
«Ньюкасл»
18.55 Live. Чемпiонат Iталiї.
«Фiорентина» –
«Аталанта»
20.55 Live. Чемпiонат
Iспанiї. «Реал» –
«Вiльяреал»
23.25 Live. Чемпiонат
Бразилiї.
«Брагантiно» –
«Ботафого»

qrjlprfpoojl
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18:00 «ПРИБУЛЬЦІ-2»

19:40 «ПРОРИВ»

23:10 «ІНШЕ ОБЛИЧЧЯ»

01:25 «ПОЇЗД ДО ДАРДЖИЛІНГА»

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

СТБ

1+1

У другому фільмі прибульці з
минулого повертаються в майбутнє за вкраденими коштовностями і реліквіями. У наш час
вони знову потрапляють у низку безглуздих і смішних пригод...

Фільм заснований на реальних
подіях і присвячений подвигу
солдатів та офіцерів 6-ї парашутно-десантної роти 104-го
полку Псковської дивізії ВДВ, чиї
мужність і стійкість вразили весь
світ.

У результаті невдалого досліду
Віра отримує опік обличчя. Після
операції вона розлучається з
чоловіком і починає зустрічатися
з лікарем. Спочатку Віра не
звертає уваги, що її постійно
називають Дашею.

Троє придуркуватих братиків, які
цілий рік після смерті батька не
розмовляли один з одним, опиняються в поїзді, що їде через
Індію. Пригода має допомогти
їм зрозуміти і знайти себе, відновивши слабкі сімейні узи.

ПЕРШИЙ
06.05 Свiт православ'я
06.35, 23.35 Смiх з
доставкою додому
07.05 Панянка та кулiнар
07.30, 00.00 Дружина
09.00 Олiмпiйськi iгри.
Гiрськолижний спорт.
Швидкiсний спуск
11.15 Олiмпiйськi iгри.
Сноубординг.
Слоупстайл
12.30 Олiмпiйськi iгри.
Лижнi гонки
13.55 Баскетбол. Кубок
України. Фiнал
16.10 Ми хочемо, щоб ви
знали
16.20 Олiмпiйськi iгри.
Бiатлон. Спринт
17.55 Олiмпiйськi iгри.
Фiгурне катання
(команднi змагання)
20.15 Олiмпiйськi iгри.
Стрибки на лижах з
трамплiна
21.00, 01.20 Пiдсумки
тижня
21.30 Тенiс. Кубок
Федерацiї. Щоденник
21.35 Пiдсумки дня
22.45 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки
01.40 Слово регiонам
01.50 Не вiр худому кухарю
02.20 Свiт навколо нас
02.40 Д/ф «Золота ера
саундтрекiв»
03.30 Як ваше здоров'я?
04.20 Секрети успiху
04.45 Околиця
05.10 Д/ф «Р. Кириченко.
Дiагноз – народна»

ІНТЕР
05.45 Т/с «Мережева
загроза»
Продовження
фільму «Ілюзія
полювання».
Сільський дільничний Андрій
Качура через свій
характер та
ставлення до людей змушений
розслідувати
злочин і стає однією з ключових
фігур у його роз-

1+1
06.00 Х/ф «Мiо, мiй Мiо»
07.40 Марiччин кiнозал
08.10 М/с «Король-лев.

08.35
09.00
10.05
10.40
12.10
13.30
14.50
15.45

Галка і Світлана
за розподілом
приїхали працювати до райцентру. Красуня Галка відразу опинилася в центрі уваги чоловіків. Заздрісна Світланка не може пробачити подрузі
такого успіху, адже вона теж таємно закохана в
в одного із залицяльників...

критті.

09.30 Школа доктора
Комаровського

10.00 Орел i решка. На краю
свiту

10.55 Т/с «Усе спочатку»
15.00 Т/с «Одну тебе
кохаю»
Т/с «Осiннiй вальс»
Подробицi тижня
Т/с «Осiннiй вальс»
Т/с «Що приховує
кохання»
00.30 Х/ф «Егоїст»
02.05 Подробицi тижня
02.50 Т/с «Одну тебе
кохаю»

18.05
20.00
21.00
22.50

Тiмон i Пумба»
М/с «Король-лев.
Тiмон i Пумба»
Лотерея «Лото
«Забава»
ТСН
Х/ф «Тридцять три»
Мiняю жiнку 5
Чотири весiлля-2
М/с «Маша i Ведмiдь»
Х/ф «Хай говорять»

ICTV
05.50 Факти
06.05 Свiтанок
07.15 Дача
07.50 Мульт особистостi
08.20 Так$i
08.45 Зiрка YouTube
09.55 Козирне життя
10.25 Вам i не снилося!
11.05 Т/с «Лiсник»
18.45 Факти тижня
19.40 Х/ф «Прорив» Y
21.25 Х/ф «Бiй з тiнню.

19.30
20.15
00.25
01.25

ТСН-Тиждень
Х/ф «Ладога»
Свiтське життя
Х/ф «Поїзд до
Дарджилiнга» Y
02.55 Х/ф «Втеча з
Шоушенка» Y
05.10 Телемагазин

Останнiй раунд» Y

СТБ
06.25 Х/ф «Варвара-краса –
довга коса»

07.55 Їмо вдома
09.00 Усе буде смачно!
10.45 Караоке на
11.40
15.20
19.00
20.00
21.10

Майданi
Т/с «Пiзнє каяття»
Х/ф «Тещинi
млинцi»
Слiдство ведуть
екстрасенси
Один за всiх
Х/ф «Московськi
сутiнки»

Боксер-чемпіон
Артем Колчин
досяг усіх можливих вершин і
став національним героєм. На
ринг він більше
не виходить, віддаючи перевагу
тренерській роботі та бурхливому світському
життю з постійною появою на

Куди податися
примарі, якого не
приймають ні в
пекло, ні в рай?
Звичайно ж, У
сім’ю. Але є проблема – контакт з
дружиною неможливий. І
одного разу привид знайомиться
із собі подібними, і це призводить до несподі-

ТБ...

ваних наслідків...

00.00 Х/ф «Бiй з тiнню.

23.10 Х/ф «Iнше

Реванш» Y
02.30 Х/ф «Бiй з тiнню» Y
04.35 Провокатор

01.00 Х/ф «Сни» Y
02.20 Нiчний ефiр

обличчя»

НОВИЙ
07.45 Церква Христова
08.00 М/с «Том i Джеррi»
10.25 Файна Юкрайна
12.45 М/ф «Черепашки-

14.30
16.15
18.00
20.15

нiндзя»
Х/ф «Таксi»
Х/ф «Таксi-2»
Х/ф «Прибульцi-2»
Х/ф «Татусi без
шкiдливих звичок»

Алекс хоче удочерити чарівну
5-річну дівчинку
Майлі, яка живе в
Таїланді. Але за
законами цієї
країни прийомні
батьки повинні
бути офіційно зареєстрованою
подружньою парою. І тоді Алекс
наважується на
аферу...

22.25
00.15
01.10
02.40
02.45
03.20
03.40
03.45
04.25
04.30
04.45
04.55

Х/ф «Шеф»
Вже котрий день
Х/ф «Весiльнi вiйни»
Зона ночi
Тб про ТБ
Шануйте майстрiв
замолоду
Зона ночi
Зiрка Вавилова
Зона ночi
Майстер музи
Генiй смiху
Зона ночi

НТН
03.40 Т/с «Формула стихiї»
08.00 Т/с «Таємницi
слiдства-11»

11.30 Легенди карного
розшуку

12.00 Агенти впливу
12.45 Х/ф «Танець
15.15
19.00
23.00
23.55
01.45
03.05
04.20

горностая»
Т/с «Двоє зi
скриньки-2»
Т/с «Кремiнь-2»
Жорстокий спорт.
Фiгурне катання
Т/с «NCIS. Полювання
на вбивцю-9»
Х/ф «Монстро» Y
Речовий доказ
Правда життя

ТЕТ
06.00 Х/ф «Снiгуронька»
08.30 М/с «Смiшарики. Пiнкод»
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Дашадослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10.35 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка»
11.05 М/с «Фiксики»
11.30 М/ф «Школа
монстрiв. Новенька у
школi монстрiв»
12.00 Обережно, дiти!
12.25 Х/ф «Космiчнi
пригоди цуценят
Санти»
14.15 Х/ф «Гуртом
дешевше»
16.10, 21.00 Розсмiши
комiка
17.05 Країна У
19.00 Вiталька
21.55 РайЦентр
22.50 Т/с «Секс i мiсто»
00.45 Х/ф «Кабаре»

УКРАЇНА
06.40 Подiї
07.00 Х/ф «Полин – трава
гiрка»

09.00 Ласкаво просимо
10.00, 11.00 Таємницi зiрок
12.00 Т/с «Дорожній
патруль-2»

15.00 Х/ф «Я буду поруч»
17.00 Х/ф «Шлях до серця
чоловiка»

19.00, 02.35 Подiї тижня
20.00, 21.30 Т/с «Iнтерни»
23.00 Comedy Woman
00.00 Comedy Club
01.00 Х/ф «Тремтiння
землi-4» Y

03.20 Т/с «Профiль убивцi»
ФУТБОЛ 1
08.00 Чемпiонат Iспанiї.
«Реал» – «Вiльяреал»
10.00, 15.40, 22.45 Футбол
News
10.20 Д/с «Футбол – моя
професiя»
11.00 Топ-матч
11.20 Чемпiонат Англiї.
«Лiверпуль» –
«Арсенал»
13.25 Чемпiонат Нiмеччини.
«Вердер» – «Борусiя»
15.55 Live. Чемпiонат Iталiї.
«Лацiо» – «Рома»
17.55 Live. Чемпiонат Англiї.
МЮ – «Фулгем»
19.55 Live. Чемпiонат
Iспанiї. «Сосьєдад» –
«Леванте»
21.55 Live. Чемпiонат
Францiї. «Монако» –
ПСЖ
00.00 Огляд групової стадiї.
Лiга Європи УЄФА

СКАНВОРД

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

1+1

ICTV

СТБ

НОВИЙ

НТН

УКРАЇНА

ТЕТ

ФУТБОЛ 1

12

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

№ 4, 31 січня 2014 року
НАШІ ГЕРОЇ

Любили Україну більше за життя
Ще юнаки, ще майже діти,
А навкруги і смерть, і кров.
«На порох стерти, перебити!» –
Іде на Київ Муравйов.
Полків його не зупинити,
Та рано тішаться кати:
Коли стають до зброї діти,
Народ цей – не перемогти!
Микола ЛУКІВ

Минуло вже дев’яносто
шість років, як на непомітній
залізничній станції Крути
Ніжинського району
Чернігівської області
декілька сотень курсантів,
студентів і гімназистів,
охороняючи підступи до
Києва, вступили в нерівний
бій з чотиритисячною
більшовицькою армією
Михайла Муравйова.
Світлана ДЕЙЧУК

У перебігу військових дій бій вирішального значення не мав, та у свідомості багатьох особливого значення
набув завдяки героїзму української молоді, яка загинула в цій «м’ясорубці».
Слід зазначити, що уже в березні 1918
року, після підписання більшовиками
Брестської мирної угоди та з поверненням уряду УНР до Києва, за рішенням
Центральної Ради від 19 березня 1918
року було вирішено урочисто перепоховати полеглих студентів на Аскольдовій
могилі у Києві. Тіла 28 вояків-студентів
було перевезено до Києва, де відбулася
громадська жалоба і поховання. На похороні президент Михайло Грушевський
назвав юнаків, які загинули в нерівній

боротьбі, героями, а поет Павло Тичина
присвятив героїчному вчинкові вірш із
назвою «Пам’яті тридцяти».
У наші дні дата цієї події – 29 січня –
не забута нащадками та традиційно відзначається різноманітними заходами й
флеш-мобами.
Нинішній рік не став виключенням
– в українських містах відбулася низка
урочистих заходів. Відзначили цю дату
й на державному рівні. Зокрема, Голова
Верховної Ради Володимир Рибак у своє
му зверненні до українців наголосив, що
подвиг Крут став прикладом героїчної
звитяги в ім'я України та її незалежності,
взірцем жертовного самозречення та відданості рідній землі.
«Звертаючись до цієї трагічної сторінки історії нашої держави, ми намагаємося усвідомити глибинну сутність подій
далекого 1918 року та винести уроки на
майбутнє. У цей день первоцвіт нації –
гімназисти, студенти, курсанти військової школи – ціною свого життя зупинив
навалу ворожих військ», – зазначив у своєму зверненні спікер Парламенту.
Він підкреслив, що вшановуючи
пам’ять юних героїв, які полягли під Крутами, українці мають докласти всіх зусиль
до утвердження в суспільстві високої політичної культури, виховання молоді на
засадах патріотизму, духовності та поваги
до свого історичного минулого.
Примітно додати, що на початку
2012 року на місці дерев’яного хреста на
Аскольдовій могилі було встановлено
справжній пам’ятник крутянам: виготовлений із дорогого каменю «козацький
хрест», у центрі якого висічений тризуб, а
під ним промовиста й символічна цитата
із Святого Євангелія – «Найбільша любов
– життя покласти за друзів». Показово,
що пам’ятник встановили звичайні громадяни.
n

Марк
Васьковський
Хмельницький район
Хмельницької області. Допоможіть знайти 17-річного
Марка Васьковського, мешканця м. Старокостянтинова!
З 3 грудня 2013 року він перестав відвідувати заняття у профтехучилищі
(м. Хмельницький), а з 25 грудня не виходить на зв`язок з рідними.
Прикмети дитини: 175 см на зріст,
середньої статури, овальне обличчя,
коротке русяве волосся.
Особливі прикмети: шрам над лівою
бровою.

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!
Персонал підрозділів правового забезпечення
Південного регіонального управління
щиро та сердечно вітає з Днем народження
заступника директора Міжнародно-правового
департаменту – начальника управління
правового забезпечення генерал-майора
юстиції МИХЕЄНКА Максима Михайловича!
Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, затишної
атмосфери в домівці, подальших успіхів у будьяких Ваших починаннях, щоденних справах,
сміливих планах і сподіваннях!
Закони складені у папки,
У кодексах якісь закладки,
У голові – нові статті
І захист права на меті.
Високий, статний правовик,
Який до порядку всюди звик.
Завжди підтягнутий, у формі,
Все відповідно до правової норми!
Саме таким його всі знають
І в день цей від душі бажають:
Здоров’я, щастя, довгих літ,
Високим щоби був політ,
Щоб і по службі, й по життю
У Вас було все до ладу!
Керівництво та персонал Національної
академії ДПСУ ім. Б. Хмельницького щиро і
сердечно вітають першого заступника ректора
генерал-майора КАЛЮЖНОГО Валерія
Олександровича з Днем народження!
Нехай доля шле Вам добро і щастя, міцне
здоров’я та достаток, а віра, надія й любов

будуть вірними супутниками на життєвому
шляху! Нехай тепло і затишок родинної
оселі надійно захищає від негараздів, а
в майбутньому на Вас чекає ще багато
наповнених корисними справами і земними
радощами років! Живіть довго, в щасті,
благополуччі та при доброму здоров’ї!
Колектив навчального відділу Національної
академії ДПСУ ім. Б. Хмельницького
щиросердечно вітає підполковника
КОРЕНЧУКА Віктора Петровича з Днем
народження! Ваш професіоналізм, багаторічна
послідовна та наполеглива праця зробили
вагомий внесок у розвиток підготовки
спеціалістів і забезпечили повагу серед колег.
Колектив навчального відділу пишається Вами
і тим, що нам випала можливість працювати
разом і досягати професійних висот. Нехай
доля шле Вам добро і щастя, міцне здоров’я та
достаток, а віра, надія й любов будуть вірними
супутниками на Вашому життєвому шляху!
Колектив відділу кадрів Національної
академії ДПСУ вітає завідувача відділення
обліку та роботи зі студентами відділу
кадрів полковника запасу ГРИЦИНУ
Миколу Михайловича з 50-річним ювілеєм!
Від щирого серця бажаємо здійснення
найщасливіших задумів, великого і неосяжного
щастя, здоров’я, тепла, завжди залишатися
таким енергійним, людяним, відповідальним,
мудрим і товариським, яким ми Вас знаємо!

ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ
від 16.01.2014 р. №26-ос
по головному центру обробки спеціальної
інформації Державної прикордонної служби
України
полковник
підполковнику Барабашу Леоніду
Зіновьєвичу
від 22.01.2014 р. №35-ос
по Східному регіональному управлінню

Державної прикордонної служби України
підполковник
майору Олексійчуку Юрію Миколайовичу
від 24.01.2014 р. №38-ос
по Адміністрації Державної прикордонної
служби України
підполковник
майору Сап’ян Ганні Вікторівні
Управління кадрів АДПСУ

МИТЬ РОЗРЯДКИ
Зупиняє даішник автомобіль і питає
водія:
– А чому це ви без номерів їздите?
Водій йому відповідає:
– А я їх напам’ять знаю!
* * *
Заїка хотів сказати слово ксерокс і зібрав всіх котів району!
* * *
– Де ви так навчилися танцювати чечітку?
– В сім’ї нас було 8 дітей і один горщик на всіх.
* * *
Підходить кіт до миски:
– Фу-у ! Гречка!
На другий день:
– Фу-у-у-у!!! Вчорашня гречка!!!
Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України
Видається
з липня 1943 року

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ
Свідоцтво про реєстрацію:
КВ № 8071 (28.10.2003 р.)
Передплатний індекс:

61023
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На третій:
– Вау! Гречка!!!
* * *
Хто не працює, той... вдало вийшла
заміж.
* * *
Переходячи дорогу, дивіться на машини, а не на світлофор. Світлофори ще
нікого не збивали.
* * *
– Вставай, будильник дзвонить.
– Передай, що я передзвоню...
* * *
Судячи з платіжки за послуги ЖЕКа, з
крана у мене тече Хеннессі , сміття вивозять на «Лексусі», домофон знаходиться в
роумінгу, а сніг у дворі чистить сам голова
адміністрації.

Відповідальність за достовірність фактів, цитат,
власних назв та інших відомостей несуть автори
публікацій, а рекламної інформації – рекламодавець. Редакція не листується з читачами. Редакція
може не поділяти точку зору автора. Рукописи
не повертаються і не рецензуються. Редакція
залишає за собою право редагувати матеріали.
При використанні наших публікацій посилання на
газету обов’язкове.

