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НА ДОЗВІЛЛІ

Програма телепередач 
на 8–14 квітня 

2013 року

8-11
стор.
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Державний кордон України перетнуло

1,4 млн. 
осіб

 337 тис. 
транспортних засобів>

Затримано 
за незаконне 
перетинання 
кордону

54 
особи

Вилучено

18 од.
зброї

Затримано

на 806 тис. грн.
контрабандних товарів

з них 11 
незаконних мігрантів

> > 62 од.
боєприпасів

ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

2,6 кг
наркотичних речовин>

ПРИКОРДОННІ ДИНАСТІЇ

Нинішні ветерани чимало побачили 
на службі. Проте більшість сивочолих 
прикордонників та їхні сім’ї  зберегли 
лише теплі спогади про заставське життя. 
Їхні сини поверталися на кордон уже з 
офіцерськими погонами, як-то в родині 
ГОЛОВКІВ.

Деснянському роду 
нема переводу…

НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ

У всьому світі влада шукає 
рецепти, економічного та 
соціального зростання. В Україні 
для цього ще 2010 року прийнято 
Національну програму на 2010–
2014 роки «Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, 
ефективна держава».

Шляхом конструктивних реформ

ВИХОВУЄМО ПАТРІОТІВ

7
стор.

Перша четверть 2013 року відійшла в історію. Саме задля підбиття підсумків 
оперативно-службової діяльності відомства у першому кварталі та визначення 
основних завдань щодо підвищення її ефективності у центральному апараті 
Служби відбулося засідання Колегії ДПСУ. У заході окрім керівництва відомства 
також взяли участь начальники регіональних управлінь, органів охорони 
державного кордону та забезпечення.

4
стор.

Ратоборець – захисник Батьківщини, воїн, 
учасник бою. Холодний розум, тверда 
рука й залізна воля – його визначальні 
риси, яким прагнуть відповідати члени 
однойменного військово-патріотичного 
клубу, що розташований у Борисполі.

Через чорний берет – 
до зелених погонів

6
стор.

5
стор.

Оцінки першої чверті
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НОВИНИ ЗАСІДАННЯ РНБО

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

n Стартують 
рейси Вінниця – 
Москва

Днями у Вінницькій ОДА 
підписано двосторонню угоду 
між авіакомпанією «Мотор Січ» 
та комунальним підприємством 
«Аеропорт Вінниця» щодо 
запровадження регулярних 
авіарейсів Вінниця – Москва 
– Вінниця. Відтак авіарейси 
здійснюватимуться з 10 травня 
поточного року двічі на тиждень: 
у понеділок та п’ятницю. 
Виконуватиметься  
авіасполучення літаками  
АН-140 на 48 пасажирських місць 
до аеропорту «Внуково» в Москві. 
Час перельоту – дві години. До 
речі, раніше у цьому аеропорту 
прикордонники ВПС «Вінниця» 
здійснювали прикордонний 
контроль лише чартерних рейсів, 
із нововведенням – операції 
проводитимуться на постійній 
основі.

Максим СІБУРОВ

n Права 
з терміном дії

Постановою Уряду 
затверджено єдині зразки бланків 
документів, що посвідчують особу, 
підтверджують громадянство 
України чи спеціальний статус 
особи, у тому числі й посвідчення 
водія. Відтак визначено порядок 
централізованого оформлення, 
видачі, обміну, пересилання, 
вилучення, повернення державі та 
знищення зазначених документів. 
Також документом встановлено 
строки дії для посвідчення 
водія: на право керування 
транспортними засобами категорії 
А, А1, В та В1, оформлені й 
видані після набрання чинності 
цією постановою – протягом 
двадцяти років з дати їх видачі; 
інших категорій – протягом 
десяти років із зазначеної дати. 
Такі посвідчення підлягають 
обміну в установленому порядку. 
Документи, видані до набрання 
чинності постанови КМУ, є 
чинними протягом строку, на який 
їх було видано. 

Прес-служба МВС

n Єдина черга 
на квартиру

Для громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов, буде 
створено Єдиний державний 
реєстр. Його формування 
передбачають завершити до 
жовтня нинішнього року. «Такий 
крок стане важливим чинником 
у формуванні житлової політики 
в державі», — переконаний 
віце-прем’єр-міністр Олександр 
ВІЛКУЛ. Як повідомляє 
прес-служба віце-прем’єра, 
квартирна черга на житло 
ведеться у всіх населених пунктах 
України органами місцевого 
самоврядування, а також через 
відомчий реєстр. З формуванням 
Єдиного держреєстру фактично 
буде проведено інвентаризацію 
всіх квартирних черг, які поки що 
не об’єднані в єдину базу даних. 
«Таким чином буде відтворено 
реальну картину потреби в житлі 
в кожному населеному пункті», — 
підсумував Олександр ВІЛКУЛ.

Валентина ЛАЗАРЧУК

www.president.gov.ua 

Зокрема, зазначив Глава Держави, 
прийнято комплекс документів з ре-
формування та розвитку Збройних Сил, 
тривають структурні зміни в оборонно-
промисловому комплексі, розпочато ре-
організацію системи реагування на над-
звичайні ситуації.

«Також триває робота з підготовки ре-
форми правоохоронних органів. Ми до-
мовилися, що профільний Комітет при 

Президентові напрацює відповідні пропо-
зиції і найближчим часом ми їх розгляне-
мо», – сказав Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як зазначив Президент, значної ува-
ги влада приділяє і питанням екологічної 
безпеки. Так, останнім часом активізо-
вано роботу з якісного підвищення рівня 
безпеки на Чорнобильській атомній елек-
тростанції. До реалізації цього завдання 
залучається міжнародна спільнота, під-
креслив він.

На якісно новий рівень вийшли і пи-
тання соціальної безпеки – від послідов-
ного посилення соціальної захищеності 
людей завдяки реалізації соціальних ініці-
атив, ініційованих Президентом, до захо-
дів із забезпечення громадян доступними і 
перевіреними медикаментами. 

Як повідомив Віктор ЯНУКОВИЧ,  
найближчим часом РНБО надасть Допо-
відь про стан національної безпеки за під-
сумками роботи протягом 2012 року.       n

Впорядкований, ще не реформований
Нова Стратегія національної 
безпеки України, ухвалена майже 
рік тому, дозволила за короткий 
термін впорядкувати роботу 
сектору безпеки нашої держави і 
поступово впроваджувати глибокі 
перетворення в кожному з його 
сегментів. Про це Президент 
України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив 
під час виступу на засіданні Ради 
національної безпеки і оборони.

Максим СІБУРОВ

Прем’єр-міністр України 
зазначив, що проблема біжен-
ців для нашої держави є ак-
туальною й цими питаннями 
займається Державна мігра-
ційна служба. На урядовому 
рівні, сказав Микола АЗАРОВ, 

прийнято низку нормативно-
правових актів, спрямованих 
на захист прав біженців, а 
також їхню інтеграцію в сус-
пільство. Так, в Україні успіш-
но реалізується План заходів 
щодо інтеграції біженців і осіб, 
які потребують додаткового 
захисту, в українське суспіль-
ство на період до 2020 року, за-
тверджений розпорядженням 

Кабінету Міністрів 22 серпня 
2012 року. 

Особливу увагу, за слова-
ми Прем’єр-міністра, Україна 
приділила захисту прав сирій-
ських біженців. «Ми високо 
оцінюємо рішення зі сприян-
ня Сирійському регіональному 
плану реагування і допомоги 
біженцям. Відповідно до Ука-
зу Президента України Уряд 
прийняв рішення про надання 
гуманітарної допомоги осо-
бам, постраждалим унаслідок 
збройного конфлікту в Сирії», 
– зазначив Микола АЗАРОВ.

У цьому контексті Ре-
гіональний представник  
УВКБ ООН у Білорусі, Молдо-
ві та Україні Олдріх АНДРИ-
СЕК вручив Прем’єр-міністру 
лист-подяку від Комісара ООН 
у справах біженців за гумані-
тарну допомогу, яку Україна 
надала постраждалим унаслі-
док збройного конфлікту в Си-
рії: «Ми вдячні вашій країні за 
таке рішення. Україна вперше 
стала донором у даній сфері. 
Це дуже важливий крок».

Він також наголосив, що 
Україна за 20 років зробила 
дуже багато для вирішення 
проблеми біженців, у тому 
числі й у плані законодавчого 
забезпечення. Олдріх АНДРИ-
СЕК також зазначив, що на-
разі ще є над чим працювати, 
і УВКБ ООН готове надати 
Україні допомогу щодо гармо-
нізації національного законо-
давства до норм і стандартів 
ЄС. 

«Україна стоїть на дорозі 
до ЄС, і в питаннях біженців, 
надання їм притулку перед 
вашою країною виникають 
серйозні проблеми, які вона 
спроможна вирішувати. І за 
останній рік я бачу хорошу 
тенденцію у цій сфері», – на-
голосив Регіональний пред-
ставник. Він переконаний, що 
Україна – суспільство толе-
рантне, де більшість біженців 
нормально проживає. «Україна 
має великий потенціал у цих 
питаннях, вона може бути при-
кладом для інших держав», – 
додав Олдріх АНДРИСЕК.  n

www.mil.gov.ua 

Він нагадав, що Збройні Сили України пере-
ходять на професійну контрактну армію. «Солдат 
строкової служби за один рік не в змозі отримати 
відповідний військовий вишкіл та професійні на-
вички», – наголосив міністр оборони. Також Пав-
ло ЛЕБЕДЄВ зазначив, що для переходу на про-
фесійну контрактну армію вже вирішено багато 
питань, у тому числі щодо соціальних гарантій. 

«Зокрема, військовослужбовцям, яким 
грошове забезпечення не було підвищено ми-

нулого року, воно буде збільшено поетапно до 
липня наступного року. Поступово вирішува-
тиметься проблема і з житлом. Це ті передумо-
ви, що дозволять нам перейти на контрактну 
армію», – сказав керівник вітчизняного обо-
ронного відомства.

Варто зазначити, що рішенням Уряду 
грошове утримання військовослужбовців 
Збройних Сил України зростатиме поетапно, 
двічі на рік, починаючи з 1 квітня нинішньо-
го року (на 20% від місячної зарплатні) до 1 
липня 2014 року (щомісячна грошова вина-
города стане рівноцінна повному грошовому 
забезпеченню).                                                    n

Україна посилить 
захист біженців

Україна посилить роботу в напрямку захисту прав 
біженців. У цьому Прем’єр-міністр України Микола 
АЗАРОВ запевнив Регіонального представника 
Управління Верховного Комісара ООН у справах 
біженців у Білорусі, Молдові та Україні Олдріха 
АНДРИСЕКА під час зустрічі в Будинку Уряду.

Зарплата військовим зросте удвічі
Грошове забезпечення військовослужбовців служби за контрактом 
становитиме близько 6 тисяч гривень. На цьому наголосив міністр 
оборони України Павло ЛЕБЕДЄВ.
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ГАРЯЧІ БУДНІНАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ВЗАЄМОДІЯ

Роман ТКАЧ 

Зважаючи на те, що найко-
ротший шлях до Росії пролягає 
через міжнародний пункт про-
пуску «Бачівськ», левова частка 
вантажних автомобілів припала 
саме на цю ділянку кордону. В 
окремі дні негоди в заторі одно-
часно могли опинитися понад 
300 вантажівок.

Усвідомлюючи всю важли-
вість проблеми, керівництво 
Сумського загону, взаємодію-
чи з іншими правоохоронними 

структурами та керівництвом 
області акумулювало свої сили 
для вирішення цієї проблеми. 
Передусім було створено мак-
симально комфортні умови 
(наскільки можливо) водіям 
вантажівок під час їхнього виму-
шеного перебування в черзі.

Безпосередньо в пункті про-
пуску збільшили кількість смуг 
руху для оформлення вантажі-
вок. Окремо виділені прикор-
донні наряди на автомобілях 
забезпечували дотримання ре-
жиму на початку та в кінці чер-
ги. З метою недопущення пере-

охолодження учасників руху, 
безпосередньо біля автодороги 
працював пункт обігріву, де водії 
могли випити гарячого чаю або 
кави.

Окрім того, на період сніго-
вої стихії в «Бачівську» функціо-
нувала ситуативна група, яка 
оперативно реагувала на ситуа-
цію та забезпечувала координа-
цію з російською стороною. 

Завдяки спільним зусиллям 
пропускна спроможність пунк-
ту пропуску зросла до 2,5-3,5 
разів. Для прикладу, лише за 9 
годин 29 березня через пункт 

пропуску на в’їзд і на виїзд 
прослідувало 280 вантажівок, 
а 28 березня оформлено на 
в’їзд і на виїзд загалом понад 
700 одиниць вантажного тран-
спорту. При цьому проектно-
пропускна спроможність дано-
го пункту пропуску складає 180 
вантажних транспортних засо-
бів за добу.

На сьогодні, завдяки зла-
годженим діям всіх залучених 
служб, ситуація на кордоні з 
Росією стабілізувалася. Всі ав-
томобілі перетинають держру-
біж у звичному режимі.           n

Ярослава МЕЛЬНИК

Місцеві прикордонники 
на практиці відпрацьовували 
питання взаємодії з Головним 
управлінням МВС у Львівській 
області. Зокрема, протягом 
2 діб організовувалися 
спільні тимчасові на-
ряди на службово-
му авто ГУМВС. 
Від Львівського  
п р и к о р д о н н о -
го  загону до них 
залучалися опера-
тивники та представ-
ники мобільної прикор-

донної застави, котрі у взаємодії 
з представниками ДАІ та під-
розділу по боротьбі з організо-
ваною злочинністю здійсню-
вали патрулювання 
визначеної тери-
торії.

Основні зусилля пра-
воохоронці зосередили у 
Яворівському районі. Там 

вибірково оглядалися тран-
спортні засоби, у яких могли 
б переміщуватися нелегальні 
мігранти або ж заборонені до 
перевезення через кордон то-
вари, тю-
т ю н о в і 
виро-

би тощо. Хоча за два дні 
спільних патрулювань і не 
виявили жодних ознак право-
порушень чи самих правопо-
рушників, учасники операції 
відзначають ефективність 
проведених заходів. У про-
цесі спільних дій правоохо-

ронці мали можливість 
обмінятися досвідом, 

відпрацювати кон-
кретні питання 
із налагодження 
взаємодії між 
п і д р о з д і л а м и 
тощо. 

Керівництво 
Львівського при-

кордонного за-
гону висловлює 

слова вдячності 
за сприяння в 

організації проведе-
них заходів і тісну спів-

працю заступнику начальника 
ГУМВС у Львівській області 
Дмитру НЕКЛЮДОВУ.           n

Спільно побороли стихіюЦьогорічна весна, мабуть, надовго 
залишиться в пам’яті українців. 
Не зовсім характерні для весняної 
пори погодні умови стали причиною 
багатокілометрових заторів не 
лише в столиці України. У сніговий 
полон потрапили й автомобілі, що 
прямували через пункт пропуску 
«Бачівськ» у Сумській області. 
Отож тамтешні правоохоронці 
повинні були не лише пильно 
здійснювати пропускні операції,  
а й боротися зі стихією.

Про кордон – 
у глобальному вимірі
Зустрічі курсантів Національної академії Держприкордонслужби України із 
студентами вишів країни вже стали гарною традицією. Так, днями майбутні 
прикордонники взяли участь у VI Міжнародній науково-практичній 
конференції молодих вчених з теми «Митна політика та актуальні 
проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-
управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)».

Наталія БЕРЕСТЕЦЬКА 

Глобальною метою, задля якої власне 
кажучи й організовувався захід, було об-
говорення спільних проблем, що повсяк-
час виникають у системі прикордонного 
та митного контролю. Більш того, варто 
зазначити, що дані питання розглядалися 
не лише в контексті нашої держави, але 
й у більш глобальному вимірі. На конфе-
ренцію, окрім курсантів прикордонного та 
митного вишів України, були запрошені 

також представники навчальних закладів 
митних служб Угорщини, Польщі та Ро-
сійської Федерації. 

Курсанти факультету іноземних мов 
НАДПСУ Наталія ЖАГАЛЯК, Максим 
ІЛЬЧЕНКО, Юлія КАШУБ та Анастасія 
ПЕРЕПИСНА гідно представили прикор-
донну альма-матер. Теми їхніх англомов-
них виступів учасники конференції доволі 
жваво обговорювали, пропонували свої 
погляди на вирішення висвітлених про-
блемних питань. 

Як результат усіх дискусій, присут-
ні зійшлися на думці, що правоохоронні 

та контролюючі органи повинні мак-
симально консолідувати свої зусилля, 
аби унеможливити випадки порушень 
державного кордону. Крім того, учас-
ники конференції дійшли висновку, що 
прикордонникам і митникам потріб-
но шукати оптимальні шляхи співпраці 
з закордонними колегами задля більш 
ефективної протидії незаконному перемі-
щенню товарів через кордон. 

Учасники заходу запевняють, що й 
надалі планують плідно працювати за 
темами представлених наукових напра-
цювань.                                                      n

Перевірки на дорогах
У рамках проведення прикордонної операції 
«Рубіж–2013» у Львівському прикордонному загоні 
проводилася низка оперативно-профілактичних заходів 
«Пілігрим». Події розгорталися на території  відділів 
прикордонної служби у Львівській області.

n Весь покритий 
золотом, 
абсолютно весь

Золото в багажі, золото у 
верхньому одязі, навіть у спідній 
білизні – золото. Так прибув у 
Бориспільський аеропорт турист 
з Дубаїв. Дорогого у прямому 
розумінні гостя та його колегу в 
Україні чекали. По лінії Інтерполу 
надійшла інформація, що турок 
і азербайджанець скоріш за все 
летітимуть з награбованими 
у ОАЕ дорогоцінностями. 
Прикордонники з митниками 
ретельно оглянули цих 
мандрівників та їхній багаж. 
Знайдені в одного з них 78 
золотих виробів, загальною вагою 
майже 900 грамів вилучили, 
а злодюжок-контрабандистів 
передали в міліцію.    

Андрій ДЕМЧЕНКО

n Повна фіра 
нелегалів

Ніч. Тиша. Аж раптом з лісу 
почувся скрип коліс та шепіт 
на невідомій мові. В пошуках 
джерела звуків прикордонники 
відділу «Піща» виявили в 
Шацькому районі Волині гужову 
підводу, якою українець віз 10 
палестинців. Серед пасажирів була 
і чотирирічна дівчинка, і старенька 
бабуся. Фірман пояснив, що 
заготовляв дрова, коли з’явився 
невідомий і запропонував 
підзаробити – підвезти людей 
від білоруського кордону. Тепер 
погоничу загрожує кримінальна 
відповідальність за незаконне 
переправлення іноземців 
через кордон. Його пасажирів 
чекає адмінвідповідальність за 
порушення держрубежу. 

n Камерний рейс
У пункті пропуску «Ягодин», 

що на Волині, викрили 
контрабандиста-далекобійника, 
з можливими схильностями до 
вуаєризму, адже той віз більше 
сотні камер спостереження. 
Крім цього товару в кабіні 
та напівпричепі вантажного 
DAF оглядова група знайшла 
50 метрів тканини та більше 
тисячі одиниць жіночого 
одягу: купальники, білизну, 
колготи тощо. Контрабанду 
водій передбачливо ховав у 
різноманітних місцях: під 
матрацом спального відсіку, під 
дахом кабіни та в ящиках для 
інструментів під причепом. 

Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ

n Залишився 
без смачненького

Делікатеси з-під підлоги 
довелося витягати оглядовій 
групі пункту пропуску 
«Виступовичі» Житомирського 
загону, яка перевіряла вагон-
ресторан потяга «Санкт-
Петербург – Київ». Там 
прикордонники й митники 
знайшли 18 кілограмів лососевої 
ікри та 5 упаковок філе форелі. 
Їх власником виявився житель 
Кишинева, який залишився 
без смачненького, адже ікру й 
форель вилучили. 

Віктор ВИРВА
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КОЛЕГІЯ ДПСУ

Максим СІБУРОВ,
ôото Валерія ОЛІЙНИКА 

Розпочинаючи засідан-
ня Колегії, Голова Державної 
прикордонної служби Укра-
їни генерал армії України 
Микола ЛИТВИН наголосив 
на обов’язковості неухильного 
виконання вказівок Президен-
та України щодо безпекової 
політики держави, адже Держ-
прикордонслужба є інстру-
ментом  дотримання закон-
ності на державному кордоні. 
Водночас, за його словами, 

персоналом відомства вжи-
то усіх необхідних заходів для 
безумовного, повного і своє-
часного виконання завдань за 
призначенням. 

Очільник відомства зазна-
чив, що наприкінці минулого 
року було затверджено основ-
ні напрямки та сформульо-
вано чіткі завдання діяльнос-
ті Служби нинішнього року. 
Саме згідно з ними кожен 
керівник має спрямовувати 
й планувати свою діяльність. 
Крім того, цього року Держ-
прикордонслужба розпочала 
реалізацію III етапу Концепції 
та Програми розвитку ДПСУ 
на період до 2015 року, а також 
продовжила виконання Цільо-
вої правоохоронної програми 
облаштування і реконструкції 
державного кордону та Кон-
цепції інтегрованого управлін-
ня кордонами.

У ході засідання заступники 
Голови ДПСУ, а також дирек-
тори департаментів детально 
доповіли про стан справ за на-
прямками діяльності. Колегі-
єю відзначено, що виконання 
основних завдань протягом 
першого кварталу реалізова-
но в повному обсязі. Завдяки 
комплексним заходам вдалося 
забезпечити контроль за об-
становкою, яка була досить ди-
намічною, підвищити зрос-
тання основних показників 
оперативно-службової діяль-
ності та своєчасно реагувати на 
зміни у тактиці дій порушників. 
Лише за 3 місяці нинішнього 
року через державний кордон 
пропущено майже 14,5 мільйо-
на осіб та близько 3,5 мільйона 
транспортних засобів, затрима-
но 271 нелегального мігранта, 
виявлено 200 одиниць зброї, 
понад 5,5 тисячі боєприпасів, 

майже 26 кілограмів нарко-
тичних речовин, контрабанд-
них товарів на загальну суму 
понад 43 мільйони гривень. 
Оперативно-розшуковими під-
розділами припинено діяль-
ність 33-х протиправних груп 
у складі 81 особи. До речі, од-
ними з позитивних здобутків, 
у порівнянні з І кварталом ми-
нулого року, відмічається змен-
шення майже вдвічі загальної 
кількості правопорушень, лік-
відованих самостійно прикор-
донною охороною суміжних 
країн.

¥рунтовно прикордонне ві-
домство працювало в рамках 
нового Кримінального проце-
суального кодексу України. Ни-
нішнього року «зелені кашке-
ти» надіслали 330 повідомлень 
за ознаками злочинів, внесених 
до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань.

Справно діяла, за оцінкою 
членів Колегії, й Морська охо-
рона. Зокрема, кораблями спе-
ціального угруповання різно-
рідних сил здійснено 2 виходи 
в економзону тривалістю 5 діб. 
Корабель Морської охорони 
«Миколаїв» затримав турецьку 
рибопромислову шхуну “Ча-
нак Чілар”, капітан якої, за 
рішенням суду, відшкодував 
ДПСУ завдані збитки у роз-
мірі понад 136 тисяч гривень. 
Також успішно проводили-
ся спільні дії з російськими 
прикордонниками з проти-
дії браконьєрській діяльності 
та підтримання сприятливого 
режиму плавання в акваторії 
Чорного й Азовського морів та 
Керченської протоки.

Особлива увага протягом 
першого кварталу приділялася 
створенню комфортних умов 
для пасажирів, які перетинають 
кордон. Зокрема, прикордон-
ним відомством започатковано 
роботу з поширення практики 
оформлення пасажирських по-
тягів на початкових і кінцевих 
станціях за принципом контро-
лю потяга сполученням ¹ 1/2 
«Київ – Москва».

Активно здійснювалося  між-
народне та прикордонне спів-
робітництво. Загалом про-
тягом І кварталу 2013 року 
проведено 314 прикордонно-
представницьких зустрічей. Го-
ловним підсумком цієї роботи 
є недопущення виникнення на 
кордоні прикордонних інци-
дентів та конфліктних ситуацій. 
За рахунок реалізації міжнарод-
них програм додатково залуче-
но понад 21 мільйон гривень 
матеріально-технічної допомо-
ги. Як результат, Служба отрима-
ла 9 мікроавтобусів, збудовано 2 
пункти тимчасового тримання 
та завершується будівництво ще 
5 ПТТ, встановлено стаціонарні 
системи радіаційного контролю 
у 2 пунктах пропуску тощо. 

Підсумовуючи захід генерал 
армії України Микола ЛИТВИН 
дав вказівку керівникам усіх 
рівнів об’єктивно й принципо-
во оцінити реальний стан справ 
на ділянках відповідальності, 
визначити конкретні заходи, 
направлені на усунення недолі-
ків, організувати їх реалізацію, 
а також довести вимоги та за-
вдання Адміністрації Держпри-
кордонслужби до підпорядко-
ваного персоналу.                        n

Оцінки першої чверті
Перша четверть 2013 
року відійшла в історію. 
Саме задля підбиття 
підсумків оперативно-
службової діяльності 
відомства у першому 
кварталі та визначення 
основних завдань 
щодо підвищення 
її ефективності у 
центральному апараті 
Служби відбулося 
засідання Колегії 
ДПСУ. У заході 
окрім керівництва 
відомства також взяли 
участь начальники 
регіональних управлінь, 
органів охорони 
державного кордону та 
забезпечення.

Олег БОЙКО

У прикордонному відомстві Украї-
ни щотижня відбуваються перевірки: як 
внутрішні, так і за участю інших контро-
люючих структур. Сприймаються такі 
ревізії по-різному. Так чи інакше, метою 
перевірки є не покарати кого-небудь, 
а припинити порушення, забезпечити 
роботу в законному руслі, скорегува-
ти процес відповідно до нормативно-
правової бази. А покарання – це наслі-
док системних, а не легких помилок, 
або ж свідомих порушень. І якщо перші 
говорять про некомпетентність, останні 
– про зневагу до законодавства, що не-
припустимо для будь-якого громадяни-
на, а людини у погонах – особливо. 

Нещодавно додержання законнос-
ті у воєнній сфері стало предметом об-
говорення на нараді, яка проходила під 
керівництвом заступника Генпрокурора 
України державного радника юстиції 
1 класу Григорія СЕРЕДИ. У ній брали 
участь високопосадовці Міноборони, 
СБУ, МВС, Адміністрації Держспец-
служби транспорту Мінінфраструкту-
ри, Державного космічного агентства 

України, Державного концерну «Укро-
боронпром», Держфінінспекції України 
і Держприкордонслужби. 

Особлива увага на нараді приділялася 
протидії та профілактиці корупції. Це не 
дивно, адже, як підкреслив головуючий, 
якщо 2012 року у військових формуван-
нях рівень злочинності в порівнянні з 
2011-им знизився на 42 %, то питома вага 
корупційних злочинів зросла з 20% до 
26%. Їх наслідком стало завдання збитків 
державі на 124,5 мільйона гривень. Більш 
того, лише за два місяці поточного року 
злочини такого роду принесли державі 42 
мільйони гривень збитків. 

Під час своєї доповіді на нараді пер-
ший заступник Голови Держприкор-
донслужби України генерал-полковник 
Павло ШИШОЛІН подякував органам 
прокуратури за допомогу у сприянні 
профілактиці порушень у прикордонно-
му відомстві, їх участь в інформаційній 
і роз’яснювальній роботі. Адже лише 
протягом першого кварталу цього року 
в органах Держприкордонслужби пра-
цювали більш як дві з половиною сотні 
працівників прокуратури. 

Перший заступник Голови Держпри-
кордонслужби розповів, що питання 
забезпечення добропорядності та про-

тидії корупції є одним із пріоритетних 
завдань в Держприкордонслужбі. При-
міром, у відомстві діє своя шестирівнева 
система запобігання проявам корупції, 
яка отримала високу оцінку міжнарод-
них і вітчизняних експертів. Вона вклю-
чає в себе низку аспектів: від виконан-
ня вимог антикорупційних документів 
Держави, роботи з персоналом, до від-
повідних заходів фінансового контролю 
та міжнародного співробітництва. 

Зокрема, нині на рівні відомства діє 
понад десяток нормативно-правових 
актів з питань протидії та профілактики 
корупції. У тому числі затверджені від-
повідні правила поведінки персоналу, 
відомчі стандарти культури. 

Держприкордонслужба має широ-
кий спектр механізмів роботи з персо-
налом антикорупційної спрямованості. 
Сюди входить підготовка та навчання, 
атестування й перевірки під час добору 
на роботу, переміщення, нагородження. 
Проводяться заходи, які виховують не-
терпимість до корупції як явища. Дає 
свої результати і система постійної замі-
ни персоналу на посадах, де встановле-

но граничні строки перебування. Також 
ротація застосовується з метою профі-
лактики правопорушень. 

Оперативно реагують у відомстві і 
на оцінку громадян щодо дій персоналу. 
Повідомлення про протиправну діяль-
ність, скарги на поведінку прикордон-
ників, які надходять через громадську 
приймальню, службу «Довіра» детально 
перевіряються і за результатом переві-
рок приймаються об’єктивні рішення. 

Водночас генерал-полковник Павло 
ШИШОЛІН зазначив на необхідності 
постійно удосконалювати практичну 
спрямованість випереджувальної робо-
ти щодо недопущення прикордонника-
ми порушень законодавства, у тому чис-
лі антикорупційного. 

У підсумку наради досягнуто домовле-
ностей про покращення взаємодії між Ад-
міністрацією Держприкордонслужби Укра-
їни та Генеральною прокуратурою України. 
Також було прийнято рішення про спільне 
посилення заходів щодо попередження та 
профілактики проявів корупції й посилен-
ня контролю за персоналом стосовно ви-
конання службових обов’язків.                   n

АКТУАЛЬНО

«До нас їде ревізор…».  У житті ця відома гоголівська фраза нерідко 
викликає паніку, збентеження та острах. Але це зазвичай стосується 
колективів чи посадовців, які знають, що мають у своїй роботі 
прорахунки. А для того, хто день у день сумлінно виконує покладені 
обов’язки згідно з буквою закону, ревізор – лише більш досвідчений 
колега і порадник. А перевірка? А що перевірка? Добропорядний 
фахівець до неї готовий повсякчас…

Не покарання, а порядку ради
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ПРИКОРДОННІ ДИНАСТІЇ

Нинішні ветерани, хто починав ще на радянських 
кордонах, чимало побачили на службі. Була вона 
далеко не солодкою, бо на тисячах кілометрів межі 
найбільшої держави вистачало й гарячих, і холодних 
точок, гір, лісів, боліт, а також глухих закутків, що не 
на кожній карті знайдеш. Проте більшість сивочолих 
прикордонників та їхні сім’ї  зберегли лише теплі 
спогади про заставське життя. А у деяких сини, котрі 
виростали серед «зелених кашкетів», поверталися на 
кордон уже з офіцерськими погонами, як-то в родині 
ГОЛОВКІВ.

Деснянському роду нема переводу…

Віктор ВИРВА

Нині 67-річному підпол-
ковнику у відставці ГОЛОВКУ 
Олексію Миколайовичу дове-
лося вісімнадцять років життя 
віддати прикордонній службі на 
ділянках, куди більшість потра-
пити не мріяла. Зокрема, у спе-
котній Середній Азії, а також у 
районі славнозвісної Кушки. 

Закінчивши на Чернігівщині 
середню школу, він був призва-
ний до лав «зелених кашкетів». 
Молодого солдата відправили 
за тисячі кілометрів від рід-
ного дому – до Червонопра-
порного Середньоазіатсько-
го прикордонного округу.

Незважаючи на до-
сить непрості кліматичні 
умови, характерні для 
П’янджського прикор-
донного загону, служба 
настільки припала до 
душі Олексієві, що 
він вирішив – це і є 
його доля. 1966 року 
ГОЛОВКО вступає 
до Московського вищого при-
кордонного командного учили-
ща. Влітку, приїхавши додому 
у курсантську відпустку в село 
Шаповалівка, одружується з 
дівчиною Світланою. З перши-
ми офіцерськими зірочками 
на погонах молодий лейтенант 
прибуває до Тахта-Базарського 
прикордонного загону на поса-
ду начальника застави. Того ж 
таки року у їхній сім’ї народжу-
ється первісток – син Ігор, на-
ступного – другий син – Юрій.

Молода дружина на собі 
відчула всі тяготи прикордон-
ного побуту. Від їхньої застави 
«Тарахчи» до найближчих на-
селених пунктів було майже 300 
кілометрів, тож періодично ви-
никали перебої з продуктами і з 
водою. Доводилося охоронцям 
кордону і воду топити зі снігу, і 
харчі економити. Із жінок на той 
час на заставі жила тільки дру-
жина ГОЛОВКА – Світлана, яка 
піклуючись про особовий склад 
завчасно заготовляла сухарі для 
прикордонників,

Спогади про той період жит-
тя і сьогодні, через десятки ро-
ків, живуть у душі вже сивочо-
лого Олексія Миколайловича. 
Саме тоді під час його коман-
дування заставою «Тарахчи», 
на кордоні між Туркменією та 
Афганістаном, довелося стар-
шому лейтенанту ГОЛОВКУ 
та його підлеглим неодноразово 
протистояти зухвалим поруш-
никам кордону. Так, у серпні 
1972 року на спрацювання сиг-
налізаційної системи виїха-
ла «тривожна група» на чолі з 
сержантом ПРОКОПЕНКОМ. 

Закінчивши на Чернігівщині 
середню школу, він був призва-
ний до лав «зелених кашкетів». 
Молодого солдата відправили 
за тисячі кілометрів від рід-
ного дому – до Червонопра-
порного Середньоазіатсько-
го прикордонного округу.

Незважаючи на до-
сить непрості кліматичні 
умови, характерні для 
П’янджського прикор-
донного загону, служба 
настільки припала до 

Îëåêñ³é Ìèêîëàéîâè÷ 
Ãîëîâêî.

Îëåêñ³é Ìèêîëàéîâè÷ (êðàéí³é ïðàâîðó÷) 

á³ëÿ êàì’ÿíîãî (Ïðèêîðäîííîãî) õðåñòà - 

íàéâèùî¿ òî÷êè Êóøêè. 1983  ð³ê.

×åðâîíîïðàïîðíèé Ñåðåäíüî-Àç³àòñüêèé ïðèêîðäîííèé îêðóã. Îëåêñ³é Ãîëîâêî (êðàéí³é ïðàâîðó÷) ç áîéîâèìè äðóçÿìè. 1984 ð³ê. 
Íà 4-é çàñòàâ³ Ï’ÿíäæñüêîãî çàãîíó.  

1981 ð³ê.

На контрольно-слідовій смузі 
вона виявила сліди п’яти по-
рушників з боку Афганістану 
на територію СРСР. Під час пе-
реслідування прикордонники 
двох порушників затримали, 
інші відкрили відчайдушний 
вогонь з гвинтівок та карабінів 
по охоронцях кордону, важко 
поранивши старшого наряду. 
Під час запеклої сутички всіх 
бандитів було знищено. За про-
явлену мужність та героїзм сер-
жанта ПРОКОПЕНКА нагоро-

дили орденом Червоної Зірки, а 
увесь склад прикордонного на-
ряду медалями «За відвагу».

Йшов 1982 рік. Радянський 
військовий контингент вже 
перебував в Афганістані. Офі-
цер Олексій ГОЛОВКО цієї 
тривожної пори вже команду-
вав прикордонною заставою 
«Караул-Тюбе» на ділянці дер-
жавного рубежу з ДРА. У лип-
ні підлеглі ГОЛОВ КА на річці 
П’яндж затримали трьох іно-
земців, які на бурдюках (сумки 
з баранячої шкіри), заповнених 
повітрям, перепливали водну 
перешкоду, по якій проходив 
кордон на територію СРСР. Як 
згодом було встановлено, це 
були диверсанти-розвідники, 
котрі пройшли спеціальну під-
готовку у військових таборах 
моджахедів.

Є у спогадах ветерана і гір-
кі хвилини роздумів про цін-
ність людського життя. В лис-
топаді 1986 року, коли Олексій 
Миколайович уже командував 
прикордонною комендатурою 
«Кушка», прикордонний наряд 
застави «Акробат» виявив групу 
моджахедів, які намагалися на 
радянській території замінувати 
дорогу вздовж кордону. «Зеле-
ні кашкети» вступили з ними в 
нерівний бій. Завдячуючи ге-
роїчним діям прикордонників 
і вчасному прибуттю резерву 
із сусідніх застав комендатури, 
бандитів було ліквідовано. На 
жаль, тоді загинув старший на-
ряду сержант ВАСИЛЬЄВ, яко-
го згодом посмертно нагороди-
ли орденом Червоної Зірки. Сам 
батько, комендант ГОЛОВКО, 

як ніхто розумів і відчував горе 
рідних і близьких загиблого, 
який уже ніколи не переступить 
поріг рідного дому.

Назва Кушка тоді була ві-
дома багатьом, адже там зна-
ходилася найпівденніша точка 
СРСР. Серед прикордонників 
жартували: «є в Союзі три діри 
– Термез, Кушка і Мари», тоб-
то служив наш герой у далеко 
не найкращих місцях. Але із 
крайнього півдня країни його 
переводять знову ж таки не в 
тепличні умови – на Далекий 
Схід. Тут, у Находкінському 
прикордонному загоні його 
призначають комендантом ко-
мендатури «Терней».

1988-й став роком його 
звільнення у запас. Колишній 
прикордонник отримує квар-
тиру у місті Волгограді, проте 
рідна Україна так і не відпусти-
ла свого сина – прапрадівська 
придеснянська земля усе часті-
ше приходила до нього уві снах. 
Недовго роздумуючи, сім’я 
ветерана повертається до бать-
ківського дому і незабаром пе-
реїжджає до Чернігова, радіючи 
кожній вісточці від своїх синів. 
Старший – Ігор, продовжуючи 
сімейні традиції, служить у при-
кордонних військах. Першим 
місцем гарту його професійного 
вишколу на посаді командира 
прожекторного розрахунку став 
Посетський прикордонний за-
гін Червонопрапорного Тихо-
океанського прикордонного 
округу. Прослуживши рік, Ігор 
складає вступні іспити до Голі-
цинського вищого військового 
прикордонного політичного 

училища. Закінчивши його, 
він одружується і 1992 року по-
вертається на рідну Україну. 
Його офіцерська кар’єра скла-
дається вдало – після одного 
року служби у Березинському 
прикордонному загоні Ігоря 
ГОЛОВКА переводять до Чер-
нігівського прикордонного за-
гону, де на різних посадах він 
проявляє себе професійно під-
готовленим сумлінним офіце-
ром. Це під його керівництвом 
правоохоронці застави «Корю-
ковка» затримали велику групу 
нелегальних мігрантів, які не-
законно потрапили до України 
з Російської Федерації. 

1995 року в сім’ї Ігоря й На-
дії ГОЛОВКІВ народжується 
донечка Анастасія. З прикор-
донних військ Ігор Олексійович 
звільняється у запас з посади 
старшого офіцера штабу Черні-
гівського прикордонного загону. 
Та чи не найбільш перспективна 
прикордонна кар’єра склала-
ся у молодшого сина ветерана 
– Юрія ГОЛОВКА. Провівши 
з дитячих років своє життя у 
прикордонних підрозділах, він, 
після закінчення школи, всту-
пає до Голіцинського вищого 
військового прикордонного по-
літичного училища. Проте за-
кінчити його Юрію не вдалося. 
З розпадом Радянського Союзу 
він робить свій доленосний ви-
бір – повертається на Україну 
та продовжує навчання у Хмель-
ницькому інституті ПВ України. 
З дипломом українського при-
кордонного вишу він розпо-
чинає службу у Березинсьому 
прикордонному загоні. Під його 

керівництвом застава «Тарути-
но» за результатами оперативно-
службової діяльності стала лі-
дером загону. Бували дні, коли 
прикордонні наряди здійснюва-
ли за добу до десяти затримань 
небажаних гостів за незаконне 
переміщення через кордон три-
котажних виробів, товарів на-
родного вжитку, горілчаної про-
дукції тощо. Нерідко до їхнього 
«неводу» потрапляли зброя та 
боєприпаси. З посади комен-
данта прикордонної комендату-
ри «Болград» Юрій ГОЛОВКО 
вступає до Національної акаде-
мії ПВ Ураїни на оперативно-
тактичний факультет. По її 
закінченні підполковник прибу-
ває до Житомирського прикор-
донного загону, де згодом очо-
лює його штаб. Тут, у Житомирі, 
він зустрічає і свою майбутню 
дружину Ніну, яка незабаром 
подарує щасливому чоловікові й 
батькові сина Владислава, а по-
тім і доньку Вікторію.

Нині полковник Юрій 
ГОЛОВКО – помічник началь-
ника регіонального управління 
– начальник регіонального цен-
тру управління служби Північ-
ного регіонального управління 
ДПСУ.

За підсумками року офіцера 
було визнано одним із кращих з 
занесенням його імені на Дош-
ку пошани Державної прикор-
донної служби України. Як каже 
Юрій Олексійович, можливо, 
саме його син Владислав, коли 
підросте, продовжить прикор-
донні традиції сім’ї ГОЛОВКІВ 
і стане третім поколінням захис-
ників державного рубежу.          n
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НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ

Костянтин КРИМСЬКИЙ

Ùо має на меті ця Програма зрозуміло 
з її назви. Адже сам по собі міцний гос-
подарчий фундамент не є самодостатнім. 
І ми маємо наочний радянський приклад 
того, як потужне «народне господарство», 
що відірване від реальних потреб суспіль-
ства, може стати причиною руйнування 
держави.

Згадана українська програма – доку-
мент науково системний. У ньому проа-
налізовано всі напрями й визначено кон-
кретні шляхи. Тобто розглянуто цілісний 
ланцюг: проблеми – їх причини – цілі й 
завдання – необхідні кроки – етапи ре-
форми – індикатори успіху. Цілком праг-
матичний підхід для того, щоб реально 
змінити стан справ.

Зазначимо – революційно прикор-
донне відомство він майже не зачіпає. 
Лише в розділі «Міжнародна інтеграція і 
співпраця» серед необхідних кроків із ре-
формування міграційної сфери задля вве-
дення безвізового режиму між Україною 
та ЄС йдеться про продовження роботи 
з упровадження системи інтегрованого 
управління кордонами, поліпшення між-
відомчої співпраці й зміцнення технічних 
можливостей підрозділів охорони держав-
ного кордону, розробку Концепції інте-
грованого управління кордонами. Тобто 
про курс, який Держприкордонслужба 
вважає своїм природним завданням і ак-
тивно ним просувається. 

Проте наскільки повним буде вико-
нання Програми економічних реформ 
– від цього залежать всі, хто живе в цій 
країні, незалежно від того, на якій ділянці 
доводиться заробляти собі на хліб. Адже 
існувати за межами трикутника «еконо-
міка – суспільство – держава» просто не-
можливо.

Тож на впровадження Програми відве-
дено чотири роки, на кожний з яких скла-
дається відповідний Національний план 
дій, в якому чітко розписано що, коли і 
кому слід зробити. І нещодавно Указом 
Президента України затверджено такий 
план на 2013 рік, в якому, як і належить, 
щодо кожного пункту визначено мету, 
зміст завдання та заходи, відповідальний 
за виконання, строк та індикатор вико-
нання.

Найперший розділ – «Реформа дер-
жавних фінансів». Адже успіх залежить не 
лише від того, скільки прийшло до казни, 
але й від того, наскільки розумно ці гроші 
працюють. Ефективну систему управлін-
ня держфінансами планується будувати, 
взявши за приклад кращу практику держав 
Організації економічного співробітництва 
та розвитку (ОЕСР). А ще перспектива 
нашої економіки вбачається у запрова-
дженні державного стратегічного плану-
вання. Так, міністерства мають навчитися 
планувати свій бюджет на поточний і два 
наступні за ним роки. Кількість голов-
них розпорядників бюджетних коштів 
буде максимально скорочено. Також має 
бути посилено фінансову бюджетну дис-
ципліну, оптимізовано державний борг та 
реформовано відносини між державним 
і місцевими бюджетами. А українське за-
конодавство адаптовано до норм Світової 
організації торгівлі та Євросоюзу.

Розділ другий Плану – «Розвиток фі-
нансового сектору». Ним передвіщено за-
безпечення низького рівня інфляції разом 
із гнучким валютним курсом. Тобто за-
вдяки низці заходів має бути підтримано 
цінову стабільність у державі. Ùе одним 
важливим пунктом цього розділу є Збіль-
шення обсягу надання фінансових послуг 
з одночасним зниженням рівня ризиків 
фінансової системи. Передбачено повно-
цінне функціонування бюро кредитних 
історій. Тобто репутація стає новою цін-
ністю в суспільстві, товаром, за який слід 
повноцінно платити.

Наступний, третій розділ – «Рефор-
ма медичного обслуговування». Загальна 
мета – підвищення доступності та ефек-
тивності медичного обслуговування. Тут 
розписано все, що стосується вітчизняної 
системи охорони здоров’я і навіть запро-
поновано майбутню модель для країни. 

Зокрема, спланований пілотний про-
ект реформ у Вінницькій, Дніпропетров-
ській, Донецькій областях та місті Києві. 
В цих пілотних регіонах має бути модер-
нізовано первинну меддопомогу у сфор-
мованій мережі амбулаторій, які повинні 
мати все необхідне обладнання і охопити 
медоглядом 80 відсотків прикріплених 
пацієнтів. Окрім того, повинен бути ство-
рений електронний реєстр пацієнтів. В 
результаті на 2014 рік мають бути укладені 
договори на медобслуговування населен-

ня між центрами медико-санітарної до-
помоги та відповідними розпорядниками 
бюджетних коштів. 

Не обділено увагою у пілотних регіо-
нах і систему екстреної меддопомоги. Для 
забезпечення прибуття бригад на місце 
події буде розгорнуто мережу пунктів по-
стійного і тимчасового базування і, що 
актуально, місцевими адміністраціями 
і Укравтодором мають бути затверджені 
регіональні плани щодо будівництва, ре-
конструкції, ремонту та утримання в на-
лежному стані вулиць і доріг, пріоритетних 
для функціонування цієї системи. 

Ùодо вторинної (спеціалізованої) 
меддопомоги, то в пілотних регіонах по-
винні бути створені госпітальні округи. 
Третинна (високоспеціалізована) меддо-
помога теж зазнає реформ у цих чотирьох 
регіонах із визначенням всього необхідно-
го – обладнання, кадри та фінансування.

На території, яку не зачіпає експе-
римент, місцевій владі приписано забез-
печити медиків (насамперед молодих 
спеціалістів) належними умовами праці, 
земельними ділянками, житлом, вводити 
місцеві надбавки до зарплати та інші сти-
мулюючі заходи.

У рамках формування єдиного медич-
ного простору заплановано передачу за-

кладів охорони здоров'я, що належать Мі-
нінфраструктури та Мінохоронздоров’я 
(крім тих, що мають загальнодержавне 
значення) і надають меддопомогу насе-
ленню, в тому числі за професійною, не 
пов'язаною із станом здоров'я людини, 
ознакою, у власність відповідних терито-
ріальних громад.

Сфері освіти й науки в Плані призна-
чено розділ четвертий «Реформа освіти та 
розвиток науково-технічної сфери».

Серед орієнтирів – продовження фор-
мування єдиного освітнього простору 
шляхом передачі (з урахуванням специфі-
ки підготовки фахівців) в управління Мін-
освіти і науки України вищих навчальних 
закладів державної форми власності, що 
перебувають в управлінні інших централь-
них органів виконавчої влади.

Вже у травні цього року Міносвіти і 
науки має затвердити вимоги до здобут-
тя освітньо-кваліфікаційного рівня ма-
гістра на основі рівня бакалавра з іншої 
галузі знань.

У грудні слід очікувати збільшення, 
у відповідності до європейських стан-
дартів, показника кількості студентів на 
одного викладача до 18. І це може позна-
читися на відповідних штатах вищих на-
вчальних закладів.

Розділ п’ятий присвячено реформі 
со ціальної сфери. Відповідно до нього 
протягом року Прем’єр-міністр і Мін-
соцполітики мають внести до Парла-
менту законопроект удосконалення по-
рядку призначення та індексації пенсій, 
створення рівних умов індексації пенсій 
незалежно від закону, за яким вони при-
значені. Також йдеться про підготовку 
запровадження накопичувальної системи 
загальнообов'язкового державного пен-
сійного страхування, тобто перехід від 
солідарної системи, яка діє приблизно 
за принципом «від кожного – за внеска-
ми, кожному – за законом», до відкриття 
персональних рахунків, на яких накопи-
чуватимуться кошти, з яких потім і буде 
виплачуватися пенсія. Втім, це справа 
перспективи, адже насамперед для запро-

вадження такого підходу потрібна відсут-
ність дефіциту бюджету Пенсійного фонду.

Зазнає змін і система соціальної під-
тримки та послуг. Йдеться про включення 
Єдиного державного автоматизованого 
реєстру осіб, які мають право на пільги, 
до єдиної інформаційно-аналітичної сис-
теми соціального захисту населення. За-
гальне спрямування державної політики 
– адресність і суворий контроль.

Чималу увагу приділено розв'язанню 
проблеми забезпечення житлом дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування. Зокрема, планується запрова-
дити для цього окрему бюджетну програму 
і створювати нові соціальні гуртожитки.

Окремий пункт Плану – стимулюван-
ня підвищення рівня зайнятості населен-
ня. Задля цього планується компенсація 
роботодавцю витрат на сплату єдиного 
внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування за працевлашту-
вання безробітних, у тому числі з числа 
громадян, які недостатньо конкуренто-
спроможні на ринку праці. Очікується, 
що завдяки цьому отримає роботу на 5 
відсотків більше тих, кому в силу різних 
обставин важко конкурувати при праце-
влаштуванні.

Оскільки сучасні роботодавці не дуже 
зацікавлені приймати немолоді кадри, 
особам віком старше 45 років для під-
тримання їх конкурентоспроможності 
шляхом перепідготовки, спеціалізації, 
підвищення кваліфікації за професіями та 
спеціальностями для пріоритетних видів 
економічної діяльності будуть видаватися 
спеціальні ваучери. Прогнозований ре-
зультат – не менш 20 тисяч тих, хто отри-
має затребувану ринком спеціальність.

Реалізація програми державної під-
тримки молодих працівників, залучених 
до роботи в селах і селищах, повинна дати 
селу зростання числа фахівців, які після 
закінчення навчання погодилися пра-
цювати на селі, не менш як на 2,5 тисячі  
щороку.

Не залишився поза увагою президент-
ського плану і шлях самозайнятості. На-
дання безоплатних консультацій з питань 
організації та провадження підприєм-
ницької діяльності має призвести до збіль-
шення числа осіб, які розпочали власну 
справу, на 4 тисячі щороку. Порядок від-
криття бізнесу буде максимально спроще-
но. Задля цього буде скасовано реєстра-
ційний збір за проведення держреєстрації 
юридичної особи та фізичної особи – під-
приємця, документи можна буде подати 
в електронному вигляді, а в подальшому 
приватним підприємцям буде дозволено 
діяти без застосування печаток.

Добровільно припинити свою бізнес-
діяльність теж можна буде за спрощеним 
порядком. 

Відчутно простіше стане працювати 
будівельникам, а в цілому види господар-
ської діяльності, що підлягають ліцензу-
ванню, мають скоротити більш як на 50 
відсотків. На новий рівень вийде захист 
прав інвесторів та удосконалений меха-
нізм державно-приватного партнерства.

Митниця має скоротити кількість 
оглядів товарів, транспортних засобів до 
5 відсотків. Тобто в середньому огляду 
підлягатиме лише кожен двадцятий авто-
мобіль чи партія товару. Такий механізм 
базується на результатах аналізу ризиків і 
митного пост-аудиту.

Дуже серйозний підхід буде застосо-
вано до захисту економічної конкуренції 
через здійснення заходів щодо забезпе-
чення розвитку конкурентних відносин на 
товарних ринках у різних галузях економі-
ки та максимального зменшення впливу 
монополізму.

У серпні Уряд має схвалити проект 
Концепції Загальнодержавної програми 
розвитку малого і середнього підприємни-
цтва і вже у жовтні направити його на роз-
гляд Верховної Ради.                                     n

 (Çàê³í÷åííÿ â íàñòóïíîìó íîìåð³) 

Багато в чому життя держави залежить від стану її економіки. Адже 
за деякими науковими поглядами вона є базисом, на якому будуються 
решта інститутів країни. І навіть сама політика є концентрованим 
виразом економіки. А ця галузь, як відомо, живе за своїми законами, 
які хоч і діють так само непереборно, як закони тієї ж фізики, але 
в кожній ситуації проявляють себе по-різному. Тож влада в усьому 
світі намагається шукати рецепти того, щоб забезпечити економічне 
зростання. В Україні для цього ще 2010 року прийнято Національну 
програму економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Шляхом 
конструктивних 
реформ
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ВИХОВУЄМО ПАТРІОТІВ

Світлана ДЕЙЧУК

Архангел Гавриїл був посла-
ний Богом у місто Назарет до 
Пресвятої Богородиці з радісною 
звісткою, що Господь обрав Її бути 
Матір`ю Спасителя світу. Ангел 
явився в дім праведного Йосифа, 
коли Марія читала Святе Пись-
мо, і, ввійшовши до Неї, сказав: 
«Радуйся, Благодатна! (тобто 
сповнена благодаті Божої – дарів 
Святого Духа). Господь з Тобою! 
Благословенна Ти між жонами». 

Марія збентежилася від слів 
архангела і подумала: що озна-
чає це вітання? Він сказав далі: 

«Не бійся, Маріє, бо Ти зна-
йшла благодать у Бога. І ось, Ти 
народиш Сина і назвеш Його 
ім`ям – Ісус. Він буде великим і 
назветься Сином Всевишнього, 
і Царству Його не буде кінця». 

Здивована Марія запитала: 
«Як це станеться, коли Я мужа 
не знаю?».

Архангел відповів Їй, що все 
це станеться від дії всемогутньо-
го Бога: «Дух Святий зійде на 
Тебе, і сила Всевишнього осінить 
Тебе. Тому і народжене Святе на-
речеться Сином Божим». Тоді 
Марія промовила смиренно: 
«Я – раба Господня. Нехай буде 
Мені за словом твоїм». І архангел 
Гавриїл відійшов від Неї. 

У це свято в церкві святять 
проскури (богослужбовий лі-
тургійний хліб. – Авт.), які ма-
ють цілющі властивості – лі-
кують людей, приносять у дім 
щастя й примножують урожай, 
оберігаючи його від негоди. За 
своєю силою освячена проскура 
майже така ж цілюща, як водо-

хресна вода. Також цього дня до 
пісного святкового столу дозво-
ляється додавати страви із риби.

У народній традиції Благо-
віщення пов'язане з пробуджен-
ням природи від зими. Здавна в 
Україні, особливо у містах, був 
звичай випускати на волю пта-
шок, а селяни виганяли з хат ко-
тів, спускали з ланцюгів псів і ви-
ганяли з хлівів худобу, «щоб чули 
весну й самі про себе дбали». 

  У ніч перед святом розпа-
люють багаття, «щоб зиму спа-
лити», а весну зігріти. Спалю-
вали старі речі, взуття, сміття, 
щоб у наступному році все було 
новим. Навколо багать водили 
хороводи, співали пісень і стри-
бали через вогонь.

Наші предки вірили, що на 
Благовіщення відкривається 
небо і в Бога можна попросити 
собі славу, щастя й багатство. 
Для цього потрібно ввечері ви-
йти на вулицю, подивитися на 

небо, знайти найбільшу зірку 
й, загадавши бажання, сказати:  
«Боже, дай мені велику славу!».

Якщо дівчина, йдучи по 
воду, знайде квітучий первоцвіт 
— цього ж року вийде заміж. А 
та, яка хоче стати гарнішою, має 
налити в миску холодної води, 
пустити плавати первоцвіт (про-
лісок) і вмитися цією водою.

Вважалося, що 7 квітня пта-
хи гнізда не в’ють і не несуться. 
«Благовіщенське яйце під кур-
ку не кладуть». Вважається, що 
від Введення до цього моменту 
треба дати землі відпочити. У 
це свято особливо грішно пра-
цювати на землі. Тоді ж Господь 
«благословить усяке дихання» і 
вже назавтра можна розпочина-
ти роботи в полі, все буде добре 
рости, квітнути й колоситися. 

Масові хороводи, звичайно, 
починали на Великдень. Але 
перший годилося зробити на 
Благовіщення.                              n

ОСНОВИ ВІРИ  

Через чорний берет – до зелених погонів

Тіна СМЕНТІНА 

Свій початок «Ратоборець» бере від задумки колиш-
нього офіцера, «афганця», кавалера ордена Червоної 
зірки Владислава ЯЦЮТИ, який вирішив, що молоді 
потрібен осередок, де б вони отримували мінімальні по-
няття про честь, дисципліну та патріотизм, а заразом ще 
б і загартовувалися фізично. Це й стало відправною точ-
кою у створенні клубу, який офіційно зареєстровано 12 
липня 2005 року. За цих без малого сім років організація 
набувала популярності, і сьогодні її членами є понад 80 
юнаків віком від 12 до 18 років. На відміну від своїх одно-
літків, які свій вільний час гаять на розваги на вулиці чи 
в комп’ютері, ратоборцям «ніколи вгору глянути» через 
регулярні заняття.

Тут діють секції таеквондо, айкідо, рукопашного бою. 
Виховання ґрунтується на дисципліні за військовим зраз-
ком, дотриманні субординації,  настанов клубу та норма-
тивів команди. Окрім занять у спортзалі, хлопці в польових 
умовах навчаються основам воєнної тактики, топографії, 

та вмінню проводити розвідку. Членом клубу може стати 
кожен, хто визнає тутешню методику виховання. Причому 
робити цей крок дозволяється лише за згодою батьків чи 
осіб, які здійснюють опіку над дитиною. 

Серед завдань, що стоять перед клубом – патріотич-
не виховання на традиціях ветеранів війни та Збройних 
Сил, підготовка до власної майбутньої служби. «Рато-
борець» має свою присягу, закон, символіку (емблема 
і шеврон), девізи. Найвища відзнака – особливий чор-
ний берет. Отримати його – не легше ніж у спецназі 
краповий. Для цього треба здійснити марш-кидок на 
відстань 50 кілометрів, здолати смугу перешкод та ви-
тримати рукопашну бійку з кількома супротивниками. 
Якщо пройти все до кінця не виходить, то як це не при-
кро, доведеться все почати знову. Інакше ж насправді 
чоловічий характер у хлопців не виховати.

Активно взаємодіє «Ратоборець» із бориспільськи-
ми прикордонниками.

– Ми співпрацюємо із моменту створення клубу, 
– ділиться начальник відділення по роботі з персона-
лом відділу персоналу ОКПП «Київ» капітан Дмитро 
НАЗАРОВ. – Наші офіцери та військовослужбовці за 

контрактом регулярно проводять із хлопцями проф-
орієнтаційну роботу та уроки мужності. Нерідко вихо-
ванці в майбутньому обирають прикордонну професію 
– вступають до Національної академії та Навчального 
центру Держприкордонслужби. І вже надягнувши зеле-
ні погони, виявляють високу професійну майстерність, 
виключну дисциплінованість, бажання навчатися, осо-
бливу самовідданість і патріотизм.                                    n

Ратоборець – захисник Батьківщини, воїн, учасник бою. Холодний розум, тверда рука й 
залізна воля – його визначальні риси, яким прагнуть відповідати члени однойменного 
військово-патріотичного клубу, що розташований у Борисполі.

 ДУХОВНІСТЬ

Поєднуючи душі й серця
Мар’яна ОНУФРАН, 
Олена БОРИСЕВИЧ 

Як свідчить статистика, в на-
шій державі за рік реєструється 
близько 500 тисяч сімейних пар, 
а розлучається майже 200 тисяч 
пар. У порівнянні з 90-ми рока-
ми в Україні кількість розлучень 
зросла майже вдвічі…

Чи то західна культура так не-
гативно впливає на духовність 
молодого покоління, чи то в 
наш час знайдеться не так багато 
людей, котрі могли б просвіти-
ти молодь у цих питаннях. Хто 
його знає? Проте в прикордонній 
альма-матер вирішили задоволь-
нити потреби молоді, котра праг-
не якомога більше отримувати ін-
формації, аби потім, добряче все 

проаналізувавши, зробити один-
єдиний правильний крок. 

У невимушеній обстановці 
отець розповідав про християнські 
засади створення міцної сім’ї, де 
панує любов, терпіння, злагода та 
взаєморозуміння між подружжям. 
Під час зустрічі протоієрей Олек-
сандр наводив вражаючі приклади 
(з Біблії, релігійних книг та життє-
вих ситуацій) про те, до чого може 
призвести порушення заповідей 
Господніх. Наставник переко-
нував, що це може негативно 
вплинути на долю не лише само-
го подружжя, але й на їхніх дітей і 
онуків. У невимушеній атмосфері 
діалогу всі разом обговорювали 
поняття таїнства шлюбу. Особли-
ва увага акцентувалася на тому, що 
чоловік і дружина несуть відпо-
відальність перед Богом за дотри-
мання християнських чеснот. 

Отець Олександр, який у 
щасливому шлюбі виховує двох 
дітей, охоче поділився своїми 
особистими поглядами на ті 
проблеми, з якими стикаються 
новостворені сім’ї – нетерпе-
ливість, неповага одне до одно-
го, занадто велика вимогливість 
тощо. На жаль, частіш за все по-
дружжя просто-напросто нехту-
ють звичайними Біблейськими 
постулатами.

Бесіда добряче оживила кур-
сантів. Та це й не дивно, адже 
вони саме в тому віці, коли по-
чинають усе частіше замислюва-
тися про створення сім’ї. 

По завершенні зібрання ви-
хованці академії зізналися, що 
отримана інформація виявилася 
надзвичайно цікавою. Головне – 
зуміти правильно застосувати ці 
знання на практиці.                      n

Вибір супутника життя… Як не помилитися під час 
прийняття одного з найважливіших рішень? Ця 
тема набуває особливої актуальності для тих, хто 
переходить у самостійне доросле життя. А також 
вона цікава для курсантів, адже деякі з них вирішують 
збудувати сім’ю ще до випуску, інші ж беруть шлюб 
уже офіцерами. Аби розповісти молодим людям 
про значення шлюбу та підготовку до сімейного 
життя до НАДПСУ завітав представник Української 
Православної церкви протоієрей Олександр.

Радуйся, Маріє! Радуйся, людство!
   Одне із найбільших християнських свят – 
Благовіщення Пресвятої Богородиці щороку 
відзначається 7 квітня. Цього дня ми згадуємо подію, 
яка змінила історію людства – провіщення про 
майбутній прихід в цей світ Спасителя, який визволив 
рід людський від гріха та вічної смерті.
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09:00 «ВАВИЛОН Н. Е.» 

НОВИЙ КАНАЛ
Майбутнє. Бродячий торговець 
Тороп отримує завдання відкон-
воювати вагітну російську дівчи-
ну до Китаю. Вона виношує  не 
звичайну дитину, а майбутнього 
Месію, який чи то врятує, чи то 
знищить людство.

09:15 «V ЦЕНТУРІЯ» 

ICTV
1945 рік. Військо Радянської  
Армії впритул підійшло до Берлі-
на. Група солдатів увірвалася до 
старовинного замку. Їм  вдається 
врятувати загадкові артефакти: 
жезл, діадему, амулет, кинджал і 
браслет...

23:15 «БІЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 

УКРАЇНА
Молодий та дуже сильний 
нью-йоркський фальшивомо-
нетник Шон випадково стає 
учасником жорстоких підпіль-
них змагань,  де всі  б ійці 
б 'ються не на життя,  а  на 
смерть.

01:15 «ГРОМОЗЕКА» 

1+1
Міліціонер Громов, лікар Ка-
мінський і таксист Мозер — од-
нокласники. Колись вони разом 
грали у шкільному ансамблі  
«Громозека», були  улюбленця-
ми учнів і грозою вчителів. Тепер 
їм близько сорока...

06:05 «ЗАГІН СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ»

НТН
Велика Вітчизняна війна, 1943 рік. 
У німецькому тилу під Рівним діє 
партизанський загін «Перемож-
ці», що здійснює зухвалі терори-
стичні акти. Проте основним за-
вданням загону спеціального 
призначення є збір розвідданих.

15:45 «НЕ МАЮЧИ ЧИНУ» 

ПЕРШИЙ
Фільм присвячений одному з 
найбільш таємничих періодів 
життя Михайла Фрунзе, коли він 
у далекому 1915 році втік з пере-
сильної в'язниці...

23:00 «ВІЙНА» 

ICTV
Джон та Іван зустрілися у полоні. 
Їх обох відпустили: Івана — за 
нез'ясованих обставин, а Джо -
на — щоб знайшов викуп за на-
речену. Наступного разу Джон з 
Іваном зустрілися в Сибіру і ви-
рушили назад до Чечні...

02:20 «ВТЕЧА ДО ПЕРЕМОГИ» 

ICTV
Це не звичайний футбольний 
матч. Це війна! Поле битви — 
стадіон в окупованому Парижі. 
Армії — всі німецькі зірки проти 
збірної військовополонених. 
Мета — продемонструвати пе-
реваги арійської нації...

07.00 Х/ф «Якщо ворог не 
здається...»

08.25, 03.50 Агенти впливу
09.00 Х/ф «Марiя з 

Назарета»
10.55 Т/с «Зрадник»
14.40 Т/с «Даїшники»
18.30 Випадковий свiдок
19.00, 23.30, 02.00, 04.45 

Свiдок
19.30 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-9»
21.30 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

22.30 Т/с «CSI: Маямi-9»
00.00 Х/ф «Замiна»
02.30 Речовий доказ
05.15 Уроки тiтоньки Сови

04.50 Teen Time
04.55 Т/с «АйКарлi»
06.00 Teen Time
06.05 Очевидець. Найбільш 

шокуюче
06.45 Пiдйом
06.50 Пiраньї
07.10 Пiдйом
07.30 Репортер
07.40 Пiдйом
08.30 Репортер
08.45 Пiдйом
09.00 Х/ф «Вавилон н. е.»

11.00 Т/с «Воронiни»
13.25 Kids Time
13.30 М/с «Качинi iсторiї»
14.30 Kids Time
14.50 Т/с «Друзi»
15.50 Т/с «Кадетство»
16.50 Т/с «Свiтлофор»
18.00 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Пiраньї
20.00 Т/с «Воронiни»
21.00 Ревiзор-2
23.00 Т/с «Щасливi разом»
00.00 Репортер
00.20 Т/с «Щоденники 

вампiра-3»
01.15 Т/с «Веронiка Марс-3»
02.00 Т/с «Еврика»
02.45 Служба розшуку дiтей
02.50 Зона ночi

06.05 Х/ф «Управа»
06.45, 07.05, 23.15, 01.10 

Спорт
06.55 Ви запитували
07.00, 08.00, 12.35, 03.30 

Новини
07.15 Огляд преси
07.20 Гiгабайт
07.25 Країна on-line
07.30 Гiсть студiї
07.40 Ера бiзнесу
07.45 Хочу все знати
08.15 Д/ф «А. Краско. Я 

залишаюся»
09.00 Пiдсумки тижня
09.40 Без цензури
10.05, 20.55 Офiцiйна 

хронiка
10.20 Т/с «Маруся. 

Повернення»
12.55, 19.05, 21.25 Дiловий 

свiт
13.05 Право на захист
13.25 Темний силует
13.35 Х/ф «Крах iнженера 

Гарiна»
14.40 Вiкно в Америку
15.00, 18.20, 01.20, 02.15 

� Новини
15.15 Euronews
15.30, 05.50 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.40 Життя на рiвних
16.00 Х/ф «Головний 

конструктор»
18.45 Свiт спорту
18.55 Агро-News
19.25 Сiльрада
19.45 Про життя
21.00, 05.25 Пiдсумки дня
21.35 Вiра. Надiя. Любов
22.30 Книга.ua
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

23.25 Кiно в деталях
00.40 Вiд першої особи

05.35 М/ф «Шрек-2»
07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «IНТЕРом»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «IНТЕРом»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «IНТЕРом»
09.00 Новини
09.10 Х/ф «Москва сльозам 

не вiрить»
12.00 Новини
12.30 Слiдство вели...
14.15 Судовi справи
15.05 Сiмейний суд
16.05 Чекай на мене
17.45 Т/с «Свати-5»
18.00 Новини
19.00 Т/с «Свати-5»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Йду тебе 

шукати-2»
00.00 Т/с «Перевiзник»

Френк Мартін – 
професійний 
кур’єр. Три чітких 
правила, які він 
виробив для се-
бе, говорять: «Ні-
коли не міняти 
умов операції», 
«Ніколи не від-
кривати вантаж» і 
«Не знати нічиїх 
імен». І ці прави-
ла він постійно 
порушує.

01.45 Т/с «Точка вибуху»
04.40 Подробицi

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

Роксолана-2»
12.10 Х/ф «Аватар»
15.40 Секретнi матерiали 

шоу-бiзнесу
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Величне сторіччя. 

Роксолана-2»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Веронiка-2. 

Утiкачка»
21.15 Т/с «Веронiка-2. 

Утiкачка»
22.20 Грошi
23.30 ТСН
23.50 ТСН
00.15 Секретнi матерiали 

шоу-бiзнесу
01.15 Х/ф «Громозека»

03.00 Х/ф «Поцiлуй мене, 
товаришу»

04.35 ТСН
04.50 Грошi

05.15 Служба розшуку 
дiтей

05.25 Свiтанок
06.30 Дiловi факти
06.40 Т/с «Таксi»
07.05 Т/с «Леся+Рома»
07.40 Дiловi факти
07.45 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15 Х/ф «V Центурiя»

11.40 Анекдоти по-
українськи

11.55 Т/с «Убивча 
сила»

12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Убивча 

сила»
14.15 Т/с «Морськi 

дияволи-6. 
Смерч»

16.40 Т/с «Убивча сила»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi 

новини
20.10 Т/с «Морськi 

дияволи-6. Смерч»
21.50 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.00 Свобода слова
01.15 Надзвичайнi 

новини
02.10 Про-Ziкаве.ua
03.20 Свобода слова

06.00 Чужi помилки
06.45 Усе буде добре!
08.45 Неймовiрна правда 

про зiрок
10.05 Зiркове життя. Зiрки 

пiд скальпелем
11.05 Зiркове життя. 

Зiрковi оголення
11.55 Один за всiх
13.50 Зваженi та щасливi
16.00 Усе буде добре!
18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 Слiдство ведуть 

екстрасенси
21.00 Т/с «Мати-й-мачуха»

У простої вчи-
тельки Марії важ-
ко захворіла 3-
річна донька. 
Щоб урятувати її, 
потрібні великі 
гроші, яких не-
має. А в цей час 
інша жінка – Ган-
на – теж у розпа-
чі. Але причина 
того не гроші, а 
неможливість 

мати дітей...
22.00 Вiкна-Новини
22.25 Детектор брехнi-3
23.35 Битва екстрасенсiв
00.30 Т/с «Доктор Хаус»
01.25 Х/ф «Два капiтани»
03.50 Нiчний ефiр

06.00 Т/с «Дорожнiй 
патруль-4»

07.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.20 Ранок з Україною
09.20, 13.50, 17.20, 21.50 

Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «Час для двох»
15.20, 01.10 Щиросерде 

зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с «Вендета по-

росiйськи»
23.15 Х/ф «Бiй без правил»

09.00, 16.05 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Всi жiнки – 

вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить 

з привидами»
12.55 Лялечка
13.55 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
15.00 Одна за всiх
17.20 Досвiдос
18.20, 21.00 Вiталька
19.10 БарДак-3
19.35 Богиня. Нова колекцiя
20.00 Т/с «Любить, не 

любить»
22.20 У ТЕТа в Iнтернетi
23.00 Дурнів+1
23.25 МосГорСміх
00.00 Т/с «Притулок»
01.00 Твою маму!
01.25 Досвiдос-2
01.50 Бабуни & дiдуни
02.15 Теорiя зради

08.55, 09.25 Гра прекрасна
09.55 Топ-матч
10.55 ЧУ. «Металург» (Д) – 

«Карпати»
12.55 Futbol Mundial
13.25 Чемпiонат Iспанiї. 

«Барселона» – 
«Мальорка»

15.30, 01.20 Найсмiшнiшi 
футбольнi моменти

16.30 Чемпiонат Iспанiї. 
«Реал» – «Леванте»

18.30 Чемпiонат Iталiї. 
Огляд туру

19.20, 00.15 Чемпiонат 
Iспанiї. Огляд туру

20.30 Європейський 
weekend

21.55 Чемпiонат Англiї. 
МЮ – «Ман. Сiтi»

06.05 Х/ф «Управа»
06.30, 23.00, 00.25, 01.00 

Пiдсумки
06.45, 07.05, 23.15, 01.10 

Спорт
06.55 Ви запитували
07.00, 08.00, 12.35, 03.30 

Новини
07.15 Огляд преси
07.20 Ера будiвництва
07.25 Країна on-line
07.30 Гiсть студiї
07.40 Ера бiзнесу
07.45 Хочу все знати
08.15 Д/ф «Лев, який 

спiває, в нас один»
09.05, 21.00, 05.40 

Пiдсумки дня
09.30 Шеф-кухар країни
10.20 Т/с «Маруся. 

Повернення»
12.45, 18.55, 21.10 Дiловий 

свiт
12.55 Українська пiсня
13.35 Хай щастить
13.55 Х/ф «Крах iнженера 

Гарiна»
15.00, 18.20, 01.20, 02.15 

� Новини
15.15 Euronews
15.30, 05.50 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.45 Х/ф «Не маючи 

чину»
18.45 Свiт спорту
19.10, 01.45 Про головне
19.40 Про життя
20.55 Офiцiйна хронiка
21.15 Адреналiн
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.25 Т/с «Ключi вiд 

безоднi»
00.40 Вiд першої особи
02.30 ТелеАкадемiя
03.40 Книга.ua
04.00 Театральнi сезони
04.40 Хто в домi хазяїн?

05.30 Т/с «Джокер»
07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «IНТЕРом»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «IНТЕРом»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «IНТЕРом»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Петрiвка, 

38. Команда 
Семенова»

11.30 Слiдство 
вели...

12.00 Новини
13.00 Слiдство вели...
13.55 Судовi справи
14.50 Сiмейний 

суд
15.50 Т/с «Анюта»
17.45 Т/с «Свати-5»
18.00 Новини
19.00 Т/с «Свати-5»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Йду тебе 

шукати-2»
00.00 Т/с «Перевiзник»
01.45 Х/ф «Зоряний шлях. 

Поколiння»
03.35 Подробицi
04.05 Д/ф «Н. Мордюкова. 

Такою її нiхто не 
знав»

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

Роксолана-2»
11.45 Т/с «Веронiка-2. 

Утiкачка»
12.40 Т/с «Веронiка-2. 

Утiкачка»
13.40 Не бреши менi-2
14.45 Сiмейнi мелодрами-3
15.45 Секретнi матерiали 

шоу-бiзнесу
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Величне сторіччя. 

Роксолана-2»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Веронiка-2. 

Утiкачка»
21.15 Т/с «Веронiка-2. 

Утiкачка»
22.20 Мiняю жiнку-7
23.50 ТСН
00.05 ТСН
00.30 Секретнi матерiали 

шоу-бiзнесу
01.30 Х/ф «Поцiлуй мене, 

товаришу»
03.05 ТСН
03.20 Не бреши менi-2
04.10 Сiмейнi мелодрами-3
04.55 Сiмейнi мелодрами-3

04.55 Факти
05.25 Свiтанок
06.30 Дiловi факти
06.40 Т/с «Таксi»
07.00 Т/с «Леся+Рома»
07.40 Дiловi факти
07.45 Екстрений 

виклик
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi 

новини
10.10 Т/с «Убивча сила»
12.30 Т/с «Кодекс честi»
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Кодекс 

честi»
13.30 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.45 Т/с «Морськi 

дияволи-6. 
Долi»

16.40 Т/с «Убивча сила»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi 

новини
20.10 Т/с «Морськi 

дияволи-6. Смерч»
21.50 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.00 Х/ф «Вiйна»

01.30 Провокатор
02.20 Х/ф «Втеча до 

перемоги»

04.25 Про-Ziкаве.ua

05.15 Дванадцятирiчний 
Шерлок Холмс

06.45 Усе буде добре!
08.45 Неймовiрна правда 

про зiрок
10.05 Зiркове життя. 

Суїциди зiрок
11.10 Зiркове життя. 

Обранцi зiрок
12.10 Х/ф «Спокута»
14.00 Зваженi та щасливi
16.00 Усе буде добре!
18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда 

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

20.00 Слiдство ведуть 
екстрасенси

21.00 Т/с «Мати-й-мачуха»
22.00 Вiкна-Новини
22.25 Кохана, ми вбиваємо 

дiтей
00.10 Т/с «Доктор Хаус»
01.05 Х/ф «Два капiтани»
02.35 Нiчний ефiр

04.50 Teen Time
04.55 Т/с «АйКарлi»
05.55 Teen Time
06.00 Очевидець. Найбільш 

шокуюче
06.45 Пiдйом
06.50 Пiраньї
07.10 Пiдйом
07.30 Репортер
07.40 Пiдйом
08.30 Репортер
08.45 Пiдйом
09.00 Т/с «Щасливi разом»
11.05 Т/с «Воронiни»
13.25 Kids Time
13.30 М/с «Качинi iсторiї»
14.30 Kids Time
14.50 Т/с «Друзi»
15.50 Т/с «Кадетство»
16.50 Т/с «Свiтлофор»
18.00 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Пiраньї
20.00 Т/с «Воронiни»
21.00 Т/с «Кухня-2»
22.00 Т/с «Свiтлофор»
23.05 Т/с «Щасливi разом»
00.15 Репортер
00.35 Т/с «Щоденники 

вампiра-3»
01.30 Т/с «Веронiка Марс-3»
02.15 Т/с «Еврика»
03.00 Зона ночi

06.05 Х/ф «Загiн 
спецiального 
призначення»

08.30, 16.45, 19.00, 23.30, 
01.45, 04.30 Свiдок

09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Д/с «Хвороби-вбивцi»
10.30 Т/с «Свiй – чужий»
12.40 Т/с «Бандитський 

Петербург-10»
14.35, 19.30 Т/с «Вулицi 

розбитих лiхтарiв-9»
17.00 Т/с «Ера стрiльця»
21.30 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

22.30 Т/с «CSI: Маямi-9»
00.00 Х/ф «Змiї пiску»
02.15 Речовий доказ
03.35 Агенти впливу

05.20 Т/с «Дорожнiй 
патруль-4»

07.00, 17.00 Подiї
07.20 Ранок з Україною
09.20, 13.50, 17.20, 21.50 

Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «Справжнi»
11.50 Х/ф «Серце без 

замка»
15.20 Щиросерде зiзнання
16.00, 04.15 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 03.40 Говорить 

Україна
20.00 Т/с «Вендета по-

росiйськи»
23.15 Т/с «Слiпа куля-2. 

Агент майже не 
видимий»

01.00 Т/с «Грiмм-2»
01.45 Х/ф «Бiй без правил»

07.55 Мультик з Лунтiком
09.00, 16.05 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Всi жiнки – 

вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить 

з привидами»
12.55 Лялечка
13.55 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
15.00 Одна за всiх
17.20 Досвiдос
18.20, 21.00 Вiталька
19.10 БарДак-3
19.35 Богиня. Нова колекцiя
20.00 Т/с «Любить, не 

любить»
22.20 У ТЕТа в Iнтернетi
23.00 Надто грубо для      

Ю-туба
23.25 МосГорСміх
00.00 Т/с «Притулок»
01.00 Твою маму!
01.25 Досвiдос-2

07.45 Топ-матч08.00 ЧУ. 
«Металург» (З) – 
«Арсенал»

11.45 Чемпiонат Англiї. 
МЮ – «Ман. Сiтi»

13.40 Чемпiонат Iспанiї. 
«Реал» – «Леванте»

16.00 Лiга чемпiонiв УЄФА. 
«Малага» – «Порту»

19.30 Лiга чемпiонiв УЄФА. 
«Малага» – «Борусiя» 
(Д)

21.30 Чемпiонат Iспанiї. 
Огляд туру

22.50 Найкращi матчi 
Лiги чемпiонiв. 
«Ювентус» – 
«Баварiя» 

01.15 ЧУ. «Металург» (Д) – 
«Карпати»

03.30 Futbol Mundial
04.00 Чемпiонат Iталiї. 

Огляд туру
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СЕРЕДА, 10 КВІТНЯ 2013 РОКУ

ЧЕТВЕР, 11 КВІТНЯ 2013 РОКУ

23:00 «БІЙ З ТІННЮ» 

ICTV
Його виховала «бригада». Але 
Артем вибрав свій шлях: він став 
боксером. Тепер Артем — пре-
тендент на чемпіонський титул. 
Однак йому доводиться поверну-
тися на вулиці великого міста, 
щоб захистити своє кохання.

00:00 «РАПТОР» 

НТН
Шериф Джим Таннер розслідує 
низку страшних  убивств. Він 
приходить до висновку, що вину-
ватець кривавого свавілля — не-
відомий хижак. З'ясовується, що 
доісторичні чудовиська не ви-
мерли, а живуть поруч із нами...

01:45 «ЗОРЯНИЙ ШЛЯХ. ПЕРШИЙ КОНТАКТ»

ІНТЕР
Злі борги — посланці ворожої 
цивілізації — подорожують у часі 
й потрапляють із XXIV сторіччя в 
XXI, поставивши під загрозу  пер-
ший контакт людини з позазем-
ним розумом. Їхня головна мета 
— стати володарями Всесвіту.

01:45 «ВІН, Я ТА ЙОГО ДРУЗІ» 

УКРАЇНА
Молода пара нарешті вирішує 
одружитися. Правда, їхнє сімей-
не життя не склалося з першого 
дня — друг сім'ї Дюпрі зібрався 
трохи пожити разом з ними, од-
нак це «трохи», схоже, занадто 
затяглося...

12:10 «ПІСОЧНИЙ ДОЩ» 

СТБ
У телеведучого Ігоря Зоріна на-
передодні весілля гине в автока-
тастрофі наречена. Через її втрату 
Ігор впадає у глибоку депресію та 
робить спробу накласти на себе 
руки. Однак від смерті його рятує 
мати коханої дівчини...

22:15 «БЛИЗЬКИЙ ВОРОГ» 

УКРАЇНА
Історія починається з того, що 
маленька Поліна живе з матір'ю-
алкоголічкою і сама заробляє на 
хліб, танцюючи на вулицях. Неза-
баром мати гине, а Поліну бере 
до себе на виховання Захар — 
«король» місцевої мафії...

00:40 «ПРИКОЛІСТИ» 

УКРАЇНА
Джордж — успішний «стенд-ап 
комік» — дізнається, що через 
хворобу йому залишилося жити 
не більше року. Під час одного з 
виступів він зустрічає початківця 
коміка Айру і вирішує навчити 
його секретам майстерності.

01:45 «ЗІРКОВИЙ ШЛЯХ. ПОВСТАННЯ» 

ІНТЕР
Командир «Ентерпрайза» Жан-
Люк Пікард, прилетівши на плане-
ту Ба-Ку, дізнається про нелюдсь-
кі плани гинучої раси і про місію, 
яку приготували йому боси Кос-
мічного Флоту. Йому слід виріши-
ти непросту проблему...

06.05 Х/ф «Управа»
06.45, 07.05, 23.15, 01.10 

Спорт
06.55 Ви запитували
07.00, 08.00, 12.35, 03.25 

Новини
07.15 Огляд преси
07.20 Гiгабайт
07.25 Країна on-line
07.30 Гiсть студiї
07.40 Ера бiзнесу
07.45 Хочу все знати
08.15 Д/ф «I. Алфьорова. 

Нiчого не минає»
09.05, 21.00, 05.30 

Пiдсумки дня
09.15 Агро-News
09.30 Уряд на зв'язку з 

громадянами
10.20 Т/с «Маруся. 

Повернення»
13.00, 18.40, 21.20 Дiловий 

свiт
13.10 Крок до зiрок
13.55 Х/ф «Крах iнженера 

Гарiна»
15.00, 18.20, 01.20, 02.10 

� Новини
15.15 Euronews
15.35, 05.50 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.50 Х/ф «Не маючи чину»
17.00 Х/ф «Гiркий ялiвець»
18.55 Театральнi сезони
19.45 Про життя
20.50 Лото «Мегалот»
20.55 Офiцiйна хронiка
21.30 Надвечiр'я
22.25 Свiтло
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.25 Т/с «Ключi вiд 

безоднi»
00.40 Вiд першої особи
01.40 Про головне
02.25 ТелеАкадемiя

05.25 Т/с «Джокер»
07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «IНТЕРом»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «IНТЕРом»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «IНТЕРом»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Петрiвка, 

38. Команда 
Семенова»

11.30 Слiдство вели...
12.00 Новини
13.00 Слiдство 

вели...
13.55 Судовi справи
14.50 Сiмейний 

суд
15.50 Т/с «Анюта»
17.50 Т/с «Свати-5»
18.00 Новини
19.00 Т/с «Свати-5»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Йду тебе 

шукати-2»
00.00 Т/с «Перевiзник»
01.45 Х/ф «Зоряний 

шлях. Перший 

контакт»

03.30 Подробицi
04.00 Д/ф «Брюнетки 

проти 
блондинок»

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

Роксолана-2»
11.45 Т/с «Веронiка-2. 

Утiкачка»
12.40 Т/с «Веронiка-2. 

Утiкачка»
13.40 Не бреши менi-2
14.45 Сiмейнi мелодрами-3
15.45 Секретнi матерiали 

шоу-бiзнесу
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Величне сторіччя. 

Роксолана-2»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Веронiка-2. 

Утiкачка»
21.15 Т/с «Веронiка-2. 

Утiкачка»
22.15 Т/с «Веронiка-2. 

Утiкачка»
23.25 ТСН
23.45 ТСН
00.10 Секретнi матерiали 

шоу-бiзнесу
01.10 Х/ф «Босс на два 

тижнi»
02.40 Х/ф «Весiлля мого 

колишнього»
04.10 Не бреши менi-2
05.00 Сiмейнi мелодрами-3

04.45 Служба розшуку дiтей

04.55 Факти

05.20 Свiтанок

06.25 Дiловi факти

06.35 Т/с «Таксi»

07.20 Т/с «Леся+Рома»

07.40 Дiловi факти

07.45 Несекретнi файли

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайнi новини

10.10 Т/с «Убивча сила»

12.30 Т/с «Кодекс честi»

12.45 Факти. День

13.00 Т/с «Кодекс честi»

13.30 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»

14.40 Т/с «Морськi 

дияволи-6. Долi»

16.40 Т/с «Убивча сила»

18.45 Факти. Вечiр

19.25 Надзвичайнi новини

20.10 Т/с «Морськi 

дияволи-6. Долi»

21.50 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»

23.00 Х/ф «Бiй з тiнню»

01.20 Кримiнальний облом

02.05 Х/ф «Вiйна»

04.05 Про-Ziкаве.ua

06.30 Чужi помилки
Сюжет заснова-
ний на кримі-
нальних історіях, 
які сталися в 
Україні. Програ-
ма побудована 
на психології, мо-
тивах, які штов-
хнули людину на 
злочин. На пер-
шому місці – при-
чина, і тільки по-

тім – наслідок.

07.10 Усе буде добре!
09.10 Неймовiрна правда 

про зiрок
10.45 Зiркове життя. 

Зiрковi близнюки
11.40 Зiркове життя. Зiрки 

та фанати
12.20 Кохана, ми вбиваємо 

дiтей
14.10 Зваженi та щасливi
16.00 Усе буде добре!
18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 Слiдство ведуть 

екстрасенси
21.00 Т/с «Мати-й-мачуха»
22.00 Вiкна-Новини
22.25 Хата на тата
00.15 Т/с «Доктор Хаус»
01.10 Х/ф «Два капiтани»
02.30 Нiчний ефiр

04.50 Teen Time
04.55 Т/с «АйКарлi»
05.55 Teen Time
06.00 Очевидець. Найбільш 

шокуюче
06.45 Пiдйом
06.50 Пiраньї
07.10 Пiдйом
07.30 Репортер
07.40 Пiдйом
08.30 Репортер
08.45 Пiдйом
09.00 Т/с «Щасливi разом»
11.05 Т/с «Воронiни»
13.25 Kids Time
13.30 М/с «Качинi iсторiї»
14.30 Kids Time
14.50 Т/с «Друзi»
15.50 Т/с «Кадетство»
16.50 Т/с «Свiтлофор»
18.00 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Пiраньї
20.00 Т/с «Воронiни»
21.00 Т/с «Кухня-2»
22.00 Т/с «Свiтлофор»
23.05 Т/с «Щасливi разом»
00.15 Репортер
00.35 Т/с «Щоденники 

вампiра-3»
01.30 Т/с «Веронiка Марс-3»
02.15 Т/с «Еврика»
02.55 Служба розшуку дiтей
03.00 Зона ночi

05.55 Х/ф «Загiн 
спецiального 
призначення»

08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Д/с «Реальнi 

злочинцi»
10.30 Т/с «Свiй – чужий»
12.40 Т/с «Бандитський 

Петербург-10»
14.35, 19.30 Т/с «Вулицi 

розбитих лiхтарiв-9»
17.00 Т/с «Ера стрiльця»
21.30 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

22.30 Т/с «CSI: Маямi-9»
00.00 Х/ф «Раптор»
02.20 Речовий доказ
03.35 Агенти впливу

07.20 Ранок з Україною
09.20, 13.00, 17.20, 21.50 

Т/с «Слiд»
10.00, 20.00 Т/с «Вендета 

по-росiйськи»
11.50, 04.20 Нехай говорять
15.20 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 03.45 Говорить 

Україна
23.15 Т/с «Слiпа куля-2. 

Агент майже не 
видимий»

01.00 Т/с «Грiмм-2»
01.45 Х/ф «Вiн, я та його 

друзi»

07.55 Мультик з Лунтiком
09.00, 16.05 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Всi жiнки – 

вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить 

з привидами»
12.55 Лялечка
13.55 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
15.00 Одна за всiх
17.20 Досвiдос
18.20, 21.00 Вiталька
19.10 БарДак-3
19.35 Богиня. Нова колекцiя
20.00 Т/с «Любить, не 

любить»
22.20 У ТЕТа в Iнтернетi
23.00 Надто грубо для      

Ю-туба
23.25 МосГорСміх
00.00 Т/с «Притулок»
01.00 Твою маму!

07.35 Futbol Mundial
08.00 ЧУ. «Таврiя» – 

«Говерла»
10.25, 16.00 Чемпiонат 

Iспанiї. Огляд туру
11.25 Чемпiонат Англiї. 

МЮ – «Ман. Сiтi»
13.25, 17.05 Топ-матч
13.40 Лiга чемпiонiв УЄФА. 

ПСЖ – «Валенсiя»
17.25 Чемпiонат Iспанiї. 

«Барселона» – 
«Мальорка»

19.35, 04.50 Один на один з 
Гамулою

20.30, 23.50 Нiч Лiги 
чемпiонiв

21.30 Лiга чемпiонiв УЄФА. 
«Барселона» – ПСЖ

00.45 Лiга Європи УЄФА. 
«Фенербахче» – 
«Лацiо»

06.05 Х/ф «Управа»
06.30, 23.00, 00.25, 01.00 

Пiдсумки
06.45, 07.05, 23.15, 01.10 

Спорт
06.55 Ви запитували
07.00, 08.00, 12.35, 03.30 

Новини
07.15 Огляд преси
07.20 Ера будiвництва
07.25 Країна on-line
07.30 Гiсть студiї
07.40 Ера бiзнесу
07.45 Хочу все знати
08.15 Д/ф «В. Галкiн. 

Перерваний полiт»
09.05, 21.00, 05.35 

Пiдсумки дня
09.25, 20.55 Офiцiйна 

хронiка
09.30 Т/с «Маруся. 

Повернення»
13.00, 18.50, 21.15 Дiловий 

свiт
13.10 Д/ф «Україна. 1812»
13.35, 01.45 Про головне
13.55 Х/ф «Крах iнженера 

Гарiна»
15.00, 18.20, 01.20, 02.15 

� Новини
15.15 Euronews
15.30, 05.50 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.45 Х/ф «Пiчники»
17.05 Х/ф «Мiраж»
18.45 Свiт спорту
19.15 Про життя
20.25, 21.25 Досвiд
22.50 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.25 Т/с «Ключi вiд 

безоднi»
00.40 Вiд першої особи
02.30 ТелеАкадемiя

05.20 Т/с «Джокер»
07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «IНТЕРом»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «IНТЕРом»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «IНТЕРом»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Петрiвка, 

38. Команда 
Семенова»

11.30 Слiдство вели...
12.00 Новини
13.00 Слiдство 

вели...
13.55 Судовi справи
14.50 Сiмейний 

суд
15.50 Т/с «Анюта»
17.45 Т/с «Свати-5»
18.00 Новини
19.00 Т/с «Свати-5»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Йду тебе 

шукати-2»
00.00 Т/с «Перевiзник»
01.45 Х/ф «Зоряний 

шлях. 

Повстання»

03.20 Подробицi
03.50 Д/ф «Чудеса 

зцiлення»

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

Роксолана-2»
11.45 Т/с «Веронiка-2. 

Утiкачка»
12.40 Т/с «Веронiка-2. 

Утiкачка»
13.40 Т/с «Веронiка-2. 

Утiкачка»
14.45 Сiмейнi мелодрами-3
15.45 Секретнi матерiали 

шоу-бiзнесу
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Величне сторіччя. 

Роксолана-2»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Веронiка-2. 

Утiкачка»
21.15 Пекельна кухня-3
23.20 ТСН
23.40 ТСН
00.05 Секс-мiсiя
01.10 Секретнi матерiали 

шоу-бiзнесу
02.00 Х/ф «Весiлля мого 

колишнього»
03.30 Х/ф «Хороший 

хлопчик»
05.05 Сiмейнi мелодрами-3

04.45 Факти

05.20 Свiтанок

06.25 Дiловi факти

06.35 Т/с «Таксi»

07.00 Т/с «Леся+Рома»

07.40 Дiловi факти

07.45 Максимум в Українi

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайнi новини

10.10 Т/с «Убивча сила»

12.30 Т/с «Кодекс честi»

12.45 Факти. День

13.00 Т/с «Кодекс честi»

13.30 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»

14.40 Т/с «Морськi 

дияволи-6. Долi»

16.40 Т/с «Убивча сила»

18.45 Факти. Вечiр

19.25 Надзвичайнi новини

20.10 Т/с «Морськi 

дияволи-6. Долi»

21.50 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»

23.00 Х/ф «Бiй з тiнню»

01.10 Несекретнi файли

02.05 Х/ф «Бiй з тiнню»

03.35 Про-Ziкаве.ua

06.05 Чужi помилки
06.50 Усе буде добре!
08.50 Неймовiрна правда 

про зiрок
10.10 Зiркове життя. 

Зiркова «лiмiта»
11.05 Зiркове життя. 

Перший сексуальний 
досвiд зiрок

12.10 Х/ф «Пiсочний дощ»

14.05 Зваженi та щасливi
16.00 Усе буде добре!
18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 Слiдство ведуть 

екстрасенси
21.00 Т/с «Мати-й-мачуха»
22.00 Вiкна-Новини
22.25 Кулiнарна династiя
00.15 Т/с «Доктор Хаус»
01.10 Х/ф «Два капiтани»

Фільм за рома-
ном В. Каверіна. 
Листи полярника 
Климова, які ви-
падково потра-
пили до рук хлоп-
чика, визначили 
всю його подаль-
шу долю. Розгад-
ці таємниці зник-
нення експедиції 
шхуни «Свята 
Марія» Саша 
присвячує своє 
життя.

02.30 Нiчний ефiр

04.50 Teen Time
04.55 Т/с «АйКарлi»
05.55 Teen Time
06.00 Очевидець. Найбільш 

шокуюче
06.45 Пiдйом
06.50 Пiраньї
07.10 Пiдйом
07.30 Репортер
07.40 Пiдйом
08.30 Репортер
08.45 Пiдйом
09.00 Т/с «Щасливi разом»
11.05 Т/с «Воронiни»
13.25 Kids Time
13.30 М/с «Качинi iсторiї»
14.30 Kids Time
14.50 Т/с «Друзi»
15.50 Т/с «Кадетство»
16.50 Т/с «Свiтлофор»
18.00 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Пiраньї
20.00 Т/с «Воронiни»
21.00 Т/с «Кухня-2»
22.00 Т/с «Свiтлофор»
23.05 Т/с «Щасливi разом»
00.15 Репортер
00.35 Т/с «Щоденники 

вампiра-3»
01.30 Т/с «Веронiка Марс-3»
02.15 Т/с «Еврика»
02.55 Служба розшуку дiтей
03.00 Зона ночi

06.05 Х/ф «Загiн 
спецiального 
призначення»

07.15 Х/ф «У лiсах пiд 
Ковелем»

08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Д/с «Таємницi 

кримiнального свiту»
10.25 Т/с «Свiй – чужий»
12.35 Т/с «Бандитський 

Петербург-10»
14.30, 19.30 Т/с «Вулицi 

розбитих лiхтарiв-9»
17.00 Т/с «Ера стрiльця»
21.30 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

22.30 Т/с «CSI: Маямi-9»
00.00 Х/ф «Тiнь у глибинi»

06.00 Т/с «Дорожнiй 
патруль-4»

07.00, 17.00, 19.00, 03.30 
Подiї

07.20 Ранок з Україною
09.20, 13.00, 17.20, 20.50 

Т/с «Слiд»
10.00, 20.00 Т/с «Вендета 

по-росiйськи»
11.50, 04.25 Нехай говорять
15.20, 02.50 Щиросерде 

зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 03.50 Говорить 

Україна
22.15 Х/ф «Близький 

ворог»
23.50 Т/с «Грiмм-2»
00.40 Х/ф «Приколiсти»

09.00, 16.05 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Всi жiнки – 

вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить 

з привидами»
12.55 Лялечка
13.55 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
15.00 Одна за всiх
17.20 Досвiдос
18.20, 21.00 Вiталька
19.10 БарДак-3
19.35 Богиня. Нова колекцiя
20.00 Т/с «Любить, не 

любить»
22.20 У ТЕТа в Iнтернетi
23.00 Надто грубо для      

Ю-туба
23.25 МосГорСміх
00.00 Т/с «Притулок»
01.00 Твою маму!
01.25 Досвiдос-201.50 Бабуни & дiдуни
02.15 Теорiя зради

08.00 ЧУ. «Зоря» – 
«Чорноморець»

10.30, 00.45 Лiга чемпiонiв 
УЄФА. «Барселона» – 
ПСЖ

13.30 Чемпiонат Англiї. 
МЮ – «Ман. Сiтi»

16.00 Futbol Mundial
16.30 Лiга Європи УЄФА. 

«Тоттенхем» – 
«Базель»

18.30 Лiга Європи УЄФА. 
«Фенербахче» – 
«Лацiо»

20.30 Огляд матчiв. Лiга 
Європи УЄФА

21.30, 00.05 Шлях до 
Амстердама

21.55 Лiга Європи УЄФА. 
«Лацiо» – 
«Фенербахче»
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23:00 «БІЙ З ТІННЮ-2. РЕВАНШ» 

ICTV
Артем Колчин знову на ринзі. 
Фінальний бій за чемпіонський 
титул він проведе в Америці. Але 
неприємності тільки починають-
ся. Артему повідомляють, що він 
убив на рингу прийомного сина 
мексиканського наркобарона.

00:35 «ТЕРМІНАЛ» 

ІНТЕР
Поки Віктор Наворські летів до 
Штатів, на його батьківщині 
стався переворот. Юридично 
його країна більше не існує, його 
документи недійсні. Без грошей 
і документів Віктор опиняється в 
терміналі аеропорту.

00:55 «ХОРОШИЙ ХЛОПЧИК» 

1+1
Подружжя, яке було на межі 
розриву, приголомшене жах-
ливою новиною: їхній 18-річ-
ний син влаштував масову 
криваву стрілянину у своєму 
коледжі, а потім наклав на себе 
руки.

01:35 «ХРЕСТОНОСЕЦЬ» 

НТН
Зйомку фільму про хрестонос-
ців перериває ланцюжок трагіч-
них подій, за якими стоїть ма-
фія. Її плани порушує каскадер 
екстра-класу, якому допомага-
ють професійне вміння вижива-
ти і справжнє кохання.

11:05 «ДЖЕНТЛЬМЕНИ УДАЧІ» 

ІНТЕР
Герої картини розшукують зни-
клу археологічну знахідку — шо-
лом  Олександра Македонсько-
го. Нелегко дається мирному й 
незлобливому завідувачу дитя-
чого садка роль запеклого зло-
чинця-рецидивіста.

14:50 «ПОЛИН — ТРАВА ГІРКА»

УКРАЇНА
Відтоді, як в особистому житті 
телеграфістки Люби Кружкіної 
стався збій, вона поклялася, що 
буде жити сама. Є дитина, є 
робота, навіть є залицяльник. 
Але доля підкинула дивовижний 
сюрприз...

17:20 «БІЛІ ЦІПОНЬКИ» 

НОВИИ КАНАЛ
Двоє темношкірих агентів ФБР 
провалили справу в Нью-Йорку. 
Тепер вони хочуть відновити свою 
репутацію в очах начальника і 
добровільно погоджуються стати 
охоронцями сестер Вілтон — 
спадкоємиць готельної імперії...

19:00 «БІЙ З ТІННЮ-3. ОСТАННІЙ РАУНД» 

ICTV
Боксер-чемпіон Артем Колчин 
досяг усіх можливих вершин і 
став національним героєм. На 
ринг він більше не виходить, 
займаючись тренерською робо-
тою та ведучи бурхливе світське 
життя...

06.05 Х/ф «Управа»
06.30, 23.00 Пiдсумки
06.45, 07.05 Спорт
07.00, 08.00, 12.35, 03.25 

Новини
07.15 Огляд преси
07.20 Країна on-line
07.40 Ера бiзнесу
07.45 Хочу все знати
08.15 Д/ф «В. Терешкова. 

Мiс Всесвiт»
09.05, 21.00, 05.25 

Пiдсумки дня
09.15 Офiцiйна хронiка
09.25 Т/с «Маруся. 

Повернення»
12.25, 18.55, 21.25 Дiловий 

свiт
12.40 Вiра. Надiя. Любов
13.30 Адреналiн
15.00, 18.20, 01.20, 02.15 

� Новини
15.10, 05.50 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.15 Околиця
15.50 Х/ф «Мiраж»
18.45 Свiт спорту
19.10, 01.45 Про головне
19.40 Служба розшуку дiтей
19.45 221. Екстрений 

виклик. Тиждень
21.40 Фольк-music
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

23.15, 00.05 Т/с «Ключi вiд 
безоднi»

01.00 Вiд першої особи
02.25 ТелеАкадемiя
03.35 Нацiональна 

двадцятка
04.45 Уряд на зв'язку з 

громадянами

05.25 Т/с «Джокер»
07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «IНТЕРом»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «IНТЕРом»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «IНТЕРом»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Петрiвка, 38. 

Команда 
Петровського»

11.30 Слiдство вели...
12.00 Новини
13.00 Слiдство вели...
13.55 Судовi справи
14.50 Сiмейний суд
15.50 Т/с «Анюта»
17.40 Т/с «Свати-5»
18.00 Новини
19.00 Т/с «Свати-5»
20.00 Подробицi
20.30 Шустер Live
00.35 Х/ф «Термiнал»

02.45 Х/ф «911. Хлопчики 
за викликом»

04.00 Подробицi
04.30 Д/ф «М. Рибнiков. 

Хлопець iз Зарiчної 
вулицi»

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

Роксолана-2»
11.40 Т/с «Веронiка-2. 

Утiкачка»
12.40 Пекельна кухня-3
14.40 Сiмейнi мелодрами-3
15.40 Секретнi матерiали 

шоу-бiзнесу
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Величне сторіччя. 

Роксолана-2»
19.30 ТСН
20.15 Казкова Русь
20.40 Вечiрнiй квартал
22.35 Х/ф «Хижак»
00.55 Х/ф «Хороший 

хлопчик»

02.30 Х/ф «Мiй коханий 
ворог»

04.00 Сiмейнi мелодрами-3
04.45 ТСН

04.40 Служба розшуку дiтей

04.50 Факти

05.20 Свiтанок

06.20 Дiловi факти

06.30 Т/с «Таксi»

07.00 Т/с «Леся+Рома»

07.40 Дiловi факти

07.45 Стоп-10

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайнi новини

10.10 Т/с «Убивча сила»

12.30 Т/с «Кодекс честi»

12.45 Факти. День

13.00 Т/с «Кодекс честi»

13.30 Т/с «Прокурорська 
перевiрка»

14.40 Т/с «Морськi 
дияволи-6. Долi»

16.40 Т/с «Убивча сила»

18.45 Факти. Вечiр

19.25 Надзвичайнi новини

20.10 Т/с «Морськi 
дияволи-6. Долi»

21.50 Т/с «Прокурорська 
перевiрка»

23.00 Х/ф «Бiй з тiнню-2. 

Реванш»

01.40 Екстрений виклик

02.30 Х/ф «Бiй з тiнню»

04.05 Про-Ziкаве.ua

05.45 Чужi помилки
07.10 Х/ф «Невиправний 

брехун, або Казка з 
гарним закінченням»

08.50 Х/ф «Довгоочiкуване 
кохання»

10.45 Т/с «Катерина. 
Повернення кохання»

18.05 Вiкна-Новини
18.15 Х/ф «Кавказька 

полонянка, або Новi 
пригоди Шурика»

20.00 Холостяк-3
22.00 Вiкна-Новини
22.35 Холостяк-3
23.45 Як вийти замiж 

з А. Чеховою

Ведуча Анфіса 

Чехова, експерти 

в студії та запро-

шені гості з’ясу-

ють, чому кохан-

ня іноді здається 

просто неможли-

вим. Які терни 

змушені долати  

закохані на шляху 

до щастя і як з 

ними впоратися?

00.40 Х/ф «Пiсочний дощ»
02.20 Х/ф «Два капiтани»
03.25 Нiчний ефiр

04.40 Служба розшуку дiтей
04.45 Teen Time
04.50 Т/с «АйКарлi»
05.55 Teen Time
06.00 Очевидець. Найбільш 

шокуюче
06.45 Пiдйом
06.50 Пiраньї
07.10 Пiдйом
07.30 Репортер
07.40 Пiдйом
08.30 Репортер
08.45 Пiдйом
09.00 Т/с «Щасливi разом»
11.05 Т/с «Воронiни»
13.25 Kids Time
13.30 М/с «Качинi iсторiї»
14.30 Kids Time
14.50 Т/с «Друзi»
15.50 Т/с «Кадетство»
16.50 Т/с «Свiтлофор»
18.00 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Пiраньї
20.00 Т/с «Воронiни»
21.00 Т/с «Кухня-2»
22.00 Т/с «Свiтлофор»
23.05 Т/с «Щасливi разом»
00.15 Репортер
00.35 Т/с «Щоденники 

вампiра-3»
01.30 Т/с «Веронiка Марс-3»
02.15 Т/с «Еврика»
02.55 Зона ночi

06.00 Х/ф «У лiсах пiд 
Ковелем»

08.30 Свiдок
09.00 Т/с «На iм'я Барон...»
14.50 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-9»
16.45 Свiдок
17.00 Т/с «Ера стрiльця»
19.00 Свiдок
19.30 Т/с «Чкалов»
23.30 Х/ф «Полювання за 

тiнню»
01.35 Х/ф «Хрестоносець»
03.20 Речовий доказ
04.20 Агенти впливу
05.20 Уроки тiтоньки Сови
05.40 Правда життя

06.00 Т/с «Дорожнiй 
патруль-4»

07.00, 17.00, 19.00, 03.25 
Подiї

07.20 Ранок з Україною
09.20, 13.00, 17.20, 20.50 

Т/с «Слiд»
10.00, 20.00 Т/с «Вендета 

по-росiйськи»
11.50, 04.20 Нехай говорять
15.20, 02.00 Щиросерде 

зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 03.45 Говорить 

Україна
22.15 Т/с «Мент у законi-2»
02.40 Ласкаво просимо
05.10 Срiбний апельсин

09.00, 16.05 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Всi жiнки – 

вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить 

з привидами»
12.55 Лялечка
13.55 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
15.00, 19.40 Одна за всiх
17.20 10 крокiв до кохання
18.40, 20.40 Вiталька
19.00 Вечiрнiй гон
22.20 Що якщо?
23.00 Надто грубо для      

Ю-туба
23.25 МосГорСміх
00.00 Т/с «Притулок»
01.00 Дурнів+1
01.25 Досвiдос
01.50 Бабуни & дiдуни
02.15 Теорiя зради

10.25, 15.00 Чемпiонат 
Iталiї. Огляд туру

11.20 Огляд матчiв. Лiга 
Європи УЄФА

12.20, 13.20 Лiга чемпiонiв: 
зворотнiй вiдлiк

13.00 Жеребкування 1/2 
фiнала. Лiга 
чемпiонiв УЄФА

13.40 Жеребкування 1/2 
фiнала. Лiга Європи 
УЄФА

14.00 Шлях до Амстердама
16.00 Лiга Європи УЄФА. 

«Лацiо» – 
«Фенербахче»

18.30, 21.10 Футбол live
19.10 ЧУ. «Чорноморець» – 

«Днiпро»
21.25 Чемпiонат Нiмеччини. 

«Фрайбург» – 
«Ганновер»

23.30 Один на один з 
Гамулою

06.00 Пiдсумки
06.20 Фiльм-концерт 

«А. Пугачова. Я – 
руда, я – iнша...»

08.00 Присвяти себе 
футболу

08.20 Панянка i кулiнар
09.05 Життя на рiвних
09.25, 02.50 Школа юного 

суперагента
09.40 Досвiд
11.15 Х/ф «Ескадрон гусар 

летючих»
14.10 В гостях у Д. Гордона
15.05 Золотий гусак
15.45 Енергоблок
15.55 ЧУ. «Шахтар» 

(Донецьк) – «Зоря» 
(Луганськ)

17.45 Герої спортивного 
року

19.45 Вечiр пам'ятi            
Н. Яремчука

20.50 Лото «Мегалот»
20.55, 05.25 Служба 

розшуку дiтей
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.25 Без цензури
22.00 Кабмiн: подiя тижня
22.10 Українська пiсня
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.00 Твiй голос
23.30 Ера здоров'я
23.50 Кiно в деталях
00.40 Клуб гумору
01.45 Нащадки
03.05 Д/ф «Україна. 1812»
03.30 Д/ф «Iсландiя. Сам на 

сам iз вулканом»
04.25 221. Екстрений 

виклик. Тиждень
05.30 Околиця

05.50 Шустер Live
09.20 Чекай на мене
11.05 Х/ф «Джентльмени 

удачi»

12.55 Т/с «Люба. Любов»

Зворушлива істо-

рія кохання, в 

якій героїні дове-

деться пройти 

довгий шлях ду-

шевного пере-

творення від 

упертої студент-

ки до мудрої ма-

тері й люблячої 

дружини, пере-

жити кохання і 

зраду і навчитися 

по-справжньому 

кохати і прощати.

16.40 Фестиваль гумору 
«Юрмала – 2012»

20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Фродя»
00.35 Х/ф «Зоряний шлях. 

Вiдплата»
02.20 Подробицi
02.50 Д/ф «Кохання очима 

чоловiкiв»
03.40 Д/ф «Колишнi 

чоловiки зiрок»
04.30 Д/ф «Домострой. 

Межа терпiння»

06.00 Ремонт +
06.15 Х/ф «Мiй коханий 

ворог»
08.00 Свiтське життя
09.00 Квартирна лотерея 

«Хто там?»
10.15 М/с «Енгрi бердс»
10.20 М/с «Чiп i Дейл»
10.45 М/с «Чiп i Дейл»
11.05 Свiт навиворiт-4. 

В'єтнам
12.05 Тачки
12.35 Голос країни-3
15.50 Казкова Русь
16.30 Вечiрнiй квартал
18.30 Розсмiши комiка
19.30 ТСН
20.00 Великi перегони
21.50 Х/ф «Помри, але не 

зараз»
Намагаючись за-
побігти продажу 
великої партії 
військової техні-
ки в Кореї, 
Джеймс Бонд по-
трапляє у полон. 
Насилу звільнив-
шись, він повер-
тається до Англії, 
де його усувають 
від справ, звину-
вативши в роз-
критті секретної 
інформації.

00.25 Х/ф «Помста»
02.50 Х/ф «Хижак»
04.35 Свiт навиворiт-4. 

В'єтнам
05.20 ТСН

04.45 Факти
05.20 Свiтанок
06.20 Козирне життя
06.50 Х/ф «Вихiд дракона»
08.50 Зiрка YouTube
10.00 Дача
10.40 Квартирне питання
11.35 За кермом
12.00 Дивитися всiм!
13.05 Х/ф «Ми з 

майбутнього-2»
15.00 Х/ф «Бiй з тiнню-2. 

Реванш»
17.45 Максимум в Українi
18.45 Факти. Вечiр
19.00 Х/ф «Бiй з тiнню-3. 

Останнiй раунд»

21.40 Х/ф «Смертельна 
сутичка»

01.10 Х/ф «Гемоглобiн»
Більше трьох 
сторіч тому Ева 
покохала свого 
брата-близнюка і 
започаткувала 
традицію страш-
ного кровозмі-
шення. Вигнані з 
Голландії, прире-
чені на вимиран-
ня через мутації, 
члени цього роду 
знайшли приту-
лок на віддалено-

му острові...
02.45 Х/ф «Невдахи»
04.25 Т/с «Кодекс честi»

05.35 Нашi улюбленi 
мультфiльми

06.30 Х/ф «Кур'єр»

08.00 Караоке на Майданi

09.00 Їмо вдома

10.05 ВусоЛапоХвiст

10.45 Хата на тата

12.40 Холостяк-3

16.05 Як вийти замiж з      
А. Чеховою

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

19.00 Україна має талант!-5

22.00 Гордiсть країни

00.10 Детектор брехнi-3

01.15 Х/ф «Вiрнi друзi»

Кумедна історія 

про пригоди 

трьох старих дру-

зів, які в пам’ять 

про далекі дні ди-

тинства наважу-

ються на подо-

рож річкою на 

плоту. Їм дове-

деться пережити 

безліч веселих та 

несподіваних 

пригод!

03.00 Нiчний ефiр

05.40 Т/с «Полювання на 
монстрiв»

06.30 Новий погляд
07.15 Парад рад
08.05 Ревiзор-2
10.00 Ревiзор-2
12.00 Уральськi пельменi
13.40 Люди ХЕ
14.00 Нереальна iсторiя
14.40 Файна Юкрайна
15.10 Т/с «Щасливi разом»
17.20 Х/ф «Бiлi ціпоньки»

20.00 Х/ф «Тупий i ще 
тупiший»

22.00 Хто зверху?-2
00.00 Х/ф «Випускний»

Бал з нагоди за-
вершення школи 

мав стати одним 

із найбільш 
пам’ятних подій у 

житті Донни. Ра-

зом з друзями 

вона хотіла від-

значити початок 

нового життя. 
Однак замість 

веселощів ви-

пускний напо-

внився криками 

жертв божевіль-

ного вбивці.

01.25 Х/ф «Напівпрофi»
03.05 Зона ночi

06.00, 05.20 Правда життя
06.30 Легенди бандитського 

Києва
07.00 Залiзний Оскар
07.30 Х/ф «Хрестоносець»
09.25 Х/ф «Полювання за 

тiнню»
11.30, 02.05 Речовий доказ
12.00, 01.20 Свiдок
12.55 Х/ф «Без особливих 

прикмет»
14.45 Д/с «Хвороби-вбивцi»
15.15 Т/с «Шериф-2»
19.00 Т/с «Зрадник»
23.00 Д/с «Реальнi 

злочинцi»
23.30 Х/ф «Замiна-2. 

Останнiй урок»
03.55 Агенти впливу
04.55 Уроки тiтоньки Сови

06.00 Срiбний апельсин
07.00, 19.00, 03.30 Подiї
07.10, 04.35 Х/ф 

«Божевiльний 
професор»

09.00 Т/с «Iнтерни»
10.00 Таємницi зiрок
11.00 Найкращий кухар на 

селi-2
12.00 Т/с «Дорожнiй 

патруль-5»
14.50 Х/ф «Полин – трава 

гiрка»
16.50 Х/ф «Готель для 

Попелюшки»
19.20 Х/ф «Повiр, усе буде 

добре»
21.20 Т/с «Своя правда»
01.20, 03.50 Т/с «Мент у 

законi-2»

09.40 М/с «Даша-
дослiдниця»

10.05 М/с «Вперед, Дiєго, 
вперед!»

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

11.05 М/с «Фiксики»
12.10 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
15.00 Т/с «Любить, не 

любить»
17.00 Х/ф «Дiти шпигунiв 

3Д»
18.45 Х/ф «Гарячi голови-2»
20.35 Вiталька
22.00 Х/ф «Джон Такер 

повинен померти»
23.45 Х/ф «Дiти кукурудзи-

5. Поля страху»

08.00 Лiга Європи УЄФА. 
«Лацiо» – 
«Фенербахче»

10.30 ЧУ. «Чорноморець» – 
«Днiпро»

12.30, 13.05, 15.30, 18.00 
Футбол live

13.25 ЧУ. Перша лiга. 
«Зiрка» – «Гелiос»

15.55 ЧУ. «Шахтар» – 
«Зоря»

18.30 Чемпiонат Францiї. 
«Труа» – ПСЖ

20.00 Futbol Mundial
20.55 Чемпiонат Iспанiї. 

«Еспаньол» – 
«Валенсiя»

22.55 Чемпiонат Iспанiї. 
«Малага» – 
«Осасуна»

01.20 ЧУ. «Шахтар» – 
«Зоря»
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СКАНВОРД

21:50 «МИ З МАЙБУТНЬОГО-2» 

ICTV
Герої першої частини фільму, 
Борман і Череп, потрапляють у 
1944 рік, і разом з ними у минуло-
му опиняються ще двоє — молоді 
українці Таран і Сірий, які «грали» 
у війну на іншому боці. Кожен із 
них здійснить свій подвиг...

23:15 «НЕІДЕАЛЬНА ЖІНКА» 

ІНТЕР
Любаня зі своїм 11-річним си-
ном опиняється у тяжкому ста-
новищі. Вона намагається по-
зичити гроші у своєї подруги. Та 
погоджується дати в борг, але з 
умовою, що Любаня допоможе 
їй повернути коханого чоловіка.

23:25 «МАШИНА ЧАСУ В ДЖАКУЗІ»

НОВИЙ КАНАЛ
У 2010 році четверо «геніїв», за-
вдяки своїм експериментам з 
алкоголем, навчилися  управля-
ти просторово-часовим конти-
нуумом. Портал розташований 
безпосередньо в джакузі на 
гірськолижному курорті.

01:40 «ЧОРНЕ ЗОЛОТО» 

НОВИЙ КАНАЛ
Виявлення «чорного» золота на 
Аравійському півострові в 30-ті 
роки ХХ сторіччя викликало 
справжню нафтову лихоманку в 
арабському світі, вплинувши на 
долі як цілих країн, так і окремих 
людей...

06.10 Х/ф «Без особливих 
прикмет»

07.45 Т/с «Шериф-2»
11.30, 02.10 Легенди 

карного розшуку
12.00, 03.40 Агенти впливу
13.00 Х/ф «Марiя з 

Назарета»
15.00 Т/с «Чкалов»
19.00 Т/с «Даїшники»
23.00 Д/с «Таємницi 

кримiнального свiту»
23.30 Х/ф «Джокер»
02.45 Речовий доказ
05.10 Уроки тiтоньки Сови
05.30 Правда життя

06.00 Срiбний апельсин
06.40 Подiї
07.00 Х/ф «Готель для 

Попелюшки»
09.00 Ласкаво просимо
10.00 Герої екранiв
11.00 Т/с «Дорожнiй 

патруль-5»
14.00 Найрозумнiший
15.45 Х/ф «Катине щастя»
19.00, 03.50 Подiї тижня
20.00, 21.00 Т/с «Iнтерни»
23.00 Великий футбол
00.30 Т/с «Шахта»
04.35 Х/ф «Полин – трава 

гiрка»

06.15 Х/ф «Павутина 

Шарлотти»

Маленька Ферн 
вважає порося 
Вілбура особли-
вим. Переїхавши 
у нову комору, 
порося знайо-
миться там з па-
вучихою Шарлот-
тою, з якою у них 
відразу налаго-
джуються тісні 

дружні стосунки.

07.45 Фестиваль гумору 
«Юрмала – 2012»

09.40 Школа доктора 
Комаровського

10.20 Орел та Решка
11.20 Смачне побачення
12.20 Фестиваль гумору 

«Юрмала – 2012»
14.20 Концерт «Парад 

зiрок»
16.10 Т/с «Особливо 

важливе завдяння. 
«Операцiя «Тайфун»

20.00 Подробицi
20.45 Великi танцi
23.15 Х/ф «Неiдеальна 

жiнка»

01.15 Х/ф «Стрiлок»
03.20 Подробицi
04.05 Д/ф «О. Булдаков. Ну, 

ви, блiн, даєте!»

06.00 Х/ф «Помри, але не 
зараз»

07.50 Марiччин кiнозал
08.10 Ремонт +
09.00 Лотерея «Лото-

Забава»
10.10 М/с «Ескiмоска»
10.15 М/с «Чiп i Дейл»
10.40 М/с «Чiп i Дейл»
11.05 Кулiнарнi курси з    

Ю. Висоцькою
11.45 Недiля з Кварталом
12.40 Секретнi матерiали 

шоу-бiзнесу
13.55 Мiняю жiнку-7
15.15 Х/ф «Дружина 

генерала»
19.30 ТСН
20.15 Голос країни-3
22.30 Свiтське життя
23.30 Що? Де? Коли? 

Зiрковi вiйни
00.30 Х/ф «Життєва сила»

Досліджуючи ко-
мету Галлея, кос-
мічна експедиція  
знаходить нову 
форму розумно-
го життя – щось 
на зразок косміч-
них вампірів, які 
черпають енер-
гію зі своїх жертв. 
Узявши цих чудо-
виськ на борт, 
космонавти зро-
били страшну по-
милку.

02.45 ТСН
03.30 Х/ф «Помста»

05.30 Факти
05.50 Свiтанок
06.55 Квартирне питання
07.45 Анекдоти по-

українськи
08.05 Дача
08.35 Основний iнстинкт
09.10 Дивитися всiм!
10.25 ОлiмпiЛяпи
11.30 Козирне життя
12.00 Мульт особистостi
12.35 Кримiнальний облом
13.00 Х/ф «Смертельна 

сутичка»
16.15 Х/ф «Бiй з тiнню-3. 

Останнiй раунд»
18.45 Факти тижня
19.30 Х/ф «Бригада. 

Нащадок»
Відтоді, як заги-
нули друзі Олек-
сандра Бєлова, 
пройшло багато 
часу. Сам Сашко 
змушений хова-
тися. Однак його  
величезні гроші 
не дають спокою 
бандитам, які ви-
рішили знайти їх, 
використовуючи 
сина Олексан-
дра, – Івана Бє-
лова!

21.50 Х/ф «Ми з 
майбутнього-2»

23.45 Т/с «Таксi»
01.05 Х/ф «Iмла»
03.10 Х/ф «Королева 

проклятих»
04.45 Про-Ziкаве.ua

05.05 Нашi улюбленi 
мультфiльми

05.45 Х/ф «Вiрнi друзi»

07.20 Їмо вдома

08.35 Кулiнарна 
династiя

10.30 Караоке на Майданi

11.30 Т/с «Мати-й-мачуха»

15.55 Україна має талант!-5

19.00 Битва екстрасенсiв

20.00 Один за всiх

22.00 Слiдство ведуть 
екстрасенси

01.50 Х/ф «Довгоочiкуване 

кохання»

Історія про те, як 

мати, дочка і ба-

буся шукають 

своє щастя. Ма-

ма Вероніка  

працює у вели-

кій страховій 

компанії, а донь-

ка Даша, сту-

дентка технічно-

го вузу, любить 

заскакувати у 

гості до бабусі – 

Євгенії Василів-

ни.

03.20 Нiчний ефiр

05.40 Т/с «Полювання на 
монстрiв»

06.50 Парад порад
07.45 Церква Христова
08.00 Запитайте у лiкаря
08.25 М/с «Губка Боб 

Квадратнi Штани»
09.00 М/с «Пiнгвiни з 

Мадагаскару»
10.00 М/ф «Скубi-ду! 

Пiрати на абордаж»
11.35 Педан-Притула шоу
13.00 Хто зверху?-2
15.00 Т/с «Щасливi разом»
15.25 Х/ф «Бiлi ціпоньки»
17.45 Х/ф «Тупий i ще 

тупiший»
20.00 Х/ф «Брюс 

Всемогутнiй»
У житті телере-
портера Брюса 
Нолана почалася 
чорна смуга. Але 
раптом стається 
диво! До нього 
звертається Го-
сподь і пропонує 
божественну си-
лу в тимчасове 
користування. 
Нолан зможе хо-
дити по воді, лі-
кувати всі хворо-
би і передбачати 
майбутнє...

22.00 Педан-Притула шоу
23.25 Х/ф «Машина часу в 

джакузi»
01.40 Х/ф «Чорне золото»
03.55 Зона ночi

09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Даша-

дослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго, 

вперед!»
10.40 М/с «Бiлка та Стрiлка. 

Пустотлива сiмейка»
11.05 М/с «Фiксики»
11.40 М/ф «Незнайка на 

Мiсяцi»
13.20 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
15.25 Х/ф «Дiти шпигунiв 

3Д»
17.10 Х/ф «Гарячi 

голови-2»
19.00 Даєш, молодь!
20.00 Вiталька
22.00 Х/ф «Платон»
00.00 Х/ф «Цибульнi 

новини»

07.25, 11.30 Futbol Mundial
08.00 Чемпiонат Iспанiї. 

«Еспаньол» – 
«Валенсiя»

10.30, 11.00 Гра прекрасна
12.00, 20.55, 04.50 

Журнал. Лiга 
чемпiонiв УЄФА

12.30, 13.05, 15.30, 18.00, 
20.30 Футбол live

13.25 ЧУ. Перша лiга. 
«Сталь» – «Арсенал 
Б.Ц.»

15.55 ЧУ. «Говерла» – 
«Металург» (З)

18.25 ЧУ. «Ворскла» – 
«Металiст»

21.55 Чемпiонат Iспанiї. 
«Атлетик» – «Реал»

00.20 ЧУ. «Говерла» – 
«Металург» (З)

06.05 Свiт православ'я
06.40 Смiх з доставкою 

додому
07.10 Панянка i кулiнар
07.40, 23.35 Дружина
09.05 Подорожуй свiтом
09.30 Хто в домi хазяїн?
09.50, 04.30 Ближче до 

народу
10.25 Маю честь запросити
11.10 Граємо в армiю
11.35 Крок до зiрок
12.15 Музична академiя. 

Євробачення
13.05 Кумири i кумирчики
13.35 Шеф-кухар країни
14.25 В гостях у Д. Гордона
15.15 Караоке для дорослих
16.05 Не вiр худому кухарю
16.50 Королева України
17.30 Дiловий свiт. Тиждень
18.05 Українськi хiти
19.45, 22.10 Слов'янський 

базар
20.40, 02.00 Головний 

аргумент
20.50 Офiцiйна хронiка
21.00, 01.20 Пiдсумки 

тижня
21.45, 02.10 Точка зору
22.50 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
00.45 Клуб гумору
02.30 Фольк-music
03.40 Д/ф «Весна пiд 

наглядом. Коли вченi 
розшифровують 
природу»
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ДОСЯГНЕННЯ

ОГОЛОШЕННЯ

ВЕСЕЛИМ ОЛІВЦЕМ

Чоловік  увечері міняє колесо в маши-
ні, до нього підходить юнак і питає:

– Ти це що робиш?
– Колесо знімаю, не видно чи що?!
Юнак жбурляє цеглину в лобове скло:
– А, ну тоді я візьму магнітолу...

*  *  *
– Ти чому не їздиш своїм «Запорожцем»?
– У ньому взимку мотор сильно пере-

грівається.
– А влітку?
– А влітку – дуже сильно перегрівається.

Колектив 
Департаменту 
внутрішнього 
аудиту вітає 
заступника 
директора 
департаменту 
генерал-майора 
КРИВОРУЧКА 
Якова Дмитровича 
із 60-річним 
ювілеєм!
Бажаємо Вам 

міцного здоров’я, широкого життєвого 
шляху та плідної роботи на благо нашої 
Батьківщини! Нехай у задумах завжди буде 
мудрість, у службових справах – підтримка 
однодумців, у серці – сонячно від людської 
вдячності! Нехай життєвий і професійний 
шлях буде наповнений новими злетами та 
досягненнями, а все зроблене Вами добро 
повертається сторицею! Від усього серця 
бажаємо невичерпності життєвих сил, 
наснаги, натхнення та благополуччя! Нехай 
тепло і затишок родинної оселі надійно 
захищають від негараздів, а в майбутньому на 
Вас чекає ще багато наповнених корисними 
справами і земними радощами років. Живіть 
у щасті та благополуччі!

Персонал Львівського прикордонного загону 
щиро вітає з Днем народження заступника 
начальника Львівського прикордонного 
загону – начальника штабу підполковника 
ЧАПЛІНСЬКОГО Івана Павловича.
Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, 
благополуччя, подальших успіхів у будь-яких 
починаннях! Хай Вас підтримують і надихають 
рідні люди, розуміють та допомагають колеги, 
оминають негаразди та непорозуміння. 
Нехай доля збагачує Вас життєвою мудрістю, 
енергією, натхненням та радістю сьогодення!

Колектив Білгород-Дністровського 
прикордонного загону сердечно вітає 
іменинників квітня: підполковника 
ЗАВЕДЕНКА Олександра, майорів – 
СИРОЇДА Андрія, РОГОЖИНА Сергія, 
ВОЇНСЬКОГО Сергія; капітанів – 
ПАНАСЮКА Василя, ПОДОЛЯНА Юрія, 

старших лейтенантів – ВЕСЕЛЬСЬКОГО 
Євгенія,  ДЯЧЕНКА Олександра; 
лейтенантів – ГОРОДНИЧОВА Дмитра, 
ЮРЧЕНКА Олександра, ЧУПРОВУ Олену, 
БОГДАНОВА Юрія, ЯРЕМЧУКА Сергія, 
МАСЛА Сергія; старших прапорщиків – 
ЖУКОВА Олега, СИКМАНОВА Олександра, 
ДЕРЕБЕНСЬКОГО Іллю, БОЙКО Людмилу, 
працівників – ГРЕСЬКО Аллу, ЗАКЛАДНОГО 
Вадима, ДОЛГІХ Володимира!
Щиро зичимо Вам міцного здоров’я, наснаги, 
особистого щастя, родинного благополуччя, 
достатку та успіхів у службі!

Керівництво відділу прикордонної служби 
"Пархоменкове" сердечно вітає з Днем 
народження іменинників квітня: капітана 
СВІРЩА Володимира Володимировича; 
старших прапорщиків – ДОВБИША Євгена 
Миколайовича та ЛЯЩЕНКА Миколу 
Володимировича;  прапорщика СКІЦАЯ 
Ореста Йосиповича; старшин – ВАВРИНЮК 
Наталію Сергіївну, ЗІНЧУКА Сергія 
Миколайовича, ТКАЧУКА Ігоря Івановича 
та МАСЛЮКА Сергія Володимировича, 
сержантів ГАВ'ЯК Інну Василівну та  
РОЖЕЛЮК Любов Михайлівну; молодших 
сержантів – ЛЕБЕДЮК Марію Олександрівну 
та МАРИНЮК Ольгу Миколаївну; старшого 
солдата СОКОЛ Юлію Миколаївну! 
Здоров’я міцного на довгі роки
Бажаєм вам ми усі залюбки.
Хай доля дарує щастя довіку,
Достатку і миру у домі без ліку!
Калиною радість в душі хай квітує,
Сопілка любові серце хвилює,
Назавжди відійдуть печалі й тривоги,
А роси ранкові безмежно і щиро
Щоденно дарують наснагу і силу!

Актив ветеранської організації Одеського 
загону, друзі та рідні щиро й сердечно 
вітають іменинників, народжених у квітні: 
з 60-річчям полковника запасу АРХІПОВА 
Василя Борисовича та з Днем народження 
почесного прикордонника Одеського ПЗ 
полковника запасу СЕЛІВЬОРСТОВА Валерія 
Вікторовича!  Бажаємо міцного козацького 
здоров’я, успіхів у повсякденній праці, 
сімейного благополуччя та особистого щастя!
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Вимоги до кандидата: громадянство України; вища освіта відповідного професійного 
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом у 
державній службі на посаді спеціаліста І або ІІ категорії не менше 1 року або стаж роботи за фахом 
в інших сферах управління не менше 2 років при необхідності, виходячи із виконання структур-
ним підрозділом основних завдань і функцій; вільне володіння державною мовою та вміння пра-
цювати з оргтехнікою.

До заяви на ім’я голови конкурсної комісії додаються такі документи: особова карт-
ка (форма П-2ДС) з відповідними додатками та 1 фотокарткою розміром 4х6 см, копії документів 
про освіту та підвищення кваліфікації, декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за 2012 рік, копія паспорта громадянина України, копія військового квитка 
(для військовослужбовців або військовозобов’язаних), довідка про допуск до державної таємниці 
(у разі його наявності), копія трудової книжки.

Документи приймаються з 5 квітня по 4 травня 2013 року за адресою: 01601, м. Київ-601, 
вул. Володимирська, 26.

За довідками звертатися до управління кадрів за тел. 527-64-24.

Прикордонні герої спортивного року

Валентина ЛАЗАРЧУК 

На заході, організованому 
Національним олімпійським 
комітетом і Міністерством мо-
лоді та спорту України, нашим 
чемпіонам замість спортивних 
костюмів довелося приміряти 
смокінги та пройтися черво-
ною доріжкою.

Ніхто не сперечати-
меться, що відомі боксери-
прикордонники стали «про-
ривом» минулого року. 
Професійні та видовищні бої 

вражали не лише українсько-
го глядача, закордонна публі-
ка вкотре переконалася, що 
український бокс – це той 
рівень, який може послужити 
прикладом для наслідування 
багатьом боксерам світу. 

Отож, кращим боксером 
України минулого року визна-
но олімпійського чемпіона у 
легкій вазі Василя ЛОМАЧЕН-
КА. Нагадаємо, що золото ми-
нулорічних олімпійських ігор 
у Лондоні стало вже другим у 
спортивній кар’єрі боксера. 
Першу свою олімпійську наго-
роду він виборов у Пекіні 2008 

року. А вже наступного року Ва-
силя визнано кращим боксером 
планети незалежно від вагової 
категорії за версією AIBA.

Ùе один прикордонник, 
олімпійський чемпіон Лондо-
на, Олександр УСИК переміг у 
номінації «Народний вибір». n

У Жовтневому палаці столиці України 
зібрався спортивний цвіт української нації, 
аби всьоме в рамках урочистої церемонії 
«Герої спортивного року» вшанувати видатні 
досягнення українських олімпійців. Цілком 
заслужені нагороди не обійшли й зіркових 
прикордонників – Василя ЛОМАЧЕНКА та 
Олександра УСИКА.

Микита 
Старіков
Одеська область. 
Допоможіть знайти 1,5-річного Микитку Старікова! 
25 березня 2013 року приблизно о 15 годині 40 хвилин 
малюк зник з подвір‛я дому по вул. Радгоспна в с. Барабої 
Овідіопільського району .
Прикмети дитини: темне волосся, карі очі. 
Особливі прикмети: на правій нозі коричневий шрам 
округлої форми, на лівій руці червоні алергічні прищі. 


