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Державний кордон України перетнуло

1,9 млн. 
осіб

 420 тис. 
транспортних засобів>

Затримано 
за незаконне 
перетинання 
кордону

39 
осіб

Вилучено

9 од.
зброї

Затримано

на 262 тис. грн.
контрабандних товарів

з них 5 
незаконних мігрантів

> > 73 од.
боєприпасів

ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

ТЕТ-А-ТЕТ

Постійна необхідність бути на зв’язку вже стала 
вимогою сьогодення. Ùо ж казати про важливість 
IT-технологій у діяльності потужних державних 
інституцій. Про новітні технології, комунікації та 
звичайні будні прикордонних зв’язківців «ПУ» 
розмовляв з начальником Головного центру зв`язку, 
автоматизації та захисту інформації Державної 
прикордонної служби України підполковником 
Романом МАШКІНИМ.

ПАЛІТРА КОРДОНУ

Пункт тимчасового тримання (ПТТ) 
Чопського загону – установа особлива. Тут хоча 
і тримають порушників, проте, переважно, 
далеких від криміналу. Звичайно в ПТТ є 
камери, ´рати і навіть запах специфічний 
проте умови для затриманих дозволяють 
їм залишатися у комфорті, задовольняти 
інформаційні, релігійні, правові потреби, а 
також телефонувати на батьківщину.

Дім для незваних гостей

БОРЕМОСЯ ЗІ СТРЕСОМ

Нині все частіше говорять про синдром 
емоційного вигорання. Адже представники 
багатьох професій, чия діяльність пов’язана 
зі спілкуванням, схильні до симптомів 
поступового емоційного стомлення і 
спустошення.

Із запалом працювати 
та не вигоріти

4
стор.

6
стор.

7
стор.

5
стор.

На піку IT технологій
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НОВИНИ

n Нові зарплати 
бюджетників

До кінця травня центральні та 
місцеві органи влади усіх рівнів 
повинні здійснити перерахунок 
заробітної плати працівників 
бюджетної сфери з урахуванням 
збільшення посадового окладу 
(тарифної ставки) працівника 
першого тарифного розряду 
Єдиної тарифної сітки. А це – 
близько 3,5 млн. осіб. Окрім 
цього, донараховані суми 
заробітної плати, починаючи із 
січня поточного року повинні 
бути виплачені одночасно із 
заробітною платою за травень 
2013 року. Відповідне доручення 
дала Міністр соціальної політики 
України Наталія КОРОЛЕВСЬКА. 
Нагадаємо, що 27 березня 2013 
року Уряд підвищив розмір 
посадового окладу працівника 
першого тарифного розряду 
Єдиної тарифної сітки. Таким 
чином, з 1 січня 2013 року розмір 
відповідного окладу зріс до 852 
грн. проти 839 грн., що були у 
грудні 2012 року. 

Олена ОЛЕНИЧ

n Квоти на мак 
і коноплі

Уряд затвердив квоти на 
культивування наркомістких 
рослин, виробництво, 
виготовлення, зберігання, 
ввезення в Україну та вивезення 
з України наркотичних засобів 
і психотропів. Як передає 
Департамент інформації та 
комунікацій з громадськістю 
секретаріату КМУ, ці квоти 
затверджені урядовою 
постановою. При формуванні 
квот враховано потреби закладів 
охорони здоров’я та суб’єктів 
господарювання. Так, визначено, 
що  2013 року культивування 
рослини виду мак снотворний 
дозволено на площі 650 гектарів, 
рослини роду коноплі – 2723 
гектарів. Також визначено квоти 
по 29 позиціях, що визначають 
виробництво, виготовлення, 
зберігання, ввезення на 
територію України та вивезення 
за її межі наркотичних засобів і 
психотропних речовин. 

Максим МАЛОВ

n Адмінпослуги 
надаватимуть 
поштарі

Отримати спрощений доступ 
до адміністративних послуг можна 
вже у 851 відділенні Укрпошти. 
До кінця другого кварталу 
нинішнього року кількість таких 
відділень збільшиться до 3137. 
Про це заявив віце-прем’єр-
міністр Олександр ВІЛКУЛ. 
Клієнти цих установ можуть 
звернутися до фахівців Укрпошти 
за допомогою в оформленні 
запитів та звернень для отримання 
субсидії, оформлення пенсії, 
реєстрації фізичної особи-
підприємця чи встановлення 
пільгового статусу учасника 
або інваліда війни. Послуги 
надаються безпосередньо у 
відділенні або ж вдома у клієнта. 
Працівники пошти забезпечують 
також відправлення документів у 
необхідні державні інстанції.

Ігор ІВАНИЦЬКИЙ

НОВАЦІЇ 

Андрій КОРОТУШАК
підполковник юстиції    

На засіданні Кабінету Міні-
стрів України було представлено 
підготовлений Адміністрацією 
Держприкордонслужби проект 
постанови «Про затвердження 
Порядку надання Державній 
прикордонній службі та вико-
нання нею доручень уповнова-
жених державних органів щодо 
осіб, які перетинають державний 
кордон, та визнання такими, що 
втратили чинність, деяких по-

станов Кабінету Міністрів Укра-
їни». Цей документ підтримали 
усі члени Уряду, відповідно була 
прийнята постанова з такою ж 
назвою. З її прийняттям втрати-
ло чинність положення від 2001 
року, яким раніше регламенту-
вався механізм надання доручень 
прикордонному відомству.

Новий порядок забезпе-
чує право Голови Держприкор-
донслужби, його заступників, 
начальників органів охорони 
державного кордону або їхніх 
перших заступників надавати 
доручення щодо осіб, які перети-

нають державний кордон Укра-
їни. Доручення за їх підписом 
оформляються, надсилаються 
для виконання та беруться на 
контроль.

Згідно з новим порядком 
в перелік державних органів, 
які можуть надавати доручення 
Держприкордонслужбі України 
входять: Генпрокуратура, МВС, 
СБУ, Служба зовнішньої роз-
відки, Управління державної 
охорони, Міндоходів, Держпе-
нітенціарна служба України, 
Головне управління розвідки 
Міноборони та Державна мі-
граційна служба України. Пра-
во підписання таких доручень 
мають міністри (голови служб), 
їхні заступники та керівники те-
риторіальних підрозділів визна-
чених держорганів.  

Затверджений Урядом поря-
док також регламентує вимоги 
щодо оформлення доручення, 
строки перебування доручень на 
контролі (для іноземців та ОБГ 
(при забороні в’їзду в Україну) 
– до 3 років, для українців – не 
більш як на 6 років). 

У переліку доручень, які мо-
жуть надаватися Держприкор-
донслужбі України наступні:

- заборони в’їзду в Україну 
іноземців та ОБГ протягом вста-
новленого строку;

- тимчасового обмежен-
ня у праві виїзду з України, на  
виконання ухвали слідчого судді, 
суду;

- розшуку в пунктах пропуску 
осіб, оголошених у розшук;

- інформування про факт пе-
ретинання держкордону особа-
ми, стосовно яких проводяться 

оперативно-розшукові, контр-
роз відувальні або розвідувальні 
заходи;

- огляду (із залученням у разі 
потреби службових осіб митних 
органів) транспортних засобів, 
на яких прямують особи, та ван-
тажів, що ними переміщуються 
через державний кордон, з метою 
недопущення його незаконного 
перетинання особами, а також 
незаконного переміщення пред-
метів і речовин, заборонених до 
вивезення і ввезення в Україну 
або щодо яких встановлено спе-
ціальний порядок переміщення 
через державний кордон; вияв-
лення викрадених транспортних 
засобів;

- додаткового вивчення за-
конних підстав для перетинання 
державного кордону особами. 

Новий порядок визначає на-
ступні підстави для відмови у 
прийнятті доручення до вико-
нання:

- доручення подано не упов-
новаженим органом чи особою;

- до доручення не додано ко-
пії відповідних документів;

- відомості про особу не за-
значені у повному обсязі;

- їх виконання призведе до 
порушення законодавства та 
прав людини.  

Доручення Держприкордон-
службі надсилаються на адресу 
визначеного Адміністрацією 
Держприкордонслужби орга-
ну – Головного центру обробки 
спеціальної інформації. Вико-
нання доручень здійснюється в 
пунктах пропуску через держав-
ний кордон під час перевірки 
документів.                                    n

Діємо за дорученням 

 
 

 
 

 
 

 
  

КАДРОВА ПОЛІТИКА ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ

Олена ТАЩИЛІНА

Документ розроблено Нац-
держслужбою України з метою 
удосконалення організаційних 
засад державної служби з ураху-
ванням компетентнісного під-
ходу та формування висококва-
ліфікованого кадрового складу 
державної служби.

 Державну цільову програму 
передбачається реалізувати в два 
етапи. Перший етап (2013-2014 
роки) співпадає з часом підго-
товки та впровадження нової 
редакції Закону України «Про 
державну службу» і має на меті 
послідовне створення системи 
управління людськими ресурса-
ми за компетентнісним підходом, 
забезпечення прозорих механіз-
мів вступу на державну службу 
та її проходження, відкритості у 
роботі органів виконавчої влади.

Другий етап (2015-2016 роки) 
визначається як стандартизація 
та інформаційно-технологічне 
супроводження кадрових про-
цесів на основі профілів про-
фесійної компетентності посад 

державної служби, формування 
інституціональної спроможності 
служб персоналу державних ор-
ганів, органів влади Автономної 
Республіки Крим щодо страте-
гічного планування управління 
людськими ресурсами, розроб-
лення індивідуальних планів роз-
витку державних службовців і 
супроводження їх просування по 
службі.

Прогнозний обсяг фінансо-
вих ресурсів на 2013-2016 роки 
становить близько 36 млн. грн., з 
них за рахунок коштів державно-
го бюджету  – 24 млн. грн., між-
народної технічної допомоги –  
12 млн. гривень.

Передбачені в рамках Держав-
ної цільової програми завдання 
щодо створення ефективної сис-
теми управління персоналом на 
державній службі стануть переду-
мовою для подальшого здійснення  
заходів, спрямованих на модерні-
зацію державного управління на 
основі демократичних цінностей 
і принципів ефективного уряду-
вання.                                                n

Дорожня карта реформи 
держслужби
Кабінет Міністрів України 
затвердив Державну 
цільову програму розвитку 
державної служби на 
період до 2016 року. 

Олег БОЙКО

Адже, як стверджують автори 
Закону, сьогодні контроль за досто-
вірністю та повнотою декларування, 
а також за відповідністю між фак-
тичним матеріальним станом декла-
рантів та їхніми офіційними дохода-
ми, фактично не проводиться, що 
дає можливість приховувати факти 
отримання неправомірної вигоди. 

Крім того, передбачено дета-
лізувати форму декларації з метою 
забезпечення можливості вияв-
лення на її підставі конфлікту ін-
тересів. Розширено також перелік 
родичів чиновників, які мають по-
давати декларації, а також із 150 

тисяч гривень до 80 тисяч гривень 
знижено мінімум разової витрати, 
яку необхідно декларувати. 

У відповідності з прийнятим рі-
шенням, декларації за новими пра-
вилами чиновники та їхні родичі 
будуть заповнювати з 2014 року

Також пропонується запро-
вадити механізми проведен-
ня антикорупційної експертизи 
нормативно-правових актів або 
проектів нормативно-правових 
актів. Як стверджують законодав-
ці, чинні документи містять чис-
ленні корупціогенні фактори, які 
характеризуються нечітким визна-
ченням функцій, прав, обов'язків і 
відповідальності органів державної 
влади й місцевого самоврядуванн 
та інших.                                                   n

Антикорупційний
механізм удосконалено

Верховна Рада України ухвалила антикорупційний 
Закон, яким визначено механізм фінансового контролю 
чиновників і їхніх близьких осіб шляхом запровадження 
перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру.
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ГАРЯЧІ БУДНІПАМ’ЯТЬ

ШАНА НАЩАДКІВ

ПРИКОРДОННИЙ СПОРТ

n У неспокійних 
лісах Буковини

На ділянці ВПС 
«Красноїльськ» прикордонний 
наряд від мобільної застави 
«Чернівці» виявив за 200 метрів 
до загороджувального паркану 
підводу, на якій знаходилися 
10 ящиків сигарет. Оскільки 
власник гужового транспорту 
був відсутній, охоронці рубежу 
негайно розпочали його пошук. У 
ході пошукових дій, на відстані 500 
метрів до кордону, правоохоронці 
затримали власника підводи, 
щоправда іншої, яка на той 
час перевозила 40 пакунків із 
цигарками. Тютюнові вироби 
разом із підводами доправили 
до прикордонного підрозділу. 
Представники митниці оцінили 
їх вартість у майже 180 тисяч 
гривень. Контрабандиста, яким 
виявився 40-річний місцевий 
мешканець, притягнуто до 
адміністративної відповідальності.

Сергій БРОВКО 

n Акумульована 
кава

Велику партію контрабандної 
кави виявили нещодавно в 
пункті пропуску «Рава-Руська» 
прикордонники Львівського 
загону спільно з працівниками 
митниці. Під час перевірки 
вантажівки «Вольво», яка 
прямувала в Україну, в ящиках для 
акумуляторів працівники пункту 
пропуску виявили 342 коробки 
з меленою кавою  «Якобс» 
загальною вагою 1 026 кілограмів. 
Товар вилучили та передали до 
митниці. Попередня сума оцінки 
товару сягнула понад 100 тисяч 
гривень.

Ярослава МЕЛЬНИК

n Півмільйона у … 
бюстгальтері

У пункті контролю «Конотоп», 
здійснюючи прикордонно-митне 
оформлення потяга «Жмеринка–
Москва», правоохоронці звернули 
увагу на те, що провідниця одного 
з вагонів помітно хвилюється. Під 
час спілкування з охоронцями 
рубежу 33-річна українка зізналася, 
що приховала у бюстгальтері 500 
тисяч російських рублів, які таким 
чином намагалася перевезти через 
державний кордон. Вилучені 
кошти передано працівникам 
митниці, а на провідницю складено 
відповідні процесуальні документи.

Роман ТКАЧ

n Афганці 
не попливли

Останньою, але нездоланною 
межею для п’яти нелегалів-
афганців на шляху до ЄС 
виявилася ріка Тиса. На її 
березі іноземців у темряві за 
допомогою приладу нічного 
бачення виявив патруль відділу 
«Саловка» Чопського загону. На 
угорський берег чотири чоловіки 
та жінка планували перебратися 
двома гумовими човнами, 
які правоохоронці знайшли 
неподалік. Міру відповідальності 
затриманих порушників 
визначить суд.

 Роман ПАВЛЕНКО

Мар’яна МАРКОВИЧ

Військовослужбовці ОКПП взяли 
участь у святковому параді, що прой-
шов центральною вулицею Бориспо-
ля. Також прикордонна салютна гру-
па відвідала Книшове кладовище, де 
перепоховані останки 494 захисників 
Вітчизни, котрі загинули у вересні 
1941-го року, серед яких також остан-
ки вартових кордону. 

У селі Іванків Бориспільського 
району пройшли урочистості з на-
годи відкриття пам’ятника воїнам, 
які захищали Київщину від фашист-
ських загарбників. Участь у мітингу-
панахиді та покладанні квітів у селі 

Іванків також взяли начальник 
ОКПП «Київ» Сергій МУЛ, сіль-
ський голова Анатолій ТУР і ветера-
ни села, яких щороку стає все менше. 

Крім цього, напередодні свята в 
ОКПП «Київ» для персоналу  час-
тини  був організований крос, при-
свячений Дню Перемоги. Військо-
вослужбовці на чолі з керівництвом 
ОКПП «Київ» змагалися у польових 
умовах. У куряві та під палючим сон-
цем доводилося прикордонникам 
здобувати перемогу і демонструвати 
свої фізичні можливості.  На фініші 
на учасників кросу чекав чай, а на-
стрій підіймали мелодії військових 
пісень. Кращих спортсменів  нагоро-
дили грошовими преміями.            n

Одним днем  
подвиг не оціниш

Пік заходів із вшанування Дня Перемоги уже 
минув, проте його відголоски залишаться ще 
довго, а хотілося б, щоб не затихали взагалі. 
Бо відголоском ратного подвигу людей, які 
завершили війну, для нас, нащадків, є десятки 
років мирного життя. Персонал і ветерани 
ОКПП «Київ», де вміють шанувати пам’ять 
героїв минулого, свято Перемоги відзначив 
різнопланово й одним днем не обмежився.  

Людмила 
КАТЕРИНИЧ

 – Чудова зміна нам 
росте!, – із захопленням 
зазначив капітан у від-
ставці Борис Афанасійо-
вич ПЕТРОВ – ветеран 
Могилів-Подільського 
загону, його жива історія. 
– У березні 1944-го року 
я та ще шістдесят моло-
дих хлопців з Могилева 
добровольцями пішли на 
фронт, – пригадуючи ті 
далекі часи, розповідав 
ветеран дітям. – У складі 
24-го прикордонного за-

гону, звільняючи Європу 
від «коричневої чуми», 
ми пройшли вогняними 
дорогами Румунії, Угор-
щини, Австрії та Чехії. 
Вижити у цій війні нам 
допомогла прикордонна 
дружба та взаємовируч-
ка. Їм ми, ветерани, вірні 
залишаємося і понині. 

Капітан у відставці, 
колишній боєць 58-го 
прикордонного загону 
89-річний Геннадій Сер-
гійович ПІЧУГІН, радо 
зустрівши юних артистів, 
повідав їм про службу на 
радянсько-китайському 
кордоні: 

— І хоча війна з фа-
шистами проходила за 
тисячі кілометрів від 
нас, нам, як кажуть, 
клопоту вистачало, адже 
кордон і на Далекому 
Сході потребував неаби-
якої пильності! Кожен 
з нас добре це розумів, 
але ми не полишали 
надії бути на діючому 
фронті. 

 У листопаді 1944-го 
року доля привела молодо-
го бійця-прикордонника 
на Західну Україну, де він 
та його бойові побратими 
брали участь у бойових 
діях з ворогом.

Із непідробною ці-
кавістю діти слухали 
ветеранів. Така зустріч, 
безумовно, залишить 
слід у їхніх молодих ду-
шах, пробудить почуття 
патріо тизму та любові 
до рідної землі. Адже, 
маючи на час війни по 
неповних 18 років, Бо-
рис ПЕТРОВ та Геннадій 
ПІЧУГІН, як і мільйони 
їхніх співвітчизників, 
взяли в руки зброю, щоб 

захистити життя майбут-
ніх поколінь. Це – зразок 
для наслідування. 

Зустріч з ветерана-
ми закінчилася виступом  
вокального ансамблю 
«Юний прикордонник», 
який подарував солдатам 
Перемоги попурі на теми 
пісень Великої Вітчизняної, 
що зворушили їх до сліз, не-
зримо повернувши у часи 
далекої молодості, обпале-
ної війною.                            n

Єднання сердець
Весняного святкового дня не приховували щирої радості ветерани-
прикордонники, учасники Великої Вітчизняної війни Борис ПЕТРОВ 
та Геннадій ПІЧУГІН. Дев’ятого травня — у День Великої Перемоги 
— до їхніх осель завітали представники Могилів-Подільського 
прикордонного загону, а з ними і дитячий вокальний ансамбль міської 
школи мистецтв «Юний прикордонник». 

Ярослава МЕЛЬНИК

Під час при кор донно-пред-
ставницької зустрічі начальник від-
ділу прикордонної служби «Пархо-
менкове» Львівського загону майор 
Роман ТОМКІВ і помічник при-
кордонного уповноваженого Рес-
публіки Польща на Надбужанській 
ділянці польсько-українського кор-
дону майор Даріуш ЛОПАТСЬКИЙ 
обговорили стан взаємодії в сфері 
охорони державного рубежу та здій-
снення прикордонного контролю у 
пункті пропуску «Устилуг», а також 
питання організації спільних патру-
лювань. Після плідних перемовин 
офіційну частину зустрічі гармо-
нійно доповнив футбольний матч 
між командами «Прикордонник» 
Львівського прикордонного загону 
та «Страж Гранічни» Надбужан-
ського відділу Прикордонної Варти 
Респуб ліки Польща. 

Після свистка арбітра спор-
тивний поєдинок між колегами 
розпочався активними атаками та 
контрвипадами. Спершу коман-
ди довгий час не могли підкорити 
ворота суперників, раз за разом 

перевіряючи на міць їхню оборону. 
Врешті-решт, наш нападник, ка-
пітан Юрій КУЗМЕНКО, відкрив 
рахунок – 1:0 на користь україн-
ських «зелених кашкетів». Після 
цього гра стала більш відкритою, 
безкомпромісною, а головне – ре-
зультативною. Збірні перейшли 
від позиційного до атакувального 
футболу, отож рахунок на табло 
змінювався неймовірно швидко. 
Гравці «Прикордонника» на чолі 
з капітаном команди майором Ро-
маном ТОМКІВИМ провели низ-
ку результативних атак, в резуль-
таті чого до кінця першого тайму 
добре відірвалися від своїх супер-
ників на полі – колег у житті. 

З початку другого тайму «Стра-
жі» намагалися скоротити розрив, 
чим забезпечили видовищний 
футбол для глядачів. Польські вбо-
лівальники гучними скандування-
ми супроводжували кожен їхній 
випад. Активні атаки, контратаки, 
хитрі розпасовки та комбінації на-
падників з обох сторін тримали в 
напруженні всіх уболівальників. 
М’ячі залітали у сітки обох воріт, 
проте спортивна Фортуна була на 
боці львів’ян, які й перемогли в ре-
зультаті.                                                n

Матч професійної 
дружби
Прикордонники завжди вирізнялися корпоративним 
духом. Причому це стосується як взаємовідносин 
усередині кожного загону чи підрозділу, так і взаємин 
із охоронцями рубежу з суміжних країн. Яскравим 
свідченням цьому є нещодавня прикордонно-
представницька зустріч у пункті, після якої 
відбувся футбольний матч українських і польських 
правоохоронців. 
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ТЕТ-А-ТЕТ

Роçмовляв Максим СІБУРОВ,
ôото Валерія ОЛІЙНИКА

– Ðîìàíå Îëåêñàíäðîâè÷ó, âæå ìèíóëî 
ìàéæå ï³âòîðà ðîêó ÿê Öåíòðàëüíèé âóçîë 
çâ’ÿçêó ðåîðãàí³çîâàíèé ó Ãîëîâíèé öåíòð 
çâ`ÿçêó, àâòîìàòèçàö³¿ òà çàõèñòó ³íôîð-
ìàö³¿. Â ÷îìó æ áóëà íåîáõ³äí³ñòü òàêî¿ 
ðåîðãàí³çàö³¿?

– Головна мета – оптимізація організа-
ційної структури Держприкордонслужби, 
підвищення ефективності управління. Го-
ловний центр – це вже не класичний орган 
забезпечення, а сучасний функціонально 
орієнтований орган, здатний виконувати 
завдання за призначенням, які, до речі, 
дуже різнопланові. Це й забезпечення вуз-
лів зв’язку пунктів управління АДПСУ та 
частин, які дислокуються в Києві, підтри-
мання сталого і безперебійного обміну ін-
формацією в межах усього відомства, її за-
хист, утримання інформаційних ресурсів, 
які накопичуються в Службі. Крім того, 
ми повинні тримати руку на пульсі роз-
витку інформаційно-телекомунікаційних 
технологій, аби в подальшому застосову-
вати їх в охороні державного кордону. Для 
цього у нас створено 5 центрів, які вико-
нують чітко визначені вузькоспеціалізова-
ні завдання.

– Íåäàðåìíî êàæóòü, ùî çâ'ÿçîê – öå 
íåðâ óïðàâë³ííÿ. ßê æå â³í âèãëÿäàº â Äåðæ-
ïðèêîðäîíñëóæá³ ñüîãîäí³?

— Основою вже багато років все ж 
таки залишається проводовий зв'язок. 
Він функціонує в ДПСУ, але поступово 
трансформується в площину цифрових 
телекомунікаційних мереж на базі оптово-
локонних ліній зв’язку. Сьогодні головні 
зусилля направлені на розвиток косміч-
ного та мобільного зв’язку. Без цього не-
можливо забезпечити якісний аудіо, відео 
й відеоконференцзв’язок, який вже став 
нормою службової діяльності відомства. 
Ùе один вид – радіозв’язок. Він розви-
вається і є дуже важливим у нашій справі. 

Слід додати, що за 1,5 року існуван-
ня Головного центру створено 14 рухо-
мих апаратних зв’язку стратегічного, 
оперативно-тактичного та тактичного 
рівнів. На них встановлено найсучасні-
ше обладнання та підтримуються усі види 
зв’язку, від проводового до космічного. 
Скажімо, минулого року апаратна стра-
тегічного рівня СКІТА-03/МК, техніч-
ний проект якої ми розробили власними 
силами, була презентована Президентові 
України. Технічне обладнання, яке в ній 
застосовується, відповідає кращим світо-
вим стандартам.

Також у всіх регіональних управліннях 
введені до штату апаратні СКІТА-02. Це 
сучасна й ефективна техніка. Крім того, 
ми розробили та запровадили, на жаль, 
у єдиному зразку, апаратну тактичного 
рівня СКІТА-04 на базі автомобіля Lend 
Rover. До речі, ця апаратна планується до 
активного використання за призначенням 
в охороні державного кордону.

З метою розвитку та удосконалення 
первинної мережі забезпечено підключен-

ня до відомчої телекомунікаційної мережі 
ДПСУ 47 цифрових потоків, з яких 41 ка-
нал підключено до віртуальної приватної 
мережі ПАТ «Укртелеком» за сучасною 
технологією MPLS, 6 – через оператора 
«Датагруп». 

Забезпечено функціонування корпора-
тивної мережі стільникового радіозв’язку: 
здійснено підключення номерів фіксова-
ного телефонного зв’язку ПрАТ «Київ-
стар» до центрів управління службою 182 
відділів прикордонної служби.

– Ç îñíîâíèõ çàâäàíü âèõîäèòü: Ãîëîâíèé 
öåíòð çàáåçïå÷óº íàäõîäæåííÿ äî îðãàí³â ³ 
ï³äðîçä³ë³â îõîðîíè äåðæàâíîãî êîðäîíó 
òåõí³÷íèõ çàñîá³â çâ’ÿçêó?

– Так, взагалі це робиться задля цен-
тралізації процесу оснащення прикордон-
ників такою технікою, що дозволяє відом-
ству планово, систематично та без збоїв 
виконувати завдання за призначенням.

– ßêèì ÷èíîì âñ³ ö³ òåõí³÷í³ çàñîáè 
ïåðåòâîðþþòüñÿ â ³íôîðìàö³éíî-òåëå-
êîìóí³êàö³éí³ ñèñòåìè?

– Вже історично склалося, що ми тісно 
співпрацюємо з Інститутом програмних 
систем Національної академії наук Укра-
їни стосовно всіх науково-дослідних робіт 
і розробки системи ГАРТ.

До речі, минулого року у взаємодії з 
підрядними організаціями було розроб-
лено 5 мобільних програмно-технічних 
комплексів автоматизації прикордонного 
контролю ГАРТ-1/П. Це мобільні пунк-

ти пропуску, які в повній мірі дозволяють 
здійснювати пропускні операції в авто-
матизованому режимі. Є багато інших на-
працьованих систем і засобів, які плану-
ється реалізувати в найближчі роки. 

– Òîáòî, çàéìàºòåñÿ ùå é íàóêîâîþ ðî-
áîòîþ?

– Можна й так сказати. Однак необ-
хідно дещо роз’яснити. Торік Головним 
центром розроблено спеціальну комп-
лексну апаратну СКІТА-05 ПУ/ТС для 
використання в автономному режимі на 
морській ділянці державного кордону. Це 
мобільний варіант пункту управління тех-
нічного спостереження, однак із значно 
ширшими можливостями. Апаратна вста-
новлена на автомобілі ГАЗ-66, в ній змон-
товано радіолокаційні засоби передачі да-

них, мобільний, радіо і космічний зв'язок 
тощо. Після того як ми презентували цю 
апаратну керівництву Служби, було при-
йнято рішення ввести в штат Головного 
центру відділ розробки та досліджень но-
вітніх засобів (систем) зв’язку, автомати-
зації та захисту інформації – дослідний 
полігон. Його призначення – вивчення 
та запровадження сучасних зразків такої 
техніки.

– Ðîìàíå Îëåêñàíäðîâè÷ó, ðîçêàæ³òü, 
áóäü-ëàñêà, â ÷îìó ïîëÿãàº íåîáõ³äí³ñòü 
êîñì³÷íîãî çâ’ÿçêó äëÿ «çåëåíèõ êàøêåò³â»? 
Íàñê³ëüêè öå äîðîãî îáõîäèòüñÿ â³äîìñòâó?

– Держприкордонслужба була одним 
з перших органів виконавчої влади, який 
запровадив у себе космічний зв'язок. Отож 
у відомстві він функціонує вже понад 10 
років. Спершу його основним завданням 
було налагодження зв’язку з важкодоступ-
ними прикордонними підрозділами. Сьо-
годні на кордоні встановлено 347 станцій 
такого типу.

Ùодо дороговизни. Якщо оцінювати 
за критеріями ефективність/вартість – 
це набагато дешевше, ніж забезпечувати 
на деяких ділянках кордону прокладан-
ня нових ліній зв’язку та їх утримання. 
Водночас техніка, що забезпечує кос-
мічний зв'язок, наразі потребує модерні-
зації. Над цим сьогодні ми дуже плідно 
працюємо.

До речі, дуже великим проривом у на-
шій діяльності стала розробка 6 мобільних 

комплектів, призначених перш за все для 
авіаційних і морських підрозділів. Вони 
можуть встановлюватися на будь-який 
літальний апарат, що є у відомстві, забез-
печує надійний зв'язок, надає координати 
переміщення літака чи вертольота в ре-
жимі онлайн. Тобто забезпечує не лише 
можливість контролю обстановки, а й по-
силює безпеку польотів. Такі комплекти 
ми встановлюємо й на кораблі Морської 
охорони.

Ùе однією перспективною розроб-
кою в рамках розвитку центрів управ-
ління службою є система, яка дозволить 
контролювати переміщення прикордон-
ного наряду в режимі реального часу. Для 
цього є відповідні сучасні пристрої, які 
базуються на основі технології мобільно-
го зв’язку.

– Ìàºòüñÿ íà óâàç³ ìîá³ëüíèé òåëåôîí?
– Ні, це так-звані трекери, орієнтовані 

як на передачу інформації про місцезна-
ходження, так і забезпечення можливості 
телефонного зв’язку та передачі даних. 
Вивчається також можливість передачі ві-
деоінформації.

– Ö³êàâî, ÿê íàëàãîäæóºòå çàõèñò öèõ 
äàíèõ?

– Нині вже затверджено відповідні до-
кументи на рівні держави, які вимагають 
надійно захищати інформацію, що нале-
жить державі та циркулює в органах влади. 
За участі Головного центру впроваджують-
ся спеціальні комплексні системи захисту 
інформації на відповідні мережі Держпри-
кордонслужби. Для цього закуповуєть-
ся вітчизняне обладнання, яке пройшло 
експертизу у Службі спеціального зв’язку 
і захисту інформації. Ми є учасниками до-
сліджень такого обладнання. 

– Âðàõîâóþ÷è ñïåöèô³÷í³ñòü âàøî¿ ä³-
ÿëüíîñò³, ÿê ó Ãîëîâíîìó öåíòð³ â³äáóâàºòü-
ñÿ äîá³ð ôàõ³âö³â?

– Кадри – це наше найбільш болюче 
питання, й ситуація з укомплектуванням 
доволі складна. Як правило, добір ми здій-
снюємо за рахунок випускників вищих 
навчальних закладів, приходять люди й із 
запасу. Однак цього недостатньо, ще по-
трібні роки навчання у нашому колективі, 
аби новоприбула людина за своїм фаховим 
рівнем відповідала тим вимогам, які необ-
хідні для роботи в центрі. Наразі ми відчу-
ваємо гостру необхідність у спеціалістах із 
захисту інформації. Є в Україні відповідні 
виші, які займаються підготовкою таких 
фахівців. Сподіваємося, нинішнього року 
декілька таких випускників поповнять 
наші лави.

– Ðîìàíå Îëåêñàíäðîâè÷ó, ÿêèìè Âàì 
áà÷àòüñÿ ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó Ãîëîâíîãî 
öåíòðó?

– Одне з основних завдань розвитку 
– продовжити формування в персоналу 
високої фаховості. Повторюся: це не один 
рік напруженої праці. Ùе одним перспек-
тивним кроком, важливість якого неодно-
разово відмічалася керівництвом Служби, 
є досягнення забезпечення зв’язком та 
інформаційними ресурсами в межах єди-
ного інформаційного простору. Крім того, 
необхідно створювати нові цифрові пото-
ки, продовжити переоснащення польових 
вузлів зв’язку тощо.

– Îäíàê â îñíîâ³ óñï³õó êîæíî¿ îðãàí³çà-
ö³¿ ëåæèòü ïðîôåñ³îíàë³çì ³ ôàõîâ³ñòü êàä-
ð³â. Õòî æ ³ç çâ’ÿçê³âö³â Ãîëîâíîãî öåíòðó 
çâ`ÿçêó, àâòîìàòèçàö³¿ òà çàõèñòó ³íôîð-
ìàö³¿ çàñëóãîâóº íàéá³ëüøî¿ ïîâàãè çà ñâî¿ 
ïðîôåñ³éí³ ÿêîñò³?

– У нас проходять службу багато лю-
дей, які внесли чималий внесок у розвиток 
центру. В нас чудовий і дружний колек-
тив, який старанно виконує свої служ-
бові обов’язки. Однак найбільш вагомий 
вклад в розбудову Головного центру зро-
били полковник Анатолій КОРЧАК, під-
полковник Олексій ПЕТЕРЧУК, майори 
Олег ІЛЬЄНКО, Олександр МЕТАСОВ, 
Володимир ІВАНИЦЬКИЙ, капітан Сер-
гій УШИНСЬКИЙ, старші лейтенанти 
Ігор БОБЕНЬ і Максим ПОЛІÙУК.         n
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ПОСВЯТА ВЕТЕРАНУ

ДЕНЬ ЧАСТИНИ

Радіє душа спогадами
Подумки він мимоволі усе частіше повертається до днів минулих, до того часу, коли, 
образно кажучи, творив свою власну долю. І тоді невмолимо постає перед ним одне 
питання: «Ну і як ти прожив свої найкращі роки, що залишив у спадщину своїми діяннями».

1987-й рік. Зліва: начальник військ Західного прикордонного округу генерал-
лейтенант Ілля Калініченко вручає перехідний Червоний прапор переможцям 
– батальйону зв’язківців. Справа: комбат підполковник Павло Гусак і началь-
ник штабу майор Анатолій Панасенко. (Фото з архіву Анатолія Андрійовича).

Михайло КОСТЮК

Військове містечко було розташоване на Соло-
м’янських пагорбах, де грізного 1941 року проходила 3-я 
лінія оборони міста-героя Києва. Першим командиром 
став підполковник Сичов Іван Радіонович (1963-1967). 
Значний внесок у розбудову новоствореного колективу 
внесли і командири, які очолювали його пізніше: пол-
ковники Майсурадзе Петро Семенович, Свистун Мико-
ла Єгорович, Гуцалов Валерій Петрович, Гусак Павло Пи-
липович, Панасенко Анатолій Андрійович і Кирій Олег 
Анатолійович.

За службові успіхи, бойову готовність, високу вій-
ськову дисципліну військова частина сім разів (1974, 
1976, 1978, 1984, 1986, 1987, 1990 роки нагороджувалася 
перехідним Червоним Прапором Військової Ради При-
кордонних військ КДБ СРСР та тричі (1977, 1978, 1981 
роки) Почесною грамотою Військової Ради Прикордон-
них військ КДБ СРСР. Згідно з наказами АДПСУ за ви-
сокі результати в оперативно-службовій діяльності з охо-
рони державного кордону України в 2009 та 2010 роках 
частина нагороджувалася грамотами.

За ратну працю сотні прикордонників-зв’язківців, 
представників інших категорій персоналу нагороджува-
лися орденами та медалями. Так, орденом «За службу Ві-
тчизні» нагороджені полковник Майсурадзе П.С. та ма-
йор Курбанов Г.К., орденом Червоної Зірки нагороджено 
полковника Гусака П.П.

У зв’язку із збільшенням кількості прикордонних час-
тин 1992 року Окремий батальйон зв’язку було реорга-
нізовано в Окремий полк зв’язку, а з серпня 2003 року, у 
зв’язку з прийняттям Закону України «Про Державну при-
кордонну службу України», – в Центральний вузол зв’язку.

Днем частини вважається – 28 травня на честь вру-
чення начальником військ Західного прикордонного 
округу генерал-майором Івановим Б.А Бойового Черво-
ного Прапора і Грамоти Президії Верховної Ради СРСР.

3 01 жовтня 2011 року Центральний вузол зв’язку 
реорганізовано в 130-й Головний центр зв’язку, авто-
матизації та захисту інформації, який призначений 
для забезпечення функціонування, розвитку і бойо-
вої готовності вузлів зв’язку пунктів управління Ад-
міністрації Державної прикордонної служби України 
та органів Державної прикордонної служби України, 
які дислокуються в місті Києві; вводу, забезпечення 
функціонування інформаційних, телекомунікаційних 
та інформаційно-телекомунікаційних систем Держ-
прикордонслужби, а також забезпечення захисту ін-
формації в них. 

Основними підрозділами Головного центру є: центр 
забезпечення функціонування систем зв’язку та автома-
тизації, центр рухомих засобів зв’язку та автоматизації, 
центр технічного забезпечення систем зв’язку та автома-
тизації, центр технічного та криптографічного захисту ін-
формації, центр логістики, відділ розробки та досліджень 
новітніх засобів (систем) зв’язку, автоматизації та захисту 
інформації – дослідний полігон.

Історія та військові традиції цієї військової частини 
складалися у ході повсякденної служби. Персонал брав 
участь у всіх сферах життєдіяльності Державної при-
кордонної служби і суспільства, у різних регіональних 
навчаннях центр демонстрував високу професійну під-
готовку і злагодженість, високі морально-психологічні 
якості. 

Сьогодні Головний центр зв’язку, автоматизації та 
захисту інформації є сучасним функціонально орієнто-
ваним органом забезпечення Державної прикордонної 
служби та важливим структурним елементом системи 
Інтегрованого управління кордонами.                                 n

Півстоліття – зв’язок  
нормальний!
У травні нинішнього року Головний центр 
зв’язку, автоматизації та захисту інформації 
Державної прикордонної служби України 
святкує визначну дату – 50 років з дня свого 
заснування. Історія військової частини бере 
свій початок з 8 травня 1963 року, коли у складі 
військ Західного прикордонного округу було 
створено 130-й Окремий батальйон зв’язку, який 
забезпечував надійний зв’язок  
між управлінням округу  
та прикордонними  
частинами. 

Василь КЛИМЕНКО

А згадувати моєму співроз-
мовникові – полковнику у від-
ставці ПАНАСЕНКУ Анатолію 
Андрійовичу є що. І сільську 
батьківську хату на рідній Сум-
щині, і їхнє з братом Володими-
ром злиденне повоєнне дитин-
ство, і радість школяра, коли з 
першого до випускного класу був 
одним із кращих учнів. Мріяв 
про професію журналіста, а доля 
розпорядилася по-своєму – він 
має бути військовим. І став Ана-
толій ПАНАСЕНКО курсантом 
Орловського вищого воєнного 
командного училища зв’язку. Не 
за одне десятиліття своєї служби 
він жодного разу не зрадив про-
фесії – вона назавжди стала його 
як би обраницею.

Проте була аж ніяк не ласка-
вою, поблажливою до молодого 
лейтенанта, коли він розпочав 
свою офіцерську кар’єру у ба-
тальйоні зв’язку тодішніх при-
кордонних військ, що дислоку-
вався на околиці Києва.

Перша доля посада була тра-
диційною – командир взводу. 
Підлеглі курсанти – майбутні 

зв’язківці державного кордону. 
Під час навчання і проявилися 
найбільш характерні риси моло-
дого взводного – висока вимо-
гливість, помножена на власний 
приклад. «Наш взводний – 
зв’язківець вищого класу» – саме 
таку оцінку заслужив у підлеглих 
на початку своєї офіцерської 
кар’єри Анатолій ПАНАСЕНКО. 
А старші командири, як і годить-
ся, також уважно приглядалися 
до нього і робили свої висновки. 
На перспективу.

Вона ж, як з’ясувалося зго-
дом, була для офіцера профе-
сійно схильною. Швидко ми-
нали вщент наповнені службою 
роки. На погонах прикордонни-
ка Анатолія ПАНАСЕНКА уже 
з’явилася перша зірка старшого 
офіцера. За його плечима — з 
відзнакою закінчена Академія 
зв’язку та беззаперечний автори-
тет у військовому колективі, що 
став для нього як рідним. Він на-
вчав інших і сам навчався. Чого? 
У кого?

– У своїх перших командирів, 
– згадує нині полковник у від-
ставці. – А найбільше усе-таки у 
тодішнього комбата полковника 
МАЙСУРАДЗЕ Петра Семено-

вича. Надзвичайно ерудований, 
високої офіцерської культури, 
знавець-професіонал він усіх нас 
навчав найголовнішого – бути 
вимогливим на службі у першу 
чергу до себе, а вже потім до під-
леглих і поважати у кожному з 
них людину.

Цього «заповіту» фронтови-
ка намагалися дотримуватися 
всі офіцери й прапорщики їх-
нього батальйону, згодом реор-
ганізованого в окрему військову 
частину – полк зв’язку. Призна-
чення начальником штабу полку 
майора Анатолія ПАНАСЕН-
КА ні у старших начальників, 
ні в колективі прикордонних 
зв’язківців не викликало жод-
них сумнівів. Новий начштабу, 
як і до цього на інших посадах, 
з притаманним йому завзяттям 
працював над тим, щоб їхня 
військова частина за показни-
ками службово-бойової діяль-
ності та дисципліни перебувала 
серед кращих. Не змінив він 
свого стилю роботи з підлегли-
ми і тоді, коли, звільнившись 
за вислугою років у відставку, 
полковник Павло ГУСАК «здав» 
свій полк полковнику Анатолію 
ПАНАСЕНКУ.

…Шістдесят перша весна, 
віриться, що їх буде ще дуже ба-
гато, видзвонює життєву долю 
колишнього сільського хлопця. 
Багато змін відбулося за так звані 
роки «після служби». Немає уже 
безмежно любимих ним батьків, 
згас й чарівний, солов’їний го-
лос, коли в години дозвілля був 
незмінним заспівувачем укра-
їнських народних пісень, у які 
він, уже ветеран, залишається 
незмінно закоханим. Зате по-
ряд є вірна надійна дружина, 
мати двох дорослих синів і ба-
буся першої онучки Катрусі, яка 
своїм дитячим щебетом, ніби 
чарівним бальзамом, згладжує 
прожиті роки на засмаглому об-

личчі колишнього командира 
полку зв’язку. Радіє душа ветера-
на за свою дружну сім’ю ПАНА-
СЕНКІВ і певен, не менше від 
придбаного за роки життя чи не 
найбільшого достатку – багато-
чисельних щирих, вірних друзів.

На закінчення коротенької 
посвяти колишньому командиру 
зв’язківців у зелених кашкетах чо-
мусь згадалися слова поета Муси 
Джаліля: «Стоит жить, чтоб в 
землю врезать след поглубже, по-
заметнее…». Власною долею пол-
ковник у відставці ПАНАСЕНКО 
Анатолій Андрійович може пиша-
тися – в історію охоронців держав-
ного кордону своє ім’я він вкарбу-
вав достойно.                                         n
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ПАЛІТРА КОРДОНУ

ДОШКА ПОШАНИ

Костянтин ПЯСЕЦЬКИЙ

Типовий шлях сюди для меш-
канців ПТТ, абсолютну більшість 
яких утворюють нелегальні мі-
гранти, складається доволі стан-
дартно. Після затримання на 
кордоні їх доставляють у підроз-
діл, де проводиться особистий 
огляд та складається протокол. 
Наступний етап – конвоюван-
ня до «тюрми». Тут затриманих 
оглядає медпрацівник і прово-
диться санітарна обробка. Якщо 
є необхідність, «клієнтів» везуть 
в поліклініку, а якщо проблема 
серйозніша – в стаціонар. Під 
час оформлення вилучаються під 
опис усі цінні речі та заборонені 
предмети. І поки людина обжи-
вається в камері, починається ко-
пітка правова робота.

Найперше – встановлення 
особи затриманого. Незвані гос-
ті насамперед власноруч запов-
нюють анкету будь-якою зро-
зумілою для них мовою. Добре, 
що більшість тих, хто прийшов 
здалека, володіє англійською мо-
вою, а мешканці пострадянських 
країн – російською. Втім, навіть 
ієрогліфами можна писати, кому 
належить – з усім розберуться. А 
ще обов’язково – фотографуван-
ня та дактилоскопія.

Про місце перебування по-
рушника повідомляються його 
близькі або будь-хто обраний 
ним, для чого встановлено між-
народний телефонний зв’язок. 
Надається інформація й дипло-
матичній установі його краї-
ни, де мають підтвердити, що 
вказані особою дані про себе є 
справж німи.

Єдине виключення – коли 
іноземець звертається за надан-
ням статусу біженця або просить 

в Україні притулку. Тоді дипло-
матам про факт затримання пові-
домляти не можна. Адже не всім 
державам подобається, коли їхні 
громадяни шукають кращої долі, 
посилаючись на небезпеку для 
себе на батьківщині.

Протягом трьох діб після 
затримання долю порушника 
вирішує Ужгородський міськ-
районний суд. Найсуворіше рі-
шення Феміди, якщо, звичайно, 
не йдеться про злочин – адміні-
стративний арешт терміном до 15 
діб або штраф 8500 гривень.

Якщо суд задовольняє позов 
про примусове видворення з те-
риторії України, то таке рішення 
виконують теж прикордонники. 
Та поки відбуваються всі ці про-
цедури, персоналу ПТТ дово-
диться спілкуватися із прибуль-
цями.

— Ми чудово розуміємо, що 
ці люди – не злочинці, і пройти 
величезний шлях світом змушує 
ситуація в їхній країні, – по-
яснює тимчасово виконуючий 
обов’язки начальника відділу по 
роботі з іноземцями та адмін-
провадження штабу загону майор 
Сергій КУРДЕЛЬЧУК, – але в 
Україні свої закони, і ми маємо 
захищати інтереси держави. Тому 
ставимося до затриманих макси-
мально гуманно, але чітко у рам-
ках закону.

Чимало зупинених на порозі 
жаданого Євросоюзу перебувають 
у жалюгідному стані і не мають 
найнеобхіднішого. Тому на до-
помогу приходять українські та 
міжнародні благодійні організації. 
Стандартний набір для нужденних 
від місцевого греко-католицького 
фонду «Карітас» – «Мівіна» — пе-
чиво, збиране молоко, чай, кон-
серви, шампунь, туалетний папір, 
зубні щітка та паста.

Для допомоги також переда-
ється одяг, буває, приносять цукор 
і яблука. Тобто є неабияке співчут-
тя та намагання допомогти. 

Режим в ПТТ накладає свої 
обмеження. Для справляння при-
родних потреб постояльців виво-
дять на їхню першу вимогу. А ось 
курити в камері тут, на відміну 
від звичайної тюрми, забороне-
но. Курити – тільки під час про-
гулянки, яка тут надається двічі 
на добу, по годині – із дев’ятої до 
десятої вранці та із сімнадцятої до 
вісімнадцятої ввечері.

Утім, розпорядок дня в ПТТ 
доволі демократичний. Вісім го-
дин для сну, і лише чотири – для 
роботи психологів та вирішен-
ня юридичних формальностей. 
Є дві години часу для особистих 
потреб і півгодини для перегляду 
телепрограм. 

Береться до уваги і різниця у 
релігійних потребах, але, знову ж 
таки, у межах можливостей. Так, 
для прихильників ісламу не го-
тується окреме меню, однак під 
час посту їм, дозволяється їсти 
та пити вночі. Є для мусульман 
і окрема молитовна кімната, об-
ладнана так, як того хотіли віря-
ни – із визначенням напрямку, в 
якому знаходиться Мекка.

Проте попри всю різницю між 
релігією і світоглядом представ-
ників різних культур, в ПТТ нія-
ких конфліктів між ними не ви-
никає. Про спроби підняття бунту 
теж не йдеться – всі намагаються 
вирішити наявні проблеми, не 
створюючи для себе нових. Õоча 
за поведінкою уродженці різних 
країн все одно відрізняються.

– Грузини – ті більш емоційні, 
китайці – навпаки, дуже спокій-
ні, в’єтнамці – охайні, цінують 
чистоту і порядок, – розповідає 

начальник групи тримання сер-
жант Олександр КЕБА. – А ось із 
сомалійцями виникає найбільше 
питань. Вони не буйні, але дуже 
вибагливі і чомусь переконані, 
що для них все повинно робити-
ся просто негайно – юрист для 
надання допомоги, розгляд звер-
нення, надання статусу біженця 
і так далі. Ùодо вихідців з кра-
їн колишнього Союзу – з ними 
прос тіше. Вони усе розуміють.

– Непросто працювати з жін-
ками, – ділиться контролер гру-
пи конвоювання старшина Ірина 
НАДЬ, – вони постійно плачуть, 
доводиться заспокоювати, пояс-
нювати – життя триває. Õоча для 
жінок, особливо тих, які мають 
дітей, умови максимально по-
легшені. Усе необхідне для малечі 
надають ті ж благодійники, двері 
камер не зачиняються. Але чоло-
вікам все одно триматися легше.

З приводу специфічного запа-
ху пояснює старший офіцер від-
ділення тримання капітан Василь 
ВОРОТНИЙ:

– Нічого з ним зробити не 
можна, хоча дезінфекція прово-
диться раз на тиждень та органі-
зовано регулярні помиття людей і 
прання їхніх речей. Як належить, 
міняється і постільна білизна. За 
дотриманням всіх норм уважно 
слідкують українські та міжнарод-
ні контролюючі органи. Але цей 
дух перемогти неможливо. Сам 
аромат тіла представників різних 
народів різниться. Навіть начисто 
вимита чорношкіра людина буде 
різко пахнути світлошкірому. І, 
що цікаво, тим, хто належить до 
негроїдної раси, теж некомфорт-

но відчувати запах шкіри іншого 
кольору. Та в наших умовах із цим 
доводиться миритися усім – і за-
триманим, і персоналу.

Зважаючи на мінімальні об-
меження, у контингенту, що три-
мається в ПТТ, не виникає потре-
би у встановленні позаслужбових 
зв’язків з персоналом. Усе, що 
належить, – нададуть неодмінно. 
Заборонене – розмову краще не 
починати.

Утім, хоча про непокору чи 
спробу втечі тут не йдеться, та все 
одно співробітники ПТТ завжди 
напоготові. Вони навчені того, 
як подбати про особисту безпеку 
і мають при собі необхідні спец-
засоби.

Ùе один важливий момент 
– нарощування зусиль з охорони 
кордону на чопській ділянці таки 
дається взнаки. Кількість посто-
яльців у ПТТ рік від року меншає. 
Так, якщо 2006 року чисельність 
контингенту перевищувала 2,5 
тисячі осіб, то вже минулого року 
не дотягнула до п’ятисот.

За складом затриманих мож-
на вивчати ситуацію в світі. 
Найбільше з країн міграційного 
ризику представлені Сомалі, Аф-
ганістан та Бангладеш. З пост-
радянських – Молдова, Грузія та 
Росія.

Претензій у затриманих до 
персоналу немає. Адже розумі-
ють: у кожного з них своя роль 
– мігранти шукають кращої долі 
на Заході, співробітники викону-
ють український закон. Тож, зва-
жаючи на ситуацію в світі, повна 
тиша у тутешніх камерах запанує 
не скоро.                                           n

Пункт тимчасового тримання (ПТТ) Чопського 
загону  – установа особлива. Тут хоча і тримають 
порушників, проте, переважно, далеких від криміналу. 
Звичайно, в ПТТ є камери, ´рати і навіть запах специфічний, 
проте умови для затриманих дозволяють їм залишатися 
у комфорті, задовольняти інформаційні, релігійні, правові 
потреби, а також телефонувати на батьківщину.

Дім для незваних гостей

Віталій ÃОРДІЙЧУК

Її підсумки за 2012-й рік допомогли лу-
ганським оперативникам посісти 3 місце в 
Державній прикордонній службі Украї-
ни та 1 місце в Східному регіональному 
управлінні. Тому коли постало питання 
про визначення кандидата на Дошку по-
шани ДПСУ від  Луганського прикордон-
ного загону, одностайно було прийнято 

рішення клопотати про надання цієї ви-
сокої честі заступнику начальника загону 
– начальнику оперативно-розшукового 
відділу підполковнику Денису Петровичу 
ЦЯЦКУНУ. 

Таке одностайне визнання заслуг офі-
цера є цілком закономірним. За  плечима 
Дениса Петровича не лише вагомий багаж 
знань, професійний досвід і вагомий опе-
ративний стаж, а й уміння домагатися ва-
гомих результатів на довіреній йому ділян-
ці роботи. Він по праву є одним із кращих 
офіцерів загону. В чому секрет успішного 
керівництва колективом правоохоронців, 
який очолює Денис Петрович? По-перше, 
образно кажучи, їхні успіхи — це фунда-
мент, опанованої керівником сучасної мо-

делі охорони державного кордону. А він до 
навчання ставився завжди відповідально: 
і в Õмельницькій середній школі, яку за-
кінчив із золотою медаллю, і в Національ-
ній академії ім. Богдана Õмельницького, 
яку також закінчив з відзнакою і у вищо-
му навчальному закладі Служби безпеки 
України. Тому й  повчитися підлеглим 
офіцерам-оперативникам є у кого – у сво-
го керівника. По-друге – це професійна 
«спадщина» наставників, з якими Дениса 
Петровича звела прикордонна доля. Він 
завжди згадує теплими словами вдячності 
науку своїх перших керівників – ГОРО-
ЖАНКІНА Володимира Володимировича 
та КРИСУ Петра Степановича. Без їхньої 
допомоги, вважає Денис ЦЯЦКУН, на-

вряд чи вдалося б йому так швидко опа-
нувати тонкощі оперативно-розшукової 
роботи, набути ´рунтовного досвіду 
керівника-організатора, які призвели до 
логічного підвищення – призначення на 
посаду заступника начальника загону.

Головне, що виніс Денис Петрович 
за роки навчання та служби, – це чітке 
усвідомлення формули успіху – знання, 
помножені на максимальну самовіддачу 
професійно підготовлених людей завжди 
приносять позитивний результат. Ме-
далі «За військову службу Україні», «За 
мужність в охороні державного кордону 
України» та інші, отримані ним державні 
відзнаки, є яскравим підтвердженням діє-
вості цієї формули. 

Під безпосереднім керівництвом офі-
цера Дениса ЦЯЦКУНА лише минуло-
го року було затримано 15 незаконних 
мігрантів, порушено 5 кримінальних 
справ, виявлено та вилучено пристрої 
для негласного отримання інформації 
та культурні цінності, а також вилучено 
2,37 кг наркотичних речовин. Тож керів-
никові відділу та його підлеглим є чим 
пишатися.                                                      n

Із когорти кращих «оперів»
Оперативно-розшуковий відділ Луганського прикордонного загону 
неодноразово займав лідируючі позиції в системі таких підрозділів 
Державної прикордонної служби України. Тримав він марку кращого 
й минулого року, про що яскраво свідчать результати оперативно-
службової діяльності.
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ДИХАЛЬНА САМОРЕГУЛЯЦІЯ

Управління диханням – це 
ефективний засіб впливу на то-
нус м'язів і емоційні центри моз-
ку. Повільне і глибоке дихання 
(за участю м'язів живота) знижує 
збудливість нервових центрів, 
сприяє м'язовому розслабленню, 
тобто релаксації. Часте (грудне) 
дихання, навпаки, забезпечує ви-
сокий рівень активності організму 
та підтримує нервово-психічну на-
пруженість.

Спосіá 1. Сидячи або стоячи 
постарайтеся по можливості роз-
слабити м'язи тіла й зосередьте 
увагу на диханні. 

– на рахунок 1-2-3-4 робіть по-
вільний глибокий вдих;

- на наступні чотири рахунки 
проводиться затримка дихання;

- потім плавний видих на раху-
нок 1-2-3-4-5-6;

- знову затримка перед наступ-
ним вдихом на рахунок 1-2-3-4.

Вже за 3-5 хвилин ваш стан 
стане помітно спокійнішим і врів-
новаженішим.

Спосіá 2. Уявіть, що перед ва-
шим обличчям висить пушинка. 
Дихайте тільки носом і так плавно, 
щоб пушинка не колихалася.

Спосіá 3. Глибоко видихніть – 
максимально довго затримайте 
дихання – зробіть декілька гли-
боких вдихів – знову затримайте 
дихання.

НАПРУЖИВСЯ – 

РОЗСЛАБИВСЯ – ЗАСПОКОЇВСЯ 

Під впливом психічних наван-
тажень виникають м'язові затиски 
та напруга. Уміння їх розслабляти 
дозволяє зняти нервово-психічну 
напруженість і швидко відновити 
сили.

Спосіá 1. Сядьте зручно, за-
крийте очі, дихайте глибоко й по-
вільно. Пройдіться внутрішнім 
поглядом по всьому вашому тілу і 
знайдіть місця найбільшої напру-
ги. Спробуйте на вдиху ще сильні-
ше їх напружити, а потім на видиху 
різко скиньте напругу. Зробіть так 
кілька разів. Якщо зажим зняти 
не вдається, спробуйте розгладити 
його за допомогою легкого само-
масажу круговими рухами пальців.

Спосіá 2. У вільні хвилини 
освоюйте послідовне розслаблен-
ня різних груп м'язів, дотримую-
чись таких правил:

1) усвідомте і запам'ятайте 
відчуття розслабленого м’язу за 
контрастом з перенапруженням;

2) кожна вправа складається з 
трьох фаз: «напружити — відчути – 
розслабити»;

3) напрузі відповідає вдих, роз-
слабленню – видих. 

Спосіá 3. Спробуйте задати 
ритм всьому організму за допомо-
гою монотонних ритмічних рухів 
(рухи великими пальцями на руках, 
пройдіть по кабінету (коридору) 
кілька разів, роблячи на два кроки 
вдих, а на п'ять кроків видих.

СЛОВО — СИЛА

Словесний вплив задіє сві-
домий механізм самонавіяння – 
простих і коротких тверджень, з 
позитивною спрямованістю (без 
частки «не»).

Спосіá 1. Застосовуйте самона-
каз. Це коротке, уривчасте розпо-
рядження, зроблене самому собі: 
«Розмовляти спокійно!», «Мов-
чати!», «Не піддаватися на прово-
кацію!». Це допоможе стримувати 
емоції, дотримуватися вимог ети-
ки та правил роботи з людьми. 

Спосіá 2. Озирніться назад, 
згадайте свої успіхи в аналогіч-
них обставинах. Минулі успіхи 
говорять людині про приховані 
резерви, вселяють упевненість у 
своїх силах. Для посилення ефек-
ту можна використовувати слова 
«саме сьогодні» («Саме сьогодні у 
мене все вийде»). 

Спосіá 3. Люди часто не отри-
мують позитивної оцінки. За 
підвищених     нервово-психічних 
на вантажень це одна з причин 
збільшення нервозності, роздрату-
вання. Тому важливо використо-
вувати самозаохочення. У випадку 
навіть незначних успіхів доцільно 
хвалити себе, подумки кажучи: 
«Молодець!», «Добре вийшло!».

УЯВНЕ СТАНЕ РЕАЛЬНИМ

Використання образів пов'я-
зано з активним впливом на цен-
тральну нервову систему, почуття 
і уявлення. Якщо пробудити спо-
гади і образи, які з ними пов'язані, 
то можна пережити їх знову і на-
віть посилити. 

Шпальтó підготóвала 
Олена МІШКОВСЬКА

БОРЕМОСЯ ЗІ СТРЕСОМ

ПОРАДИ ПСИХОЛОГА

Під тривалим впливом стресів психічні, 
фізичні та емоційні ресурси людини вичер-
пуються. Синдром емоційного вигорання 
– один із способів самозахисту організму. 
При цьому людина впевнена, що з нею ні-
чого не відбувається, просто її не розуміють 
оточуючі. Але з боку це «вигорання» добре 
помітне. Його ознаки присутні і в мові, і в 
поведінці. 

Існує група ризику професій, найбільш 
схильних до «вигорання». Найяскравіше 
(від 30 до 90% працюючих) цей синдром 
проявляється у представників професій, що 
належать до системи «людина – людина». 
Серед них – лікарі, вчителі, соціальні пра-
цівники, рятувальники та співробітники 
правоохоронних органів.

Основна причина розвитку синдрому 
вигорання – невідповідність у сприйняттях 
між особистістю і роботою, між підвищени-
ми вимогами керівника до співробітника та 
реальними можливостями останнього.

Емоційне вигорання небезпечно тим, 
що людина втрачає інтерес до життя, пере-
стає спілкуватися з друзями, гальмується в 
професійному та особистісному розвитку. 
Вона сприймає себе жертвою жорстокого 
світу та створює навколо себе вакуум. 

Необхідність донесення до співробіт-
ників інформації про небезпеку стресів 
і синдрому вигорання визначили появу 
останнім часом антистрес-тренінгів, тре-
нінгів з управління стресовими ситуаціями, 
програм навичок саморегуляції та самопіз-
нання. 

Ùоб уникнути синдрому емоційного 
вигорання потрібні позитивна самооцін-
ка та впевненість у собі, уміння переклю-
чатися з одного виду діяльності на інші та 
навчитися долати професійний стрес. Та-
кож у нагоді стануть такі якості, як: висо-
ка мобільність, відкритість, товариськість, 
самостійність, прагнення розраховувати 
на власні сили. Потрібно формувати і під-
тримувати в собі позитивні установки й 
цінності до себе, до інших людей і життя 
загалом.

Одним із найактуальніших завдань ке-
рівників є підтримання психологічного 
благополуччя персоналу. У зв’язку з цим 
виникає необхідність вивчення соціально-
психологічних явищ, які негативно впли-
вають на підлеглих, знижують ефективність 
професійної діяльності, а також своєчасно 
здійснювати профілактичні заходи.

Для профілактики синдрому емоційно-
го вигорання потрібно навчитися зберігати 
позитивне ставлення до подій у житті. Не-
обхідно зосередитися на результаті, на тому, 
яку вигоду можна отримати і чого навчити-
ся з ситуації, не думати про те, що нічого не 
виходить і не  шукати винних у проблемах.

 Інший спосіб попередження «виго-
рання» – спілкування – щире та емоційне. 
Коли є підтримка з боку оточуючих, то ві-
рогідність «вигоріти» спаде до мінімуму.

Уміння ставити перед собою реаль-
ну мету також знижує ризик «вигорання». 
Реаль ні цілі та правильно розставлені прі-
оритети дають особистості можливість від-

чути свою успішність та підвищити  само-
оцінку. Якщо людина ставить собі занадто 
високі цілі, а ресурсів у неї для цього не-
достатньо, то результату вона не досягне. 
Відтак – знижується самооцінка, людина 
вважає себе невдахою.

 Ùе один спосіб профілактики синдро-
му емоційного вигорання – підтримання 
себе в гарній фізичній формі та якісний 
відпочинок. Свідомість і тіло пов’язані, не-
дарма кажуть «У здоровому тілі – здоровий 
дух».

Для забезпечення психічного  і фізич-
ного благополуччя дуже важливі «тайм-
аути», тобто відпочинок від роботи та інших 
навантажень. 

Отже, необхідно навчитися керувати 
своїм емоційним станом, мислити кон-
структивно, щоб не «застрявати» на нега-
тивних переживаннях і не перешкоджати 
своєму творчому зростанню.                          n

Із запалом працювати 
та не вигоріти

«Íіùо не є для лþдини таким сильним навантаженням 
і таким сильним випробуванням, як інша лþдина»

(Freudenberger, 1974)

Нині все частіше говорять про синдром емоційного вигорання. Адже 
представники багатьох професій, чия діяльність пов’язана зі спілкуванням, 
схильні до симптомів поступового емоційного стомлення і спустошення.

Ñèíäðîì âèãîðàííÿ виявляється в 
симптомах емоційного, розумового висна-
ження, ôізичного стомлення, особистісно¿ 
відстороненості (негативізму, цинізму), 
зниження задоволеності від виконання ро-
боти.

Îзнаки емоційного вигорання:
- швидке стомлення. Колись достатній 

відпочинок не приводить до норми;
- часті коливання тиску, головні болі;
 - безсоння або порушення сну;
- підвиùена дратівливість, погіршення 

стосунків на роботі та вдома;
- зловживання коôе¿ном, алкоголем, 

нікотином;
- постійна неуважність;
- зниження еôективності праці; 
- особиста відчуженість;
- негативний настрій, відсутність іні-

ціативи.

Cпособи саморегуляці
Пропонуємо до вашої уваги додаткові вправи та методики, які допоможуть впоратися 
зі стресовою ситуацією, зняти емоційну напругу. Саморегуляція – це управління своїм 
психоемоційним станом, яке досягається шляхом впливу людини на саму себе за 
допомогою слів, уявних образів, управління м’язовим тонусом і диханням.
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ПОНЕДІЛОК, 20 ТРАВНЯ 2013 РОКУ

ВІВТОРОК, 21 ТРАВНЯ 2013 РОКУ

10:45 «АМЕРИКАНСЬКА ДОЧКА» 

1+1
Головний герой приїжджає до 
Сан-Франциско, щоб побачити 
дочку, яку його колишня дружина 
таємно забрала з собою. Батько 
і дочка вирушають автостопом 
по всій Америці у подорож, 
сповнену романтики і пригод.

16:00 «ВАН ХЕЛСІНГ» 

ICTV
Ван Хелсінг за завданням Вати-
кану вирушає у Трансільванію, 
щоб поборотися з небезпечним, 
наділеним невідомою силою 
графом Дракулою. Допомагає 
Ван Хелсінгу безстрашна Ганна 
Валері.

23:50 «КОРОЛІВСТВО» 

УКРАЇНА
Команда з декількох професій-
них урядових агентів таємної 
служби США вирушає на 
Близький Схід, щоб розсліду-
вати обставини теракту 
на одному з американських 
об'єктів.

00:00 «МАКС ПЕЙН» 

1+1
Співробітникові управління бо-
ротьби з наркотиками немає на 
що скаржитися. Однак це  життя- 
мрія одного разу обертається 
найстрашнішим жахіттям: пси-
хопат убиває його дружину і 
дочку...

05:40 «ВТОРГНЕННЯ» 

НТН
Вони покохали одне одного і 
одружилися — прикордонник 
Павло Глазков та студентка ме-
дучилища Ліза. І тепер він по-
винен повертатися до місця 
служби. Але вранці почалася 
війна.

12:00 «Я ЩАСЛИВА» 

СТБ
Життя матері трьох дітей Наталії 
Полушкіної одноманітне і звич-
не. Кожен день одне і те ж: тісна 
квартира, прибирання, робота  
та безробітний чоловік, який 
вважає себе господарем дому. 
Але прийшла до неї Катя ...

01:30 «СІМ» 

ІНТЕР
В основі фільму лежить полі-
цейське розслідування серії 
кривавих убивств. Кожне карає 
жертву за певні смертні гріхи. 
Зупинять маніяка ветеран  нью-
йоркської поліції та його моло-
дий напарник...

02:10 «НА МЕЖІ» 

УКРАЇНА
Екс-поліцейський, звинувачений 
у злочині, якого він нібито не 
скоював, збирається вчинити 
самогубство, стрибнувши з даху 
одного з готелів на Манхеттені. 
З ним у переговори вступає 
психолог нью-йоркської поліції.

06.30 Х/ф «Повернення 
«Святого Луки»

08.05 Агенти впливу
09.00, 09.55 Православнi 

святi
10.55 Т/с «Доктор Тирса»
14.25 Т/с «Стрiлець»
18.30 Д/с «Реальнi 

злочинцi»
19.00, 23.30, 01.45, 04.15 

Свiдок
19.30 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-10»
21.30 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

22.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
00.00 Х/ф «Другий у 

командi»
03.45 Речовий доказ
04.45 Уроки тiтоньки Сови

05.05 Т/с «Уперед – до 
успiху»

05.55 Т/с «Свiтлофор»
06.45 Пiраньї
07.10 Пiдйом
07.30 Репортер
07.35 Пiдйом
08.30 Репортер
08.45 Пiдйом
09.00 Х/ф «Золотий 

компас»
11.10 Т/с «Воронiни»
13.15 Kids Time
13.20 М/с «Качинi 

iсторiї»
14.25 Kids Time
14.50 Т/с «Друзi»
16.00 Т/с «Кадетство»
17.00 Т/с «Щасливi 

разом»
18.00 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Пiраньї
19.55 Т/с «Воронiни»
20.55 Ревiзор-2
22.50 Т/с «Свiтлофор»
23.55 Репортер
00.15 Т/с «Милi ошуканки»
01.10 Т/с «Iствик»
01.55 Т/с «Веронiка 

Марс-2»
02.40 Служба розшуку 

дiтей
02.45 Зона ночi

06.20, 07.20 Країна on-line
06.30 Т/с «Управа»
07.25 Ера бiзнесу
07.30 Клуб гумору
08.15 Д/ф «Гараж», або Нiч 

у музеї»
09.00 Пiдсумки тижня
09.40 Без цензури
10.05 Енергоблок
10.15 Т/с «Маруся. 

Випробування»
12.40, 15.10, 21.25 Дiловий 

свiт
12.50 Перший пiвфiнал 

Євробачення  – 2013
14.40 Вiкно в Америку
15.00, 18.20, 01.20, 02.10 

� Новини
15.15 Фiнал Мiжнародного 

пiсенного конкурсу 
Євробачення – 2013

18.45 Свiт спорту
18.55 Агро-News
19.10 Сiльрада
19.30 Останні 

попередження
19.45 Про життя
20.55 Офiцiйна хронiка
21.00, 05.30 Пiдсумки дня
21.40 Бенефiс                     

Н. Шелепницької
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Х/ф «Генеральська 

онука»
00.25 Вiд першої особи
01.45 Про головне
02.20 ТелеАкадемiя
03.30 Х/ф «Лiтня поїздка до 

моря»

05.20 Х/ф «Бомж»
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 «Сiльська 

iсторiя»
12.00 Новини
12.20 Т/с «Сiльська 

iсторiя»
13.15 Судовi справи
14.35 Сiмейний суд
15.30 Чекай на мене
18.00 Новини
18.10 Т/с «Жiночий 

лiкар-2»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Береги»
22.30 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-12»
01.30 Х/ф «Санктум»

Група дайверів 
досліджує най-
більшу систему 
печер на Землі. 
Несподіваний 
шторм змушує їх 
спуститися гли-
боко в печери. 
Єдиний поряту-
нок для дослід-
ників – знайти 
невідомий дру-
гий вихід до мо-
ря.

03.10 Подробицi
03.40 Т/с «Жiночий 

лiкар-2»

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

09.05 Лотерея «Лото-
Забава»

10.45 Х/ф «Американська 

дочка»

12.50 Х/ф «Спортлото – 82»

14.45 Красуня за 

дванадцять годин

15.45 Сiмейнi 

мелодрами-3

16.45 ТСН

17.25 Х/ф «Афоня»

19.30 ТСН

20.00 Голос країни-3

22.30 Грошi

23.45 ТСН

00.00 Х/ф «Макс Пейн»

01.55 Сiмейнi 

мелодрами-3

02.40 Х/ф «Спортлото  – 82»

04.10 Х/ф «Афоня»

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
07.50 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi 

новини
10.10 Х/ф «Загiн «Морськi 

котики»
12.20 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв»
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв»
14.05 Х/ф «Соломон 

Кейн»
16.00 Х/ф «Ван Хелсінг»

18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi 

новини
20.05 Т/с «Чужий район»
21.50 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.00 Свобода слова
00.55 Надзвичайнi 

новини
01.55 Про-Ziкаве.ua
03.15 Свобода слова

05.40 Чужi помилки. 
Пiдказка з того свiту

06.25 Усе буде добре!
08.15 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.45 Зiркове життя. 

Публiчнi 
знеславлення!

10.50 Зiркове життя. 
Нездiйсненi мрiї 
вiдомих моделей

11.45 Один за всiх
13.40 Зваженi та щасливi-2
15.55 Усе буде добре!
18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 Слiдство ведуть 

екстрасенси
21.00 Т/с «Маша Пирогова 

– народний юрист»
22.00 Вiкна-Новини
22.25 Детектор брехнi-3
23.25 Битва екстрасенсiв
00.20 Т/с «Доктор Хаус»
01.15 Х/ф «Ти – менi, я – 

тобi»
У Івана Сергійо-
вича Кашкіна – 
видатна клієнту-
ра. Будь-який де-
фіцитний товар – 
завжди до його 
послуг. Життя те-
че в потрібному 
руслі, але хворо-
ба брата-близ-
нюка – інспекто-
ра рибнагляду – 
несподівано змі-
нює його долю.

02.35 Нiчний ефiр

06.10 Найкращий кухар на 
селi-2

07.00, 17.00, 19.00, 03.25 
Подiї

07.20 Ранок з Україною
09.20, 14.00, 17.20 Т/с 

«Слiд»
10.00 Т/с «Безцiнне 

кохання»
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с «Людина нiзвiдки»
21.50 Х/ф «На межi»
23.50 Х/ф «Королiвство»
01.50, 03.45 Т/с «Пiдстава»
05.15 Т/с «Дорожнiй 

патруль-8»

07.30, 08.25 М/с «Даша-дослiдниця»
07.55 Мультик з Лунтiком
09.00 Т/с «Ранетки»
10.00, 18.10 Т/с «Всi 

жiнки – вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить 

з привидами»
12.00 Т/с «Беверлi-Гiлз 

90210. Нове 
поколiння»

13.00, 19.10 Богиня шопiнгу
15.15 Т/с «Студенти»
16.20 Т/с «Руда»
17.20, 01.35 Досвiдос
19.45 Даєш, молодь!
20.45 Вiталька
22.10 У ТЕТа в Iнтернетi
23.10 Дурнів+1
23.35 МосГорСміх
00.10 Т/с «Притулок»
01.10 Твою маму!
02.25 Теорiя зради

08.50, 14.55, 22.50 Топ-
матч

09.00, 15.10, 04.55 Futbol 
Mundial

09.30 Д/с «Футбольнi 
битви»

10.25 ЧУ. «Таврiя» – 
«Динамо»

12.55 Чемпiонат Iспанiї. 
«Барселона» – 
«Вальядолiд»

15.55 ЧУ. «Металург» (Д) – 
«Чорноморець»

18.35, 02.20 Чемпiонат 
Iталiї. Огляд туру

19.20, 01.15 Чемпiонат 
Iспанiї. Огляд туру

20.30, 03.25 Європейський 
weekend

22.55 Чемпiонат Iспанiї. 
«Мальорка» – 
«Бетис»

06.20, 07.20 Країна on-line
06.30 Т/с «Управа»
07.15 Ера будiвництва
07.25 Ера бiзнесу
07.30 Клуб гумору
08.15 Д/ф «Л. Полiщук. 

Королева епiзоду»
09.00, 21.00, 05.45 

Пiдсумки дня
09.25 Шеф-кухар країни
10.15 Т/с «Маруся. 

Випробування»
12.50, 15.25, 18.55, 21.10 

Дiловий свiт
12.55 Останні 

попередження
13.15 Секрети успiху
13.45 Кордон держави
14.00, 19.45 Про життя
15.00, 18.20, 01.20, 02.10 

� Новини
15.15 Euronews
15.30 Життя на рiвних
15.50 Т/с «Клеймо»
18.45 Свiт спорту
19.10, 01.45 Про головне
20.55 Офiцiйна хронiка
21.15 Адреналiн
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Х/ф «Генеральська 

онука»
00.25 Вiд першої особи
02.25 ТелеАкадемiя
03.40 Д/ф «Просвiтлої 

дороги свiчка чорна»
04.30 Свiтло
04.50 Д/ф «Весна пiд 

наглядом. Коли вченi 
розшифровують 
природу»

05.30 Т/с «Береги»
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 «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-12»
12.00 Новини
12.30 Слiдство вели...
13.25 Судовi справи
15.05 Сiмейний суд
16.05 Т/с «Анюта»

Олексій  – одно-
люб. Анечка – 
жінка його життя. 
Заради неї він го-
товий на будь-які 
жертви, навіть 
бере себе її про-
вину і йде у 
в’язницю. Але в 
той же час він 
легко піддається 
спокусам, всту-
паючи в сторонні 
зв’язки, хоча і 
мучиться потім.

18.00 Новини
18.10 Т/с «Жiночий 

лiкар-2»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Береги»
22.30 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-12»
01.30 Х/ф «Сiм»
03.25 Подробицi
03.55 Т/с «Жiночий 

лiкар-2»

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 Шiсть кадрiв
10.45 Т/с «Легенди про 

Круга»
14.45 Красуня за 

дванадцять 
годин

15.45 Сiмейнi мелодрами-3
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Величне 

сторiччя. 
Роксолана-3»

19.30 ТСН
20.15 Т/с «Величне 

сторiччя. 
Роксолана-3»

22.15 Мiняю жiнку-7
23.35 ТСН
00.05 Х/ф «Next. 

Наступний-2»
03.35 Сiмейнi 

мелодрами-3
04.20 ТСН
04.45 Грошi

05.00 Факти
05.30 Свiтанок
06.35 Дiловi факти
06.45 Т/с «Таксi»
07.05 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Дiловi факти
07.50 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi 

новини
10.10 Т/с «Топтуни»
12.20 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв»
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв»
13.45 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.50 Т/с «Чужий 

район»
16.45 Т/с «Топтуни»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi 

новини
20.05 Т/с «Чужий район»
21.50 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.00 Х/ф «В облозi»
01.00 Стоп-10
01.55 Х/ф «Загiн «Морськi 

котики»
03.45 Т/с «Дружини 

футболiстiв»

06.00 Чужi помилки. 
Остання справа 
журналiстки

06.45 Усе буде добре!
08.30 Неймовiрна правда 

про зiрок
10.05 Зiркове життя. 

Емiгранти. Розколотi 
серця

11.05 Моя правда
12.00 Х/ф «Я щаслива»
13.55 Зваженi та щасливi-2
16.00 Усе буде добре!
18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 Слiдство ведуть 

екстрасенси
21.00 Т/с «Маша Пирогова 

– народний юрист»
22.00 Вiкна-Новини
22.25 Кохана, ми вбиваємо 

дiтей
00.20 Т/с «Доктор Хаус»
01.15 Х/ф «Все 

починається з 
дороги»
Хроніка життя 
бригади буді-
вельників, яку 
довелося очоли-
ти монтажникові 
Степанові Боко-
ву. Він несподіва-
но залишився  
без дружини і без 
роботи. Багато 
зусиль доклав 
Степан Боков, 
щоб керувати 
найвідсталішою 
ділянкою...

02.45 Нiчний ефiр

05.05 Т/с «Уперед – до 
успiху»

05.55 Т/с «Свiтлофор»
06.45 Пiраньї
07.10 Пiдйом
07.30 Репортер
07.35 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»
14.35 Kids Time
14.45 Т/с «Друзi»
15.45 Т/с «Кадетство»
16.45 Т/с «Щасливi 

разом»
17.50 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Пiраньї
19.55 Т/с «Воронiни»
21.00 Т/с «Кухня-2»
22.05 Т/с «Свiтлофор»
00.10 Репортер
00.35 Т/с «Милi 

ошуканки»
01.30 Т/с «Iствик»
02.15 Т/с «Веронiка 

Марс-3»
02.55 Зона ночi

05.40 Х/ф «Вторгнення»
07.05 Х/ф «Беремо все на 

себе»
08.30 Ранковий свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00, 03.25 Речовий доказ
10.30 Т/с «Повернути на 

дослiдування»
12.20 Т/с «Говорить 

полiцiя!»
14.50, 19.30 Т/с «Вулицi 

розбитих лiхтарiв-10»
16.45, 19.00 Свiдок
17.00 Т/с «Ера стрiльця-3»
21.30 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

22.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
00.00 Х/ф «Барбаросса»
02.25 Легенди карного 

розшуку

06.10, 05.20 Т/с «Дорожнiй 
патруль-8»

07.00, 17.00, 19.00, 03.40 
Подiї

07.20 Ранок з Україною
09.20, 12.50, 17.20 Т/с 

«Слiд»
10.00, 20.00 Т/с «Людина 

нiзвiдки»
11.50, 04.35 Нехай говорять
15.30 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 04.00 Говорить 

Україна
21.50 Т/с «Глухар»
23.45 Т/с «Дикий-2»
01.30 Т/с «Грiмм-2»
02.10 Х/ф «На межi»

07.30, 08.25 М/с «Даша-дослiдниця»
07.55 Мультик з Лунтiком
09.00 Т/с «Ранетки»
10.00, 18.10 Т/с «Всi жiнки 

– вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить 

з привидами»
12.00 Т/с «Беверлi-Гiлз 

90210. Нове 
поколiння»

13.00, 19.10 Богиня шопiнгу
15.15 Т/с «Студенти»
16.20 Т/с «Руда»
17.20, 01.35 Досвiдос
19.45 Даєш, молодь!
20.45 Вiталька
22.10 У ТЕТа в Iнтернетi
23.10 Надто грубо для      

Ю-туба
23.35 МосГорСміх
00.10 Т/с «Притулок»
01.10 Твою маму!

07.35, 20.40 Futbol Mundial
08.00 ЧУ. «Говерла» – 

«Волинь»
12.00, 17.30 Чемпiонат 

Iспанiї. Огляд туру
13.10 Чемпiонат Iспанiї. 

«Мальорка» – 
«Бетис»

15.10, 21.10 Журнал. Лiга 
чемпiонiв УЄФА

18.40 Чемпiонат Iспанiї. 
«Барселона» – 
«Вальядолiд»

21.40 Чемпiонат Iталiї. 
Огляд туру

22.50 Чемпiонат Англiї. 
«Ньюкасл» – 
«Арсенал»

01.05 ЧУ. «Таврiя» – 
«Динамо»

03.15 Лiга Європи УЄФА. 
«Тоттенгем» – 
«Панатiнаїкос»
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ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН
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ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН
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УКРАЇНА

СЕРЕДА, 22 ТРАВНЯ 2013 РОКУ

ЧЕТВЕР, 23 ТРАВНЯ 2013 РОКУ

07:05 «МЕРСЕДЕС» УТІКАЄ ВІД ПОГОНІ» 

НТН
У часи Другої світової війни кіль-
ка сміливців на трофейному 
«мерседесі» скоюють рейд у тил 
ворога. Герої прориваються че-
рез ворожі кордони, операція 
проходить успішно, але з завдан-
ня повертаються не всі.

22:45 «В ОБЛОЗІ-2. ТЕРИТОРІЯ ТЕМРЯВИ» 

ICTV
Колишній морський піхотинець 
після служби повертається до-
дому. Разом з ним їде його ча-
рівна юна племінниця. Але не-
сподівано їхня подорож стає 
смертельно небезпечною: потяг 
захоплюють терористи...

01:05 «ДІЛОВІ ЛЮДИ» 

СТБ
Трагікомічні історії про підпри-
ємців-невдах. Герої кожної 
окремої новели намагаються 
покращити свої справи, але 
кожного разу потрапляють у не-
передбачену ситуацію, яка зво-
дить нанівець всі їхні зусилля.

01:35 «В ОБЛОЗІ» 

ICTV
Терористи захопили корабель і 
взяли в полон команду. І тільки 
кок, у минулому «зелений бе-
рет», і дівчина з обкладинки 
«Плейбоя» залишилися на волі. 
Цього виявилося достатньо, щоб 
зруйнувати плани терористів.

14:15 «72 МЕТРИ» 

ICTV
Оповідання «72 метри» про заги-
бель підводного човна було на-
писано задовго до того, як стала-
ся трагедія з «Курськом». Ця 
історія не про те, що надія вмирає 
останньою, а про те, що вона не 
вмирає ніколи.

23:00 «ПРИНЦ ПІСТОЛЕТІВ» 

ICTV
Колишній агент спецслужб Сай-
мон у розпачі: вбили його сина. 
Поліція затягує розслідування. 
Проте батько не збирається 
ставити в цій справі крапку і пе-
реїжджає до району, де був 
убитий його син...

00:00 «2000. МОМЕНТ АПОКАЛІПСИСУ» 

НТН
У офіцера ЦРУ, конструктора 
ракет і юного генія є тільки 24 
години, щоб дістатися до супер-
секретної бази в африканських 
джунглях і розкодувати військову 
програму, не допустивши ядер-
ного апокаліпсису...

01:30 «НІЧНИЙ РЕЙС» 

ІНТЕР
Лайза Рейсерт ненавидить літа-
ки, але в свій єдиний політ пере-
живає найстрашніше жахіття у 
своєму житті. На борту виявля-
ється терорист, який змушує 
Лайзу взяти участь у вбивстві 
впливового політика.

06.30 Т/с «Управа»
07.25 Ера бiзнесу
07.30 Клуб гумору
08.15 Д/ф «I. Купченко. Без 

свiдкiв»
09.05, 21.00, 05.35 

Пiдсумки дня
09.15, 20.55 Офiцiйна 

хронiка
09.20, 04.45 Служба 

розшуку дiтей
09.30 Уряд на зв'язку з 

громадянами
10.00 Включення з Кабмiну
10.15 Т/с «Маруся. 

Випробування»
12.50, 18.35, 21.20 Дiловий 

свiт
12.55 Д/ф «Мiф про 

Небiру»
14.00, 19.45 Про життя
15.00 Парламентськi 

слухання у ВР 
України на тему: «Про 
стан виконання 
судових рiшень в 
Українi»

18.00, 01.35 Про головне
18.20, 01.20 � Новини
18.50 Концерт дуету 

«Свiтязь»
20.50 Лото «Мегалот»
21.30 Надвечiр'я
22.25, 03.00 Свiтло
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Х/ф «Генеральська 

онука»
00.25 Вiд першої особи
02.00 ТелеАкадемiя
03.35 Д/ф «Просвiтлої 

дороги свiчка чорна»
04.20 Околиця
04.50 Вiра. Надiя. Любов

05.30 Т/с «Береги»
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 «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-12»
12.00 Новини
12.30 Слiдство вели...
13.25 Судовi справи
15.05 Сiмейний суд
16.05 Т/с «Анюта»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Жiночий 

лiкар-2»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Береги»

З Петербурга 
приїжджає новий 
начальник при-
кордонної заста-
ви, майор Ко-
вальський. Життя 
в цьому, на пер-
ший погляд, нуд-
ному місці не обі-
цяє бути спокій-
ним. Відряджен-
ня виявиться до-
леносним, адже 
саме тут він зу-
стріне нове ко-
хання.

22.30 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв-12»

01.35 Х/ф «Недоторканi»
03.30 Подробицi
04.00 Т/с «Жiночий 

лiкар-2»

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
10.25 Секретнi матерiали 

шоу-бiзнесу
11.30 Секретнi матерiали 

шоу-бiзнесу
12.35 Iлюзiя безпеки
13.40 Знiмiть це негайно
14.45 Красуня за 

дванадцять годин
15.45 Сiмейнi мелодрами-3
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Величне сторiччя. 

Роксолана-3»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Величне сторiччя. 

Роксолана-3»
22.15 Територiя обману-2
23.20 ТСН
23.35 Секс-мiсiя-2
00.40 Iлюзiя безпеки
01.45 Сiмейнi мелодрами-3
02.30 Секретнi матерiали 

шоу-бiзнесу
03.20 Секретнi матерiали 

шоу-бiзнесу
04.10 Секс-мiсiя-2
05.00 Територiя обману-2

04.55 Служба розшуку дiтей
05.05 Факти
05.35 Свiтанок
06.35 Дiловi факти
06.50 Т/с «Таксi»
07.10 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Дiловi факти
07.50 Несекретнi файли
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Т/с «Топтуни»
12.15 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв»
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв»
13.45 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.50 Т/с «Чужий район»
16.45 Т/с «Топтуни»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини
19.40 Футбол. Кубок 

України. Фiнал. 
«Шахтар» (Донецьк) – 
«Чорноморець» 
(Одеса)

21.40 Т/с «Прокурорська 
перевiрка»

22.45 Х/ф «В облозi-2. 

Територiя темряви»

00.40 Кримiнальний облом
01.35 Х/ф «В облозi»

03.15 Т/с «Дружини 
футболiстiв»

05.55 Чужi помилки. 
Останні одкровення 
авiатора
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 – слідство.

06.35 Усе буде добре!
08.25 Неймовiрна правда 

про зiрок
10.00 Зiркове життя. Дiти-

актори-2
10.55 Зiркове життя. 

Зiрковi мами-2
11.50 Кохана, ми вбиваємо 

дiтей
13.45 Зваженi та щасливi-2
16.00 Усе буде добре!
18.00 ВIкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
19.55 Слiдство ведуть 

екстрасенси
21.00 Т/с «Маша Пирогова 

– народний юрист»
22.00 ВIкна-Новини
22.25 Кулiнарна династiя
00.05 Т/с «Доктор Хаус»
01.05 Х/ф «Дiловi люди»
02.30 Нiчний ефiр

05.05 Т/с «Уперед – до 
успiху»

05.55 Т/с «Свiтлофор»
06.45 Пiраньї
07.10 Пiдйом
07.30 Репортер
07.35 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»
14.35 Kids Time
14.45 Т/с «Друзi»
15.50 Т/с «Кадетство»
16.50 Т/с «Щасливi 

разом»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Пiраньї
19.55 Т/с «Воронiни»
21.00 Т/с «Кухня-2»
22.05 Т/с «Свiтлофор»
00.10 Репортер
00.30 Т/с «Милi 

ошуканки»
01.30 Т/с «Iствик»
02.15 Т/с «Веронiка 

Марс-3»
02.55 Служба розшуку 

дiтей
03.00 Зона ночi

05.35, 10.30 Т/с «Повернути 
на дослiдування»

07.05 Х/ф «Мерседес»
08.30 Ранковий свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00, 05.05 Правда життя
12.20 Т/с «Говорить 

полiцiя!»
14.50, 19.30 Т/с «Вулицi 

розбитих лiхтарiв-10»
16.45, 19.00 Свiдок
17.00 Т/с «Ера стрiльця-3»
21.30 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

22.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
00.00 Х/ф «Барбаросса»
02.25 Легенди карного 

розшуку
02.55 Речовий доказ

06.10, 05.20 Т/с «Дорожнiй 
патруль-8»

07.00, 17.00, 19.00, 03.40 
Подiї

07.20 Ранок з Україною
09.20, 12.50, 17.20 Т/с 

«Слiд»
10.00, 20.00 Т/с «Людина 

нiзвiдки»
11.50, 04.35 Нехай говорять
15.30 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 04.00 Говорить 

Україна
21.50 Т/с «Глухар»
23.45 Т/с «Дикий-2»
01.30 Т/с «Грiмм-2»
02.10 Т/с «Камелот»

07.30, 08.25 М/с «Даша-дослiдниця»
07.55 Мультик з Лунтiком
09.00 Т/с «Ранетки»
10.00, 18.10 Т/с «Всi 

жiнки – вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить 

з привидами»
12.00 Т/с «Беверлi-Гiлз 

90210. Нове 
поколiння»

13.00, 19.10 Богиня шопiнгу
15.15 Т/с «Студенти»
16.20 Т/с «Руда»
17.20, 01.35 Досвiдос
19.45 Даєш, молодь!
20.45 Вiталька
22.10 У ТЕТа в Iнтернетi
23.10 Надто грубо для      

Ю-туба
23.35 МосГорСміх
00.10 Т/с «Притулок»
01.10 Твою маму!

08.00 ЧУ. «Металург» (З) – 
«Шахтар»

10.25 Чемпiонат Iспанiї. 
«Мальорка» – 
«Бетис»

12.25 Європейський 
weekend

13.55 Журнал. Лiга 
чемпiонiв УЄФА

16.00 Чемпiонат Iспанiї. 
«Севiлья» – 
«Сосьєдад»

18.00 Один на один з 
Гамулою

18.55 Futbol Mundial
19.25 Чемпiонат Англiї. 

«Ньюкасл» – 
«Арсенал»

22.50 Чемпiонат Iспанiї. 
«Барселона» – 
«Вальядолiд»

01.05 ЧУ. «Говерла» – 
«Волинь»

06.15 Хазяїн у домi
06.20, 07.20 Країна on-line
06.30 Т/с «Управа»
07.15 Ера будiвництва
07.25 Ера бiзнесу
07.30 Клуб гумору
08.15 Д/ф «Г. Чухрай. 

Незакiнчена вiйна»
09.05, 21.00, 05.35 

Пiдсумки дня
09.25, 20.55 Офiцiйна 

хронiка
09.30 Т/с «Маруся. 

Випробування»
12.50, 15.40, 18.45, 21.20 

Дiловий свiт
13.00 Музичний твiр 

«Повернення Тараса» 
у виконаннi хору 
«Київ»

14.00, 19.45 Про життя
15.00, 18.20, 01.20, 02.10 

� Новини
15.15 Euronews
15.30 Темний силует
15.50 Т/с «Клеймо»
19.05, 01.45 Про головне
19.30 Останні 

попередження
21.30 Концерт «Мелодiя 

двох сердець»
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Х/ф «Генеральська 

онука»
00.25 Вiд першої особи
02.25 ТелеАкадемiя
03.45 Д/ф «Просвiтлої 

дороги свiчка чорна»
04.40 Служба розшуку дiтей

05.30 Т/с «Береги»
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 «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-12»
Серіал продов-
жує розповідь 
про робочі будні 
відділу з розслі-
дування вбивств 
Міжрайонного 
УВС. Головні ге-
рої – давно зна-
йомі глядачам 
слідчі  Соловець, 
Волков, Димов, 
Риданов, Ушако-
ва та Лобанов – у 
нових серіях бу-
дуть атестовані 
як поліцейські.

12.00 Новини
12.30 Слiдство вели...
13.25 Судовi справи
15.05 Сiмейний суд
16.05 Т/с «Анюта»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Жiночий 

лiкар-2»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Береги»
22.30 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-12»
01.30 Х/ф «Нiчний рейс»
03.10 Подробицi
03.40 Т/с «Жiночий 

лiкар-2»

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
10.25 Секретнi матерiали 

шоу-бiзнесу
11.30 Секретнi матерiали 

шоу-бiзнесу
12.35 Iлюзiя безпеки
13.40 Знiмiть це 

негайно
14.45 Красуня за 

дванадцять годин
15.45 Сiмейнi мелодрами-3
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Величне сторiччя. 

Роксолана-3»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Величне сторiччя. 

Роксолана-3»
22.30 Пекельна кухня-3
00.15 ТСН
00.30 Iлюзiя безпеки
01.35 Х/ф «Швидкiсть-2. 

Круїз пiд контролем»
03.35 Сiмейнi мелодрами-3
04.20 Пекельна кухня-3

05.00 Факти
05.25 Свiтанок
06.30 Дiловi факти
06.40 Т/с «Таксi»
07.05 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 «Топтуни»
12.15 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв»
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв»
13.05 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.15 Х/ф «72 метри»

16.45 Т/с «Топтуни»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi 

новини
20.05 Т/с «Чужий район»
21.50 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.00 Х/ф «Принц 

пiстолетiв»

00.55 Несекретнi 
файли

01.45 Х/ф «В облозi-2. 
Територiя темряви»

03.25 Т/с «Дружини 
футболiстiв»

05.50 Чужi помилки. 
Останні одкровення 
авiатора

06.35 Усе буде добре!
08.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.55 Зiркове життя. Зiрки 

реалiтi-шоу
10.50 Зiркове життя. 

Самотнiсть перших 
красунь

11.45 Х/ф «Дружина за 
контрактом»

13.45 Зваженi та щасливi-2
16.00 Усе буде добре!
18.00 ВIкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
19.55 Слiдство ведуть 

екстрасенси
21.00 Т/с «Маша Пирогова 

– народний юрист»
22.00 ВIкна-Новини
22.25 Кулiнарна династiя
00.05 Т/с «Доктор Хаус»
01.05 Х/ф «Ти iнодi 

згадуй»
Військовий хі-
рург, втративши 
єдиного сина, 
йде на пенсію і 
поселяється в 
маленькому се-
редньоазіатсько-
му містечку, не-
подалік від його 
могили. Але 
одного разу його 
викликають на 
термінову опера-
цію, і герой вирі-
шує їхати...

02.40 Нiчний ефiр

05.05 Т/с «Уперед – до 
успiху»

05.55 Т/с «Свiтлофор»
06.45 Пiраньї
07.10 Пiдйом
07.30 Репортер
07.35 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»
14.35 Kids Time
14.45 Т/с «Друзi»
15.45 Т/с «Кадетство»
16.45 Т/с «Щасливi 

разом»
17.50 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Пiраньї
19.55 Т/с «Воронiни»
21.00 Т/с «Кухня-2»
22.00 Т/с «Свiтлофор»
00.10 Репортер
00.30 Т/с «Милi 

ошуканки»
01.25 Т/с «Iствик»
02.10 Т/с «Веронiка 

Марс-3»
02.55 Служба розшуку 

дiтей
03.00 Зона ночi

05.35, 10.30 Т/с «Повернути 
на дослiдування»

07.05 Х/ф «Полювання на 
єдинорога»

08.30 Ранковий свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Д/с «Таємницi 

кримiнального свiту»
12.20 Т/с «Говорить 

полiцiя!»
14.50, 19.30 Т/с «Вулицi 

розбитих лiхтарiв-10»
16.45, 19.00 Свiдок
17.00 Т/с «Захист Красiна»
21.30 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

22.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
00.00 Х/ф «2000. Момент 

апокалiпсису»

06.10, 05.20 Т/с «Дорожнiй 
патруль-9»

07.00, 17.00, 19.00, 03.40 
Подiї

07.20 Ранок з Україною
09.20, 12.50, 17.20 Т/с 

«Слiд»
10.00, 20.00 Т/с «Людина 

нiзвiдки»
11.50, 04.35 Нехай говорять
15.30 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 04.00 Говорить 

Україна
21.50 Т/с «Глухар»
23.45 Т/с «Дикий-2»
01.30 Т/с «Грiмм-2»
02.10 Т/с «Камелот»

07.30, 08.25 М/с «Даша-дослiдниця»
07.55 Мультик з Лунтiком
09.00 Т/с «Ранетки»
10.00, 18.10 Т/с «Всi 

жiнки – вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить 

з привидами»
12.00 Т/с «Беверлi-Гiлз 

90210. Нове 
поколiння»

13.00, 19.10 Богиня шопiнгу
15.15 Т/с «Студенти»
16.20 Т/с «Руда»
17.20, 01.35 Досвiдос
19.45 Даєш, молодь!
20.45 Вiталька
22.10 У ТЕТа в Iнтернетi
23.10 Надто грубо для      

Ю-туба
23.35 МосГорСміх
00.10 Т/с «Притулок»
01.10 Твою маму!

07.10 Один на один з 
Гамулою

08.00 ЧУ. «Металург» (Д) – 
«Чорноморець»

10.25 Чемпiонат Iспанiї. 
Огляд туру

11.35 Чемпiонат Англiї. 
«Ньюкасл» – 
«Арсенал»

14.15 Європейський 
weekend

16.00, 18.00 Чемпiонат 
Iспанiї. «Барселона» – 
«Вальядолiд»

20.00 Журнал. Лiга 
чемпiонiв УЄФА

20.30 Чемпiонат Iспанiї. 
«Мальорка» – 
«Бетис»

22.50 Чемпiонат Iспанiї. 
«Севiлья» – 
«Сосьєдад»

01.05 ЧУ. «Металург» (З) – 
«Шахтар»
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22:45 «ШВИДКІСТЬ-2. КРУЇЗ ПІД КОНТРОЛЕМ» 

1+1
Новий знайомий Енні запрошує 
її в поїздку по Карибському 
морю. Як на гріх, на лайнері 
опиняється божевільний ком-
п'ютерник, якому фірма, що по-
будувала лайнер, не нарахувала 
зарплатню...

23:00 «НІ ЖИВИЙ, НІ МЕРТВИЙ» 

ICTV
Гангстер Донні любив гроші. 
Настільки, що був готовий сісти 
у Новий Алькатрас. Утім, воно 
було того варте: у в'язниці очіку-
вав страти бандит, який знав, де 
заховані двісті мільйонів дола-
рів!

01:10 «ТІЛЬКИ ДЛЯ ТВОЇХ ОЧЕЙ» 

1+1
У Середземному морі тоне тра-
улер, що є секретною станцією 
стеження. Москва вирішує під-
няти корабель, але на Заході 
цьому не раді. Тому наймають 
убивцю, який повинен перехо-
пити секретну систему...

01:55 «ТРИДЦЯТЬ ТРИ» 

СТБ
У всіх звичайних людей 32 зуби. 
У героя фільму несподівано ви-
являється зайвий, 33-й зуб. Ця 
обставина і послужила причи-
ною ланцюжка неймовірних і 
комічних ситуацій, в які бідолаха 
увесь час потрапляє.

22:00 «ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ» 

1+1
У День Незалежності Америки 
Землю захоплюють жахливі 
косміти з метою погубити земну 
цивілізацію, але патріотичні по-
чуття пробуджують в американ-
цях небачені сили для боротьби 
з чудовиськами.

23:35 «ПОЧАТОК ЧАСІВ» 

ICTV
Зед і Лох — друзі-невдахи, які 
живуть в кам'яному віці, ходять у 
шкурах, полюють на тварин і б`-
ють байдики. Вони задовольня-
ються підлітковими мріями про 
двох головних красунь племені 
— Майї та Іме.

23:55 «ПОМСТИТИСЯ ЗА АНДЖЕЛО» 

НТН
Голову мафіозного клану вбито. 
Відданий охоронець повинен 
подбати про безпеку та особи-
сте життя його дочки, спадкоє-
миці величезних статків, яка 
абсолютно не підозрює про їхнє 
кримінальне походження.

00:00 «ГРІМ У ТРОПІКАХ» 

НОВИЙ КАНАЛ
У реальних джунглях проходять 
зйомки нового фільму, що має 
стати суперблокбастером за 
участю зірок, серед яких — кру-
тий герой бойовиків, майстер 
туалетного гумору, чорношкірий 
репер Альпа Чіно.

06.15 Хазяїн у домi
06.20, 07.15 Країна on-line
06.30 Т/с «Управа»
07.30 Ера бiзнесу
07.35 Клуб гумору
08.15 Д/ф «О. Даль. Мiж 

минулим i 
майбутнiм»

09.05, 21.00, 05.30 
Пiдсумки дня

09.25 Т/с «Маруся. 
Випробування»

12.50, 15.40, 18.40, 21.25 
Дiловий свiт

12.55 Останні 
попередження

13.15, 04.20 Книга.ua
13.35 Адреналiн
15.00, 18.20, 01.20, 02.05 

� Новини
15.15 Euronews
15.20 Право на захист
15.50 Т/с «Клеймо»
18.55, 04.45 221. Екстрений 

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

«Кено», «Секунда 
удачi»

23.00 Пiдсумки
23.20 Зiркове шоу в цирку 

на Цвiтному
01.40 Про головне
02.20 Нацiональна 

двадцятка
03.50 Секрети успiху
04.40 Служба розшуку дiтей

05.30 Т/с «Береги»
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 «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-12»
12.00 Новини
12.30 Слiдство вели...
13.25 Судовi справи

«Судові справи» 
показують робо-
ту суду зсереди-
ни. Мета програ-
ми – повідомити 
аудиторії інфор-
мацію про те, як 
виконується пра-
восуддя, що на-
писано в законах, 
як слід поводити-
ся у конфліктних 
ситуаціях.

15.05 Сiмейний суд
16.05 Т/с «Анюта»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Жiночий 

лiкар-2»
20.00 Подробицi
20.30 Шустер Live
00.40 Х/ф «Милий друг»
02.30 Подробицi
03.00 Д/ф «Поле Чудес. 

МММ повертається»
03.45 Т/с «Жiночий 

лiкар-2»

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
10.25 Секретнi матерiали 

шоу-бiзнесу
11.30 Секретнi матерiали 

шоу-бiзнесу
12.35 Iлюзiя безпеки
13.40 Знiмiть це негайно
14.45 Красуня за 

дванадцять 
годин

15.45 Сiмейнi мелодрами-3
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Величне сторiччя. 

Роксолана-3»
19.30 ТСН
20.15 Казкова Русь
20.50 Вечiрнiй квартал   у 

Туреччинi
22.45 Х/ф «Швидкiсть-2. 

Круїз пiд контро-
лем»

01.10 Х/ф «Тiльки для твоїх 

очей»

03.20 Х/ф «Принц для 
покоївки»

04.55 ТСН

04.45 Служба розшуку дiтей
04.55 Факти
05.25 Свiтанок
06.25 Дiловi факти
06.40 Т/с «Таксi»
07.00 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
07.45 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Т/с «Топтуни»
12.15 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв»
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв»
13.45 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.50 Т/с «Чужий район»
16.45 Т/с «Топтуни»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини
20.05 Т/с «Чужий район»
21.50 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.00 Х/ф «Нi живий, нi 

мертвий»

01.00 Провокатор
01.50 Х/ф «Принц 

пiстолетiв»
03.25 Т/с «Дружини 

футболiстiв»

06.30 Чужi помилки. 
Наречена у трунi

07.15 Х/ф «Балада 
про вiдважного 
лицаря Айвенго»

09.05 Х/ф «Пригоди 
Шерлока Холмса i 
доктора Ватсона»

15.55 Х/ф «Iронiя долi, 
або З легкою 
парою!»

18.00 Вiкна-Новини
18.10 Х/ф «Iронiя долi, 

або З легкою 
парою!»
Під Новий рік, 
після активного 
розпиття спир-
тних напоїв, друзі 
Жені Лукашина 
випадково від-
правляють його 
до Ленінграда. 
Там він, за іроні-
єю долі, опиня-
ється в квартирі 
чарівної жінки 
Наді, яка чекала 
зовсім не його...

20.00 Холостяк-3
22.00 Вiкна-Новини
22.35 Холостяк-3
00.05 Х/ф «Дружина за 

контрактом»
01.55 Х/ф «Тридцять 

три»

03.10 Нiчний ефiр

05.00 Служба розшуку дiтей
05.10 Т/с «Уперед – до 

успiху»
05.55 Т/с «Свiтлофор»
06.45 Пiраньї
07.10 Пiдйом
07.30 Репортер
07.35 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»
14.35 Kids Time
14.45 Т/с «Друзi»
15.50 Т/с «Кадетство»
16.50 Т/с «Щасливi 

разом»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Пiраньї
19.55 Т/с «Воронiни»
21.00 Т/с «Кухня-2»
22.00 Т/с «Свiтлофор»
00.10 Репортер
00.30 Т/с «Милi ошуканки»
01.25 Т/с «Iствик»
02.10 Т/с «Веронiка 

Марс-3»
02.55 Зона ночi

05.25 Т/с «Повернути на 
дослiдування»

06.55 Х/ф «Особиста 
зброя»

08.30 Ранковий свiдок
09.00 Т/с «Охоронець»
14.45 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-10»
16.45, 19.00, 03.05 Свiдок
17.00 Т/с «Захист Красiна»
19.30 Т/с «Три днi 

лейтенанта Кравцова»
23.20 Х/ф «Фатальна 

схожiсть»
01.15 Х/ф «2000. Момент 

апокалiпсису»
03.35 Легенди карного 

розшуку
04.30 Речовий доказ
05.00 Уроки тiтоньки Сови
05.30 Правда життя

06.10 Т/с «Дорожнiй 
патруль-9»

07.00, 17.00, 19.00, 03.40 
Подiї

07.20 Ранок з Україною
09.20, 12.50, 17.20, 20.00 

Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «Людина нiзвiдки»
11.50, 04.35 Нехай говорять
15.30 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 04.00 Говорить 

Україна
22.25 Т/с «Глухар»
00.20 Т/с «Дикий-2»
02.50 Ласкаво просимо
05.25 Срiбний апельсин

08.25 М/с «Даша-
дослiдниця»

09.00 Т/с «Ранетки»
10.00, 18.10 Т/с «Всi жiнки – 

вiдьми»
12.00 Т/с «Та, що говорить 

з привидами»
13.00 Богиня шопiнгу
15.15 Т/с «Студенти»
16.20 Т/с «Руда»
17.20, 01.35 Досвiдос
19.10 Одна за всiх
19.45 Даєш, молодь!
20.45 Вiталька
22.10 У ТЕТа в Iнтернетi
23.10 Надто грубо для      

Ю-туба
23.35 МосГорСміх
00.10 Т/с «Притулок»
01.10 Твою маму!
02.25 Теорiя зради
03.15 До свiтанку

08.00 ЧУ. «Таврiя» – 
«Динамо»

11.15 Чемпiонат Iспанiї. 
«Барселона» – 
«Вальядолiд»

13.10, 20.55 Журнал. Лiга 
чемпiонiв УЄФА

13.40 Чемпiонат Англiї. 
«Ньюкасл» – 
«Арсенал»

16.00 Чемпiонат Iспанiї. 
«Мальорка» – 
«Бетис»

18.00, 20.45 Найсмiшнiшi 
футбольнi моменти

18.15, 19.30 Топ-матч
18.25 Пляжний футбол. 

Вiдбiр до ЕВРО-2013. 
Швейцарiя – Польща

19.40 Пляжний футбол. 
Вiдбiр до ЕВРО-2013. 
Францiя – Україна

21.25 Futbol Mundial

06.00 Пiдсумки
06.20 Зiркове шоу в цирку 

на Цвiтному
07.45 Присвяти себе 

футболу!
08.05 Олiмпiйський виклик
08.20 Панянка i кулiнар
09.05 Життя на рiвних
09.20 Армiя
09.35 Православний вiсник
10.10 Х/ф «Троє у човнi, не 

рахуючи собаки»
12.25 Свiт навколо нас
12.45 Театральнi сезони
13.30 В гостях у Д. Гордона
14.25 Музична академiя. 

Євробачення
15.20 Золотий гусак
15.50 О. Бiлозiр «Українкою 

я народилася»
18.00 Алея зiрок
20.50 Лото «Мегалот»
20.55, 05.00 Служба 

розшуку дiтей
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.20 Без цензури
21.55, 01.45 Кабмiн: подiя 

тижня
22.05 Українська пiсня
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.10 Концерт «Друзiв не 

забувають»
00.30 Клуб гумору
01.55 Нащадки
02.55 ТелеАкадемiя
03.55 Фольк-music
05.05 Надвечiр'я

05.10 Шустер Live
08.55 Х/ф «Мами»

Щороку в день  
8-го березня те-
лефонні мережі 
Росії передають 
мільйони дзвінків 
і смс-повідом-
лень. Але що бу-
де, якщо тра-
питься колапс, і 
через пікову пе-
ревантаженість 
телефонна мере-
жа зазнає аварії? 
Отже, зв’язку не-

має. Що робити?

11.00 Все для мами
12.05 Т/с «Одну тебе 

кохаю»
16.50 Х/ф «Справи сiмейнi»
18.55 Концерт 

С. Михайлова «20 
рокiв у дорозi»

20.00 Подробицi
20.30 Концерт 

С. Михайлова «20 
рокiв у дорозi»

22.10 Х/ф «Помилки 
кохання»

00.05 Т/с «Кохання зi 
зброєю»

01.50 Подробицi
02.20 Т/с «Кохання зi 

зброєю»
03.45 Х/ф «Мильна пiна»

06.10 Х/ф «Головний у 
домi»

08.00 Свiтське 
життя

09.00 Квартирна лотерея 
«Хто там?»

10.15 М/с «Енгрi бердс»
10.20 М/с «Людина-павук. 

Щоденник 
супергероя»

10.45 М/с «Людина-павук. 
Щоденник 
супергероя»

11.05 Свiт навиворiт-4. 
В'єтнам

12.05 Тачки
12.40 Великi перегони
14.10 Шiсть кадрiв
15.55 Казкова Русь
16.30 Вечiрнiй квартал   у 

Туреччинi
18.30 Розсмiши 

комiка-3
19.30 ТСН
20.00 Великi перегони
22.00 Х/ф «День 

Незалежностi»

00.45 Х/ф «Тiльки для твоїх 
очей»

02.55 Х/ф «Головний у 
домi»

04.30 Свiт навиворiт-4. 
В'єтнам

05.15 ТСН

04.50 Факти
05.20 Свiтанок
06.25 Козирне життя
06.55 Х/ф «Як за 

старих добрих 
часiв»

08.50 Зiрка YouTube
10.00 Дача
10.35 Квартирне 

питання
11.35 За кермом
12.00 Дивитися усiм!
13.15 Х/ф «Астерiкс i 

Обелiкс проти 
Цезаря»

15.35 Х/ф «Астерiкс i 
Обелiкс. Мiсiя 
«Клеопатра»

17.45 Максимум 
в Українi

18.45 Факти. Вечiр
19.00 Х/ф «Обладунки 

бога-3. Мiсiя 
«Зодiак»

21.30 Х/ф «Мачо i ботан»
23.35 Х/ф «Початок 

часiв»

01.25 Х/ф «Вдача 
Баннена»

02.55 Х/ф «Як за 
старих добрих 
часiв»

04.35 Про-Ziкаве.ua

05.00 Нашi улюбленi 
мультфiльми

06.15 Х/ф «Мерi Поппiнс, 

до побачення!»

У сімействі Бенк-

сів – двоє дітей і 

дуже зайняті 

батьки: їм ката-

строфічно не ви-

стачає часу на 

виховання сина 

та доньки. Тому 

вони вирішили 

знайти дітям ня-

ню: виховану, ро-

зумну, добру, 

терплячу. І вони її 

знайшли...

07.15 Караоке на Майданi
08.10 Їмо вдома
09.30 Кулiнарна династiя
11.25 Холостяк-3
15.00 Х/ф «Iронiя долi, або 

З легкою парою!»
19.00 Україна має талант!-5
21.45 Моя правда
22.40 Х/ф «З привiтом, 

Козаностра»
00.30 Детектор брехнi-3
01.25 Х/ф «Китайський 

сервiз»
03.00 Нiчний ефiр

04.55 М/с «Майстер Меннi»
06.25 Парад рад
08.05 Ревiзор-2
10.00 Ревiзор-2
11.55 Уральськi пельменi
13.40 Люди ХЕ
14.15 Нереальна iсторiя
14.40 Файна Юкрайна
15.15 Т/с «Щасливi разом»
17.45 Х/ф «Пенелопа»

На Пенелопу, 

яка народилася 

в благополучній 

сім’ї, накладено 

стародавнє сі-

мейне проклят-

тя, яке може бу-

ти зняте тільки 

тоді, коли її по-

кохає хтось «та-

кий же, як вона». 

Але хто ж одру-

житься з дівчи-

ною, яка ховає 

своє обличчя?

19.50 Х/ф «Поцiлунок на 
щастя»

22.00 Хто зверху?-2
00.00 Х/ф «Грiм у 

тропiках»

02.05 Т/с «Веронiка 
Марс-3»

02.45 Зона ночi

06.00 Т/с «Охоронець»
11.30 Речовий доказ
12.00 Головний свiдок
12.55 Випадковий свiдок
13.25 Х/ф «Фатальна 

схожiсть»
15.20 Т/с «Доктор Тирса»
19.00 Т/с «Таємницi 

слiдства-12»
23.00 Головний свiдок
23.55 Х/ф «Помститися за 

Анджело»
01.50 Легенди карного 

розшуку
02.50 Речовий доказ
03.50 Агенти впливу
04.20 Уроки тiтоньки Сови
05.00 Правда життя

06.00 Срiбний апельсин
07.00 Подiї
07.10 Х/ф «Кулл-завойовник»
09.00 Т/с «Iнтерни»
10.00 Таємницi зiрок
12.00 Т/с «Дорожнiй 

патруль-9»
15.00 Т/с «Анжелiка»
19.00 Подiї
19.20 Т/с «Анжелiка»
21.30 Футбол. Лiга Чемпiонiв. 

Фiнал. «Борусiя» 
(Дортмунд) – «Баварiя» 
(Мюнхен)

00.10 Т/с «Чиста проба»
03.30 Подiї
03.50 Х/ф «Кулл-завойовник»
05.15 Срiбний апельсин

08.35 Байдикiвка
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Даша-

дослiдниця»
10.40 М/с «Бiлка та Стрiлка. 

Пустотлива сiмейка»
11.10 М/с «Фiксики»
11.50 М/ф «Острiв Iмпi»
13.40 Х/ф «Помста 

дружок»
15.35 Даєш, молодь!
17.00 Х/ф «Мiй хлопець – 

ангел»
19.05 Х/ф «Ялинки»
20.55 Вiталька
22.00 У ТЕТа в Iнтернетi
23.00 Х/ф «Дев'ять»
01.15 Х/ф «Поворот не 

туди-2. Безвихiдь»
02.45 До свiтанку

06.45, 12.55 Futbol Mundial
07.15, 15.00 Топ-матч
08.00, 18.30 Кубок 

Нiмеччини. «Баварiя» – 
«Борусiя» (Д)

11.00 ЧУ. «Металург» (Д) – 
«Чорноморець»

13.55 Пляжний футбол. 
Вiдбiр до ЕВРО-2013. 
Швейцарiя – Францiя

15.10 Пляжний футбол. 
Вiдбiр до ЕВРО-2013. 
Україна – Польща

16.35 Лiга чемпiонiв УЄФА. 
«Ювентус» – 
«Баварiя»

20.35, 00.10 Нiч Лiги 
чемпiонiв

21.30 Лiга чемпiонiв УЄФА. 
Фiнал. «Борусiя» (Д) – 
«Баварiя»

01.05 Пляжний футбол. 
Вiдбiр до ЕВРО-2013. 
Швейцарiя – Францiя
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НЕДІЛЯ, 26 ТРАВНЯ 2013 РОКУ

СКАНВОРД

16:15 «АСТЕРІКС НА ОЛІМПИЙСЬКИХ ІГРАХ» 

ICTV
Галл Закохавічюс закохався в 
грецьку принцесу Ірину, яку по-
літики призначили дружиною 
сина Юлія Цезаря. Щоб відтягну-
ти небажаний шлюб, Ірина ого-
лошує, що вийде заміж за пере-
можця Олімпійських ігор...

19:30 «АСТЕРІКС ТА ОБЕЛІКС У БРИТАНІЇ» 

ICTV
Юлій Цезар рветься до нових 
завоювань. На чолі своїх про-
славлених легіонів він збираєть-
ся захопити острів, який знахо-
диться на краю світу.  Ця таєм-
нича країна називається Брита-
нією...

23:40 «РЯДОВА БЕНДЖАМІН» 

НОВИЙ КАНАЛ
Після смерті чоловіка у першу 
шлюбну ніч скорботна вдова 
записується до американської 
армії. Після низки кумедних при-
год, прикрощів і перемог з  «са-
лаги» вона перетворюється на 
справжнього солдата.

01:05 «ХОРОШИЙ РІК» 

1+1
Ділок фондової біржі успадковує 
виноробню у Провансі. Після при-
буття до Франції він дізнається, 
що є люди, які претендують на 
його власність. Ланцюжок від-
криттів примусить його по-ново-
му поглянути на цінності світу.

05.30 Х/ф «Коли Сонце 
було Богом»

07.50 Т/с «Три днi 
лейтенанта Кравцова»

11.30, 02.30 Легенди 
карного розшуку

12.00, 04.25 Агенти впливу
13.00 Православнi святi
15.00 Т/с «Таємницi 

слiдства-12»
19.00 Т/с «Даїшники»
23.00 Д/с «Таємницi 

кримiнального свiту»
23.30 Х/ф «Щит 

Батькiвщини»
01.00 Х/ф «Криптид»
03.25 Речовий доказ
05.00 Уроки тiтоньки Сови
05.30 Правда життя

06.10 Срiбний апельсин
06.50 Подiї
07.10 Найрозумнiший
09.00 Ласкаво просимо
10.00 Герої екранiв
11.00 Т/с «Дорожнiй 

патруль-9»
13.00 Т/с «Дорожнiй 

патруль-10»
14.45, 17.00, 20.00 Т/с 

«Анжелiка»
19.00, 03.50 Подiї тижня
21.00, 22.00 Т/с «Iнтерни»
23.00 Великий футбол
00.30 Т/с «Чиста проба»
04.35 Щиросерде зiзнання 

Профiлактика

05.15 Х/ф «Мами»
07.00 Концерт 

С. Михайлова «20 
рокiв у дорозi»

09.30 Школа доктора 
Комаровського

10.05 Орел i решка
11.05 Смачне побачення
12.05 Т/с «Сiмейний 

детектив»
14.05 Х/ф «Справи сiмейнi»
16.00 Х/ф «Помилки 

кохання»
Героїня цієї історії 
в ділових турбо-
тах не помічає, як 
втрачає найближ-
чу людину –
коханого чолові-
ка. Але, на щастя, 
є новорічна ніч 
з її чудесами 
і можливістю 
виправити будь-
які помилки, 
навіть помилки 

кохання...
18.00 Т/с «Кохання за 

кохання»
20.00 Подробицi
21.00 Т/с «Кохання за 

кохання»
23.00 Х/ф «Зв'язок часiв»
01.10 Подробицi
01.55 Т/с «Одну тебе 

кохаю»
05.00 Профiлактика

06.00 Х/ф «Принц для 
покоївки»

07.50 Марiччин 
кiнозал

08.10 Ремонт +
09.00 Лотерея «Лото-

Забава»
10.15 М/с «Людина-павук. 

Щоденник 
супергероя»

10.40 М/с «Людина-павук. 
Щоденник 
супергероя»

11.00 Недiля з Кварталом
12.00 Смакуємо
12.30 Секретнi 

матерiали шоу-
бiзнесу

13.30 Мiняю жiнку-7
15.05 Х/ф «Next. 

Наступний-2 »
19.30 ТСН
20.15 Голос країни-3
22.55 Свiтське життя
23.20 Голос країни-3
00.05 Що? Де? Коли? 

Зiрковi вiйни
01.05 Х/ф «Хороший 

рiк»

03.05 Тачки
03.30 Смакуємо
04.00 Секретнi матерiали 

шоу-бiзнесу
04.50 Недiля з Кварталом

06.00 Факти
06.20 Свiтанок
07.20 Квартирне питання
08.10 Анекдоти по-

українськи
08.30 Дача
09.10 Основний iнстинкт
09.35 Дивитися усiм!
10.50 ОлiмпiЛяпи
11.30 Козирне життя

Понти, життя 
відомих і багатих, 
скандали і траге-
дії зіркового світу. 
Найяскравіші, 
найсмачніші де-
талі в «Козирному 
житті». Втім, без 
характерного для 
подібних програм 
гламуру, тради-
ційної світської 
«балаканини».

12.00 Мульт особистостi
13.25 Дивитися усiм!
14.10 Х/ф «Астерiкс i 

Обелiкс. Мiсiя 
«Клеопатра»

16.15 Х/ф «Астерiкс на 
Олiмпiйських iграх»

18.45 Факти тижня
19.30 Х/ф «Астерiкс i 

Обелiкс у Британiї»
21.50 Х/ф «Обладунки 

бога-3. Мiсiя 
«Зодiак»

00.10 Х/ф «Мачо i ботан»
02.10 Х/ф «Початок часiв»
03.40 Про-Ziкаве.ua

05.05 Нашi улюбленi 
мультфiльми

06.20 Х/ф «Мерi Поппiнс, 
до побачення!»

07.45 Їмо вдома

Ситуації, в які 

потрапляє 

Юлія Висоцька, 

відбуваються з 

кожним. Як всі, 

вона купує про-

дукти в сусідньо-

му магазині. У неї 

немає часу на те, 

щоб годинами 

простоювати біля 

плити, тому вона 

робить найпро-

стіші страви.

08.50 Кулiнарна династiя
10.50 Караоке на Майданi
11.50 Т/с «Маша Пирогова 

– народний юрист»
15.55 Україна має талант!-5
19.00 Битва екстрасенсiв
20.00 Один за всiх
22.00 Слiдство ведуть 

екстрасенси
01.50 Х/ф «Балада про 

вiдважного лицаря 
Айвенго»

03.15 Нiчний ефiр

05.45 М/с «Майстер Меннi»
06.50 Парад порад
07.45 Церква Христова
08.00 Х/ф «Загублений 

табiр»
10.00 М/ф «Том i Джеррi. 

Чарiвне кiльце»
11.15 Хто зверху?-2
13.25 Хто зверху?-2
15.25 Т/с «Щасливi разом»
15.45 Х/ф «Пенелопа»
18.00 Х/ф «Поцiлунок на 

щастя»
20.00 Х/ф «Няньки»

Транспортний 

магнат наймає 

близнюків Девіда 

і Пітера Фальконе 

для захисту своїх 

племінників, які 

залишилися без 

батьків. А племін-

ники – теж близ-

нюки і неймовірні 

бешкетники, 

так що квартет 

вийшов ще той!

22.00 Педан-Притула Шоу
23.40 Х/ф «Рядова 

Бенджамiн»

01.55 Т/с «Веронiка 
Марс-3»

02.40 Зона ночi

08.35 Байдикiвка
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Даша-

дослiдниця»
10.40 М/с «Бiлка та Стрiлка. 

Пустотлива сiмейка»
11.10 М/с «Фiксики»
11.35 М/ф «Сердитi 

пташки»
12.00 М/ф «Iмпi-

суперстар!»
13.45 Х/ф «Немовля на 

прогулянцi»
15.45 Одна за всiх
17.15 Х/ф «Ялинки»
19.05 Даєш, молодь!
20.05 Вiталька
22.00 У ТЕТа в Iнтернетi
23.00 Х/ф «Мулен Руж»
01.40 Х/ф «Поворот не 

туди-3»
03.10 До свiтанку

08.00 Чемпiонат Англiї. 
«Ньюкасл» – 
«Арсенал»

10.25, 04.30 Д/с «Футбольнi 
битви»

10.55 Лiга чемпiонiв УЄФА. 
Фiнал. «Борусiя» (Д) – 
«Баварiя»

13.55 Пляжний футбол. 
Вiдбiр до ЕВРО-2013. 
Польща – Францiя

15.00 Найсмiшнiшi 
футбольнi моменти

15.10 Пляжний футбол. 
Вiдбiр до ЕВРО-2013. 
Україна – Швейцарiя

16.35, 20.00 Футбол live
17.55 ЧУ. «Шахтар» – 

«Металург» (Д)
21.55 Чемпiонат Iспанiї. 

«Еспаньол» – 
«Барселона»

00.15 Чемпiонат Iспанiї. 
«Валенсiя» – 
«Гранада»

06.05 Свiт православ'я
06.40 Смiх з доставкою 

додому
07.05 Панянка i кулiнар
07.35, 23.50 Дружина
09.05 Натхнення
09.30 Околиця
09.55 Подорожуй свiтом
10.20 Ближче до народу
10.50 Золотий гусак
11.20 Маю честь запросити
12.05 Крок до зiрок
12.55 Шеф-кухар країни
13.45 Королева України
14.20 Королева України – 

2013
16.00 Караоке для дорослих
16.50 Не вiр худому кухарю
17.20 Дiловий свiт
17.55 ЧУ. «Шахтар» 

(Донецьк) – 
«Металург» 
(Донецьк)

19.55 Концертна програма
20.40, 02.00 Головний 

аргумент
20.50 Офiцiйна хронiка
21.00, 01.20 Пiдсумки 

тижня
21.45 Точка зору
22.10 Дорослi iгри
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
23.35 Олiмпiйський виклик
02.10 Х/ф «Троє у човнi, не 

рахуючи собаки»
04.20 Театральнi сезони
05.00 Музична академiя. 

Євробачення
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ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

ВЕСЕЛИМ ОЛІВЦЕМ

ДОСЛІДЖЕННЯ

Колектив Білгород-Дністровського 
прикордонного загону сердечно вітає 
свого керівника — підполковника 
МЕЙКА Олександра Васильовича з 
Днем народження!
Від щирого серця бажаємо Вам 
невичерпної життєвої енергії, міцного 
здоров’я, наснаги, оптимізму, добра та 
родинного затишку!
Нехай невтомна праця, невгасима 
енергія, мудрість і професіоналізм 
супроводжують Вас на життєвій 
стежині! Нехай Ваш життєвий і 
професійний шлях буде наповнений 
новими злетами та досягненнями, а 
все зроблене Вами добро вертається 
сторицею!

ФОТОФАКТ

ПРО ÆИТТЯ 
ДЕРÆАВНОÃО 
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МИТЬ РОЗРЯДКИ

По-справжньому крутий не той, хто 
купує машину, щоб їздити на роботу, а той, 
хто купує квартиру недалеко від роботи, 
щоб туди пішки ходити.

*  *  *
Два солдати в армії:
— А давай над прапорщиком пожарту-

ємо.
— Ага, над деканом уже пожартували.

*  *  *
 Чим відрізняється фальшива любов 

від справжньої?
Фальшива:
— Мені так подобаються сніжинки на 

твоєму волоссі! 
Справжня: 
— Швидко одягни шапку! 

*  *  *
Я зрозумів, яку хочу машину. Інкаса-

торську. 

*  *  *
На дискотеці:
— Наталко, ти танцюєш?
— Ні.
— От і добре, пішли трактор з болота 

визволяти.

*  *  *
Мама приходить додому. Син курить 

на балконі. Швидко тушить цигарку, 
брискає освіжувачем повітря.

— Мамо, я не курив!
— Сину, та ти кури, приводь додому 

дів чат. Може вже у свої 40 років ти нареш-
ті одружися.

*  *  *
— Ваш син кинув у мене камінь!
— І попав?
— Промахнувся.
— То не мій син. 
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Колектив Білгород-Дністровського прикордонного 
загону сердечно вітає іменинників травня: 
підполковників — СТАВИЦЬКОГО Руслана, БРЕГОЯ 
Євгенія, КАЛАБУНА Володимира, майорів — ГРЕЧКА 
Павла, ПУКАСЕНКА Ігоря, ГЛУШКОВА Анатолія, 
НІКОЛАЄНКА Андрія,  майора юстиції ОСІПОВА 
Сергія, капітанів — БЕВЗЮКА Андрія, АНТОХ 
Олену,  КРУШЕЛЬНИЦЬКОГО Віталія, старшого 
лейтенанта юстиції КАЛАШНІКОВА Юрія, старших 
лейтенантів — СТОБОРОДА Дениса, МІХІНА Андрія, 
старших прапорщиків — ЛЕЙКОВИЧА Володимира, 
ВОРОНЮКА Сергія, САФРОНОВУ Аллу, працівників 
— ДОНКОГЛО Оксану, РЯЗАНЦЕВУ Лілію, 
КОЗИНСЬКОГО Сергія та ГНАТЮК Леоніду! 
Щиро зичимо Вам міцного здоров’я, наснаги, 
особистого щастя, родинного благополуччя, достатку 
та успіхів у службі.

Андрій БУЧКО

Велопробіг «Шляхами Східного Роз-
точчя» відбувається щороку в рамках 
співпраці Рави-Руської міської ради та 
гміни Любичі-Королівської. Метою ве-
лопробігу є знайомство з природою та 
культурними пам’ятками українсько-
польського прикордоння. Серед понад 
170 велолюбителів з України та Польщі 
у ньому взяли участь: міський голова 
Рави-Руської Ірина ВЕРЕÙУК та війт 
гміни Любичі-Королівської Томаш ЛЕ-
ÙИНСЬКИЙ.

— Ми раді бачити, що щороку кіль-
кість учасників збільшується. Це свідчить 
про те, що такий велопробіг є потрібним, 
популярним і подобається тим, хто бере у 

ньому участь, — зазначила міський голо-
ва Рави-Руської Ірина ВЕРЕÙУК. Також 
пані Ірина була щиро вдячна прикордон-
никам за професійність, адже рекордну 
кількість учасників марафону у пункті 
пропуску оформили за рекордно корот-
кий час – менше ніж за півгодини. 

Ùороку маршрут, який долають ве-
лосипедисти, є іншим. Цього разу учас-
никам довелося проїхати близько 50 км. 
Стартували вони у пункті пропуску «Рава-
Руська — Гребенне». Маршрут на тери-
торії України проліг через Рава-Руську, 
с. Борове, с. Потелич, с. Старе Село, 
с. Кам’янку-Липник та закінчився зно-
ву у Раві-Руській. Наступного дня вело-
сипедисти колесили Польщею за марш-
рутом Любича-Королівська – Затилля 
– Лазова – Гута-Любицька – Мжиглоди 
– Княже – Любича-Королівська.           n

Шляхами Східного Розточчя 

Олена ТАЩИЛІНА

Отримані дані, вважають американ-
ські вчені, дозволяють зробити висновок, 
що до моменту, коли — згідно поширеній 
теорії — «Місяць відколовся від Землі в 
результаті зіткнення з гігантським асте-
роїдом 4,5 млрд. років тому, на «молодій» 
Землі вже була вода».

Дані висновки зроблені після того, як 
у зразках ́ рунту з поверхні Місяця і з його 
глибинної мантії, зібраних в ході місячної 

програми NASA «Аполлон», були виявле-
ні сліди води та прораховані співвідно-
шення ізотопу водню – дейтерію.

«Найпростіше пояснення, яке нам 
вдалося знайти, – пояснює Саал, – це те, 
що вода вже була на прото-Землі до удару. 
Деяким молекулам вдалося вціліти при 
зіткненні, імовірно їх ми і спостерігаємо 
в зразках, зібраних на Місяці».

Також вченим вдалося встановити, 
що «спільним джерелом води на Землі й 
на Місяці, а можливо, і у всій Сонячній 
системі стали кам'яні метеорити, що міс-
тили вуглець».                                                n

Вода на Місяці 
має земне 
походження 

Андрій Гричина
Черкаська область. Допоможіть знайти 16-річного жите-
ля Жашкова Андрія Гричину! 
Вранці 12 квітня 2013 року хлопець пішов з дому та досі 
від нього немає жодної звістки.

Прикмети дитини: 180-182см на зріст, 
середньої статури, темне волосся, карі 
очі.
Одяг:  сіре пальто, біла сорочка, чорна 
краватка, чорні брюки, темні кросівки.

Õочемо провести корпоратив. 
Чи є у вас танцþвальний плац та 

барабанна музика?




