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Державний кордон України перетнуло

2,7 млн 
осіб

 533 тис. 
транспортних засобів>

Затримано 
за незаконне 
перетинання 
кордону

79 
осіб

Вилучено

17 од.
зброї

Затримано

на 1 млн грн.
контрабандних товарів

з них 15
незаконні мігранти

> > 51 од.
боєприпасів

ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

1,3 кг наркотичних 
речовин>

ЗАСНОВАНА У 1943 РОЦІ

ЛЕЙТЕНАНТСЬКИЙ ВИШКІЛ ВИСТАВКА

Раз на два роки навколо виставкового 
центру на Васильєвському острові, 
що у Санкт-Петербурзі, відбуваються 
непересічні події. На відкритих 
майданчиках розгортаються ракетні 
комплекси, до гавані заходять бойові 
кораблі та катери, а над павільйонами 
проносяться літаки й вертольоти.

Зараз в усіх органах Держприкордонслужби 
України проходять настановчі збори з 
випускниками вищих військових навчальних 
закладів 2013 року, які прибули для подальшого 
проходження служби. Основною метою 
таких заходів є надання допомоги молодим 
лейтенантам в адаптації на первинних 
офіцерських посадах.

НА ДОЗВІЛЛІ

Програма телепередач 
на 5 – 11 серпня 

2013 року

8-11
стор.

ДУХОВНІСТЬ

Новинки для морського кордону

Історія християнства на 
Русі починається з Церковного 
Переказу, що глибоко 
укорінився в народній 
пам’яті – сказання 
про подорож на Русь 
святого апостола 
Андрія Первозванного.

Як зароджувалося християнство на Русі

Кордон зустрів офіцерське поповнення

7
стор.

3
стор.

5
стор.

4
стор.

На хвилі інновацій пропускних операцій

Літній туристичний сезон у розпалі. Кількість бажаючих перетнути державний кордон з кожним днем лише зростає. Хоча Державна 
прикордонна служба України зустріла літо у всеозброєнні, однак заради комфорту громадян перебуває в режимі постійного пошуку нових 
шляхів прискорення пропускних операцій. Черговим кроком цих процесів стала розробка нової технології оформлення організованих груп 
подорожуючих, яку презентували громадськості в Українському національному інформаційному агентстві  УКРІНФОРМ.
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УКРАЇНИ

НОВИНИ НАС ВІТАЮТЬ

УКРАЇНА – БІЛОРУСЬ

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

n Тарифи 
на паркування 
впорядкують

Уряд вніс зміни до постанови 
КМУ від 2 березня 2010 року,  
яка визначає «Порядок 
формування тарифів на послуги 
з утримання майданчиків 
для платного паркування 
транспортних засобів». Якщо 
раніше документ, що визначав 
тарифи на паркування мав 
рекомендаційний характер, то 
відтепер він є обов’язковим 
для застосування органами 
місцевого самоврядування. Як 
пояснив Міністр регіонального 
розвитку, будівництва та 
житлово-комунального 
господарства України Геннадій 
ТЕМНИК, дані зміни викликані 
необхідністю приведення 
нормативно-правової бази 
у відповідність до чинного 
законодавства, зокрема 
Податкового кодексу України 
та Закону України «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів 
в Україні». Щодо останнього, 
то внесені зміни врегульовують 
питання безоплатного 
паркування транспортних 
засобів особами та установами, 
що потребують такої пільги 
згідно з Законом України «Про 
основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні». Крім 
того, урядовці переконані, 
що документ забезпечить 
відповідність тарифів на послуги 
платного паркування розміру 
економічно обґрунтованих 
витрат, а також сприятиме 
формуванню соціально 
справедливих тарифів на такі 
послуги.

Юрій ЗАНОЗ

n «Відкрите небо» 
з ЄС очікується 
у 2014 році

Щоб створити більш 
комфортні умови для подорожей 
наших громадян за кордон, 
відкрити туристичний потенціал 
України для іноземців, 
розширити можливості 
вантажовідправників, 
Мінінфраструктури проводить 
переговори з багатьма країнами 
щодо спрощення процедур, 
необхідних для перевезень 
морським, автомобільним 
та авіаційним транспортом. 
Зокрема, за словами заступника 
Міністра інфраструктури – 
керівника апарату Володимира 
КОРНІЄНКА у повітряному 
сполученні нині вже 
практично немає обмежень 
на авіарейси з Росією, також 
триває підготовка угод щодо 
лібералізації авіаперевезень 
зі США, Ізраїлем та Італією. 
Наразі серед пріоритетів 
Державіаслужби та 
Мінінфраструктури – Угода 
з Європейським Союзом про 
спільний авіаційний простір. 
Уже відбулося сім раундів 
переговорів, останній –  
восьмий – заплановано 
провести у жовтні нинішнього 
року. Переговори проходять 
достатньо ефективно. 
Підписання Угоди очікується 
влітку 2014 року, а її вступ у дію 
– на початку 2015 року. 

Олександр ТИХОНОВ

Редакційному колективу газети «Прикордонник України»

Шановні друзі!
Від колегії Міністерства внутрішніх справ України та від мене особисто прийміть найщиріші 

та найсердечніші вітання з нагоди знаменної дати – 70-ї річниці з дня заснування газети «При-
кордонник України»!

Ваш часопис широко знаний серед різних верств населення нашої країни – робітників і селян, 
вчених і освітян, військових і працівників органів внутрішніх справ.

Заснована у буремні роки Великої Вітчизняної війни, газета стала символом перемоги над во-
рогом. Розповідаючи на своїх сторінках про подвиги прикордонників, вона несла народу почуття 
віри у справедливість і впевненість у своїх силах.

За сімдесят років існування у Вашій газеті зайшла своє відображення епоха розбудови та ре-
формування Прикордонних військ, створення міцної і досконалої державної структури, якою є 
сьогодні Державна прикордонна служба України.

Щиро вдячний усім вам за активне та об’єктивне висвітлення на сторінках часопису питань 
зміцнення правопорядку та законності в державі, співпраці працівників органів внутрішніх справ з 
прикордонниками у боротьбі зі злочинністю, героїчних вчинків працівників міліції, проблем пра-
вового виховання громадян.

Міцного вам здоров’я, щастя, родинного благополуччя, творчої наснаги, вдячних читачів та нових звершень у плідній праці на 
благо українського народу, незалежної України.

З повагою,
Міністр внутрішніх справ України
В.Ю. ЗАХАРЧЕНКО

Острови поділили

Олександр ДУДКО 

Згідно з документом, у результаті міждержавних 
домовленостей безіменний острів між українським 
селом Клубівка та білоруським Абакуми, острови 
Коровник, Коловський, Отмут, Заспа, а також уро-
чища Малож, Сетянки, Становище, Бондаревки, 
Тапиле є територією України.

Натомість безіменні острови між українським 
селом Старі Яриловичі та білоруським Хоминка, 

між селами Мньов (Україна) та Комарин (Респу-
бліка Білорусь), острів Чаків і Кукарські острови, 
урочище Случевський Груд відійшли до території 
Республіки Білорусь. Також Білорусі належить 
безіменний півострів (ділянка місцевості навколо 
озера Верхнє) між українським селом Нові Яри-
ловичі і білоруським селом Карпівка.

Тому мешканцям прилеглих до державного 
кордону населених пунктів, відпочивальникам 
та рибалкам слід звернути на ці зміни особливу 
увагу. Адже звичайна необізнаність може при-
звести до незаконного перетинання або спроби 
незаконного перетинання державного кордону 
України. А це тягне за собою відповідальність за 
статтею 204-1 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення.

Слід також додати, що до завершення про-
цесу встановлення державного кордону на 
місцевості залишилось не так багато часу. Так,  
1-2 липня в Чернігові відбулася зустріч робочих 
груп спільної українсько-білоруської демарка-
ційної комісії. Наступне її засідання заплано-
ване на вересень цього року.                                n

Після обміну  
18 червня 2013 року 
ратифікаційними 
грамотами набрав 
чинності договір між 
Україною та Республікою 
Білорусь «Про державний 
кордон». Цим договором 
визначено проходження 
лінії державного 
рубежу, зокрема, і по 
фарватеру річок Дніпро 
та Сож. Відтак, 
адміністративний 
кордон між колишніми 
УРСР та БРСР, який 
«стрибав» з острова на 
острів і нерідко навіть 
переходив з одного берега 
на інший, перестав 
існувати. 

До редакції газети «Прикордонник України» продовжують надходити вітання з нагоди 70-річчя виходу у світ першого номера нашого видання.

Максим МАЛОВ 

Будівництво доступного житла розпочато в:
– м. Дніпропетровськ, ж/м Лівобережний –  

7 будинків на 441 квартиру;
– м. Донецьк, вул. Багратіона – 3 будинки на 

240 квартир;
– Київська область, м. Вишгород, вул. Набе-

режна – 8 будинків на 560 квартир;
– м. Львів, вул. Роксоляни – 3 будинки на  

206 квартир;
– м. Миколаїв, вул. Гражданська – 8 будинків 

на 600 квартир;
– Одеська область, м. Южне, ІІ мікрорайон – 

2 будинки на 180 квартир;
– м. Харків, вул. Дача 55 – 6 будинків на  

626 квартир;

– м. Київ, ж/м Позняки – 8 будинків на  
626 квартир;

– м. Севастополь, Камишова бухта –  
32 будинки на 485 квартир.

Всього – 77 будинків на 6676 квартир.
Нагадаємо, що на сьогоднішній день в Україні 

реалізується низка державних житлових програм:
1) програма здешевлення вартості іпотечних 

кредитів для забезпечення доступним житлом 
громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов;

2) програма доступного житла (70/30);
3) програма молодіжного кредитування;
4) програма «Власний дім»;
5) програма забезпечення житлом інвалідів  

війни.
Із початку року 30 тисяч громадян України ви-

явили бажання взяти участь у державних житло-
вих програмах.                                                               n

Розпочато будівництво 
9 мікрорайонів доступного житла
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України підготувало 43 земельні ділянки для 
будівництва 194 житлових будинків доступного житла. Це дозволить 
забезпечити помешканнями близько 22 тисяч сімей українців. Зокрема, на  
9 ділянках вже розпочато будівництво цілих мікрорайонів доступного житла.
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ГАРЯЧІ БУДНІЛЕЙТЕНАНТСЬКИЙ ВИШКІЛ

ПОЛІГОН

n Нічийний 
«порошок»

Близько 750 грамів кокаїну 
виявили прикордонники 
Луцького загону спільно з 
працівниками митниці у пункті 
пропуску «Ягодин-залізничний». 
Правоохоронці натрапили на 
пакунок з речовиною білого 
кольору кристалічної структури 
під час огляду міжстельового 
простору неробочого тамбура 
одного з вагонів потяга 
«Варшава – Київ». А от власника 
«порошка» на жаль виявити 
не вдалося. Про знахідку 
повідомлено співробітників СБУ.

Людмила ТКАЧЕНКО

n «Мерседеси» 
з подвійним дном

Одразу два «Мерседеси» 
затримали співробітники 
Держприкордонслужби спільно 
з працівниками митниці у 
пункті пропуску «Порубне». 
Керували обома транспортними 
засобами громадяни Румунії. 
Під час прикордонно-митного 
оформлення в авто були знайдені 
сховки з тютюновими виробами. 
Їх водії обладнали в багажниках 
у подвійному днищі. В одному 
з автомобілів охоронці кордону 
нарахували 790 пачок сигарет, 
а в іншому – майже 950. Окрім 
сигарет підприємливі румуни 
втратили й свої транспортні 
засоби 2000-го та 2004-го років 
випуску. Їх оцінили у 120 та 130 
тисяч гривень відповідно.

Сергій БРОВКО

n Винце 
під коньячок

Під час оформлення 
теплохода «Грейсфвальд» (прапор 
Панами) прикордонники відділу 
«Іллічівськ» Одеського загону 
спільно з митниками виявили 
понад 2,3 тонни прихованого 
вина. Перевозили його в двох 
вантажних автомобілях, якими 
керували громадяни Грузії. За 
документами у транспортних 
засобах везли коньяк. Проте у 
ході поглибленого огляду цих 
вантажівок правоохоронці, окрім 
зазначеного вантажу, знайшли 
велику кількість прихованої 
тари з вином виробництва Грузії. 
Орієнтовний об’єм знайденого 
спиртного сягає 2 360 літрів. 
Прихований товар вилучено 
та передано представникам 
митниці.

Оксана ПОЧТОВА

n Повні торби 
пістолетів

Громадянку Росії, яка 
намагалася перетнути українсько-
російський кордон в обхід пункту, 
затримали прикордонники 
відділу «Жовтневе» Харківського 
загону. Росіянка несла сумку та 
рюкзак, у яких було  
10 пневматичних пістолетів. 
Наразі щодо 32-річної порушниці 
оформлено документи про 
адміністративне правопорушення 
за незаконне перетинання 
кордону, а районним судом 
призначене покарання у вигляді 
адміністративного арешту 
терміном на 3 доби. Зброю 
передано працівникам митниці.

Василь КАКАДІЙ

Василь КАКАДІЙ 

Під час змагань у рамках індивідуальної першості перевірено зна-
ння та вміння персоналу мобільних підрозділів з теоретичної, тактичної, 
тактико-спеціальної, вогневої, фізичної та медичної підготовки та ви-
значені кращі інспектори прикордонної служби. Ними стали старший 
прапорщик Іван ГОНЧАРОВ та старшина Роман КАРТУША зі складу 
зведеної мобільної групи мобільної прикордонної застави «Амвросіївка» 
Донецького загону.

У рамках командної першості перевірено рівень польової на-
вченості військовослужбовців, злагодженість дій мобільних груп та 
ефективність управління діями прикордонних нарядів у польових 
умовах. Перемогу в командній першості святкувала зведена мобіль-
на група мобільної прикордонної застави «Дергачі» Харківського за-

гону, на чолі з капітаном Олексієм СТЕЦУНОМ. Наступним рубіко-
ном для них стане фінал змагань на кращу мобільну групу мобільних 
підрозділів Державної прикордонної служби України.                       n

Людмила КАТЕРИНИЧ, 
Максим БОЯР, 
Роман ТКАЧ 

Під час зборів вчораш-
ні випускники прикордонної 
альма-матер детально вивчають 
елементи організації служби з 
обов’язковим практичним ви-
їздом на ділянки державного 
рубежу, підвищують власний 
професійний рівень у питаннях 
оперативно-службової діяльнос-
ті, роботи з персоналом і місце-
вим населенням, застосуванням 
на практиці норм законодавства 
тощо. Особливу увагу при цьому 
досвідчені офіцери-наставники, 
які, до речі, закріплені за кож-
ним із лейтенантів, приділяють 
профілактиці негативних явищ 
та протидії втягування персона-
лу у протиправні дії. 

Окрім питань службо-
вої діяльності до програм на-
становних зборів входять і  

культурні заходи. Зокрема, мо-
лоді офіцери, які прибули слу-
жити до Могилів-Подільського 
прикордонного загону мали на-
году відвідати Лядівський скель-

ний монастир, побували у ДОТі 
№112, який о такій самій літ-
ній порі мужньо захищав перші 
метри рідної землі від фашист-

ських загарбників у далекому 
1941 році. 

А ще лейтенанти зустріли-
ся з полковником у відставці 
Олександром Сергійовичем КЕ-
СЕЛЕМ, який багато років від-
дав державному кордону, і його 
життєвий та професійний до-
свід, безперечно, може слугува-
ти прикладом для наслідування. 

Цікава та захоплююча зустріч 
відбулася і в кімнаті історії Сум-
ського прикордонного загону, 
де голова місцевої організації 

ветеранів-прикордонників ма-
йор у відставці Віктор ШИЛКІН 
розповів молодим лейтенантам 
про історію створення загону та 

прикордонної охорони в цілому. 
Ветеран побажав новоприбулим 
офіцерам сумлінно і віддано слу-
жити справі охорони кордону, 
шанувати і примножувати слав-
ні традиції «зелених кашкетів», 
з честю і гордістю нести високе 
звання офіцера-прикордонника. 

А ось у Котовському заго-
ні керівництво органу охорони 
кордону спільно з Котовським 
міським центром соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
провело для молодого поповне-
ння тренінг на тему «Форму-
вання навиків конструктивного 
спілкування для недопущення 
та подолання конфліктних си-
туацій у діяльності персоналу 
відділів прикордонної служби». 
Офіцери з інтересом обговорили 
різні типи конфліктних особис-
тостей та їхні різновиди характе-
ру, форми та методи розв’язання 
конфліктних ситуації у військо-
вих підрозділах, що, безперечно, 
допоможе їм під час адаптації у 
нових колективах. 

…Непомітно промайнули 
роки. Залишилося в минулому 
навчання, а попереду – нове 
життя, нелегка, але почесна 
служба на передньому краї дер-
жави. Тож, нехай доля посилає 
молодим офіцерам наснагу, а 
перші їхні професійні кроки бу-
дуть вдалими!                             n

Кордон зустрів офіцерське поповнення

Зараз в усіх органах Держприкордонслужби 
України проходять настановчі збори  
з випускниками вищих військових навчальних 
закладів 2013 року, які прибули для подальшого 
проходження служби. Основною метою таких 
заходів є надання допомоги молодим лейтенантам 
в адаптації на первинних офіцерських посадах.

Мобільна першість
У Східному регіональному управлінні ДПСУ 
пройшли змагання на кращу мобільну групу 
органів охорони державного кордону. Участь у 
турнірі взяли 5 команд із Сумщини, Харківщини, 
Донеччини та Луганщини.
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ЗБОРИ

На хвилі свята

Максим БОЯР 

У зборах взяли участь перший 
заступник Голови Державної при-
кордонної служби України – дирек-
тор Департаменту охорони держав-
ного кордону генерал-полковник 
Павло ШИШОЛІН, перший за-
ступник начальника регіональ-
ного управління – начальник 
штабу генерал-майор Володимир 
ПЛЕШКО, офіцери Адміністрації 
Державної прикордонної служби, 
регіональних управлінь та прикор-
донних загонів.

У ході заходу присутніх озна-
йомили з облаштуванням зони 

сервісного обслуговування пе-
ред пунктом пропуску, техноло-
гією прикордонного та митного 
контролю в пунктах пропуску 
для автомобільного сполучення, 
облаштуванням пункту пропуску 
інженерним та технічними засо-
бами, з питань підтримання ре-
жиму та дією чергових сил (групи 
реагування) в пункті пропуску з 
локалізації кризових та нестан-
дартних ситуацій. 

– У тому, щоб служба відпові-
дала високим стандартам роботи, 
багато залежить і від взаємодії на 
міжвідомчому і міждержавному 
рівні. Адже нам доводиться по-
єднувати такі протилежності, як 
безпека з одного боку і швид-

кість та комфорт – з іншого. 
Оптимальний баланс шукаємо 
за рахунок професійності та тех-
нізації, – говорить Павло ШИ-
ШОЛІН. – Варто також відзна-
чити завдання, яке в Державній 
прикордонній службі України є 
одним із пріоритетних – це під-
готовка всієї системи паспортно-
го контролю до перевірки доку-
ментів з біометричними даними. 

За словами першого заступ-
ника Голови Служби, наразі вже 
38 пунктів пропуску оснащені 
таким обладнанням (449 робо-
чих місць), які готові зчитувати 
біометричні паспорти. Проте для 
повного оснащення необхідно 
184 мільйони гривень.

На завершення зборів від-
бувся круглий стіл з обговорен-
ня застосування інноваційних 
технологій в пунктах пропуску 
для автомобільного сполучен-

ня, ергономічності технічного 
забезпечення в пунктах про-
пуску, роботи та ролі старшого 
зміни прикордонних нарядів у 
пункті пропуску.                         n

«За рахунок професійності та технізації»
У Котовському прикордонному загоні на базі пункту пропуску «Платонове» відбулися 
навчально-методичні збори з керівним складом органів та підрозділів Державної 
прикордонної служби України. Головна тема заходу – втілення інноваційних підходів 
щодо організації та здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуску через 
державний кордон на шляхах міжнародного сполучення.

Максим СІБУРОВ,
Фото Валерія ОЛІЙНИКА 

Попри те, що цього року немає та-
ких масштабних заходів як Євро-2012, 
сьогодні спостерігається стала тенденція 
щодо зростання кількості подорожую-
чих як на в’їзд так і на виїзд з України. 
Як зазначив під час прес-конференції 
заступник начальника управління при-
кордонного контролю та реєстрації 
Адміністрації Держприкордонслужи 
полковник Олександр ЖДАНЕНКО, у 
травні порівнюючи з минулим роком 
державний кордон перетнуло на 5 від-
сотків більше громадян та транспортних 
засобів, у червні – на 7 відсотків, у лип-
ні – вже на 10 відсотків. У своєму виступі 
начальник управління розвитку туризму 
і курортів Державного агентства туризму 
та курортів Андрій ПШЕНІН підкреслив, 
що лише Автономну Республіку Крим за 
цей час відвідало понад 2 мільйони осіб. 
Це серйозні цифри, які свідчать про те, 
що з кожним роком Україна стає більш 
привабливою для туристів, при цьому й 
українці все частіше подорожують до ін-
ших країн. 

Водночас безпекова складова в роботі 
прикордонного відомства залишилася на 
досить високому рівні. Так, у період ту-
ристичного сезону за незаконний перетин 
державного кордону затримано 424 особи, 
в пунктах пропуску вилучено 326 одиниць 
зброї, 1300 одиниць боєприпасів, понад  
9 кілограмів наркотичних засобів.

Варто відзначити, що незважаючи на 
суттєве навантаження на пункти пропус-
ку в літній період, Держприкордонслужба 
якісно здійснила пропускні операції під 
час святкування 1025-річчя Хрещення 
Київської Русі (лише з 24 по 28 липня кор-
дон перетнуло майже 2 мільйони осіб та 
близько 200 тисяч транспортних засобів, 

– Авт.). До святкування 1025-річчя Хре-
щення Київської Русі в Україні долучили-
ся близько тисячі представників духовен-
ства та православних прочан. Так, через 
державний кордон прослідувало майже 
250 представників духовенства, понад 
40 представників інших конфесій та 700 
прочан, які прибули 30 організованими 
групами. Переважна більшість гостей та 
учасників свята прямували через кордон 
у Чернігівській, Харківській, Волинській, 
Одеській областях, а також через залізнич-

ний вокзал Києва, до якого, зокрема, при-
був Патріарх Кирил та ще 200 представни-
ків духовенства. Як підкреслив Олександр 
ЖДАНЕНКО, у цей час охоронці рубежу 
виділяли в пунктах пропуску окремі смуги 
руху для прочан, окремі напрямки в пунк-
тах пропуску для повітряного сполучення, 
здійснювалася й активна співпраця з орга-
нізаторами заходу тощо. 

Відтак, враховуючи щорічне стале 
зростання пасажиро-транспортного по-
току через державний кордон, сьогодні 
назріла актуальність змін у технологіях 
пропускних операцій в пунктах пропуску 
для автомобільного сполучення. До речі, 
нещодавно в пункті пропуску «Платоно-
во» Котовського прикордонного загону 
керівництву Служби презентували нові 
інноваційні технології пропускних опе-
рацій. Зокрема, це оформлення громадян 
за принципом однієї зупинки та одно-
го вікна, застосування RFID-карток, які 
раніше використовувалися лише в пові-
тряних пунктах пропуску, автоматизація 
та посилення режимних заходів, що дає 
можливість завчасно і якісно підвищити 
безпекову складову.

Слід зазначити, що черговим кро-
ком таких змін стала розробка  технології 
спрощення процедури перетину кордону 

організованими туристичними групами. 
Оформлення пасажирів за цією техноло-
гією здійснюватиметься в пріоритетному 
порядку. Для цього туристичні оператори 
(туристичні агенти), повинні не пізніше 
ніж за 24 години до прибуття автобуса в 
пункт пропуску, де планується перети-
нання кордону, надіслати на електронну 
скриньку підрозділу повідомлення. 

У ньому має міститися інформація 
про організатора міжнародного пере-
везення туристів, маршрут, дата та орі-
єнтовний час прибуття в пункт пропус-
ку. До повідомлення також необхідно 
прикріпити список пасажирів, де також 
вказуються дані туристичної групи – 
прізвище, ім’я, назва і номер документа, 
громадянство. 

Після надходження повідомлення 
на адресу пункту пропуску за дві години 
туроператору буде надано відповідь, в 
якій зазначатиметься найбільш зручний 
час для прибуття автобуса в пункт про-
пуску, смуга руху, де проводитиметься 
для групи прикордонний контроль. По 
прибуттю в пункт пропуску перевірка до-
кументів проводитиметься в автобусі за 
спрощеною процедурою, тобто здійсню-
ватиметься лише ідентифікація подоро-
жуючих.

– Що це нам дає? Цим ми значно по-
кращимо комфортність подорожуючих та 
пришвидшимо прикордонно-митні опе-
рації для них, – розповідає полковник 
Олександр ЖДАНЕНКО. – Таким чином, 
ми також зможемо запобігти утворенню 
черг. Наразі для оформлення туристично-
го автобуса необхідно приблизно 40 хви-
лин. Застосувавши цю технологію, час на 
всі формальності скоротиться приблизно 
в 2,5-3 рази. До речі, днями ми провели 
розширену нараду з представниками ту-
ристичного бізнесу та детально проінфор-
мували їх про особливості цієї технології. 

На сьогоднішній день така інновація 
буде використовуватися у 31 пункті про-
пуску. На кордоні з Республікою Польща –  
6 пунктів пропуску, на кордоні зі Словач-
чиною – 2, на кордоні з Угорщиною – 3,  
з Румунією – 3, з Молдовою – 7,  
з Росією – 6, з Республікою Білорусь – 4. 
Варто відзначити, що ця система почне 
працювати з 1 серпня нинішнього року.n

ПРИКОРДОННИЙ КОНТРОЛЬ

На хвилі інновацій пропускних операцій
Літній туристичний сезон у розпалі. Кількість бажаючих перетнути державний кордон з кожним днем лише 
зростає. Хоча Державна прикордонна служба України зустріла літо у всеозброєнні, однак заради комфорту 
громадян перебуває в режимі постійного пошуку нових шляхів прискорення пропускних операцій. Черговим 
кроком цих процесів стала розробка нової технології оформлення організованих груп подорожуючих, яку 
презентували громадськості в Українському національному інформаційному агентстві УКРІНФОРМ.
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ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ

Мовний курс під британським патронатом

Максим СІБУРОВ 

Навчання для офіцерів пер-
шої лінії прикордонного конт-
ролю організовано в рамках під-
писаної Декларації про наміри 
співробітництва у сфері інтегро-
ваного прикордонного та мігра-
ційного менеджменту між Держ-
прикордонслужбою України та 
Імміграційною службою Вели-
кої Британії, а також досягнутих 
домовленостей про подальший 
розвиток співробітництва. 

На церемонії випуску були 
присутні представники МВС Ве-
ликої Британії та Посольства Вели-
кої Британії на чолі з заступником 
голови Місії Посольства Вели-
кої Британії в Україні Мартіном  
ДЕЙЄМ, а також офіцери Адміні-

страції Держприкордонслужби, зо-
крема, начальник управління про-
фесійної підготовки генерал-майор 
Сергій САВІН. 

Під час церемонії, Мартін ДЕЙ 
вручив дипломи випускникам та 
відзначив доцільність проведен-
ня таких курсів і в майбутньому. У 
свою чергу генерал-майор Сергій 
САВІН подякував британській сто-
роні за організацію мовного курсу. 

«Ми сподіваємося на продо-
вження співробітництва у цьому 
напрямі, оскільки без знання 
англійської мови неможливо 
контактувати з колегами з інших 
країн у питаннях протидії неле-
гальній міграції та іншій проти-
правній діяльності, розвивати 
міжнародне співробітництво та 
підвищувати професійний рівень 
персоналу сучасного прикордон-
ного відомства» – сказав він.

У ході заходу з британською 
стороною також було обговоре-
но необхідність обміну досвідом 
між викладачами навчальних за-
кладів Держприкордонслужби і 
Британською Радою.

Варто зауважити, що в Дер-
жавній прикордонній службі 
України проводяться серйозні 
заходи з вивчення прикордонни-
ками іноземних мов поза межа-
ми навчальних потужностей 
відомства. Скажімо в рамках до-
мовленостей з Туреччиною вже 
тривалий час українські «зелені 
кашкети» навчаються англійської 
та турецької мови у військових 
міжнародних лінгвістичних ін-
ститутах Стамбула та Ізміра. Кур-
си проходять у різних варіантах 
інтенсивності та рівнях знання 
мови, причому переважно  пріо-
ритет надається військовослуж-

бовцям підрозділів охорони кор-
дону. Водночас прикордонники 
вивчають англійську й на курсах 
Національного університету обо-
рони України, що провадиться за 
підтримки Офісу зв’язку НАТО в 
Україні. Починаючи з 2008 року 
тут навчалися 72 військовослуж-
бовці Адміністрації та частин 
центрального підпорядкування. 

Істотну допомогу в цій сфе-
рі надає й Місія EUBAM. На-
приклад в рамках підготовки до 

Євро-2012 було розроблено курс 
інтенсивного вивчення англій-
ської мови та надано допомогу в 
підготовці мультиплікаторів для 
його проведення в органах охо-
рони державного кордону. Крім 
того, 30 прикордонників шту-
діювали іноземні мови на кур-
сах, що проводилися Головним 
управлінням державної служби 
України в рамках Національної 
програми підготовки та перепід-
готовки персоналу.                       n

Днями у столиці відбувся перший випуск 
військовослужбовців Держприкордонслужби, які 
закінчили 40-годинний навчальний курс англійської 
мови в Британській Раді за підтримки МВС та 
Посольства Великої Британії в Україні. 

ВИСТАВКА

Ігор ОПРУЖАК 

Це видовище є лише елементами 
проведення Міжнародного військово-
морського салону (МВМС) – головного 
військово-технічного форуму морського 
напряму на пострадянському просторі, 
що входить до першої трійки аналогічних 
виставок у світі.

МВМС-2013, що відбувся нещодав-
но, став уже шостим з моменту свого за-
снування. Основні традиційні напрями –  
конференції й презентація можливостей 
зброї та техніки.

Експозиційно-виставковий розділ са-
лону розташувався на площі у понад 17 
тисяч квадратних метрів, а також на від-
критих майданчиках і причалах морського 
вокзалу. У заходах взяло участь понад 450 
експонентів з 29 країн та близько півсотні 
іноземних делегацій. Зокрема було пред-
ставлено 36 кораблів та катерів. При цьо-
му чимало фахівців відверто нарікали на 
те, що презентовані плавзасоби більшою 
мірою належать до катерного сегмента, 
представляючи інтерес швидше для при-
кордонників та інших силовиків. 

У самому центрі виставки було розгор-
нуто експозицію Центрального морського 
конструкторського бюро «Алмаз», у стінах 
якого створені головні проекти прикор-
донних кораблів і катерів, у тому числі й ті, 
що нині несуть службу в Морській охороні 
Держприкордонслужби України. В якості 
сучасних досягнень бюро були репрезен-
товані моделі новітніх прикордонних роз-
робок, що вже знайшли втілення в металі. 
Це проект 22460 (шифр «Охотник») вже 
добре знайомий українським прикордон-
никам з часів спільних навчань «Чорно-

морський Яструб», в яких від російської 
сторони брав участь головний корабель 
серії ПСКР «Рубін». 

Ще однією цікавою моделлю був па-
трульний корабель льодового класу про-
екту 22120 (шифр «Пурга»). Участь у са-
лоні ПС-825 – другого судна серії стало, 

мабуть, головною прикордонною інтригою 
заходу. Проте корабель, побудований петер-
бурзькими корабелами спеціально для не-
сення служби на Далекому Сході, на жаль, 
так і не з’явився серед експозицій салону. 
Тому головними прикордонними пред-
ставниками виставки стали катери проектів 
12200 («Соболь») та 12150 («Мангуст»).

Як і будь-який подібний захід, МВМС 
мав чіткі межі відкритості. На превеликий 
жаль, екіпажі не мали повноважень нада-
вати коментарі. Також були закриті для 
доступу внутрішні приміщення катерів. 

Проте навіть за заявленими характе-
ристиками проектантів їхні можливості 
вражають. Наприклад, «Мангуст», при 

водотоннажності 27 тонн, здатний роз-
винути швидкість у 53 вузли. Його побра-
тим «Соболь», з більшою удвічі водотон-
нажністю, має «скромнішу» швидкість у 
47 вузлів, але вищу мореплавність – до 5 
балів. Обидва типи катерів оснащені ні-
мецькими дизелями, а в якості рушіїв за-
стосований так званий привід Арнесона, з 
малозануреними гвинтами. Ця схема при-
воду цікава тим, що у катерів керма власне 
немає. Повороти здійснюються відхилен-
ням у бік самих гвинтів.

У якості компенсації за мізерну інфор-
мацію щодо обладнання прикордонних 

катерів, учасникам салону запропонува-
ли бонус у вигляді повного огляду новіт-
ньої модифікації «Мангуста» – проекту 
12150А. Катер настільки новий, що ще на-
віть не переданий заводом замовникові –  
ВМФ РФ. У зв'язку з тим, що ця модифі-
кація також запропонована прикордон-
никам, його внутрішній устрій викликав 
певний інтерес. 

Характерною рисою усіх раніше по-
будованих «Мангустів» є літакове ком-
понування робочих місць екіпажу. Окрім 
приладів судноводіння, на головну панель 
управління вмонтований екран системи 
візуального спостереження за водною по-
верхнею, а також прилади дистанційного 

прицілювання кулемета «Управа-Корд», 
розташованого в носовій частині. Фактич-
но, екіпажу для виявлення, розпізнання та 
знищення цілей не потрібно навіть вихо-
дити назовні. Команда у складі трьох осіб, 
разом із спецперсоналом розміщується 
в спеціальних кріслах, які гасять вібра-
ційні й ударні навантаження на організм 
людини під час руху на хвилях. Двигуни 
конструктори залишили ті ж самі – MTU, 
а ось рушії поставили водометні. У резуль-
таті вийшов невеликий, швидкісний та 
добре озброєний для своїх розмірів катер-
перехоплювач.

Окрім цього, різними виробниками 
також пропонувалися для ознайомлення 
моделі катерів меншої водотоннажнос-
ті, у тому числі й незвичайного компо-
нування. Крім декількох моделей суден 
на повітряній подушці, до таких, мабуть, 
можна віднести і новозеландську сис-
тему Sealegs, що дозволяє швидкісному 
човну з надувними бортами виїжджати 
та пересуватися на суші зі швидкістю до 
15 км/год.

Окремо можна відзначити участь у ви-
ставці виробників різноманітних засобів 
спостереження. Теле-, тепло- та радіотех-
нічні системи, безпілотні літальні апара-
ти, спектр пропонованої продукції вражав 
своїм асортиментом. При цьому, багато із 
представлених зразків є серійними моделя-
ми, які вже експлуатуються прикордонни-
ками на теренах СНД у різних кліматичних 
умовах.

Загалом МВМС-2013 засвідчив гід-
ний рівень суднобудівельної та суміжних 
галузей, основні тенденції їх розвитку. За 
представленими зразками техніки мож-
на зробити певні висновки про динамі-
ку якісного оновлення флоту різними 
державними структурами. У цьому пла-
ні можна порадіти за російських колег 
та сподіватися, що програма оновлення 
корабельно-катерного складу Морської 
охорони Держприкордонслужби згодом 
дозволить й українцям іти за рівнем тех-
нічної оснащеності з сусідами, як кажуть 
моряки, паралельними курсами.                  n

Новинки для морського кордону
Раз на два роки навколо виставкового центру на Васильєвському 
острові, що у Санкт-Петербурзі, відбуваються непересічні події. 
На відкритих майданчиках розгортаються ракетні комплекси, 
до гавані заходять бойові кораблі та катери, а над павільйонами 
проносяться літаки й вертольоти. 
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ПРАВОПОРЯДОК

Інтерв’ю вів Мирон СИДОР

– Дмитре Анатолійовичу, наскільки часто прикордон-
ники Східного регіонального управління потрапляють у поле 
зору прокуратури?

– Протягом минулого року зареєстровано 8 злочинів. 
Це більш як вполовину менше, ніж у 2011-му. 

– А що встиг принести 2013-й?
– На сьогодні до Єдиного реєстру досудових розсліду-

вань вже внесено 13 кримінальних проваджень.
– Тож маємо зростання?
– Ні. У більшості випадків провадження закриті у 

зв’язку з непідтвердженням фактів. 
– Якими є результати наглядової діяльності?
– Що стосується захисту конституційних прав гро-

мадян та інтересів держави, протягом 2013 року нами 
здійснено 29 перевірок органів та підрозділів регіональ-
ного управління. Вивчалося дотримання посадовими 
особами вимог чинного законодавства щодо збережен-
ня та використання земель, збереження життя і здоров'я 
військовослужбовців, обліку і зберігання зброї та боє-
припасів. За результатами цих перевірок Голові Дер-
жприкордонслужби внесені подання, за якими вжито 
відповідних заходів.

– Сьогодні в Україні ведеться жорстка боротьба із ко-
рупцією. Чи вдається виявити корупціонерів у лавах нашого 
управління?

– Якщо ж говорити про прикордонні військові під-
розділи, у яких ми здійснюємо нагляд за дотриманням за-
конності, то минулого року внесено до Єдиного реєстру 
три кримінальних провадження щодо прийняття про-
позиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 
службовою особою. Проте одне з них вже закрито за не-
підтвердженням факту.

– Який стан справ складається щодо травматизму вій-
ськовослужбовців?

– Слушне запитання. Щодо регіонального управлін-
ня зазначу – роботу в цій сфері налагоджено, протягом 
2013 року випадків загибелі персоналу не допущено. Під 
час виконання службових обов’язків отримано лише одну 
травму – військовослужбовцем Сумського загону.

– Наскільки прокуратура нині зацікавлена в профілак-
тиці злочинів? Чи навпаки: більше злочинів – кращі проку-
рорські показники?

– У своїй роботі ми ніколи не робили і не робитимемо 
акцент тільки на репресивних заходах стосовно поруш-
ників. Скажу більше: ми всіляко намагаємось запобігати 
злочинам, вважаючи, що тим самим утримуємо людей від 
вчинків, які, ймовірно, можуть понівечити їхнє подаль-
ше життя. Адже коли офіцер потрапляє за ґрати, то це є 

трагедією, бо у нього різко змінюється, і однозначно не в 
кращий бік, усе життя, часто розпадається сім'я. 

Звичайно, по-людськи, бачити такі наслідки прикро. 
Але вже нічого не вдієш. Тому покарання ніколи не було й 
не буде для мене і моїх колег самоціллю. Головне завдан-
ня – попередити злочин. І лише коли комплексна профі-
лактика не дала своїх результатів, і сталося щось негатив-
не, ми змушені повною мірою застосовувати суворий, але 
справедливий закон.

– І наостанок, чи впливає на стан правопорядку те, на-
скільки налагоджено взаємодію між органами прокуратури 
і командуванням прикордонних військових частин?

– Саме життя довело, що в тих частинах, із коман-
дирами яких у нас склалися партнерські відносини, де 
керівництво докладає реальних зусиль для дієвої профі-
лактики, там і порушень менше, ніж у інших місцях, не 
кажучи вже про дії, які можна кваліфікувати як злочини.

Найкраще ж цю роботу налагоджено в Харківському 
та Сумському регіонах. Тут прокурори та прикордонники 
йдуть одним шляхом. І це однозначно дається взнаки.  n

Головне – попередити злочин
Військова служба і злочинність – несумісні. Проте, на жаль, порушення закону 
трапляються й серед тих, хто носить погони. І мінімізувати шкоду від цього ганебного 
явища можливо лише об’єднавши зусилля командування та відповідних контролюючих 
структур. Про принципи та результати такої співпраці нашим читачам розповідає 
прокурор з нагляду за законністю у військовій сфері Харківської прокуратури Центрального 
регіону радник юстиції Дмитро ШЕВЧЕНКО.

«ПРИКОРДОННИК УКРАЇНИ»: 70 РОКІВ ДРУКОВАНОЇ ІСТОРІЇ РУБЕЖУ ВІТЧИЗНИ

За последнее время воинами 
нашего округа проделана зна-
чительная работа по экономии 
продовольствия, особенно хле-
ба и хлебопродуктов. В резуль-
тате за последние три месяца 
в войсках округа сэкономлено 
около 49 тонн хлеба. Это 
говорит о действенности 
проводимых воспитательных ме-
роприятий среди личного со-
става, о повышенном контроле 
за расходованием продуктов. 
Это значит, что группы со-
действия партгосконтролю, 
партийные и комсомольские ор-
ганизации больше стали уде-
лять внимания экономии хлеба 
в столовых, настойчивее ста-
ли бороться с потерями хлебо-
продуктов и зернофуража при 
перевозке и хранении. В ряде 
частей пересмотрен состав 
хлеборезов, с ними и поварами 
проведены инструктивные за-
нятия. Обращено внимание на 
транспортировку хлеба. Те-
перь большинство подразде-
лений границы получает хлеб 
непосредственно в ближайших 
хлебопекарнях, что дает воз-
можность своевременно обес-
печивать личный состав свежим 
хлебом и уменьшить потери при 
перевозках.

Вместе с тем, в некоторых 
подразделениях имеют место 
факты кампанейского подхода 
к проведению мероприятий по 
экономному расходованию хлеба 
и фуража, допускаются случаи 
хищения и разбазаривания про-
дуктов питания.

На путь нечестности встал, 
например, старшина Седин. Он 
присвоил 4,5 кг масла, 6 кг 
сахара, 2 кг печенья и другие 
продукты. Чтобы скрыть излиш-
ки рыбы в количестве 30 кг, 

образовавшиеся в результате 
недостачи ее на питание лич-
ному составу, Седин подделал 
подписи начальника продфураж-
ной службы.

В некоторых частях нет 
строгого порядка в учете по-
головья скота и продукции, 
получаемой от прикухонных 
хозяйств. Например, в части, 
где вопросами снабжения веда-
ет тов. Свиридов, скот по воз-
расту и весу не учитывался, 
живой вес в актах на забой не 
указывался, чем создавались 
условия для злоупотреблений.

Совершенно ненормальным 
является и такое положение, 
когда некоторые военнослу-
жащие увлекаются личным хо-
зяйством, разводят большое 
количество домашней птицы. 
Например, тов. Кириллов в 
личном холзяйстве имел 60 гу-
сей, индеек и кур, допускал 
случаи торговли птицей. Для 
ухода за птицей он привлекал 
местную жительницу, которая 
без всякой необходимости чис-
лилась на заставе дояркой, за 
что получала молоко, сено и 
дрова.

Обогатиться решил и стар-
шина Овчинецкий. Сначала он 
построил себе дом, затем при-
обрел виноградник, занялся 
выработкой и продажей вина. 
100 ведер виноградного вина 
продал Овчинецкий.

Подобные факты никак не 
могут быть терпимы в на-
шей пограничной среде. Лю-
дей нечестных надо смелее 
выводить на чистую воду. Ве-
дение войскового хозяйства 
необходимо доверять только 
честным, рачительным, знающим 
свое дело работникам.

А. АРЗУМАНОВ

Младший сержант Александр Луговой не жалеет сил и труда в 
обучении служебной собаки. Регулярные и настойчивые тренировки 
принесли хорошие результаты. Собака уверенно прорабатывает след.

Шесть суток 
в штормовом 

море
В сложных условиях су-

ровой зимы несут служ-
бу пограничники нашего 
контрольно-пропускного 
пункта.

.…Сильный мороз и 
свирепый ветер жалят лицо, 
разбушевавшееся от шторма 
море то и дело заливает па-
лубу соленой холодной во-
дой. Но зорко стоят на сво-
их постах старший сержант 
Полищук, рядовые Зиновьев 
и Лядичев. Они в наряде на 
иностранном судне, кото-
рое держит курс из одно-
го порта в другой в наших 
территориальных водах.

Шесть суток в тяжелых 
условиях несли службу по-
граничники. Шесть суток 
они не покидали палубу 
иностранного судна, де-
монстрируя свою силу, 
выносливость, закалку, 
высокое служебное мас-
терство. Каждый из них 
действовал четко и точ-
но, строго выполняя свои 
обязанности, проявляя 
высокую бдительность. Они 
с честью выполнили приказ 
командира.

Ефрейтор А. БАЛЛО

Нечестных людей – 
на чистую воду
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ДУХОВНІСТЬ

Протоієрей Валерій КЛИМЕНКО 

Важко переоцінити значення цього Пе-
реказу, що міститься у вступній недатова-
ній частині нашого найдавнішого Літопису 
«Повісті Минулих Літ». Невимірно велика 
його роль як звістки про першого пропо-
відника слова Божого, про проповідника 
– святого апостола, котрому першим суди-
лося ствердити на землі давньоруській, на 
місці майбутнього Києва, Святий Хрест – 
непорушну основу Святої Христової Церк-
ви. Цій звістці в усі часи непохитно вірив 
Руський народ, справедливо вбачаючи в 
ній початок своєї християнської, право-
славної самосвідомості.

Сучасні уявлення про перебування 
святого апостола Андрія на Русі ґрунту-
ються передусім на згадках про нього Свя-
тих Отців і апологетів Христової Церкви, 
починаючи ще з ІІІ століття, а також на 
деяких текстах «Житій святого апостола». 
Докладний огляд цих свідчень здійснено 
митрополитом Макарієм та іншими до-
слідниками.

Крім безпосередніх вказівок христи-
янських авторів, маємо в своєму розпо-
рядженні результати археологічних дослі-
джень, котрі не лише не суперечать, але й 
служать серйозними доказами історичної 
реальності Церковного Переказу про по-
дорож апостола на Русь.

До них належать численні знахідки 
римських монет, власниками яких були 
слов’яни, сучасники імператорів Авгус-
тина, Траяна, Марка Аврелія. Слід заува-
жити, що районом найбільшого зосеред-
ження таких монет є майбутня територія 
Києва і Середнього Подніпров’я, що зго-
дом стала ядром Руської землі.

Звістка про Воскресіння Христове, 
принесена в нашу Вітчизну святим апосто-
лом Андрієм Первозванним, – це не нісе-
нітна вигадка, а вість – реальна історична 
подія, засвідчена стародавніми писемними 
джерелами, підтверджена даними археоло-
гії, збережена протягом багатьох століть у 
народній пам’яті і остаточно записана на 
сторінках нашого Літопису преподобним 
Нестором, монахом Печерським.

Стає відомо, що наприкінці V – на 
початку VI століття в районі Середньо-
го Подніпров’я починає формуватися 
союз слов’янських племен, який очолило 
плем’я Русів, яке мешкало в басейні ріки 

Рось. Створення такого союзу стало по-
чатком Давньоруської державності, а цен-
тром його став Київ, чиє велике майбуття 
передрік ще апостол Андрій.

Становлення державності наших пред-
ків співпало в часі з початком військових 

походів і розселенням слов’ян в межах Ві-
зантійської імперії. Протягом VI-VII сто-
літь слов’янські племена заселили майже 
весь Балканський півострів і проникли аж 
до Древньої Спарти. За свідченнями ві-
зантійських авторів, імператори не маючи 
можливості відбивати слов’янські набіги, 
не лише надавали їм землі для заселення, 
але й вступали в союзницькі відносини, 

а слов’янські дружини служили у візан-
тійській армії. І, звичайно, ці слов’янські 
племена і загони не могли залишитися 
осторонь Євангельського благовісту. 

Важливим етапом у прийнятті хрис-
тиянства у Древній Русі є період княжін-
ня у Києві Аскольда і Діра. Роси здій-
снили свій похід у 860 році на Візантію, 
аби помститися за те, що «ромеї» жор-
стоко катували їхніх співвітчизників. За 
те Руські відплатили сторицею, вогнем 
і мечем знищивши околиці Константи-
нополя. Так Константинопольський Па-
тріарх Фотій характеризує Руських: «Цей 
скіфський, жорстокий і варварський на-
род, вискочивши з-за самих Пропилеїв 
міста, як дикий вепр розташувався біля 
нього, прямуючи ніби на другий Єруса-
лим, і племена піднялися від країв землі, 
тримаючи лук і спис; вони жорстокі і не-
милосердні, голос їхній шумить як море». 
Після нападу Русі на Константинополь 
Аскольд і Дір прийняли Святе Хрещен-
ня і дозволили поставити у себе в Києві 
єпископа. Деякі історики вважають, що 
при Константинопольському Патріарху 
Фотії хрестилася Київська Русь.

Найважливішими джерелами, що опи-
сують цю подію, є проповіді Святішого Па-
тріарха Фотія і його «Окружне Послання», 
датоване 867 роком. У цьому «Посланні до 
східних єпископів святитель повідомляв, 
що Руські змінили нечестиве язичницьке 
марновірство на чисту і непорочну хрис-
тиянську віру. І настільки розгорілася в них 
ревність до віри Православної, що прийня-

ли єпископа й пастирів і виконують хрис-
тиянські звичаї з великою старанністю». 

Події, пов’язані з першим Хрещенням 
Русі, знайшли відображення у цілому ряді 
історичних джерел, найважливіших для 
вивчення історії Південно-Східної Євро-
пи у ІХ столітті. 

Як відомо, у 864 році приймає благо-
дать Святого Хрещення Болгарія, з якою 

Давньоруська держава починає підтриму-
вати тісні стосунки з кінця ІХ – початку 
Х століття. А за рік до цього, у 863 році, 
трудами богомудрих «просвітителів мов 
слов’янських» святих рівноапостольних 
братів Кирила і Мефодія було покладено 
початок слов’янській писемності.

Подальше розповсюдження віри Хрис-
тової у Руській землі засвідчено, перш за 
все, знаменитою Угодою Київського кня-
зя Ігоря з Візантією, укладеною у 944 році.

Цінність її для історії нашої христи-
янської Вітчизни полягає в тому, що вона 
дає чітке уявлення, наскільки вже хрис-
тиянська спільнота у Києві в середині  
Х століття була чисельна за своїм складом 
і користувалася величезним впливом у 
державному житті Русі.

Згідно з Літописом, в Угоді христи-
яни виступають не лише як рівноправні 
її учасники, але стоять у ній на першому 
місці.

У середині Х століття християнство до-
сягає відкритого сповідування Христової 
віри княгинею Ольгою. Вона стала главою 
Давньоруської держави після вбивства 
її чоловіка Ігоря повсталими древляна-
ми у 945 році. Її правління, що охоплює 
майже чверть століття, було періодом 
мирного, глибокого і міцного укріплен-
ня християнства у Давній Русі. Настав 
сприятливий час, коли Господь забажав 
слов’ян-язичників, осліплених невір’ям, 
просвітити Божественним Словом Святої 
віри, привести до пізнання Істини і на-
ставити на шлях спасіння. За Промислом 
Божим, княгиня чула від багатьох людей, 
що єдиний є Бог істинний, Творець неба, 
землі і всього сущого, в котрого вірять гре-
ки; крім нього ж немає іншого Бога.

Велика заслуга святої Ольги і на іншо-
му шляху її земного служіння. Займаючись 
вихованням своїх онуків, вона першою 
посіяла зерна істинної віри Христової у 
серце майбутнього Хрестителя усієї Русь-
кої землі – святого князя Володимира.

Період при святому князі Володимирі 
характеризується в історії нашої Вітчизни 
настанням язичницької реакції і мучеництва 
за Святу віру перших мучеників Руської Пра-
вославної Церкви варяг Феодора й Іоанна, 
вбитих киянами-язичниками у 983 році.

Смерть мучеників змусила Київ-
ського князя Володимира замислитися 
над жорстокістю язичницьких обрядів. 
Згадуючи настанови своєї бабці – свя-
тої рівноапостольної княгині Ольги, він 
все більш проймався переконанням, що 
язичницьке багатобожжя не може бути 
моральною основою міцної родини і 
єдиної держави, якою була сусідня Ві-
зантія, що прийняла християнство ще у 
ІV столітті. Скоро з князем Володими-
ром відбулася внутрішня зміна, подібна 
до перевтілення святого апостола Павла: 
далася взнаки призивна благодать Божа. 
Про це пише митрополит Київський 
Іларіон у «Слові про Закон і Благодать»: 
«Прийшло на нього осяяння Всевиш-
нього, поглянуло на нього всемилостиве 
око Благого Бога, і засяяв у його серці 
розум. Осягнув він марноту ідольської 
омани і зажадав Єдиного Бога, який со-
творив усе видиме і невидиме». Князь 
Володимир «запалав духом і забажав 
серцем бути християнином і привернути 
всю свою землю у християнство».

Минув майже тисячолітній період з 
того незабутнього дня, коли Хреститель 
усієї Руської землі, стоячи на березі Дні-
пра, що став у той священний день купіллю 
Святого Хрещення для наших предків, у 
духовному захваті молив Господа: «Хрис-
те Боже, який сотворив небо і землю! По-
глянь на нових людей цих і дай їм, Господи, 
побачити Тебе, істинного Бога! Утвердь і 
віру в них праву і незрадливу!».                     n

Як зароджувалося християнство на Русі

Історія християнства на Русі починається з Церковного Переказу, що 
глибоко укорінився в народній пам’яті – сказання про подорож на Русь 
святого апостола Андрія Первозванного.

Віктор Васнєцов. Картина «Хрещення Русі» (1885–1896 рр.)
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ПОНЕДІЛОК, 5 СЕРПНЯ 2013 РОКУ

ВІВТОРОК, 6 СЕРПНЯ 2013 РОКУ

09:10 «ХАЙ ЩАСТИТЬ, ЧАКУ!» 

НОВИЙ КАНАЛ
Будь-яка дівчина, сходивши на 
побачення з Чаком, наступного 
дня знаходить своє кохання. 
Його все влаштовувало — ні 
зобов'язань, ні важких сцен. 
Поки він не познайомився з 
дівчиною своєї мрії...

23:10 «СУПЕР МАЙК» 

УКРАЇНА
Професійний стриптизер Майк 
стає наставником для початківця 
танцюриста — навчає молодого 
хлопця, як поводитися на сцені 
та біля пілону. Адже танцювати 
слід так, щоб дівчата просто 
мліли!

01:15 «ТРЕМТІННЯ ЗЕМЛІ-3» 

УКРАЇНА
Над маленьким містечком штату 
Невада нависла небезпека. 
Страшні підземні тварюки — 
м'ясоїдні хробаки-грабоїди — 
вибралися на поверхню землі. 
У пошуках їжі ці ненаситні людо-
жери змітають усе...

01:30 «ЗАРЯДЖЕНА ЗБРОЯ» 

ICTV
Пародія на популярні амери-
канські фільми «Брудний Гаррі», 
«Мовчання ягнят», «Основний 
інстинкт», «Смертельна зброя». 
Двоє детективів — Джек Кольт і 
Уес Люгер — шукають убивцю 
колишньої напарниці.

11:15 «ЯНГОЛ ПРОЛЕТІВ» 

СТБ
Молодий хірург Дмитро, поки-
нувши Москву, дівчину Олену, 
батьків і друзів, приїжджає в 
маленьке провінційне місто, щоб 
розібратися в собі і почати все з 
нуля. І зустрічає молоду самот-
ню відьму!..

23:20 «ПІДСТАВА» 

ICTV
Найкращі друзі Соні, Вінсент і 
Дейв разом виросли на бан-
дитських вулицях і заробляють  
грабіжництвом. Втомившись від 
такого життя, вони вирішують 
покінчити зі злочинами, коли 
завершать останню справу...

00:25 «САНКТУМ» 

ІНТЕР
Група дайверів вирушає в експе-
дицію в найбільшу систему пе-
чер на Землі. Несподіваний 
шторм змушує їх спуститися 
глибоко в печери. Єдиний по-
рятунок — знайти другий вихід 
до моря.

02:55 «ПРОТИ ТЕЧІЇ» 

ICTV
Пол Томпсон вже 5 років не 
може змиритися з утратою ко-
ханої дружини і врешті-решт 
вирішує здійснити мрію всього 
свого життя — подолати річку 
Гудзон. Тільки не впоперек, а 
вздовж.

05.20 Х/ф «Почни 
спочатку»

06.25 Х/ф «Спiвучасть у 
вбивствi»

08.10, 02.55 Агенти впливу
09.00, 04.40 Правда життя
09.30 Х/ф «Розплата за 

кохання»
11.15 Т/с «Крутi повороти»
15.15 Т/с «Знахар»
19.00, 01.30, 04.10 Свiдок
19.30 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-12»
21.30 Т/с «Тiло як доказ-2»
22.30 Т/с «CSI. Нью-Йорк-

8»
23.30 Т/с «Менталiст-4»
00.30 Т/с «Закон i порядок»
02.00 Речовий доказ

05.55 Пекельне побачення
06.30 Аферисти
07.30 Репортер
07.40 ФБР
09.10 Х/ф «Хай щастить, 

Чаку!»

11.10 Т/с «Татусевi дочки»
13.35 М/с «Губка Боб»
15.00 Т/с «Друзi»

Цей комедійний 

серіал колись по-

чинався з розпо-

віді про шістьох 

друзів, яким було 

трохи за двад-

цять і які жили і 

кохали в Нью-

Йорку. Тепер ге-

роям вже  трид-

цять, і їхні турбо-

ти і проблеми 

теж подорослі-

шали.

15.55 Т/с «Кадетство»
18.00 Т/с «Татусевi дочки»
19.00 Репортер
19.20 Т/с «Воронiни»
21.00 Ревiзор-2
23.15 Т/с «Закрита школа»
01.30 Т/с «Купiдон»
02.20 Т/с «Дружна сiмейка»
03.05 Служба розшуку дiтей
03.10 Т/с «Дружна сiмейка»

06.00 Православний 
календар

06.05, 07.00, 08.00 Новини
06.15 Д/ф «Балаклавська 

битва»
07.15 Хочу все знати
07.30, 08.20 Д/ф 

«Скобцева-Бондарчук»
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.35 

Пiдсумки дня
09.20 Без цензури
10.00, 02.00 Нехай вам 

буде кольорово!
11.15 Фольк-music
12.30 Телевистава «Сiльськi 

бувальщини»
14.40 Право на захист
15.00 Темний силует
15.10 Вiкно в Америку
15.35 Життя на рiвних
15.50 Т/с «Царiвна»
18.20, 01.20 � Новини
18.40 Економiчна 

перспектива
18.50 Агро-News
19.05 Останні 

попередження
19.25 Щоденник 

Дефлiмпiади
19.45, 04.30 Сiльрада
20.00 Дорослi iгри
21.25 Концерт «Мелодiя 

для двох сердець»
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Вiд першої особи
23.55 Т/с «Чаклунка»
01.40 Про головне
03.00 Star-шоу
04.45 Хiт-парад

05.30 Х/ф «Дружба 
особливого 
призначення»

07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «IНТЕРом»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «IНТЕРом»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «IНТЕРом»
09.00 Новини
09.10 Х/ф «Зворотний бiк 

Мiсяця»
12.15 Слiдство вели...
13.15 Судовi справи
15.00 Сiмейний суд
16.10 Чекай на мене
18.05 Т/с «Смак граната»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «I все-таки я 

кохаю...»
22.35 Т/с «Мар'їн гай»
00.30 Х/ф «Соловей-

розбiйник»
Історія про ро-
мантику Солов’я-
розбійника, який 
ступив на стежку 
грабежів. Поки 
спецслужби на-
магаються лікві-
дувати його бан-
ду, він відновлює 
в рідному краю 
справедливість. 
Але рано чи пізно 
будь-якій «казці» 
приходить кі-
нець...

02.10 Х/ф «Духless»
03.55 Т/с «Смак граната»

06.05 Х/ф «Буде свiтлим 
день»

07.05 ТСН
07.40 Економiчна 

правда
08.00 Х/ф «Буде свiтлим 

день»
10.30 Т/с «Сила. 

Повернення 
додому»

12.25 Знiмiть це 
негайно

13.25 Не бреши менi-4
14.25 Росiйськi сiмейнi 

драми
15.30 Т/с «Тисяча й одна 

нiч»
17.15 Т/с «Сила. 

Повернення 
додому»

19.30 ТСН
20.15 Т/с «Склiфосовський-

2»
22.15 Українськi 

сенсацiї
23.20 Т/с «Гра престолiв»
00.35 Т/с «Болота»
01.20 Т/с «Болота»
02.05 Маша i моделi
02.35 Маша i моделi
03.05 Не бреши менi-4
03.55 Росiйськi сiмейнi 

драми
04.45 Т/с «Гра престолiв»

05.10 Служба розшуку 
дiтей

05.20 Факти

05.35 Свiтанок

06.40 Т/с «Таксi»

07.00 Т/с «Леся+Рома»

07.45 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки

08.45 Факти. Ранок

09.15 Анекдоти по-
українськи

09.25 Т/с «Снайпери. 
Кохання пiд 
прицiлом»

12.45 Факти. День

13.00 Т/с «Снайпери. 
Кохання пiд 
прицiлом»

18.45 Факти. Вечiр

19.25 Надзвичайнi 
новини

20.10 Т/с «Морськi 
дияволи»

22.10 Т/с «Прокурорська 
перевiрка»

23.15 Х/ф «Подвiйний 
КОПець»

01.30 Х/ф «Заряджена 

зброя»

02.55 Х/ф «Дитя пiтьми»

05.30 Чужi помилки. 
Кривавий 
борг

06.10 Усе буде добре!
07.55 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.35 Зiркове життя. 

Вiдчайдушнi 
домогосподарки

10.15 Зiркове життя. 
Тi, хто пiшов у 2012 р.

11.15 Х/ф «Мандрiвка у 
закоханiсть»

13.40 Холостяк
15.55 Усе буде добре!
18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна 

правда про 
зiрок

19.50 Слiдство ведуть 
екстрасенси

20.55 Мiстичнi iсторiї-5
22.00 Вiкна-Новини
22.25 Зiркове життя. Вбити 

зiрку
23.25 Битва екстрасенсiв
00.25 Ванга повертається! 

Секретний архiв 
вiщунки

01.45 Т/с «Доктор 
Хаус»

02.30 Х/ф «Не було 
смутку»

03.40 Нiчний ефiр

06.10 Т/с «Охоронець»
07.00, 17.00, 19.00, 03.40 

Подiї
07.10 Ранок з Україною
09.10, 12.50, 17.20, 21.40 

Т/с «Слiд»
10.00 Х/ф «Пророкування»
11.50, 04.35 Нехай говорять
15.25, 03.00 Щиросерде 

зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Подружжя»
19.20, 04.00 Говорить 

Україна
20.00 Т/с «П'ятницький. 

Розділ другий»
23.10 Х/ф «Супер Майк»
01.15 Х/ф «Тремтiння 

Землi-3. Назад до 
досконалостi»

05.25 Срiбний апельсин

07.55 Мультик з Лунтiком
08.25 М/ф «Чiп i Дейл – 

бурундучки-рятiвнички»
09.00 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Всi жiнки – 

вiдьми»
11.50 Т/с «Та, що говорить 

з привидами»
13.45 Т/с «Половинки»
14.10 Т/с «Беверлi-Гiлз 

90210. Нове 
поколiння»

15.00 Богиня шопiнгу
17.00 У ТЕТа пара
18.10 Моду народу
19.00 Т/с «Крем»
20.00 Даєш, молодь!
21.05, 22.30 ТЕТ-Iнтернет
21.35 Бульдог шоу
23.15 Дурнів+1
23.40 Т/с «Секс i мiсто»
00.10 Т/с «Ходячi мерцi-3»
00.55 Х/ф «Чат»

08.00 Чемпiонат Iталiї. 
«Торiно» – «Наполi»

10.25, 17.15 Великий 
футбол

11.55, 22.55 ЧУ. «Шахтар» 
– «Динамо»

14.00, 18.45 Futbol Mundial
14.40 Голи сезону. 

Чемпiонат Iспанiї
15.55, 21.30 Д/ф 

«Барселона – 
Чемпiон!»

17.00 Найсмiшнiшi 
футбольнi моменти

19.15 Топ-матч
19.25, 03.35 Кубок 

Нiмеччини. 
«Ньоттiнген» – 
«Шальке»

01.20 ЧУ. «Говерла» – 
«Металург» (З)

06.00 Православний 
календар

06.05, 07.00, 08.00 Новини
06.15 Д/ф «Великi битви. 

Напади вiкiнгiв»
07.15 Ера будiвництва
07.20 Хочу все знати
07.30, 08.20 Д/ф «В. Золо-

тухiн. Я мало не 
проспав 
«Бумбараша»

08.45 Кориснi поради
09.05, 21.00, 05.35 

Пiдсумки дня
09.40 Шеф-кухар країни
10.40, 02.05 Нехай вам 

буде кольорово!
11.50 Кордон держави
12.05 Х/ф «Шукай вiтру»
13.20 Х/ф «Далекий голос 

зозульки»
15.40 Т/с «Царiвна»
18.10 Економiчна 

перспектива
18.20, 01.20 � Новини
18.30 Криве дзеркало
21.25 Концерт «Мелодiя 

для двох сердець»
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Вiд першої особи
23.55 Т/с «Чаклунка»
01.30 Про головне
01.50 ТелеАкадемiя. 

Дайджест. Краще за 
рiк

03.05 Star-шоу
04.25 Сiльрада
04.40 Служба розшуку дiтей
04.45 Хiт-парад

05.20 Т/с «I все-таки я 
кохаю...»

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 «Мар'їн гай»

11.05 Слiдство вели...

13.00 Судовi справи

14.45 Сiмейний 
суд

15.45 Давай одружимося в 
Українi

16.40 Т/с «Наложниця»

18.00 Т/с «Смак 
граната»

20.00 Подробицi

20.30 Т/с «I все-таки я 
кохаю...»

22.30 Т/с «Мар'їн гай»

00.25 Х/ф «Санктум»

02.20 Подробицi

02.50 Слiдство вели...

04.20 Т/с «I все-таки я 
кохаю...»

06.00 Служба розшуку 
дiтей

06.05 Українськi 
сенсацiї

06.55 ТСН
07.40 Економiчна 

правда
08.00 Повне 

перевтiлення. 
Дiм за тиждень-3

09.00 Х/ф «Мала 
Москва»

10.00 Шiсть кадрiв
10.30 Т/с «Сила. 

Повернення 
додому»

12.30 Знiмiть це негайно
13.30 Не бреши менi-4
14.30 Росiйськi сiмейнi 

драми
15.35 Т/с «Тисяча й одна 

нiч»
17.20 Т/с «Сила. 

Повернення 
додому»

19.30 ТСН
20.15 Т/с «Склiфосовський-

2»
22.15 Мiняю жiнку-5
23.55 Т/с «Гра престолiв»
01.05 Т/с «Болота»
01.50 Т/с «Болота»
02.30 Маша i моделi
03.05 Маша i моделi
03.40 Х/ф «Мала 

Москва»
04.25 Т/с «Гра престолiв»

05.05 Факти
05.30 Свiтанок
06.35 Т/с «Таксi»
07.00 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Анекдоти по-

українськи
10.20 Т/с «Агент 

нацiональної 
безпеки»

12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по-

українськи
13.05 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.25 Т/с «Морськi 

дияволи»
16.30 Т/с «Агент 

нацiональної 
безпеки»

18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi новини
20.10 Т/с «Морськi 

дияволи»
22.10 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.20 Х/ф «Пiдстава»

01.10 Навчiть нас жити
02.05 Т/с «Розплата»
02.55 Х/ф «Проти течiї»

05.30 Чужi помилки 

«Сповiдь 

смертницi»

06.10 Усе буде добре!

07.55 Неймовiрна правда 

про зiрок

09.10 Зiркове життя. Вбити 

зiрку

10.15 Зiркове життя. 

Тi, хто пiшов у 2012 р.

11.15 Х/ф «Янгол 

пролетiв»

13.45 Холостяк

15.55 Усе буде добре!

18.00 Вiкна-Новини

18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок

19.55 Слiдство ведуть 

екстрасенси

20.55 Мiстичнi iсторiї-5

22.00 Вiкна-Новини

22.25 Зiркове життя. Бiс у 

ребро

23.25 Битва екстрасенсiв

00.25 Т/с «Доктор 

Хаус»

01.25 Х/ф «Мiчман 

Панiн»

03.05 Нiчний ефiр

05.55 Пекельне 
побачення

06.30 Аферисти
07.30 Репортер
07.40 ФБР
09.15 Т/с «Щасливi 

разом»
11.15 Т/с «Татусевi 

дочки»
13.40 М/с «Губка Боб»
15.00 Т/с «Друзi»
15.55 Т/с «Кадетство»
18.00 Т/с «Татусевi 

дочки»
19.00 Репортер
19.20 Т/с «Воронiни»

У звичайному бу-
динку в трикім-
натній квартирі 
живе молода 
сім’я. Костя – 
журналіст. Дру-
жина Віра веде 
все господар-
ство, а діти не 
зав дають багато 
клопоту. Набага-
то більше клопо-
тів – від  батьків 

Кості.
21.00 Т/с «Татусевi 

дочки»
22.05 Т/с «Свiтлофор»
23.10 Т/с «Закрита школа»
01.20 Т/с «Купiдон»
02.05 Т/с «Дружна 

сiмейка»

06.55 Х/ф «Третiй тайм»
08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
13.00, 19.30 Т/с «Вулицi 

розбитих лiхтарiв-12»
14.50, 17.00 Т/с «Знахар-2»
21.30 Т/с «Тiло як доказ-2»
22.30 Т/с «CSI. Нью-Йорк-

8»
23.30 Т/с «Менталiст-4»
00.30 Т/с «Закон i порядок»
02.00 Речовий доказ
03.20 Агенти впливу
04.40 Правда життя
05.05 М/ф «38 папуг»

06.10 Т/с «Охоронець»
07.00, 17.00, 19.00, 03.40 

Подiї
07.10 Ранок з Україною
09.10, 13.00, 17.20, 21.40 

Т/с «Слiд»
10.00, 20.00 Т/с 

«П'ятницький. Розділ 
другий»

12.00, 04.35 Нехай говорять
15.30 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Подружжя»
19.20, 04.00 Говорить 

Україна
23.10 Т/с «Глухар. 

Продовження»
00.00 Т/с «Глухар. 

Повернення»
02.00 Х/ф «Супер Майк»
05.25 Срiбний апельсин

07.55 Мультик з Лунтiком
08.25 М/ф «Чiп i Дейл – 

бурундучки-рятiвнички»
09.00 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Всi жiнки – 

вiдьми»
11.50 Т/с «Та, що говорить 

з привидами»
13.45 Т/с «Половинки»
14.10 Т/с «Беверлi-Гiлз 

90210. Нове 
поколiння»

15.00 Богиня шопiнгу
17.00 У ТЕТа пара
18.10 Моду народу
19.00 Т/с «Крем»
20.00 Даєш, молодь!
21.00, 22.30 ТЕТ-Iнтернет
21.30 Бiйцiвський Клуб
23.15 Т/с «Секс i мiсто»
00.10 Т/с «Ходячi мерцi-3»
00.55 Х/ф «Прощавай, 

кохання!»

08.00 Лiга чемпiонiв УЄФА. 
«Арсенал» – 
«Баварiя»

10.30 Кубок Нiмеччини. 
«Ньоттiнген» – 
«Шальке»

12.30 Один на один з 
Гамулою

13.00 Великий футбол
14.30 Д/ф «Барселона – 

Чемпiон!»
15.55 ЧУ. «Шахтар» – 

«Динамо»
18.00 Найсмiшнiшi 

футбольнi моменти
18.20 ЧУ. «Зоря» – 

«Металiст»
20.25 ЧУ. «Севастополь» – 

«Таврiя»
22.55 ЧУ. «Чорноморець» – 

«Металург» (Д)
01.20 ЧУ. «Нива» (Т) – 

«Нафтовик»
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12:15 «ПІЧНИКИ» 

ПЕРШИЙ
З фронту повертається вчитель, 
його направляють працювати в 
сільську школу. Вчителеві дають 
квартиру в селищі, в квартирі 
стоїть піч, власне, вона й стає 
причиною всіх пригод головного 
героя.

23:25 «ГРАН ТОРІНО» 

ICTV
Вийшовши на пенсію, автомеха-
нік Волт Ковальські доживає 
решту життя. Волт — суворий 
ветеран війни, завжди тримає 
гвинтівку напоготові. Одного 
разу вночі йому доведеться 
згадати військовий досвід...

01:20 «НАРЕЧЕНИЙ З ТОГО СВІТУ» 

СТБ
Глава КУКУ (Кущове управління 
курортними установами), вірту-
оз-бюрократ Пєтухов, потрапляє 
в делікатну ситуацію: повернув-
шись від нареченої після триден-
ної відсутності, він з`ясовує, що 
його «поховали»...

01:25 «ГОРДІСТЬ І СЛАВА» 

ІНТЕР
Поліцейський Рей виріс на по-
няттях добра і законності. До-
тримуватися порядку — основний 
закон його родини. Одного разу 
вбивають чотирьох поліцейських. 
Розкриття цього злочину стає для 
Рея справою честі.

07:00 «ТУТ ТВІЙ ФРОНТ» 

НТН
Фільм, дія якого відбувається в 
роки Великої Вітчизняної вій-
ни, розповідає про колектив 
Свердловського тракторного 
заводу «Уралмаш», який нала-
годив випуск танків для фрон-
ту.

11:50 «ВОЛГА-ВОЛГА» 

ПЕРШИЙ
Старий фільм про людей, які 
мешкають у містечку на Волзі. 
Вони дають відсіч начальнику-
бюрократові Бивалову, який 
хоче заборонити колективу  ху-
дожньої самодіяльності взяти 
участь у всесоюзному огляді.

23:20 «ПРИДОРОЖНІЙ ЗАКЛАД» 

ICTV
Далтон служить викидайлом у 
барі біля дороги. За допомогою 
кулаків він наводить тут порядок 
і хоче встановити такий же по-
рядок у місті. Але ділку Веслі, 
який розбагатів на вимаганні 
грошей, це не подобається.

01:20 «ДОВГИЙ ПОЦІЛУНОК НА НІЧ» 

ІНТЕР
Любляча мати семирічної дочки, 
проста вчителька Саманта Кейн 
у минулому житті була супера-
гентом ЦРУ. Вісім років тому 
вона повністю втратила пам'ять, 
але чи знайдуться люди, які 
змусять її згадати все?

06.00 Православний 
календар

06.05, 07.00, 08.00 Новини
06.15 Д/ф «Великi битви. 

Громадянська вiйна в 
Iспанiї»

07.15 Хочу все знати
07.30, 08.20 Д/ф «Л. I. Куп-ченко. Без свiдкiв»
08.45 Кориснi поради
09.05, 21.00, 05.30 

Пiдсумки дня
09.40 Аудiєнцiя. Країни вiд 

А до Я
10.30 Православна 

енциклопедiя
11.00 Свiтло
11.20 Хай щастить
11.50, 04.10 Контрольна 

робота
12.15 Х/ф «Пiчники»
13.35 Х/ф «П'ятiрка 

вiдважних»
15.00 Українська пiсня
15.50 Т/с «Царiвна»
18.20, 01.20 � Новини
18.40 Економiчна 

перспектива
18.50 Концерт «Я люблю 

тебе, Україно»
20.50 Лото «Мегалот»
20.55, 04.40 Служба 

розшуку дiтей
21.25 Концерт «Життя моє, 

моя любов»
22.35 Фестиваль пiснi в 

Коблево
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Вiд першої особи
23.55 Т/с «Чаклунка»
01.40 Про головне
02.00 ТелеАкадемiя. Лiтнi 

враження
02.15 Нехай вам буде 

кольорово!
03.10 Д/ф «Шлях Дао, або 

Мистецтво вiчностi»
04.45 Хiт-парад

05.55 Т/с «Наложниця»
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 «Мар'їн гай»
11.05 Слiдство вели...

Художньо-доку-
ментальний сері-
ал, присвячений 
резонансним 
кримінальним 
справам ра-
дянської епохи. 
Основна мета се-
ріалу – не тільки 
розповісти про 
гучні злочини і 
знаменитих зло-
чинців, це розпо-
відь про минулу 
епоху.

13.00 Судовi справи
14.45 Сiмейний суд
15.45 Давай одружимося в 

Українi
16.40 Т/с «Наложниця»
18.00 Т/с «Смак граната»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «I все-таки я 

кохаю...»
23.30 Т/с «Мар'їн гай»
01.25 Х/ф «Гордiсть i 

слава»
03.35 Т/с «I все-таки я 

кохаю...»

06.00 Служба розшуку 
дiтей

06.05 Мiняю жiнку-5
06.55 ТСН
07.40 Економiчна 

правда
08.00 Повне перевтiлення. 

Дiм за тиждень-4
09.00 Х/ф «Мала 

Москва»
10.00 Шiсть кадрiв
10.30 Т/с «Сила. 

Повернення 
додому»

12.25 Знiмiть це негайно
13.25 Не бреши менi-4
14.25 Росiйськi сiмейнi 

драми
15.30 Т/с «Тисяча й одна 

нiч»
17.15 Т/с «Сила. 

Повернення 
додому»

19.30 ТСН
20.15 Т/с «Склiфосовський-

2»
22.15 Територiя 

обману
23.20 Т/с «Гра престолiв»
00.30 Т/с «Болота»
01.15 Т/с «Болота»
01.55 ТСН
02.40 Маша i моделi
03.15 Росiйськi сiмейнi 

драми
04.05 Х/ф «Мала 

Москва»
04.55 Т/с «Гра престолiв»

04.55 Служба розшуку дiтей
05.05 Факти
05.35 Свiтанок
06.40 Т/с «Таксi»
07.00 Т/с «Леся+Рома»
07.40 Несекретнi файли
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Анекдоти по-

українськи
10.20 Т/с «Агент 

нацiональної 
безпеки»

12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по-

українськи
13.05 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.25 Т/с «Морськi 

дияволи»
16.30 Т/с «Агент 

нацiональної 
безпеки»

18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi новини
20.10 Т/с «Морськi 

дияволи»
22.15 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.25 Х/ф «Гран Торiно»

01.50 Кримiнальний облом
02.15 Т/с «Розплата»
03.00 Х/ф «Мертва вода»

06.00 Чужi помилки. 
«Брат»

06.45 Усе буде 
добре!

08.45 Неймовiрна 
правда про 
зiрок

10.05 Зiркове життя. Бiс у 
ребро

11.10 Зiркове життя. 
Полюби себе 
такою

12.10 Х/ф «Ми дивно 
зустрiлися»

13.55 Холостяк
15.55 Усе буде 

добре!
18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна 

правда про 
зiрок

19.50 Слiдство ведуть 
екстрасенси

20.55 Мiстичнi iсторiї-5
22.00 Вiкна-Новини
22.25 Зiркове життя. 

Помилки 
молодостi

23.20 Битва екстрасенсiв
00.20 Т/с «Доктор 

Хаус»
01.20 Х/ф «Наречений з 

того свiту»

02.15 Нiчний ефiр

05.55 Пекельне 
побачення

06.30 Аферисти
07.30 Репортер
07.40 ФБР
09.15 Т/с «Щасливi 

разом»
11.15 Т/с «Татусевi 

дочки»
13.40 М/с «Губка Боб»
15.00 Т/с «Друзi»
15.55 Т/с «Кадетство»
18.00 Т/с «Татусевi 

дочки»
19.00 Репортер
19.20 Т/с «Воронiни»
21.00 Т/с «Татусевi 

дочки»
Практикуючого 
психотерапевта, 
експерта в сімей-
них відносинах, 
кидає дружина. 
Самого... з 
п’ятьма дочками 
на руках. Але це 
– тільки початок 
веселого життя, 
адже з ним зали-
шається теща і 
купа проблем!

22.05 Т/с «Свiтлофор»
23.10 Т/с «Закрита 

школа»
01.20 Т/с «Купiдон»
02.05 Т/с «Дружна 

сiмейка»
02.50 Служба розшуку 

дiтей
02.55 Т/с «Дружна 

сiмейка»

07.00 Х/ф «Поїзд поза 
розкладом»

08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
13.00, 19.30 Т/с «Вулицi 

розбитих лiхтарiв-12»
14.50, 17.00 Т/с «Знахар-2»
21.30 Т/с «Тiло як доказ-2»
22.30 Т/с «CSI. Нью-Йорк-

8»
23.30 Т/с «Менталiст-4»
00.30 Т/с «Закон i порядок»
02.00 Речовий доказ
03.10 Агенти впливу
04.35 Правда життя
05.05 М/ф «Бабуся удава»

06.10 Т/с «Охоронець»
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 

Подiї
07.10 Ранок з Україною
09.10, 13.00, 17.20, 21.40 

Т/с «Слiд»
10.00, 20.00 Т/с 

«П'ятницький. Розділ 
другий»

12.00, 04.15 Нехай говорять
15.30 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Подружжя»
19.20, 03.40 Говорить 

Україна
23.10 Т/с «Глухар. 

Повернення»
02.00 Т/с «Успiх-2»
05.10 Срiбний апельсин

08.25 М/ф «Чiп i Дейл – 
бурундучки-рятiвнички»

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

вiдьми»
11.50 Т/с «Та, що говорить 

з привидами»
13.45 Т/с «Половинки»
14.10 Т/с «Беверлi-Гiлз 

90210. Нове 
поколiння»

15.00 Богиня. Нова колекцiя
17.00 У ТЕТа пара
18.10 Моду народу
19.00 Т/с «Крем»
20.00 Даєш, молодь!
21.00, 22.30 ТЕТ-Iнтернет
21.30 Бiйцiвський Клуб
23.15 Т/с «Секс i мiсто»
00.10 Т/с «Ходячi мерцi-3»
00.55 Х/ф «Бiлявка в 

шоколадi»

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

10.30 ЧУ. «Зоря» – 
«Металiст»

12.30 Один на один з 
Гамулою

13.00, 15.55 Огляд 1/32 
фiналу. Кубок 
Нiмеччини

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

16.30, 19.30 Футбол live
17.25 Кубок України. 

«Суми» – «Буковина»
20.15 Топ-матч
20.25 ЧУ. «Шахтар» – 

«Динамо»
22.55 ЧУ. «Севастополь» – 

«Таврiя»
01.20 Кубок України. 

«Суми» – «Буковина»
03.35 ЧУ. «Iллiчiвець» – 

«Карпати»

06.00 Православний 
календар

06.05, 07.00, 08.00 Новини
06.15 Д/ф «Великi битви. 

Франко-iндiанська 
вiйна»

07.15 Ера будiвництва
07.20 Хочу все знати
07.30, 08.20 Д/ф «I. Кваша. 

Проти течiї»
08.45 Кориснi поради
09.05, 21.00, 05.35 

Пiдсумки дня
09.40, 04.25 Книга.ua
10.00 Секрети успiху
10.40, 02.00 Нехай вам 

буде кольорово!
11.50 Х/ф «Волга-Волга»
13.30 Х/ф «Наталка-

Полтавка»
15.00 Крок до зiрок
15.50 Т/с «Царiвна»
18.20, 01.20 � Новини
18.35 Економiчна 

перспектива
18.45 Останні 

попередження
19.10 Криве дзеркало
21.25 Концерт «Я тебе 

кохаю, як раніше»
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Вiд першої особи
23.55 Т/с «Чаклунка»
01.35 Про головне
03.00 Як ваше здоров'я?
03.45 Життя на рiвних
04.05 Свiтло
04.45 Служба розшуку дiтей
04.50 Хiт-парад

05.55 Т/с «Наложниця»
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 «Мар'їн гай»
11.05 Слiдство вели...
13.00 Судовi справи
14.45 Сiмейний суд
15.45 Давай одружимося в 

Українi
16.40 Т/с «Наложниця»
18.00 Т/с «Вiрю»

Коли в житті на-
стає чорна смуга, 
звичне життя 
руйнується, а 
мрії про нерозді-
лене кохання 
приносять лише 
страждання, за-
лишається тільки 
одне – справля-
тися з трудноща-
ми і вірити, що 
одного разу все 
обов’язково на-
лагодиться.

20.00 Подробицi
20.30 Т/с «I все-таки я 

кохаю...»
23.25 Т/с «Мар'їн гай»
01.20 Х/ф «Довгий 

поцiлунок на нiч»
03.40 Т/с «I все-таки я 

кохаю...»

06.00 Служба розшуку 
дiтей

06.05 Територiя обману
06.55 ТСН
07.40 Економiчна 

правда
08.00 Повне 

перевтiлення. 
Дiм за тиждень-4

09.00 Х/ф «Мала Москва»
10.00 Шiсть кадрiв
10.25 Т/с «Сила. 

Повернення 
додому»

12.25 Знiмiть це негайно
13.25 Не бреши менi-4
14.25 Росiйськi сiмейнi 

драми
15.30 Т/с «Тисяча й одна 

нiч»
17.15 Т/с «Сила. 

Повернення 
додому»

19.30 ТСН
20.15 Т/с «Склiфосовський-

2»
22.20 На ножах
23.30 Т/с «Гра престолiв»
00.40 Т/с «Болота»
01.25 Т/с «Болота»
02.05 Маша i моделi-2
02.40 Маша i моделi-2
03.10 Росiйськi сiмейнi 

драми
04.00 Х/ф «Мала 

Москва»
04.50 Т/с «Гра престолiв»

05.05 Факти
05.30 Свiтанок
06.40 Т/с «Таксi»
07.00 Т/с «Леся+Рома»
07.40 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Анекдоти по-

українськи
10.15 Т/с «Агент 

нацiональної 
безпеки»

12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по-

українськи
13.05 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.20 Т/с «Морськi 

дияволи»
16.30 Т/с «Агент 

нацiональної 
безпеки»

18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi новини
20.10 Т/с «Морськi 

дияволи»
22.10 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.20 Х/ф «Придорожнiй 

заклад»

01.45 Несекретнi файли
02.40 Т/с «Розплата»
03.30 Х/ф «Гран Торiно»

06.10 Чужi помилки. 
«Проклята 
вдова»

06.55 Усе буде добре!
08.55 Неймовiрна 

правда про 
зiрок

10.10 Зiркове життя. 
Помилки 
молодостi

11.10 Зiркове життя. 
Оголенi та 
знедоленi

12.05 Х/ф «Сiм Я»
14.00 Холостяк
15.55 Усе буде добре!
18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна 

правда про 
зiрок

19.50 Слiдство 
ведуть 
екстрасенси

20.55 Мiстичнi iсторiї-5
22.00 Вiкна-Новини
22.25 Зiркове життя. 

Слава в обмiн на 
родину

23.25 Битва 
екстрасенсiв

00.25 Т/с «Доктор 
Хаус»

01.30 Х/ф «Золото»
03.10 Нiчний ефiр

05.55 Пекельне побачення
06.30 Аферисти
07.30 Репортер
07.40 ФБР
09.10 Т/с «Щасливi 

разом»
11.15 Т/с «Татусевi 

дочки»
13.40 М/с «Губка Боб»
15.00 Т/с «Друзi»
15.55 Т/с «Кадетство»
18.00 Т/с «Татусевi 

дочки»
19.00 Репортер
19.20 Т/с «Воронiни»
21.00 Т/с «Татусевi 

дочки»
22.05 Т/с «Свiтлофор»

Історія про трьох 
друзів дитинства. 
Їм трохи за 30. 
Вони чоловіки в  
розквіті сил. 
Один одружений, 
інший зайнятий, 
третій вільний, як 
вітер. Герої абсо-
лютно не схожі, 
але їх об’єдную-
ть дружба і щира 
любов до жінок.

23.10 Т/с «Закрита 
школа»

01.20 Т/с «Купiдон»
02.10 Т/с «Дружна 

сiмейка»
02.55 Служба розшуку 

дiтей
03.00 Т/с «Дружна 

сiмейка»

07.00 Х/ф «Тут твiй фронт»
08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
13.00, 19.30 Т/с «Вулицi 

розбитих лiхтарiв-12»
14.50, 17.00 Т/с «Знахар-2»
21.30 Т/с «Тiло як доказ-2»
22.30 Т/с «CSI. Нью-Йорк-

8»
23.30 Т/с «Менталiст-4»
00.30 Т/с «Закон i порядок»
02.00 Речовий доказ
03.05 Агенти впливу
04.30 Правда життя
04.50 М/ф «Завтра буде 

завтра»

06.10 Т/с «Охоронець»
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 

Подiї
07.10 Ранок з Україною
09.10, 13.00, 17.20, 21.40 

Т/с «Слiд»
10.00, 20.00 Т/с 

«П'ятницький. Розділ 
другий»

12.00, 04.15 Нехай говорять
15.30 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Подружжя»
19.20, 03.40 Говорить 

Україна
23.10 Т/с «Глухар. 

Повернення»
02.00 Т/с «Успiх-2»
05.10 Срiбний апельсин

08.25 М/ф «Чiп i Дейл – 
бурундучки-рятiвнички»

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

вiдьми»
11.50 Т/с «Та, що говорить 

з привидами»
13.45 Т/с «Половинки»
14.10 Т/с «Беверлi-Гiлз 

90210. Нове 
поколiння»

15.00 Богиня. Нова колекцiя
17.00 У ТЕТа пара
18.10 Моду народу
19.00 Т/с «Крем»
20.00 Даєш, молодь!
21.00, 22.30 ТЕТ-Iнтернет
21.30 Бiйцiвський Клуб
23.15 Т/с «Секс i мiсто»
00.10 Т/с «Ходячi мерцi-3»
00.55 Х/ф «Чоловiчий 

стриптиз»

08.00 Чемпiонат Iспанiї. 
«Вальядолiд» – 
«Реал»

10.30, 22.55 Кубок України. 
«Суми» – «Буковина»

12.30, 22.00 Futbol Mundial
13.00 Один на один з 

Гамулою
13.35 ЧУ. «Iллiчiвець» – 

«Карпати»
15.55 Лiга Європи УЄФА. 

«Чорноморець» – 
«Црвена Звезда»

18.00 Топ-матч
18.10, 21.15, 03.20 Футбол 

live
19.10 Лiга Європи УЄФА. 

«Металург» (Д) – 
«Кукесi»

01.20 Лiга Європи УЄФА. 
«Металург» (Д) – 
«Кукесi»
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07:00 «ЗДРАВІЯ БАЖАЮ!» 

НТН
Мітя Агафонов потрапив до армії 
і міг би стати черговою жертвою 
«дідів», якби не його унікальна 
здатність доводити всі приписи 
статуту до абсолютної точності. 
Цим він незабаром зовсім зму-
чив усіх оточуючих.

15:00 «КОРОНА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ...» 

СТБ
Закінчилася громадянська війна. 
Четвірка месників стала чекіста-
ми. Тепер їм доручено охороня-
ти музейні цінності, серед яких 
— Велика імператорська корона.
А тим часом саме нею мріють 
коронуватися авантюристи...

22:10 «ГАРЯЧІ ГОЛОВИ-2» 

1+1
Пілот-ас Топпер Харлі залишив 
службу і живе в монастирі. Але 
країні потрібен герой. І Топпер 
повертається в армію. Йому до-
ручається секретне завдання з 
порятунку заручників з лап Сад-
дама Хусейна.

00:15 «НА ГРЕБЕНІ ХВИЛІ» 

ICTV
Кіно, яке виховало не одне по-
коління відчайдушної молоді, 
тих, хто цінує кожну мить свого 
життя. На тлі привабливих пляжів 
Атлантичного океану розгорта-
ється несподівано напружений 
детективний сюжет.

07:00 «ПОКРОВСЬКІ ВОРОТА» 

ІНТЕР
Москва 50-х років. Химерно пе-
реплітаються долі мешканців 
комунальної квартири. Весело 
коментує події безжурний сту-
дент Костік, сповнений радістю 
буття і надіями на краще, адже 
попереду —  епоха «відлиги».

13:10 «ПОЛІТ НАВІГАТОРА» 

1+1
Прибульці забирають на свій 
космічний корабель дванадця-
тирічного хлопчика. Він поверта-
ється додому тільки через вісім 
років, не подорослішавши ні на 
день. Разом з ним на Землю 
прилітає симпатичний робот...

19:30 «ОХОРОНЕЦЬ» 

НОВИЙ КАНАЛ
Френк Фармер стає охоронцем 
чорношкірої співачки Рейчел 
Меррон, яка постійно отримує 
листи з погрозами. Поступово 
Рейчел і Френк зближуються, і 
йому вдається знайти замовни-
ка замаху.

21:40 «АВСТРАЛІЯ» 

1+1
В основі сюжету картини —  
історія англійської аристократ-
ки, яка одержала у спадок 
величезне ранчо на півночі 
австралійського материка пе-
ред початком Другої світової 
війни.

06.00 Православний 
календар

06.05, 07.00, 08.00 Новини
06.15 Д/ф «Великi битви. 

Норманське 
завоювання Англiї»

07.15 Хочу все знати
07.30, 08.20 Д/ф «І. Весник. 

Все не так, як у 
людей»

08.45 Кориснi поради
09.05, 21.00, 05.35 

Пiдсумки дня
09.35 Вiра. Надiя. Любов
10.35, 03.15 Нехай вам 

буде кольорово!
11.45 Х/ф «Хочу зробити 

зiзнання»
14.10 Х/ф «Фотографiя 

жiнки з диким 
кабаном»

15.50 Т/с «Царiвна»
18.20, 01.20 � Новини
18.40 Економiчна 

перспектива
18.50 Надвечiр'я
19.50 Концертна програма
20.25 Д/ф «Приречений на 

любов»
21.25 Фольк-music
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

23.00, 01.00 Пiдсумки
23.15 Ексклюзивне iнтерв'ю 

з I. Жижикiним
23.35 Вiд першої особи
00.00 Т/с «Чаклунка»
01.40 Про головне
02.05 Нацiональна 

двадцятка

05.55 Т/с «Наложниця»
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 «Мар'їн гай»
11.05 Слiдство вели...
13.00 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.

14.45 Сiмейний 
суд

15.45 Давай одружимося в 
Українi

16.40 Т/с «Наложниця»
18.00 Т/с «Вiрю»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Вiрю»
00.15 Т/с «Чемпiони з 

пiдворiття»
03.30 Подробицi
04.15 Слiдство вели...

06.00 На ножах
06.55 ТСН
07.40 Економiчна 

правда
08.00 Повне перевтiлення. 

Дiм за 
тиждень-4

09.00 Х/ф «Мала 
Москва»

10.00 Шiсть кадрiв
10.25 Т/с «Сила. 

Повернення 
додому»

12.20 Знiмiть це негайно
13.20 Не бреши 

менi-4
14.25 Росiйськi сiмейнi 

драми
15.30 Т/с «Тисяча й одна 

нiч»
17.15 Т/с «Сила. 

Повернення 
додому»

19.30 ТСН
20.15 Вечiрнiй Київ-

2013
22.10 Х/ф «Гарячi 

голови–2»

00.05 Х/ф «Чорна дiра»
01.40 Х/ф «Планета 

iдiотiв»
03.05 Х/ф «Скандальний 

щоденник»
04.30 Х/ф «Мала 

Москва»

05.05 Служба розшуку дiтей
05.15 Факти
05.45 Свiтанок
06.50 Т/с «Таксi»
07.10 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Анекдоти по-

українськи
10.15 Т/с «Агент 

нацiональної 
безпеки»

12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по-

українськи
13.05 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.25 Т/с «Морськi 

дияволи»
16.30 Т/с «Агент 

нацiональної 
безпеки»

18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi новини
20.10 Т/с «Морськi 

дияволи»
21.10 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.45 Максимум в Українi
00.15 Х/ф «На гребенi 

хвилi»

02.35 Т/с «Розплата»
03.20 Х/ф «Придорожнiй 

заклад»

05.30 Чужi помилки. 
Полювання на 
Зорро

06.15 Х/ф «Де знаходиться 
нофелет?»

07.45 Неймовiрна 
правда про 
зiрок

09.00 Х/ф «Екiпаж»
11.50 Х/ф «Невловимi 

месники»
13.30 Х/ф «Новi пригоди 

невловимих»
15.00 Х/ф «Корона 

Росiйської 
iмперiї або Знову 
невловимi»

18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна 

правда про 
зiрок

19.50 Моя правда. 
М. Носков. Один 
проти всiх

20.50 Моя правда. 
Л. Гурченко

22.00 Вiкна-Новини
22.25 Зiркове життя. 

Зiрки iз 
небайдужим 
серцем

23.25 Зiркове життя. 
Не народжуйся 
вродливою

00.25 Х/ф «Сiм Я»
02.15 Х/ф «Кохання зле»
03.30 Нiчний ефiр

05.40 Служба розшуку дiтей
05.50 Пекельне побачення
06.30 Аферисти
07.30 Репортер
07.40 ФБР
09.15 Т/с «Щасливi разом»

Звичайне життя 
нормальної сім’ї 
із провінції. Дру-
жина-домого-
сподарка обож-
нює дивитися се-
ріали, чоловік – 
продавець взут-
тя, який любить 
футбол з друзя-
ми, дочка – стар-
шокласниця, яка 
змінює хлопців 
щотижня, і син, 
який мріє про 

перше кохання.

11.25 Т/с «Татусевi дочки»
13.45 М/с «Губка Боб»
15.00 Т/с «Друзi»
16.00 Т/с «Кадетство»
18.00 Т/с «Татусевi дочки»
19.00 Репортер
19.20 Т/с «Воронiни»
21.00 Т/с «Татусевi дочки»
22.05 Т/с «Свiтлофор»
23.10 Т/с «Закрита школа»
01.20 Т/с «Купiдон»
02.10 Т/с «Дружна сiмейка»

05.20 Т/с «Розкол»
07.00 Х/ф «Здравія 

бажаю!»
08.30, 16.45, 19.00, 04.20 

Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
13.00 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-12»
14.50, 17.00 Т/с «Знахар-2»
19.30 Т/с «Росiйський 

переклад»
23.40 Х/ф «ДМБ-3»
01.10 Х/ф «Метеор»
04.50 Речовий доказ
05.15 Агенти впливу
05.40 Правда життя
06.10 М/ф «Куди йде 

слоненя»

06.10 Т/с «Охоронець»
07.00, 17.00, 19.00, 03.15 

Подiї
07.10 Ранок з Україною
09.10, 13.00, 17.20, 20.00 

Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «П'ятницький. 

Розділ другий»
12.00, 04.10 Нехай говорять
15.30, 02.35 Щиросерде 

зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Подружжя»
19.20, 03.35 Говорить 

Україна
20.50 Т/с «Слiд. Лiквiдатор»
21.55 Т/с «Слiд. Притулок»
23.00 Т/с «Охоронець-5»
05.00 Срiбний апельсин

07.55 Мультик з Лунтiком
08.25 М/ф «Чiп i Дейл – 

бурундучки-рятiвнички»
09.00 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Всi жiнки – 

вiдьми»
11.50 Т/с «Та, що говорить 

з привидами»
13.45 Т/с «Половинки»
14.10 Т/с «Беверлi-Гiлз 

90210. Нове 
поколiння»

15.00 Богиня. Нова колекцiя
17.00 Досвiдос
17.35 Вiталька
17.55 4 весiлля
19.00 Т/с «Крем»
20.00 Даєш, молодь!
21.00, 22.30 ТЕТ-Iнтернет
21.30 Бiйцiвський Клуб
23.15 Т/с «Секс i мiсто»
00.10 Х/ф «Пожирач грiхiв»
01.50 Х/ф «Нетрi Беверлi-Гiллз»

08.00 Лiга чемпiонiв УЄФА. 
«Барселона» – 
«Спартак»

10.30, 15.55, 00.25 Лiга 
Європи УЄФА. 
«Металург» (Д) – 
«Кукесi»

12.30 Огляд 1/32 фiналу. 
Кубок Нiмеччини

13.00 Жеребкування стадiї 
плей-оф. Лiга 
чемпiонiв УЄФА

13.45, 14.45 Топ-матч
14.00 Жеребкування стадiї 

плей-оф. Лiга Європи 
УЄФА

15.00 Futbol Mundial
18.00, 21.00 Футбол live
18.55 ЧУ. «Металург» (З) – 

«Севастополь»
21.25 Чемпiонат Францiї. 

«Монпельє» – ПСЖ
02.15 Коефiцiєнти ФIФА/

УЄФА

06.00 Пiдсумки
06.20, 23.10 Фiльм-концерт 

«О. Газманов. 
Зроблений в СССР»

07.50 Ексклюзивне iнтерв'ю 
з I. Жижикiним

08.15 Олiмпiйський виклик
08.30 Панянка та кулiнар
09.05 Життя на рiвних
09.20 Православний вiсник
09.50 Хто в домi хазяїн?
10.15 Армiя
10.25 Х/ф «П'ятiрка 

вiдважних»
11.50 Сiм чудес України. 

Збараж
12.10, 03.35 Театральнi 

сезони
13.10 Star-шоу
14.05 В гостях у Д. Гордона
15.05 Золотий гусак
15.40 Криве дзеркало
17.15 Без цензури
17.50, 02.05 Легка атлетика. 

ЧС
19.25 Футбол. ЧУ. «Таврiя» 

(Сiмферополь) – 
«Шахтар» (Донецьк)

20.25 Лото «Мегалот»
21.20, 01.20 Пiдсумки дня
21.45 Українська пiсня
22.35 Фестиваль пiснi в 

Коблево
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
00.30 Клуб гумору
01.40 Доки батьки сплять
01.50 Школа юного 

суперагента

05.45 Т/с «Наложниця»
07.00 Х/ф «Покровськi 

ворота»

09.30 Все для мами
10.00 Лiтня кухня
11.00 Т/с «Сiмейний 

детектив»
14.20 Т/с «Лорд. 

Пес-полiцейський»
18.05 Т/с «Уральська 

мереживниця»

У маленькому 

селищі Кучок, 

загубленому в 

уральських лі-

сах, живе сліпа 

мереживниця 

Олена Морозо-

ва. Незважаючи 

на сліпоту, вона 

володіє рідкіс-

ною технікою 

плетіння пале-

стинських мере-

жив.

20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Уральська 

мереживниця»
22.25 Т/с «Один-єдиний i 

назавжди»
02.10 Подробицi
03.00 Т/с «Уральська 

мереживниця»

06.00 Х/ф «Гарячi голови»
06.40 Ремонт +
07.15 ТСН
08.00 Свiтське життя
09.00 Квартирна лотерея 

«Хто там?»
10.00 М/с «Енгрi бьордс»
10.05 Х/ф «Як Майк-2. 

Стрiтбол»

Баскетбольний 

фанат мріє стати 

відомим профе-

сійним гравцем. 

Але його крихіт-

ний зріст й дуже 

обмежені здібно-

сті роблять цю 

мрію нездійснен-

ною.

12.05 Свiт навиворiт-2. Iндiя
13.10 Х/ф «Полiт 

навiгатора»

15.05 Шiсть кадрiв
16.30 Вечiрнiй Київ-2013
18.30 Розсмiши комiка-3
19.30 ТСН
20.00 Операцiя «Краса»
21.40 Х/ф «Австралiя»

01.05 Х/ф «Доктор Ноу»
03.05 Х/ф «Як Майк-2. 

Стрiтбол»
04.35 Х/ф «Планета iдiотiв»

05.35 Факти
06.05 Свiтанок
07.10 Козирне життя
07.45 Т/с «Морськi 

дияволи»
08.50 Зiрка YouTube
10.00 Дача
10.25 Квартирне питання
11.25 Х/ф «Костянтин»

Костянтин наро-
дився з дивним 
талантом – здат-
ністю розпізнава-
ти суміш янголів і 
демонів. Він на-
магався вчинити 
самогубство, але 
невдало. Відрод-
жений, Костян-
тин патрулює ме-
жу між  раєм і пе-

клом.

14.00 Т/с «Мисливцi за 
дiамантами»

18.45 Факти. Вечiр
19.00 Надзвичайнi новини. 

Пiдсумки
19.55 Т/с «Мисливцi за 

дiамантами»
00.20 Х/ф «Бiла iмла»
02.15 Х/ф «Висота 89»
04.00 Резонанснi 

пограбування у 
Великій Британiї

05.30 Нашi улюбленi 
мультфiльми

06.25 Х/ф «Червонi 
вiтрила»

07.55 Караоке на Майданi
08.55 Їмо вдома
10.00 ВусоЛапоХвiст
10.45 Х/ф «Танцiвник 

диско»
13.45 Зiркове життя. Зiрки 

iз небайдужим 
серцем

14.50 Зiркове життя. Не 
народжуйся 
вродливою

15.50 Моя правда. 
М. Носков. Один 
проти всiх

16.50 Моя правда. 
Л. Гурченко

18.00 Х/ф «Кохання не 
дiлиться на два»

22.05 Х/ф «Тобi, 
справжньому»
Минуле рано чи 
пізно нагадує про 
себе. Так сталося 
і в сім’ї Олега та 
Ані Ненашевих, 
коли, відпочива-
ючи на узбережжі 
Чорного моря, 
глава сім’ї зу-
стрів іншу. Потім 
його дочка знай-
омиться з дівчин-
кою – своєю копі-
єю...

01.20 Х/ф «Червонi 
вiтрила»

02.50 Нiчний ефiр

04.45 М/с «Фiнес i Ферб»
05.45 Парад порад
07.30 Ревiзор-2
10.00 Ревiзор-2
11.45 Уральськi пельменi
13.25 Люди ХЕ
13.50 Нереальна iсторiя
14.30 Файна Юкрайна
14.50 Т/с «Воронiни»
17.30 Х/ф «Моя 

суперколишня»

Розлучатися 

завжди важко, 

але іноді ще й 

неймовірно не-

безпечно. Зу-

стрівши красу-

ню Джені, Метт 

думає, що він 

нарешті знай-

шов жінку своєї 

мрії. Однак, пе-

реконавшись у 

тому, що вона –

супермен у спід-

ниці, Метт вирі-

шує з нею роз-

лучитися.

19.30 Х/ф «Охоронець»

22.00 Хто зверху?-2
00.00 Х/ф «Троє чоловiкiв i 

маленька Ледi»
02.05 Т/с «Дружна сiмейка»

06.25 Х/ф «Раз на раз не 
випадає»

07.40 Т/с «Вiдчинiть, 
мiлiцiя!»

11.30, 02.40 Речовий доказ
12.00 Головний свiдок
13.00 Випадковий свiдок
13.30 Х/ф «ДМБ-3»
15.00 Т/с «Загадка для 

Вiри»
19.00 Т/с «Таємницi 

слiдства-3»
23.00 Парк автомобiльного 

перiоду
23.30 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

01.15 Т/с «Закон i порядок»
03.25 Агенти впливу
04.50 Правда життя

06.00 Т/с «Бiгль»
07.00 Подiї
07.10 Т/с «Бiгль»
07.50 Т/с «Iнтерни»
09.00 Т/с «Iнтерни»
10.00 Кохаю! Чекаю!
11.00 Х/ф «Стань мною»
13.00 Т/с «Розлучення»
16.15 Т/с «Розлучення»
19.00 Подiї
19.20 Т/с «Розлучення»
21.15 Т/с «Ми оголошуємо 

вам вiйну»
01.30 Т/с «Охоронець»
06.20 Срiбний апельсин
03.45 Подiї
04.05 Т/с «Охоронець»
04.50 Т/с «Бiгль»

08.35 Байдикiвка
08.50 М/с «Смiшарики. Пiн-

код»
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Лiло i Стiч»
11.00 М/с «Фiксики»
11.40 М/ф «Мислiвцi на 

драконiв»
13.10 Т/с «Всi жiнки – 

вiдьми»
15.55 Королева балу-3
17.10 Х/ф «Селюки з 

Беверлi-Хiллз»
19.10 Х/ф «Оптом 

дешевше»
21.10 Вiталька
23.00 Т/с «Американська 

iсторiя жаху»
01.00 Х/ф «Пагорби мають 

очi»
02.45 До свiтанку

08.00, 13.35 ЧУ. 
«Металург» (З) – 
«Севастополь»

10.35 Чемпiонат Францiї. 
«Монпельє» – ПСЖ

12.35, 00.00 Futbol Mundial
14.25, 20.20 Коефiцiєнти 

ФIФА/УЄФА
16.00, 19.00, 21.30 Футбол 

live
16.55 ЧУ. «Ворскла» – 

«Iллiчiвець»
19.25 ЧУ. «Таврiя» – 

«Шахтар»
21.55, 03.10 Чемпiонат 

Францiї. «Лiон» – 
«Нiцца»

00.55 ЧУ. «Ворскла» – 
«Iллiчiвець»

05.10 Новини
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ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

НЕДІЛЯ, 11 СЕРПНЯ 2013 РОКУ

СКАНВОРД

19:20 «ВАН ХЕЛСІНГ» 

НОВИЙ КАНАЛ
Мисливець за чудовиськами Ван 
Хелсінг вирушає до Трансільва-
нії, щоб поборотися з наділеним 
невідомою силою графом Дра-
кулою. На допомогу Ван Хелсін-
гу приходить безстрашна Ганна 
Валері.

20:00 «МОСКВА СЛЬОЗАМ НЕ ВІРИТЬ» 

1+1
Москва 50-х. Троє дівчат, які 
приїхали до Москви шукати свою 
долю, живуть у гуртожитку. До 
кожної з них приходить кохання. 
Але як несхожі їхні долі, як бага-
то душі та характеру потрібно, 
щоб утримати своє щастя!

22:50 «БІЛА ІМЛА» 

ICTV
У служительки закону Кері є 
всього три дні на те, щоб за 
допомогою пілота літака злови-
ти першого серійного вбивцю 
в історії Антарктиди, бо потім 
континент накриє полярна 
ніч...

00:05 «СУПЕРГЕРОЙСЬКЕ КІНО» 

НОВИЙ КАНАЛ
Скільки супергероїв уже намага-
лися врятувати світ? Знайомтеся 
з новим: його звуть Рік Райкер! 
Звичайний школяр раптом от-
римує суперздібності. От якби він 
ще й знав, як їх використовува-
ти...

06.00 Х/ф «Вантаж без 
маркування»

07.30 Т/с «Росiйський 
переклад»

11.30 Легенди карного 
розшуку

12.00, 04.50 Агенти впливу
13.00 Х/ф «Живий»
14.50 Т/с «Таємницi 

слiдства-3»
19.00 Т/с «По гарячих 

слiдах»
23.00 Крутi 90-тi
00.00 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

01.50 Х/ф «Метеор»
05.15 Правда життя
05.45 М/ф «Глаша та 

кiкiмора»

06.45 Подiї
07.10 Х/ф «Стань мною»
09.00 Ласкаво просимо
10.00 Герої екрану. 

Улюбленцi публiки
11.00 Т/с «Подружжя»
14.00 Т/с «Розлучення»
16.50 Т/с «Розлучення»
19.00 Подiї тижня
20.00 Т/с «Iнтерни»
21.00 Т/с «Iнтерни»
22.30 Comedy Woman
23.30 Великий футбол
01.15 Т/с «Охоронець-5»
03.35 Подiї тижня
04.25 Т/с «Охоронець-5»
05.10 Срiбний апельсин

05.50 Т/с «Лорд. Пес-
полiцейський»

09.25 Школа доктора 
Комаровського

10.00 Орел i решка

Кожна програма 
розповідає про 
одну країну або 
місто з позицій 
двох мандрівни-
ків: не обмеже-
ного матеріально 
і тотально еко-
номного. Ведучі 
на початку кожної 
програми підки-
дають монетку і 
з’ясовують, хто з 
них летить із зо-
лотою кредитною 
карткою, а хто – з 

100 доларами.

11.00 Шалене весiлля
11.55 Т/с «Сiмейний 

детектив»
14.20 Т/с «Один-єдиний i 

назавжди»
18.05 Т/с «Уральська 

мереживниця»
20.00 Подробицi
20.25 Т/с «Уральська 

мереживниця»
22.20 Т/с «Ключi вiд щастя»
02.00 Подробицi
02.40 Т/с «Уральська 

мереживниця»

06.00 Х/ф «Доктор Ноу»
07.50 Марiччин кiнозал
08.10 Ремонт +
09.00 Лотерея «Лото-

Забава»
10.00 Мультфiльми
10.35 Недiля з Кварталом
11.30 Смакуємо
12.10 Х/ф «Без слiду»
13.15 Х/ф «Бiле сонце 

пустелi»
Схід – справа 
тонка. Він не при-
ймає квапливих і 
знищує нерішу-
чих. Товариш Су-
хов за своє життя 
вивчив цю просту 
істину. Але навіть 
дорога додому 
може затягнути-
ся, якщо вітер 
дме зі сходу, спо-
руджуючи на 
шляху перепо-

ни...

15.05 Х/ф «Милосердя»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Москва 

сльозам не вiрить»

23.15 Свiтське життя
00.20 Багатi теж плачуть
01.20 Путiн, Росiя i Захiд
03.20 Операцiя «Краса»
04.35 Смакуємо
05.00 Недiля з Кварталом

05.15 Факти
05.35 Свiтанок
06.35 Квартирне питання
07.30 Анекдоти по-

українськи
07.50 Дача
08.30 Х/ф «На гребенi 

хвилi»
11.00 Козирне життя
11.30 Максимум в Українi
12.10 Х/ф «Ягуар»
14.10 Т/с «Картина 

крейдою»
18.45 Факти. Вечiр
19.00 Замоченi
20.15 Х/ф «Костянтин»
22.50 Х/ф «Бiла iмла»

00.50 Т/с «Таксi»
01.45 Х/ф «10 000 рокiв 

рокiв до н. е.»
Молодий мисли-
вець знайшов 
своє кохання – 
красуню Еволет. 
А коли загадкове 
войовниче 
плем’я напало на 
село і викрало 
Еволет, Д’Леху 
нічого не зали-
шалося, як очо-
лити невелику 
групу мисливців, 
щоб урятувати 

кохану.

03.20 Х/ф «Ягуар»

05.50 Нашi улюбленi 
мультфiльми

06.55 Х/ф «Висота»

08.50 Їмо вдома

09.55 Караоке на Майданi

10.55 Х/ф «Кохання не 
дiлиться на два»

15.00 Мiстичнi iсторiї-5

19.00 Друге пришестя 
Ванги

21.10 Х/ф «Четвер, 12-е»

23.05 Х/ф «Рiта»

01.05 Х/ф «Танцiвник 

диско»

Бідний індійсь-

кий хлопець з 

дитинства мріяв 

стати танцюри-

стом. Несподі-

вано його ба-

жання збуваєть-

ся. Герой випад-

ково знайомить-

ся з відомим 

продюсером і, 

долаючи трудно-

щі, досягає успі-

ху і слави на 

сцені, а також 

щастя в коханні.

03.30 Нiчний ефiр

05.40 М/с «Фiнес i Ферб»
06.50 Парад порад
07.45 Церква Христова
08.00 Уральськi пельменi
09.35 Хто зверху?-2
11.30 Педан-Притула Шоу
13.00 Т/с «Воронiни»
14.50 Х/ф «Моя 

суперколишня»
16.50 Х/ф «Охоронець»
19.20 Х/ф «Ван Хелсінг»

22.00 Великi почуття
00.05 Х/ф «Супергеройське 

кiно»

01.45 Т/с «Дружна 

сiмейка»

Сім’я Потикаєвих 

живе в Москві у 

великому будин-

ку біля Київського 

вокзалу навпроти 

МЗС. Глава  сім`ї 

Олександр пра-

цює менеджером 

в компанії, що 

продає 

комп’ютери. Ма-

ма не працює, то-

му що в сім’ї троє 

дітей: доньці – 17 

років, старшому 

синові – 14, а ма-

ленькому Пашці – 

всього 5.

08.35 Байдикiвка
08.50 М/с «Смiшарики. Пiн-

код»
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Лiло i Стiч»
11.00 М/с «Фiксики»
11.45 М/ф «Сердитi 

пташки»
11.55 Х/ф «Селюки з 

Беверлi-Хiллз»
13.55 Т/с «Всi жiнки – 

вiдьми»
15.45 Х/ф «Оптом 

дешевше»
17.45, 20.15 4 весiлля
19.00 Королева балу-3
21.35 Вiталька
23.00 Т/с «Американська 

iсторiя жаху»
00.50 Х/ф «Пагорби мають 

очi-2»

07.20, 13.50 Futbol Mundial
08.00 ЧУ. «Ворскла» – 

«Iллiчiвець»
10.25 Д/ф «Новачки 

ЛаЛiги». Прем'єра
11.40, 22.50 ЧУ. «Таврiя» – 

«Шахтар»
12.30 Коефiцiєнти ФIФА/

УЄФА
13.45 Топ-матч
14.30, 15.30, 18.00 Футбол 

live
15.55 ЧУ. «Зiрка» – «Титан»
18.55, 01.20 ЧУ. «Металург» 

(Д) – «Арсенал»
21.20 Великий футбол
03.35 ЧУ. «Зiрка» – «Титан»
05.35 Новини

06.05 Свiт православ'я
06.35 Смiх з доставкою 

додому
07.05 Панянка та кулiнар
07.35 Дружина
09.05 Шеф-кухар країни
09.55 Околиця
10.35 Подорожуй свiтом
11.00 Крок до зiрок
11.55 Маю честь запросити
12.50 Чудеса України. 

Дивно
13.05 Як ваше здоров'я?
13.55 Ближче до народу
14.50 Золотий гусак
15.20 Караоке для дорослих
16.10 Не вiр худому кухарю
16.35 В гостях у Д. Гордона
17.25 Рояль у кущах
17.55 Легка атлетика. ЧС
20.55 Служба розшуку дiтей
21.00 Пiдсумки дня
21.25 Головний аргумент
21.35 Фестиваль пiснi 

Коблево
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.10 Олiмпiйський виклик
23.25 Дружина
00.40 Клуб гумору
01.20 Пiдсумки дня
01.40 Доки батьки сплять
01.50 Легка атлетика. ЧС
04.30 Околиця
04.55 Життя на рiвних
05.10 Хiт-парад
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ÃÎËÎÂÍÈÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ

ÎËÅÃ ÁÎÉÊÎ

ÀÍÄÐ³É ÃÅÐÀÑÈÌÊ²Â

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÁÎÆÎÊ

Заступник головного 
редактора

Костянтин ПЯСЕЦЬКИЙ

Черговий  
по номеру

Андрій ГЕРАСИМКІВ

Верстка: Сергій ПОЛІЩУК

Тижневик надруковано у друкарні ТОВ «Мега-Поліграф»
Адреса: м. Київ, вул. М. Вовчка, 12/14.
Наклад: 6128 прим. Замовлення: 30885
Тел.: 581-68-15

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ
Програму телебачення та сканворд надано ТОВ «Мега-Поліграф»

ПРО ПРИСВОªННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ

від 23 липня 2013 року 468-ос  
по Південному регіональному управлінню 
Державної прикордонної служби України
капітан 1 рангу
капітану 2 рангу ЖИРУНУ Дмитру 
Георгійовичу                           

по Адміністрації Державної прикордонної 
служби України
капітан 2 рангу
капітану 3 рангу НІКІТЧЕНКУ Олегу 
Васильовичу

Управління кадрів АДПСУ

ФОТОКОНКУРС «КРАСУНЯ У ПОГОНАХ – 2013»

Áажаючі взяти участь у конкурсі мають надісëати до редакції газети «Прикордонник України» коëьорові художні ôото у стиëі «міëітарі» в еëектронному аáо друкованому вигëяді розміром від 10х15 до 30х40 см. Ðазом із ôото маº 
áути надана коротка інôормація про конкурсантку (вік, освіта, віéськове звання, посада, висëуга років на віéськовіé сëужáі, сімеéниé стан, уподоáання), а також поштова адреса та контактниé теëеôон учасниці. Ôото конкурсанток 
проходитимуть попередніé відáір журі конкурсу. Íаéкраùі з них áудуть надруковані на шпаëьтах газет «Прикордонник України», «Народна армія» та «Іменем закону», а також розміùуватимуться на саéтах видань і відомств. Çа під-
сумками кожного місяця оáиратиметься учасниця ôінаëьної частини. У ôінаëьніé частині конкурсу дівчата змагатимуться у стріëьáі з пістоëета, водінні автомоáіëя та пëаванні. Îгоëошення та нагородження переможниць конкурсу 
відáудеться в другіé поëовині грудня 2013 року. Ôото надсиëаéте за адресою: 02099, м. Київ, вул. Ялтинська, 11, редакція газети «Прикордонник України». Åëектронні адреси: FTP: ADPSU//Inform//All; kordo@ukr.net.

Тетяна ТОПАЛОВА, старший солдат, старший радіотелеграфіст 
розвідувальної десантної роти. Уподобання: кроссфіт, великий 
теніс, волейбол.

Альона ЗАХАРЕВИЧ, курсант 2 курсу факультету АСУ та 
наземного забезпечення польотів авіації Харківського 
університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. 
Захоплюється читанням книг.  

Анастасія БУРЛАКА, курсант 333 навчальної групи 
Національної академії Державної прикордонної служби 
України імені Б. Хмельницького. Хобі — туризм.

Відповіді на сканворд цього номера:
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МИТЬ РОЗРЯДКИ

Мирослава 
Одарич

Старокостянтинівський район Хмельницької області. 
Допоможіть знайти 15-річну Мирославу Одарич!
Увечері 27 липня 2013 року дівчина 
вийшла з дому та більше її не бачили.
Прикмети дитини: виглядає на 16-18 
років, 172 см на зріст, худорлявої стату-
ри, довге русяве волосся.

Любовний трикутник – я, ніч, інтернет.
*  *  *

Тільки у нас на питання «Ти куди?» відпо-
відають «Зараз прийду!»

*  *  *
Хороша новина: у мене є робота.
Погана новина: на неї треба ходити.

*  *  *
– Яка у тебе зарплата?
– 1500.
– Невдаха!
– В день.
– Все одно не багато.
– Євро.
– Ненавиджу!

*  *  *
– Вчора з гарною дівчиною познайомився...
– Телефончик хоч взяв?
– Взяв... Диви який наворочений!

ВЕСЕЛИМ ОЛІВЦЕМ
Увага! Акторів залишилося 

на три дублі...

Як спати спекотної літньої ночі
Сон без одягу у спекотну літню ніч не захистить вас від спеки. 
Краще за все спати у легкій бавовняній сорочці або просто 
у спідній білизні, яка абсорбуватиме піт та не дозволить 
зіпсувати ваш сон. Такі поради надають лікарі.

ПОРАДИ ЛІКАРЯ

Підготувала Олена ТАÙИЛІНА

Можна спати і без кондиціонерів, але 
при дотриманні певних правил. Легке ба-
вовняне простирадло сприяє циркуляції 
повітря в ліжку. Перед сном бажано при-
йняти прохолодний або теплий душ.

Ескулапи також радять перед сном по-
читати при світлі нічної лампи – приємне 
читання змушує забути про спеку. Взагалі 
рекомендується якомога довше перебува-
ти при природному освітленні, не включа-
ти електричне світло.

Також у ліжку важливо зручно розта-
шуватися, не скручуватися калачиком, а 
розкинути руки та ноги. Це добре знижує 
температуру тіла.

Вечеря перед сном є також дуже важ-
ливою. Легка вечеря швидше перетрав-
люється та сприяє спокійному сну. Реко-
мендується також не вживати алкоголю, а 
натомість випити склянку води перед ніч-
ним відпочинком.

Крім того, спеціалісти стверджують, 
що ще варто вимкнути все обладнання, 
яке стоїть на підзарядці. Краще за все 
спати подалі від столів, де заряджається 
мобільний телефон.                                                   n


