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Державний кордон України перетнуло

2,8 млн 
осіб

 540 тис. 
транспортних засобів>

Затримано 
за незаконне 
перетинання 
кордону

46 
осіб

Вилучено

19 од.
зброї

Затримано

на 1,4 млн грн.
контрабандних товарів

з них 5 –
незаконні мігранти

> > 460 од.
боєприпасів

ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

>

ЗАСНОВАНА У 1943 РОЦІ

ДУХОВНІСТЬ НЕПИСАНІ ЗАКОНИ МОРАЛІ І ПОВЕДІНКИ

Фольклор – джерело знань про 
погляди й уявлення, які формувалися у 
свідомості людей різних епох. 
Це історія громадської думки. 
Він постійно розвивається, 
удосконалюється, знаходить інші 
контексти, нові значення.
І має незаперечний авторитет.

Православна Церква у своїх молитвах до Господа про воїнів 
постійно називає їх воїнством христолюбивим. Церква могла б 
іменувати їх воїнством вірним, воїнством хоробрим, воїнством 
побідоносним, але, оминаючи усі ці назви, вона постійно 
іменує його воїнством христолюбивим. Не без причини обрано 
Церквою для воїнів саме цю назву, а не іншу. Обрано її тому, 
що у ній міститься найкраща похвала, найбільш повчальний 
урок і найсильніше схвалення й натхнення для воїна.

НА ДОЗВІЛЛІ

Програма телепередач 
на 12 – 18 серпня 

2013 року

8-11
стор.

НАУКОВИЙ ПОГЛЯД

Скарби народної мудрості

Історія українського козацтва XVII – початку XVIII 
століття нерозривно пов’язана зі здобутками Богдана 
Хмельницького та Івана Мазепи, які мріяли змінити 
долю України. Хмельницькому це вдалося, Мазепі – 
ні. Чому так сталося, і чи могла ситуація обернутися 
інакше? Для пошуку відповіді на ці запитання 
слід дослідити фактори, які впливали на світогляд 
українців у ті часи.

Як монети творили історію

Про чесноти христолюбивого воїна

7
стор.

Аналітика на варті кордону

4
стор.

Сучасна 
злочинність 
перебуває у 
постійному пошуку 
нових шляхів 
реалізації своїх 
планів і щосили 
намагається 
бути попереду 
правоохоронців. 
Задля цього 
постійно 
розробляються 
нові схеми та 
форми здійснення 
протиправних 
намірів. Така 
ситуація вимагає 
адекватної 
відповіді у вигляді 
побудови системи, 
яка була б здатна 
негайно виявляти 
злодійські 
новації, якими 
б креативними 
та складно 
організованими 
вони не були. 
Однією з таких 
технологій, які 
взяли на озброєння 
українські 
охоронці кордону, 
є кримінальний 
аналіз.

6
стор.

6
стор.
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НОВИНИ НА КОНТРОЛІ УРЯДУ

ОФІЦІЙНО

ЗАКОНОДАВЧА ІНІЦІАТИВА

Сергій ПОЛІЩУК

«У проекті Державного бю-
джету на наступний рік будуть 
враховані у повному обсязі ви-
датки на виконання соціальних 
ініціатив Президента України, 
зокрема: забезпечення еконо-
мічно обґрунтованого підви-
щення мінімальної заробітної 
плати та посадового окладу 
працівника I тарифного роз-
ряду, підвищення рівня соці-
ального захисту малозабезпече-
них верств населення. Також у 

проекті державного бюджету 
на наступний рік повинні бути 
передбачені видатки на забез-
печення житлом дітей, позбав-
лених батьківського піклуван-
ня. Особливої уваги потребує 
питання збільшення пенсійних 
виплат. У проекті державного 
бюджету на 2014 рік повинні 
бути враховані кошти на поліп-
шення оздоровлення ветеранів 
та інвалідів, дітей та громадян, 
які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи» – ска-
зав Микола АЗАРОВ.

Крім того, Глава Уряду  
доручив Мінфіну врахувати  

додаткову потребу на фінансу-
вання видатків, що передбача-
ються у зв’язку з підвищенням 
соціального захисту ветеранів 
війни та військовослужбовців, 
наданням безоплатної правової 
допомоги громадянам, а також 

посиленням матеріальної під-
тримки сімей, в яких виховують-
ся діти, над якими встановлено 
опіку, наданням адресної допо-
моги молодим працівникам, які 
направлені на роботу в селах і 
селищах.                                          n

Соціальні перспективи Держбюджету-2014
Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ 
на засіданні Кабінету Міністрів наголосив на 
врахуванні всіх соціальних ініціатив Президента 
України при підготовці Держбюджету-2014. 

Дорожня карта туристичної галузі

Максим МАЛОВ 

Уряд доручив Держтуризмкурорту до кінця 
2013 року розробити Державну цільову програ-
му розвитку туризму та курортів. У Програму 
будуть включені заходи з визначення турис-
тичної спеціалізації регіонів, туристичного 
районування країни, зокрема, це стосується 
територій пріоритетного розвитку туризму 
та створення умов для залучення інвестицій. 

На державному рівні вживатимуться заходи з 
дерегуляції туристичної діяльності та впрова-
дження державно-приватного партнерства в 
сферу туризму. 

Також Програма включатиме заходи зі ство-
рення умов для розвитку пріоритетних видів 
внутрішнього туризму, забезпечення раціо-
нального використання територій курортів, 
вдосконалення санаторно-курортного обслу-
говування. У Державній цільовій програмі буде 
передбачено створення системи розповсю-
дження інформації про туристичні можливості 
України, підвищення безпеки туристів, покра-
щення якості готелів тощо.

Крім того, буде розроблено план дій по гар-
монізації українського законодавства та норма-
тивної бази згідно зі стандартами Європейсько-
го Союзу, а також вдосконалення статистичної 
звітності в галузі на основі методики Всесвіт-
ньої туристичної організації ЮНВТО.               n

Кабінет Міністрів України 
схвалив Концепцію Державної 
цільової програми розвитку 
туризму та курортів до 2022 
року. Документ розроблено 
Держтуризмкурортом 
у рамках виконання 
Національного плану дій 
Президента України Віктора 
ЯНУКОВИЧА. 

Юрій ЗАНОЗ

Як повідомив Міністр регіо-
нального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального госпо-
дарства України Геннадій ТЕМ-
НИК, законопроект спрямова-
ний на вирішення актуальних 
питань у сфері паркування. Він 
визначає підстави та процедури 
притягнення до адміністративної 
відповідальності посадових осіб, 
операторів за порушення вимог 
до розміщення, обладнання та 
функціонування майданчиків 
для платного паркування. Також 
документ визначає підстави та 
процедури притягнення до ад-
мінвідповідальності користувачів 
майданчиків для паркування за 
несплату вартості послуг та пар-
кування на місцях, призначених 
для паркування інвалідів.

Крім того, встановлюється 
обов’язковість для виконавчих 
органів Київської, Севастополь-
ської та Сімферопольської місь-
ких рад, міських рад міст, які є 
адміністративними центрами 
областей, забезпечувати розмі-
щення, обладнання та функці-
онування в межах міст майдан-

чиків для паркування. До речі, 
кількість місць для паркування 
на них повинна становити не 
менш як 10% кількості населен-
ня для міста Києва та не менш як 
5% кількості населення для міст 
Севастополя, Сімферополя та 
міст, які є обласними центрами.

Наприклад, на виконання 
норм цього закону після вступу 
його в дію, у Києві має бути об-
ладнано 300 тисяч паркомісць. 
Натомість нині Київською місь-
кдержадміністрацією визначено 
близько 25 тисяч місць як платного,  
так і безоплатного паркування. n

Парковок побільшає, 
а їх операторів за порушення каратимуть
За несплату паркування та за необладнання місць 
паркування паркоматами порушники нестимуть 
адміністративну відповідальність. Така норма 
передбачена законопроектом, розробленим 
Мінрегіоном і прийнята в першому читанні 
Верховною Радою України. 

Довідково
Законопроект передбачає:
несплата водіями за парку-

вання каратиметься штрафом у 
розмірі від 136 грн. до 204 грн.; 

за паркування  автотран-
спорту на місцях, призначених для 
паркування інвалідів – штрафом у 
розмірі від 255 грн. до 306 грн.; 

за порушення вимог щодо розмі-
щення та функціонування майдан-
чиків для паркування – штрафом у 
розмірі від 204 грн. до 510 грн.; 

порушення вимог щодо облад-
нання майданчиків для платного 
паркування – штрафом у розмірі 
від 510 грн. до 1700 грн.

Складати протоколи про 
такі порушення будуть посадові 
особи, уповноважені місквикон-
комами. Розглядатимуть справи 
і накладатимуть стягнення на 
водіїв (за несплату паркування 
та паркування на місцях для ін-
валідів) адміністративні комісії 
при виконавчих установах ор-
ганів місцевого самоврядування. 
Натомість питаннями порушен-
ня вимог розміщення, функціону-
вання та обладнання майданчиків 
для паркування займатиметься  
Держархбудінспекція.

n Комунальні 
тарифи мають бути 
прозорими

В Україні необхідно 
розробити прозорий механізм 
тарифоутворення у сфері 
житлово-комунального 
господарства. На цьому 
наголосив Прем’єр-міністр 
Микола АЗАРОВ під час 
засідання Кабміну. «Адже 
головні складові тарифів – 
ціна на газ, електроенергію, 
розміри посадових окладів 
тощо – знаходяться 
в сфері державного 
регулювання. І ми цілком 
можемо забезпечити 
прозорий і повністю 
зрозумілий людям механізм 
тарифоутворення» – заявив 
глава Уряду. Водночас, 
Микола АЗАРОВ доручив 
віце-прем’єр-міністру 
Олександру ВІЛКУЛУ та 
міністру регіонального 
розвитку, будівництва та 
ЖКГ Геннадію ТЕМНИКУ 
негайно проаналізувати всі 
спроби необґрунтованого 
підвищення тарифів. При 
цьому він наголосив, що 
треба «використати всі 
законні можливості, щоб 
припинити такі спроби, 
аж до кадрових висновків 
щодо керівників, які не 
здатні навести лад на своїй 
території». При цьому 
міністерства економічного 
розвитку і торгівлі, 
енергетики та вугільної 
промисловості, регіонального 
розвитку, будівництва та 
житлово-комунального 
господарства та національні 
комісії з регулювання 
у сферах енергетики і 
комунальних послуг мають 
ретельно проаналізувати 
собівартість тарифів – як 
базову, так і з врахуванням 
особливостей регіонів, щоб 
мати повністю обгрунтовану 
«координатну сітку» вартості 
комунальних послуг.

Олена ТАЩИЛІНА

n На половині 
українських 
АЗС виявлено 
порушення

Державна інспекція 
України з питань прав 
споживачів виявила 
порушення на половині 
перевірених автозаправних 
станцій. Про це повідомив 
голова Держспоживінспекції 
Сергій ОРЄХОВ. «Протягом 
7 місяців 2013 року було 
перевірено близько 400 АЗС, 
а порушення встановлені 
на 50 відсотках. Загалом 
перевірено понад 900 
тисяч тонн продукції на 
загальну суму 9,4 мільйона 
гривень, з яких 157 тонн 
не відповідало вимогам 
нормативних документів 
на загальну суму більше  
мільйона гривень» – сказав 
він. Орєхов також додав, 
що під час перевірки з 
реалізації було знято понад 
600 тисяч літрів неякісних 
нафтопродуктів.

Ігор ІВАНИЦЬКИЙ
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ГАРЯЧІ БУДНІПЕРШІСТЬ

ВИШКІЛ

n Півсотні тисяч за ЄС
Під час спільного проведення 

контрольних і режимних заходів 
прикордонники Чопського 
загону та представники МВС 
виявили неподалік кордону 
групу невідомих осіб. На вимогу 
спільного наряду надати для 
перевірки документи, що 
посвідчують особу, останні 
не змогли цього зробити, але 
повідомили правоохоронцям, 
що є громадянами Афганістану. 
Серед «мандрівників» був 
чоловік, двоє жінок та троє 
дітей. У ході бесіди стало відомо, 
що в пошуках кращих умов 
життя вони прямували до країн 
Європейського Союзу. Також 
афганці розповіли, що за свою 
подорож вони заплатили більше 
50 тисяч доларів США.

Роман ПАВЛЕНКО

n Бурштин 
під вугіллям

Прикордонники 
Мостиського загону спільно з 
працівниками митниці  виявили 
велику кількість коштовного 
каміння. Водій вантажівки 
«МАN», який прибув у 
пункт пропуску «Краківець», 
подав на прикордонний та 
митний контроль документи, 
в яких було вказано, що 
транспортний засіб слідував 
у Чехію з вантажем деревного 
вугілля. Однак правоохоронці 
ініціювали проведення спільного 
поглибленого огляду автомобіля. 
Під час перевірки у напівпричепі 
серед вугілля було знайдено  
42 мішки бурштину. Загальна 
вага коштовного каміння сягнула 
1611 кілограмів.

Роман СТАХІВ

n Злочинці у «ВАЗі»
Прикордонники Котовського 

загону в пункті пропуску 
«Олексіївка» затримали 
злочинців. Напередодні від 
співробітників міліції в Одеській 
області охоронці рубежу 
отримали орієнтування стосовно 
підозрюваних у крадіжці. 
Тож коли у пункт пропуску 
прибув автомобіль «ВАЗ», 
правоохоронці впізнали у двох 
пасажирах осіб, котрі перебували 
в розшуку. Прикордонний 
наряд відразу провів заходи 
з блокування транспортного 
засобу, яким вони їхали, та 
затримав правопорушників. 
Наразі затриманих осіб та авто 
передано представникам карного 
розшуку.

Максим БОЯР

n 30 тисяч з Кутаїсі
В аеропорту «Жуляни» 

прикордонники ОКПП «Київ» 
виявили близько  
30 тисяч американських доларів. 
Інформацію про можливе 
незаконне переміщення 
валюти правоохоронці 
отримали завчасно. Тому й  
ініціювали проведення спільно 
з працівниками митниці огляду 
речей  22-річного громадянина 
Грузії, який саме прибув рейсом 
із Кутаїсі. Тож завдяки пильності 
правоохоронців незаконно 
перемістити валютні кошти 
грузину не вдалося.  

Мар’яна МАРКОВИЧ

Данило БАНИК 

Під час зборів прикордонники з мобіль-
них застав «Чоп», «Мукачеве», «Чернівці», 
«Львів», «Мостиська» та окремий відділ при-
кордонної служби типу «С» відпрацьовували 
різноманітні варіанти стрільби і вправля-
лися у веденні рукопашного бою, пошуку 
по контрольно-слідовій смузі та аспектах 
оперативно-службової діяльності.

Окрім фізичної підготовки, увага при-
ділялася і вмінню користуватися сучасним 
спеціальним технічним оснащенням, що 
застосовується для виявлення і затримання 
порушників державних рубежів України.

Під час моделювання різних можливих 
ситуацій із застосуванням прийомів руко-
пашного бою начальник відділу прикордон-
ної служби Чопського загону Володимир 
ВОРОБЕЦЬ зазначив, що мобільні групи 

виконують спеціальні завдання, які не ха-
рактерні для інших підрозділів Державної 
прикордонної служби. 

На підтвердження його слів окремий 
відділ прикордонної служби типу «С» блис-

кавично провів операцію з силової зупин-
ки автомобіля озброєних порушників, які 
прорвали лінію державного кордону. «Такі 

ситуації бувають і в реальному житті. Ми до 
цього готуємося, регулярно проводячи тре-
нування», – розповідає начальник відділу 
«С» Костянтин ГУМЕНЮК.

Помічник начальника Західного  
регіонального управління Володимир 
ШЕРЕМЕТ поінформував, що на захід-
ному рубежі несуть варту 5 мобільних за-
гонів, а також окремий відділ типу «С» і 
додав: «Про розташування мобільної гру-
пи та її висунення знає обмежена кількість 
осіб для виключення можливості витоку 
інформації про зосередження на певній ді-
лянці державного кордону». 

Статистика свідчить – де застосовують-
ся мобільні підрозділи – знижується рівень 
нелегальної міграції і контрабанди. Їх част-
ка по всьому західному кордону становить  
10 відсотків від усіх затриманих.

На переконання Володимира ШЕРЕМЕ-
ТА та його колег по службі, проведення таких 
тренувальних зборів є важливою складовою 
підготовки. Адже порушники кордону посила-
ють нові виклики і потрібно бути готовими до 
цього. Тож мобільні підрозділи завжди вчаться, 
у тому числі разом з бійцями спецпідрозділу 
«Альфа» і колегами з Європейського Союзу.  n

Важко у навчанні...
Поблизу державного кордону на Великоберезнянщині Закарпатської 
області п’ять днів лунали постріли з автоматичної зброї. Саме 
тут проводилися тренування і змагання на кращу мобільну групу 
прикордонного загону із 4 західних областей України.

Володимир ЗАХАРЧУК

Виконуючий обов’язки ректора академії генерал-
майор Валерій КАЛЮЖНИЙ, звертаючись до нового 
поповнення, зазначив: «Для того, щоб стати справжні-
ми фахівцями своєї справи, ви повинні гідно вчитися 
та оволодівати своєю майбутньою професією. Тому від 
імені командування, офіцерсько-викладацького складу, 
прийміть найтепліші, щирі вітання із вступом до акаде-
мії. Попереду у Вас нелегкі роки навчання, а в подаль-
шому – відповідальна і почесна служба в підрозділах 
охорони державного кордону нашої держави».

За роки навчання з курсантами буде проведено низ-
ку практичних і комплексних занять із застосуванням 
бойової і спецтехніки, озброєння і боєприпасів, отруй-
них і вибухових речовин. Як у будь-якому підрозділі їм 
доведеться виконувати господарські роботи, пов’язані 
із облаштуванням і вдосконаленням навчально-
матеріальної бази рідного навчального закладу.

Тому, з метою запобігання травмуванню та збере-
ження особистого здоров’я, за доброю традицією з 
першим курсом кожного року проводиться первин-
ний інструктаж щодо «Дотримання заходів безпеки 
під час виконання службових обов’язків та повсяк-
денної діяльності». Він включає в себе: заходи безпе-
ки при поводженні зі зброєю, при організації та не-
сенні внутрішньої служби, протипожежної безпеки, 
надання першої медичної допомоги тощо.

Підводячи підсумки, Валерій КАЛЮЖНИЙ від-
мітив, що персонал Національної академії Державної 
прикордонної служби України вирішив цілий ряд 
складних завдань спрямованих на подальше підви-
щення якості підготовки офіцерських кадрів для ор-
ганів охорони державного кордону України.                    n

Заходи безпеки – 
основа навчання

У Національній академії Державної 
прикордонної служби України імені  
Б. Хмельницького розпочалися заняття 
з курсантами, які вступили до закладу 
2013 року.

СИТУАЦІЯ

У зв’язку зі збільшенням випадків пожеж на території 
Столінського району Брестської області та закінченням сезону 
чорниць, білоруськими прикордонниками з 5 серпня припинився 
пропуск громадян України на територію Республіки Білорусь. 

Призупинено роботу 
тимчасових пунктів пропуску

Віктор ВИРВА 

Після прийняття Брестським об-
ласним виконавчим комітетом рішен-
ня про надання дозволу на збір журав-
лини на території Поліського лісгоспу 
пропуск громадян України планується 
відновити 2 вересня 2013 року.

Третій рік поспіль, у рамках міжуря-
дових домовленостей, збирати гриби та 
ягоди на території Поліського лісгоспу 
на території Республіки Білорусь мають 
право жителі десяти прикордонних на-
селених пунктів Рокитнівського райо-
ну Рівненської області.

Протягом тривалого періоду на цій 
ділянці фіксувалися спроби системних 
порушень режиму державного кордо-
ну жителями прикордоння України з 
метою збору «дикоросів» та вирубки 
лісу на території сусідньої держави. 
З середини 2003 року порушення на-
були масового характеру. Основни-
ми причинами, які змушували людей 
порушувати чинне законодавство як 
України, так і Республіки Білорусь, за-
лишається історичний аспект. А саме, у 
1962 році при утворенні Мерлінського 
військового полігону з даної території 
було проведено виселення сіл до УРСР. 
Значна частина цих мешканців розсе-
лилася в населених пунктах Познань, 

Березове, Заболоття, Дроздинь, Старе 
Село. Сьогодні більшість громадян цих 
сіл залишаються етнічними білоруса-
ми, які вважають цілком нормальним 
здійснювати господарську діяльність 
на землі своїх предків. 

Також важливими причинами по-
рушень кордону залишаються демогра-
фічні та економічні аспекти. Це густа 
заселеність прикордоння, відсутність 
ринку праці, що робить збір «дикоро-
сів» практично єдиним засобом для 
забезпечення своїх багатодітних сімей. 
Як правило, порушення державного 
кордону здійснювалось в обхід місць 
несення служби прикордонних наря-
дів. Кожного року охоронцями рубежу 
фіксувалось близько тридцяти п’яти 
тисяч осіб прикордоння, які намагали-
ся займатись протиправною діяльніс-
тю. 

І тільки за результатами зустрічі 5 
липня 2011 року Голови Державної при-
кордонної служби України генерала 
армії України Миколи ЛИТВИНА та 
тодішнього Голови Державного прикор-
донного комітету Республіки Білорусь 
генерал-майора Ігоря РАЧКОВСЬКОГО 
та підписання Протоколу про здій-
снення пропуску громадян через тим-
часові пункти пропуску з метою збору 
«дикоросів», а згодом врегулювання 
цього питання на міждержавному рівні 
вдалося нарешті знизити соціальну на-
пруженість та стабілізувати обстановку 
в прикордонних регіонах обох держав. 

За час роботи тимчасових місць 
пропуску «Познань», «Дроздинь» та 
«Березово» в цьому році охоронцями 
кордону пропущено 10 023 осіб з них: 
7893 дорослих та 2130 дітей для заготів-
лі лісних дарів у необмеженій кількості. 

За цей же період прикордонни-
ки обох сторін фіксували порушення 
прикордонного законодавства деяки-
ми збирачами «дикоросів». А саме, у  
95 випадках затримано та повернуто  
356 дорослих та 140 дітей.                    n
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НЕВИДИМИЙ ФРОНТ

На хвилі свята

Костянтин ПЯСЕЦЬКИЙ

ВИМОГА ЧАСУ 
Й ОБСТАВИН
Якщо коротко – головним 

завданням кримінального ана-
лізу є інформаційно-аналітична 
підтримка оперативно-
розшукової діяльності, яка по-
лягає в ідентифікації і точному 
визначенні внутрішніх зв’язків 
між інформаціями, що стосу-
ються злочину, та будь-якими 
іншими даними, отриманими 
з різних джерел. Адже нерідко 
зловмисники діють на значній 
території й прагнуть приховати 
свої часом навіть міжнародні 
контакти. Тож завданням кри-
мінальних аналітиків є встанов-
лення та викриття цих зв’язків. 
Тобто із маси розрізнених, як на 
перший погляд, добутих опера-
тивними співробітниками фак-
тів, потрібно скласти цілісну 
кримінальну картину. 

Звісно, за подібних обста-
вин, ефективність традиційних 
методів відстеження та асоцію-
вання фактів були вже явно не-
достатні, оскільки навіть дуже 
досвідчена й талановита люди-
на фізично охопити величезний 
обсяг інформації без допомоги 
спеціальних інструментів просто 
не в змозі. Тому й виникла необ-
хідність у застосуванні методів, 
які б дозволили опрацьовувати 
чималу кількість наявних даних 
із великою точністю та в стислий 
проміжок часу.

ПЕРЕЙМАЮЧИ КРАЩЕ 
ВІД ЗАКОРДОННИХ КОЛЕГ
Тут у нагоді стала модель, 

яка вже успішно діяла у право-
охоронних органах США, держав 
Євросоюзу та деяких інших кра-
їн світу, де провадження кримі-
нального аналізу є обов'язковим 
для всіх правоохоронних органів. 
Його зміст, правила та процедури 
чітко визначено та врегульовано 
законом. Це, зокрема, стосується 
ведення оперативно-розшукової 
діяльності, слідства та розгляду 
кримінальних справ у суді.

Відповідно кримінальним 
аналізом займаються і такі між-
народні структури, як Інтерпол 
та Європол. 

Беручи до уваги зацікавле-
ність міжнародної спільноти 
у посиленні здатності України 
управляти своїми кордонами 
відповідно до норм та стандар-
тів ЄС, подоланні нелегальної 
міграції, торгівлі людьми та ін-
ших порушень, пов’язаних з пе-
ретином кордону, починаючи 
з травня 2006 року Державний 
Департамент США разом із Між-
народною організацією міграції 
та Прикордонною вартою Поль-
щі, тісно співпрацювали із Дер-
жприкордонслужбою України 
над реалізацією проекту з роз-
витку систем аналізу ризиків та 
кримінального аналізу.

Також для реалізації цього 
процесу вдалося залучити фінан-
сову та технічну підтримку Орга-
нізації безпеки і співробітництва 
в Європі та Місії Європейського 
Союзу з надання прикордонної 
допомоги Молдові та Україні 
(EUBAM).

Завдяки такій взаємодії, 
Державна прикордонна служба 
першою серед правоохоронних 
органів України започаткува-
ла запровадження міжнародних 
стандартів управління інформа-
цією у сфері боротьби зі злочин-
ністю. При цьому вітчизняним 
прикордонним відомством було 
докладено чимало зусиль для 
успішної адаптації кращих іно-
земних розробок до повсякденної  
діяльності органів охорони  
кордону. Визначна роль у цьому 
належить робочій групі на чолі 
з генерал-майором Анатолієм 
МАХНЮКОМ.  

РОЗІБРАТИ НА «АТОМИ»
На практиці кримінальний 

аналіз має два види застосуван-
ня – оперативний та стратегіч-
ний. Оперативний – спрямова-
ний безпосередньо на підтримку 
певної оперативно-розшукової 
справи чи кримінального про-
вадження стосовно конкретно-
го злочину.  У ході аналітичного 
процесу оцінюється інформація 

щодо злочинця, ходу події, зна-
рядь скоєння злочину, часу та 
місця його вчинення тощо. При 
цьому створюються та перевіря-
ються гіпотези й висновки щодо 
минулих, теперішніх і майбутніх 
протиправних дій, включаючи 
опис структури та сфери діяль-
ності злочинних груп. Мета – як-
найшвидше затримати підозрю-
ваного, вилучити або накласти 
арешт на знаряддя злочину.

Джерелом інформації мо-
жуть бути бази даних, матеріали 
досудових розслідувань, у тому 
числі протоколи допитів свід-
ків і підозрюваних, матеріали 
оперативно-розшукових справ, 
звіти інших органів чи, напри-
клад, повідомлення ЗМІ.

Завдання стратегічного аналі-
зу – обробка даних для процесів 

управління та прийняття рішень. 
Його предметом є довгостроко-
ві цілі, визначення пріоритетів і 
стратегій боротьби зі злочинністю 
на підставі  досліджень і прогнозу-
вання її розвит ку. Продуктами по-
дібних досліджень, як правило, є: 
звіти про обстановку, тематичні, 
структурні аналізи, аналізи загроз 
та, зрештою, пропозиції щодо по-
ліпшення боротьби зі злочинніс-
тю на кордоні.

НА ДОПОМОГУ 
ПРИХОДИТЬ КОМП’ЮТЕР 
Важлива роль відводиться 

окремому оцінюванню джере-

ла інформації та її змісту згід-
но зі стандартами, прийнятими 
в країнах-членах Європолу, як 
метод «4х4», коли достовірність 
розділяється на чотири ступе-
ні – від повної достовірності до 
неможливості встановити до-
стовірність.  Застосування цієї 
методики дає аналітикам змогу 
однаково розуміти та оцінювати 
здобуту інформацію та приймати 
адекватні рішення щодо прове-
дення оперативних, процесуаль-
них чи адміністративних дій. І 
звісно – діяти в одній площині з 
колегами з країн-членів ЄС.

Визначальну роль у здійснен-
ні аналізу відіграє спеціальне про-
грамне забезпечення. Зокрема, 
програмний продукт «I-2» (Ай-
Ту), який, до речі, крім правоохо-
ронних структур для своїх аналі-
тичних потреб використовують 
понад 1300 державних та комер-
ційних організацій у 70 країнах 
світу, дозволяє автоматизовано 
проаналізувати всі знайдені дані, 
розплутати складні зв'язки у ве-
ликих мережах, що відображають 
взаємодії об'єктів різної природи, 
і швидко представити все це в ін-
телектуальній графічній формі, 
полегшивши роботу аналітика й 
наблизити його до вирішення по-
ставлених завдань.

«Ай-Ту» стає в нагоді аналі-
тикам правоохоронних структур 
під час розслідування складних 
багатоепізодних та серійних зло-
чинів, боротьби з організованою 
злочинністю, незаконним обігом 
наркотиків і зброї, шахрайством, 
виробництвом і розповсюджен-
ням контрафактної продукції, 
«відмиванням» грошей, злочи-
нами у сфері високих технологій, 
автомобільного бізнесу, боротьби 
з тероризмом, організації без-
пеки масових заходів та пошуку 
безвісти зниклих.

ПРАКТИЧНА КОРИСТЬ
Застосування оперативно-

розшуко-вими органами Дер-
жприкордонслужби криміналь-
ного аналізу підтвердило його 
високу ефективність у багатоепі-
зодних справах, що охоплюва-
ли велику територію, включали 
значну кількість подій і суб'єктів 
злочинного угрупування зі склад-
ною структурною побудовою. 

– Так, лише в поточному році, 
завдяки  результатам роботи під-
розділів  кримінального аналізу, 
припинено діяльність 18 проти-
правних груп та затримано 28 
організаторів та пособників про-

типравної діяльності, – коментує 
підсумки діяльності начальник 
управління кримінального аналі-
зу  та інформаційно-аналітичного 
забезпечення Адміністрації Дер-
жприкордонслужби генерал-
майор Валерій ГРЕСЬКО.

Зокрема, в Західному регіо-
нальному управлінні встанов-
лено механізм переправи через 
кордон громадян В’єтнаму, ор-
ганізатора, коло осіб, які залуча-
лись до функціонування каналу 
в Закарпатській та Львівській 
областях, Києві, їх контакти у 
Польщі й Словаччині. 

У  травні  поточного року 
в Південному регіональному 
управлінні в результаті проведе-
них спільних з УМВС України 
в Одеській області оперативно-
розшукових заходів припинено 
діяльність транскордонної зло-
чинної групи, до якої входили 
громадяни Республіки Молдови, 
Болгарії та Румунії, встановлено 
хронологічну схему незаконної ді-
яльності, організаторів, пособни-
ків, транспортні засоби, на яких 
вони переміщувалися, та пункти 
пропуску, які використовувалися 
для перетину кордону України. 

Результати кримінального 
аналізу залучено до криміналь-
ного провадження. Проводяться 
подальші оперативно-розшукові 
та слідчі дії. 

ПІСЛЯ УСПІШНОГО 
СТАРТУ
Отже, можна впевнено ствер-

джувати – система криміналь-
ного аналізу вдало пройшла 
свою апробацію й етап свого 
становлення у вітчизняному 
прикордонному відомстві. Зо-
крема, на сьогодні вже опрацьо-
вано нормативно-правову базу, 
створено структуру підрозділів 
кримінального аналізу, прове-
дено відбір та розстановку ка-
дрів, здійснено спеціалізовану 
підготовку персоналу, проведе-
но обладнання робочих місць 
офіцерів-аналітиків. У Наці-
ональній академії Держпри-
кордонслужби із січня 2013 
року запроваджено нову на-
вчальну дисципліну – «Управ-
ління кримінальним аналізом, 
інформаційно-аналітичною 
діяльністю та оперативно-
технічним забезпеченням».

І що важливо, цей напрям 
діяльності українських прикор-
донників як і раніше підтримує 
міжнародна спільнота. Для при-
кладу, Річна національна про-
грама співробітництва Україна 
– НАТО на 2013 рік передбачає 
здійснити заходи щодо вдоско-
налення підготовки спеціалістів 
із кримінального аналізу, в тому 
числі, на базі навчальних закла-
дів держав-членів НАТО.

Утім, попри явні успіхи у спра-
ві впровадження кримінального 
аналізу в діяльність українських 
прикордонників, цю роботу буде 
продовжено й у майбутньому. 
Адже у досконалості меж немає. 
І сфера боротьби зі злочинністю 
має вдосконалюватися постійно. 
Не лишаючи криміналу жодного 
шансу на безкарність. І зупиня-
ючи будь-які спроби обійти суво-
рий, але справедливий закон.    n

Аналітика на варті кордону

Сучасна злочинність перебуває у постійному пошуку нових шляхів реалізації 
своїх планів і щосили намагається бути попереду правоохоронців. Задля цього 
постійно розробляються нові схеми та форми здійснення протиправних намірів. 
Така ситуація вимагає адекватної відповіді у вигляді побудови системи, яка була 
б здатна негайно виявляти злодійські новації, якими б креативними та складно 
організованими вони не були. Однією з таких технологій, які взяли на озброєння 
українські охоронці кордону, є кримінальний аналіз.
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АКТУАЛЬНО

ДОШКА ПОШАНИ

Євген СТАСЮК 

До профілактичних заходів 
залучалися 234 офіцери управ-
лінь органів Держприкордон-
служби, 39 співробітників ДАІ 
МВС та прокуратур, 41 психолог 
соціальних служб та 24 священ-
нослужителі. 

Задля перевірки відповід-
ності займаним посадам про-
ведено заліки серед категорії 
керівників відділів прикордон-
ної служби. Захід включав у 
себе складання нормативів із 
фізичної підготовки, комплек-
сне тестування за програмою 
професійної підготовки та пси-
хологічне обстеження. Значну 
увагу також було приділено про-
веденню рольових ігор, спрямо-

ваних на розвиток професійної 
компетенції персоналу, сумлін-
ного ставлення до виконання 
обов’язків та дотримання куль-
тури обслуговування громадян у 
пунктах пропуску.

З метою оздоровлення ко-
лективів у всіх органах охорони 
кордону проведено засідання 
атестаційних комісій з розгляду 
персоналу, який має недоліки 
по службі та в особистій пове-
дінці. Проаналізовано діяльність 
209 посадовців, серед яких 48 
офіцерів та 161 представник мо-
лодшого персоналу. У результа-
ті: попереджені про звільнення 
зі служби за систематичне не-
виконання умов контракту 29 
військово службовців, відведено 
від прикордонного контролю 
11 охоронців рубежу, ротовано в 
межах загонів – 19 осіб. Водно-

час, за попередньо прийнятими 
рішеннями, виключено зі спис-
ків особового складу в якості 
реалізації дисциплінарного стяг-
нення 3 посадові особи, а стосов-
но ще 17 прикордонників реа-
лізується двомісячна процедура 
звільнення зі служби.

Крім того, у Західному ре-
гіональному управлінні впро-
ваджена система моніторингу 
військово-соціальних аспектів 
діяльності персоналу. Також ви-
значені особи, відповідальні за 
надання роз’яснень та правових 
консультацій персоналу та чле-
нам сімей прикордонників із ви-
користанням телефонів «прямої 
лінії» в системі відомчого зв’язку. 
Важливо відмітити, що заходи з 
підвищення якості й дисципліни 
служби продовжуватимуться на 
західному кордоні й надалі.        n

Володимир ДРОЗДОВ 

Задля цього налагоджено тісну 
співпрацю з районними центрами 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді в Чернігівській області 
щодо конструктивної роботи з пер-
соналом органу охорони кордону. 
Між психологами загону та соці-
альними працівниками створено, 
так би мовити, «професійний сим-
біоз» задля вирішення актуальних 

проблем охоронців рубежу та по-
долання впливу на військовослуж-
бовців та членів їхніх сімей різного 
роду несприятливих чинників.

Окрім того, в усіх підрозділах 
охорони кордону проведено пси-
хологічні тренінги з теми: «Фор-
мування навиків конструктивного 
спілкування персоналу, недопу-
щення та подолання конфліктних 
ситуацій у діяльності персоналу 
відділів прикордонної служби». 
Під час цих заходів було виро-
блено стратегію спілкування із  

громадянами в пунктах пропуску, 
відпрацьовано навики викорис-
тання й розуміння невербальних 
способів спілкування, наголо-
шено на важливості зорового 
контакту зі співрозмовником та 
виділенні зон психологічного 
комфорту під час бесіди тощо. 

Слід зазначити, що такі тре-
нінги позитивно позначилися й на 
психоемоційному стані як окре-
мих військовослужбовців, так і 
колективів відділів прикордонної 
служби в цілому. Так, за словами 

заступника начальника відділу 
прикордонної служби «Дніпров-
ське» з персоналу капітана Лі-
дії ШЕЛЕСТ, якість виконання 
обов’язків у всіх видах прикордон-
них нарядів підвищилася. Стали 
повсякденним проявом у між-
особистісних стосунках такі риси, 

як згуртованість, взаємовиручка, 
підтримка й одночасно вимогли-
вість до себе та інших. Взаємини 
в колективі стали більш гармо-
нійними, а кількість конфліктних 
проявів значно зменшилася, що 
свідчить про підвищення стресо-
стійкості персоналу.                          n

Оксана ПОЧТОВА 

Народився Сергій Пантелійович у місті Ананьїв, що на 
Одещині, у звичайній родині, де ніколи не було військових. 
Його батько – Пантелій Лаврентійович – працював інжене-
ром цивільного флоту, а мати – Валентина Петрівна – бак-
теріологом районної санстанції. Натомість Сергій ще зма-
лечку марив професією прикордонника. Тому вже дитиною 
вирізнявся тим, що ставився до усього вкрай відповідально. 
Завжди намагався бути кращим. І таке доросле ставлення до 
життя спроектувалося й на навчання у школі, яку він закінчив 
зі срібною медаллю. 

Успішно склавши вступні іспити, Сергій РИБАЧЕНКО 
став курсантом Національної академії Прикордонних військ 
України. На все життя запам’ятався йому той момент, коли він 
з особливим трепетом одягав військовий однострій і перші у 
своєму житті погони. 

Вже в академії Сергій пересвідчився у тому, що прикор-
донна служба дійсно гармонічно поєднує у собі мужність і 
романтику. Прагнучи всебічно розвиватися, юнак не лише 
наполегливо «гриз» граніт науки, а й брав активну участь у 
різних заходах поза навчальним процесом. Так, 2003 року за 
безпосередньої участі Сергія з числа курсантів було створе-
но вокально-інструментальний ансамбль «Зірки кордону». За 

два роки ансамбль виборов друге місце 
на Міжнародному фестивалі армійської 
пісні «Віват Перемога» у Москві, а сам 
курсант РИБАЧЕНКО став лауреа-
том фестивалю у сольному виступі. 

Першим професійним до-
сягненням Сергія РИБА-
ЧЕНКА став диплом із 
відзнакою і такі омріяні лей-
тенантські погони. Від само-
го випуску з академії Сергій 
Пантелійович стрімко та за-
взято долав кар’єрні сходин-
ки. Службу на кордоні розпочав у 
Білгород-Дністровському прикор-
донному загоні, потім – мобільний підрозділ Південного регіо-
нального управління ДПСУ, згодом – Котовський прикордон-
ний загін. І ось вже кілька років поспіль майор РИБАЧЕНКО 
служить в Одеському прикордонному загоні.

Минали роки, змінювалися місця служби, посади і звання. 
За цей час Сергій РИБАЧЕНКО жодного разу не дав приводу ні 
командирам, ані підлеглим сумніватися в його професіоналіз-
мі. Прагнення до постійного самовдосконалення та бездоганна 
служба не залишаються поза увагою командування. Нині в ак-
тиві офіцера є чимала кількість почесних відзнак, грамот і по-

дяк від керівництва відомства і представників влади. І ці наго-
роди – цілком заслужені. Скажімо, нинішнього року під його 
чітким керівництвом персонал відділу прикордонної служби 
«Херсон» затримав яхту, яку намагалися незаконним шляхом 
ввезти на територію України. Завдяки прикордонній інтуїції 

та професіоналізму офіцера бюджет України збагатився 
майже на 16,5 мільйона гривень.

Доволі важливим є й те, як твою роботу оці-
нюють інші. Ось як про героя нашої розповіді 

відгукується заступник начальника Одеського 
прикордонного загону – начальник відділу 

персоналу підполковник Сергій ЛАВРЕН-
ТЬЄВ: «Є категорія людей, яких у роботі 
не спинити. Коли вони прагнуть досягти 
успіху, зроблять для цього усе можливе. 
Саме такою людиною є Сергій РИБАЧЕН-

КО. Як керівник, він завжди наголошує, 
що успіх загальної справи залежить не лише 

від високої організованості колективу, але й усві-
домлення кожним військовослужбовцем своєї зна-

чущості, персональної відповідальності за якісне виконання 
доручених завдань. У результаті, підрозділ, який він очолює, 
повсякчас посідає лідируючі позиції. Тому цілком закономірно, 
що цього року серед облич на Дошці пошани АДПСУ з’явився 
й портрет майора РИБАЧЕНКА. 

P.S. Поки матеріал готувався до друку, редакції стало відо-
мо, що майор Сергій РИБАЧЕНКО став слухачем І-го факуль-
тету Національної академії Держприкордонслужби. Отож, ми 
бажаємо Сергію Пантелійовичу подальшої наснаги у навчанні та 
кар’єрного зростання, адже саме за такими заповзятими офіце-
рами майбутнє нашого відомства.                                                       n

Акцент – на профілактиці правопорушень
Жорстке реагування керівництва держави щодо приведення до належного рівня 
стану дисципліни та правопорядку в правоохоронних органах знайшло своє 
втілення й у Чернігівському прикордонному загоні. Нинішнього року тут, хоча не 
було зафіксовано жодних випадків злочинів, корупційних діянь чи інших порушень 
правопорядку, та все ж керівництво загону приділило значну увагу превентивним 
заходам роботи з персоналом.

РОБОТА З ПЕРСОНАЛОМ

Зміцнюємо дисципліну
На виконання доручення Президента України 
«Про здійснення невідкладних заходів щодо 
забезпечення ефективного захисту конституційних 
прав громадян та інтересів держави», а також 
розпорядження Голови Держприкордонслужби в 
Західному регіональному управлінні проведено низку 
заходів, спрямованих на оздоровлення морально-
психологічного стану прикордонних колективів.

Складова успіху – творчий підхід
Професіоналом можна вважати людину, яка не лише досягла певних успіхів у своїй 
роботі, але й постійно прагне до нових звершень. В Одеському прикордонному загоні 
одним з офіцерів, яких командування характеризує саме як професіонала своєї справи, є 
начальник відділу прикордонної служби «Херсон» майор Сергій РИБАЧЕНКО. 
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ДУХОВНІСТЬ

Наталія УСТЬЯНЦЕВА 

Прислів'я й приказки виражають мис-
лення народу, формують його життєвий, 
соціально-історичний досвід. Їх характерні 
ознаки — це ідейний зміст і висока худож-
ність, стислість вислову, метафоричність. 
Не випадково І. Франко назвав прислів'я та 
приказки «скарбом нашої мови і народного 
досвіду». У них – вічне життя народу. 

 Ми, наприклад, вживаємо ті самі або 
майже ті самі рештки прадідівської мудрості, 
які зафіксовані у літературі середніх віків. Але 
нові вже не створюються — існуючі виникали 
за давніх часів, їх джерелом був або якийсь за-
бутий нині звичай, або легенда, або тривале 
спостереження, або залишки старовинної 
магії та релігії, або нелегкі часи служби. 

Саме військові приказки мають свій 
лад і смак. От наприклад, приказку «Терпи 
козаче – отаманом будеш», використовує у 
своєму лексиконі майже кожен. Так кажуть, 
у більшості випадків, маленьким діткам, 
причому, як хлопцям, так і дівчатам. Тут за-
кладений дуже великий сенс, а саме – хто 
міцний тілом, може терпіти спеку і холод. 
Так і той, хто здоровий душею, може знести 
гнів,  горе і радість та інші почуття. Таких 
виразів з козацьких часів багато, більшість 
вживаються і нині, що дозволяє згадувати 
який є насправді український народ – воле-
любний, щирий, душевний, хазяйновитий, 
оптимістичний тощо.

В українській мові значна частина кри-
латих висловів походить із творів Степана 
Руданського, Леоніда Глібова, Івана Франка, 
Лесі Українки, Павла Тичини і багатьох інших 
письменників. Іноді прислів’я та приказки 
виносяться в назву твору (роман Панаса Мир-
ного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», драма  
М. Кропивницького «Доки сонце зійде, роса 
очі виїсть», оповідання Г. Квітки-Основ’яненка 
«Добре роби, добре й буде»). Саме вони, наші 
класики, дозволяють нам відчути Україну тих 
часів, дізнатись про народні мудрощі за допо-
могою своїх творів. Більшість нижченаведених 
прислів’їв і приказок мають давньослов’янське 
коріння. І час для них не вирок. Адже і сьогод-
ні вони актуальні, грайливі, навчають мудрого 
ставлення до тих чи інших речей у житті. До нас 
дійшли і найкращі традиції військової справи. 
А саме, бути дисциплінованим, вірним своїй 
Батьківщині, пильним, сміливим, товариським 
та пам’ятати й поважати закони.

ПРО ДИСЦИПЛІНУ
Без дисципліни слабкі велетні.
Дисципліна – мати перемоги.
Де дисципліна погано ведеться, там ворогам 
краще живеться.
Сила воїна – дисципліною подвоєна.
Дисципліну тримати – означає вигравати.
Хто собою не править, той і інших не наставить.

ПРО ЗАКОН
Дурневі закон не писаний.
Закон – не вогонь: водою не зіллєш.
Чий хліб жуй, того й закон шануй.

Про горе законів не пишуть.
Трудящих воля – закон.
Звичай – другий закон.
Де закони виповняють, там усі праві бува-
ють.

ТОВАРИСТВО
Бійся не того собаки, що бреше, а того, що ла-
щиться.
Ворона вороні ока не видовбає.
Заліз у багатство – забув і братство.
 Всі за одного і один за всіх.
Без вірного друга велика туга.
У товаристві лад – усяк тому рад.
Добре братство миліше, ніж багатство.
Не в службу, а в дружбу.
Берись дружно, не буде сутужно.
Людина без друзів – що дерево без коріння.

ПРО СЛУЖБУ
Прикордонник спочатку біжить скільки 
може, а потім – скільки треба.
Ворогів боятися, прикордонником не бути.
Один у полі воїн, якщо ти прикордонник.
Служба вільності не тратить.
Дружба дружбою, а служба службою.
Хто служить, той не тужить.

ПИЛЬНІСТЬ 
ТА СМІЛИВІСТЬ

Сміливість города бере.
У рай проситься, а смерті боїться. 
Боязливому по вуха — сміливому по коліна. 
Смирний плаче, а бойкий скаче. 
Або полковник, або покійник!
Здобувши перемогу, про пильність не забу-
вай.

З плином часу прислів'я та приказки змі-
нювались, шліфували свою форму. Постійно 
відбираючи й осмислюючи найтиповіші яви-

ща природи й людського буття, народ свої 
спостереження закріплював у афоризмах і 
передавав наступним поколінням. Поступо-
во вони ставали кодексом неписаних законів 
моралі й поведінки. Життя людини склад-
не, сповнене і радощів, і горя. Тому народна 
мудрість підкреслює, що «Вік прожити — не 
поле перейти», «На віку, як на довгій ниві: 
не пройдеш, ноги не поколовши». От і наші 
прикордонники «служать і не тужать». По-
трібно стрімко йти вперед, поважаючи народ-
ні традиції. Отже, любі наші охоронці рубежу, 
будьте актуальними, живіть разом із народом, 
шануйте його любов до праці! У мить, коли 
складно, звертайтеся до народної мудрості, 
поганому навчити вона не зможе!                   n

Скарби народної мудрості
Фольклор – джерело знань про погляди й уявлення, 
які формувалися у свідомості людей різних епох.  
Це історія громадської думки. Він постійно розвивається, 
удосконалюється, знаходить інші контексти, нові значення. 
І має незаперечний авторитет.

НЕПИСАНІ ЗАКОНИ МОРАЛІ І ПОВЕДІНКИ

Протоієрей Валерій КЛИМЕНКО 

Можна багато сказати складаючи хвалу 
воїнству, звеличуючи його подвиги і поведін-
ку. Похвала воїну, коли він вірний своїй при-
сязі, слухає своїх воєначальників, цурається 
зради. Честь воїну, коли він безстрашний, 
мужній, зневажає небезпеку і саму смерть. 
Слава воїну, коли він серед перемоги велико-
душний, вміє бути левом на болі бою, здат-
ний здолати тільки ворога гордовитого, але 
подати руку співчуття ворогу подоланому. 

Звичайний воїн вже заслуговує на немалу 
похвалу, коли терпляче зносить різні нестатки, 
прикрості, труднощі і спокуси. Воїн христо-
любивий не лише вчиняє так само, а й радіє 
у самих стражданнях, знаючи, що ними він 
наближається до святих Божих людей і Само-
го Спасителя свого. Звичайному воїну можна 
вибачити, якщо він намагається викликати 
захоплення і вдячність усіх своєю мужністю і 
невтомністю. Воїну пристойно бути першим у 
трудах і останнім перед нагородами, виступа-
ти, де можна, замість інших, але по здійсненні 
подвигу виставляти не себе, а інших. Звичай-
ний воїн іде на смерть, вважає її злом, лише 
неминучим. Христолюбивий воїн смерть за 
Вітчизну і віру приймає як дар Божий, адже це 
двері до чертогу Отця Небесного.

Слава і честь від мужності й перемоги, 
як і сором від поразки, необхідність захис-
тити свій рідний край від ворога, неможли-
вість відступити назад, не подолавши його, 
та інше, на що вказують у такому випадку, 
не може не діяти на душу воїна. Але скільки 
є випадків, коли воїн не бачить для себе ані 
слави, ані почестей? Скільки було випадків, 
де немає небезпеки рідному краю і рідній 
оселі, і де він повинен іти на смерть? Хто 
повною мірою винагородить його за втрату 
життя, котре для людини цінніше за все? Це 
може зробити тільки Той, у десниці Котрого 
не одне життя справжнє, а й майбутнє – то є 
Спаситель наш і Господь. З Ним для воїна не-
має небезпеки, немає втрат: нагорода вірна, 
вінок невід’ємний! Тому воїн христолюбивий 
– це воїн найбільш мужній і безстрашний, і 
Православна Церква, прикрашаючи воїнів  
постійно іменем христолюбивих, цим самим 
вказує на джерело, з якого вони повинні чер-
пати натхнення у всіх трудах і небезпеках.

Сила не в імені, а у справі. Вони повинні 
старатися бути у житті такими, якими їх по-
стійно іменує Свята Церква: любити Христа 
передусім і понад усе, любити не язиком, а 
ділом і істиною, тобто благоговіючи пе-
ред Хрестом Його і Євангелієм, виконуючи 
святі заповіді Його, уникаючи надмірності, 
лихослів‘я, брехні, буйства і пригнічення; за-
стосовуючи мужність свою не тільки для ура-

ження ворогів Вітчизни, а й для утримання 
власних пристрастей. Черпаючи натхнення 
для знесення труднощів звання свого не тіль-
ки з похвал керівників, не тільки досягаючи 
відзнак, а постійно звертаючи свій погляд до 
нетлінних вінків, котрі на голову переможців 
покладе колись Сам Владика неба і землі. 

Христолюбивий воїн сильний у битві не 
лише мужністю і хоробрістю, не лише благо-
душним терпінням у нужді і скруті, не лише 
видимою зброєю, а ще більше вірою, молит-
вою і сподіваннями на Бога. Молитва, роз-

чинена живою вірою, сильніша за будь-яку 
матеріальну зброю. Адже успіх битви зале-
жить не так від людей, як від Бога. Якщо бла-
гословить Господь, то і мала кількість пере-
може більшість; якщо ж не благословить, то 
не допоможе і чисельність. Якщо благосло-
вить Господь, то і слабкі надихнуться муж-

ністю: звідки й візьмуться сила і міць! Якщо 
ж не благословить, то і мужні втратять дух, і 
у сильних віднімуться руки. Якщо благосло-
вить Господь, то і вітер буде сприятливий, і 
каміння підводне і мілини залишать свої міс-
ця; а якщо не благословить – все перешко-
джатиме успіху, і вітер, і каміння підводне, і 
мілини ніби будуть слідувати за кораблями.

Досягається все це вірою у Бога, сподіван-
ням на Його допомогу, молитвою, чистотою 
душі й тіла, виконанням заповідей Господніх. 
Благочестивий воїн дорогий в очах Господа, з 
ним завжди його Ангел-Охоронець, а тому з 
ним і перемога. Так само як воїн нечестивий 
– пошесть для воїнства. Адже над ним завжди 
гнів Божий, а тому недалеко й поразка. 

Вороги Вітчизни, скільки не силились, 
не могли встояти перед лицем воїнства пра-
вославного. Гордість і сила їх зломлені на-
стільки, що ледь не всі міста їх дісталися пе-
реможцю, тому що знаменита перемога була 
результатом не лише мужності воїнів, а біль-
шою мірою допомогою Всевишнього.

Воїни в битві завжди перебувають пе-
ред лицем небезпеки і смерті. Вони закон-
но б‘ються і вмирають не як язичники, а як 
християни з відчуттям обов‘язку перед Ві-
тчизною і народом, тим більше – перед вірою 
Православної Церкви.

Свята Православна Церква у час миру 
щоденно возносить молитви за христолюби-
ве воїнство, а також посилює свої молитви 
під час війни і супроводжує їх колінопрекло-
нінням на знак покаяння за гріхи, котрі на-
кликали війну на Вітчизну. 

Православні христолюбиві воїни завжди 
були надійними захисниками віри Христової 
і Вітчизни, такими вони прийшли і в нинішні 
тривожні часи і залишаться назавжди до того 
часу, поки збережуть у своїй душі любов до 
Православної Церкви і Вітчизни.                            n

Про чесноти христолюбивого воїна
Православна Церква у своїх молитвах до Господа про воїнів 
постійно називає їх воїнством христолюбивим. Церква могла б 
іменувати їх воїнством вірним, воїнством хоробрим, воїнством 
побідоносним, але, оминаючи усі ці назви, вона постійно іменує 
його воїнством христолюбивим. Не без причини обрано Церквою 
для воїнів саме цю назву, а не іншу. Обрано її тому, що у ній 
міститься найкраща похвала,  найбільш повчальний урок і 
найсильніше схвалення і натхнення для воїна.
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НАУКОВИЙ ПОГЛЯД

Ігор КУКІН

Влада будь-якого правителя обмежена 
тим, на що погодяться його піддані. Адже 
якщо умови життя народу будуть вже надто 
жорсткими, керманичу своєї посади мож-
на позбутися. А в гіршому разі – й голови. 
Це тим більше стосувалося козацьких геть-
манів, яким булаву вручала громада. Задля 
самозбереження обранець мав постійно 
зважати на те, чого бажає електорат, оскіль-
ки не обрання на новий термін чи відмова 
балотуватися могли закінчитися для нього 
трагічно.

З УСІМА – ПРОТИ ВСІХ
Утримання козацького війська перед-

бачало відчутні витрати. Проте дніпровські 
пороги суттєво звужували торгівлю через 
морські шляхи, а пропозиція щодо продажу 
надлишків продовольства сусідам не була 
конкурентною. Тож були необхідні зовніш-
ні джерела фінансування. 

Утім умови, за яких були можливі над-
ходження ззовні, теж складалися непрості: 
Річ Посполита, Росія та Кримське ханство 
сприймали козаків як додаткову силу, при-
хильність якої можливо здобути за допомо-
гою грошей та пільг. 

Як приклад, у 1635 році Богдан Хмель-
ницький отримав від польського короля зо-
лоту шаблю за військові походи проти Росії. 
У 1649 році спільно з кримськими татарами 
розгромив польські війська під Зборовим, 
що мало наслідком укладання Зборівсько-
го миру. У 1651 році його перемагають 
об’єднані польські та татарські війська. 
Внаслідок цієї поразки втрачаються фінан-
сові джерела утримання багатотисячного 
реєстрового козацтва, що вимагає шукати в 
якості покровителя та кредитора Росію.

Приєднання України до Росії відбулось 
у 1654 році на Переяславській раді. Про-
позиція Богдана Хмельницького була під-
тримана більшістю козаків, які здобули 
єдино можливого на той час союзника та 
гарантовану фінансову і силову підтримку. 
Наслідком цього рішення було розв’язання 
русько-польської війни 1654 – 1667 років.

МАНЕВРИ МАЗЕПИ
Іван Мазепа був обраний гетьманом у 

1687 році. Тривалий час він товаришував 
із Петром І. І навіть одним з перших за за-
слуги перед Росією отримав  орден Андрія 
Первозванного. Однак у 1708 році відкрито 
перейшов на бік шведів. На той час війська 
союзників Росії вже були розбиті та існува-
ла загроза вступу у війну Туреччини. 

Здавалося, що ситуація дозволяла розі-
грати «антиросійську карту» повною мірою, 
але ж такий політичний хід свого кермани-
ча населення аж ніяк не підтримало, і на-
впаки – розпочало проти шведських військ 

партизанську війну. Згодом шведи втратили 
стратегічну ініціативу та були розбиті під 
Полтавою у 1709 році. А бунтівний гетьман 
отримав заочний смертний вирок від ко-
лишнього друга-царя. 

СПРАВА – У ГРОШАХ 
Щоб зрозуміти, чому так сталося, слід 

звернути увагу на грошову систему сусідніх 
країн того часу.

У XVII столітті основний видобуток до-
рогоцінних металів здійснювався лише на 
територіях декількох європейських країн, 
зокрема, в західних регіонах Речі Посполи-
тої. Це зумовлювало основний вектор, яким 
срібло законним шляхом могло потрапи-
ти до козаків. Можливо, це тривалий час 
спричиняло політичні симпатії гетьманів. 

У Російській імперії срібло до казни 
імпортувалося або надходило у вигляді по-
датків. Іноземні срібні монети викорис-
товували як сировину для виготовлення 
срібного дроту, з якого чеканили монети 
номіналом в одну копійку. За свій вигляд 
такі монети отримали назву лусочків (рос. 
чешуйки). Петро І взагалі називав такі мо-
нети «вошами».  

У Кримському ханстві метали мали ве-
личезну цінність. За даними відомого етно-
графа Боплана, у татар не вистачало металу 
навіть для підковування коней, тому їх три-
валі походи на руські землі були можливі 
лише взимку. Метали імпортувались або 
захоплювались під час нападів на сусідів. 
Монети чеканили як з дорогоцінних, так і 
зі звичайних металів.  

МРІЯ ЗЛОЧИНЦЯ – 
МОНЕТНИЙ ДВІР В ОРЕНДУ 
Річ Посполита мала власні родовища 

срібла, розвинуту монетну систему, але 
економічна політика короля та сейму при-
зводила до зменшення ваги монет, заміни 
срібних монет мідними, що негативно відо-
бразилось на покупній спроможності насе-
лення. 

У 1658 році монетний двір був пере-
даний в оренду Титу Ливію Боратині. Він 
упродовж 1659 – 1668 років чеканив мідні 
соліди, які дорівнювали третині срібного 
гроша. Реальна вартість монети, яку стали 
називати боратинкою становила лише 15 
відсотків від її номіналу. 

За договором, з кожних 300 монет він 
здавав у казну лише 171, а ще на 45 со-
лідів закупав сировину. Якість боратинок 
була низькою, їх легко було підробляти.  

Суворого контролю за роботою монетного 
двора не було. В обігу Речі Посполитої опи-
нилось понад мільярд підробок, які майже 
неможливо було відрізнити від справжніх 
грошей. Вилучення з обігу боратинок про-
вели лише у 1766 році.  

Іншим орендатором монетного двора 
був Андрес Тюмпфе. Він упродовж 1663 – 
1666 років чеканив тимфи, які дорівнюва-
ли злотому або 30 грошам. Білонний метал  

монети містив 50 відсотків срібла. Надпис 
на монеті пояснював, що бажання вряту-
вати Вітчизну перевищує вартість металу. 
Платіжна спроможність цієї монети швид-
ко знизилася з 30 до 12 грошів. Орендатор 
був змушений втекти з країни, привласнив-
ши 4 мільйони злотих. 

З 1666 року тимф перестав бути сино-
німом злотого, але його чеканили ще впро-
довж 1671 – 1755 років. Безглузда монетар-
на політика Речі Посполитої не дозволила 
їй використати власний та транзитний по-
тенціал потоків срібла у східному напрямку. 

ЕКОНОМНА ЕКОНОМІКА
Розвиток торгівлі й відсутність влас-

ного видобутку дорогоцінних металів під-
штовхували Росію до вдосконалення мо-
нетної системи та збору податків виключно 
сріблом. У другій половині 1650-х років 
російський цар, Олексій Михайлович, по-
чав чеканку рубля, полтини (50 копійок) 
та півполтини (25 копійок) з накопичених 
казною іноземних срібних талерів (полти-
на та півполтина чеканилась на розрубаних 
частках іноземних монет). Нові срібні мо-

нети призначались для налагодження това-
рообігу на приєднаних до Росії козачих зем-
лях. Передбачалося введення в обіг мідних 
монет з номіналами полтина, гривна, алтин  
(3 новгородських або 6 московських копі-
йок) та грошовик (дві копійки). 

Через технічні труднощі масову чекан-
ку різновидів мідних монет налагодити не 
змогли. Мідні копійки, які швидко втра-
чали покупну спроможність продовжували 
виробляти з мідного дроту за старою техно-
логією. У 1662 році одна срібна копійка на 
ринку дорівнювала 15 мідним, що спричи-
нило у Москві «мідний» бунт. Грошова ре-
форма була терміново зупинена. На відміну 
від Польщі мідні монети спішно вилучили 
з обігу, що не могло не вплинути на настрій 
козаків щодо укріплення союзу з Росією. 

НЕЗАКОННА, АЛЕ КОРИСНА 
МІГРАЦІЯ
У другий половині XVII століття 

обезлюдненні Чернігівські та Новгород-

Сіверські землі швидко заселялися старо-
обрядцями з різних куточків Росії. Вони 
намагалися уникнути переслідувань за ре-
лігійні переконання та противилися цер-
ковній реформі. Місцевим землевласникам 
приток не врахованої фіскальними орга-
нами робочої сили був вигідний. Вони до-
зволяли селитися на їх землях та не здавали 
біглих поліції згідно з законом. Нова хвиля 
переселенців розчинилася серед козачих 
поселень. Серед лісу стали з’являтися нові 
«нелегальні» селища. 

Переселенці не стали конкурентами 
місцевого населення на ринках. Навпаки, 
вони почали розвивати ремесла, яких не 
було на прикордонних землях. Це принци-
пово змінило економічно-господарчі сто-
сунки, вплинуло на розвиток культури, а 
також свідомість населення.

Як наслідок, партизанська війна на 
українських землях, які вважались мало 
заселеними, була несподіванкою як для 
шведів, так і для руського царя. Петро І 
стверджував, що місцеве населення добре 
тримається. Кращої поведінки у війні від 
нього й бажати неможливо. Репресії до ста-
ровірів були замінені помірним фіскальним 
тиском. Для розвитку нових слобод цар на-
віть забрав частку землі у місцевих поміщи-
ків. 

Кардинальна зміна політики Петра І 
призвела до швидкого заселення прикор-
доння, легалізації платників податків на 
українських землях. Держава отримала ло-
яльність населення, зміцнила свій бюджет 
та прикордонну безпеку. 

ПІД МОНЕТНОЮ СТОПОЮ ПЕТРА І
Впродовж 1700 – 1707 років Петром І 

були введені золоті монети – червонець; 
срібні – рубль, полтина, півполтинник, 
алтин,  гривеник, 10 денег; мідні – копій-
ка, деньга (1/2 копійки), полушка (1/4 ко-
пійки). Маса металу та номінал монети не 
були врегульовані, але технологія чеканки 
передбачала декілька елементів захисту 
від підробок. Для неграмотних верств на-
селення номінал монети дублювався крап-
ками та іншими позначками. На той час це 
була краща серед країн Європи монетна 
система, незважаючи на те, що рік випус-
ку монети традиційно чеканили буквами 
алфавіту. 

Отже, коли Іван Мазепа перейшов на 
бік шведів, переваги нової економічної по-
літики для багатьох козаків та нових пере-
селенців були очевидними. Основна маса 
намагалася зберегти звичний для них устрій 
життя. Напевно, на думки людей впливала і 
швидкість усунення помилок, які допуска-
лися російською владою. 

Можна привести ще багато прикладів та 
артефактів, які свідчать про неможливість 
іншого розвитку історії у часи правління 
гетьманів Богдана Хмельницького та Івана 
Мазепи. Але різниця підходів до вирішен-
ня долі козацтва полягає у якості вивчення 
реальної ситуації, яка склалася у внутріш-
ньому й зовнішньому середовищах, досто-
вірності прогнозу можливого розвитку по-
дальших подій та єдності політичної волі з 
думкою більшості електорату.                       n

Як монети творили історію
Історія українського козацтва XVII – початку XVIII століття 
нерозривно пов’язана зі здобутками Богдана Хмельницького та Івана 
Мазепи, які мріяли змінити долю України. Хмельницькому це вдалося, 
Мазепі – ні. Чому так сталося, і чи могла ситуація обернутися 
інакше? Для пошуку відповіді на ці запитання слід дослідити фактори, 
які впливали на світогляд українців у ті часи.

Російські срібна та мідна копійки XVII сто-
ліття, копійка СРСР 1957 року.

Срібна та залізна монети Кримського Хан-
ства.

Ризький солід, боратинка Речі Посолитої, 
сучасна копійка України.

Срібний півгрош XVI століття та трояк 
XVII століття Речі Посполитої.

Копійка Петра І, одна та п’ять копійок 
Миколи ІІ, дві копійки РРФР 1924 року, 3 
копійки СРСР 1956 року.

П’ятаки Петра І, Єлизавети І, Миколи ІІ, 
СРСР та сучасні монети Російської Федерації 
та України.
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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

ПОНЕДІЛОК, 12 СЕРПНЯ 2013 РОКУ

ВІВТОРОК, 13 СЕРПНЯ 2013 РОКУ

11:50 «МОСКВА СЛЬОЗАМ НЕ ВІРИТЬ» 

1+1
Три подруги приїжджають підко-
рювати Москву. На шляху до 
щастя їм багато чого доводиться 
пережити і вистраждати. І до 
40-ка років життя, схоже, скла-
лося. Але виявилося — все 
тільки починається!

23:10 «НЕ БРАТИ ЖИВЦЕМ» 

УКРАЇНА
У «Зеленій зоні» окупованого 
Іраку агенти ЦРУ марно шукають 
сліди зброї масового знищення. 
Необ'єктивність розслідування 
стає очевидною офіцерові Рою 
Міллеру, який спробував опри-
люднити отримані результати.

01:20 «ПОЛІЦІЯ МАЙАМІ. ВІДДІЛ МОРАЛІ» 

УКРАЇНА
Детективи Крокет і Таббс спов-
нені рішучості зупинити торговців 
наркотиками. Вони працюють 
«під прикриттям», проникаючи в 
мафіозні структури, щоб їх зни-
щити. Але одного разу Крокет 
закохується... в дівчину боса.

03:45 «10 000 РОКІВ ДО Н. Е.» 

ICTV
Мисливець знайшов своє ко-
хання — красуню Еволет. Однак 
загадкове войовниче плем'я 
напало на село і  викрало Ево-
лет. Тому Д'Лех очолив невелику 
групу мисливців, щоб  урятува-
ти кохану.

11:55 «ВЕЧОРИ НА ХУТОРІ ПОБЛИЗУ ДИКАНЬКИ» 

ПЕРШИЙ
 Весела історія про те, як у 
різдвяну ніч в українському 
селі всіх поплутав біс, а могут-
ньому ковалеві Вакулі вдалося 
здолати нечисту силу і добути 
для своєї нареченої черевич-
ки.

23:20 «НА ВІДСТАНІ УДАРУ» 

ICTV
Професійна династія — добра 
справа. Особливо у поліцейсь-
ких. Приємно дивитися, як 
батько і син, обидва поліцейські, 
переслідують злочинця: гальма 
верещать, машини переверта-
ються, гуркіт, полум'я, дим!..

01:35 «ЖІНОЧІ СЛЬОЗИ» 

ІНТЕР
Цей фільм — дослідження кла-
сичного любовного трикутника. 
Обмануті надії і страх самотно-
сті, безсоння і сльози — плата 
героїнь у боротьбі за можливість 
бути з коханим чоловіком...  Але 
чи вартий того цей «приз»?

03:10 «НЕВИДИМИЙ БІК» 

ICTV
Благополучна біла сім'я бере 
до себе товстого, безграмот-
ного, бездомного чорношкі-
рого п ідлітка і  допомагає 
йому стати спортивною зір-
кою і вступити до універси-
тету.

06.50 Х/ф «Вантаж без 
маркування»

08.25 Агенти впливу
09.25, 05.10 Правда життя
09.55 Х/ф «Живий»
11.45 Т/с «Загадка для 

Вiри»
15.20 Т/с «По гарячих 

слiдах»
19.00, 01.30, 04.40 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 Х/ф «Зворотного 

шляху немає»
03.05 Х/ф «Розмах крил»

05.45 Пекельне 
побачення

06.30 Аферисти
07.30 Репортер
07.40 КабрiоЛiто
09.25 Х/ф «Ван Хельсинг»

Мисливець на чу-
довиськ Ван Хел-
сінг за завданням 
Ватикану виру-
шає в Трансіль-
ванію, щоб побо-
ротися зі смер-
тельно небезпеч-
ним, наділеним 
невідомою си-
лою графом Дра-
кулою. На допо-
могу Ван Хелсін-
гу приходить 
безстрашна Ган-

на Валері.

12.05 Т/с «Татусевi 
дочки»

13.30 М/с «Аладдiн»
15.00 Т/с «Друзi»
15.55 Т/с «Кадетство»
17.55 Т/с «Татусевi дочки»
19.00 Репортер
19.20 Т/с «Воронiни»
21.00 Ревiзор
23.10 Т/с «Закрита школа»
01.25 Т/с «Купiдон»
02.10 Т/с «Дружна сiмейка»
02.55 Служба розшуку дiтей
03.00 Т/с «Дружна сiмейка»

06.00 Православний 
календар

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

Повстання селян Вота 
Тайлера»

07.15 Хочу все знати
07.30, 08.20 Фiльм про 

фiльм «Я крокую по 
Москвi»

08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.35 

Пiдсумки дня
09.20 Без цензури
09.45 Головний аргумент
10.10 Нехай вам буде 

кольорово!
11.25 Фольк-music
12.30 Криве дзеркало
14.15 Право на захист
14.35 Темний силует
14.45 Вiкно в Америку
15.05 Життя на рiвних
15.25 Дорослi iгри
16.30 Сiльрада
16.45 Агро-News
17.00 Останні 

попередження
17.25 Економiчна 

перспектива
17.35, 01.20 � Новини
17.55, 02.00 Легка атлетика. 

ЧС
21.25 Концерт «Я тебе 

кохаю, як і раніше»
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
04.45 Надвечiр'я

05.35 Т/с «Сiмейний 
детектив»

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 «Ключi вiд щастя»
13.00 Судовi справи
15.10 Сiмейний суд
16.05 Чекай на мене
18.00 Т/с «Два кольори 

пристрастi»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Серафима 

Прекрасна»
Історія кохання 
сильної жінки Се-
рафими. Це лю-
бовний трикут-
ник: протягом 20 
років вона та її 
суперниця коха-
ють одного й того 
ж чоловіка. Через 
долю Серафими 
проходить історія 
всієї країни – ра-
дянські часи, пе-
ребудова і наші 
дні.

23.40 Т/с «Мар'їн гай»
01.35 Т/с «Менти. Таємницi 

великого мiста»

06.00 Х/ф «Милосердя»

07.05 ТСН

07.40 Економiчна правда

08.00 Х/ф «Милосердя»

09.50 Т/с «Сила. 
Повернення 
додому»

11.50 Х/ф «Москва 

сльозам не 

вiрить»

15.00 Т/с «Тисяча й одна 
нiч»

16.45 ТСН

17.10 Т/с «Сила. 
Повернення додому»

19.30 ТСН

20.15 Т/с «Склiфосовський-
2»

22.15 Грошi

23.20 ТСН

23.35 Т/с «Гра престолiв»

00.45 Т/с «Болота»

01.30 Т/с «Болота»

02.15 Маша i моделi-2

02.45 Маша i моделi-2

03.15 ТСН

03.40 Т/с «Гра 
престолiв»

04.35 Х/ф «Бiле сонце 
пустелi»

05.15 Служба розшуку дiтей
05.25 Факти
05.40 Свiтанок
06.50 Т/с «Таксi»
07.10 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Надзвичайнi 

новини
08.45 Факти. Ранок
09.15 Т/с «Мисливцi за 

дiамантами»
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Мисливцi за 

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

дияволи»
Їх четверо. Вони 
– бійці спецназу. 
Їх називають 
«морськими дия-
волами», хоча на-
справді  їх можна 
вважати лицаря-
ми трьох стихій: 
вони діють на 
землі, у воді й у 
повітрі. І кожен з 
них виконує свій 
обов’язок, незва-

жаючи на ризик.
22.10 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.20 Т/с «Картина 

крейдою»
03.45 Х/ф «10 000 рокiв 

рокiв до н. е.»

06.05 Чужi помилки. 
Кошмар на вулицi 
Фестивальнiй

06.50 Усе буде 
добре!

08.45 Неймовiрна правда 
про зiрок

10.00 Зiркове життя. 
Слава в обмiн на 
родину

11.00 Зiркове життя. 
Теща щастю не 
завадить

12.00 Х/ф «Четвер, 12-е»
13.50 Холостяк
16.00 Усе буде добре!
18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
19.55 Слiдство ведуть 

екстрасенси
21.00 Мiстичнi iсторiї-5
22.00 Вiкна-Новини
22.25 Зiркове життя. 

Фатальне кохання 
холостякiв

23.20 Битва екстрасенсiв
00.20 Друге пришестя 

Ванги
02.25 Т/с «Доктор Хаус»
03.10 Х/ф «Час бажань»
04.45 Нiчний ефiр

06.10 Т/c «Охоронець»
07.00, 17.00, 19.00, 03.25 

Подiї
07.10 Ранок з Україною
09.10, 14.10, 21.40 Т/c 

«Слiд»
10.00 Т/c «Ми оголошуємо 

вам вiйну»
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
17.10 Т/c «Життя як воно є»
19.20, 03.45 Говорить 

Україна
20.00 Т/c «П'ятницький. 

Розділ другий»
23.10 Х/ф «Не брати 

живцем»
01.20 Х/ф «Полiцiя Маямi. 

Вiддiл моралi»

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

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

вiдьми»
11.50 Т/с «Та, що говорить 

з привидами»
13.40 Т/с «Половинки»
14.05 Т/с «Беверлi-Гiлз 

90210. Нове 
поколiння»

15.00 Богиня. Нова колекцiя
17.00 У ТЕТа пара
18.15 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 «Американська 

iсторiя жаху»
01.00 Х/ф «Брудний 

негiдник Шейм»

07.15, 15.10, 20.45 Futbol 
Mundial

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

10.20, 17.15 Великий 
футбол

11.55 ЧУ. «Таврiя» – 
«Шахтар»

15.55 Пляжний футбол. 
ЄВРО 2013. Україна – 
Польща

18.45 Лiга ЄВРОпи УЄФА. 
«Металург» (Д) – 
«Кукесi»

21.15 Пляжний футбол. 
ЄВРО 2013. 
Португалiя – Україна

22.50 Чемпiонат Францiї. 
«Монпельє» – ПСЖ

01.20 ЧУ. «Зiрка» – «Титан»
03.35 Чемпiонат Францiї. 

«Лiон» – «Нiцца»

06.00 Православний 
календар

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

Бунтiвнi шаблi»
07.15 Ера будiвництва
07.20 Хочу все знати
07.30, 08.20 Д/ф «Г. Жже-

нов. Агент надiї»
08.45 Кориснi поради
09.05, 21.00, 05.35 

Пiдсумки дня
09.40 Шеф-кухар країни
10.45 Нехай вам буде 

кольорово!
11.55 Х/ф «Вечори на 

хуторi поблизу 
Диканьки»

13.30 Крок до зiрок
14.20 Т/с «Роксолана»
17.30 Економiчна 

перспектива
17.40, 01.20 � Новини
18.00, 02.15 Легка атлетика. 

ЧС
21.30 Фестиваль пiснi та 

гумору в Коблево
22.55 Лото «Трiйка», 

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

Найкраще за рiк
04.45 Хто в домi хазяїн?
05.10 Околиця

05.35 Т/с «Сiмейний 
детектив»

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...

12.55 Судовi справи

14.45 Сiмейний 
суд

15.40 Давай одружимося в 
Українi

16.40 Т/с «Наложниця»

18.00 Т/с «Два кольори 
пристрастi»

20.00 Подробицi

20.30 Т/с «Серафима 
Прекрасна»

23.40 Т/с «Мар'їн 
гай»

01.35 Х/ф «Жiночi сльози»

03.05 Подробицi

03.35 Т/с «Наложниця»

06.00 Служба розшуку 
дiтей

06.05 Грошi
06.55 ТСН
07.40 Економiчна 

правда
08.00 Повне перевтiлення. 

Дiм за тиждень-4
08.55 Школа проживання
09.55 Т/с «Сила. 

Повернення 
додому»

11.55 Знiмiть це негайно
12.55 Не бреши менi-4
13.55 Росiйськi сiмейнi 

драми
15.00 Т/с «Тисяча й одна 

нiч»
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Сила. 

Повернення 
додому»

19.30 ТСН
20.15 Т/с «Склiфосовський-

2»
22.15 Мiняю жiнку-5
23.50 ТСН
00.05 Т/с «Гра престолiв»
01.10 Т/с «Болота»
01.50 Т/с «Болота»
02.30 Маша i моделi-2
03.05 Маша i моделi-2
03.40 ТСН
04.05 Росiйськi сiмейнi 

драми
04.55 Т/с «Гра престолiв»

05.15 Факти
05.45 Свiтанок
06.50 Т/с «Таксi»
07.15 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»
16.25 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 «На вiдстанi 

удару»

01.25 Навчiть нас жити
02.15 Т/с «Розплата»
03.10 Х/ф «Невидимий бiк»

05.30 Чужi помилки. 
Дiвчина без 
iменi

06.15 Усе буде добре!
07.55 Неймовiрна 

правда про 
зiрок

09.20 Зiркове життя. 
Фатальне кохання 
холостякiв

10.20 Х/ф «Тобi, 
справжньому»

13.25 Холостяк
16.00 Усе буде 

добре!
18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна 

правда про 
зiрок

19.55 Слiдство ведуть 
екстрасенси

21.00 Мiстичнi 
iсторiї-5

22.00 Вiкна-Новини
22.25 Зiркове життя. 

Весiлля – лiки вiд 
старостi

23.25 Битва екстрасенсiв
00.20 Т/с «Доктор 

Хаус»
01.20 Х/ф «Зигзаг удачi»
02.50 Нiчний ефiр

05.45 Пекельне побачення

06.30 Аферисти

07.30 Репортер

07.40 КабрiоЛiто

09.30 Т/с «Щасливi разом»

11.45 Т/с «Татусевi дочки»

13.30 М/с «Аладдiн»

15.00 Т/с «Друзi»

Цей комедійний 

серіал колись 

розпочинався з 

розповіді про 

шістьох друзів, 

яким було трохи 

за двадцять і які 

жили і кохали в 

Нью-Йорку. Те-

пер героям вже 

за тридцять, і їхні 

турботи і пробле-

ми теж подорос-

лішали.

15.55 Т/с «Кадетство»

17.55 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»

02.05 Т/с «Дружна сiмейка»

05.35 Х/ф «Зворотного 
шляху немає»

06.40 Х/ф «Розмах крил»
08.30 Ранковий 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»
16.45, 19.00 Свiдок
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»
03.05 Х/ф «Очiкування 

полковника 
Шалигiна»

05.00 Речовий доказ
05.20 Правда життя

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

Подiї
07.10 Ранок з Україною
09.10, 13.00, 21.40 Т/c 

«Слiд»
10.00, 20.00 Т/c 

«П'ятницький. Розділ 
другий»

12.00, 04.35 Нехай говорять
14.30 Т/c «Подружжя»
15.30 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
17.10 Т/c «Життя як воно є»
19.20, 04.00 Говорить 

Україна
23.10 Т/c «Глухар. 

Повернення»
02.00 Х/ф «Не брати 

живцем»
05.25 Срiбний апельсин

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

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

вiдьми»
11.50 Т/с «Та, що говорить 

з привидами»
13.40 Т/с «Половинки»
14.05 Т/с «Беверлi-Гiлз 

90210. Нове 
поколiння»

15.00 Богиня. Нова колекцiя
17.00 У ТЕТа пара
18.15 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 «Американська 

iсторiя жаху»
00.55 Х/ф «Коктейль»

06.50 Пляжний футбол. 
ЄВРО 2013. Україна – 
Польща

08.00, 22.55 ЧУ. «Таврiя» – 
«Шахтар»

10.30 ЧУ. «Металург» (Д) – 
«Арсенал»

13.00 Великий футбол
14.30 Пляжний футбол. 

ЄВРО 2013. 
Швейцарiя – Україна

16.00 ЧУ. «Ворскла» – 
«Iллiчiвець»

18.00, 22.00 Futbol Mundial
18.30, 21.30, 05.25 Футбол 

live
19.25 Товариський матч. 

Україна (U21) – 
Грецiя (U21)

01.20 Чемпiонат Францiї. 
«Монпельє» – ПСЖ

03.35 Товариський матч. 
Україна (U21) – 
Грецiя (U21)
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ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

УКРАЇНА

СЕРЕДА, 14 СЕРПНЯ 2013 РОКУ

ЧЕТВЕР, 15 СЕРПНЯ 2013 РОКУ

11:45 «РИТА» 

СТБ
Історія кохання двох людей, 
яким за... Життєвий досвід не 
дозволяє їм повністю повірити 
одне одному. Вони постійно чо-
гось бояться, через щось не 
можуть переступити. Осінь жит-
тя, як і осінь року...

23:15 «УТІКАЧІ» 

ICTV
Марк Додж засуджений на 18 
місяців за крадіжку. Крім грошей 
він, не підозрюючи, став власни-
ком диска, що містить інформа-
цію про ватажка мафії. Агенти 
ФБР і найманці починають по-
лювати на Доджа...

00:55 «ІГРИ ДОРОСЛИХ ДІВЧАТ» 

ІНТЕР
Євгенія і Алька дружили з дитин-
ства і завжди підтримували одна 
одну. Особисте життя Альки не 
складалося, а Євгенія була щас-
лива у шлюбі, от тільки дітей у 
них з чоловіком не було і не 
могло бути.

03:10 «ЗА ДВА КРОКИ ВІД «РАЮ» 

НТН
1944 рік. Розвідникам доручено 
знищити об'єкт противника, що 
охороняється військами спец-
призначення. Три розвідгрупи  
не повернулися із завдання. І 
тільки четвертій вдалося зруйну-
вати плани ворога.

13:35 «БЕЗПРИДАННИЦЯ» 

ПЕРШИЙ
Екранізація однойменної п'єси 
О. М. Островського. Фільм увій-
шов до фонду радянської кіно-
класики завдяки яскравій об-
разності в зображенні моралі 
російського купецтва і чудовому 
акторському ансамблю.

23:20 «ДОМІНО» 

ICTV
Команда мисливців за головами 
використовує свої особливі ме-
тоди, не залишаючи жертвам 
жодних шансів. Але, взявшись за 
справу, пов'язану з крадіжкою 10 
мільйонів, вони самі опиняються 
в ситуації, несумісній з життям.

01:25 «НА ПІДМОСТКАХ СЦЕНИ» 

СТБ
У провінційне місто приїжджає 
старий актор з дочкою Лізонь-
кою, сподіваючись влаштувати її 
працювати в театрі.  У результа-
ті, примадонна Сурмілова за-
лишається без ролі, а Лізонька 
стає відомою актрисою.

01:35 «ПОВЕРНУТИ ВІРУ» 

ІНТЕР
Віра Решетнікова, молода пер-
спективна фігуристка, разом зі 
своїм партнером і коханим Єв-
геном готується до виступів на 
Олімпіаді. Але травма спини в 
одну мить перекреслює всі 
плани і надії спортсменки.

06.00 Православний 
календар

06.05, 07.00, 08.00 Новини
06.15 Д/ф «Битва за 

Атлантику»
07.15 Хочу все знати
07.30, 08.20 Д/ф «О. Збру-

єв. Велика перерва»
08.45 Кориснi поради
09.05, 21.00, 05.35 

Пiдсумки дня
09.40, 02.15 Аудiєнцiя. 

Країни вiд А до Я
10.30 Православна 

енциклопедiя
11.00 Свiтло
11.20 Хай щастить
11.45 Криве дзеркало
13.30 Українська пiсня
14.15 Т/с «Роксолана»
18.20, 01.20 � Новини
18.40 Економiчна 

перспектива
18.50 Концерт «Мамо, вiчна 

i кохана»
20.35 I. Попович 

«Трембiтар 
української душi»

20.50 Лото «Мегалот»
20.55, 05.30 Служба 

розшуку дiтей
21.30 Star-шоу
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
02.35 Книга.ua
03.20 Фольк-music
04.15 Життя на рiвних
04.35 Д/ф «Хмара на даху 

свiту»

05.20 Т/с «Серафима 
Прекрасна»

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...
12.55 Судовi справи
14.45 Сiмейний 

суд
15.40 Давай одружимося в 

Українi
16.40 Т/с «Наложниця»
18.00 Т/с «Два кольори 

пристрастi»
20.00 Подробицi
20.45 Футбол. Збiрна 

України – збiрна 
Iзраїлю

23.00 Т/с «Мар'їн 
гай»

00.55 Х/ф «Iгри дорослих 

дiвчат»

03.00 Подробицi
03.30 Т/с «Наложниця»

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 Школа проживання
10.00 Т/с «Сила. 

Повернення 
додому»

11.55 Знiмiть це негайно
12.55 Не бреши менi-4
13.55 Росiйськi сiмейнi 

драми
15.00 Т/с «Тисяча й одна 

нiч»
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Сила. 

Повернення 
додому»

19.30 ТСН
20.15 Т/с «Склiфосовський-

2»
22.15 Територiя обману
23.25 ТСН
23.40 Т/с «Гра престолiв»
00.50 Т/с «Болота»
01.40 Маша i моделi-2
02.15 Маша i моделi-2
02.50 ТСН
03.15 Не бреши менi-4
04.05 Росiйськi сiмейнi 

драми
04.55 Т/с «Гра престолiв»

05.00 Служба розшуку 
дiтей

05.10 Факти
05.40 Свiтанок
06.45 Т/с «Таксi»
07.10 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Несекретнi файли
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»
16.25 Т/с «Агент 

нацiональної 
безпеки»

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

дияволи»
22.05 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.15 Х/ф «Утiкачi»

01.15 Кримiнальний облом
02.05 Т/с «Розплата»
03.00 Х/ф «На вiдстанi 

удару»

05.50 Чужi помилки. 
Санта-Барбара 
по-херсонськи

06.35 Усе буде добре!
08.15 Неймовiрна 

правда про 
зiрок

09.50 Зiркове життя. 
Весiлля – лiки вiд 
старостi

10.45 Зiркове життя. 
Щасливi покiрнi 
дружини

11.45 Х/ф «Рита»

13.45 Холостяк
16.00 Усе буде добре!
18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна 

правда про 
зiрок

19.55 Слiдство ведуть 
екстрасенси

21.00 Мiстичнi 
iсторiї-5

22.00 Вiкна-Новини
22.25 Зiркове життя. 

Обережно – 
ревнощi!

23.20 Битва екстрасенсiв
00.25 Т/с «Доктор 

Хаус»
01.25 Х/ф «Здійснення 

бажань»
03.05 Нiчний ефiр

05.45 Пекельне побачення
06.30 Аферисти
07.30 Репортер
07.40 КабрiоЛiто
09.35 Т/с «Щасливi разом»
11.50 Т/с «Татусевi дочки»
13.35 М/с «Аладдiн»
14.55 Т/с «Друзi»
15.55 Т/с «Кадетство»

Головні герої се-

ріалу – троє під-

літків, курсанти 

суворовського 

училища. Їхні долі 

несхожі – вихова-

нець дитбудинку, 

син мера міста і 

син військового, 

але всі вони зна-

ють, що означає 

бути курсантами.

17.55 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»
02.05 Т/с «Дружна сiмейка»
02.50 Служба розшуку дiтей
02.55 Т/с «Дружна сiмейка»

05.45 Х/ф «Зворотного 
шляху немає»

06.50 Х/ф «Очiкування 
полковника 
Шалигiна»

08.30 Ранковий 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 «Кобра»
16.45, 19.00 Свiдок
19.30 Т/с «Важняк»
21.30 Т/с «NCIS. Полювання 

на вбивцю-9»
22.30 Т/с «CSI. Нью-Йорк-8»
23.30 Т/с «Менталiст-4»
00.30 Т/с «Закон i порядок»
03.05 Х/ф «За два кроки 

вiд «Раю»

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

Подiї
07.10 Ранок з Україною
09.10, 13.00, 21.40 Т/c 

«Слiд»
10.00, 20.00 Т/c 

«П'ятницький. Розділ 
другий»

12.00, 04.15 Нехай говорять
14.30 Т/c «Подружжя»
15.30 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
17.10 Т/c «Життя як воно є»
19.20, 03.40 Говорить 

Україна
23.10 Т/c «Глухар. 

Повернення»
02.00 Т/c «Успiх-2»

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

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

вiдьми»
11.50 Т/с «Та, що говорить 

з привидами»
13.40 Т/с «Половинки»
14.05 Т/с «Беверлi-Гiлз 

90210. Нове 
поколiння»

15.00 Богиня шопiнгу
17.00 У ТЕТа пара
18.15 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 «Американська 

iсторiя жаху»
00.55 Х/ф «Дитина на 

борту»

08.00 ЧУ. «Металург» (Д) – 
«Арсенал»

10.30, 16.00 Товариський 
матч. Україна (U21) – 
Грецiя (U21)

12.30 Пляжний футбол. 
ЄВРО 2013. 
Португалiя – Україна

13.40 Чемпiонат Францiї. 
«Монпельє» – ПСЖ

18.00 Д/ф «Новачки 
ЛаЛiги»

19.05 Futbol Mundial
19.35 Товариський матч. 

Нiмеччина – Еквадор
20.30, 01.40 Коефiцiєнти 

ФIФА/УЄФА
21.40 Вiдбiр до ЧС-2014. 

Пiвнiчна Iрландiя – 
Росiя

00.50 ЧУ. «Таврiя» – 
«Шахтар»

06.00 Православний 
календар

06.05, 07.00, 08.00 Новини
06.15 Д/ф «Битва пiд 

Марстон-Муром»
07.15 Ера будiвництва
07.20 Хочу все знати
07.30, 08.20 Д/ф «В. Цой. 

Ось таке кiно»
08.45 Кориснi поради
09.05, 21.00, 05.40 

Пiдсумки дня
09.40 Книга.ua
10.00 Секрети успiху
10.40 Нехай вам буде 

кольорово!
11.45 Криве дзеркало
13.35 Х/ф 

«Безприданниця»
15.10 Т/с «Роксолана»
17.05 Останні 

попередження
17.30 Економiчна 

перспектива
17.40, 01.20 � Новини
18.00, 02.00 Легка атлетика. 

ЧС
20.45 I. Попович 

«Трембiтар 
української душi»

21.20 Надвечiр'я
22.15 Українська пiсня
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Вiд першої особи
23.55 Т/с «Чаклунка»
01.40 Про головне
04.20 Свiтло
04.40 Star-шоу
05.35 Служба розшуку дiтей

05.20 Т/с «Серафима 
Прекрасна»

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...
12.55 Судовi справи
14.45 Сiмейний 

суд
15.40 Давай одружимося в 

Українi
16.40 Т/с «Наложниця»
18.00 Т/с «Два кольори 

пристрастi»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Серафима 

Прекрасна»
23.40 Т/с «Мар'їн 

гай»
01.35 Х/ф «Повернути 

Вiру»

03.00 Подробицi
03.30 Т/с «Наложниця»

06.00 Служба розшуку 
дiтей

06.05 Територiя обману
06.55 ТСН
07.40 Економiчна 

правда
08.00 Повне перевтiлення. 

Дiм за тиждень-4
08.55 Школа проживання
09.55 Т/с «Сила. 

Повернення 
додому»

11.55 Знiмiть це негайно
12.55 Не бреши менi-4
13.55 Росiйськi сiмейнi 

драми
15.00 Т/с «Тисяча й одна 

нiч»
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Сила. 

Повернення 
додому»

19.30 ТСН
20.15 Т/с «Склiфосовський-

2»
22.15 Кохання без кордонiв
00.00 ТСН
00.15 Т/с «Гра престолiв»
01.25 Х/ф «Хлопець із 

Фiладельфiї»
02.50 Маша i моделi-2
03.25 Маша i моделi-2
03.55 Росiйськi сiмейнi 

драми
04.45 Т/с «Гра престолiв»

05.00 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
10.15 Т/с «Агент 

нацiональної 
безпеки»

12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по-

українськи
13.10 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.30 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 «Домiно»

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

05.35 Чужi помилки. Цiна 
життя

06.20 Усе буде добре!
08.05 Неймовiрна 

правда про 
зiрок

09.25 Зiркове життя. 
Обережно – 
ревнощi!

10.25 Зiркове життя. 
Окiльцювати 
зiрку

11.20 Х/ф «Арфа для 
коханої»

13.10 Холостяк
16.00 Усе буде добре!
18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна 

правда про 
зiрок

20.00 Слiдство ведуть 
екстрасенси

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

Народити за будь-яку 
цiну

23.20 Битва екстрасенсiв
00.25 Т/с «Доктор 

Хаус»
01.25 Х/ф «На пiдмостках 

сцени»

02.55 Нiчний ефiр

05.45 Пекельне побачення
06.30 Аферисти
07.30 Репортер
07.40 КабрiоЛiто
09.30 Т/с «Щасливi разом»
11.50 Т/с «Татусевi дочки»
13.30 М/с «Аладдiн»
14.55 Т/с «Друзi»
15.55 Т/с «Кадетство»
17.55 Т/с «Татусевi дочки»

Практикуючого 

психотерапевта, 

експерта в сімей-

них відносинах, 

покинула дружи-

на. Самого... з 

п’ятьма дочками 

на руках. Але це 

– тільки початок 

веселого життя, 

адже з ним зали-

шається теща і 

купа проблем!

19.00 Репортер
19.15 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»
02.55 Служба розшуку дiтей
03.00 Т/с «Дружна сiмейка»

05.45 Х/ф «Зворотного 
шляху немає»

06.50 Х/ф «За два кроки вiд 
«Раю»

08.30 Ранковий свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
13.00, 19.30 Т/с «Важняк»
14.45, 17.00 Т/с «Кобра»
16.45, 19.00, 01.30, 04.30 

Свiдок
21.30 Т/с «NCIS. Полювання 

на вбивцю-9»
22.30 Т/с «CSI. Нью-Йорк-8»
23.30 Т/с «Менталiст-4»
00.30 Т/с «Закон i порядок»
02.00 Х/ф «Контрудар»
03.20 Х/ф «Людина в 

зеленому кiмоно»

06.10 Т/c «Платина»
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 

Подiї
07.10 Ранок з Україною
09.10, 13.00, 21.40 Т/c 

«Слiд»
10.00, 20.00 Т/c 

«П'ятницький. Розділ 
другий»

12.00, 04.15 Нехай говорять
14.30 Т/c «Подружжя»
15.30 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
17.10 Т/c «Життя як воно є»
19.20, 03.40 Говорить 

Україна
23.10 Т/c «Глухар. 

Повернення»
02.00 Т/c «Пожежники 

Чикаго»

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

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

вiдьми»
11.50 Т/с «Та, що говорить 

з привидами»
13.40 Т/с «Половинки»
14.05 Т/с «Беверлi-Гiлз 

90210. Нове 
поколiння»

15.00 Богиня шопiнгу
17.00 У ТЕТа пара
18.15 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 «Американська 

iсторiя жаху»
00.55 Х/ф «Флiка»

08.00, 03.35 ЧУ. «Зiрка» – 
«Титан»

10.30, 18.20 Вiдбiр до ЧС-
2014. Пiвнiчна 
Iрландiя – Росiя

12.30 Пляжний футбол. 
ЄВРО 2013. 
Швейцарiя – Україна

13.40 ЧУ. «Ворскла» – 
«Iллiчiвець»

16.00 ЧУ. «Металург» (З) – 
«Севастополь»

18.00 Топ-матч
19.20, 02.10 Коефiцiєнти 

ФIФА/УЄФА
20.25 ЧУ. «Таврiя» – 

«Шахтар»
22.55, 01.20 Товариський 

матч. Україна (U21) – 
Грецiя (U21)

05.25 Новини
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22:10 «БЕЗ ВИНИ ВИНУВАТИЙ» 

1+1
Геніальний скрипаль вирушив у 
гості до коханки, а потрапив на 
місце злочину: жорстокий маніяк 
застрелив чоловіка коханої от-
руйної стрілою і втік. А скрипаль 
залишився. Тепер він — головний 
підозрюваний у вбивстві.

01:45 «ОСТАННІЙ КОРОЛЬ ШОТЛАНДІЇ» 

1+1
Влада президента Уганди Іді 
Аміна і його сміливі рішення спер-
шу зачарували Гаррігана, який 
став лікарем диктатора. Але 
жорстокий режим і криваві злочи-
ни президента змінили ставлення 
шотландця до свого кумира.

02:35 «ПІВНІЧНА КРАЇНА» 

ICTV
Після того, як розпався її шлюб, 
Джозі Еймс повертається   у своє 
рідне місто в Північній Міннесоті. 
У неї двоє дітей, і щоб забезпе-
чити їх, вона змушена влаштува-
тися на шахту, де працюють 
практично всі місцеві чоловіки...

03:40 «БРУДНІ ТАНЦІ-2» 

1+1
18-річна Кеті приїжджає до Гава-
ни. Тут вона, як очікується, по-
винна приєднатися до шикарно-
го кола американських одноліт-
ків. Але несподівано Кеті знайо-
миться з місцевим хлопцем 
Хав'єром, який чудово танцює!

13:30 «ДМБ-4» 

НТН
Генштаб наїхав на генерала на-
ших героїв, щоб його підлеглі 
здали норми з катання на лижах. 
А було літо. Діди злягли в лаза-
рет із кон'юнктивітом. Салаги 
взяли лижі і під наглядом двох 
дідів пішли кататися по траві...

20:00 «КІЛЕРИ» 

НОВИЙ КАНАЛ
Спенсер  був  убивцею, однак пе-
рестав ним бути, коли зустрів 
Джен. Через три роки вони — зви-
чайна ідеальна молода пара, але 
їхнє безхмарне щастя закінчуєть-
ся, коли  за голову Спенсера ого-
лошують нагороду в $ 20 млн.

20:00 «ТИТАНІК» 

1+1
На початку ХХ сторіччя люди 
марили прогресом: техніка 
входила в життя людства і 
обіцяла йому процвітання. 
Однак катастрофа, що отрима-
ла назву «Титанік», позбавила 
надії багатьох.

23:05 «ТАНЦЮЙ» 

УКРАЇНА
Ольга більше року носить жало-
бу за сином, який загинув. Ніхто 
і ніщо не може вивести її з депре-
сії. Але одного разу Ольга зустрі-
чається з незнайомцем. Це стає 
початком її повернення до жит-
тя.

06.00 Православний 
календар

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

Дарданелльська 
операцiя»

07.15 Хочу все знати
07.30, 08.20 Д/ф 

«Всенародна актриса 
Н. Сазонова»

08.45 Кориснi поради
09.05, 21.00, 05.35 

Пiдсумки дня
09.35 Вiра. Надiя. Любов
10.40 Нехай вам буде 

кольорово!
11.50 Х/ф «Два бiйцi»
13.05 Х/ф «Антон Iванович 

сердиться»
14.25 Т/с «Роксолана»
17.15 Економiчна 

перспектива
17.25, 01.20 � Новини
17.45, 02.00 Легка атлетика. 

ЧС
20.45 I. Попович 

«Трембiтар 
української душi»

21.25 Фольк-music
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

23.00, 01.00 Пiдсумки
23.15 Вiд першої особи
23.45 Т/с «Чаклунка»
00.30 Клуб гумору
01.40 Про головне
04.40 Д/ф «Ласкаво 

просимо до 
зразкового селища»

05.20 Т/с «Серафима 
Прекрасна»

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...
12.55 Судовi справи
14.45 Сiмейний 

суд
15.40 Давай одружимося в 

Українi
16.40 Т/с «Наложниця»
18.00 Т/с «Два кольори 

пристрастi»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Серафима 

Прекрасна»
23.45 Х/ф «Вагома 

пiдстава для 
вбивства»

02.50 Подробицi
03.20 Т/с «Наложниця»

06.00 Кохання без 
кордонiв

06.55 ТСН
07.40 Економiчна правда
08.00 Повне перевтiлення. 

Дiм за тиждень-4
08.55 Школа проживання
09.55 Т/с «Сила. 

Повернення
додому»

11.55 Знiмiть це негайно
12.55 Не бреши менi-4
13.55 Росiйськi сiмейнi 

драми
15.00 Т/с «Тисяча й одна 

нiч»
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Сила. 

Повернення 
додому»

19.30 ТСН
20.15 Вечiрнiй Київ-2013
22.10 Х/ф «Без вини 

винуватий»

00.05 Х/ф «Хлопець із 
Фiладельфiї»

01.45 Х/ф «Останнiй 

король 

Шотландiї»

03.40 Х/ф «Бруднi танцi-2»

05.05 Х/ф «Слiд панди»

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»
22.10 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.30 Максимум в Українi
23.55 Х/ф «Мобільний»
01.45 Т/с «Розплата»
02.35 Х/ф «Пiвнiчна 

країна»

05.25 Чужi помилки. 
Помста за
сина

06.15 Чужi помилки. 
Остання шлюбна 
нiч

07.00 Х/ф «Золоте теля»
10.10 Неймовiрна правда 

про зiрок
11.55 Х/ф «Гардемарини, 

вперед!»
18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна 

правда про 
зiрок

20.00 Моя правда. Микола 
Валуєв

21.00 Моя правда. 
Невiдомi чоловiки 
Н. Могилевської

22.00 Вiкна-Новини
22.25 Зiркове життя. 

Я помираю без 
кохання

23.20 Зiркове життя. 
Всi чоловiки 
сво...?

00.30 Х/ф «Арфа для 
коханої»

02.15 Х/ф «Покровськi 
ворота»

05.40 Служба розшуку дiтей
05.45 Пекельне побачення
06.30 Аферисти
07.30 Репортер
07.40 КабрiоЛiто
09.45 Т/с «Щасливi разом»
11.40 Т/с «Татусевi дочки»
13.35 М/с «Аладдiн»
15.00 Т/с «Друзi»
15.55 Т/с «Кадетство»
17.55 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 за-

вдають багато 

клопоту. Набага-

то більше про-

блем створюють 

батьки Кості.

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»

05.45 Х/ф «Контрудар»
07.05 Х/ф «Людина в 

зеленому кiмоно»
08.30 Ранковий свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
13.00 Т/с «Важняк»
14.55, 17.00 Т/с «Кобра-2. 

Антитерор»
16.45, 19.00 Свiдок
19.30 Т/с «Синдром 

дракона»
23.40 Х/ф «Дот»
01.25 Х/ф «Чужа гра»
02.55 Х/ф «Зелений 

фургон»
05.10 Речовий доказ
05.35 Правда життя

06.10 Т/c «Платина»
07.00, 17.00, 19.00, 03.05 

Подiї
07.10 Ранок з Україною
09.10, 13.00, 20.00 Т/c 

«Слiд»
10.00 Т/c «П'ятницький. 

Розділ другий»
12.00, 04.00 Нехай говорять
14.30 Т/c «Подружжя»
15.30, 02.25 Щиросерде 

зiзнання
16.00 Критична точка
17.10 Т/c «Життя як воно є»
19.20, 03.25 Говорить 

Україна
20.40 Т/c «Слiд. Нiчний 

свiдок»
21.45 Т/c «Слiд. Лiквiдатор»
22.50 Т/c «Охоронець-5»

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

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

вiдьми»
11.50 Т/с «Та, що говорить 

з привидами»
13.40 Т/с «Половинки»
14.05 Т/с «Беверлi-Гiлз 

90210. Нове 
поколiння»

15.00 Богиня шопiнгу
17.00 У ТЕТа пара
18.00 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 «Повсталий з 

пекла-5. Вогняна 
прiрва»

01.45 Х/ф «Темний вовк»

06.15 Чемпiонат Францiї. 
«Лiон» – «Нiцца»

08.00 ЧУ. «Ворскла» – 
«Iллiчiвець»

10.30 ЧУ. «Таврiя» – 
«Шахтар»

12.30 Один на один з 
Гамулою

13.00 Вiдбiр до ЧС-2014. 
Пiвнiчна Iрландiя – 
Росiя

15.00 Futbol Mundial
16.00, 19.00, 22.00 Футбол 

live
16.55 ЧУ. «Суми» – «Сталь»
19.55 ЧУ. «Чорноморець» – 

«Арсенал»
22.55, 02.45 Передмова до 

сезону. Чемпiонат 
Iспанiї

00.30 ЧУ. «Суми» – «Сталь»
03.45 ЧУ. «Чорноморець» – 

«Арсенал»
05.45 Новини

06.00 Пiдсумки
06.20 Унiверситет зiрок
07.10 Д/ф «М. Танiч. Усе 

добре не забувається»
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 Х/ф «Антон Iванович 

сердиться»
11.40 Як Ваше здоров'я?
12.40 В гостях у Д. Гордона
13.40 Не вiр худому кухарю
14.05 Рояль у кущах
14.35 Золотий гусак
15.00 Фестиваль пiснi та 

гумору в Коблево
17.00 Легка атлетика. ЧС
19.20 Баскетбол. ЧЄ серед 

чоловiкiв. Пiвфiнал
20.55 Лото «Мегалот»
21.00 Пiдсумки дня
21.25 Баскетбол. ЧЄ серед 

чоловiкiв. Пiвфiнал
22.10 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.20 Д/ф «М. Танiч. Все 

добре не забуваіться»
00.30 Клуб гумору
01.20 Пiдсумки дня
01.40 Легка атлетика. ЧС
03.50 � Нацiональна 

двадцятка
05.00 Не вiр худому кухарю
05.25 Школа юного 

суперагента
05.40 Доки батьки сплять

05.30 Т/с «Серафима 
Прекрасна»

07.20 Х/ф «Щастя за 

рецептом»

Елла – прекрас-
ний адвокат, 
успішний і неза-
мінний  фахівець, 
однак, на жаль, у 
неї немає жодної 
хвилини для се-
бе. На роботі – 
безкінечні спра-
ви, вдома – нетя-
мущий приятель, 
і тільки в минуло-
му – безхмарне 

життя в Одесі.

09.30 Усе для мами
10.00 Лiтня кухня
11.00 Х/ф «За сiмейними 

обставинами»
13.35 Т/с «Доярка з 

Хацапетiвки»
17.25 Т/с «Доярка з 

Хацапетiвки-2»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Доярка з 

Хацапетiвки-2»
21.55 Т/с «Горобини грона 

червонi»
01.25 Х/ф «Щастя за 

рецептом»
03.10 Х/ф «Вагома пiдстава 

для вбивства»

06.25 Ремонт +
07.15 ТСН
08.00 Свiтське життя
09.00 Квартирна лотерея 

«Хто там?»
10.00 М/с «Енгрi бердс»
10.05 М/ф «Мулан-2»
12.00 Свiт навиворiт-2. Iндiя
13.05 Х/ф «Шiсть днiв, сiм 

ночей»
Невеликий літак 
здійснює аварійну 
посадку на неза-
селеному острові. 
Відважний льот-
чик і його чарівна 
пасажирка опини-
лися самі серед 
дикої природи. 
Вони відчайдуш-
но намагаються 
повідомити про 
себе, але не зна-
ють, що їх давно 
вже перестали 
шукати.

15.15 Шiсть кадрiв
16.30 Вечiрнiй Київ-2013
18.30 Розсмiши комiка-3
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Титанiк»
00.00 Х/ф «Гранична 

швидкiсть»
01.50 Х/ф «Флiрт зi 

звiром»
03.20 Х/ф «Золотий лiд. У 

гонитвi за мрiєю»
04.50 Свiт навиворiт-2. Iндiя
05.40 ТСН

04.50 Факти
05.20 Свiтанок
06.25 Козирне життя
06.55 Т/с «Морськi 

дияволи»
08.50 Зiрка YouTube
10.00 Дача
11.05 Квартирне питання
12.20 Х/ф «Мобільний»
14.15 Т/с «Чорнi вовки»
18.45 Факти. Вечiр
19.00 Надзвичайнi новини
19.55 Х/ф «Пункт 

призначення»
21.55 Х/ф «Пункт 

призначення-2»
23.50 Х/ф «Домiно»
02.10 Х/ф «Блакитна 

безодня»

Після цього філь-
му Люка Бессона 
охрестили у 
Франції найви-
датнішим режи-
сером нового по-
коління. У супер-
ництві двох зако-
ханих у море пір-
нальників крити-
ки побачили роз-
повідь про 
людське призна-
чення, відкриття 
таємниці людсь-
кої долі.

05.15 Нашi улюбленi 
мультфiльми

06.20 Х/ф «Непiддатливi»
07.45 Караоке на 

Майданi
08.40 Їмо вдома
09.50 ВусоЛапоХвiст
10.30 Х/ф «Зiта i Гiта»
13.50 Зiркове життя. 

Я помираю без 
кохання

14.50 Зiркове життя. 
Всi чоловiки 
сво...?

16.00 Моя правда. Микола 
Валуєв

17.00 Моя правда. 
Невiдомi чоловiки 
Н. Могилевської

18.00 Х/ф «Мамочка 
моя»

22.00 Х/ф «Двi iсторiї про 
кохання»
Смішна і трохи 
сумна історія про 
кохання. Вона – 
орнітолог, він – 
бізнесмен. Її син 
– розвізник піци, 
його дочка – сту-
дентка. Усього 
кілька годин зна-
добиться для то-
го, щоб долі ге-
роїв дивним чи-
ном тісно пере-
плелися.

00.10 Х/ф «Зiта i Гiта»
03.10 Нiчний ефiр

05.20 М/ф «Зникле 
рисеня»

07.00 Кухня для двох
07.50 Ревiзор
10.00 Ревiзор
12.15 Уральськi 

пельменi
14.00 Люди ХЕ
14.20 Нереальна 

iсторiя
15.00 Файна Юкрайна
15.25 Т/с «Воронiни»
17.50 Х/ф «Відгадай, хто?»

Персі Джонса ду-

же турбує май-

бутнє його дочки 

Терези. Ще на-

віть не познайо-

мившись з її но-

вим бойфрендом 

Саймоном Грі-

ном, він наводить 

про нього довід-

ки. За докумен-

тами виходить, 

що Саймон наба-

гато кращий, ніж 

всі її колишні 

друзі...

20.00 Х/ф «Кiлери»

22.00 Хто зверху?-2
00.00 Х/ф «Мiс Нiхто»
01.50 Т/с «Дружна 

сiмейка»

06.00 Х/ф «Принцеса на 
бобах»

07.50 Х/ф «Я дочекаюся»
11.30, 02.45 Речовий доказ
12.00 Головний свiдок
13.00 Випадковий свiдок
13.30 Х/ф «ДМБ-4»
14.50 Т/с «Загарбники»
19.00 Т/с «Таємницi 

слiдства-3»
23.00 Парк автомобiльного 

перiоду
23.30 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

01.20 Т/с «Закон i порядок»
03.10 Агенти впливу
04.30 Правда життя

06.00 Т/c «Бiгль»
07.00 Подiї
07.10 Т/c «Бiгль»
07.50 Т/c «Iнтерни»
09.00 Т/c «Iнтерни»
10.00 Кохаю! Чекаю!
11.00 Х/ф «Мiй»
15.00 Т/c «Чотири пори 

лiта»
19.00 Подiї
19.20 Т/c «Чотири пори 

лiта»
23.05 Х/ф «Танцюй...»
00.50 Т/c «Охоронець»
03.10 Подiї
03.30 Т/c «Бiгль»
05.00 Срiбний апельсин
05.15 Х/ф «Мiй»

08.00 Телепузики
08.35 М/с «Смiшарики. Пiн-

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

Бобiв. Великий похiд 
Аттiли»

13.00 Т/с «Всi жiнки – 
вiдьми»

15.45 Королева балу-3
17.00 Х/ф «Нецiлована»
19.10 Х/ф «Оптом 

дешевше-2»
21.10 Вiталька
23.00 Т/с «Американська 

iсторiя жаху»
00.50 Х/ф «Детектив 

Варшавськi»
02.20 До свiтанку

06.15, 13.15 Передмова до 
сезону. Чемпiонат 
Iспанiї

07.20 Futbol Mundial
08.00 ЧУ. «Суми» – «Сталь»
10.25, 14.30 Чемпiонат 

Англiї. Передмова до 
туру

10.55 ЧУ. «Чорноморець» – 
«Арсенал»

15.00, 15.55, 18.30, 21.00, 
23.30 Футбол live

16.25 ЧУ. «Iллiчiвець» – 
«Металург» (Д)

18.55 ЧУ. «Севастополь» – 
«Днiпро»

21.25 ЧУ. «Говерла» – 
«Металiст»

23.55 Чемпiонат Iспанiї. 
«Валенсiя» – 
«Малага»

02.15 ЧУ. «Севастополь» – 
«Днiпро»

04.30 Один на один з 
Гамулою
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ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

УКРАЇНА

НЕДІЛЯ, 18 СЕРПНЯ 2013 РОКУ

СКАНВОРД

20:00 «ГОЛА ПРАВДА» 

НОВИЙ КАНАЛ
Вона — успішний телепродюсер 
зі строгими моральними прин-
ципами і сексуальна білявка. Він 
— нова зірка популярного теле-
шоу і не визнає рівноправ`я та 
політкоректності... Чи може у них 
щось вийти?

20:15 «ПУНКТ ПРИЗНАЧЕННЯ-3» 

ICTV
Головна героїня фільму — стар-
шокласниця Венді Крісченсен, у 
якої одного разу виникло перед-
чуття, що вона і її друзі стануть 
жертвами нещасного випадку, 
який станеться на «американсь-
ких гірках».

22:10 «ПУНКТ ПРИЗНАЧЕННЯ-4» 

ICTV
Цього разу події обертаються-
навколо Ніка О`Беннона, який 
має видіння, що  на автоперего-
нах може статися жахлива тра-
гедія, жертвами якої будуть його 
друзі і він сам.

23:50 «ТІНЬОВА ЗМОВА» 

1+1
Радника президента США Боббі 
Бішопа перетворюють на живу 
мішень. Його переслідують  
наймані вбивці і намагаються 
прибрати. За що? Щоб знайти  
відповідь на це питання, у  Бішо-
па є всього 12 годин.

05.20 Х/ф «Зелений 
фургон»

07.40 Т/с «Синдром 
дракона»

11.30 Легенди карного 
розшуку

12.00, 03.00 Агенти впливу
12.45 Х/ф «Дот»
14.40 Т/с «Таємницi 

слiдства-3»
19.00 Т/с «По гарячих 

слiдах»
22.45 Крутi 90-тi
23.45 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

01.30 Х/ф «Чужа гра»
03.55 Речовий доказ
04.35 Правда життя

07.00 Подiї
07.20 Х/ф «Мiй»
09.00 Ласкаво просимо
10.00 Герої екранiв. 

Улюбленцi публiки-2
11.00 Т/c «Злочин буде 

розкрито»
15.00 Х/ф «Мiй улюблений 

генiй»
19.00 Подiї тижня
20.00 Т/c «Iнтерни»
21.00 Т/c «Iнтерни»
22.30 Comedy Woman
23.30 Великий футбол
01.15 Т/c «Охоронець-5» 

Профiлактика
03.30 Подiї тижня
04.15 Т/c «Охоронець-5» 

Профiлактика

05.55 Т/с «Горобини грона 
червонi»

09.25 Школа доктора 
Комаровського

10.00 Орел i решка
11.00 Шалене весiлля
11.55 Т/с «Сiмейний 

детектив»
13.50 Т/с «Доярка з 

Хацапетiвки-2»
20.00 Подробицi
20.25 Т/с «Доярка з 

Хацапетiвки-2»
21.50 Х/ф «Ромашка, 

кактус, маргаритка»

Ще вчора у Мар-
гарити все було 
чудово: вона ма-
ла хороший за-
робіток, а весь 
вільний час про-
водила у школі 
танців, де навча-
лася танцювати 
степ. Але одного 
разу дівчина зро-
зуміла, що без-
турботна пора 

пройшла...

23.55 Х/ф «Хочу дитину»
01.50 Подробицi
02.15 Х/ф «За сiмейними 

обставинами»
04.20 Т/с «Сiмейний 

детектив»

06.10 Х/ф «Бруднi танцi-2»
07.50 Марiччин кiнозал
08.10 Ремонт +
09.00 Лотерея «Лото-

Забава»
10.00 Мультфiльми
11.00 Недiля з Кварталом
12.00 Смакуємо
12.40 Шiсть кадрiв
13.05 Х/ф «Не треба 

сумувати»
15.05 Х/ф «Милосердя»
19.30 ТСН
20.15 Великий пекарський 

турнiр
21.45 Багатi теж плачуть. 

Постскриптум
22.45 Свiтське життя
23.50 Х/ф «Тiньова змова»

01.40 Х/ф «Останнiй король 
Шотландiї»

03.35 Недiля з Кварталом
04.20 Х/ф «Не треба 

сумувати»
У селі Малі Засіки 
на кордоні з Біло-
руссю життя про-
довжується. Бра-
ти Павло та Ан-
дрій Тюхи прожи-
вають тепер у 
різних державах. 
Головна місцева 
цікавинка Малих 
Засік – молодий 
бичок на пріз-
висько Тайсон.

05.00 Факти
05.20 Свiтанок
06.25 Квартирне питання
07.15 Анекдоти по-

українськи
07.35 Дача
08.45 Х/ф «Французький 

поцiлунок»
Молода вчитель-
ка змушена тер-
міново вилетіти з 
Торонто до Па-
рижа, оскільки в 
«місті всіх зако-
ханих» загуляв її 
наречений. У до-
розі вона зустрі-
чається з прой-
дисвітом-фран-
цузом, який під-
клав їй в сумочку 
вкрадене нами-
сто...

11.00 Козирне життя
11.30 Максимум в Українi
12.10 Х/ф «Прибульцi-2. 

Коридори часу»
14.40 Т/с «Чорнi вовки»
18.45 Факти. Вечiр
19.00 Замоченi
20.15 Х/ф «Пункт 

призначення-3»
22.10 Х/ф «Пункт 

призначення-4»
23.55 Т/с «Таксi»
01.15 Х/ф «Американський 

психопат»
03.00 Х/ф «Пункт 

призначення»

05.25 Нашi улюбленi 

мультфiльми

06.50 Х/ф «Гараж»

08.50 Їмо вдома

09.55 Караоке на 

Майданi

10.55 Х/ф «Мамочка 

моя»

15.00 Мiстичнi iсторiї-5

19.00 Слiдство ведуть 

екстрасенси

20.00 Один за всiх

22.05 Х/ф «Бажання»

Віра, Валентина 

та Віктор – 

в’язні любовного 

трикутника. Вік-

тор та Валенти-

на, викладач і 

студентка, поко-

хали одне одного 

й одружилися. 

Але серцю не на-

кажеш, і Віктор 

закохується в се-

стру Валентини 

Віру.

00.20 Х/ф «Гараж»

Профiлактика

05.00 М/ф «Залiзний 
велетень»

06.20 М/ф «Щасливчик 
Люк»

07.45 Церква Христова
08.00 Уральськi пельменi
09.40 Хто зверху?-2
11.20 Педан-Притула Шоу
13.00 Мачо не плачуть
14.05 Божевiльний автостоп
15.15 Т/с «Воронiни»
15.40 Х/ф «Відгадай, хто?»
18.00 Х/ф «Кiлери»
20.00 Х/ф «Щира правда»

22.00 Великi почуття
00.05 Х/ф «Дочка мого 

боса»

Якщо ти небай-
дужий до дочки 
боса, а хочеш 
службового під-
вищення, готуйся 
до найгіршого! 
Том виявився не 
готовий. Він 
усього лише зі-
брався провести 
з Лізою вечір, по-
ки його шеф у 
від’їзді. А вийшло 
все навпаки! Те-
пер час попро-

щатися з життям!

01.50 Т/с «Дружна сiмейка»

08.00 Телепузики
08.35 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/с «Сердитi пташки»
11.55 М/ф «Мавпочки 

мутанти-нiндзя»
13.00 Т/с «Всi жiнки – 

вiдьми»
15.45 Х/ф «Оптом 

дешевше-2»
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 «Бiлi не вмiють 

стрибати»
02.40 До свiтанку

06.50 Д/ф «Новачки ЛаЛiги»
08.00 ЧУ. «Iллiчiвець» – 

«Металург» (Д)
10.25 Д/ф «Мессi – 

найкращий»
10.55 ЧУ. «Говерла» – 

«Металiст»
12.55 ЧУ. «Севастополь» – 

«Днiпро»
15.00, 15.55, 18.30 Футбол 

live
16.25 ЧУ. «Зоря» – 

«Ворскла»
18.55 ЧУ. «Шахтар» – 

«Металург» (З)
21.20 Великий футбол
22.50 Д/ф «Мессi – 

найкращий!»
23.55 Чемпiонат Iспанiї. 

«Севiлья» – 
«Атлетико»

02.15 ЧУ. «Шахтар» – 
«Металург» (З)

06.05 Свiт православ'я
06.35 Смiх з доставкою 

додому
07.05 Панянка та кулiнар
07.35 Дружина
09.00 Шеф-кухар країни
09.50 Околиця
10.25 Подорожуй свiтом
10.50 Крок до зiрок
11.45 Сiм чудес України
11.55 Ближче до народу
12.25 Золотий гусак
12.50 В гостях у Д. Гордона
13.40 Маю честь запросити
14.40 Легка атлетика. ЧС
18.10 Унiверситет зiрок
18.55 ЧУ. «Шахтар» 

(Донецьк) – 
«Металург» 
(Запорiжжя)

19.50 Головний аргумент
21.00 Пiдсумки дня
21.25 Баскетбол. ЧЄ серед 

чоловiкiв. Фiнал
22.10 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.40 Олiмпiйський виклик
00.00 М. Поплавський: 

Приречений на 
кохання

00.40 Клуб гумору
01.20 Пiдсумки дня
01.40 Баскетбол. ЧЄ серед 

чоловiкiв. Матч за 
третє мiсце

03.10 Книга.ua
03.30 Околиця
03.55 Доки батьки сплять
04.10 Надвечiр'я

Профiлактика
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ПРИКОРДОННИК

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

ФОТОКОНКУРС «КРАСУНЯ У ПОГОНАХ – 2013»

Бажаючі взяти участь у конкурсі мають надіслати до редакції газети «Прикордонник України» кольорові художні фото у стилі «мілітарі» в електронному або друкованому вигляді розміром від 10х15 до 30х40 см. Разом із фото має 
бути надана коротка інформація про конкурсантку (вік, освіта, військове звання, посада, вислуга років на військовій службі, сімейний стан, уподобання), а також поштова адреса та контактний телефон учасниці. Фото конкурсанток 
проходитимуть попередній відбір журі конкурсу. Найкращі з них будуть надруковані на шпальтах газет «Прикордонник України», «Народна армія» та «Іменем закону», а також розміщуватимуться на сайтах видань і відомств. За під-
сумками кожного місяця обиратиметься учасниця фінальної частини. У фінальній частині конкурсу дівчата змагатимуться у стрільбі з пістолета, водінні автомобіля та плаванні. Оголошення та нагородження переможниць конкурсу 
відбудеться в другій половині грудня 2013 року. Фото надсилайте за адресою: 02099, м. Київ, вул. Ялтинська, 11, редакція газети «Прикордонник України». Електронні адреси: FTP: ADPSU//Inform//All; kordo@ukr.net.

Анастасія БЕЛЬМАС, курсант 2 курсу інженерно-авіаційного 
факультету Харківського університету Повітряних Сил імені Івана 
Кожедуба. Захоплюється читанням книг, написанням віршів, 
фотографуванням. У вільний час грає у волейбол.

Леся ДЕМ´ЯНЧУК, старший солдат, слухач Кінологічного 
навчального центру ДПСУ. Уподобання: автомобілі, 
волейбол, фото, вишивка бісером.

Анна МУСІЄНКО, курсант 2 курсу інженерно-авіаційного 
факультету Харківського університету Повітряних Сил 
імені Івана Кожедуба. Захоплюється танцями. У вільний час 
полюбляє готувати, читати, дивитись футбол.
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З питань роЗміщення реклами на шпальтах гаЗети Звертатися у відділ реклами та договірної роботи Інформагентства держприкордонслужби україни За тел.: (044) 566-43-30

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

Колектив Сумського прикордонного 
загону сердечно вітає свого керівника 
полковника Павла Петровича ЛИСАКА 
з  Днем народження! Прийміть наші 
найщиріші вітання! Нехай доля буде 
до Вас привітною, життєва дорога буде 
чистою, і на ній зустрічаються лише 
вірні друзі та колеги! Бажаємо міцного 
здоров’я, щастя, родинного затишку, 
здійснення всіх мрій та задумів, успіхів 
у службі! Нехай кожен день приносить 
Вам радість і удачу, а життя буде 
сповнене щасливих моментів!

Командування та персонал Котовського 
прикордонного загону сердечно вітає з 
35-річчям начальника прикордонного 
загону підполковника Андрія 
Михайловича ІГНАТЬЄВА! Бажаємо 
Вам невичерпної життєвої енергії, 
міцного козацького здоров’я, бадьорості 
та натхнення, нових успішних здобутків 
у службі, сімейного затишку, надійних 
друзів, любові та поваги від людей !
Удачі, любові, здоров’я міцного,
Прихильності долі і щастя такого,
Щоб світ неозорий в обіймах стиснути,
І зір вечорових рукою сягнути.
Щоб успіхом ранні світанки займати
І в казку реальність життя обертати!

Колектив Білгород-Дністровського 
прикордонного загону сердечно вітає 
іменинників серпня: 
підполковників Андрія СІДЛЕЦЬКОГО, 
Володимира КАЧАНОВЕЦЬКОГО, 
майорів Івана РУСИНА, Віктора 
ДЮДЮНА, Юрія ПАЮКА, Валерія 
АНДРУЩЕНКО, капітанів Андрія 
ОСАДЧУКА, Романа ФЕДОРЧУКА, 
Сергія МОРОЗА, Тетяну ПОПУТЬКО, 
старшого лейтенанта Дмитра 
ЯРОВОГО, старшого прапорщика 
Сергія ШЕВЧУКА, прапорщиків 

Катерину КУЗЬМЕНКО, Тамару 
ФЕДЧИК, старшин Віктора 
ЛУК’ЯНЧУКА, Олександра ДЕДЕ, 
старшого солдата Тетяну ПАСАТ!
Щиро зичимо Вам міцного здоров’я, 
наснаги, особистого щастя, родинного 
благополуччя, достатку та успіхів у 
службі!

Керівництво і персонал ВПС «Рава-
Руська» Львівського прикордонного 
загону щиро вітає іменинників 
серпня: молодшого лейтенанта 
Володимира Ярославовича 
САМАРДАКА, старших прапорщиків  
Івана Мироновича САГІНА, Юрія 
Анатолійовича ГЛУЩЕНКА, Ярослава 
В’ячеславовича ІВАНЦЯ, прапорщиків  
Олесю Олександрівну СЕНАТОР,   
Івана Петровича ШТАНДЕРА, 
старшин Сергія Олександровича 
МОРОКУЄВА, Миколу Миколайовича 
ТЕРЛЕЦЬКОГО, Ігоря Осиповича 
ШАЛКЕВИЧА, старших сержантів 
Мар’яну Степанівну ГЕМБАЛЬСЬКУ,  
Мирона Романовича ВИШИНСЬКОГО, 
Андрія Ігоровича БІЛЕЦЬКОГО, 
Андрія Миколайовича ПАНАСА, 
Мар’яну Степанівну ДОБРІВСЬКУ, 
Оксану Володимирівну СІДЕЛЬНИК, 
молодших сержантів Андрія 
Євгеновича БУТЛЯРА, Надію 
Володимирівну ЯКОВЕЦЬ, Юрія 
Ярославовича СТАРЧАКА, Юрія 
Степановича ШУМИЛА, працівника 
Марію Олексіївну ПОБЕРЕЖНУ!
Бажаємо Вам міцного здоров’я,  щастя, 
успіхів і здобутків у всіх починаннях, 
сімейного благополуччя, досягнень у 
службі та всього найкращого в житті!

Керівництво і персонал ВПС 
«Пархоменкове»
вітає іменинників серпня: капітана 

Інесу Валеріївну ГУМЕНЮК, старшого 
лейтенанта Сергія Вікторовича 
ЗАГІРНОГО, старшого прапорщика 
Андрія Ярославовича ТИШКА, 
старшин Олександра Святославовича 
ПАРФЬОНОВА, Володимира 
Володимировича ГРАБОВСЬКОГО, 
старшого сержанта Артура 
Олеговича КОРОТЮКА, Степана 
Олександровича АБРАМЧУКА!
Бажаємо здоров’я, благополуччя, 
наснаги, процвітання та сімейного 
затишку!

Група ветеранів Одеського 
прикордонного загону щиро та 
сердечно вітає полковника запасу 
Леоніда Проковича КРИВЕНКА з 
95-річним ювілеєм та майора запасу 
Бориса Миколайовича ЧЕМЕРКА з 
70-річним ювілеєм. 
Бажаємо, щоб повсякденними 
супутниками на Вашому ветеранському 
шляху стали творча наснага, 
душевна щедрість і мудре слово. Хай 
здійснюються Ваші мрії та сподівання!

Рідні, близькі та друзі вітають з 
одруженням військовослужбовців 
ВПС «Рені» Ізмаїльсько прикордонного 
загону Юлію БРАЙЛОВСЬКУ та 
Миколу МАНІВСЬКОГО!
День єдиний у житті
Лиш такий буває.
Вас із створенням сім’ї
Вся рідня вітає.

Дві обручки золоті
Вас удвох з’єднали;
Зичим, щоб печалі всі
Дім ваш обминали.

Завжди в злагоді живіть,
Грошей наживайте,
Один одного любіть,
Хмарних днів не знайте!

Допоможіть врятувати дитину!
МИЛОСЕРДЯ

Після важкого перебігу двосторонньої 
пневмонії та інтенсивного лікування в Ін-
ституті педіатрії, акушерства і гінекології 
НАМН України чотирирічному Дмитру 
Хусенову лікарі поставили страшний діа-
гноз: «синдром Вільямса-Кемпбелла», 
рефлюкс-езофагіт та гіперплазія вилоч-
кової залози І-го ступеня. Це одна з важ-
ких вад розвитку бронхів, яка потребує 
тривалого і доволі коштовного лікування. 

«Прикордонник України» звертається до усіх небайдужих до 
чужого горя з проханням допомогти маленькому Дмитрику. Адже 
милосердя і добрі справи врятували у цьому світі життя сотень ти-
сяч дітей. Вірить у це і родина Хусенових.

Бажаючі можуть перевести кошти на рахунок батька хлопчика 
– Хусенова Дениса Анатолійовича (військовослужбовець Голов-
ного центру обробки спеціальної інформації ДПСУ). 

Номер карткового рахунку в ПАТ «ПриватБанк»:  
4405 8823 1179 1622.

1659 — перемога кримсько-
татарсько-козацького війська над 
російсько-козацькими військами 
у Конотопській битві.

1928 — Сталін висунув гас-
ло про загострення класової бо-
ротьби в міру просування до со-
ціалізму.

1972 — перший ядерний вибух 
на території України в промисло-
вих цілях, що відбувся на відстані 
2 км від селища Хрестище Харків-
ської області.


