
1ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ № 34, 13 вересня 2013 року

Державний кордон України перетнуло

2,4 млн. 
осіб

 538 тис. 
транспортних засобів>

Затримано 
за незаконне 
перетинання 
кордону

65 
осіб

Вилучено

17 од.
зброї

Затримано

на 379 тис. грн.
контрабандних товарів

з них 13
незаконних мігрантів

> > 69 од.
боєприпасів

ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

НА ДОЗВІЛЛІ

Програма телепередач 
на 16–22 вересня 

2013 року

8-11
стор.

ХОЧЕТЕ – ВІРТЕ, ХОЧЕТЕ – НІ

Існує багато різних прикмет,  повір’їв і забобонів  про п’ятницю 13. 
Кожному знайома ситуація, коли люди, налякані страшними історіями, 
кожне своє падіння,  невдачу й нещастя пов’язують саме з цим днем. 
Нехай то зламається машина, відключать електрику в будинку або 
звільнять з роботи – виходить, що все це неспроста. Деякі, особливо 
забобонні, замикаються на весь день у себе вдома, не відповідають на 
телефонні дзвінки, не дивляться у вікно і не відкривають нікому двері, 
чекаючи з нетерпінням тієї хвилини, коли цей день закінчиться.

Містика п’ятниці 13–го
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БУКВА ЗАКОНУ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ВІЗОВОГО РЕЖИМУ

В Адміністрації 
Держприкордонслужби працювали 
експерти Оціночної місії ЄС з метою 
аналізу прогресу у виконанні 1-ої 
фази Плану дій щодо лібералізації 
візового режиму.

Експерти ЄС відмітили 
позитивні зрушення

Антикорупційне законодавство:
терміни – чіткіші, а вимоги – жорсткіші

Окремі положення Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції» мали низку суттєвих 
прогалин і недоліків. З метою їх усунення 18 квітня 
та 14 травня нинішнього року Верховною Радою 
прийнято два закони, спрямовані на вдосконалення 
антикорупційного законодавства.

Сучасне суспільство вже дійшло до такого стану, 
коли для того, аби виділитися, потрібно всього–
на–всього не палити й не вживати алкоголю. Тому 
здоровий спосіб життя сьогодні, як–то кажуть, 
у тренді. Йде в ногу з останніми «модними 
тенденціями» й прикордонне відомство. Отож 
напередодні Дня фізичної культури та спорту 
в Україні (щороку відзначається в другу суботу 
вересня) «ПУ» розповідає, яким же чином 
Держприкордонслужба турбується про здоров’я 
свого персоналу та стимулює його до занять 
спортом. 

6
стор.

За здоров’ям – 
на спортмайданчик!

Антикорупційне законодавство:
терміни – чіткіші, а вимоги – жорсткіші

4
стор.

5
стор.

7
стор.
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НОВИНИ НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ

НА ВИМОГУ СЬОГОДЕННЯ ОСВІТА

Олег БОЙКО 

Глава Держави повідомив, що він висту-
пає за те, щоб кожен українець в міру своїх 
можливостей брав участь у популяризації 
спорту в нашій країні. Щоб батьки віддавали 
своїх дітей у спортивні секції, а влада ство-
рювала умови, аби ці секції були доступни-
ми. Спорт необхідно підтримувати на всіх 
рівнях. Для цього, на переконання Віктора 
Януковича, Національний олімпійський ко-
мітет разом з Урядом повинні сконцентру-
ватися на розвитку сучасної інфраструктури 
для спортсменів і водночас – зосередити 
свою увагу на роботі з молоддю. В Україні 
необхідно вдосконалити систему дитячо-
юнацького спорту, а для цього держава на 
всіх рівнях повинна сприяти популяризації 
спорту, і не лише професійного. Потрібно 
знайти методи заохочення українців до здо-
рового способу життя та охопити якомога 
більшу кількість громадян масовим спортом.

Президент України відмітив здобутки 
України в організації масштабних спор-
тивних подій на прикладі Євро-2012 та ви-
словив переконання в подальших успіхах. 
«Упевнений, що ми не менш успішно про-
ведемо ЄВРОБАСКЕТ-2015 і закріпимо по-
зитивний імідж України як спортивної та 
гостинної держави», – сказав Глава Держа-
ви. Щодо перспектив проведення в Україні 
Олімпіади-2022 Віктор Янукович зазначив, 
що на цьому етапі ми повинні сконцентру-
вати наші зусилля на «домашній» роботі. 
«Олімпіада повинна стати потужним пош-
товхом не тільки для розвитку та підтримки 
зимових видів спорту в нашій країні. Вона 
має стати новим локомотивом для економі-
ки західного регіону. Адже окрім стадіонів 
будуть збудовані дороги, залізниці, готелі 
та інженерні комунікації. Сподіваюся, що 
проект «Олімпійська надія-2022» збільшить 
інтерес молоді до занять саме зимовими 
видами спорту, тим більше, що для цього в 
Україні є всі природні умови», – зауважив 
Президент.

Як особистий приклад здорового спо-
собу життя Віктор Янукович повідомив, що 
він по можливості намагається не забувати 
про фізичні вправи. «Завжди намагаюся у 
цьому графіку знайти вільний час для занять 
великим тенісом і плаванням. Ну і, звичай-
но ж, ніхто не скасовував щоденну ранкову  
зарядку», – зазначив Президент.                   n

Здоров’я нації – основа життя
«Здоров’я нації, кожного українця – це основа щасливого та довгого 
життя. Держава робитиме все можливе, щоб кожен громадянин 
у будь–якому куточку країни мав можливість активно займатися 
фізичною культурою», – розповів Президент України Віктор 
Янукович у інтерв’ю журналу «Олімпійська арена», опублікованому 
напередодні Дня фізичної культури та спорту.

Час підключатися Дипломи стануть 
англомовними
З 2014 року всі випускники українських 
ВНЗ отримуватимуть додаток до диплома 
європейського зразка. 

Олександр ТИХОНОВ 

Система електронної взаємо-
дії органів виконавчої влади ство-
рена ще  2012 року. Вона дозволяє 
здійснювати обмін електронни-
ми документами між органами  
виконавчої влади та підвищує 
ефективність держуправління. Як 
повідомив Володимир Семино-
женко, до Системи вже підклю-
чено всі 82 центральні органи ви-
конавчої влади. «Сьогодні робочі 
місця діловодів усіх центральних 
органів влади організовано таким 
чином, щоб мати змогу здійсню-
вати документообіг шляхом над-
силання електронних копій доку-
ментів, підписаних електронним 
цифровим підписом», – сказав 
він. Але для повноцінної роботи 
з електронними документами по-
трібно провести інтеграцію Сис-
теми з відомчими системами елек-
тронного документообігу органів 

виконавчої влади. На сьогодні 
вже інтегровано системи елек-
тронного документообігу 12 ор-
ганів виконавчої влади. Першим 
підключення до модернізованої 
версії СЕВ ОВВ виконав Секрета-
ріат Кабінету Міністрів України. 
Відтепер Уряд матиме необхідні 
технологічні можливості для над-
силання та отримання електрон-
них документів в автоматичному 
режимі системою електронного 
документообігу Секретаріату Ка-
бінету Міністрів.

За словами керівника Держ-
інформнауки станом на сьогодні 
Секретаріат Кабінету Міністрів 
України, міністерства і централь-
ні органи виконавчої влади уже 
передали один одному понад 25 
тисяч електронних документів. 
«Ми ретельно відпрацьовуємо 
систему обміну електронними 
документами до деталей, щоб 
усунути помилки та унемож-
ливити збої в роботі. Це досить 
масштабна робота, яка потребує 
часу», – зазначив Володимир Се-
миноженко. Також здійснюються 
заходи з побудови комплексної 
системи захисту інформації та 
подальшої її атестації в Держав-
ній службі спеціального зв’язку 
та захисту інформації.                    n

Сьогодні проводиться активна робота з організації 
підключення систем електронного документообігу 
центральних органів влади та впровадженні 

електронного цифрового підпису. 
Про це заявив голова Державного 
агентства з питань науки, інновацій 
та інформатизації Володимир 
Семиноженко, повідомляє прес–служба 
Держінформнауки. 

Андрій ГЕРАСИМКІВ

Уряд вніс зміни до Поста-
нови КМУ від 12 листопада 
1997 р. «Про документи про 
освіту та вчені звання». Відтак 
із 1 січня 2014 року усі додат-
ки до диплома про вищу освіту 
стануть європейського зразка 
(Diploma supplement) і будуть 
надруковані українською та 
англійською мовами. Дані змі-
ни запроваджені на виконання 
зобов’язань України як країни-
учасниці Болонського процесу.

Diploma supplement є од-
ним із ключових документів 
«Europass» – узгодженої систе-
ми функціонування служби по-
шуку роботи і місця навчання в 
європейських країнах, а також 
єдиного формату документів, 
які супроводжують цей процес.

Новий додаток до дипло-
ма надаватиме можливість 
об’єктивної оцінки кваліфі-
кації (ступеня) освіти, здобу-

тої випускником українського 
вишу. Він міститиме розшире-
ну інформацію про отриману 
кваліфікацію та навчальні до-
сягнення випускника ВНЗ, 
необхідну для забезпечення 
міжнародної зрозумілості та за-
кордонного визнання, отрима-
ного випускником диплома про 
вищу освіту.

Додаток до диплома є 
обов’язковим документом у 
переважній більшості країн Бо-
лонського процесу і видається 
разом із дипломом про вищу 
освіту. Більшість країн без цьо-
го додатка взагалі не визнають 
дипломи про вищу освіту. Отож 
тепер українські дипломи з та-
ким додатком адекватно оці-
нюватимуть у будь-якій країні 
Болонського простору.

Крім того, наявність додат-
ка сприятиме підвищенню кон-
курентоздатності випускників 
українських вищих навчальних 
закладів як на внутрішньому, 
так і на зовнішньому ринках 
праці.                                              n

n Рекорди 
аеропорту «Київ»

Загальний пасажиропотік у 
міжнародному аеропорту «Київ» 
за 8 місяців нинішнього року 
зріс на 144,6% у порівнянні з 
аналогічним періодом минулого 
року. Якщо бути точнішими, 
то з січня по серпень 2012 року 
загальна кількість пасажирів 
становила 501 344 особи, а за 
цей же період нинішнього через 
аеропорт «Київ» пройшло  
1 226 282 пасажири. Варто сказати, 
що зросла й кількість рейсів. 
Якщо торік тут було оформлено 
14 422 рейси, то в поточному році 
ця цифра збільшилася на 68% і 
становила вже  24 246. Переважну 
більшість пасажирів (906 865 осіб) 
було перевезено на міжнародних 
рейсах. Найпопулярнішими 
зарубіжними напрямками стали 
Москва, Дортмунд і Венеція. А 
ось найактивнішими напрямками 
в межах України стали 
Сімферополь, Донецьк та Одеса.

Валентина ЛАЗАРЧУК

n Останній 
призов

Кабінет Міністрів України 
прийняв розпорядження, 
згідно з яким чисельність 
призовників на строкову 
службу восени цього року 
становитиме 10,8 тис. осіб. До 
лав Збройних Сил буде призвано 
5 тисяч юнаків. Ще 4 тисячі 800 
новобранців буде направлено 
до підрозділів Внутрішніх 
військ МВС, і 1 тисячу – до 
Державної спеціальної служби 
транспорту.  Вже з 2014 року 
очікується повний перехід на 
контрактну армію. Відповідно, 
через скасування призова в 
армію планується скоротити 
чисельність особового складу 
військкоматів удвічі.

Наталія УСТЬЯНЦЕВА

n В Україні 
збудують дві 
біоенергетичні 
ТЕС

До кінця 2016 року 
компанія EIG Engineering 
(одна з провідних вітчизняних 
компаній, що спеціалізується 
на реалізації інвестиційних 
проектів у сфері альтернативної 
енергетики) планує збудувати 
дві теплові електростанції на 
твердому біопаливі загальною 
потужністю 40 МВт. Перша 
станція потужністю 20 МВт 
буде споруджена в м. Дубровиця 
Рівненської області. Другу 
ТЕС аналогічної потужності 
компанія має намір збудувати 
в м. Городня Чернігівської 
області». В якості палива у 
них використовуватиметься 
деревна тріска. Паливо для 
ТЕС закуповуватиметься 
в державних лісових 
господарствах, розташованих 
у радіусі до 150 км від нових 
об’єктів. Передбачається, 
що частина «зеленої» 
електроенергії, виробленої на 
нових ТЕС, продаватиметься в 
об’єднану енергетичну систему 
України.

 Юрій ЗАНОЗ
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ГАРЯЧІ БУДНІНА КОНТРОЛІ ГОЛОВИ ДПСУ

ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

МОЛОДЕ ПОПОВНЕННЯ

Володимир ШЕРЕМЕТ 

Передусім він прибув до 
Львівського прикордонного 
загону. Там Микола Литвин 
оглянув відреконструйовані 
приміщення органу охорони 
держкордону, центру управ-
ління службою, а також музей 
історії прикордонного загону. 
Згодом Голова Служби озна-
йомився з ходом виконання 
робіт у Навчальному кіноло-
гічному центрі у місті Великі 
Мости. Окрім того, очільник 
відомства провів зустріч із 
представниками Міжнарод-
ної організації з міграції, яка, 
власне, й фінансує проведення  

таких робіт. Також Микола  
Михайлович побував у відділі 
прикордонної служби «Грушів» 
Львівського загону. Зовсім не-
щодавно тут було проведено ка-
пітальну реконструкцію і тепер 
«Грушів» відповідає всім євро-
пейським стандартам. 

У новозбудованому пунк-
ті пропуску «Будомеж», що на 
польській стороні, генерал армії 
України Микола Литвин разом 
із комендантом Бещадського 
відділу Прикордонної варти Рес-
публіки Польща полковником 
Вальдемаром Скарбеком огля-
нув його інфраструктуру. Побу-
вавши у службових приміщен-
нях, Голова Служби висловив 
надію, що до кінця нинішнього 
року даний пункт пропуску по-

чне функціонувати. Варто до-
дати, що він стане вже третім 
пропускним пунктом, у якому 
здійснюватиметься спільний 
контроль – українські прикор-
донники виконуватимуть свої 
обов’язки на польській стороні.

На другий день свого візиту 
генерал армії України Мико-
ла Литвин відвідав відділ при-
кордонної служби «Смільниця» 
Мостиського загону. Тут він 
оглянув побудований за кошти 
Європейського Союзу пункт 
тимчасового тримання, а та-
кож провів зустріч із польськи-

ми колегами в пункті пропуску 
«Смільниця – Кросценко».

Робочу нараду за підсумка-
ми візиту Голова Служби про-
вів у міжнародному аеропорту 
«Львів» ім. Данила Галицького. 
На ній були присутні: керівний 
склад управління Західного ре-
гіонального управління  та всі 
начальники органів охорони 
державного кордону. Тут очіль-
ник відомства підбив підсумки 
вже досягнутих успіхів Служби, 
а також визначив основні на-
прями, що потребують допра-
цювання.                                      n 

Успіхи там, 
де працюють
У Західному регіональному управлінні з 
робочою поїздкою побував Голова Державної 
прикордонної служби України генерал армії 
України Микола Литвин. 

Іван ГАЛКІН 

Європейські Дні Добросусід-
ства сьогодні – це одна з важли-
вих складових міжрегіонально-
го співробітництва та розвитку 
прикордонних взаємовідносин 
між Україною та Республікою 
Польща. Нинішнього року свят-
кові заходи проходили під гаслом 
«Від регіонального добросусід-
ства до міждержавного партнер-
ства». Особливістю проведення 
подібних святкувань є місце їх 
розташування – безпосередньо 
на кордоні, що об’єднало чимало 
громадян обох держав. 

Як і в попередні роки, пер-
сонал Мостиського прикордон-
ного загону брав активну участь 
у проведенні заходів. Завдяки 
якісній роботі правоохоронців 
громадяни обох держав та гості 
свята швидко та зручно перети-

нали кордон поза пунктом про-
пуску. 

У рамках заходів відбувся 
святковий концерт, на якому 
виступили естрадні виконавці 
України та Польщі, зведений ду-
ховий оркестр Підкарпатського 
воєводства та фольклорні ко-
лективи. Окрім того, було ор-
ганізовано ярмарок та святкову 
дискотеку.

Європейські дні добросусід-
ства тривали 2 дні. За цей час 
прикордонники оформили по-
над 11,5 тис. громадян. Варто 
підкреслити, що під час заходів 
не виникало жодних конфлікт-
них ситуацій.

Обидві сторони отримали 
позитивні відгуки організаторів 
та гостей свята, а персонал Мос-
тиського прикордонного загону 
– цінний досвід забезпечення 
масових громадських заходів і 
охорони кордону в доволі не-
звичних умовах.                            n

Від сусідства – 
до партнерства
На кордоні між селами Нижанковичі (Україна) та 
Мальховіци (Республіка Польща) (ділянка відділу 
прикордонної служби «Нижанковичі» Мостиського 
загону) пройшли вже традиційні святкові заходи 
Європейських Днів Добросусідства «Кордон – 480». 

Володимир ЗАХАРЧУК

Традиційно у прикордонній «альма-
матер» цій події приділяється велика увага, 
адже Військова присяга – це найсвященні-
ша клятва в житті кожного військовослуж-
бовця. У цьогорічному святковому заході 
взяли участь заступник директора Депар-
таменту персоналу АДПСУ генерал-майор 
Юрій Облаухов, керівники органів місцево-
го самоврядування та навчальних закладів 
Хмельницька. Побачити своїх дітей, змуж-
нілих і засмаглих після навчального табір-
ного збору, приїхали рідні та близькі цього-
річних першокурсників.

Юрій Іванович, звертаючись до присут-
ніх із вітальним словом, наголосив, що вступ 

людини до вищого військового навчального 
закладу та її вибір на користь служіння Бать-
ківщині свідчать про особливу життєву та 
громадянську позицію, особливий підхід до 
визначення своєї ролі як захисника Вітчизни. 

– З моменту складання присяги, – про-
довжив Юрій Облаухов, – курсанти беруть 
на себе відповідальність за виконання кон-
ституційного обов’язку перед українським 
народом. Як майбутні офіцери, вони повин-
ні неухильно дотримуватися принципів вер-
ховенства права, виховувати в собі високі 
професійні та моральні якості, бути відда-
ними синами й доньками України.

З першою визначною подією у вій-
ськовому житті курсантів привітав і ректор 
Націо нальної академії Державної прикор-
донної служби України генерал-лейтенант 
Валерій Райко. Він висловив упевненість 
у тому, що майбутні прикордонники гідно 
стоятимуть на варті державних кордонів, 
віддано захищаючи інтереси своєї країни. 

Проголосивши перед строєм священні 
слова Військової присяги, першокурсники 
повноцінно ступили на шлях захисників рубе-

жу своєї держави. Після чотирьох років нелег-
кого навчання в стінах прикордонної альма-
матер кожен з них зрештою одягне омріяні 
офіцерські погони.

Завершальним акордом урочистих захо-
дів став святковий концерт для винуватців і 
гостей свята.                                                        n 

На вірність народу присягнули
Новоспечені курсанти 
Національної академії Державної 
прикордонної служби України 
урочисто присягнули на вірність 
українському народу.

n Напад 
на «Засаду»

«Життя чи готівка»,–  з 
такою пропозицією звернулися 
до продавчині кафе «Засада», 
що в містечку Оршанець під 
Черкасами двоє грабіжників. 
Для переконливості нападники 
– чоловік та жінка – дістали 
ножа. Вони не врахували, що 
місце злочину не звичайне, адже 
концентрація правоохоронців 
біля Навчального центру 
ДПСУ значно вища, ніж 
середньостатистична по країні. 
Прикордонники помітили 
як грабіжники зникли в 
лісі неподалік. За гарячими 
слідами охоронці рубежу 
під керівництвом чергового 
Навчального  центру виявили 
підвипивших  нападників. Ті 
вдавали, що не знають одне 
одного і про що мова, але 
працівниця «Засади» впізнала 
в них недавніх візитерів. Горе-
злочинців передали в міліцію. 

Сергій ПОЛІЩУК

n Джентельмени
невдачі
Двоє донеччан намагалися 

доволі нехитрим способом 
вивезти до Росії чималеньку 
партію цигарок. Але 
прикордонників відділу 
«Біловодськ», що на Луганщині, 
зловмисникам провести не 
вдалося. Під час спеціальних 
заходів у контрольованому 
прикордонному районі 
правоохоронці зупинили 
мікроавтобус «Мерседес». 
Чоловіки як ні в чому не бувало 
пред’явили товаро-супровідні 
документи на перевезення 
побутової хімії. Незрозумілим 
залишається одне – на що ж вони 
сподівалися, адже у вантажному 
відсіку прикордонники не 
знайшли жодної одиниці 
товару, зазначеного в документі. 
Знахідкою ж виявилися 70,5 
тисячі пачок сигарет. Авто  з 
вантажем вилучено та передано 
представникам Луганської 
митниці. Попередньо товар 
оцінили в майже 700 тис. гривень.

Віталій ГОРДІЙЧУК

nЖіноча 
сумочка 
з секретом

Донецькі прикордонники 
спільно з працівниками митниці 
запобігли спробі вивозу з 
України великої суми валюти. 
Під час здійснення оформлення 
потяга «Москва – Адлер» у 
пункті пропуску «Іловайськ» 
увагу прикордонного наряду 
привернула громадянка Росії, 
яка не змогла опанувати своє 
хвилювання. Як виявилося 
згодом – неспроста. Серед 
особистих речей жінки 
правоохоронці знайшли пакунок 
з грошима. Загалом пасажирка 
намагалася перевезти 4,135 
млн. російських рублів. Згідно 
з чинним законодавством 
України з них вилучили понад 
3 мільйони, що в еквіваленті 
дорівнює майже 900 тис. 
гривень.

Василь КАКАДІЙ
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БУКВА ЗАКОНУ

Заступник директора 
Міжнародно-правового депар-
таменту – начальник управління 
правового çабеçпечення АДПСУ
генерал-майор юстиöії 
Максим МИХЕªНКО

За оцінками народних депу-
татів України корупція в Україні 
перетворилася на одну з головних 
загроз нацбезпеці та демокра-
тичному розвитку держави. Така 
ситуа ція підтверджується виснов-
ками вітчизняних і зарубіжних 
експертів. Так, згідно з досліджен-
нями міжнародної організації 
“Transparency International”  2012 
року Україна за рівнем корумпова-
ності зайняла 144 місце серед 176 
країн світу.

Зважаючи на європейські пер-
спективи України, а також з ме-
тою виконання взятих Україною 
зобов’язань перед Радою Європи, 
Верховна Рада України продовжує 
вживати заходи з побудови ефек-
тивного механізму запобігання та 
протидії корупції. З цього приводу 
необхідно нагадати, що 7 квітня 
2011 року було прийнято Закон 
України «Про засади запобігання і 
протидії корупції», який визначив 
основні принципи запобігання та 
протидії корупції в публічній і при-
ватній сферах суспільних відносин.

Водночас окремі положення 
цього документа мали низку сут-
тєвих прогалин і недоліків, існу-
вання яких надавало можливість 
деяким особам ухилятися від від-
повідальності за корупційні пра-
вопорушення. З метою усунення 
цих прогалин 18 квітня та 14 трав-
ня нинішнього року Верховною 
Радою прийнято два закони, спря-
мовані на вдосконалення антико-
рупційного законодавства.

Законом України від 18 квітня 
2013 року «Про внесення çмін до 
деякиõ çаконодавчиõ актів України 
ùодо приведення наöіонального çа-
конодавства у відповідність іç стан-
дартами Кримінальної конвенöії 
про боротьбу ç корупöіºю» внесено 
зміни щодо відповідальності за 
корупційні правопорушення, зо-
крема, термін «хабар» замінено 
поняттям «неправомірна виго-
да», яке передбачене Криміналь-
ною конвенцією проти корупції 
та охоп лює не лише матеріальні 
предмети, а й немайнові вигоди.

Ведучи мову про заміну тер-
міну «хабар» слід зазначати, що в 

статтях 368 і 369 Кримінального 
кодексу України використовува-
лося поняття «хабар», проте його 
зміст законом не визначено. При 
цьому, як передбачено постано-
вою Пленуму Верховного Суду 
України від 26 квітня 2002 року 
№ 5 «Про судову практику у спра-
вах про хабарництво», предмет 
хабара має виключно майновий 
характер. Ним можуть бути майно, 
право на нього, будь-які дії майно-
вого характеру (передача майно-
вих вигод, відмова від них, відмо-
ва від прав на майно, безоплатне 
надання послуг, санаторних чи 
туристичних путівок, проведення 
будівельних або ремонтних робіт 
тощо). Послуги, пільги і переваги, 
які не мають майнового характеру 
(похвальні характеристики чи ви-
ступ у пресі, надання престижної 
роботи тощо), не можуть визнава-
тися предметом хабара.

Водночас у Кримінальній кон-
венції про боротьбу з корупцією 
використовується поняття «не-
правомірна вигода». Дане поняття 
охоплює грошові кошти або інше 
майно, переваги, пільги, послуги, 
нематеріальні активи, що їх без 
законних підстав обіцяють, про-
понують, надають або одержують 
безоплатно чи за ціною, нижчою 
за мінімальну ринкову. Таким чи-
ном, поняття «неправомірна виго-
да» є значно ширшим порівняно з 
поняттям «хабар». 

З метою узгодженості та чіткос-
ті застосування «базових понять» 
було внесено зміни в законодав-
ство. У новій редакції викладено 
ст. 368 Кримінального кодексу 
України, яка раніше мала назву 
«Отримання хабара». Після змін ця 
стаття має назву «Прийняття про-
позиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди службовою 
особою». Замість терміну «хабар» у 
цій статті та в інших нормах зако-
нодавства буде вживатися термін 
«неправомірна вигода». 

Ще одним наслідком відходу 
від подвійної термінології «хабар/
неправомірна вигода» стало ска-
сування адміністративної відпові-
дальності за колишньою статтею 
172-3 КУпАП «Пропозиція або 
надання неправомірної вигоди» та 
встановлення кримінальної відпо-
відальності за це правопорушення 
новою редакцією статті 369 КК 
«Пропозиція або надання непра-
вомірної вигоди», яка передбачає 
відповідальність за надання (про-
позицію) неправомірної вигоди не 
лише службовій особі, а й третій 
особі. 

Безперечно, не може залиша-
тися поза увагою і встановлення 
більш жорстких порівняно з по-
передніми санкцій за одержання 
неправомірної вигоди службовою 
особою. 

Крім вищезазначеного, змі-
нено умови для можливого звіль-
нення від кримінальної відпові-
дальності особи, яка пропонувала, 
обіцяла чи надала неправомірну 
вигоду. Для цього є обов’язковим 
поєднання двох чинників: стосов-
но особи було вчинено дії щодо 
вимагання неправомірної виго-
ди й після пропозиції, обіцянки 

чи надання неправомірної виго-
ди вона до повідомлення їй про 
підозру у вчиненні нею злочину 
добровільно заявила про те, що 
сталося, органу, службова особа 
якого згідно із законом має право 
повідомляти про підозру. Раніше 
для звільнення від кримінальної 
відповідальності було достатньо 
лише однієї з цих умов. 

Законом України від 14 травня 
2013 року «Про внесення çмін до 
деякиõ çаконодавчиõ актів України 
ùодо реаліçаöії державної антико-
рупöійної політики» внесено низку 
змін до Закону України «Про за-
сади запобігання і протидії коруп-
ції».

Зокрема, розширено зміст по-
нять «близькі родичі» та «конфлікт 
інтересів». До близьких родичів 
тепер також належать вітчим, ма-
чуха, пасинок, падчерка, прадід, 
прабаба, внук, внучка, правнук, 
правнучка, опікун чи піклуваль-
ник, особа, яка перебуває під опі-
кою або піклуванням. 

Обмеження щодо роботи 
близьких осіб поширено на осіб, 
які працюють в галузі освіти, нау-
ки, культури, охорони здоров’я, 
фізичної культури і спорту, со-
ціального захисту державних ор-
ганів. Управлінням правового за-
безпечення АДПСУ вважається, 
що госпіталі, навчальні заклади, 
ансамбль, інші заклади Держпри-
кордонслужби до таких державних 
органів не належать.

Згідно із змінами, конфлікт 
інтересів – це суперечність між 
службовими повноваженнями 
та особистими майновими, не-
майновими інтересами не лише 
самої особи а й близьких їй осіб, 
наявність якої може вплинути на 
об’єктивність або неупередженість 
прийняття рішень, а також на вчи-
нення чи невчинення дій під час 
виконання наданих їй службових 
повноважень.

Цим же законом впорядкова-
но порядок проведення спеціаль-
ної перевірки. Зокрема, спеціаль-
на перевірка не проводиться щодо 
кандидата на посаду, який пере-
буває на посаді в державному ор-
гані та призначається в порядку 
переведення на посаду в іншому 
державному органі. Кандидат на 
посаду, стосовно якого спеціальна 
перевірка вже проводилася, при 
призначенні, переведенні на по-
саду до іншого державного органу, 
повідомляє про це відповідний 
орган, який в установленому по-
рядку запитує інформацію щодо її 
результатів. 

У разі встановлення за резуль-
татами спеціальної перевірки фак-
ту розбіжностей у поданих претен-
дентом на посаду автобіографії та/
або декларації про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансо-
вого характеру за минулий рік по-
садовою особою, яка проводить 
спеціальну перевірку, надається 
можливість претенденту на по-
саду протягом п’яти робочих днів 
надати письмове пояснення за та-
ким фактом та/або виправити таку 
розбіжність.

У разі встановлення за резуль-
татами спеціальної перевірки та 

розгляду вищезазначених пояс-
нень претендента на посаду факту 
подання ним підроблених доку-
ментів або неправдивих відомос-
тей, посадова особа, яка здійснює 
призначення на цю посаду, по-
відомляє протягом трьох робочих 
днів про виявлений факт право-
охоронні органи та відмовляє пре-
тенденту у призначенні на посаду.

Крім того, цим законом уточ-
нено питання щодо фінансово-
го контролю. Зокрема, суб’єкти 
декларування, які звільняються 
або іншим чином припиняють 
діяльність, пов’язану з виконан-
ням функцій держави подають 
декларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансо-
вого характеру за період, не охоп-
лений раніше поданими декла-
раціями. Суб’єкти декларування, 
які звільнилися або іншим чином 
припинили діяльність, пов’язану 
з виконанням функцій держа-
ви, зобов’язані протягом одного 
року подавати за своїм останнім 
місцем роботи (служби) деклара-
цію про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового харак-
теру за минулий рік.

З метою забезпечення від-
критості діяльності осіб, уповно-
важених на виконання функцій 
держави або місцевого самовря-
дування, уповноваженими під-
розділами проводяться перевірка 
фактів своєчасності подання де-
кларацій, перевірка декларацій 
на наявність конфлікту інтер-
есів, – логічний і арифметичний 
контроль декларацій. Перевірка 
факту своєчасності подання де-
кларації здійснюється протягом 
15 робочих днів з дня, у який 
така декларація повинна бути 
подана. Перевірка декларації на 
наявність конфлікту інтересів 
суб’єкта декларування здійсню-
ється протягом 30 днів з дня по-
дання декларації і полягає у по-
рівнянні службових обов’язків 

суб’єкта декларування з його та 
членів його сім’ї фінансовими 
інтересами. Логічний та арифме-
тичний контроль декларації здій-
снюється протягом 30 днів з дня 
подання декларації.

У разі виявлення під час пере-
вірки декларації арифметичних 
або логічних помилок уповнова-
жений підрозділ з питань запобі-
гання та виявлення корупції невід-
кладно письмово повідомляє про 
це відповідного суб’єкта деклару-
вання, який має право протягом 5 
днів з дня отримання такого пові-
домлення подати уповноважено-
му підрозділу письмове пояснення 
та/або виправлену декларацію. 
У разі встановлення за результа-
тами передбачених цією статтею 
перевірок ознак правопорушення 
упов новажений підрозділ письмо-
во повідомляє керівника відповід-
ного державного органу та право-
охоронні органи.

Уточнено й деталізовано фор-
му декларації з метою забезпе-
чення можливості виявлення на її 
підставі конфлікту інтересів. На-
приклад, відповідь про наявність 
вкладів у банках надаватиметься із 
зазначенням найменування банку. 
Також визначено, що поле декла-
рації «сума витрат декларації на 
придбання у власність/оренду чи 
на інше право користування» за-
повнюється, якщо разова витрата 
(вклад/внесок) по кожній із за-
значених позицій у звітному році 
дорівнює або перевищує 80 тис. 
гривень (було – 150 тис. гривень).

 Деталізовано обов’язки особи 
у разі наявності конфлікту інтере-
сів – повідомляти безпосередньо-
го керівника не просто невідклад-
но, а письмово. 

Запроваджено проведення ан-
тикорупційної експертизи як чин-
них нормативно-правових актів, 
так і їх проектів. Антикорупційна 
експертиза здійснюється Мініс-
терством юстиції України, крім 
антикорупційної експертизи про-
ектів, внесених на розгляд Вер-
ховної Ради України народними 
депутатами України, яка здійсню-
ється комітетом Верховної Ради 
України, до предмета відання яко-
го належить питання боротьби з 
корупцією.                                           n

Антикорупційне законодавство:
терміни – чіткіші, а вимоги – жорсткіші

Стаття 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 
службовою особою 

1. Прийняття службовою особою пропозиції чи обіцянки надати їй або третій особі 
неправомірну вигоду за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах 
того, хто пропонує або обіцяє неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи 
будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища –

караються штрафом від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років.

2. Одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе чи третьої особи 
за вчинення чи невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в 
інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службо-
вого становища –

карається штрафом від однієї тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або по-
збавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обій мати 
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеці-
альною конфіскацією.

3. Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, предметом якого була не-
правомірна вигода у значному розмірі, –

карається штрафом від тисячі п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з по-
збавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 
трьох років та зі спеціальною конфіскацією.

4. Діяння, передбачене частиною другою або третьою цієї статті, предметом якого 
була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка зай-
має відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, 
або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, –

карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням 
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, 
зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.

5. Діяння, передбачене частиною другою, третьою або четвертою цієї статті, 
предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, або вчинене 
службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, –

карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбав-
ленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 
років, зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.

Примітка. 
1. Неправомірною вигодою в значному розмірі вважається вигода, що в сто і 

більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому роз-
мірі – така, що у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян, в особливо великому розмірі – така, що у п’ятсот і більше разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

2. Службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368 та 
382 цього Кодексу є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364 цього Кодек-
су, посади яких згідно зі статтею 6 Закону України “Про державну службу” віднесені 
до посад державної служби підгруп I-4, II-2, II-3, II-4, III-1, III-2, III-3, III-4, 
IV-1, IV-2, IV-3, судді, прокурори і слідчі, а також інші, крім зазначених у пункті 
2-1 примітки до цієї статті, керівники та заступники керівників органів місцевого 
самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць.
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ЗА ЧИСТОТУ ЛАВ

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ВІЗОВОГО РЕЖИМУ

Мирон СИДОР 

Протягом найближчих трьох місяців на базі 
Харківського регіонального інституту державно-
го управління Національної академії державного 
управління при Президентові України проводи-
тимуться навчання щодо попередження проявів 
корупції в органах влади. Взяти участь у цих семі-
нарах були запрошені й представники Держпри-
кордонслужби регіону. У зв’язку з цим начальником 
Східного регіонального управління ДПСУ генерал-
лейтенантом Андрієм Кучеренком було прийнято 
рішення скористатися слушною нагодою та залучи-
ти до навчання якомога більше персоналу.

Як зауважив заступник директора з коротко-
термінового підвищення кваліфікації Харківсько-
го регіонального інституту державного управлін-
ня Володимир Золотарьов, це сприятиме фаховій 
підготовці прикордонників, підвищить рівень 
їхньої професійної компетенції, базових навиків 
і вмінь, необхідних для ефективного вирішення 
завдань управлінської діяльності щодо попере-
дження проявів корупції.

Семінари проводять досвідчені викладачі: 
кандидат юридичних наук доцент кафедри права 
та євроінтеграції Микола Тучак, начальник від-
ділу з питань запобігання та протидії корупції 
апарату Харківської облдержадміністрації Віталій 
Мухар, а також фахівці з юриспруденції провід-
них навчальних закладів м. Харкова. Під час лек-
цій слухачам надаються роз’яснення спеціальних 
обмежень на державній службі та особливостей 

при притягненні до відповідальності за вчинення 
корупції або інших корупційних діянь.

Протягом двох тижнів проведено чотири 
семінари-тренінги, на яких побувало 60 праців-
ників і військовослужбовців управління та орга-
нів охорони державного кордону регіонального 
управління. Попереду ще 22 таких заняття.

– За цей день занять я дізналася досить багато 
цікавих нюансів, передбачених Законом України 
«Про засади запобігання і протидії корупції», – 
ділиться враженнями старший інспектор прикор-
донної служби Світлана Поемчук. – Насамперед 
– це кваліфікація і склад злочинів, пов’язаних із 
корупцією, провадження у справах про корупцій-
ні правопорушення, порядок проведення службо-
вого розслідування тощо.

Після тренінгів кожному слухачу вручають 
відповідні сертифікати, а також спеціально роз-
роблені навчально-методичні матеріали. Однак 
на цьому заходи, що проводяться в регіонально-
му управлінні, не завершуються. Є домовленість з 
пенітенціарною службою регіону, за якою персо-
нал Східного регіонального управління ДПСУ не-
великими групами зможе наглядно ознайомитися 
з умовами тримання підозрюваних в ізоляторах 
тимчасового тримання та відчути ту специфічну 
атмосферу, яка панує в місцях позбавлення волі.

Керівництво Східного регіонального управ-
ління ДПСУ переконане, що весь цей комплекс 
заходів вплине на свідомість кожного охоронця 
рубежу, значно покращить військову дисципліну 
в підпорядкованих органах і підрозділах, а також 
значною мірою запобігатиме корупційним про-
явам в прикордонних колективах.     n

Краще попередити, 
ніж потім боротися 
з наслідками

Сто відсотків персоналу Східного регіонального 
управління ДПСУ та Харківського прикордонного 
загону у вересні – листопаді нинішнього року візьмуть 
участь у тематичних семінарах–тренінгах з питань 
запобігання проявам корупції.

Наталія УСТЬЯНЦЕВА 

Для того аби українці таки 
отримали змогу вільно перети-
нати кордони з країнами ЄС, 
наша держава вже протягом 
кількох років втілює у життя 
низку програм, направлених на 
гармонізацію законодавства у 
сфері регулювання міграційних 
процесів, посилення безпеки на 
державному кордоні, забезпе-
чення прав та свобод громадян 
тощо.

В Адміністрації Держпри-
кордонслужби під час кон-
сультацій з європейськими 
експертами обговорювалися 
питання реалізації Концепції 
та Програми розвитку на пері-
од до 2015 року, удосконалення 
правового регулювання діяль-
ності прикордонного відом-
ства та договірно-правового 
оформлення державного кор-
дону, міжнародного співро-
бітництва, реалізації проектів 
технічної допомоги, виконан-
ня Угоди між Україною та ЄС 
про реадмісію осіб та інші. 
Але найголовнішим всього ві-
зового діалогу було звітуван-
ня ДПСУ про стан прогресу у 
впровадженні інтегрованого 
управління кордонами.

 – Ми вимагаємо від на-
шого персоналу працювати на 

контрасті, щоб якість роботи 
наших людей була кращою, ніж 
у наших сусідів, будь-яких —  за-
значив директор Міжнародно-
правового департаменту АДПСУ 
генерал-лейтенант Олександр 
Мельников.

У свою чергу експерти Мі-
сії подякували прикордонни-
кам за проведені консультації, 
змістовні доповіді та навіть 
зробили попередні висновки. 
А саме – в Україні прийняті 
усі необхідні законодавчі акти 
з прикордонних питань (як у 
рамках виконання І-ої фази ві-
зової лібералізації, так і загалом 
у сфері управління кордонами). 
От наприклад, внесено зміни 
до Закону «Про відповідаль-
ність повітряних перевізників 
за перевезення пасажирів через 
державний кордон України без 
належних документів для в’їзду 
в Україну», опрацьовано новий 
Закон України «Про біженців та 
осіб, які потребують додатково-
го або тимчасового захисту».

Крім того, досягнуто сут-
тєвих зрушень щодо демарка-
ції кордонів. На сьогодні лінію 
державного кордону з країнами 
ЄС у договірно-правовому від-
ношенні повністю визначено. 
З Молдовою лінію кордону 

продемарковано на 95%. Пов-
ністю завершити цей процес 
планується до кінця нинішньо-
го року. Розпочато демаркацію 
українсько-російського кордо-
ну, де перший знак встановлено  
2012 року. Також планується роз-
почати демаркацію українсько-
білоруського кордону.

Окрім того, здійснюються 
активні та послідовні заходи з 
імплементації законодавства 
з питань управління кордона-
ми та інституційного розви-
тку Державної прикордонної 
служби України. Крім цього, 
експерти відзначили позитивні 
зрушення в удосконаленні між-
відомчої взаємодії на централь-
ному рівні. Водночас представ-
ники ЄС негативно оцінили 
відсутність у ДПСУ слідчих по-
вноважень та доступу до баз 
даних правоохоронних органів 
України та Інтерполу в підроз-
ділах кордону.

Наразі експерти Євросоюзу 
розпочали роботу над звітом за 
результатами свого візиту. Але 
попередні висновки свідчать 
про те, що прикордонне відом-
ство робить свій вагомий внесок 
задля своєчасного вирішення 
питання спрощення візового 
режиму з ЄС.                               n

Експерти ЄС відмітили 
позитивні зрушення
В Адміністрації 
Держприкордонслужби 
працювали експерти 
Оціночної місії ЄС з 
метою аналізу прогресу 
у виконанні 1–ої фази 
Плану дій щодо 
лібералізації візового 
режиму. 

ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР

«Мобільний» досвід 
латвійських колег
У Навчальному центрі Державної прикордонної 
служби України відбувся практичний семінар з питань 
підготовки інструкторів мобільних підрозділів. Захід 
проходив під керівництвом тренерів Прикордонної 
служби Республіки Латвія з персоналом органів 
охорони державного кордону, викладацьким складом 
відомчого Навчального центру та Прикордонного 
коледжу Республіки Молдова. 

Катерина СОРОКОПУД 

Візит проводився за сприяння 
Місії Європейського Союзу з при-
кордонної допомоги Молдові та 
Україні (EUBAM). Учасники обмі-
нювалися досвідом, підвищували 
кваліфікацію, поглиблювали ме-
тодичну майстерність викладаць-
кого складу. Суттєву увагу приді-
лили індивідуальній та груповій 
підготовці персоналу мобільних 
підрозділів Держприкордонслуж-
би України та прикордонного 
відомства Республіки Молдова. 
У ході семінару присутні ознайо-
милися й із загальною системою 
охорони рубежу Латвії, особливос-
тями діяльності підрозділів охо-
рони кордону, методами роботи 
латвійських мобільних підрозді-

лів у різних фізико-географічних 
умовах тощо. До речі, такі операції 
у Латвії виконують спецпідроз-
діл «Сігма» (штатна структура) та 
групи швидкого реагування тери-
торіальних управлінь (позаштатне 
формування). 

Знання, отримані протягом 
семінару, дозволили гармонійно 
доповнити програми підготовки 
мобільних підрозділів з предметів 
зі спеціальної тактики та вогне-
вої підготовки. Латвійські при-
кордонники відмітили високий 
рівень організації та подякували 
за допомогу з боку циклу під-
готовки мобільних підрозділів у 
проведенні занять. Водночас вони 
запропонували провести курси 
більш високого рівня складності 
для персоналу циклу підготовки 
мобільних підрозділів тренерами 
спецпідрозділу «Сігма».                   n
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ДЕНЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

За здоров’ям – на спортмайданчик!
Сучасне суспільство вже дійшло до такого стану, коли для того, аби виділитися, 
потрібно всього–на–всього не палити й не вживати алкоголю. Тому здоровий 
спосіб життя сьогодні, як–то кажуть, у тренді. Йде в ногу з останніми «модними 
тенденціями» й прикордонне відомство. Отож напередодні Дня фізичної 
культури та спорту в Україні (щороку відзначається в другу суботу вересня) «ПУ» 
розповідає, яким же чином Держприкордонслужба турбується про здоров’я 
свого персоналу та стимулює його до занять спортом. 

Валентина ЛАЗАРЧУК 

Здоров’я та спорт завжди 
зай мали та продовжують займа-
ти важливе місце в повсякден-
ній діяльності Служби, адже для 
того, аби приборкати буйного 
правопорушника, чи відбити на-
пад злочинців прикордонник 
повинен бути як мінімум фізич-
но здоровим. Виходячи з цього, 
керівництво Державної прикор-
донної служби України постійно 
тримає на контролі стан фізичної 
підготовки персоналу, для чого 
видає відповідні накази та роз-
порядження, що систематизують 
заняття спортом у всіх підрозді-
лах і органах відомства. У відділах 
прикордонної служби на заняття 
з фізпідготовки виділяється 2 го-
дини службового часу в місяць, а 
в Адміністрації Держприкордон-

служби, управліннях загонів і ре-
гіональних управліннях виділено 
для тренувань 4 години. Проте за 
рахунок особистого часу кожен 
військовослужбовець має можли-
вість у повній мірі експлуатувати 
спортивну інфраструктуру рідно-
го відомства.

Потрібно зауважити, що на 
сьогодні в усіх без виключення 
підрозділах Служби розбудова-
но та активно використовуються 
відкриті гімнастичні комплекси, 
ігрові майданчики, містечка ру-
копашного бою тощо. Протягом 
останніх п’яти років реконстру-
йовано та вдосконалено навчаль-
ну базу з фізичної підготовки та 
спорту. Національна академія 
ДПСУ, Навчальний центр ДПСУ, 
Окрема комендатура охорони 
та забезпечення, Чернівецький, 
Мостиський, Житомирський, 
Чернігівський і Львівський при-
кордонні загони на сьогодні 
можуть похизуватися власними 
сучасними ігровими та тренажер-
ними залами. 

Зокрема, спортивно-оздоров-
чий комплекс військового міс-
течка Бортничі побудований із 
дотриманням найсучасніших тех-
нологій. Він дозволяє місцевим 
прикордонникам і їхнім родинам 

займатися спортом у будь-яку 
пору року, за будь-яких погод-
них умов. Військовослужбовці 
Київського гарнізону також ма-
ють прекрасну можливість двічі 
на тиждень відвідувати басейн. І 
тутешнім прикордонникам мож-
на не хвилюватися за фінансову 
сторону питання, його забезпечує 
відомство. Єдине, що вимагаєть-
ся від персоналу, – це бажання 
працювати над собою та своїм 
здоров’ям. 

Слід зазначити, що відомство 
дбає про здоров’я не лише вій-
ськовослужбовців, але й членів 
їхніх сімей. У цьому контексті 
варто згадати багатоетапні зма-
гання, що носять милозвучну 
наз ву «Тато, мама і я – спортивна 
сім’я». Ця яскрава подія щороку 
збирає на березі Чорного моря 
родини охоронців рубежу, які 
вже попередньо вибороли звання 
чемпіонів прикордонних загонів. 
Окрім того, нинішнього року за-
початковано змагання серед дітей 
наших правоохоронців «Юний 
прикордонник». Вони були про-
ведені на базі дитячого оздоров-
чого табору «Прибережний».

Ось буквально кілька тижнів 
тому Адміністрація Держпри-
кордонслужби України видала  

Розпорядження «Про заходи 
щодо підвищення рівня фізич-
ної підготовленості персоналу 
ДПСУ». Документ передбачає 
проведення цілого комплексу за-
ходів, спрямованих на пропаган-
ду здорового способу життя як 
серед військовослужбовців, так і 
серед членів їхніх сімей. Більше 
того, під безпосереднім керівни-
цтвом позаштатних інструкторів 
з рукопашного бою протягом ве-
ресня – листопада нинішнього 
року проводитимуться заняття 
із персоналом відділів прикор-
донної служби. Такі заходи здій-
снюватимуться за рахунок часу 
професійної підготовки. А ось 
наскільки сумлінно військовос-
лужбовці засвоювали питання 
програми підготовки з особистої 
безпеки та застосування сили ке-
рівники занять перевірятимуть на 
підсумковій перевірці.

Як бачите, керівництво Держ-
прикордонслужби надає пер-
соналу всі необхідні умови для 
розвитку його фізичної культури. 
Між іншим, багато наших співвіт-
чизників викладають кругленькі 
суми лише за те, аби мати можли-
вість відвідувати спортивні зали, 
тоді як прикордонники можуть 
робити це безкоштовно.              n

Начальник клініки 
амбулаторно-поліклінічної до-
помоги – начальник поліклініч-
ного відділення Центрального 
клінічного госпіталю ДПСУ 
підполковник медичної служби  
Олег КОВАЛЬ:

– Розвиток профілактики 
– провідного напряму діяльнос-
ті поліклінічного відділення клі-
ніки амбулаторно-поліклінічної 
допомоги – неможливий без 
подальшого удосконалення 
роботи, пов’язаної з форму-

ванням здорового способу життя, медико-гігієнічного 
виховання персоналу служби. Водночас рівень розвитку 
системи профілактичних заходів, їх ефективність ще не 
відповідають вимогам сьогодення, а сама система не є 
пріоритетною у всіх сферах суспільного життя. Таким 
чином, вся робота колективу Центрального клінічного 
госпіталю Держприкордонслужби України  направлена на 
те, щоб допомогти персоналу усвідомити, що здоров’я – 
це прекрасний дарунок, першооснова щастя людини, тому 
треба його берегти й зміцнювати. При цьому ми врахову-
ємо всі сфери здоров’я: фізичне, психологічне й соціальне, 
що дає можливість зберегти і зміцнити самопочуття 
кожного прикордонника.

Основний інгредієнт рецепту довголіття
Якщо не бігаєш, поки здоровий, 
доведеться побігати, коли захворієш.

Горацій

Андрій КУЧЕРОВ 

Геронтологічна наука (наука про довголіт-
тя) стверджує, що людина при дотриманні 
відповідного способу існування може 
прожити до 100 років, а то й більше. 
Та, на жаль, люди не шанують най-
ціннішого блага, закладеного їм 
природою – здоров’я. Одні ста-
ють жертвами надмірного апети-
ту, що призводить до неминучого 
ожиріння, склерозу судин та ін-
ших негативних наслідків, інші 
є жертвами малорухливості, що 
викликає передчасне старіння, 
треті – не вміють розслаблятися, 
завжди нервуються, страждають 
безсонням. Це, в підсумку, призво-
дить до різноманітних психосоматич-
них захворювань. А те, що піддаючись 
пагубним звичкам паління, алкоголю чи 
наркотиків, людина свідомо скорочує свій життє-
вий шлях взагалі є притчею во язицех. 

Нагадаємо, що на даний час діє Програма здорового спо-
собу життя серед персоналу Держприкордонслужби на 2012-
2014 роки. Її метою є формування здорового способу життя та 
збільшення активного довголіття (відмова від куріння та зло-
вживання алкоголем, малорухливого способу життя, уник-
нення стресів і нервових перевантажень, сприятливі умови 
проживання та відпочинку, харчування тощо), забезпечення 

розвитку фізичної культури та спорту, проведення 
своєчасно та в повному обсязі обстеження, 

диспансеризації військовослужбовців 
ДПСУ, котрі звертаються до відомчих 

лікувально-профілактичних закладів.
Потрібно підкреслити, що Про-

грама вже дає певні результати. Як 
стверджують прикордонні меди-
ки, на сьогодні спостерігається 
тенденція до зниження загальної 
захворюваності персоналу відом-
ства. Так, з початку нинішнього 
року в Центральному клінічному 

госпіталі проліковано 2752 хворих 
(у 2012 році за аналогічний період 

– 2950 осіб). Проте, з року в рік ви-
кликають занепокоєння хвороби орга-

нів кровообігу, опорно-рухового апарату, 
онкологічні та шлунково-кишкові захворю-

вання тощо. Всі вони негативно впливають на за-
гальний стан здоров’я персоналу і призводять до втрати 

працездатності, інвалідності та летальності.                            n

МЕДИКИ ПОПЕРЕДЖАЮТЬ
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МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯДХОЧЕТЕ – ВІРТЕ, ХОЧЕТЕ – НІ ЦІКАВО ЗНАТИ

Наталія УСТЬЯНЦЕВА 

«Чортова дюжина» – давній 
супутник людства.  Ставлення 
до неї завжди було особ ливим: 
число 13 вважалося або нещас-
ливим, або, навпаки, таким, 
що приносить удачу.  Більшість 
людей ставилися до нього з де-
яким упередженням. Берегині 
домашнього вогнища тремтіли 
при одній думці про те, що за 
їхнім столом можуть опинитися 
13 гостей. Гравці навпаки охоче 
ставлять на число 13 і вважають 
щасливим календарним днем. 
Хто з них правий? Питання су-
перечливе. Кожна людина ро-
бить свій вибір – вірити у певну 
містику чи ні.

ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ
Страх перед поєднанням 

«П’ятниця, 13-е» йде ко-
рінням у давнину. Згідно з 
повір’ям  у такі дні на шабаш 
зліталися по 12 відьом, а три-
надцятим у самий розпал ве-
селощів з’являвся сам Сатана. 
Насправді ж існує реальна іс-
торія «чорної п’ятниці». Все 
почалося 700 років тому, коли 
припинила існування наймо-
гутніша і найбагатша релігійна 
організація в Європі – орден 
тамплієрів. Войовничі ченці 
будували дороги, вели війни, 
фінансували будівництво го-
тичних соборів. Але 1307-го 
року вони зникли з історич-
ної арени так само таємничо, 
як і з’явилися. 13 квітня, у 
п’ятницю, всі вони були схоп-
лені, посаджені за ´рати, а 
потім спалені на вогнищах 
інквізиції. Саме з тих пір дата 
набула демонічного відтінку. 
Деякі шанувальники біблій-
них текстів впевнені, що саме 
в чорну п’ятницю Єва підда-
лася спокусі, і в такий же день 
Каїн убив Авеля. Крім того, 
під час останньої трапези 

Ісуса Христа, крім дванадцяти 
навколишніх його апостолів, 
був і тринадцятий – зрадник 
Іуда. Може, саме пам’ять про 
ту Таємну вечерю змушує сьо-
годні співробітників багатьох 
організацій здригатися, коли 
вони помічають, що за їхнім 
столом перебуває тринадцять 
людей. Священна книга Каб-
бала, яка говорить нам про 
єврейський містицизм, згадує 
саме про тринадцять злих ду-
хів. 13-а глава Апокаліпсису – 
остання книга Нового Заповіту 
та один із найдавніших творів 
християнської літератури – 
стосується Антихриста і Звіра.

В оцінці п’ятниці як не-
щасливого дня з християнами 
у певній мірі солідарні й му-
сульмани. У переважній біль-
шості країн, які сповідують 
іслам, у цей день не прийнято 
вести ніяких справ, особливо 
працювати.

 У Вавилонії тринадцятий 
місяць високосного року по-
значався як рік ворона, зло-
вісної птиці. За традицією це 
число до цих пір вважається 
нещасливим. Серед відомих 
людей, які побоювалися числа 
тринадцять, був, наприклад, 
Наполеон III, який відклав на-
мічений на 17-е брюмера (по 
французькому революційному 
календарю) державний пере-
ворот, коли зрозумів, що цей 
день припадає на п’ятницю 13-
го Григоріанського календаря. 
Але знаємо одне, що кожну 
людину карають ті  боги, в яких 
вона вірить.

Однак існує й інше став-
лення до числа. Багато хто вва-
жає його символом могутності 
й сили. От наприклад, у боже-
ственному пантеоні античної 
Греції головному богу Зевсу 
підпорядковувалися 12 інших 
божеств. 

У ацтеків число 13 асоцію-
валося з поняттям часу, а 
саме – означало завершення 

тимчасового циклу. Вони ж 
вважали, що ця цифра якимось 
чином пов’язана з небесами. У 
шевелюрі одного з їхніх голов-
них божеств налічувалося 13 
локонів, а в бороді – 13 па-
сом. Стародавні китайці звели 
численні храми на честь бога 
Хуан-ді. Слуги імператора ро-
били у цих храмах жертвопри-
несення по 13-их числах пер-
шого і п’ятого місяця кожного 
року.

У штаті Філадельфія де-
кілька вельми заможних лю-
дей твердо вирішили показати, 
що вони дуже далекі від будь-
яких забобонів і марновірств, 
а тому завжди готові відваж-
но кинути виклик символам 
нещасть. Вони об’єдналися у 
клуб, який з іронією назвали 
«П’ятниця – 13-е». У цей день 
проходить збір членів цього 
елітного клубу, влаштовується 
розкішний обід, а після цього 
американці вщент розбивають 
великі дзеркала, проходять під 
сходами, пригорщами роз-
сипають сіль, розкривають у 
кімнатах парасолі, випуска-
ють чорних котів і роблять 
тому подібні шаленості. Спо-
кушають долю і по цю сторону 
океану. У французькому місті 
Тулузі 13 лікарів організували 

свій клуб, засідання якого про-
ходять 13-го числа кожного 
місяця і обов’язково у кімнаті 
№13. Члени клубу щиро жал-
кують, що не можуть додати до 
12 місяців року ще один, щоб 
цілком присвятити його своїм 
зборам і святам.

СТАВЛЕННЯ 
ДО ДЕМОНІЧНОЇ 
ЦИФРИ СЬОГОДНІ
Воно залишається неод-

нозначним. У багатьох готелях 
США, наприклад, не існує ні 
13-го поверху, ні 13-го номе-
ра. Крім того, в літаках амери-
канських авіакомпаній немає 
крісла № 13. У низці великих 
міст Франції будинки, які по-
винні мати порядковий номер 
«13», позначаються кодом 12-
біс. Не буває 13-го номера і у 
автогонщиків. 

З точки зору комп’ютерної 
вірусної загрози “чорна 
п’ятниця” вважається най-
більш небезпечним днем. І 
не тому, що він чимось від-
різняється від інших, а лише 
з тієї причини, що на “зорі” 
комп’ютерної ери «вірусні» 
письменники живили незро-
зумілу слабкість до цього дня і  
встановлювали датою спрацьо-
вування шкідливих наслідків 
вірусу саме цей день. Тому де-
які користувачі воліли взагалі 
не включати свої комп’ютери в 
п’ятницю, 13-го.

Сьогодні страх перед 
п’ятницею 13-им є нічим ін-
шим, як соціальним архетипом, 
установкою, яку людина сама 
собі дає. Так, в Україні є до-
сить розповсюдженим архетип 

чорної кішки. В той же час на 
Закарпатті пусті відра сприйма-
ються з більшим страхом. Утім, 
у контексті сучасного суспіль-
ства цей забобон уже не такий 
стійкий, як це було ще 20 років 
тому. Через мультикультурність 
світу повір’я втрачають свою 
силу. Й найбільш це відчутно у 
великих містах та в молодіжно-
му середовищі.

Це постійне протиріччя між 
позитивним і негативним став-
ленням, яке ніколи не прийме 
одну сторону. І, в принципі, 
13 – просто звичайне число і, 
якщо не загострювати на ньо-
му увагу, то нічого особливого 
не станеться. Але це марновір-
ство існує і йому присвячують-
ся дослідження, які проводять 
як вчені, так і різного роду яс-
новидці й цілителі.  

Мало хто знає, що в Амери-
ці число 13 офіційно вважається 
об’єднанням штатів. Воно представ-
лено в елементах герба США: над 
головою орла є одна велика зірка, 
складена з маленьких тринадцяти. 
Крім того, в лівій лапі орел тримає 
тринадцять стріл, у правій – олив-
кову гілку з тринадцятьма листками 
і тринадцятьма ягодами. Навіть 
девіз “E pluribusunum” (“З багатьох 
- одне”) містить 13 букв. Червоних 
і білих смуг на прапорі США в сумі 
також тринадцять. Десь демонічна 
цифра з’являється, а десь зникає. 
Не існує у американців вагонів і по-
верхів будівель з числом 13. Кораблі 
у цей день не виходять у море, лікарі 
намагаються відкладати операції, 
аеропорти не мають 13 виходу на по-
садку. Крім цього, згідно з законами 
штату Індіана, усі власники чорних 
котів у п’ятницю 13 зобов’язані над-
ягати на своїх улюб ленців нашийни-
ки з дзвониками. 

В Англії вважають, що число 
13 приносить нещастя, але зветься 
воно не чортовою, а «пекарською 
дюжиною». Ця історія почалася з 
введенням суворих штрафів за не-
повну вагу фунтових хлібин. Вона 
неминуче дає усушку; щоб уникнути 
штрафів, всі рознощики і крамарі, 
котрі брали хліб у пекарів, додавали 
до кожної дюжини буханців одну 
зайву. Вона називалася unbread (не 
хліб), і різали її доважки до всіх 
буханців, що не дотягували до фунта 
або до двох фунтів.

В Італії побоюються набагато 
більше п’ятниці 17, ніж 13. Імовір-
но страх перед цим числом йде з 
Давнього Риму. На могилах римлян 
часто було написано XVII («я жив») 
як частина епітафії. Крім того, згідно 
з Біблією, саме 17-го числа розпо-
чався Всесвітній потоп, а п’ятниця 
вважається днем смерті Ісуса. Число 
13, навпаки – в Італії має вельми по-
зитивне значення.

В Іспанії, як і в інших країнах, 
також багато забобонних людей, які 
вірять у невезіння. Різниця в тому, 
що в той час як у інших країнах 
п’ятниця 13 вважається днем не-
вдачі, в Іспанії це вівторок. Він не 
підходить для бізнесу, весілля або хі-
рургічних втручань. Все тому, що для 
них це був день Марса, бога війни. 
А п’ятницю іспанські та португаль-
ські моряки рахують сприятливим 
днем для відплиття. Це пояснюється 
тим, що Христофор Колумб саме у 
п’ятницю розпочав свою історичну 
подорож до берегів ще невідомої 
Америки.

Числа 13 не бояться в Китаї, Ін-
дії, Індонезії, Італії, Японії, Кореї та 
Саудівській Аравії. По-китайськи 13 
позначається словосполученням, яке 
звучить як “повинен досягти успіху”. 
У Гонконгу абоненти мобільних 
мереж часто просять дати їм номер з 
числом 13, тому що воно приносить 
удачу. А згідно з сучасним варіантом 
гадання за китайською “Книгою 
змін”, гексаграми, складові числа 13, 
свідчать про те, що все добре і справи 
йдуть на лад. Тобто, це велике сильне 
число, сприятливе і божественне. І 
навпаки, саме воно повинно було 
стати відомим як навіть переважаюче 
перед іншими.                                       n

Містика п’ятниці 13-го
Існує багато різних прикмет,  повір’їв і забобонів  про п’ятницю 13. 
Кожному знайома ситуація, коли люди, налякані страшними історіями, 
кожне своє падіння,  невдачу й нещастя пов’язують саме з цим днем. 
Нехай то зламається машина, відключать електрику в будинку або 
звільнять з роботи – виходить, що все це неспроста. Деякі, особливо 
забобонні, замикаються на весь день у себе вдома, не відповідають на 
телефонні дзвінки, не дивляться у вікно і не відкривають нікому двері, 
чекаючи з нетерпінням тієї хвилини, коли цей день закінчиться.

n
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ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН
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ПОНЕДІЛОК, 16 ВЕРЕСНЯ 2013 РОКУ

ВІВТОРОК, 17 ВЕРЕСНЯ 2013 РОКУ

10:50 «КАРА НЕБЕСНА» 

1+1
Серцеїд  Стів, убитий своїми 
подружками, отримує ще один 
шанс — він знову повертається 
до життя, але вже як жінка. Стіву 
треба знайти хоч одну жінку, яка 
кохала б його безкорисливо. 
Завдання майже нездійсненне. 

11:30 «СЛУЖБОВИЙ РОМАН» 

СТБ
Новосельцев, чоловік боязкий і 
сором'язливий, за порадою при-
ятеля починає залицятися до 
своєї начальниці, жінки суворої та 
самотньої. Його невмілі  заграван-
ня пробуджують справжнє кохан-
ня, яке змінює героїв фільму.

23:50 «ХРОНІКИ НАРНІЇ. ПІДКОРЮВАЧ СВІТАНКУ» 

1+1
Люсі та Едмонд Певенсі поверта-
ються в Нарнію разом з Юстасом. 
Там вони зустрічаються з прин-
цом Каспіаном і пливуть через 
море на королівському кораблі. 
Дорогою дітям доведеться пере-
жити багато нових пригод.

01:10 «ЧЕСТЬ» 

ICTV
Тимур  — приватний візник. 
Одного разу на нього нападають 
бандити, віднімають виручку і 
машину. Тимур йде в міліцію і 
знайомиться з Сергієм. А через 
деякий час вони знову зустріча-
ються...

13:40 «ЛЕКЦІЇ ДЛЯ ДОМОГОСПОДАРОК» 

СТБ
18-річна Катя вирушає в спортив-
ний табір, де закохується в 25-
річного Костянтина. Однак після 
ночі кохання Костя їде в Париж 
робити кар'єру, в той час як для 
Каті вона на цьому й закінчила-
ся... Минуло десять років...

00:10 «ФАР КРАЙ» 

1+1
За мотивами однойменної відео-
гри. Головний герой Джек Кар-
вер потрапляє на загадковий 
«тропічний» острів, де злісний 
професор проводить генетичні 
дослідження, вирощуючи супер-
солдатів...

00:25 «СОННА ЛОЩИНА» 

ІНТЕР
За новелою В. Ірвінга «Легенда 
про Сонну лощину». 1799. Інспек-
тор нью-йоркської поліції Ікабод 
Крейн розслідує низку звірячих 
убивств, які відбуваються в ма-
ленькому і похмурому селищі під 
назвою Сонна лощина.

02:55 «ПАРАНОРМАЛЬНЕ ЯВИЩЕ» 

ICTV
Молода пара проживає в будин-
ку, який, як вони підозрюють, 
відвідується якоюсь злою силою. 
Щоб зафіксувати паранормаль-
ную активність, вони налаштову-
ють відеокамеру для запису 
доказів існування цієї сили.

06.15 Х/ф «Подвiйний 
капкан»

08.35, 02.50 Агенти впливу
09.30 Лохотрон
10.00 Х/ф «Чорний принц»
11.45 Т/с «Матусю, я кiлера 

кохаю»
15.40 Т/с «По гарячих 

слiдах-2»
19.00, 01.25, 04.10 Свiдок
19.30 Т/с «Другий убивчий-

2»
21.30 Т/с «Перевiзник»
22.30 Т/с «CSI. Нью-Йорк-

9»
23.30 Т/с «Менталiст-5»
00.30 Т/с «Закон i порядок»
01.55 Речовий доказ
04.40 Правда життя

05.35 Teen Time
05.40 Пекельне побачення
06.10 Teen Time
06.15 М/с «Губка Боб»
07.00 Пiдйом
07.35 Пiдйом
08.35 Пiдйом
09.00 Т/с «Щасливi разом»
11.00 Т/с «Воронiни»
13.20 Kids'Time
13.25 М/с «Губка Боб»
14.30 Kids'Time
15.00 Т/с «Друзi»
16.00 Шафа
17.00 Голоднi iгри
18.00 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.05 Абзац!
20.00 Т/с «Супер Макс»
21.00 Т/с «Воронiни»
22.00 Спiвай, якщо зможеш
23.30 Великi почуття
00.10 Репортер
00.20 Т/с «Щоденники 

вампiра»
01.10 Т/с «Купiдон»
02.00 Т/с «Рiззолi та Айлс»
02.40 Служба розшуку дiтей
02.45 Зона ночi
02.50 С. Параджанов. 

Вiдкладена прем'єра
03.05 Дiалоги.                     

В. Сiльвестров
04.00 Зона ночi
04.05 Вище неба
04.35 Червона земля (Terra 

Vermelha)
05.05 Зона ночi
05.10 Тася
05.20 Янгол – демон
05.30 Зона ночi

07.20 Країна on-line
07.25 Ера бiзнесу
07.35 Д/ф «М. Державiн. 

Менi все ще смiшно». 
Ч. 1

08.20 Д/ф «М. Державiн. 
Менi все ще смiшно». 
Ч. 2

08.45 Кориснi поради
09.00 Пiдсумки тижня
09.50 Без цензури
10.25 Нехай вам буде 

кольорово!
11.25 Хай щастить
11.45 Кордон держави
12.10, 18.50, 21.25 Дiловий 

свiт
12.35 Т/с «Злочин з 

багатьма 
невiдомими»

13.40 Секрети успiху
14.10 Право на захист
14.30 Темний силует
14.40 Вiкно в Америку
15.15 Euronews
15.30 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.35 Життя на рiвних
15.50 М/ф «Сан Ча Коу»
16.15 Х/ф «Конфуцiй»
18.40 Фiнансова 

перспектива
19.05, 01.40 Про головне
19.30 Агро-News
19.40 Сiльрада
19.55 Дорослi iгри
20.55 Офiцiйна хронiка
21.00 Пiдсумки дня
21.35 Свiт спорту
21.45 Фестиваль пiснi в 

Коблево
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Фестиваль гумору 

«Умора»
00.20 Вiд першої особи
02.05 ТелеАкадемiя

05.35 Т/с «Шлюб за 
заповiтом»

07.05 Х/ф «Перевiрка на 
кохання»

08.00 Профiлактика
14.00 Судовi справи
14.40 Чекай на мене
16.50 Т/с «Перше кохання»
17.50 Новини
18.00 Стосується кожного
19.00 Т/с «Ясмiн»

Троє російських 
дівчат різного ві-
ку, різного по-
ходження та со-
ціального статусу 
приїжджають у 
Стамбул. Лена 
будує кар’єру в 
готельному біз-
несі, Маша втікає 
від заплутаних 
стосунків із чоло-
віком рідної се-
стри, Ксюша їде 
до чоловіка, в 
якого закохалася 
на відпочинку.

20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Ванга»
22.25 Т/с «Завжди говори 

«завжди» –9»
00.20 Х/ф «Ведмежат-

ник» �
02.30 Екологiчна подорож
03.20 Подробицi
04.05 Т/с «Шлюб за 

заповiтом»
04.50 Судовi справи

06.00 ТСН-Тиждень
06.45 Снiданок з «1+1»
07.00 ТСН
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 ТСН
08.05 Економiчна правда
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 ТСН
09.05 Т/с «Сила. 

Повернення 
додому»

10.50 Х/ф «Кара небесна»

12.55 Не бреши менi-4
13.55 Росiйськi сiмейнi 

драми
15.00 Т/с «Тисяча i одна 

нiч»
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с «Сила. 

Повернення 
додому»

19.30 ТСН
20.15 Т/с «Величне 

сторiччя. 
Роксолана-3»

22.30 Грошi
23.35 ТСН
23.50 Х/ф «Хронiки Нарнiї. 

Пiдкорювач 

свiтанку»

01.50 Х/ф «Чужi листи»
03.20 Маша i моделi-2
03.45 Маша i моделi-2
04.10 Свiт навиворiт-2
05.00 Грошi

05.00 Служба розшуку 

дiтей

05.10 Свiтанок

06.15 Дiловi факти

06.20 Економiчний 

iнтерес

06.30 Т/с «Таксi»

06.50 Т/с «Леся+Рома»

07.25 Дiловi факти

07.35 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайнi 

новини

10.10 Головна 

програма

12.10 Т/с «Штрафбат»

12.45 Факти. День

13.00 Т/с «Штрафбат»

18.45 Факти. Вечiр

19.25 Надзвичайнi 

новини

20.10 Т/с «Морськi 

дияволи»

22.10 Четверта вежа

23.05 Свобода 

слова

01.10 Х/ф «Честь» �

02.50 Про-Ziкаве.ua

03.10 Свобода слова

05.30 Чужi помилки
06.10 Усе буде добре!
07.55 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.30 Зiркове життя
10.30 Зiркове життя
11.30 Х/ф «Службовий 

роман» �
14.45 Один за всiх
16.00 Усе буде добре!

Шоу поєднує ін-
тереси жінок і чо-
ловіків з ведення 
господарства, 
виховання дітей, 
організації сімей-
ного бюджету, 
догляду за со-
бою, кулінарної 
майстерності та 
ін. Експерти про-
грами дають 
практичні пора-
ди, які можна за-
стосовувати в 
повсякденному 
житті та побуті.

18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.15 Куб-4
22.00 «Вікна»-новини
22.25 Детектор брехнi-4
00.15 Слiдство ведуть 

екстрасенси
01.20 Т/с «Доктор Хаус»
02.10 Х/ф «Два 

капiтани» �
03.15 Нiчний ефiр

06.00 Т/с «Злочин буде 
розкрито»

07.00, 09.00, 17.00 Подiї
07.30 Щиросерде зiзнання
07.50, 14.45 Остаточний 

вердикт
09.10, 14.00, 17.20, 21.40 

Т/с «Слiд»
10.00 Х/ф «Формула 

щастя» �
12.00, 04.00 Нехай говорять
13.00 Кохаю! Чекаю!
16.00, 04.50 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлунок!»
19.20, 03.20 Говорить 

Україна
20.00 Т/с «Агент»
23.20 Х/ф «Подвiйний 

форсаж» �
01.25 Х/ф «Драйв» �

07.30 М/с «Даша-
дослiдниця»

07.55 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Шоу Гарфiлда»
09.00, 16.00 Т/с «Маленькi 

таємницi»
11.00 Т/с «Шпигунка»
11.55 Т/с «Та, що говорить 

iз привидами»
12.50 Богиня шопiнгу
14.55 Т/с «Чемпiонки»
18.10 Любов iз майбутнього
19.00 Моду народу
20.00 Вiталька
21.25 Бiйцiвський клуб
22.25 Русо туристо
22.55 Дурнів+1
23.35 Т/с «Секс i мiсто»
00.05 Валера TV
00.40 Теорiя зради
01.35 Твою маму!
02.25 До свiтанку

07.00 Один на один з 
Гамулою

08.00 Чемпiонат України. 
«Металург» – 
«Говерла»

10.15, 16.55 Великий 
футбол

12.00 Чемпiонат Iспанiї. 
«Барселона» – 
«Севiлья»

14.00, 00.00 Лiга Чемпiонiв 
УЄФА. Журнал

14.40 Чемпiонат України. 
«Iллiчiвець» – «Зоря»

16.40 Топ-матч
18.25, 03.45 Чемпiонат 

Iталiї. Огляд туру
19.20, 00.55 Чемпiонат 

Iспанiї. Огляд туру
20.30, 02.00 Європейський 

weekend
21.55 Live. Чемпiонат 

Англiї. «Свонсi» – 
«Лiверпуль»

07.25 Країна on-line
07.30 Ера бiзнесу
07.35 Д/ф «О. Бiлявський. 

Особиста справа 
Фокса». Ч. 1

08.20 Д/ф «О. Бiлявський. 
Особиста справа 
Фокса». Ч. 2

08.45 Кориснi поради
09.05, 21.00 Пiдсумки дня
09.30, 20.55 Офiцiйна 

хронiка
09.55 Шеф-кухар країни
11.00 Нехай вам буде 

кольорово!
12.10, 18.50, 21.25 Дiловий 

свiт
12.15 Д/ф «Красоти Тулоу»
12.45 Т/с «Злочин з 

багатьма 
невiдомими»

15.15 Euronews
15.35 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.45 Крок до зiрок
16.45 Х/ф «Сонце у 

хмарах»
18.40 Фiнансова 

перспектива
19.05 Останні 

попередження
19.30 Формула захисту
19.40, 21.45 Фестиваль 

пiснi в Коблево
21.35 Свiт спорту
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Фестиваль гумору 

«Умора»
00.20 Вiд першої особи
01.40 Про головне
02.05 ТелеАкадемiя
03.05 Запам'ятай
03.25 «Караоке для 

дорослих» у Коблево

05.30 Т/с «Завжди говори 
«завжди» –9»

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 «Ванга»
11.10 Слiдство вели...
12.00 Новини
12.20 Слiдство вели...
13.20 Судовi справи
14.50 Сiмейний 

суд
15.50 Давай одружимося в 

Українi
16.50 Т/с «Перше кохання»
17.50 Новини
18.00 Стосується кожного
19.00 Т/с «Ясмiн»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Ванга»
22.25 Т/с «Завжди говори 

«завжди» –9»
00.25 Х/ф «Сонна 

лощина» �

02.15 Екологiчна подорож
03.00 Подробицi
03.30 Слiдство вели...
04.50 Судовi справи

06.00 Служба розшуку дiтей
06.05 ТСН
06.45 Снiданок з «1+1»
07.00 ТСН
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 ТСН
08.05 Економiчна правда
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 ТСН
09.05 Т/с «Сила. 

Повернення 
додому»

11.00 Т/с «Величне 
сторiччя. Роксолана-
3»

13.00 Не бреши менi-4
14.00 Росiйськi сiмейнi 

драми
15.05 Т/с «Тисяча i одна 

нiч»
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с «Сила. 

Повернення додому»
19.30 ТСН
20.15 Казкова Русь
21.30 Футбол. Лiга 

Чемпiонiв. «Реал 
Сосьєдад» – 
«Шахтар» (Донецьк)

23.55 ТСН
00.10 Х/ф «Фар Край» �
02.00 Х/ф «Весiлля мого 

колишнього» �
03.30 Маша i моделi-2
03.55 Маша i моделi-2
04.20 Х/ф «Чужi листи»

04.50 Факти
05.20 Свiтанок
06.20 Дiловi факти
06.25 Економiчний iнтерес
06.35 Т/с «Таксi»
07.00 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
07.45 Надзвичайнi новини
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Анекдоти по-

українськи
10.25 Т/с «Агент 

нацiональної 
безпеки»

12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по-

українськи
13.15 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.35 Т/с «Морськi 

дияволи»
16.40 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 «Бiй з тiнню». 

1 с. �
01.15 Навчiть нас жити
02.05 Т/с «Вiдьомське 

лезо»
02.55 Х/ф «Паранормальне 

явище» �
04.25 Про-Ziкаве.ua

05.30 Чужi помилки
06.10 Усе буде добре!
07.55 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.50 Х/ф «Сонцекруг» �
11.45 Х/ф «Спокута» �
13.40 Х/ф «Лекцiї для 

домогосподарок» �
16.00 Усе буде добре!
18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 Врятуйте нашу 

сiм'ю-2
22.00 «Вікна»-новини
22.25 Врятуйте нашу 

сiм'ю-2
23.25 Кохана, ми вбиваємо 

дiтей
01.25 Т/с «Доктор Хаус»

Серіал розпові-
дає про команду 
лікарів, які по-
винні правильно 
поставити діаг-
ноз пацієнту і 
врятувати його. 
Доктор Хаус – чу-
довий діагност, 
який любить роз-
гадувати медичні 
загадки і рятува-

ти життя.

02.15 Х/ф «Два 
капiтани» �

04.50 Нiчний ефiр

05.35 Teen Time
05.40 Пекельне побачення
06.10 Teen Time
06.15 М/с «Губка Боб»
07.00 Пiдйом
07.35 Пiдйом
08.35 Пiдйом
09.00 Т/с «Щасливi разом»
11.00 Т/с «Воронiни»
13.20 Kids'Time
13.25 М/с «Губка Боб»
14.30 Kids'Time
15.00 Т/с «Друзi»
16.00 Шафа
17.00 Голоднi iгри
18.00 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.05 Абзац!
20.00 Т/с «Супер Макс»
21.00 Т/с «Воронiни»
22.00 Знайти крайнього
23.15 Великi почуття
23.55 Репортер
00.05 Т/с «Щоденники 

вампiра»
01.00 Т/с «Купiдон»
01.50 Т/с «Рiззолi та Айлс»
02.30 Зона ночi
02.35 Десята муза в Українi
03.05 Зона ночi
03.10 Десята муза в Українi
04.00 Зона ночi
04.05 Моя адреса – 

Соловки. Пастка
04.25 Соломон i Годеле
04.35 Зона ночi
04.40 К. Бiлокур. Послання
05.30 Зона ночi

06.00 Х/ф «Призначаєшся 
внучкою»

08.30, 16.45, 19.00, 01.25, 
04.40 Свiдок

09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
13.00, 19.30 Т/с «Другий 

убивчий-2»
15.00, 17.00 Т/с «Квиток у 

гарем»
21.30 Т/с «Перевiзник»
22.30 Т/с «CSI. Нью-Йорк-

9»
23.30 Т/с «Менталiст-5»
00.30 Т/с «Закон i порядок»
01.55 Речовий доказ
03.20 Агенти впливу
05.10 Правда життя

06.00 Т/с «Злочин буде 
розкрито»

07.00, 09.00, 17.00 Подiї
07.30, 03.00 Щиросерде 

зiзнання
07.50, 14.45 Остаточний 

вердикт
09.10, 13.10, 17.20, 21.40 

Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «Просте життя»
12.00, 04.25 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлунок!»
19.20, 03.45 Говорить 

Україна
20.00 Т/с «Агент»
23.20 Т/с «Глухар. 

Повернення»
01.20 Х/ф «Подвiйний 

форсаж» �

07.30 М/с «Даша-
дослiдниця»

07.55 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Шоу Гарфiлда»
09.00, 16.00 Т/с «Маленькi 

таємницi»
11.00 Т/с «Шпигунка»
11.55 Т/с «Та, що говорить 

iз привидами»
12.50 Богиня шопiнгу
14.55 Т/с «Чемпiонки»
18.10 Любов iз майбутнього
19.00 Моду народу
20.00 Вiталька
21.25 Бiйцiвський клуб
22.25 Русо туристо
22.55 Т/с «Секс i мiсто»
00.05 Валера TV
00.40 Теорiя зради
01.35 Твою маму!
02.25 До свiтанку

07.40 Найсмiшнiшi 
футбольнi моменти

08.00 Чемпiонат Англiї. 
«Свонсi» – 
«Лiверпуль»

12.00 Лiга Чемпiонiв УЄФА. 
Журнал

12.35 Futbol Mundial
13.00 Великий футбол
14.30, 02.10 Чемпiонат 

Iспанiї. Огляд туру
17.30, 01.20 Чемпiонат 

Iталiї. Огляд туру
18.20 Чемпiонат Iспанiї. 

«Леванте» – 
«Сосьєдад»

20.25 Лiга Чемпiонiв УЄФА. 
«Фенербахче» – 
«Арсенал»

22.55 Чемпiонат України. 
«Iллiчiвець» – «Зоря»

03.25 Чемпiонат України. 
«Сталь» – 
«Олександрiя»
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ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

УКРАЇНА

СЕРЕДА, 18 ВЕРЕСНЯ 2013 РОКУ

ЧЕТВЕР, 19 ВЕРЕСНЯ 2013 РОКУ

13:40 «ОСТАННЯ РОЛЬ РИТИ» 

СТБ
Рита — актриса, зірка якої ще не 
закотилася, але головні ролі  їй 
пропонують усе рідше. Кар'єра 
Рити  підходить  до фіналу, але  
шанс знову стати популярною  у неї  
все ж є — завдяки  коханому  ци-
вільному  чоловікові!

23:50 «НІЧОГО НЕ БАЧУ, НІЧОГО НЕ ЧУЮ» 

1+1
Ледве познайомившись і подру-
жившись, сліпий Воллі і глухий 
Дейв потрапляють в історію. Їх 
звинувачують у вбивстві. При 
цьому Воллі вдається відчути за-
пах парфумів вбивці, а Дейв 
встигає помітити лише її ніжки.

00:25 «КРІЗЬ ОБРІЙ» 

ІНТЕР
2047 рік. Сім  років тому створе-
ний космічний корабель зникає у  
першому  ж польоті. І ось через 
роки він знову з'являється біля 
кордону Сонячної системи. Група 
астронавтів вирушає з`ясувати, 
що сталося з екіпажем.

02:55 «БІЙ З ТІННЮ» 

ICTV
Його виховала «бригада». Однак 
Артем сам вибрав свій шлях: він 
став боксером. Тепер Артем – 
претендент на чемпіонський 
титул. Але йому доводиться по-
вернутися на вулиці міста, щоб 
захистити своє кохання.

05:20 «ТЕРОРИСТКА» 

НТН
Героїня цієї картини — молода 
особа, схильна до містифіка-
цій. Увірвавшись у квартиру до 
старіючого чоловіка, вона ки-
дає його у вир своїх химерних 
фантазій і постійної зміни на-
строїв.

06:45 «КОЛИШНІЙ ТАТО, КОЛИШНІЙ СИН» 

НТН
Ярцев стає свідком пограбуван-
ня автомобіля. Ближче до судо-
вого розгляду з'ясовується, що 
злодій — це його син від першо-
го шлюбу. Батько робить все 
можливе, щоб не доводити 
справу до суду...

23:20 «БІЙ З ТІННЮ-2. РЕВАНШ» 

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

00:25 «ВІРТУАЛЬНІСТЬ» 

ІНТЕР
Дія цього бойовика відбувається 
в похмурому майбутньому. Вче-
ні добилися неймовірних успіхів 
в експериментах з віртуальною 
реальністю. Так вони створили 
образ, в якому були зібрані 
сотні найлютіших злочинців.

06.15, 19.25, 21.45 Криве 
дзеркало

07.20 Країна on-line
07.25 Ера бiзнесу
07.35 Д/ф «В. Глаголева. 

Всупереч долi». Ч. 1
08.20 Д/ф «В. Глаголева. 

Всупереч долi». Ч. 2
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.25 

Пiдсумки дня
09.25, 20.55 Офiцiйна 

хронiка
09.30, 04.25 Уряд на зв'язку 

з громадянами
10.00 Вступне слово 

Прем'єр-мiнiстра 
України на засiданнi 
уряду

10.20 Контрольна робота
10.55 Книга.ua
11.30 Д/ф «Горобине гнiздо 

на деревi»
12.10, 18.40, 21.25 Дiловий 

свiт
12.15 Формула захисту
12.25 Д/ф «Ляльки та 

iграшки»
12.50 Т/с «Злочин з 

багатьма 
невiдомими»

15.15 Euronews
15.35 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.45 Українська пiсня
16.35 Х/ф «Закохаймось!»
18.10 Фiнансова 

перспектива
18.55, 01.40 Про головне
20.50 Лото «Мегалот»
21.35 Свiт спорту
22.40 Фестиваль пiснi в 

Коблево
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Фестиваль гумору 

«Умора»
00.20 Вiд першої особи
02.05 ТелеАкадемiя

05.30 Т/с «Завжди 
говори 
«завжди» –9»

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 «Ванга»
11.10 Слiдство вели...
12.00 Новини
12.20 Слiдство вели...
13.20 Судовi справи
14.50 Сiмейний 

суд
15.50 Давай одружимося в 

Українi
16.50 Т/с «Перше кохання»
17.50 Новини
18.00 Стосується кожного
19.00 Т/с «Ясмiн»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Ванга»
22.25 Т/с «Завжди 

говори 
«завжди» –9»

00.25 Х/ф «Крiзь обрiй»

02.05 Екологiчна 
подорож

02.55 Подробицi
03.25 Слiдство вели...
04.45 Судовi справи

06.00 Служба розшуку дiтей
06.05 ТСН
06.45 Снiданок з «1+1»
07.00 ТСН
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 ТСН
08.05 Економiчна правда
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 ТСН
09.05 Т/с «Сила. 

Повернення додому»
10.55 Х/ф «Процес»
15.05 Т/с «Тисяча i одна 

нiч»
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с «Сила. 

Повернення додому»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Величне 

сторiччя. Роксолана-
3»

22.30 Iлюзiя безпеки
23.35 ТСН
23.50 Х/ф «Нiчого не бачу, 

нiчого не чую»

01.45 Х/ф «Зробiмо це по-
фiнськи» �

03.15 ТСН. Особливе
03.40 Маша i моделi-2
04.05 Маша i моделi-2
04.30 ТСН
04.45 Iлюзiя безпеки

04.45 Служба розшуку дiтей
04.55 Факти
05.25 Свiтанок
06.25 Дiловi факти
06.30 Економiчний iнтерес
06.40 Т/с «Таксi»
07.05 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
07.45 Четверта вежа
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Анекдоти по-

українськи
10.25 Т/с «Агент 

нацiональної 
безпеки»

12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по-

українськи
13.10 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.35 Т/с «Морськi 

дияволи»
16.35 Т/с «Агент 

нацiональної 
безпеки»

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

дияволи»
22.15 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.20 Х/ф «Бiй з тiнню». 

2 с. �
01.15 Стоп-10
02.10 Т/с «Вiдьомське 

лезо»
02.55 Х/ф «Бiй з тiнню». 

1 с. �
04.25 Про-Ziкаве.ua

05.40 Чужi помилки
06.25 Усе буде добре!
08.05 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.45 Зiркове життя
10.40 Врятуйте нашу 

сiм'ю-2
13.40 Х/ф «Остання роль 

Рити» �

16.00 Усе буде добре!
18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок

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

своїх кумирів.

20.00 МайстерШеф-3
22.00 «Вікна»-новини
22.40 МайстерШеф-3
00.55 Т/с «Доктор Хаус»
01.50 Х/ф «Два 

капiтани» �
03.00 Нiчний ефiр

05.35 Teen Time
05.40 Пекельне побачення
06.10 Teen Time
06.15 М/с «Губка Боб»
07.00 Пiдйом
07.35 Пiдйом
08.35 Пiдйом
09.00 Т/с «Щасливi разом»
11.00 Т/с «Воронiни»
13.20 Kids'Time
13.25 М/с «Губка Боб»
14.35 Kids'Time
15.00 Т/с «Друзi»
16.00 Шафа
17.00 Голоднi iгри
18.00 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.05 Абзац!
20.00 Т/с «Супер Макс»
21.00 Т/с «Воронiни»
22.00 Т/с «Свiтлофор»
23.05 Великi почуття
00.10 Репортер
00.20 Т/с «Щоденники 

вампiра»
01.10 Т/с «Купiдон»
02.00 Т/с «Рiззолi та Айлс»
02.40 Служба розшуку дiтей
02.45 Зона ночi
02.50 Тб про ТБ
03.20 Моє серце ножами 

проймає
03.45 Зона ночi
03.50 Десята муза в Українi
04.45 Зона ночi
04.50 Швидкоплинний сон
05.30 Зона ночi

06.00 Х/ф «Матч 
вiдбудеться за будь-
якої погоди»

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

убивчий-2»
15.00, 17.00 Т/с «Квиток у 

гарем»
21.30 Т/с «Перевiзник»
22.30 Т/с «CSI. Нью-Йорк-

9»
23.30 Т/с «Менталiст-5»
00.30 Т/с «Закон i порядок»
01.55 Речовий доказ
02.55 Агенти впливу
03.55 Правда життя

06.00 Т/с «Злочин буде 
розкрито»

07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 
03.30 Подiї

07.30 Щиросерде зiзнання
07.50, 14.45 Остаточний 

вердикт
09.10, 13.10, 17.20, 21.40 

Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «Просте життя»
12.00, 04.30 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлунок!»
19.20, 03.50 Говорить 

Україна
20.00 Т/с «Агент»
23.20 Т/с «Глухар. 

Повернення»
02.10 Т/с «Пожежники 

Чикаго»

07.00 Малята-твiйнята
07.30 М/с «Даша-

дослiдниця»
07.55 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Шоу Гарфiлда»
09.00, 16.00 Т/с «Маленькi 

таємницi»
11.00 Т/с «Шпигунка»
11.55 Т/с «Та, що говорить 

iз привидами»
12.50 Богиня шопiнгу
14.55 Т/с «Чемпiонки»
18.10 Любов iз майбутнього
19.00 Моду народу
20.00 Вiталька
21.25 Бiйцiвський клуб
22.25 Русо туристо
22.55 Т/с «Секс i мiсто»
00.05 Валера TV
00.40 Теорiя зради
01.35 Твою маму!
02.25 До свiтанку

06.15, 10.30, 18.45 Огляд 
вiвторка. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА

07.40 Топ-матч
08.00 Чемпiонат України. 

«Ворскла» – 
«Севастополь»

12.00, 04.15 Чемпiонат 
Iспанiї. Огляд туру

13.15 Чемпiонат Англiї. 
«Свонсi» – 
«Лiверпуль»

16.00 Лiга Чемпiонiв УЄФА. 
«Селтик» – «Шахтар»

18.00 Д/с «Футбол – моя 
професiя. Фотограф»

20.30 Нiч Лiги Чемпiонiв
21.30 Live. Лiга Чемпiонiв 

УЄФА. Найкращi 
моменти матчiв

00.05 Огляд середи. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА

02.00 Лiга Чемпiонiв УЄФА. 
«Мiлан» – «Селтик»

07.20 Ера будiвництва
07.25 Країна on-line
07.30 Ера бiзнесу
07.35 Д/ф «О. Аросєва. 

Iнше життя панi 
Монiки». Ч. 1

08.20 Д/ф «О. Аросєва. 
Iнше життя панi 
Монiки». Ч. 2

08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.25 

Пiдсумки дня
09.25, 20.55 Офiцiйна 

хронiка
09.30, 18.45 Пляжний 

футбол. Чемпiонат 
свiту. Сенегал – 
Україна

11.05 Нехай вам буде 
кольорово!

12.10, 20.10, 21.25 Дiловий 
свiт

12.20 Свiтло
12.40 Т/с «Злочин з 

багатьма 
невiдомими»

15.15 Euronews
15.20 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.35 Х/ф «Зачарованi 

назавжди»
17.55, 01.35 Про головне
18.35 Фiнансова 

перспектива
20.30 Останні 

попередження
21.35 Свiт спорту
21.45 Надвечiр'я
22.40 Фестиваль пiснi в 

Коблево
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Фестиваль гумору 

«Умора»
00.20 Вiд першої особи
02.00 ТелеАкадемiя
03.00 Запам'ятай

05.30 Т/с «Завжди говори 
«завжди» –9»

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 «Ванга»
11.10 Слiдство вели...
12.00 Новини
12.20 Слiдство вели...
13.20 Судовi справи
14.50 Сiмейний 

суд
15.50 Давай одружимося в 

Українi
16.50 Т/с «Перше кохання»
17.50 Новини
18.00 Стосується кожного
19.00 Т/с «Ясмiн»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Ванга»
22.25 Т/с «Завжди говори 

«завжди» –9»
00.25 Х/ф «Вiртуаль-

нiсть» �

02.15 Екологiчна подорож
03.05 Подробицi
03.35 Слiдство вели...
04.55 Судовi справи

06.00 Служба розшуку дiтей
06.05 ТСН
06.45 Снiданок з «1+1»
07.00 ТСН
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 ТСН
08.05 Економiчна правда
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 ТСН
09.05 Т/с «Сила. 

Повернення додому»
11.00 Т/с «Величне 

сторiччя. Роксолана-
3»

13.00 Не бреши менi-4
14.00 Росiйськi сiмейнi 

драми
15.05 Т/с «Тисяча i одна 

нiч»
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с «Сила. 

Повернення додому»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Величне 

сторiччя. Роксолана-
3»

22.30 Кохання без кордонiв
00.05 ТСН
00.20 Х/ф «Вампiрки» �
02.05 Маша i моделi-2
02.30 Маша i моделi-2
02.55 ТСН. Особливе
03.20 Не бреши менi-4
04.10 Не бреши менi-4
05.00 Росiйськi сiмейнi 

драми

05.00 Факти
05.30 Свiтанок
06.30 Дiловi факти
06.35 Економiчний iнтерес
06.45 Т/с «Таксi»
07.10 Т/с «Леся+Рома»
07.40 Дiловi факти
07.50 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Анекдоти по-

українськи
10.25 Т/с «Агент 

нацiональної 
безпеки»

12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по-

українськи
13.05 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.25 Т/с «Морськi 

дияволи»
16.30 Т/с «Агент 

нацiональної 
безпеки»

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

дияволи»
22.10 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.20 Х/ф «Бiй з тiнню-2. 

Реванш». 1 с. �
01.05 Несекретнi файли
01.55 Т/с «Вiдьомське 

лезо»
02.45 Х/ф «Бiй з тiнню». 

2 с. �
04.10 Про-Ziкаве.ua

05.25 Чужi помилки
06.10 Усе буде добре!
07.50 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.30 Кохана, ми вбиваємо 

дiтей
11.25 Х/ф «Абонент 

тимчасово 
недоступний» �

16.00 Усе буде добре!
18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 Зваженi та щасливi-3
22.00 «Вікна»-новини
22.40 Зваженi та щасливi-3
01.00 Т/с «Доктор Хаус»
01.50 Х/ф «Два 

капiтани» �
У провінційному 
містечку десяти-
річний Саня Гри-
гор’єв знаходить 
у річці сумку з 
лис тами учасни-
ків якоїсь зниклої 
експедиції. За 
дивовижним збі-
гом обставин, із 
пошуками її слі-
дів буде 
пов’язано все 
його життя, і фа-
тальну роль зі-
грає в ньому той, 
з чиєї вини ця ек-
спедиція загину-
ла...

03.05 Нiчний ефiр

05.35 Teen Time
05.40 Пекельне побачення
06.10 Teen Time
06.15 М/с «Губка Боб»
07.00 Пiдйом
07.35 Пiдйом
08.35 Пiдйом
09.00 Т/с «Щасливi разом»
11.00 Т/с «Воронiни»
13.20 Kids'Time
13.25 М/с «Губка Боб»
14.30 Kids'Time
15.00 Т/с «Друзi»
16.00 Шафа
17.00 Голоднi iгри
18.00 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.05 Абзац!
20.00 Т/с «Супер Макс»
21.00 Т/с «Воронiни»
22.00 Т/с «Свiтлофор»
23.00 Великi почуття
00.05 Репортер
00.15 Т/с «Щоденники 

вампiра»
01.10 Т/с «Купiдон»
02.00 Т/с «Рiззолi та Айлс»
02.40 Служба розшуку дiтей
02.45 Зона ночi
02.50 Українцi. Вiра
03.35 Зона ночi
03.40 Українцi. Вiра
04.30 Зона ночi
04.35 Скiфи (свiдчення i 

версiї)
04.50 Скiфи
05.00 Зона ночi
05.05 Княгиня Ольга
05.15 Таїнства Києво-

Печерської Лаври

05.20 Х/ф «Терористка»
06.45 Х/ф «Колишнiй тато, 

колишнiй син»
08.30, 16.45, 19.00, 01.20, 

03.20 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
13.00, 19.30 Т/с «Другий 

убивчий-2»
14.50, 17.00 Т/с 

«Випереджаючи 
пострiл»

21.30 Т/с «Перевiзник»
22.30 Т/с «CSI. Нью-Йорк-9»
23.30 Т/с «Менталiст-5»
00.30 Т/с «Закон i порядок»
01.50 Речовий доказ
02.50 Агенти впливу
03.50 Правда життя

06.00 Т/с «Злочин буде 
розкрито»

07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 
03.30 Подiї

07.30 Щиросерде зiзнання
07.50, 14.45 Остаточний 

вердикт
09.10, 13.10, 17.20, 21.40 

Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «Просте життя»
12.00, 04.30 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлунок!»
19.20, 03.50 Говорить 

Україна
20.00 Т/с «Агент»
23.20 Т/с «Глухар. 

Повернення»
02.10 Т/с «Пожежники 

Чикаго»

07.30 М/с «Даша-
дослiдниця»

07.55 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Шоу Гарфiлда»
09.00, 16.00 Т/с «Маленькi 

таємницi»
11.00 Т/с «Шпигунка»
11.55 Т/с «Та, що говорить 

iз привидами»
12.50 Богиня шопiнгу
14.55 Т/с «Чемпiонки»
18.10 Любов iз майбутнього
19.00 Моду народу
20.00 Вiталька
21.25 Бiйцiвський клуб
22.25 Русо туристо
22.55 Т/с «Секс i мiсто»
00.05 Валера TV
00.40 Теорiя зради
01.35 Твою маму!
02.25 До свiтанку

07.40, 12.30, 17.10 Топ-матч
08.00, 13.35 Лiга Чемпiонiв 

УЄФА. «Мiлан» – 
«Селтик»

10.30 Лiга Чемпiонiв УЄФА. 
Найкращi моменти 
матчiв

12.35 Чемпiонат Iталiї. 
Огляд туру

16.00 Чемпiонат Iспанiї. 
Огляд туру

19.00, 00.00 Шлях до 
Турину

19.50 Live. Лiга Європи 
УЄФА. «Динамо» – 
«Чорноморець»

22.00 Live. Лiга Європи 
УЄФА. Найкращi 
моменти матчiв

00.55 Лiга Європи УЄФА. 
«Динамо» – 
«Чорноморець»
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06:50 «МУЖИКИ!» 

СТБ
Отримавши звістку про зраду 
нареченої Насті, герой вирішив 
не повертатися додому після 
армії й залишився працювати на 
Півночі. Але смерть Насті спону-
кала його приїхати  і познайоми-
тися з її трьома дітьми...

18:00 «ВАЛЬС-БОСТОН» 

ІНТЕР
Надія Петрівна — успішний бо-
єць східних єдиноборств і... аб-
солютно нещасна жінка. Одного 
разу Надія Петрівна вирішила 
докорінно змінити своє життя. 
Для початку вона вирішила бра-
ти уроки бальних танців...

23:20 «ДОРОСЛІ ІГРАШКИ» 

1+1
Випускник медичної школи Мор-
тімер Гренвіль влаштовується на 
роботу в кабінет доктора Дал-
рімпла, який славиться унікаль-
ним методом лікування «істерії» 
— жіночого перезбудження — за 
допомогою інтимного масажу.

00:40 «У БЕЗОДНІ ОКЕАНУ» 

ІНТЕР
Бет Каппадора з чоловіком і діть-
ми вирушає на зустріч випускни-
ків коледжу. Приїхавши в готель, 
вона в метушні всього лише на 
мить відходить від дітей. І трапля-
ється непоправне: її трирічний 
син безслідно зникає...

19:55 «ХРОНІКИ НАРНІЇ...» 

НОВИЙ КАНАЛ
Чотирьох дітей батьки відправля-
ють у село, до старого професо-
ра. У його будинку діти знаходять 
таємничу шафу, за допомогою 
якої вони потрапляють у казкову 
країну Нарнію, де мешкають 
фантастичні тварини та істоти.

20:00 «ДЕНЬ, КОЛИ ЗЕМЛЯ ЗУПИНИЛАСЬ» 

1+1
Іншопланетник прибув на нашу 
планету з попередженням: 
якщо не будуть припинені війни 
і руйнування, Земля буде зни-
щена ззовні, оскільки є загро-
зою для решти Всесвіту!

22:05 «БІЙ З ТІННЮ-3. ОСТАННІЙ РАУНД» 

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

22:50 «АДВОКАТ ДИЯВОЛА» 

НОВИЙ КАНАЛ
У Нью-Йорк на запрошення глави 
великого юридичного концерну 
прибуває Кевін Ломакс, молодий 
адвокат. До цього він був відомий 
тим, що захищав виняткових не-
гідників і ще не програв жодного 
процесу.

06.15 Криве дзеркало
07.20 Країна on-line
07.35 Ера бiзнесу
07.40 Гiсть студiї
08.20 Екслюзивне iнтерв'ю
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.25 

Пiдсумки дня
09.25 Офiцiйна хронiка
09.40 Вiра. Надiя. Любов
10.30 Аудiєнцiя. Країни вiд 

А до Я
11.00 Нехай вам буде 

кольорово!
12.10, 20.15, 21.25 Дiловий 

свiт
12.15 Д/ф «Феномен 

стовбурових клiтин»
12.40 Д/ф «Чайна культура»
13.20 Х/ф «Кутузов»
15.15 Euronews
15.20, 05.50 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.25 Х/ф «Молода 

гвардiя»
18.40 Фiнансова 

перспектива
18.50 Пляжний футбол. 

Чемпiонат свiту. 
Iспанiя – США

20.40, 01.40 Про головне
21.35 Фольк-music
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Фестиваль гумору 

«Умора»
00.20 Вiд першої особи
02.05 ТелеАкадемiя
03.05 Запам'ятай
03.25 Секрети успiху
03.55 «Караоке для 

дорослих» у Коблево

05.30 Т/с «Завжди говори 
«завжди» –9»

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 «Ванга»
11.10 Слiдство 

вели...
12.00 Новини
12.20 Слiдство вели...
13.20 Судовi справи
14.50 Сiмейний 

суд
15.50 Давай 

одружимося 
в Українi

16.50 Т/с «Перше 
кохання»

17.50 Новини
18.00 Х/ф «Вальс-бостон»

20.00 Подробицi
20.30 Шустер Live
00.40 Х/ф «У безоднi 

океану»

02.35 Подробицi
03.05 Д/ф «Дивна справа. 

Теорема судного 
дня»

03.55 Х/ф «Вальс-
бостон»

06.00 ТСН
06.45 Снiданок з «1+1»
07.00 ТСН
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 ТСН
08.05 Економiчна 

правда
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 ТСН
09.05 Т/с «Сила. 

Повернення 
додому»

11.00 Т/с «Величне 
сторiччя. Роксолана-
3»

13.00 Не бреши менi-4
14.00 Росiйськi сiмейнi 

драми
15.00 Т/с «Тисяча i одна 

нiч»
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с «Сила. 

Повернення 
додому»

19.30 ТСН
20.15 Казкова Русь
21.00 Хочу у «Вiагру»
23.20 Х/ф «Дорослi 

iграшки» �
01.20 Х/ф «Три днi на 

втечу» �
03.25 Х/ф «Вампiрки» �
04.50 ТСН. Особливе
05.15 М/ф «Феї. 

Фантастичний 
порятунок»

04.35 Служба розшуку дiтей
04.45 Факти
05.15 Свiтанок
06.15 Дiловi факти
06.20 Економiчний iнтерес
06.30 Т/с «Таксi»
06.55 Т/с «Леся+Рома»
07.30 Дiловi факти
07.35 Зiрка YouTube
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Анекдоти по-

українськи
10.25 Т/с «Агент 

нацiональної 
безпеки»

12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по-

українськи
13.15 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.40 Т/с «Морськi 

дияволи»
16.40 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»
23.35 Максимум в Українi
00.00 Х/ф «Бiй з тiнню-2. 

Реванш». 2 с. �
01.40 Х/ф «Ловець снiв» �
03.50 Т/с «Вiйськовий 

шпиталь»
04.35 Про-Ziкаве.ua

05.20 Чужi помилки
06.50 Х/ф «Мужики!..» �
08.45 Неймовiрна правда 

про зiрок
10.10 Х/ф «Особисте 

життя лiкаря 
Селiванової» �

18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 Танцюють усi!-6
22.00 «Вікна»-новини
22.40 Танцюють усi!-6
00.10 Куб-4

«Куб» – це укра-
їнська версія по-
пулярного бри-
танського проек-
ту «The Cube». У 
ньому учасники 
виконують різні 
завдання в скля-
ному кубі розмі-
ром 4х4х4 метри, 
розташованому в 
центрі студії. 
Згідно з правила-
ми, гравець от-
римує певний 
грошовий приз 
за кожне успішно 
виконане завдан-

ня.

01.40 Х/ф «Два 
капiтани» �

02.45 Нiчний ефiр

05.35 Служба розшуку дiтей
05.40 Teen Time
06.10 Пекельне побачення
06.15 Teen Time
06.20 М/с «Губка Боб»
07.00 Пiдйом
07.35 Пiдйом
08.35 Пiдйом
09.00 Т/с «Щасливi разом»
11.00 Т/с «Воронiни»
13.20 Kids'Time
13.25 М/с «Губка Боб»
14.25 Kids'Time
15.00 Т/с «Друзi»
16.00 Шафа
17.00 Голоднi iгри
18.00 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.05 Абзац!
20.00 Т/с «Супер Макс»
21.00 Т/с «Воронiни»
22.00 Т/с «Свiтлофор»
23.05 Великi почуття
00.10 Репортер
00.15 Т/с «Щоденники 

вампiра»
01.10 Т/с «Купiдон»
02.00 Т/с «Рiззолi та Айлс»
02.40 Зона ночi
02.45 Богдан Хмельницький
04.45 Зона ночi
04.50 Райськi сади гетьмана 

Сагайдачного
05.10 Зона ночi
05.15 Легендарне парi
05.25 Яготинське лiто
05.35 Вiр менi

05.15 Х/ф «Дай менi 
вiдповiдь»

06.40 Х/ф «Єдина дорога»
08.30, 16.45, 19.00, 03.30 

Свiдок
09.00 Т/с «Повернення 

Турецького»
12.45 Т/с «Другий убивчий-

2»
14.50, 17.00 Т/с 

«Випереджаючи 
пострiл»

19.30 Т/с «Мосгаз»
00.30 Х/ф «Син за батька»
02.00 Х/ф «Гiдра» �
04.00 Речовий доказ
04.30 Агенти впливу
05.00 М/ф «Зайча-

задавака»

06.00 Т/с «Злочин буде 
розкрито»

07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 
02.40 Подiї

07.30, 02.15 Щиросерде 
зiзнання

07.50, 14.45 Остаточний 
вердикт

09.10, 13.10, 17.20, 20.00 
Т/с «Слiд»

10.00 Т/с «Просте життя»
12.00 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлунок!»
19.20, 03.00 Говорить 

Україна
22.40 Т/с «Ментівськi вiйни-

7»
03.40, 05.05 Т/с «Агент»

07.00 Малята-твiйнята
07.30 М/с «Даша-

дослiдниця»
07.55 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Шоу Гарфiлда»
09.00, 16.00 Т/с «Маленькi 

таємницi»
11.00 Т/с «Шпигунка»
11.55 Т/с «Та, що говорить 

iз привидами»
12.50 Богиня шопiнгу
13.50 Т/с «Чемпiонки»
18.10 У ТЕТа пара
19.00 Iкона стилю
20.00 Вiталька
21.25 Бiйцiвський клуб
22.25 Русо туристо
22.55 Т/с «Секс i мiсто»
00.05 Валера TV
00.40 Теорiя зради
01.35 Твою маму!
02.25 До свiтанку

08.00 Лiга Європи УЄФА. 
ПСВ – «Лудогорець»

10.30 Лiга Європи УЄФА. 
Найкращi моменти 
матчiв

12.30 Лiга Європи УЄФА. 
«Динамо» – 
«Чорноморець»

14.30 Лiга Європи УЄФА. 
Огляд матчiв

16.00 Футбол Live
16.55 Live. Чемпiонат 

України. «Динамо-2» – 
«Полтава»

19.25 Live. Чемпiонат 
України. 
«Севастополь» – 
«Металург»

22.00 Futbol Mundial
23.00 Чемпiонат Iспанiї. 

Передмова до туру
23.35 Чемпiонат Iталiї. 

Передмова до туру

06.00 Пiдсумки
06.20, 13.50 Криве 

дзеркало
06.35, 23.10 Фiльм-концерт 

«Г. Хазанов. П'ять 
граней успiху»

08.15 Олiмпiйський виклик
08.30 Панянка та кулiнар
09.00 Життя на рiвних
09.05 Хто в домi хазяїн?
09.25, 21.25 Пляжний 

футбол. Чемпiонат 
свiту. Україна – 
Бразилiя

11.00 Православний вiсник
11.30 Театральнi сезони
12.25 В гостях у Д. Гордона
13.25 Золотий гусак
15.40 Українська пiсня року
17.10 Українська пiсня
17.55 Без цензури
18.25 Футбол. Чемпiонат 

України. Прем'єр-
лiга. «Шахтар» 
(Донецьк) – 
«Ворскла» (Полтава)

20.30 Слово регiонам
20.40 Кабмiн: подiя тижня
20.50 Лото «Мегалот»
20.55 Служба розшуку дiтей
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
00.40 Д/ф «Його звали 

Дiдом»
01.40 Нащадки
02.45 Хiт-парад 

«Нацiональна 
двадцятка» (iз 
сурдоперекладом)

03.55 Караоке для дорослих

05.30 Шустер Live
09.25 Усе для мами
09.55 Д/ф «Софiя Ротару: 

секрети її успiху»
11.00 Т/с «Сiльський 

романс»
15.00 Т/с «Шлюб за 

заповiтом»
18.00 Х/ф «Генеральська 

невiстка». 1 с.
20.00 Подробицi
20.30 Х/ф «Генеральська 

невiстка». 2 с.
В Іри все склада-
ється якнайкра-
ще. Вона стає ге-
неральською не-
вісткою і хоче жи-
ти в достатку. 
Але не все збуло-
ся, як мріялося. 
Головною в сім’ї 
вважається гене-
ральша. Хто ж 
переможе в не-
рівній сутичці – 
невістка чи све-

круха?
22.30 Великий бокс. 

М. Бурсак – 
Н. Блеквелл

00.05 Х/ф «Бомж»
01.55 Подробицi
02.25 Т/с «Шлюб за 

заповiтом»
04.45 Х/ф «Генеральська 

невiстка» 1 с.

06.25 Ремонт+
07.15 ТСН
08.00 Свiтське життя
09.00 Квартирна лотерея 

«ХТО ТАМ»
10.00 М/с «Енгi бердс»
10.05 М/ф «Братва iз 

джунглiв»
12.05 Свiт навиворiт-2
13.20 Кохання без кордонiв
15.10 Казкова Русь
15.50 Хочу у «Вiагру»
18.30 Розсмiши комiка-4
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «День, коли 

Земля зупинилась»

22.15 Х/ф «Невгамовна 
Анжелiка»

00.05 Х/ф «Емануель» �
Один з найзна-
менитіших еро-
тичних фільмів 
про сексуальні 
пригоди в Таїлан-
ді молодої дру-
жини французь-
кого дипломата. 
Чоловік дає Ема-
нуель повну сво-
боду дій, що 
спершу шокує її, 
але потім жінка 
входить у смак...

01.50 Х/ф «Дорослi 
iграшки» �

03.25 Х/ф «Три днi на 
втечу» �

05.30 ТСН

04.55 Факти
05.25 Свiтанок
06.25 Козирне життя
06.55 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 та в 
повітрі. І кожен з 
них виконує свій 
обов’язок, незва-

жаючи на ризик.

08.50 Зiрка YouTube
10.00 Дача
10.45 Квартирне питання
11.45 Наша Russia
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Спецназ»
18.45 Факти. Вечiр
19.00 Надзвичайнi новини
20.00 Т/с «Спецназ»
22.05 Х/ф «Бiй з тiнню-3. 

Останнiй раунд» �

00.50 Х/ф «Бiй з тiнню-2. 
Реванш». 2 с. �

03.10 Т/с «Вiйськовий 
шпиталь»

05.55 Нашi улюбленi 

мультфiльми

06.45 Х/ф «Сiм няньок» �
08.05 Караоке на Майданi

09.05 Їмо вдома

10.10 Зваженi та щасливi-3

14.55 Танцюють усi!-6

18.00 «Вікна»-новини

18.15 Танцюють усi!-6

19.00 Х-Фактор-4

22.00 «Вікна»-новини

22.25 Х/ф «Дiвчата» �

Стара весела ко-

медія про те, як 

молода кухарка і 

самовпевнений 

прямолінійний 

лісоруб здають-

ся одне одному в 

полон після три-

валої боротьби. 

Перемогло ко-

хання, обдурив-

ши суворий клі-

мат, пафос ко-

лективізму і глу-

хий застій.

00.25 Детектор брехнi-4

02.05 Х/ф «Сни» �
03.20 Нiчний ефiр

05.50 М/с «Фiнес 
i Ферб»

07.15 Кухня для 
двох

08.10 М'ясорубка
09.10 Уральськi 

пельменi
10.55 Шурочка
12.00 Рудi
13.00 Знайди крайнього
14.15 Т/с «Воронiни»
18.00 М/ф «Панда кунг-

фу»
19.55 Х/ф «Хронiки 

Нарнiї: Лев, 

Чаклунка,

та Чарiвна шафа»

22.50 Х/ф «Адвокат 

диявола» �

01.45 Х/ф «Виховання 
почуттiв» �

03.15 Зона ночi
03.20 Iван Мазепа
04.20 Зона ночi
04.25 Богдан 

Хмельницький
04.55 Останнi 

лицарi
05.10 Зона ночi
05.15 Майстер 

музи
05.25 Врятований 

коханням

05.15 Х/ф «Кримiнальний 
талант»

08.00 Т/с «Повернення 
Турецького»

11.30, 02.40 Речовий доказ
12.00 Головний свiдок
13.00 Випадковий свiдок
13.30 Х/ф «Син за батька»
15.10 Т/с «Матусю, я кiлера 

кохаю»
19.00 Т/с «Таємницi 

слiдства-9»
23.00 Таємницi 

кримiнального свiту
23.30 Т/с «Кримiналiсти: 

мислити як 
злочинець»

01.15 Т/с «Закон i порядок»
03.35 Агенти впливу
04.25 Правда життя
04.55 М/ф «Дядя Стьопа – 

мiлiцiонер»

05.50 Т/с «Агент»
07.00 Подiї
07.10 Х/ф «Бетховен» �
08.50 Т/с «Iнтерни»
10.00 Т/с «Iнтерни»
11.00 1 за 100 годин
12.00 Х/ф «Догори 

дригом» �
14.10 Кохаю! Чекаю!
15.10 Х/ф «Горобеня» �
17.10 Т/с «Просте життя»
19.00 Подiї
21.30 Х/ф «Наречена мого 

нареченого» �
23.30 Х/ф «Поцiлунки 

пропащих янголiв» �
01.35 Т/с «Звiробiй-2»
03.50 Подiї
04.10 Т/с «Агент»
05.20 Т/с «Агент»

09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Даша-дослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго, 

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

Пустотлива сiмейка»
11.25 М/ф «Гладiатори 

Риму»
13.20 Обережно, дiти!
14.20 Одна за всiх
14.45 М/ф «Монстри на 

островi 3D»
16.35 М/ф «Артур i вiйна 

двох свiтiв»
18.35 Х/ф «Незвичайнi 

пригоди Адель Блан-Сек» �
20.45 Вiталька
22.00 Пiвденне Бутово
23.00 Х/ф «Щелепи 3D» �
00.50 Х/ф «Троцький» �

08.00 Чемпiонат України. 
«Севастополь» – 
«Металург»

10.25 Один на один з 
Гамулою

11.35 Чемпiонат Англiї. 
Передмова до туру

12.10, 12.55, 15.30, 18.00, 
20.30 Футбол Live

13.25 Live. Чемпiонат 
України. «Говерла» – 
«Арсенал»

15.55 Live. Чемпiонат 
України. «Таврiя» – 
«Металiст»

18.25 Live. Чемпiонат 
України. «Шахтар» – 
«Ворскла»

20.55 Live. Чемпiонат 
Iспанiї. «Райо» – 
«Барселона»

22.55 Live. Чемпiонат Iспанiї. 
«Вальядолiд» – 
«Атлетико»
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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, 22 ВЕРЕСНЯ 2013 РОКУ

СКАНВОРД

15:10 «ЗОЗУЛЯ» 

1+1
«Зозуля» — так  російські солда-
ти називали фінських снайперів. 
1944 рік. Фінський снайпер Вей-
ко і капітан Радянської армії Іван 
потрапляють на хутір до молодої 
саамі Анни. Але для Анни вони не 
вороги, а просто чоловіки...

20:10 «ХРОНІКИ НАРНІЇ. ПРИНЦ КАСПІАН» 

НОВИЙ КАНАЛ
Люсі, Сьюзен, Едмунд і Пітер по-
вертаються в Нарнію. В Англії ми-
нуло зовсім небагато часу, а в 
Нарнії — сторіччя. Країна знахо-
диться під гнітом зловісного коро-
ля Міраза. Але у  чарівного коро-
лівства є надія — принц Каспіан.

23:00 «ПОВЕРНЕННЯ ДО А» 

ICTV
Група кінематографістів вирушає 
в подорож до Афганістану для 
зйомок кіно «Дорогами Олексан-
дра Македонського». А їхнім су-
проводжуючим став той, чиї мо-
тиви виявилися для всіх занадто 
несподіваними...

01:00 «ЕКСТРАКТ» 

НОВИЙ КАНАЛ
Джоел — власник невеликого 
заводика з виробництва харчо-
вих екстрактів. Щодня йому до-
водиться вирішувати безліч 
проблем. У якийсь момент від 
цієї рутини Джоел зовсім скис і 
вирішив трохи розслабитися.

05.15 Х/ф «Циклон» 
почнеться вночi»

06.30 Т/с «Мосгаз»
11.30 Легенди карного 

розшуку
12.00, 03.00 Агенти впливу
13.00 Найкращi бої братiв 

Кличкiв
15.10 Т/с «Таємницi 

слiдства-9»
19.00 Т/с «По гарячих 

слiдах-2»
22.45 Крутi 90-тi
23.45 Т/с «Кримiналiсти: 

мислити як 
злочинець»

01.30 Х/ф «Гiдра» �
03.55 Речовий доказ

06.45 Подiї
07.10 Х/ф «Горобеня» �
09.00 Свiт на смак
10.00 Таємницi зiрок
11.00 Таємницi зiрок
12.00 Т/с «Злочин буде 

розкрито»
14.00 Т/с «Просте життя»
18.00 Хто гiдний бiльшого?
19.00 Подiї тижня
20.00 Т/с «Iнтерни»
21.00 Т/с «Iнтерни»
22.30 Comedy Woman
23.30 Великий футбол
01.15 Т/с «Ментівськi вiйни-

7»
03.35 Подiї тижня
04.25 Т/с «Ментівськi вiйни-

7»

06.05 Х/ф «Генеральська 
невiстка» 2 с.

07.45 Великий бокс. 
М. Бурсак – 
Н. Блеквелл

09.25 Школа доктора 
Комаровського

10.00 Орел та решка. Назад 
у СРСР

11.00 Лiтня кухня
12.00 Х/ф «Неiдеальна 

жiнка» �
14.00 Т/с «Шлюб за 

заповiтом-2. 
Повернення Сандри»

18.00 Х/ф «Везуча»
20.00 Подробицi тижня
21.30 Т/с «Люба. Любов»
01.15 Х/ф «Неiдеальна 

жiнка» �
Любаня, яка 
втратила роботу, 
та її 11-річний 
син опиняються у 
тяжкому стано-
вищі. Любаня на-
магається пози-
чити гроші у сво-
єї подруги. Та по-
годжується допо-
могти, але з умо-
вою, що Любаня 
допоможе їй по-
вернути коханого 

чоловіка.
02.45 Х/ф «Бомж»
04.25 Подробицi тижня

06.05 М/ф «Братва iз 
джунглiв»

07.50 Марiччин кiнозал. 
Мультфiльм

08.10 Ремонт+
09.00 Лотерея «Лото 

«Забава»
10.00 Мультфiльм
11.00 Недiля 

з «Кварталом» –2
12.00 Смакуємо
12.30 Шiсть кадрiв
13.00 Х/ф «Невгамовна 

Анжелiка»
15.10 Х/ф «Зозуля»
19.30 ТСН-Тиждень
20.15 Великий пекарський 

турнiр
22.00 Свiтське життя
23.05 Що? Де? Коли?-2
00.10 Х/ф «Крамер проти 

Крамера»
Для Теда Краме-
ра кар’єра завж-
ди була головним 
життєвим пріори-
тетом. Його дру-
жина Джоанна не 
витримує такої 
наруги над 
сім’єю з боку чо-
ловіка і втікає з 
дому, залишив-
ши на руках у 
батька маленько-
го сина...

02.20 Х/ф «День, коли 
Земля зупинилась»

03.55 ТСН-Тиждень
04.40 Смакуємо
05.05 Недiля 

з «Кварталом» –2

05.25 Факти
05.45 Свiтанок
06.45 Квартирне питання
07.40 Анекдоти по-

українськи
08.00 Дача
08.45 Х/ф «Чотири таксисти 

i собака»
11.00 Козирне життя
11.30 Максимум в Українi
12.10 Дивитися всiм!
13.10 Х/ф «Чотири таксисти 

i собака-2»
16.00 Х/ф «Бiй з тiнню-3. 

Останнiй раунд» �
18.45 Факти тижня
19.55 Наша Russia
21.00 Головна програма
23.00 Х/ф «Повернення в 

А» �
01.20 Х/ф «Ловець 

снiв» �
Джонсі, Генрі, Піт 
і Бівер знайшли в 
собі мужність від-
повісти на дитячу 
жорстокість. На-
города за поря-
тунок дивакува-
того хлопчика на 
ім’я Даддітс не-
сподівано при-
йшла до них у ви-
гляді надприрод-
них сил, що 
зв’язали всіх 
п’ятьох узами 
братерства.

03.35 Т/с «Вiйськовий 
шпиталь»

05.30 Нашi улюбленi 
мультфiльми

06.25 Х/ф «Розiграш» �
08.05 Їмо вдома
09.10 Караоке на Майданi
10.10 МайстерШеф-3
14.50 Х-Фактор-4
18.00 Прощення. Скнилiв
20.50 Один за всiх
22.05 Х/ф «Камiнний 

гiсть» �
00.10 Х/ф «Лабiринти 

кохання» �
01.50 Х/ф «Парасолька для 

молодят» �

Красков та Віра 

давно кохають 

одне одного, 

проте з’єднати 

свої долі не мо-

жуть: у нього 

сім’я, троє дітей. 

Вони давно зми-

рилися з обста-

винами життя. 

Але зустріч з мо-

лодою парою 

підштовхує їх до 

прийняття карди-

нального рішен-

ня...

03.15 Нiчний ефiр

05.40 М/с «Фiнес i Ферб»
06.45 Кухня для двох
07.45 Церква Христова
08.00 Уральськi пельменi
09.45 М/ф «Гномео i 

Джульєтта»
11.15 Спiвай, якщо 

зможеш
12.55 Мачо не плачуть
14.20 Божевiльний 

автостоп
15.30 М/ф «Панда кунг-фу»
17.20 Х/ф «Хронiки Нарнiї: 

Лев, Чаклунка та 
Чарiвна шафа»

20.10 Х/ф «Хронiки 

Нарнiї: Принц 

Каспiан»

23.10 Х/ф «Гарольд 
i Кумар iдуть у 
вiдрив»

01.00 Х/ф «Екстракт» �
02.40 Зона ночi
02.45 Загублений рай
03.35 Зона ночi
03.40 Чемпiон чемпiонiв
03.55 Марко 

Кропивницький
04.35 Зона ночi
04.40 Перетворення
05.00 Зона ночi
05.05 Так нiхто 

не кохав
05.25 Сонячна людина
05.40 Зона ночi

08.35 М/с «Смiшарики. Пiн-
код»

09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Даша-

дослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго, 

вперед!»
10.40 М/с «Фiксики»
11.00 М/ф «Монстри на 

островi 3D»
12.50 М/ф «Артур i вiйна 

двох свiтiв»
14.50 Х/ф «Незвичайнi 

пригоди Адель Блан-
Сек» �

17.10 Одна за всiх
18.10 Моду народу
20.00 Вiталька
22.00 Пiвденне Бутово
23.00 Х/ф «Любий 

Джон» �
01.10 Х/ф «Щелепи 3D» �

08.00 Огляд середи. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА

09.30 Свiт Прем'єр-Лiги
10.20 Д/с «Футбол – моя 

професiя. 
Коментатор»

11.00 Лiга Чемпiонiв УЄФА. 
Журнал

11.40 Топ-матч
12.50 Коефiцiєнти ФIФА/

УЄФА
12.55 Live. Чемпiонат 

Iспанiї. «Бетис» – 
«Гранада»

15.00, 15.35 Футбол Live
15.55 Live. Чемпiонат 

України. «Металург» – 
«Днiпро»

18.55 Live. Чемпiонат 
України. 
«Чорноморець» – 
«Зоря»

21.20 Великий футбол
23.25 Чемпiонат Iталiї. 

«Мiлан» – «Наполi»

06.40 Д/ф «Його звали 
Дiдом»

07.30, 23.55 Дружина
09.05 Шеф-кухар країни
09.55, 05.30 Околиця
10.35 Подорожуй свiтом з 

Ю. Акунiною
11.00 Ближче до народу
11.30 Крок до зiрок
12.30 Маю честь запросити
13.15 Золотий гусак
13.40 В гостях у Д. Гордона
14.30 Караоке для дорослих
15.30 Як ваше здоров'я?
16.35 Криве дзеркало
18.20 Дiловий свiт. Тиждень
18.55 Пляжний футбол. 

Чемпiонат свiту. 
ОАЕ – Iспанiя

20.30 Ми хочемо, щоб ви 
знали

20.40, 02.10 Головний 
аргумент

20.50 Офiцiйна хронiка
21.00, 01.20 Пiдсумки 

тижня
21.45 Фестиваль пiснi в 

Коблево
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
23.35 Олiмпiйський виклик
02.00 Слово регiонам
02.20 Аудiєнцiя. Країни вiд 

А до Я
03.00 Книга.ua
03.20 Хто в домi хазяїн?
03.40 Свiтло
04.00 Не вiр худому кухарю
04.25 Рояль у кущах
04.55 Служба розшуку дiтей
05.00 Доки батьки сплять
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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.

Альона ОЛІЙНИК, курсант 421-ої навчальної групи 
Національної академії Державної прикордонної служби України 
імені Б. Хмельницького. Вподобання: гра на фортепіано та гітарі, 
малювання, читання книг та вишивання бісером.

Старшина військової служби за контрактом Ірина 
СЕМЕНЮК, старша операційна сестра Військово-
медичного клінічного центру Західного регіону (м. Львів). 
Захоплення: плавання, вишивання.

Старший лейтенант Камілла ГРАБОВА, офіцер відділення 
з виховної роботи Сімферопольської окремої берегової 
артилерійської групи. Хобі: музика, мистецтво. 

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

З питань роЗміщення реклами на шпальтах гаЗети Звертатися у відділ реклами та договірної роботи інформагентства держприкордонслужби україни За тел.: (044) 566-43-30

МИТЬ РОЗРЯДКИ

У чоловіка на полі стали пропадати кавуни. 
Тоді він повісив табличку:

“В одному з кавунів є щуряча отрута!”
Приходить – всі кавуни цілі, а на табличці 

дописано: “Тепер у двох!”
*  *  *

Єдина людина в нашому місті, яка може до-
зволити собі їздити на ягуарі, – це сторож зо-
опарку.

*  *  *
Співробітник ДАІ зупиняє машину і огля-

дає багажник. А там лежать 10 величезних но-
жів. Даішник запитує:

– Навіщо вам стільки холодної зброї? 
– Я жонглер, працюю в цирку, а це мій рек-

візит, – відповідає водій.
– Не вірю... Ану покажіть! 
Жонглер на узбіччі починає підкидати 

ножі. Водій, що проїжджає повз машину, гово-
рить дружині: 

– Слава Богу, я вчора не пив. Дивись, які 
тести вигадали!

*  *  *
Ввели День тверезості. Народ в шоці, бо не 

знає, як його святкувати.
*  *  *

Дружина запитує чоловіка:
– Милий, а заєць справді – найдурніша 

тварина?
– Так, мій зайчику.

*  *  *
– Семеро одного не чекають,– сказали мед-

сестри і почали операцію без хірурга.
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ПРО ПРИСВОЄННЯ 
ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ

від 30 серпня 2013 року № 555- ос
по Західному регіональному управлінню 
Державної прикордонної служби 
України
полковник
підполковнику УХОВУ Сергію 
Анатолійовичу

від 3 вересня 2013 року №562-ос  
по Національній академії 
Державної прикордонної служби 
України
полковник
підполковнику КРАВЧУКУ Василю 
Васильовичу  

від 4 вересня 2013 року № 565-ос  
по Західному регіональному управлінню  
Державної прикордонної служби 
України
підполковник
майору ПРОЦЮКУ Віталію Вікторовичу

Управління кадрів АДПСУ

Колектив Інформаційного агентства ДПСУ щиро та сердечно вітає 
начальника відділу Управління забезпечення діяльності Голови ДПСУ 
полковника СЛОБОДЯНА Олега Феліксовича з Днем народження! 
Бажаємо  Вам міцного здоров’я, широкого життєвого шляху та плідної 
роботи на благо нашої країни! Нехай у задумах завжди буде мудрість, у 
службових справах – підтримка однодумців, у серці – добре і сонячно від 
людської вдячності! Нехай життєвий і професійний шлях буде наповнений 
новими злетами та досягненнями, а все зроблене Вами вертається 
сторицею!

Персонал Львівського прикордонного загону вітає з Днем народження 
заступника начальника Львівського прикордонного загону – начальника 
відділу персоналу полковника КЛИМЕНКА Віктора Миколайовича! 
Сердечно бажаємо Вам міцного здоров’я, невичерпної життєвої енергії, 
наснаги, родинного затишку, благополуччя і добра! Нехай кожен Ваш 
день буде сповнений корисними справами й теплом людської шани, а мрії 
втілюються у життя та приносять бажану радість і задоволення!

Персонал ВПС «Пархоменкове» Львівського прикордонного загону 
вітає з Днем народження начальника відділу прикордонної служби 
майора ТОМКІВА Романа Ігоровича! У цей святковий день від усього 
серця бажаємо Вам здоров’я, щастя, добробуту, успіхів і здобутків у всіх 
справах!
Нехай кожна мить буде повна надії, 
Нехай пощастить здійснити всі мрії! 
Удачі, натхнення й службового росту, 
Хай буде в житті усе легко та просто!  

Начальник та весь колектив управління кадрів Адміністрації 
Державної прикордонної служби України щиро та сердечно вітають з Днем 
народження майора МИТЬКА Віталія Володимировича та  старшого 
прапорщика ЯКИМЧУК Людмилу Михайлівну! 
Хай доля буде прихильною до Вас, а щастя та добра вдача завжди будуть 
поруч, успіхів Вам, наснаги та натхнення на ниві  служіння Українській 
державі!
У День народження бажаємо любові
І від душі успішних перемог!
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай оберігає Вас Господь!

Керівництво і персонал ВПС «Рава-Руська» Львівського 
прикордонного загону щиро вітають іменинників вересня: старших 
прапорщиків – ВДОВІНА Віталія Михайловича, ШУЛЯКОВСЬКУ 
Євгенію Володимирівну, КІНДЗЕРСЬКОГО Тараса Богдановича, 
ОГЛАШЕННОГО Юрія Петровича; прапорщиків – НЕГЛЯДОВУ 
Ірину Василівну, ТУРКО Мирославу Ярославівну, РАЙТУ Анатолія 
Богдановича; старшин – МОРОЗА Анатолія Ігоровича, СЛУКУ 
Юрія Ярославовича, СЦІЛЕННОГО Володимира Михайловича; 
старших сержантів – МИХАЛЕЙКА Андрія Миколайовича, 
ВЕЛИКОПОЛЬСЬКОГО Романа Михайловича; сержанта СВИРИДЕНКА 
Сергія Сергійовича та працівників БОГАЧА Михайла Адамовича і 
НИЖНИКА Василя Васильовича! Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, 
здобутків у всіх починаннях, сімейного благополуччя, успіхів у службі та 
всього найкращого в житті!


